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El Salvador/AP

Tempo
Rio—Nublado a parcial-
mente nublado. Possi-
veis pancadas de chuvas
esparsas ao entardecer.
Temperatura estável.
Ventos Este a Norte fira-
cüs. Máxima: 31.7, em
Bangu; minima: 19.5, no
Alto da Boa Vista.
O Salvamar informa que
o mar está agitado, com
águas correndo de Leste
para Sul. A temperatura
da água é de 18 graus fora
da barra e dentro da
baia.
Temperaturas referentes
às últimas 24 horas
(Mapas na página 26)
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PREÇOS, VENDA AVULSAi
Rio _• Janeiro/
Mino» Gara).
Dias úteis CrS 40,00
Domingos CrS 50,00

São Paulo/Espirito Santo
Dias úteis CrS 50,00
Domingos CrS 60,00

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

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

Outros Estados
• Territórios
Dias úteis CrS 80,00
Domingos CrS 80,00

ACHADOSB
PERDIDOS ri A

CADELA (10 nail quem achar)
— peluda avermelhada, man-
sa, nome Bolinha. Criança tris-
te aguarda s/ volta. tel. 267-
0813.

CÀO PERDIDO — Jacaré-
paguá. Dalmata Amada
pelo nome da Spot. Gra-
tífica-sa quem encon-
trar. Telefones: 342-
1112 e 342-0954 D*
Laura.

EXTRAVIO OE DOCUMEN-
TOS — Walter Takashi Otciya-
ma. Tel: 332-0219. Carteiras
IFP. MAER. CPF. Motorista.

EXTRAVIOU-SE — Credicard
n° 103.07338 03 9 dia 26 em
nome de Luiz Augusto Duarte
de Magalhães

EXTRAVIOU-SE — O talonário
de cheques do Banco Francês
e Brasileiro S/A. de n° 077541
à 077560. de propriedade da
conta conjunta Geraldo José
Machado Araújo e sua esposa
leda Soares Araújo, ficando
alertados à praça para que
acautele-se para eventuais pa-
gamemos com assinaturas
falsas.

PROCURA-SE A 4 MESES —
Pointer fêmea, toda marron,
peito branco. Menina muito
triste. Gratifica-se Tel. 551-
2976 e 252-9781.

EMPREGOS 200

Leite, metrô e
telefone custam
mais em abril

5 O consumidor Iniciará o mès de
abril com novos aumentos: o leite espe-
ciai custará dr$ 52 o litro (alta de 30%),
no Rio; os telefones subirão 10%; e os
cigarros, 12%, estes a partir do dia 12.
As marcas mais baratas, como o Olé,
passarão de Cr$ 55 para Cr$ 60, e as
mais caras, como o Hilton, de Cr$ 165
para Cr$ 185. Amanhã, o metrô carioca
custará mais caro: aumentará de Cr$ 20
para Cr$ 25 a passagem.

Com o aumento de agora mais o fi-
xado em janeiro, de 35%, os cigarros de-
tem o recorde nacional de majoração de
preço no primeiro trimestre, 51,2%, con-
tra uma inflação prevista, no periodo,
de 21%. Os técnicos da Secretaria Espe-
ciai de Abastecimento e Preços acham
que o leite é o produto que mais afeta-
rá o custo de vida em abril. (Página 27)

Receita usará
"malha" 

para
as restituições

O Secretário da Receita Federal,
Francisco Dornelles, revelou que, este
ano, as declarações de Imposto de Ren-
da com direito a restituição passarão
pela malha fiscal, assim como as que
revelarem parâmetros náo condizentes
com os estabelecidos pelo Fisco. Neste
caso, os contribuintes seráo chamados
a prestar esclarecimentos.

Dornelles informou, ainda, que, es-
te ano, serão tomadas medidas para
corrigir distorções entre a tabela do
Imposto de Renda na fonte e a tabela
d» imposto progressivo. A medida, se-
gundo ele, visa a fazer com que ó cori-
tribuinte, quando apresentar sua dé-
claração, tenha muito pouco a pagar
ou muito pouco a receber. (Página 27)

Populismo pode voltar
Proscrito em 1964, o populismo ressurgirá no

Brasil, a médio prazo, "em qualquer processo
político razoavelmente aberto e sensível ao elei-
torado", afirma o cientista político Fábio Wan-
derley Reis ao analisar a disposição dos eleitores e
os mitos da direita e da esquerda. Criador da
"escola paulista" de Sociologia, ex-funcionalista e
hoje marxista radical, Florestan Fernandes deu o
título de A Ditadura em Questão ao seu 30° livro,
no qual se propõe a "desmascarar" o regime
vigente no país. Simon Schwartzman faz a critica.

Especial

DOMÉSTICOS 210
A EMPREGADA — Maior ou

menor, todo serviço sal á com-
binar, folgas 7/7 does, reis. R.
Sen. Vergueiro 5/ 301 T. 245-
6838. _

AG. AUXILIADORA DO
LAR — Oferece empre-
gadas caprichosas p/
todos serviços, babás
carinhosas, cozinhas
gabaritadas, acompa-
nhantes pacientes, mo-
toristas atenciosos, ca-
seiro etc. Todos c/ refs
sólidas e cart. de saúde.
Garantimos 6 meses em
contrato. Nossos em-
pregados esperam
substitutos 236-7960 —
236-3721.
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As novelas de abril
Ódios, fracassos, sucessos, alianças, disputas,

amores — alguns dos ingredientes dos enredos de
Janete Clair — estarão no Sétimo Sentiâo, que a TV
Globo estréia esta semana. O Canal 11 abre dia Io
com Destino, novela da mexicana Marissa Garrido,'
enquanto no dià, a Bandeirantes inicia Ninho
da Serpente, uma festa dos cães de alto pedigree.
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D Marisa comeguiu abrir o portão na Justiça, mas às vezes o acha fechado

Casal leva seis
anos para abrir
porta na Justiça

Seis anos e meio de processo, 80
despachos de dois juizes e um acór-
d$o, eis o preço — sem contar
custas e o incalculável desgaste
emocional — que Raffaello e Marisa
Allégre pagaram para abrir um por-
tão de 3,5m de altura que permi-
tisse o livre acesso a sua proprieda-
de, em Ibicuí, na Costa do Sol.
Raffaello observa que "esperava tu-
do, mas não ficar tantos anos nesse
martírio".

A lentidão da máquina judicia-
ria e o alto preço das custas afasta
cada vez mais o povo da Justiça. No
Rio, hoje, um em cada 80 habitan-
tes busca a Justiça para defender
seus direitos, enquanto em Nova
Iorque, por exemplo, a proporção é
de uma ação para oito habitantes.
A solução é o rito sumarissimo,
dizem os advogados. (Página 24)

,99O teste do "Oscar
Criticado, combatido, defendido, chamado prati-

camente de tudo, ó Oscar — prêmio máximo do
cinema mundial — terá, amanhã, mais uma noite de
esplendor, quando a Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas, em Hollywood, premiará os me-
lhores de 1981. Num teste na la. página, você vai
saber tudo sobre esse troféu. E mais: que as mulheres
atacam e estão aderindo em massa às lutas marciais;
que os homens já encaram a dança com naturalida-
de; como transformar seu carro em um Mercedes; e
a nova onda de pegar jacaré com a handsurf.

Caderno B

A moda está na Barra
Toda a moda para o próximo inverno, espalhada

pelas vitrines das lojas do Barra Shopping, está
com suas cores em 12 páginas da Revista do Domin-
go, que mostra ainda como viver em um apartamen-
to que dè a sensação de uma casa.Na seção de jar-
dinagem, a orientação segura para o plantio de fio-
res, porque essa é a época boa. E os conselhos para
os pais que querem incutir nas crianças e pré-adoles-
centes o hábito da leitura. E Luís Fernando Veríssimo
falando sobre o Ser Econômico, que se transforma em
consumidor no momento exato em que salta da cama.

Domingo
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A guerrilha já usa meninos na ofensiva contra as eleições

Candidatos no J
Rio querem pôr"bicho" na lei

Se a decisão depender única-
. mente do futuro Governador, o Rio
ter%o jogo do bicho legalizado no
próximo"ãhq, desde que o sucessor
do Governador Chagas Freitas, a -.
ser eleito no dia 15 de novembro,
esteja entre Miro Teixeira (PMDB),
Sandra Cavalcanti (PTB), Leonel
Brizola (PDT) e Emílio Ibrahim
(PDS). .-

A opinião discordante é de Ly-
sâneas Maciel (PT), que promete
intensificar a repressão policial pa-
ra "colocar na cadeia os banqueir-
os". Os cinco candidatos concor-
dam num ponto:'na clandestinida-
de, o jogo do bicho provoca corrup-
ção. Por isso, Sandra Cavalcanti
propôs um armistício com os ban-
queiros que aceitem subsidiar pro-
gramas beneficentes. (Página, 12)
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Ações foi o | o Kí
melhor negócio
no Io trimestre

O Derrote a Inflação de hoje mos-
tra que o mercado imobiliário con-
tinuou oferecendo, neste primeiro
trimestre do ano, a melhor rentabi-
lidade entre todas as opções de in-
vestimento. A lucratividade média
das 10 ações mais negociadas no pe-
ríodo foi de 66,25%. O levantamen-
to trimestral da rentabilidade dos
vários tipos de investimentos será
feito habitualmente pelo JORNAL
DO BRASIL, com a colaboração da
Bolsa de Valores do Rio. (Página 31)

©8
 Derrote a Inflação

El Salvador JI
em guerra elege
Constituinte I]

A primeira denúncia de fraude já
apareceu, antes mesmo de começar a
eleição de hoje em El Salvador. A Are-
na, Partido de extrema direita do Major
Roberto d-Aubuisson, acusou os demo-
cratas-cristãos de emitirem falsas car-
teiras de identidade — único documen-
to que habilita o eleitor a votar —
informa o correspondente Rosentál
Calmon Alves.

A denúncia foi interpretada por po-
líticos salvadorenhos como advertência
de que pode haver um golpe da extre-
ma direita, caso os democratas-cris-
tãos, atualmente no Poder, vençam por
ampla margem de votos. Os guerrilhei-
ros esquerdistas intensificaram os ata-
ques, na tentativa de impedir que a
população vote. Em Washington, 30 mil
pessoas fizeram passeata de protesto
contra a política do Presidente Reagan
para a América Central. (Págs. 14 e 15)
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Vítor volta à !
reserva hoje 1
contra Esporte |

Com Andrade de titular e Vítor,
da Seleção Brasileira, na reserva,
o Flamengo enfrenta o Esporte, à
tarde, no Maracanã, pela Taça de
Ouro. Precisa;vencer, porque a se-
gunda partida é no Recife e o adver-
sário ganha a classificação por
dois empates. No mesmo caso está
o Vasco da Gama, que joga com
o Grêmio em São Januário, con-
tando com Serginho e Dudu no
meio-campo.

Único time carioca com a van-
tagem do empate, o Fluminense
joga contra o Ceará, em Fortaleza,
com a equipe completa. O técnico
Dino Sani disse que quer ganhar lá
e no Rio, com esquema ofensivo. O
Bangu, que enfrenta o São José, em
Moça Bonita, também quer vencer
para tirar a vantagem do empate
do adversário. (Páginas 39 a 42)

AGENCIA MINEIRA —
Tam 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.

A COZINHEIRA P/ CASAL —
d reis. Barata Ribeiro. 77-/ 7o
and/ 710 Copa 20 mil

À ARRUMADEIRA — Moça
apresentável c refs Folga
dom Hor de 8 ás I6h. Nào
dormo CrS 15 mil. R Reden-
tor 32' 401. Ipanema

A BABA — Precisa-se com
boas referências Tratar Tel
237-5150. com Sra. Dirce —
Copacabana

ABABÁ — P'2 crianças (la 1/2
e 3 anos) O referências (mini-
mo de 2 anos) e documentos.
20 mil Tel.: 388-6276 Tiiuca.

A AG. ALEMÃO 227-3098
— A mais tradicional of.
sempre cozs. f.f. babás,
cops. arrs. etc. noite
227-2252.

A AGENCIA RIACHUELO
— Que há 48 anos serve
o RJ. Oferece cop.,
arms. t. serv. babás e
diar. T. 231-3191 224-
7485.

A APTA—Psicóloggs
selecionam pessoal
doméstico qualificado.
Ataulfo de Piava,
1174/ 2. Infs.: 239-
8597, 239-3195.
A ARRUMADEIRA — Babá. d

boas ref. Paga-se bem. Tr 9
.3 6 Tel. 294-7698. Av. Ataulfo
Paiva. 1079 s/ 609. ou tel. 322-
2499 á noite.

A ARRUMADEIRA — Que co-
zinhe e tenha refs. CrS 20 mil
apt0 de casal. Ataulfo de Pai-
va. 1174 SS 2 Leblon.

A BABÁ — Crianças 1 e 5 anos
Refs. min 2 anos emprego
recente folga 15/ 15 dias 13°
Paga-se bem Tel. 247-8236.

A COZINHEIRA VI CASAL —
Forno e fogão competente
refs. Mais de 1 ano. ótimo
salário 237-5248. Siqueira
Campo-, 68/ 901.

A UNIÃO ADVENTIS-
TA—Oferece domes-
ticas respons. c/refer.
idôneas babás práticas
e enfermeiras, acomp.
coz. chofer, caseiro.
Garantimos ficarem 6
meses. 255-8948 255-
3688. .

A COPEIRA ARRUMADEIRA
(O) — P' casal tratamento,
sirva francesa Refs , dormir
emprego. Tr. 551-9464.

A COZINHEIRA — Trivial varia-
óo. Refs. 1 ano. sal CrS 14
mil. + INPS mais 13° salário.
Barra 399-4079.

A COZINHEIRA — Preciso c.
prática ref. dorme emprego
Foiga quinzena Av. Oswaldo
Cruz. 131 ap 802 Tel. 651-
0235.

AO CASAL C/ REFS — Ela p/
cozinha, ele serviços gerais.
Tr. Av. Rodolfo Amoedo 317/
C-01. Barra.T.: 399-0936.

ARRUM. COPEIRA — Precisa-
se. 15 mil. 20/30 anos d prát'-
ca e refs. Av. Rainha Elizabeth,
244,301. Copa. Tratar 2a f.

ARRUMADEIRA — Com idade
entre 17 e 23 anos. Ref de 1
ano. cart. + INPS e folga
semanal. Sal. 12.000.00. Tel.:
259-1230 — Ipanema.

A COZINHEIRA — Arrumadei-
ra carteira assinada referência
CrS 17.000.00 R. Barata Ribei-
ro 807 ap. 403 dormir serviço.

ARRUMADEIRA/COPEIRA —
Precisa-se educada, boa apa-
rência. c/prat. ord. CrS 16 mil.
ÉHtge-se refs.. Tr. tel.: 296-
7281.

\ 5 í i

À COZINHEIRA — Trival fino.
apresentável, d refs. Dorme.
CrS 25 mil. R. Redentor. 32/
401 — Ipanema.
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Tempo
Rio — Nublado a parcial-
mente nublado. Possi-
veis pancadas de chuvas
esparsas ao entardecer.
Temperatura estável.
Ventos Este a Norte fra-
cos. Máxima: 31.7, em
Bangu; minima: 19.5, no
Alto da Boa Vista.
O Salvamar informa que
o mar está agitado, com
águas correndo de Leste
para Sul. A temperatura
da água é de 18 graus fora
da barra e dentro da
baia.
Temperaturas referentes
às últimas 24 horas
(Mapas na página 26)
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PREÇOS, VENDA AVULSA.
Rio èm Janeiro/
Mina» Gerais
Dias úteis Cr$ 40,00
Domingos Cr$ 50,00

São Paulo/Espírito Santo
Dias úteis CrS 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 Estado»
e Territórios
Dias úteis CrS 80,00
Domingos CrS 80,00

ACHADOS B
PERDIDOS ,510
CADELA (10 mil quem achar)

— peluda avermelhada, man-
sa, nome Bolinha. Criança tris-
te aguarda sl volta. tel. 267-
0813. 

CÃO PERDIDO — Jacaré-
paguá. Dalmata Antede
pelo nome de Spot. Gra-
tifica-se quem encon-
trar. Telefones: 342-
1112 e 342-0954 D*
Laura.

EXTRAVIO DE DOCUMEN-
TOS — Walter Takashi Okiya-
ma. Tel: 332-0219. Carteiras
IFP. MAER, CPF. Motorista.

EXTRAVIOU-SE — Credicard
n° 103.07338.039 dia 26 em
nome de Luiz Augusto Duarte
de Magalhães.

EXTRAVIOU-SE — O talonário
de cheques do Banco Francês
e Brasileiro S/A, de n° 077541
à 077560, de propriedade da
conta conjunta Geraldo José
Machado Araújo e sua esposa
leda Soares Araújo, ficando
alertados à praça para que
ecautele-se para eventuais pa-
gamentos com assinaturas
falsas.

PROCURA-SE A 4 MESES —
Pomter fêmea, toda marron.
peito branco. Menina muito
triste. Gratifica-se Tel. 551-
2976 e 252-9781.

Leite, metrô e
telefone custam
mais em abril

O consumidor iniciará o mès de
abril com novos aumentos: o leite espe-
ciai custará Cr$ 52 o litro (alta de 30%),
no Rio; os telefones subirão 10% e os
cigarros, 12%, estes a partir do dia 12.
As marcas mais baratas, como o Olé,
passarão de Cr$ 55 para Cr$ 60, e as
mais caras, como o Hilton, de Cr$ 165
para Cr$ 185. Amanhã, o metrô carioca
custará mais caro: aumentará de Cr$ 20
para Cr$ 25 a passagem.

Com o aumento de agora mais o fi-
xado em janeiro, de 35%, os cigarrqs de-
tèm o recorde nacional de majoração de
preço no primeiro trimestre, 51,2%, con-
tra uma inflação prevista, no periodo,
de 21%. Os técnicos da Secretaria Espe-
ciai de Abastecimento e Preços acham
que o leite é o produto que mais afeta-
rá o custo de vida em abril. (Página 27)

Receita usará
"malha" para
as restituições

O Secretário da Receita Federal,
Francisco Dornelles, revelou que, este
ano, as declarações de Imposto de Ren-
da com direito a restituição passarão
pela malha fiscal, assim como as que
revelarem parâmetros não condizentes
com os estabelecidos pelo Fisco. Neste
caso, os contribuintes serão chamados
a prestar esclarecimentos.

Dornelles informou, ainda, que, es-
te ano, serão tomadas medidas para
corrigir distorções entre a tabela do
Imposto de Renda na fonte e a tabela
do imposto progressivo. A medida, se-
gundo ele, visa a fazer com que o con-
tribuinte, quando apresentar sua de-
claração, tenha muito pouco a pagar
ou muito pouco a receber. (Página 27)

EMPREGOS 200
DOMÉSTICOS 210
A EMPREGADA — Maior ou

menor, todo serviço sal a com-
binar, folgas 7/7 does. rets. R
Sen. Vergueiro 5' 301 T. 245-
6838.

Domingo, 2
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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
substitutos 236-7960 —
236-3721.

Populismo pode voltar
Proscrito em 1964, o populismo ressurgirá no

Brasil, a médio prazo, "em qualquer processo
político razoavelmente aberto e sensível ao elei-
torado", afirma o cientista político Fábio Wan-
derley Reis ao analisar a disposição dos eleitores e
os mitos da direita e da esquerda. Criador da
"escola paulista" de Sociologia, ex-füncionalistae
hoje marxista radical, Florestan Fernandes deu o
título de A Ditadura em Questão ao seu 30° livro,
no qual se propõe a "desmascarar" o regime
vigente no país. Simon Schwartzman faz a crítica.

Especial

As novelas de abril
Ódios, fracassos, sucessos, alianças, disputas,

amores — alguns dos ingredientes dos enredos de
Janete Clair — estarão no Sétimo Sentido, que a TV
Globo estréia esta semana. O Canal 11 abre dia Io
com Destino, novela da mexicana Marissa Garrido,
enquanto no dia 5, a Bandeirantes inicia Ninho
da Serpente, uma festa dos cães de alto pedigree.

TV
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À frente de um enterro, na cidade semideserta_ o menino
carrega uma bandeira branca para se proteger das balas
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Candidatos no
Rio querem pôr

El Salvador : :
em guerra elege

"bicho" na lei Constituinte

D Marisa conseguiu abrir o portão tia Justiça, mas às vezes o acha fechado

Casal leva seis
anos para abrir
porta na Justiça

Seis anos e meio de processo, 80
despachos de dois juizes e um acór-
dão, eis o preço — sem contar custas
e o incalculável desgaste emocional
— que Raffaello e Marisa Allegre pa-
garam para abrir um portão de 3,5m
de altura que permitisse o livre aces-
so a sua propriedade, em Ibicui, na
Costa do Sol. Raffaello observa que
"esperava tudo, mas não ficar tantos
anos nesse martírio".

A lentidão da máquina judicia-
ria e o alto preço das custas afãs-
tam cada vez mais o povo da Justi-
ça. No Rio, hoje, um em cada 80 ha-
bitantes busca a Justiça para de-
fender seus direitos, enquanto em
Nova Iorque, por exemplo, a propor-
ção é de uma ação para oito habi-
tantes. A solução é o rito sumarissi-
mo, dizem os advogados. (Página 24)

O teste do "Oscar"
Criticado, combatido, defendido, chamado prati-

camente de tudo, o Oscar — prêmio máximo do
cinema mundial — terá, amanhã, mais uma noite de
esplendor, quando a Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas, em Hollywood, premiará os me-
lhores de 1981. Num teste na la. página, você vai
saber tudo sobre esse troféu. E mais: que as mulheres
atacam e estão aderindo em massa às lutas marciais;
que os homens já encaram a dança com naturalida-
de; como transformar seu carro em um Mercedes; e
a nova onda de pegar jacaré com a handsurf.

Caderno B

A moda está na Barra
Toda a moda para o próximo inverno, espalhada

pelas vitrines das lojas do Barra Shopping, está
com suas cores em 12 páginas da Revista do Domin-
go, que mostra ainda como viver em um apartamen-
to que dè a sensação de uma casa. Na seção de jar-
dinagem, a orientação segura para o plantio de fio-
res, porque essa é a época boa. E os conselhos para
os pais que querem incutir nas crianças e pré-adoles-
centes o hábito da leitura. E Luis Fernando Veríssimo
falando sobre o Ser Econômico, que se transforma em
consumidor no momento exato em que salta da cama.

Domingo

Se a decisão depender única-
mente do futuro Governador, o Rio
terá o jogo do bicho legalizado no
próximo ano, desde que o sucessor
do Governador Chagas Freitas, a
ser eleito no dia 15 de novembro,
esteja entre Miro Teixeira (PMDB),
Sandra Cavalcanti (PTB), Leonel
Brizola (PDT) e Emílio Ibrahim
(PDS).

A opinião discordante é de Ly-
sâneas Maciel (PT), que promete
intensificar a repressão policial pa-
ra "colocar na cadeia os banquei-
ros". Os cinco candidatos concor-
dam num ponto: na clandestinida-
de, o jogo do bicho provoca corrup-
ção. Por isso, Sandra Cavalcanti
propôs um armistício com os ban-
queiros que aceitem subsidiar pro-
gramas beneficentes. (Página 12)

Ações foi o |
melhor negocio
no Io trimestre

O Derrote a Inflação de hoje mos-
tra que o mercado imobiliário con-
tinuou oferecendo, neste primeiro
trimestre do ano, a melhor rentabi-
lidade entre todas as opções de in-
vestimento. .A lucratividade média
das 10 ações mais negociadas no pe-
ríodo foi de 66,25%. O levantamen-
tò trimestral da rentabilidade dos
vários tipos de investimentos será
feito habitualmente pelo JORNAL
DO BRASIL, com a colaboração da
Bolsa de Valores do Rio. (Página 31)

(SM
Derrote a Inflação

A primeira denúncia de fraude já
apareceu, antes mesmo de começar a
eleição, de hoje em El Salvador. A Are-
na, Partido de extrema direita do Major
Roberto d'Aubuisson, acusou os demo-
cratas-cristãos de emitirem falsas car-
teiras de identidade — único documen-
to que habilita o eleitor a votar —
informa o correspondente Rosental
Calmon Alves.

A denúncia foi interpretada por po-
li ticos salvadorenhos como advertência
de que pode haver um golpe da extre-
ma direita, caso os democratas-cris-
tãos, atualmente no Poder, vençam por
ampla margem de votos. Os guerrilhei-
ros esquerdistas intensificaram os ata-
quês, na tentativa de impedir que a
população vote. Em Washington, 30 mil
pessoas fizeram passeata de protesto
contra a politica do Presidente Reagan
para a América Central. (Págs. 14 e 15)

Vítor volta à
reserva hoje |
contra Esporte

Com Andrade de titular e Vítor,
da Seleção Brasileira, na reserva,
o Flamengo enfrenta o Esporte, à
tarde, no Maracanã, pela Taça de
Ouro. Precisa vencer, porque a se-
gunda partida é no Recife e o adver-
sário ganha a classificação por
dois empates. No mesmo caso está
o Vasco da Gama, que joga com
o Grêmio em São Januário, con-
tando com Serginho e Dudu no
meio-campo.

Único time carioca com a van-
tagem do empate, o Fluminense
joga contra o Ceará, em Fortaleza,
com a equipe completa. O técnico
Dino Sani disse que quer ganhar lá
e no Rio, com esquema ofensivo. O
Bangu, que enfrenta o Sâo José, em
Moça Bonita, também quer vencer
para tirar a vantagem do empate
do adversário. (Páginas 39 a 42)

AGENCIA MINEIRA —
Tem domésticas ras-
ponséveis com referên-
cias idôneas, babas, co-
zinh. acomp. enfermei-
ras chofer caseiros etc.
Garantimos ficarem 6
meses. Em contrato T.
256-9526, 236-1891.

A COZINHEIRA P/ CASAL —
C/ refs. Barata Ribeiro. 774/ 7o
and/ 710 Copa 20 mil.

A ARRUMADEIRA — Moça
apresentável cí refs Folga
dom. Hor de 8 às 16h Nâo
dorme CrS 15 mil R Reden-
lor. 32' 401. Ipanema

A BABA — Precisa-se com
boas referências Tratar Tel
2.7-5150. com Sra. Dirce —
Copacabana.

A BABÁ — P/2 crianças 11a 1/2
e 3 anos) O referências (mini-
mo de 2 anos) e documentos.
20 mil Tel. 388-6276 T.juca.

A AG. ALEMÃO 227-3098
— A mais tradicional of.
sempre cozs. f.f. babás,
cops. arrs. etc. noite
227-2252.

A AGENCIA RIACHUELO
— Que há 48 anos serve
o RJ. Oferece cop.,
arms. t. serv. babás e
diar. T. 231-3191 224-
7485.

A APTA — Psicólogos
selecionam pessoal
doméstico qualificado.
Ataulfo de Piava,
1174/ 2. Infs.: 239-
8597, 239-3195.
A ARRUMADEIRA — Babá. d

boas ref. Paga-se bem. Tr. 9
às 6 Tel. 294-7698. Av Ataulfo
Paiva. 1079 3/ 608. ou tal. 322-
2499 â noite

A ARRUMADEIRA — Oue co-
zmhe e tenha refs. CrS 20 mil
apt0 de casal. Ataulfo de Pai-

i. 1174 SS 2 Leblon.

A BABÁ — Crianças 1 e 5 anos
Refs. mm 2 anos emprego
recente folga 15/15 dias 133.
Paga-se bem Te'. 247-8236.

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

A UNIÃO ADVENTIS-
TA —Oferece domes-
ticas respons. c/refer.
idôneas babas práticas
e enfermeiras, acomp.
coz. chofer, caseiro.
Garantimos ficarem 6
meses. 255-8948 255-
3688.

A COPEIRA ARRUMADEIRA
(O) — W casal tratamento,
sirva francesa. Refs, dormir
emprego. Tr 551-9464.

A COZINHEIRA — Trivial varia-
do Refs. 1 ano. sal. CrS 14
mil. + INPS mais 13° salário.
Barra 399-4079.

A COZINHEIRA — Preciso d
pratica ref. dorme emprego
Folga quinzena Av. Oswaldo
Cruz. 131 ap 802 Tel. 551-
0235.

AO CASAL C/ REFS — Ela p.
cozmha, ele serviços gerais.
Tr Av. Rodolfo Amoedo 317.
C-01 Barra T.: 399-0936.

ARRUM. COPEIRA — Precisa-
se. 15 mil 20'30 anos d prát.-
ca e refs. Av. Rainha Elizabeth,
244 301. Copa. Tratar 2a f.

ARRUMADEIRA — Com idade
entre 17 e 23 anos. Rei. de 1
ano. cart. + INPS e folga
semanal. Sal. 12.000.00. Tel..
259-1230 — Ipanema.

A COZINHEIRA — Arrumadei-
ra carteira assinada referência
CrS 17.000.00 R Barata Ripei-
ro 807 ap. 403 dormir serviço.

ARRUMADEIRA/COPEIRA
Precisa-se educada, boa aoa-
rencia. d prat. ord CrS 16 mil.
Exige-se refs.. Tr. tal.. 295-
7281

A COZINHEIRA — Tnval fino.
apresentável. c/ refs. Dorme.
CrS 25 mil. R. Redentor. 32/
401 — Ipanema.

>• ..
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Coluna do Castello

As cesarianas e
x: a saúde do PDS

Brasília — Depois de escolhida a última
safra de governadores, ouvi do Presidente João
Figueiredo que jamais repetiria em sua vida
aqueles dias de constrangimento durante os
quais dois Generais, o Presidente Geisel e ele
próprio, tiveram de selecionar governadores
na base de informações nem sempre corretas e
sob pressões nem sempre legítimas. "Estou

convencido", disse então o Presidente," de
que o povo escolhe melhor."

Éle de fato, pediu ao Congresso eleições
diretas. A emenda foi aprovada e o pleito está
convocado para 15 de novembro, embora deva
realizar-se sob legislação elaborada para favo-
íecer o seu próprio Partido, em nome da
conveniência da abertura democrática. Mas
seu Partido, o PDS, nem sempre tem-se mos-
trado em condições de resolver por conta
própria seus problemas e - foge às disputas
internas seja na base da imposição de cândida-
tos pelos atuais governadores seja pela perple-
xidade das correntes que o compõem.

No Pará, o Partido explodiu antes de
iniciado o jogo e o PDS ficou na Oposição
local, chefiado pelo Senador Passarinho e
hostilizado pelo Governador selecionado pelo
Palácio do Planalto. No Maranhão, o Gover-
nador pretende entregar ao Presidente a esco-
lha. No Ceará, foi o que se viu: os três coronéis
que comandam a polícia local submeteram-se à
tutela do Palácio, onde se fez o acordo com
amplo proveito para o Governador Virgílio
Távora, o qual conseguiu consenso para o seu
candidato secreto e assegurou-se como candi-
dato a Senador.

No Rio Grande do Norte e na Bahia os
governadores selecionaram o candidato. Eles
dispõem do apoio da grande maioria das res-
pectivas seções partidárias mas enfrentam re-
sistências movidas por aspirações contrariadas,
no primeiro caso, e por inconformidade com os
métodos, no segundo caso. Em ambos esses
Estados o Presidente percebeu que não adianta
aconselhar. Os candidatos serão o Prefeito
José Agripino, contra o qual nada pode o
Senador Dinarte Mariz, o Sr Cleriston Andra-
de, que irá às urnas sob o patrocínio do
Governador Antônio Carlos Magalhães. É a
vinculação.

No Espírito Santo, intransigências recí-
procas condenam o PDS à derrota e lá os
conselhos partidos do alto não reduzem as
contradições. No Rio de Janeiro, mediante o
Ministro Mário Andreazza, o Governo federal
interferiu para impor ao PDS um candidato
vindo de fora mas capaz de afetar o prestígio
eleitoral do candidato do PMDB, pois têm em
comum o berço político. Em São Paulo, o Sr
Laudo Natel mantém insistente atitude de
resistência e luta e ameaça surpreender o
Governador Paulo Maluf com o mesmo tipo de
articulação de que foi vítima no passado por
obra e graça do mesmo Maluf. Lá também o
Governo federal percebe que não deve inter-
ferir.

Afinal, em Minas Gerais o minucioso e
exaustivo processo conduzido pelo Governa-
dor Francelino Pereira pode não levar à unida-
de e, como se trata de Estado-chave para a
política oficial, o Planalto, depois de um perío-
do de expectativa da ação do Vice-Presidente,
poderá aconselhar senão mesmo assumir o
comando das negociações, o que afetaria o
sentimento de autonomia da política mineira e
o prestígio eleitoral do candidato assim esco-
lhido.

Nos demais Estados o Partido resolveu
sozinho suas questões. Bem ou mal, mas
resolveu. O Presidente contudo não deve estar
feliz com o PDS e deve prever que, escolhendo
melhor, o povo dificilmente escolherá os candi-
datos frutos de partos tão difíceis e em alguns
casos cesarianos.

A vinculação

O presidente do PDS confirma que, se
necessário, fechará questão para aprovação do
projeto que dilata para 180 dias o prazo de
opção partidária para os membros dos Partidos
incorporados. No entanto, o decurso de prazo
pode ser suficiente para assegurar a adoção do
projeto. No caso da vinculação, no entanto,
apesar de pensar o Ministro da Justiça que o
Governo não a modificará, ainda não há pala-
vra final contrária à aprovação do projeto
Erasmo Dias, que a desdobra.

Pornografia e cinema

O discurso do Presidente da República
pregando uma cruzada moralista foi motivado
por publicações (jornais e revistas) pós-
carnavalescas. O discurso presidencial levou
pessoas a indicar como fonte de corrupção de
costumes as pornochanchadas cinematográfi-
cas, financiadas pela Embrafilme. Não sou
assíduo nas salas de cinema e não sei se a
Embrafilme financia pornochanchadas. Mas
sei que a empresa governamental inclui entre
os diretores cujos filmes financia, total ou
parcialmente, os principais cineastas brasilei-
ros, como Joaquim Pedro de Andrade, Nelson
Pereira dos Santos, Leon Hirszman, David
Neves e tantos outros que brilham nos festivais
internacionais. Há boa qualidade artística, há
liberdade de criação e há pluralismo de opções
que indicam boa orientação da empresa dirigi-
da pelo Ministro Celso Amorim.

É possível que ele tenha financiado tam-
bém algumas pornochanchadas, mas isso não
deve dar pretexto a que se insinue uma censura
de ordem moral, sempre perigosa quando se
trata de produção artística ou de manifestação
do pensamento. Lembraria que, do ponto-de-
vista político, a Embrafilme financiou Pra
Frente, Brasil, que ainda não vi mas a respeito
do qual li emocionado depoimento de Villas-
Boas Corrêa.

Carlos Castello Branco

MENOS

abreu
CONSULTE-NOS SOBRE NOSSAS

CONDIÇÕES ESPECIAIS

EXCURSÕES

EUROPA MARAVILHOSA
Mar. 25 • Abr. 1.8,15.22.26,27.28J9. Ma,. 6 13.

20 27 Jun.3,10,17,21,24,26,28.29.30.JUI.1,2,
3 58 12,15,22,29. Ago. 5,12,19,26. Set. 15,16.

17,18.23,30. Out. 7 •Mi-
PÒHTUGÂL • ESPANHA • FRANÇA •

ITÁLIA • ÁUSTRIA • SUIÇA ' AUMANHA ;
HOLANDA'BÉLGICA E INGL/tTERB*
23 a 35 Dias*

EUROPA COM GRÉCIA
E PAÍSES DE LESTE
Abr. 27. Jun. 1,29. Jui. 13,27. Ago. 17,31 Out. 5
ITÁLIA • GRÉCIA • IUGOSLÁVIA '
ÁUSTRIA • CHECOS-.0-V.QUM •
ALEMANHA «HOLANDA HUNGRIA
BÉLGltÁ • INGLATERRA • Ef RANÇA
20 a 30 Dias*

^téÁmf
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GRANDE CIRCUITO
EUROPEU CpM GRÉCIA
E PAÍSES DE LESTE
Abr 10. Mai. 15, Jun. 12. 26, Jui. 10, 31. Ago. 14,
Set. 18
PORTUGAL ' ESPANHA ' FRANÇA '
ITÁLIA-GRÉCIA ' IUGOSLÁVIA •
HUNGRIA • ÁUSTRIA • CHECOSLO
VÁO.UIA 'ALEMANHA • BÉLGICA E
INGLATERRA 36a51 Dias-

RÚSSIA* EUROPA DE
LESTE • ESCANDINÁVIA
ABR. 30, Jun. 25, Jul. 2. Ago. 6-
FRANÇA • BÉLGICA ' XLEM4NH* OC.
BERLIM • A_.EM-.NH-- ORIENTAL •

POLÔNIA • RÚSSIA • FINLÂNDIA •

SUÉCIA - DINAMARCA • HOLANDA
E INGLATERRA 31 A33DIAS»

*4_____K_?^_________p

OCIDENTEEUROPEU
Mar 27, Mai. 15. Jun. 12. Jul. 3,10,17. A30.28
PORTUGAL • ESPANHA • FRANÇA •
ITÁLIA • SUIÇA E INGLATERRA
17a23Dlas«

SAGA ESCANDINAVA
Jun.27.Jul.4.Ago. 1.8
FRANÇA • INGLATERRA • BÉLGICA '
HOLANDA • ALEMANHA OCIDENTAL' '
DINAMARCA ' SUÉCIA • NORUEGA •
ALEMANHA DE LESTE • BERLIM
17 a 25 Dias»

EUROPA IMORTAL
Abr. 15, Mai. 20. Jun. 17. Jul 1, 15. Ago 5. 19, Set
23
PORTUGAL • ESPANHA • FRANÇA •
ITÁLIA»GRÉCIA •IUGOSLÁVIA-
HUNGRIA • ÁUSTRIA • CHECOSLO
VAQUI» 'ALEMANHA • BÉLGICA
EINGLATERRA 46 Dias •

Figueiredo dia 15 vai a
Niterói e participa de
campanha com Wellington

O Presidente João Figueiredo visitará Niterói rio
próximo dia 15 de abril para presidir solenidade de
inauguração de obras públicas realizadas pelo Prefei-
to da Cidade, Wellington.Moreira Franco, segundo
anunciou, Deputado Waldenir Bragança, do PDS. A
visita será politica — espera-se um pronunciamento
do Presidente — e o Governador Chagas Freitas dela
não participará.

Waldenir explicou que a data inicial dã visita -
seria a de 12 de abril, mas o Cerimonial do Palácio do
Planalto, em contato com a Prefeitura de Niterói,
solicitou a Moreira Franco que transferisse a progra-
mação para o dia 15. Ao dar a informação, o Deputado
que é um dos candidatos do PDS à sucessão do
Prefeito da ex-Capital üun_ine_-_-e, disse acreditar que
Figueiredo já possa fazer, em praça pública, um
pronunciamento em favor do nome de Emílio
Ibrahim, que disputará a sucessão de Chagas pelo seu
Partido.

O Deputado Waldenir Bragança disputou a suces-
são de Niterói, em 1976, pela antiga Arena, quando foi
derrotado por Moreira Franco que, à época, era do
então MDB. Dois anos depois se elegeu para a Assem-
bléia Legislativa e continuou em campanha para
chegar à Prefeitura. A tendência do PDS na ex-
Capital fluminense é a de utilizar as três sublegendas.
Além da de Waldenir, já está acertada, também, a do
Presidente da Câmara de Vereadores, João Batista da
Costa Sobrinho.

EUROPA COM ALPES
E LAGOS SUÍÇOS
Abr. 18iun.6, Jul. 4,25. Ago. 1.8. Sei 19
INGLATERRA • FRANÇA • SUIÇA •
ALEMANHA • AU9T*RIA • ITÁLIA •
ESPANHA EPORTUGAL
25a27 Dias'

<<_____________________________•*

\ (*) Tarifa aérea PONTO a PONTO (observandosuas 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
Embralur 000020041.9
Embralur 0000202 41 6

SEMANA
¦ ¦liDIDCi
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Cassinos, Zona |
livre de Comer- §
cio. Financia- è
mento total. Saída i

no sábado, 3 de |
abril. |

Regresso no w
domingo, 11 de
abril. Somente
30 lugares.

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

Arianca
Aj-imeiraUi-h» aérea das Américas.
Rua México, 11-loja C
¦ Tel.: 240-4413

[¦^excursões—Hl
ATEGOR1A INTERNAC1QNA1

SEMANA SANTA
NOVA JERUSALÉM - Uma cidade como teatro, apresentando • I

Salvador -Maceió -Aracaju - Recife - Vitória. Saida 04 abr (terrestre duração I

13 dias), Saida 08 abr (áèrea ¦ terrestre duração 8 dias).

Aérea - Sa'da08abf(duração4dias)
FOZ DO IGUAÇU - 7 QUEDAS - ITAIPU - 7 DIAS.
CAMPOS DO JORDÃO - COSTA DO OURO - 4 DIAS.
CIDADES HISTÓRICAS (GRUTAS DE MAQUINE E LAPINHA) 4 DIAS.
CIDADE DA CRIANÇA í SIMBA SAFARI BERTIOGA 4 CIAS IECLUSAS - ÁGUAS DE LINDOIA - S. NEGRA - MONTE SIAO-4 DIAS
POÇOS DE CALDAS - ANDRADAS E ÁGUAS DA PRATA 4 DIAS.

S SEBASTIÃO DO PARAÍSO (ÁGUAS QUENTES) 4 DIAS.
— NACIONAIS SAÍDAS SEMANAIS

APROVEITE OS ÚLTIMOS DIAS DE SETE QUEDAS

FOZ DO IGUAÇU 
'•/ 

SETE QUEDAS / ITA CPU COM VISITAS

iAO PARAGUAI E ARGENTINA (7 Dl AS)

SUL DO BRASIL / FOZ DO
IGUAÇU / 7 QUEDAS 115 DIAS)

ÁGUAS MILAGROSAS
(POUSADA DO RIO_OUENTE /

ARAXÁ / TERMOPOLIS /
POÇOS DE CALDAS) (11 DIAS)

SUL DO BRASIL (LITORAL E
SERRAS) (10 DIAS)

NORTE NORDESTE C/ ILHA
DO MARAJÓ / PAULO AFONSO

MANAUS ( 27 DIAS)
(OPCIONAL 24 OU 20 DIAS)

PANTANAL
MATOGROSSENSE (NORTE

E SUL) PONTA PORÃ COM
BOLÍVIA E PARAGUAI (15 DIAS)

BAHIA ENCANTADA
(10 DIAS)

ÍNtEJRNAeiONAIS
35 DIAS EUROPA À 8ÜA ESCOLHA
_ VISITANDO ¦ Espanha, França, In-
"% glaterra, Holanda, Alemanha, Sw-
JL ça, A ustria, Itália, e Portugal.
32 DIAS , . .

VISITANDO ¦ Dinamarca, Inglater-

2ra, 

Holanda, Alemanha, Suíça,
Principado Liechtenstein, Aus-
tria, Itália, Espanha e França.
Saída do Brasil Mar. 18,25, Abr. 01,08,15,22,29, Mai

USS84,50 POR DIA
Parte Aérea e Terrestre Incluindo meia
pensão em todo o percurso
(Exceto Madrid e Lisboa)
AO CÂMBIO OFICIAL SEM REAJUSTE
FINANCIAMENTO COM OU SEM EN-
TRADA- t *'< ".

COPA DO MUNDO PARA TODOS
HOTÉIS DEI-2 T3-4pu.5estreláã * _£&$:¦ > -^/^«'^'V
Duração: ifin., 30 dias. VARIAS OPCOES A SUA ESCOLHA

r^ÀCÂCl A TURISMO .Embraíur 00116^)0^1^ *

%VGÊNCIA DE VIAGENS.* TUflíISMO& &%ggg
; Àv Rio Branèb, 156 -sala 2614 (Ed.Av; Central) ,

' RIO DE JANEIRO ® 262-2338 - 262-2243 -262-4040
-• __. y -—» •* '*• "¦„_:.;:"______--____:_¦„._—,

í

AVANTUR
220-5420/220-5270

Au. Alm. Barroso. 6 - Grupo 906 - Rio

EUROPA
LISBOA - MADRID - ROMA -NICE - GENEBRA

PARIS - LONDRES - VENEZA (OPC)
SAIDA ÚLTIMOS DIAS ABRIL P/PAGAR BAIXA

TEMPORADA E APROVEITAR ALTA TEMPORADA
- PREÇO SUPER ESPECIAL -

AÉREA: US$1.790 -TERRESTRE: USS 694,

HAWAII mCOSTA
A

COSTA
MIAMI - DISNEYWORLD - LOS ANGELES - S. FRANCISCO

LAS VEGAS - HONOLULU - NEW YORK
AÉREA:USS 1.778 - TERRESTRE: USS 650

MIAMI NEW YORK £$
EXCURSÃO DE 10 DIAS • HOTÉIS DE LUXO *'(.

AÉREA:US$ 1.276. - TERRESTRE: US$120_

MIAMI MÉXICQACAPULCQ ^
-DISNEYWORLD- 6fl

SAÍDA: 4 ABR - 10 Dl AS - HOTÉIS LUXO
AÉREA:US$ 1.329 - TERRESTRE: USS 198

Andreazza vê
chance para
PDS do Rio

O Ministro do Interior,
Mário Andreazza, está con-
vencido de que o PDS üu-
minense poderá disputar,
com chances, a sucessão
do Governador Chagas
Freitas, baseado no se-
guinte raciocínio: Brizola
(PDT), Miro (PMDB), San-
dra (PTB) e Lysâneas (PT)
brigarão por uma faixa de
70% dos 5 milhões de votos
fluminenses, e deixarão li-
vres, para o proselitismo
pedessista, faixa de 30% de
eleitores de tendências
centristas.

A análise otimista do Mi-
nistro do Interior foi revê-
lada pelo procurador-geral
do PDS, Luís Braz, pelo
presidente da Light, Luís
Oswaldo Norris Aranha, e
pelos Deputados estaduais
ítalo Bruno e Francisco
Lomelino. Eles examina-
vam, na última sexta-feira,
na sede regional do Parti-
do, as possibilidades da
candidatura do engenhei-
ro Emílio Ibrahim. E revê-
laram que os cálculos de
Andreazza foram feitos na
frente dos quatro, há uma
semana, no Rio.

BRIZOLA

O desempenho do ex-
Governador Leonel Brizo-
la, segundo Luís Oswaldo
Norris Aranha, tem sido
bastante analisado por
Andreazza, o principal fia-
dor da candidatura Emílio
Ibrahim. A revelação do
presidente da Light foi
confirmada pelo Deputado
Francisco Lomelino, que
acrescentou:

— A candidatura do Bri-
zola, segundo o Ministro,
com o que concordamos,
só dividirá a área de Miro.

DISNEYWORLD
- SAIDA: 4 ABRIL -

10 DIAS - TERRESTRE: US$ 80.
AÉREA: USS 1.079 - VOO DIRETO - JUMBO

SEMANA SANTA
NA ILHA GRANDE

POUSADA '

MAR DA TRANQÜILIDADE
Passeios de barcos,
frutos do mar, conhe-
ça mais de 100 praias
magníficas.
Comida caseira, e di-
versão.
Reservas. Tels. 262-
4169.

A MELHOR OPÇÃO
NOVA JERUSALÉM - PAIXÃO DE CRISTO COM NORDESTE

Rio-Gov. V/aladares-TeòfiloOtoni-Vit.Conquista - Jequiè ¦ Feira de Santa» • Maceió

Recife • Nova Jerusalém • Aracaju • Salvador • Porto Seguro • Vitò na • Rio.

Saida»: 03 » 04d« Abril- Duração 13dia»

SEMANASANTA
1) POUSADA DO RIO QUENTE

(PROGRAMAÇÃO ESPECIAL) 7 DIAS

2) FOZ -ARGENTINA PARAGUAI 7 DIAS
3) VALE DO ITAJAl 5 DIAS
4) CIDADES HISTÓRICAS E GRUTA DE

MAQUINE' 4 DIAS
5) VITORIA • GUARAPARI COSTA DO SOL 4 DIAS

LJ
t) PRAIAS E ÁGUAS PAULISTAS «DIAS
7) ROTEIRO DAS ECLUSAS «DIAS
8) CAMPOS DO JORDÃO 4 E 5 DIAS
9) ILHA DO BOI • GUARAPARI VITÓRIA 4 DIAS

10) GUAHAPAHI- VITORIA 4 OiAS
11)POÇOS DE CALDAS ¦ ÁGUAS DA PRATA

ANDRADE 4 DIAS
12) S JOÃO DEL REY TIRADENTES 3 DIAS
13)CIDADE DAS CRIANÇAS 3 DIAS

PERU - BOLlVI-A GRANDE gUCUITO PANAMERICANO DURAÇÃO 28 DIAS.
"b,o 

Cunl.ba • Fo: do ,t)_. çu Assunção ¦ S_nl_ Fe ¦ --.dot» Mendo» • Los Andes Santiago. La Se.en» --aliena. Copiapo-

P.chu Puno L.igo-iiicaca Islã de Los Uros La Pai ¦ Hlo. SAIDA 03 Abril-03 Malp-9d-

IDA E VOLIA Dt AVIÃO IDA DE ÔNIBUS VOLTA DE AVIÃO

SUL do BRASIL
C FOZ DO IGUAÇU

ROTEIRO Rio. Cunliba. Par;.-
nagua. Joinville. Blumenau.
Valo do Itajai. Camhoriu. Fio-
nanopolis. Cnsciuma. Torres.
Osório. Porto Alegre. Novo
Hamburgo. Gra.naoo. Canela.
Cascata do Caracol. Cuias
do Sul. Lages. Rio Neqro. Curi
Itba. Vt.a Velha. Fo/do Iguaçu.
Cataratas do tquaçu, Pto.
Pres. Strõessner. (PARA
GUAI). Puerto lqu_mi. (Argen-
ttna). Guarapuava, Londrina.
Sao Paulo. Rio.
S.idss

Abr. 06. 12. 16
Mai. 07,13. Jun. 07. 1!">
Jul. 04. 05. 08. 10, 13,
14.16de1982.
Duração 17 dias.

VIAGEM
AO SUL

TRANSBRASIL
GRANDE CIRCUITO
BRASILEIRO 16 EST

BELÉM. BRASÍLIA. TRANSA
MAZOMCA. MANAUS. NOR-
DESTE
Rio. Belo HoniontP. Brasili...
Anapoli'.. Goiânia. Ccres. Ria
Tocantins. Impefatrtí. Belém.
Manaus. (OPCIONAL Oi
AVIÃO1. Ca_.1ant.Bl. Capane-
ma, S-.nta lné_\ Sao Luiz. Gru-
ia de Ubajara. Teresina. So-
bral. Fortaleia, Mossoró Na-
tal. João Pessoa. Recite. Olin
da. Nova Jerusalém. Macnc.
Aracaju. Salvador, llabuna.
Porto Seguro. Monle PàsCOal,
Vitoria. Guarapan. Campos.
Niterói (Ponte) Rio
S .tidas:

Abr 05. 16 Mai. 05.
06. 16. Jun 05. 16. Jul.
05.06.07.16 de 1982.
Duração 25 dias.

A mais completa encursão ao
sul do Pais .Irangendo SAN-
TA CATARINA. PARANÁ. RIO
GRANDE 00 SUL- REGIÕES
DO VINHO, UVAS E DO CAFÉ.
Ida pelo liloral volta pela Sor-
ia. São Paulo, Curitiba. Para-
nagua. Joinville. Blumenau,
Itajai. Camboiiu. Flonanopo
lis, Ciisciuma. Torres. P Ale
qrc. Caracol. Canela. Grama-
do. Catía* do Sul. Garlbaldl,
Benlo Gonçalves. Novo Ham-
burgo. LBges. Vila Velha. Pon
ta Grossa. Londrina. Sáo Pau
Io. RlO.
Saídas:

Abr. 05. 15
Mai. 06. .14, Jun. 05.
Jul. 09. 14. 16.de 1982
Ouraçáo;1 .dias.

ROTEIRO DAS
MISSÕES
ARGENTINA

PARAGUAI BRASIL
7 QUEDAS

Rio. S. Paulo. Cunliba. Irai
(Therrnas). Santo Ângelo. Rui
nas dc Sao Miguel, São Borja.
S<into Tome. Posadas. Minas
de San Ignacio. Mini Encar
nacion. Asuncion. Foí do
Iguaçu. Gua.i.-> (Sele Quedas).
Maringá. Londrina. S. Paulo.
Rio
Saídas:

Abr. 04, 15, Mal. 07,
Jun. 06. Jul. 10, 17, 18
de 1982.
Duração 13 dias.

FOZ 15 DIAS
PARAGUAI

ARGENTINA SUL
DO BRASIL

MARAVILHOSA VIAGEM EM
NAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVI
DAÜE OA URBl ET ORBD. des
cendo o Rio Paraná ate Guaira
e continuando de ônibus visi-
lando São Paulo. Pres. Pru-
denle. Pres. Eptacio. Guaira.
Sete Quedas. Cataratas do
Iguaçu. Garganta do Diabo.
Pio. Pres. Stfoessner. Assun-
çao. Lago. Ypacaray.
Afgenlma-Curiliba-Ponta
Grossa. Vila Velha. Cunliba.
Rio
Saídas:

Abr. 06, 13, 14 Mai. 11,
12, 18. Jun. 0B. Jul. 06.
07.13.14.20 de 1982.
Duração 15 dias.

BRASÍLIA
CALDAS NOVAS

ARAXA. CALDAS NOVAS.
TRIÂNGULO MINEIRO.
4 DIAS EM CALDAS NOVAS

Rio, Barbacena. BeloHoriíon-
le. Tres Manas. Cristalina.
Brasília. Cidade Livre, Cida-
dos Sateliles. Anápolis. Gota-
nia Caldas Novas (Pousada
óo Rio Quente). Uberlândia.
Uberaba Ara*a, Ribeirão Pre
lo. Campinas Sao Paulo. Rio.
Sjid.is

Abr 09. 17 Mai. 07. 14.
21.Junh. 12.19.Jul.09.
14.17.21 de 1982.
Dusação: 11 dias.

BAHIA
CAMINHO DO

DESCOBRIMENTO

BARILOCHE
Rio Curitiba. Joinville. Valt
Itajai. Torres. Porto Alegre.
Chui. Montevideo. Punta Del
Este. Buenos Atres. BARILO
CHE Neuquem. Baia Blanca.
Mar dei Plata. La Plala. B Al
RES Santa Fe. Resistência.
P.lcomayo. ASSUNÇÃO.
Puerlo Pres Siroessner. Foi
do Iguaçu Curitiba, Rio.

Sardas:
Abr. 07. Mai.

10.Jul.07.l1.de 1982.
Duração: 22 dias.

FOZ 7 DIAS
ARGENTINA
PARAGUAI

Rio. Registro. Cunliba. Vila
Velha. Ponta Grossa. Guará-
puava. Cataratas do Iguaçu.
Paraguai |Plo. Pres. Stroess-
nr-n Argentina (Puerto Iguazu.
Missiones). Curitiba. S.Paulo.
Rio
S-rlJ.1-

Abr.
05.07.08.12.15,18,24,
Mai. 01.10, 16. Jun.07.
10. 21. Jul. 08. 12. 18.
19.23.24del982.
Duração: 7 dias.

Rio de Janeiro. Governador
Valadares. Teolilo Oloni. Je
auie. SALVADOR (04 diasi.
Feir.t de Santana. Vitoria da
Conquista. Itabma. Ilhéus.
Porto Seguro. Monte Pascoai.
Sanla Cru? de Cabralia. Vito
na. Guarapan. Rio de Janeiro
Regresso opcional de avião,
da cidade de Salvador no 3
(oitavo)dia da Excursão

Saídas:

Abr 09. 19 Mai. 09. 19.
Jun. 12. Jul.'07. 14. 17.
19.21 de 1982.
Duração lOd/as.

MATO GROSSO
E PANTANAL

PONTA PORÁ
5 ESTADOS

E BOLÍVIA

ARGENTINA
SUL DO BRASIL

S. Paulo. Curitiba. Paranaguá.
Joinville. Blumenau. Ilajai.
Cambonu. Florianópolis, Tor-
les. Giamado. Canela. Cara-
col. Novo Hamburgo. Canas
do Sul. Porto Alegre. Pelotas.
Chui
MONTEVIDEO, PUNTA DEL
ESTE. BUENOS AIRES 15
dias). Tigre e Delta dei Paraná.
Plata. Mar dei Plata, Buenos
Aires. Montevideo. P Alegre.
Cunliba. Rio.

Saídas:
Abr. 10. Mai.

10. Jul 10.15 de 1982.
Duração 19 dias.

Conheça o mais misterioso-
Estado do Brasil. Rio. S Pau
lo. Campinas. Rib. Preto.
Uberlândia. Itumbiara. Cuia
ha Campo Grande Corumbá.
Puerto Soares (BOLÍVIA)
Dourudoi Ponte Pori Pedro
Juan Cabaiero. Prat Prudentt.
S Pau'0. Riu
Saídas:

Abr. 08.16 Mai. 05.15-
Jun. 10. Jul. 07. 14. 16
de 1982. • Duração 14
dias.

CHILE
DO ATLÂNTICO

AO PACÍFICO

¦-¦'""¦'I. ,¦'.'"-¦ I, . "., I

Rio. Curiliba. Foi. Assunção
St* Fe. Cordoba. (Travessia
dos Andes). Santiago. Vina de)
Mar. Região dos Lagos Chile-
nos. Bariloche. Baia 8lanca.
Mar dei Plata. Buenos Aires.
Montevideo. Punta dei Este.
PortoAlçgre Curitiba.Rife

Saídas-

Abr. 05. Mai.
02, Jun. 02 Jul. 02. 07
de 1982.
Duração: 25 e 30 dias.

COMPA RE 0 bom wtviço. o lirunc-am-nlo _m 2 «MS sijurot ou alé 10 p«fl--T_tntM com p«q_i« ivaiinlrad.

CENTRO - Rua São José, 90 - gr. 2003 - Tel.: 252-8156 - (PABX) 242-0447
232-4555 - 252-8602 - 242-8300 - 252-0008 - Embratur 00017-00-4.-1
COPACABANA - Av. N.S. Copacabana a-749 - gr. 705 - Tels.: 236-8107 -

252-6156 - Embratur 00017-O1-41-5
IPANEMA - PAXTUR Turismo - Rua Vimc. Pirajá, 330 loja 105 - Tal..: 287-09M

TIJUCA - SOSETE - Rua Conde da Bonfim. 35 loja 15 - 248-009* 2S«-0191
Embratur 0800288014 Embratur 0800157.0003

,.
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Rádio JB
promove
entrevistas

Os cinco candidatos que
disputarão a sucessão do
Governador Chagas Frei-
tas participarão, entre os
dias 7 e 13 de abril, do
programa de debates da
Rádio Jornal do Brasil,
apresentado, de segunda a
sexta-feira, das 9h às lOh,
por Eliakin Araújo, com a
participação dos ouvintes,
que podem fazer pergun-
tas aos entrevistados pelo
telefone 234-7566.

O programa da Rádio
lornal do Brasil será aber-
to dia 7 com a participação
do candidato do PT, ex-
Deputado federal Lysà-
neas Maciel; seguirá dia 8
som a presença da ex-
Deputada Sandra Cavai-
canti, candidata do PTB; e
terá como entrevistado,
dia 9, o ex-Governador
gaúcho, Leonel Brizola,
candidato do PDT. Dia 12
será a vez do Deputado
federal Miro Teixeira, can-
didato ao PMDB, e dia 13 a
do engenheiro Emílio
tbrahim, candidato do
PDS. Nos dias das entre-
vistas, o programa terá a
duração de duas horas.

PT se reúne
e discute
plataforma

São Paulo — A platafor-
ma nacional do PT come-
çou a ser discutida ontem,
em São Paulo, visando as
eleições de novembro,
num encontro que reúne
os 92 membros do seus Di-
retórios Nacionais e 317
delegados, que represen-
tam os 23 Estados, o Dis-
trito Federal e o Território
do Amapá. O presidente
nacional do PT Luiz Inácio
da Silva, — Lula — preside
as discusões.

Participam do encontro
no Instituto Sedes Sapien-
taen, os Deputados fede-
rais Antônio Carlos (PT-
MT) e Aírton Soares (PT-
SP) e Senador Evandro
Carreira (PT-AM). Ontem,
foi aprovada a divulgação
de notas à imprensa, inter-
nacional sobre o julgamen-
to dos sindicalistas do
ABC, entre eles — Lula—,
marcado pelo Superior
Tribunal Federal para o
próximo dia 16. Diploma-
tas de países estrangeiros
também receberão cartas
comunicando dia e hora do
julgamento.

O encontro do PT termi-
na, hoje e, além da plata-
fojnua nacional para as
eleições, os dirigentes: a
elaboração de um plano de
trabalho do Instituto Wil-
son Pinheiro, que será o
órgão do PT voltado para
o debate dos assuntos so-
ciais, econômicos e políti-
cos. Wilson Pinheiro foi um
dos primeiros militantes
do PT e morreu no Norte
do Brasil "devido a proble-
mas decorrentes de dispu-
tas de terra," segundo os
dirigentes petistas.

Geólogo
confirma
pichações

Belém — O geólogo Ga-
briel Guerreiro, presidente
da Associação dos Docen-
tes da Universidade Fede-
ral do Pará e candidato a
deputado estadual pelo
PMDB, confirmou ontem
sua participação no comi-
tè intitulado A Hora da
Verdade, apontado em in-
quérito instaurado pela
Polícia Federal como res-
ponsável pelas pichações
de muros, monumentos e
fachadas de residências
em Belém com frases e pa-
lavras consideradas insul-
tuosas ao Senador Jarbas
Passarinho e ao candidato
do PDS ao Governo do Es-
tado, Oziel Carneiro.

A existência desse comi-
té foi revelada depois da
prisão, ocorrida na madru-
gada de quinta-feira, de
quatro indivíduos que es-
tavam pichando o edifício
onde funciona a Empresa
Brasileira de Correios e Te-
légrafos, no Centro desta
Capital.

Presos por agentes da
Polícia Federal e submeti-
dos a interrogatório, os
quatro" pichadores admiti-
ram que integraram um
comitê criado com a finali-
dade de trabalhar pelas
candidaturas de Gabriel
Guerreiro e do ex-
Deputado Benedicto Mon-
teiro.

Estudante oferece votos da
família por bolsa de estudo

Porto Alegre — Problemas ünancei-
ros levaram o catarinense Robak José
Barros, 19 anos, estudante de Educação
Física, a anunciar na Folha da Tarde,
jornal gaúcho de grande circulação em
Santa Catarina, que troca cinco votos
de pessoas de sua família por uma bolsa
de estudos na Fundação Educacional
de Criciúma, onde faz o curso.

Publicado na coluna Troca Troca, o
anúncio só pode interessar a políticos
catarinenses, porque toda a família mo-
ra em Criciúma, e Robak aceita fazer o
acordo com qualquer Partido. "A situa-
ção de todos os Partidos políticos é
extremamente demagógica, voltada
apenas para o interesse dos candidatos
e dos apadrinhados", disse à Folha da
Tarde.

Robak ganha um salário minimo co-
mo laboratorista numa ótica, o que e
insuficiente para pagar livros, unifor-
mes passagens de ônibus e a mensah-
dade de Cr$ 11 mil 928. Ele não pode
contar com ajuda da familia, porque a
mãe viúva, recebe apenas uma peque-
na aposentadoria e tem dois filhos me-
nores. ;;,-¦ ,. ,

Pela bolsa, Robak troca, alem do seu
voto os dos quatro outros irmãos. Em-
bora ache que "em épocas eleitorais,
todos prometem muita coisa e não
cumprem nada, e são raros aqueles que
atuam corretamente", ele tem esperan-
ça de que algum dos Partidos se interes-
se por seu problema. Mas se não conse-
guir a bolsa, terá que abandonar a uni-
versidade.

Sandra faz
comício em
Queimados

A candidata do PTB à
sucessão do Governador
Chagas Freitas, Sandra
Cavalcanti, realiza hoje, às
19h, na Praça dos Eucalip-
tos, no Distrito de Queima-
dos, em Nova Iguaçu, um
comício com a participa-
ção dos ex-Deputados Pai-
va Muniz e Ârio Teodoro,
candidatos a vice-
governador e a senador,
respectivamente, para fes-
tejar o 124° aniversário de
Queimados. Antes do co-
mício haverá um forró e
um desfile da escola de
samba Imperatriz Igua-
çuana.

Secretário diz que Jânio
vai a Figueiredo na quarta

•¦ . - . ...-•_ Au.-._-.l- nn w»rt TJr.cr.it.e_l Alt/rtroria

ris
" i

. 3

São Paulo — O ex-Presidente Jânio
Quadros, provável candidato do PTB
ao Governo paulista, deverá se encon-
trar quarta ou quinta-feira com o Presi-
dente Figueiredo, em Brasilia. A infor-
mação é do seu secretário particular,
Mário de Freitas, que se reuniu ontem
com mais dois assessores de Jânio, Mar-
co Antônio Mastribuono e Jair de Car-
valho Monteiro.

Em Brasilia, o porta-voz do Palácio
do Planalto, Carlos Átila, informou on-
tem que desconhece a existência, na
agenda do Presidente Figueiredo, de
qualquer audiência marcada para Jânio
Quadros.

Mário de Freitas informou ainda que
Jânio Quadros, depois de ter feito

check-up no Hospital Alvorada, com o
médico Fernando Mauro, continua em
tratamento na casa de um amigo, no
Alto dos Pinheiros. Durante a reunião
de ontem, no apartamento de Mário, os
assessores desmentiram a notícia.; de
que o ex-Presidente teria viajadp.a Bra-
silia para se encontrar com Figueiredo
na Granja do Torto. O encontro, segun-
do os três, será no Palácio do Planalto.

Oficialmente, Jânio vai relatar sua
recente viagem ao exterior, mas se.Fi-
gueiredo fizer referência ao processo po-
lítico brasileiro, o ex-Presidente pedirá
o fim do voto vinculado nas próximas
eleições. Mário de Freitas reafirmou que
Jânio é candidato ao Governo de São
Paulo. . .„,',..
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ACABADE NASCER.
ainda estrela de

Alfaplaza - a primeira estrela de Alfabarra - foi um
sucesso absoluto de vendas,

Apresentamos agora a se|
Alfabarra:Ãlfarüz Flat Service.

Assim como Alfaplaza, Alfaritz é o mais
flat service do País. Seus apartamentos têm categoria
5 estrelas do mar. São 5 estrelas bem em frente
ao melhor ponto da Praia da Barra.

i
Alfaritz tem servi-

os de camareira,
favanderia, bar-restau-
rante ecoftee-shop, tem
piscina e sauna.

Todos os aparta-
mentos de Alfaritz têm.
telefone externo (com li-
nha integrada) e interno,
ligado aludo que é
mordomia. E todos os
apartamentos serão
entregues com cozinha-
amencanbar.

Sempre haverá
um solícito doorman
pronto para servi-lo.

Esemprehaveráalguém
na portaria, ou no
telefone, coma função
de receber ou
transmitir-lhe recadqs.

Conheça o local.
Impressione-se com a
beleza disto aqui. Analise
as vantagens da
localização e das excep-;
cionais condições \
de pagamento. E venha:
sentir o que é a vida
nessa estreladel:1 gran-
deza. Venha brilhar.
Seu destino é ser star
em Alfaritz Flat Service

Colido St&tricks
Tempo Integral desde o Matetnal

BARRA-RECREIO
Estrada do Pontal. 2764

sjp 274-00331327-8839
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PRAIA DA BARRA, 6.500 «sovia «>
\',.n,\,_- Vendas:

Incorporação: Construção: hn.ncumcnio: ^^ —

SECRETARIADO
EXECUTIVO

8 matérias Início 13W Há 47 anos
preparamos e encaminhamos oro-
fissanars às Empresas CENTRO
TAQUIGRÁFICO BRASILEIRO -
Dir do Prof Paulo Gonçalves Praça
Flonano. S5 — 12° (Cinelãndia! -
Tels 240-7234 - 240-6834 IP

****** 2000 S. A.

AdâMRa-BowBta
H _W\_W\_______\^^ ___\*_À BANERJ

MMGO do r*TM>o r>0 wo t_ Mamo » *

/Tvfatrímóvel
m___y__W CONSULTOBIA IM06H.ltBIA PLANO
Prudente dc Morais. 302 tcl. 287.6992

CREU 1-434 Rua México. 21 - sobreloja - tel. 262.0809
CR£CI 1-1290

Visrxliulos n Ailrini

G)rretores no local,
diariamente. ;

Inclusive
sábados e domingos.

Memorial matrícula 86172. RI. <fi Ofício do RGI de 1803 1982 Preço roul I quarto laplo lOSI.Cr» 7.761 rml poupança - «nal: Cri,146 300,00, «attura

Síanlmo Cri 6 298 5Í4.72 (4 332 UPO). área println: 56.26 rr,2.irea ,e,l.87,5l n.2. V,k,,««pre«,em l'PCdo 1° ir.mesl.ade 1982. 
—5 ¦

Cri 336.49OJ00.26men_lsf^asdcCrl 14 630.00, 2 p_ceU.sseme«ra.sdeCrl 102410.00 (cm UPO; em 15 04 84 Cri 394 4S5ã£<ètTrWC»;
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apresenta: M
saídas Semanais

FERIADO
SEMANA SANTA

Solicite excursões especiais!

MIS Di SEMANA
ÁGUAS E CIOS. HISTÓRICAS MINAS

PARATY E CAMPOS DO JORDÃO
ECLUSAS E CIDADE DA CRIANÇA

TÕmingÜIÍrÃ^
Cabo Frio e
Búzios

Angra e
Paraty

Itatiaia e
Penedo

Passeio em
Saveiro

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

FOZ DO IGUAÇU E ASSUNÇÃO
Passeios ao Paraguai 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
Salvadqr, Maceió, Recife, Fortaleza,
São Luiz. Belém e Manaus -18 dias

SODOVIARIAS DE
*)l.a 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
EMAR — 18 dias
CAMINHO DE BRASÍLIA - 8 dias
CAMINHODAS ECLUSASE 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, Mui, 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 avião — 8 dias|

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

Aracaju, Maceió, Nova Jerusalém, Recife,
J.Pessoa,Natal,Fortaleza,Juazeiro,etc.-12 dias |

• TRANSBRASILIANA NORTE
Ônibus pelo litoral Nordeste até Fortaleza.

Regresso por avião ou prosseguimento
aéreo para São Luiz.Belém e Manaus 14 dias |

Intornocionois
Os bons preços

estão voltando

Excursões aéreas OPTAR a partir de
US$ 535,00 - 4 noites em B. Aires
US$ 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 -17 dias
B. Aires, Santiago, Vina dei Mar, Portillo,

Mendoza, Assunção, Iguaçu, etc.
ROTEIRO DO PRATA I e 11-12 dias

CIRCUITO ANDINO - 14 dias

MARAVILHAS DOS ANDES 22 dias

PaSSageilS aéreas
nacionais e internacionais.

^^Cruzeirosmaritimos^^
Peça grátis o Caderno de Excursões jo seu
Agente de Viagens ou nas Lojas Soletur.
CENTRO: Quitanda. 11-4? and. Tel.. 221-4499
IPANEMA. Vise. Pirajá, 550 - L/110 -Tel.:259-0049
COPACABANA Santa Clara, 70 • Sobreloia
Esquina de Av. Copacabana • Tel.: 257-8070
POSTO 6: NS. Copacabana, 1417 ¦ loia 105
Cassino Atlântico • Tel.: 521-2240
TIJUCA Praça Saens Pena. 45 ¦ loja 10 L
Tel.. 264-4893 (Centro Comercial da Ti|ucal
GÁVEA: Marques de S Vicente, 52 • loia 110
Shopping da Gávea Tel : 259 9046
Embratur 009420041-3 Embratur 080058500-3

São Fidélis, RJ — Noivo de Sávia de
Almeida, filha do Prefeito Sebastião de
Almeida e Süva, do PMDB, o Vereador
Manoel Veiga Amaral, do PTB, está
com o casamento ameaçado porque,
colocando os interesses políticos à fren-
te dos sentimentais, entrou sexta-feira
com ação popular para evitar a constru-
ção de um campo de futebol em área do
Horto Municipal.

O projeto, enviado pelo Prefeito á
Câmara Municipal, em abril de 1980,
pede o desmembramento de uma área
do Horto de 89,70 x 35m. Como foi
aprovado no primeiro turno por 7 a 1, o
objetivo do vereador ao propor a ação
popular é evitar que seja referendado no

segundo turno, o que ele considera "um
crime contra a cidade e o seu povo". .

Sem muitos recursos para financiar
sua campanha pela reeleição, Veiga
Amaral não hesitou em colocar em risco
o noivado por ver na defesa dessa causa
uma forma de comunicação com o elei-
torado, principalmente os jovens que,
como ele, se preocupam com a preserva-
ção da natureza.

Na opinião do Prefeito, esta é mais
uma investida de um político novo que
usa, para se promover, um fato que ele
considera corriqueiro: "Brigar com ou-
tro Vereador não lhe daria votos. Ao
brigar comigo, Prefeito, ele tem mais
chance de atingir o seu objetivo. Esque-
ce-se todavia, de que não sou tolo. Se

fosse burro como ele pensa, não teria
chegado a Prefeito."

Os mais atingidos pelo problema são
a noiva, estudante do sexto período de
Enfermagem na Universidade Gama Fi-
lho, e sua mãe, Arleir, que torce as mãos
sempre que se fala no assunto, mas
deixa claro estar a favor do marido.
Sávia, mesmo no Rio, ficou sabendo da
ação popular minutos antes de eíA che-
gar à Justiça, informada pelo noivo por
telefone.

Em São Fidélis, pacata cidade do
Norte fluminense, o assunto é debatido
intensamente nas ruas e, a julgar pelas
conversas, a maioria da população
apoia o prefeito, um farmacêutico que
conseguiu muita simpatia e admiração
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OS MISTÉRIOS DE
ANDALUCIA
MARROCOS

c/Lisboa

Aluysio Barbosa
'por meio do atendimento domiciliar, às
vezes fazendo o papel de médico. Os
jovens, no entanto, estão com Veiga
Amaral, porque se preocupam em pre-
servar o Horto, sua principal área verde,
com 55.023,50 m2 e muitas árvores de
madeira de lei. No Horto, até há alguns
anos, era realizada a principal festa da
cidade, o Festival da Lagosta, que
atraía milhares de turistas.

Comprado em 1971 do pecuarista Zé-
lio de Souza Faria, por Cr$ 60 mil, o
Horto fica na saída da cidade, a dois
quilômetros do centro comercial. Há
dois anos, segundo os moradores mais
antigos, a Prefeitura fez uma sementei-
ra para preparar árvores que seriam
levadas para as ruas.

São Fidélis/RJ — Esdras Pereira

lu^iiMiiiifflWiliiiinmm-1
23 dias visitando MADRID - SEVILHA
TORREMOLINOS - FEZ - MARRAKECH
MOHAMMEDIA - TANGER - GRANADA
LISBOA. .

Saídas: Todos os domingos. Meia .pensão,
TERRESTRE: US$ 780,00
Parte aérea: USS 1.418.°°

— Financiados —
Inscrições:

SK9iur/sme
Av. Almte. Barroso, 63 Gr. 1314
Tels: 240-9325 e 262-9677

Embratur 008Í200-42-9/RJ ¦

EXCURSÕES

Manoel, do PTB (E), com a ação que entregou ao Juiz William Fagundes (D), pode com-

pliçar seu casamento com Sávia. a filha do Prefeito Sebastião de Almeida , do PMDB

Explicação

CMMÃ»m
GUARAPARI E PORTO
SEGURO
Vitória, Monte Pascoal e Santa
Cruz Cabrália. 6 dias.
CAMPOS DO JORDÃO
Pensão completa no novíssimo
Hotel Leão da Mpntanha. 5 dias.
POÇOS DE CALDAS E
ECLUSAS DO TIETÊ
Águas da Prata, Águas de São
Pedro è Eclusas do Tietê. 5 dias.
CATARATAS
MARAVILHOSAS
Ida em avião, regresso terrestre
Fo/ tio Iguaçu, Sete Quedas
e Londrina. 5 dias
SERRAS GAÚCHAS
Hospedagem no magnífico Laje de
Pedra. C.do Sul, B.Gonçalves,
Gramado c 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
Camboriú, Itapema,
Florianópolis e Blumenau. 5 dias.
ECLUSAS, ESTÂNCIAS E
PRAIAS PAULISTAS
Riviera Paulista, S. José Campos,
Águas de Lindóia eS.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 c 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 accessiveis.

Solicite nossa
programação específica

?iH

_>y Maravilhas do Mediterrâneo \^,e do Oriente Médio ^
Partida: 25 de Abril.
32 dias de viagem. Visitando: Espanha, Marro-
cos, Tunísia, Egito, Jordânia (Petra), Israel, Tur-
quia e Grécia.

Opcional à Iugoslávia
e Costa Dálmata.

Partida de Istambul. Visitando: Belgrado, Du-
brovnik, Split, Plitvice, Bled, Zagreb e Novi Sad. f

Uma organização:

LATINEXPRJESS
Viagens com Gosto Latino

WOP
Turismo do Brasil Ltda.
Rua da Ajuda. n.° 35 s/loja 201
Tel: 10211 221.4432
£mbratur n.' 0800005007
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CENTRO: Quitanda, 11 - 4'.' and. TEL.: 221-4499
IPANEMA: Vi«. Pirajá, 550- LHO- TEL : 259-0049
COPACABANA: Sanla Clara, 70 - Sobreloja
E*iuina d» Av Copacabana TEL.: 257-8070
POSTO 6: NS, Copacabana, 1 417 loja 105
Cassino Allànlico - TEL : 521-2240
riJUCA: Praça Sarns Pfha, 45 - loja 10 L
TEL 2*4-4893 (Centro Comercial da Tijucal
GÁVEA: Marquês de S. Vicente. 52 - loja 110
ShoppinR cia Gávea - TEI . 259-9046

POUSADA DO
RIOQÜENTE

De Ipanema direto para a Pousada.

Semana Santa ¦ De 7 a 11 de Abril
Semana de Portugal - De 19 a 25 de Abril
Semana de Israel - De 26 de Abril a 2 de Maio
Semana da Itália - De 10 a 16 de Maio
Semana do Japão • De 24 a 30 de Maio

Momentos inesquecíveis com música, folclore,
comidas e bebidas típicas, festas no maior
complexo de águas thermais do mundo.
Ida e volta de avião. Saída do aeroporto Santos
Dumont em vôo direto ao campo do Hotel.
• Amplos planos de financiamento.
Caso você queira passar um outro f im-de-sema-
na na Pousada, consulte-nos.
Solicite também nossa programação de excur-
soes nacionais.

Consulte-nos para outros roteiiosm bfoxIlkMi pfomotloA center
Visconde de Pirajá, 207 - loja 115 ¦ Ipanema
Tels.: 267-6111 e 220-8870 ¦ Embratur n.° 00203-00-41-7 '

Em São Fidélis há qua-
tro clubes de futebol—Ta-
bajara, Estrela, Esportivo
e Fluminense — e apenas
um estádio para o campeo-
nato local. O Prefeito diz
que seu objetivo é ampliar
um campo de pelada já
existente, idéia apoiada
por quase todos os mora-
dores da Vila dos Coroa-
dos, um bairro vizinho ao
Horto, com mil habitantes,
na maioria pescadores e
operários de fábricas de
doces, gratos a Sebastião
Silva, que calçou várias
ruas. Um deles, Waldir Me-
nezes Gonçalves, com sete
filhos, foi taxativo: "As
crianças daqui precisam
de um lugar para ce entre-
ter. Por isso, o campo de
futebol é uma boa".

Aos vereadores que o
procuraram sexta-feira,
Sebastião Silva disse que"é melhor criar campos de
futebol, dar aos jovens a
chance de praticar espor-
tes, do que vê-los beber ou
se entregarem a outros vi-
cios piores". Minutos de-
pois, recebeu um grupo de
meninos de uma favela no
bairro de Olaria, que foram
pedir um jogo de camisas
para fundar seu time de
futebol, O Flamenguinho.
O Prefeito, depois de res-
ponder que não podia dar
dinheiro da Prefeitura,
prometeu que o pedido se-
ria atendido quando ele re-
cebesse seu pagamento.

Diretor de clube de fute-
boi e bem relacionado nos
meios esportivos da cida-
de, Veiga Amaral faz quês-
tão de dizer que é contra o
futebol, mas um defensor
intransigente da integrida-
de do Horto: "Se ele quer
construir um campo, que o
faça. Mas em local onde
nào vá prejudicar os inte-
rêsses da comunidade*'.

^BJ__hTmTT7^^_________I

Saida: 08 ABRIL
MANAUS -4 DIAS
Hotel Amazonas

FORTALEZA -4 DIAS
Imperial Othon Palace Hotel Saida: 08 ABRIL

RECIFE -4 DIAS
Othon, Hotel Jangadeiro Sairia: 08 ABRIL

SALVADOR -4 DIAS
Hotel Bahia Othon, Praiamar Saida: 08 ABRIL

MACEIÓ - 4 DIAS
Luxor Hotel Alagoas Saida: 08 ABRIL

FOZ DO IGUAÇU - 4 DIAS
Hotéis • Cataratas- Bourbon- Ca:imã Saida: CS abril

BUENOS AIRES -5 DIAS
Hotel Sheraton Saida: 07 ABRIL

FERIADO TIRADENTES
FOZ DO IGUAÇU - 5 DIAS

Hotel das Cataratas •

Tour 1 - sairia 17 de abril - Tour 2 - saida 21 de abril

CONSULTE NOS SOBRE PREÇOS E
CON DIÇÓES DE PAGAMENTO.

^V
m ¦* JERUSALÉM

c/ EGITO e GRÉCIA

t-tii/i4.w.i4i^nM
RIO DE JANEIRO: RUA MÉXICO, 21 A LOJA

Tel.: 220-0322 - PABX
SÃO PAULO: AV. IPIRANGA. 795 - 3? ANDAR

Tel.: 222-6233 - PABX
Imbntui 0000.'00 41 9 _ mbrmur 0000? 07-41 6

22 dias inesquecíveis conhecendo:
CAIRO. TEL AVIV, NAZARÉ,
TIBERIADES, JERUSALÉM,
ATHENAS, ROMA, CRUZEIRO DE
1 DIA PELAS ILHAS GREGAS. f
Saídas: 17 ABR., 10 JUL., 18 SET. ¦£_]
Terrestre: US$ 1.039,00 (Apt.° Duplo;

COSTA LESTE
17 dias conhecendo MIAMI,
ORLANDO, WASHINGTON,
NEW YORK.
Saídas: 06 ABR; 23 ABR; 11 MAIO.

Parte Aérea ÜS$ 1.524,°°
Parte Terrestre US$ 870, °°
(Apt.° Duplo)

SEMANA SANTA
5 dias em

BUENOS AIRES

Semana Santa no
Pantanal Matogrossense

Saida: 07 de abril ¦ Regresso: 11 de abril
Fazenda Barranquinho — em pleno coração do Panta-
nal (confluência do Rio Paraguai com o Rio Jauru).
Pescarias, safaris fotográficos, passeios de barco e a
cavalo. Pensão completa (alimentação natural).
Parte Terrestre (por pessoa) -~CrS 29.900,00
Parte Aérea e Terrestre: Amplamente Financiada ;

B OfllYTüR Rua Siqueira Campos. 43 conj. 901
Copacabana
Tel.: 257-7773 e 257-1186

US$499,00 Aéreo e Terrestre

Saída: 07 DE ABRIL rr.fl
.Traslados ¦ Hotel 5 dias c/ Café da Manhã «..

j Cri ri^Ri° deJanei.ro SKY TURISMO

%/^lMxn_è,^9rr6sp. 63/1314 Tels.: 240-9325
riri.riyri ;. -.. 

e 262-9&7Í ¦'¦'' Embratur 00882 00-42-9 , 
'.y,.'

¦:4&^yyyyríy,_v.syy-, y,.y..,:¦ y. ..3^.
yf.y. ri- São>aWi^CO£.ÇORDE TURISMO;; „;$"
Í*JR;vBprãode Itapetininga, 140 Tei:r258-0344

. . ¦ £mbr_\tur.002tO OO 41 t

PORTUGALIA
TURISMO

EM SUA CASA
?*¦ ' -i

SOLICITE-NOS A EXCURSÃO QUE
MAIS LHE AGRADAR:

SEMANA SANTA NA ALDEIA DE ARCOZELO
(4 dias) de 08 a 11 de Abril

O MELHOR DA DISNEY PARA VOCÊ
(15 Dias) Sa-tias: 30 Jullho, 7. 14, 21 julho

PORTUGALIA NA EUROPA E FERRA SANTA
(22 ou 36 dhs) Saídas: 16 Abril e 24 Setemlye

EUROPA SOB MEP*DA
(24 dias) Sartas: 15 e M Abril. 20 Maio. 08 Julho 16

Setembro. 28 Outubro, 18 Novembro
BELEZA NÀO TEM IDADE

(36 dias) Saídas: 23 Abril. 28 Maio. 02 Julho. 20 Agosto
24 Setembro. 12 Novembro
CHINA E JAPÀO MAGIA ORIENTAL

(28 dias) Saídas: 18 de Maio

INFORMAÇÕES E RESERVAS
PORTUGALIA TURISMO LTDA

Rua Sete de Setembro. 55 103.4 — Rio de Janeiro
Tels: 222-5353. 242-4907. 242-9335. 242-7033
Reg EMBRATUR n° 00640-00-41-2
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Brizola quer mostrar ao &
exterior que campanha no
Rio tem abuso de dinheiro

Henrique José Alves
O candidato do PDT à sucessão do Governador

Chagas Freitas (PMDB), Leonel Brizola, pretende
convidar representantes da imprensa e dirigentes
partidário-jdo exterior para assistirem como observa-
dores ao processo eleitoral no Rio de Janeiro e,
"constataram os abusos de dinheiro nas campanhas
dos Srs Miro Teixeira e Emílio Ibrahim e de dona
Sandra Cavalcanti".

Brizola anuncia que vai denunciar tais abusos à
Justiça Eleitoral e cobrar providências enérgicas do
Presidente João Figueiredo, se for o caso, pois consi-
dera "um escândalo a convivência de um novo mise-
rável com candidatos gastando rios de dinheiro em
matéria paga nos jornais e em veículos, e exercendo
uma verdadeira opressão da máquina administrati-
va". Diz que seu Partido é pobre e define seu confron-
to com os candidatos do PMDB, PDS e PTB como
"uma luta de três Golias contra um David".

DOI-CODIs permanecem mas
não conservarão a sigla

VISITA AO CARDEAL
— Dona Sandra é apoia-

da pelo Governador Paulo
Maluf e pelo Ministro Del-
fim Neto, e todos sabemos
que Maluf não tem votos
para lhe dar, mas sim di-
nheiro; o Sr Miro Teixeira
é sustentado pelos fundos
inesgotáveis do chaguis-
mo; e o Sr Emílio Ibrahim
é o candidato do Governo
federal, devendo seguir,
portanto, os mesmos pa-
drões — afirma Brizola.

De acordo com as infor-
mações de vários dirigen-
tes nacionais do PDT, se o
Senador Roberto Saturni-
no Braga, que deixou o
PMDB, ingressar no Parti-
do para disputar o Senado
— como espera Brizola — o
candidato a vice-
governador será o Ministro
da Educação do Governo
João Goulart, Darcy Ri-
beiro. Caso Saturnino não
se filie ao PDT, Darcy deve
disputar o Senado.

Tão logo seja referenda-
do como candidato a go-
vernador pela convenção
do PDT, em fins de maio,
Brizola vai visitar o Car-
deal Dom Eugênio Sales, o
presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral, diretores
de empresas jornalísticas,
além de dirigentes de enti-
dades da sociedade civil,
para explicar os objetivos
de sua candidatura.
"SLOGAN"

O slogan da campanha
do candidato do PDT será
Oposição sem cumplicida-
de e, já nos próximos dias,
serão espalhados pela ci-
dade os primeiros cartazes
com os seguintes dizéres:
Senador Saturnino: "Ago-
ra sim temos em quem vo-
tar". Brizola para gover-
nador. Oposição sem
cumplicidade. O símbolo
da campanha será uma ro-
sa vermelha, o mesmo do
socialismo francês e que
foi utilizado na campanha
eleitoral do Presidente
François Mitterrand.

A partir de maio, o PDT
deverá publicar um sema-
nário nacidnal, com encar-
tes regionais, dedicado ex-
clusivamente à cobertura
das cari-panhas dos candi-

datos do Partido aos car-
gos majoritários nas próxi-
mas eleições. O projeto es-
tá entregue a um grupo de
jornalistas e está em fase
adiantada de execução.

Brizola já tomou impor-
tantes decisões em relação
à sua campanha: pretende
visitar até novembro pelo
menos três vezes cada mu-
nicipio do interior do Esta-
do, dedicar as segundas e
quartas-feiras a audiências
públicas na sede do Parti-
do, na Avenida Sete de Se-
tembro, 141, no Centro,
cumprir um intenso pro-
grama de visitas às áreas
mais carentes da Capital e
da -Baixada Fluminense, e
promover muitos comi-
cios.

Se chegar ao Governo
estadual, Brizola pretende
nomear operários para
ocupar Secretarias de Es-
tado e outros postos de se-
gundo escalão, transfor-
mar o Rio de Janeiro num"pólo irradiador de demo-
çracia" e "explorar todas
ás potencialidades da re-
gião em favor do ser hu-
mano".

Sua plataforma de Go-
verno está sendo elabora-
da por um grupo de estu-
dos do PDT, composto em
grande parte por cientistas
sociais exilados após a Re-
volução de 1964. Entre os
principais colaboradores,
incluem-se o filósofo mar-
xista e ex-diretor do Cor-
reio da Manhã, Edmundo
Muniz, o historiador Teo-
tônio dos Santos, os cien-
tistas políticos Pedro Cel-
so Uchoa Cavalcanti e Cló-
vis Brigagão, o professor
da UFRJ César Maia, os
economistas Sidney de Mi-
guel, Maurício David e as
sociólogas Vânia Bambir-
ra e Beatriz Bias David. A
informação foi dada por di-
rigentes regionais do Par-
tido.

Brizola, 60 anos, diz que
está em plena forma física
e intelectual para governar
o Rio e apresenta curiosas
credenciais para ocupar o
cargo:

— Há 17 anos não tomo
injeção, minha pressão
sangüínea é 11 por 6, dur-
mo seis horas por dia inin-
terruptamente e não faço
nem regime nem check-up.

Brasília — A sigla DOI-CODI desa-
pareceu. Um oficial ligado ao gabinete
do Ministro do Exército, que confirmou
a informação, explicou que isso não
significa que o Destacamento de Opera-
ções Internas e o Centro de Operações
de Defesa Interna tenham, simplesmer^
te, sido extintos. Os dois órgãos conti-
nuarão a existir — só que sem o nome e
redimensionados. Esse redimensiona-
mento foi admitido pelo General Antô-
nio Ferreira Marques, chefe do Estado-
Maior do Exército.

Na tarde de quinta-feira, ao desem-
barcar na Capital federal para partici-
par de uma reunião do Alto Comando
do Exército, o General Sérgio de Ary
Pires, Comandante do II Exército, res-
pondeu irritado a uma pergunta sobre o
assunto: "Não é verdade, não vai acabar
nada". E o nome, general, muda? —
indagou um jornalista."Não sei. Isso eu
náo sei", replicou Pires.

Candidatos ao Governo
gaúcho fazem campanha
mas poupam voz para TV

Porto Alegre — Preocupado com o debate de
amanhã na TV Guaíba — o primeiro com os quatro
candidatos a governador — Jair Soares (PDS), Alceu
Collares (PDT) e Pedro Simon (PMDB) prosseguiram
ontem a campanha eleitoral na capital e no interior,
mas tomaram a precaução de limitar os discursos,
para poupar a voz.

O quarto candidato, o líder sindical Olívio Dutra,
estava ontem em São Paulo, participando da reunião
da executiva nacional do PT, da qual é vice-
presidente. Ele voltou recentemente de viagem a
Cuba e à Nicarágua e só chegará a Porto Alegre
amanhã, para tomar parte no debate pela televisão,
que começa às 21h30m.
DESAFIO

Em discurso ouvido por
800 pessoas, no município
de Vera Cruz, a 160 quilo-
metros da capital, o candi-
dato do PDS afirmou que
náo teme o debate contra
os três concorrentes oposi-
cionistas, porque "em ca-
da município gaúcho há
obras de Jair Soares". Pro-

"O assunto não está em pauta, é só o
que posso dizer", declarou na semana
passada o chefe do Centro de Comuni-
cação Social do Exército, general Otá-
vio Rezende. "Eu respondo pelo órgão
que dirijo", explicou o General, "e sei
que ele está crescendo. Agora, se os
outros estáo sendo reduzidos, eu não
sei." Um coronel, ex-comandante de
uma guarnição de Polícia Militar no Sul
do pais, comenta: "Náo vejo razão para
mudar nada".

A sigla, entretanto, desapareceu —
garante o oficial diretamente ligado ao
gabinete do Ministro do Exército. Nesse
tempo de abertura política, explicou o
informante, não há razão para manter-
se o DOI-CODI funcionando como
quando de sua criação em 1970. Seu
efetivo, disse o oficial, foi realmente
reduzido, não significando isso, necessa-
riamente, que seja uma coisa definitiva,
pois, sendo preciso, o órgão será reati-
vado.

TROQUE O SEU IMÓVEL
PELO MELHOR DA BARRA

300 M2 DE FRENTE _
PARA O MAR SS

Luxuoso apartamento com varandão e piscina priva-
tiva, salão, sala de jantar, 4 quartos, sendo 1 suíte. E
mais: banheiro social, toalete, copa e cozinha, des-
pensa, área de serviço, 2 quartos de empregada e 2
vagas na garagem. Verifique as condições: financia-.
mento em até 15 anos, utilizando seu imóvel como.
parte do pagamento. Veja hoje mesmo a beleza e"ò.
conforto do seu apartamento, totalmente pronto;;
Chaves no local, Av. Sernambetiba, 3600, Ed; Pru-
dente de Morais. Parque Atlântico Sul. ,(P

meteu que irá "desmistifi-
car, um por um, os candi-
datos da Oposição, que na-
da tèm feito além de cri-
ticar".

Já o deputado Alceu Col-
lares, ao inaugurar pela
manhã o diretório do PDT
em Barra do Ribeiro, reco-
mendou que a campanha
do Partido seja feita de ca-
da em casa.

ALDEIA
DE ARCOZELO.

SEMANA SANTA
DE 08 A 11 DE ABRIL

ACOMODAÇÃO: (ESTILO ESTALAGEM EUROPÉIA)
REFEIÇÕES: CAFÉ DA MANHÃ (03) ALMOÇO (04)
JANTAR (03)
PROGRAMAÇÃO: VIA SACRA — EVANGELHO DA
PAIXÃO (REPRESENTADOS)

PISCINA — FUTEBOL — VÔLEI.
PREÇOS POR PESSOA: (04 DIAS e 03 NOITES)
APARTAMENTO QUÁDRUPLO: CrS 10 500.00
APARTAMENTO TRIPLO: CrS 11 500.00
APARTAMENTO DUPLO: CrS 12 500.00
ÔNIBUS: SAINDO - QUINTA-FEIRA SANTA AS 09 00
DA PRAÇA XV «
VOLTANDO - DOMINGO DA PÁSCOA AS 18 00 NA
PRAÇA XV

INFORMAÇÕES E RESERVAS
PORTUGALIA TURISMO LTDA.

Rua Sete de Setemo.c. 5b 103-104 - Rio de Jareim
Tels 222-0353 ¦ - 242-4907 _ 242-7022 — 2429335
Req EMBRATUR n° 00640-00-41 -2

.CENTRAI DE INFORMAÇÕES DA FLUMITUR NO RIO TEL: 252-4512
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UmallhaDeTranc
Em Laranjeiras Por Um

Pieco Que Parece Fantasia
A Ilha da Fantasia é um

, empreendimento fantástico.
E o lugar que você sonhava ha

mil e uma noites.
A Ilha da Fantasia é a Terra do

nunca. Nunca ficar nervoso,
nunca ficar deprimido, nunca

deixar de se divertir.
Para isso, uma enorme praça de

lazer de 5.000 ver vai deixar
você encantado. Com campo de

futebol, quadra polivalente de
esportes, quadra de squash,
v sauna, salade

repouso, jardins
e praças, horta

e viveiro de

•". ' ;'--..:..^.í':.VÍvi_í----:....;. 
'¦'¦

**SK

plantas, playground.com brm-
quedos, rinque de patinação,
área de ginástica, escohnha de
arte, três amplos salões de fes-
tas servidos por copa-cozinha.
E duas grandes piscinas, onde
toda branca-de-neve pode pe-
qarsuacorzinha.
na Ilha da Fantasia o seu desejo

sempre se torna realidade. Seja
um desejo de 2, 3 ou 4 quartos,

seu apartamento tem salão, suite,
varanda, área de serviços, depen-

dências de empregada com-
pletas e garagem.

E fica em um dos
prédios separa-

dos.Prédios se-
parados entre

m si e afastados
de todos os

proble mas e

con fusões da cidade. ,,/;.
Porque esta ilha de tranqüilidade em
Laranjeiras fica numa rua muito calma e
sem saída, bem ao lado do Parque Quinle.

Mas basta colocar os pés fora de seus limites
para você encontrar um comercio variado e
o Metrô do Largo do Machado, por onde
você pode fazer uma maravilhosa viagem

ao Centro desta terra ou ir para Botafogo e
Maracanã, num estalar de dedos.
Você também pode ir ate a praia de -

Ipanema em 10 minutos pelo
Rebouças—o túnel do tempo, que ,:::
economiza os seus preciosos
.minutos. .''",',
E lógico que você vaijogar um pouco;
mais que uma moedinha no poço dos
desejos para realizar os seus sonhos j
na Ilha da Fantasia. Mas o preço e tao

bom e as condições sao tao facilitadas
que não vão pesar nada na sua realidade.
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Sinal 206.720, jÀ JP j^já Vendas;

12 mensais fixas durante a obra_ 12.440, VMBfiSÊ ^» 
... .-~~, .. 
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41.440, "' ""'""*l

Mais um grande lançamento:

a
3 e 4 quartos a partir de:
Sinal 602.400,
Escritura 602.400,
12 mensais fixas durante a obra

mgsoo fl
CreciJ.501 Jl

Corretores no local até às 22h.

¦
4,3 E 2 Quartos Que Você Sonhava Há Mll E Uma Noites.
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2008
•'¦'Vm dia o Governador Francelino
Pereira, então presidente da Arena,
pérguntou-se candidamente: "Afinal,
qüe país é este?" Até hoje ninguém
respondeu, e é possível que o político
passe à História mais pela sua per-
gunta do que pela obra que está reali-
zatido à frente do Governo de Minas.
Mas, se alguém insistir na resposta, já
se pode dizer que ente 6 n pjaS&Jwáà vm
senador da República .biônico, é ver-
dade, mas senador) sobe à tribuna
para fazer revelações e anunciar
çrande novas para o ano 2008.
j Para aquela data do terceiro milè-
nio, o senador prevê um mundo tran-
quilo e feliz, sem Imposto de Renda,
juros baixos, educação abundante,
Governo e oposições unidos, sem troca
dê notas desaforadas e last, but not
jíeast, "eleições para tudo".

. John Kennedy dizia que nada que
fosse a médio prazo lhe interessava,
pois "a médio prazo todos nós estare-
mos mortos". O quadro proposto pelo
ISenador Aderbal Jurema no seu co-
.m$vente discurso está distante dos
[contemporâneos mais de um quarto
{séÇulo. Ainda assim, é bom demais'pára ser verdade. Apesar de ter eletri-
¦zàdo os seus pares com o tomcanden-
te.e profético que deu às palavras, o
discurso do Senador Aderbal Jurema
não pode ser levado a sério.

r fsMas há um detalhe intrigante na
profecia: eleições para tudo, o que se
imagina deva ser eleições para todos
ps:postos eletivos. Logo, o fim dos
biônicos."rÊ verdade que os biônicos estáo no'filji: Mas com a sua capacidade de
convencer, o Senador Jurema poderia
abreviar a existência de tal disparate.
Bastaria propor aos seus colegas de
bionicidade renúncia imediata, permi-
ttndo que se eleja mais um senador em
novembro, por cada Estado. Como ai-
guns dos biônicos estáo hoje conforta-
vélmente instalados nas legendas da
Oposição, fica mais fácil.

\M 
'•

; . Não seria necessário esperar por
-2008. Começaríamos desde já fazendo
\"eleições para tudo".
! y'E para todos.
Mais magro
;'Emagreceram as aparições do Mi-

nistro Delfim Neto em público. Mas
nâõ se trata de cautela politica.

;Ó Ministro Delfim está fazendo die-
Stsj e já perdeu cinco quilos

¦ ¦ ¦
'Ele só aparecerá em público quan-

do puder mostrar, na carne, como se
ápèrtá ò cinto.

Nòmé escrito
;"Da última vez que esteve no Pala-

;ció do Planalto, o Governador France-
li?io Pereira recebeu papel com um
riçme escrito: Eliseu Resende. É a cé-
dtfla que ele levará às urnas em no-
vèínbro.
. ''Terça ou quarta-feira, o Governa-
tUbr reúne-se com os Srs Aureliáno
;C}iaves e Magalhães Pinto para comu-
nicá-los que o Ministro dos Transpor-
tes é o nome preferido pelo Governo
federal como candidato do PDS ao
Governo de Minas. O destampe, no
entanto, só será feito na primeira se-
mana de abril.

. >. Pour memoire: Eliseu Resende foi o
Diretor do DER do Governador Maga-
lHàes Pinto. O Planalto concluiu que
stf.um candidato que arraste Maga-
iháes Pinto aos palanques poderá en-
frentar o Senador Tancredo Neves de
igual para igual.

í^fabucco
> Sôbolos rios que vão, o ex-Ministro

Mário Henrique Simonsen achou-se
em Babilônia, vendo de olhos arrega-.
Jados — e bem regalados pelo magnífi-
co espetáculo cênico — o Nabucco, de
Verdi, no Municipal. Atento, viu mura-
lhas desabarem, raios riscarem os
céus, e o povo oprimido cantar saúda-
des do Sião,

E saiu convencido de que Nabucco,
em toda a sua glória e força política,
nunca pensou em taxar os lucros dos
bancos.

Assunto que só passaria pela cabe-
çá de um autor de operetas.

urbanistas. A brasileira Márcia Maria
Ortigão Sampaio é um exemplo. De-
pois de guardar no canudo o título de
master na especialidade de design
planning pela Universidade de Nova
Iorque, recebeu convite da Prefeitura
da cidade: redesenhar a área urbana
entre as ruas 47 e 53, no West Side.

O talento de uma carioca vai resga-
tar a paisagem de uma área decaden-
te, que Nova Iorque quer salvar.

Laços de família
Por que o ex-Deputado Jarbas Vas-

concelos não quer o ex-Governador
Cid Sampaio no PMDB? Um problema
de familia.

Quando o Sr Cid Sampaio era Go-
vernador de Pernambuco, os ânimos
se exaltaram no município de Nazaré
da Mata, sucedendo-se perseguições ã
família Ferreira Lima. O líder politico
da família, Egydio Ferreira Lima, soli-
citou do Governador a substituição do
delegado de polícia, para acalmar os
ânimos. O Governador achou que não
havia motivos e quando se convenceu
que motivos havia jã tinham sido as-
sassinados o Sr Valfrido Ferreira Lima
e um filho de 16 anos — pai e irmão de
Egydio. Então, deu-se o rompimento
figadal com o Sr Cid Sampaio.

Jarbas Vasconelos é primo-irmão
dos Ferreira Lima.

Assim, a eleição do Senador Marcos
Freire, que era tranqüila, será agora
uma eleição disputadíssima. A não ser
que ele convença os Ferreira Lima a
não misturar problemas de familia
com problemas políticos. O que, em
Pernambuco, é difícil.

APWIWIRA0WWÍOSÉCÜ10VIMTEIÜMPT

Altino

A honra de Minas
Amigos do Senador biônico Murilo

Badaró afirmam que seu compareci-
mento à convenção do PDS de Minas,
como candidato dissidente, já se tor-
nou agora uma questão de honra. Se
não for, Miras estará envergonhada
nacionalmente. Pois o compromisso
assumido, por ter ido longe demais, só
poderá ter um fim, para se resguardar
a honra de Minas: a sua presença
como candidato à convenção.

O bom caminho
O Sr Theophilo de Azeredo Santos,

presidente da Federação Nacional dos
Bancos, esclarece sua posição sobre o
aumento do imposto de renda dos
bancos:

— Não creio ser este o momento
para aumentar a tributação, nem de
pessoa física, nem da jurídica. O me-
lhor caminho para a redução do déficit
do orçamento do Governo passa pela
diminuição dos gastos das empresas
estatais.

Nova Iorque
As cidades brasileiras são mal dese-

hhadas; mas não por falta de bons

Mudança
Para assumir o cargo de diretor de

criação da TV Bandeirantes, Feman-
do Barbosa Lima será obrigado a pas-
sar três ou quatro dias por semana em
São Paulo, onde está instalado o quar-
tel-general da emissora. Como não
tem o dom da ubiqüidade, ele se afãs-
tara da superintendência da TVE, que
por enquanto será exercida cumulati-
namente pelo diretor executivo, Ro-
berto Parreiras.

Mas Fernando não se desliga da
TVE, cuja programação, diz ele, voa
hoje em velocidade de cruzeiro: vai
produzir uma série de programas so-
bre medicina preventiva, plano antigo
que as múltiplas tarefas na superin-
tendência o impediam de realizar.

Loucos ao volante
O asfalto dos túneis cariocas trans-

formou-se em pistas de alta velocida-
de, onde só há carros em disparada,
ziguezagueando em busca de melho-
res posições, cortando, freando brus-
camente, numa corrida louca em dire-
ção à destruição.

No Túnel Rebouças, onde não há
policiamento adequado, os carros
voam a 100 e 120 por hora. E quem se
recusa a participar de tal dança da
morte, arrisca-se a ser atingido, ape-
nas por respeitar as velocidades que as
regras exigem e o bom senso acon-
selha.

¦ ¦ ¦
Ontem, às 14h30min, no Túnel San-

ta Bárbara, um Alfa-Romeu chapa
WX 4322 não só ultrapassava a veloci-
dade permitida como buzinava frene-
ticamente, exigindo passagem de
quem respeitava as leis do transito.

Ao volante, não um jovem treslou-
cado, mas um senhor de cabelos
brancos.

Lance-livreí
O Deputado Miro Teixeira, candi-

dato do PMDB ao Governo do Estado,
esclarece que não está se negando a
participar de debates com a Professo-
ra Sandra Cavalcanti, candidata do
PTB. "Não só desejo como espero an-
siosamente este momento. Já declarei
que aceito o debate, há várias sema-
'nas". Então agora é só marcar o dia e a
hora.

O Sr Romeu de Almeida Ramos
esteve em Brasilia; foi o que bastou
para que circulassem boatos de que
ele seria o substituto do Sr Inocèncio
Mártires Coelho na Procuradoria Ge-
ral da República. Almeida Ramos foi
Consultor Geral da República no Go-
verno Mediei, é hoje Secretário de
Minas e Energia do Rio Grande do Sul
e amigo íntimo do Chefe do Gabinete
Civil da Presidência, Leitão de Abreu.
¦ O Ministro do Trabalho, Murilo Ma-
cedo reitera que náo é candidato a
nada. "Não sou candidato a Deputado,
Senador, Governador e nem mesmo a
vereador em Atibaia, eleição em que
cheguei a pensar, em determinado mo-"mento".
• O Reitor Guilherme Figueiredo no-
meou a professora e ensaísta Sônia
Brayner para o cargo de Pró-Reitor
acadêmico da Unirio.
» É esperado no Rio esta semana
Lord Charteris. diretor do grupo Tho-

mas de La Rue, de Londres. Lord
Charteris foi assistente da Rainha EU-
zabeth de 1952 a 1972 e em seguida seu
Secretário Particular até 1977. Em
1968 acompanhou a Rainha, em sua
visita ao Brasil. Na sua agenda no Rio
já o espera um jantar oferecido pelos
amigos, no Copacabana Palace.

O escritor Haroldo Bruno entregou-
se de coração ao Dr Waldir Jazbik, que
lhe fará três pontes safenas. Encon-
tram-se, assim, um romancista de esti-
lo poderoso e um médico de estilete
seguro.

"Tenho quase 72 anos, e já é tempo
de ir cortando minhas atividades e
me divertir um pouco mais." A frase é
de Laurence S. Rockefeller, chairman
of the board de inúmeras empresas e
presidente de várias organizações fi-
lantrópicas. É a terceira geração dos
Rockefeller que se retira aos poucos,
por morte e aposentadoria.

Está no Rio, preparando os quadros
que vai expor no Museu de Arte Mo-
derna do Rio em abril, o pintor suíço
Traugott Spiesse. Sua exposição reu-
nirá 40 grandes telas, que estáo sendo
pintadas no próprio MAM.

Como o inverno já está ai, contra-
riando o calendário, os politicos vol-
taram com grande apetite às feijoa-
das sabatinas. A de ontem, na Zona
Sul, estava movitnentadíssima.

Mia
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ATorre.
de ser inaugurada, rece-
beu quase que diária-
mente visitantes ilustres,
de todos os setores da
vida nacional.
Dia 19 de março, quan-
do a Empreendimentos
Imobiliários Capri S.A.
entregou-a oficial-
mente ao Rio de Janei-
ro, mais de 2 mil pes-
soas compareceram â
festa. Os que nâo pude-
ram estar presentes en-
viaram congratulações,
pela inauguração do
empreendimento.
A Torre Rio Sul agrade-
ce ao Brasil, o reconhe-
cimento da lf obrado
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SECRETARIA,
AUMENTE SEU SALÁRIO!

ESTENOGRAFIA EM 30 DIAS
Sistema revolucionário de estenogratla
(lonèlica) — para Inglês ou português.

Participe de um treinamento sem compromisso.
SECRETARIADO EXECUTIVO

REDAÇÃO COMERCIAL
INGLÊS AUDIO/ORAL.

ITASE Av. 13 do Maio, 23 »/319
Tel.: 220-1816
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Roupas de todos os tipos, em manequins até o n °62. As Camisas
esportes vão até o n.°10eas camisas sociais epiiamas têm man-
pasmais compridas, de até 70 cm e com mais cintura. Blasers e
costumes de todos os tamanhos Cuecas anti -alérgicas de tecido
ou malha, também com as pernas mais longas Ceroulas de teci-
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Testes — 242^353 — IPÊ —
Av. Rio Branco, 185 S/919
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Uma fascinante pesquisa.das Faculdades Integradas Estacio de
Sá, resultou num livro cultural e deslumbrante: A História das Copas
(1930 a 1982).

O livro reproduz os mais significativos recortes de jornais
relativos a cada copa, sem qualquer texto adicional salvo as tabela
dos jogos com os resultados. Assim, você observará como as copas
foram noticiadas na época. Por outro lado, o livro reproduz ainda
fatos históricos contemporâneos às copas. Você observará então, por
exemplo, a notícia, de primeira página, do suicídio de Vargas, o
aparecimento de Marta Rocha, o placar da eleição em que tomou
parte o Brigadeiro, o atentado contra Lacerda, o início do Nazismo
na Alemanha e muitos outros episódios que tornam a obra um
instrumento de cultura não só esportiva como histórica. Este traba-
lho de pesquisa encantará a você e inclusive a seus filhos que natu-
ralmente só conhecem certos acontecimentos por ouvir falar. É um
livro para' a família se reunir durante horas em torno dele. E um
livro destinado a ficar ao alcance da mão, para consulta e compara-
cão, agora em junho, enquanto você assiste pela TV a próxima copa.

A Historia das Copas não se vende em bancas de jornais.
SÓ EM LIVRARIAS.

PÇA. SAENS
PENA

SALAS COM
GARAGEM

ENTREGA
EM 30 DIAS

Amplas com 2 banheiros,
previsão para ar condido-
nado.
A partir de 4.800.000,00
com sinal de 486.000,00.
Financiado pelo ITAÚ am
5 e 10 anos ou direto paio
incorporador.
Corretores no local.

R. Santo Afonso, esq.
de Soriano de Souza

Incorporação

SOUSA mo» A

À EDITORA RIO LTDA. Rua D. OcIllB, 26,Ttl.i 273-2793 - CEP: 20.2S1 Rio Comprido

SIM, queiram enviar-m?, em primeira mão, um exemplar do Livro Historia das Copas,
ao preço de Cr$ 2.500,00. que pagarei contra entrega, wm mais despesa.

Endereço- -CEP-

886-6898
886-8840
886-1841

CULTURA
INGLESA

INGLÊS A SERIO

JÁ ESTAMOS
NA BARRA.

CENTRAL DE
INFORMAÇÕES

267-4048
matrículas abertas.

Ao lado do La Mole, bem no coração da Barra.
AV ARMANDO LOMBARDI, 165.

Fale inglês desde o inicio e comunique-se com o mundo.
Mais de 25 mil alunos náo podem estar errados.

e=T~ Núcleo de
Treinamer
Tecnológico

f\T~P I Treinamento

-wv EscolavV_de Engenharia
da U.F.R.J.

FUNDA0AEM IB10

FUNDAÇÕES
LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA
TEORIA E PRÁTICA DO ÜLTRASOM
BOMBAS DE ÁGUA E DE PROCESSO
INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA
ESTRUTURAS OFFSHORE

INÍCIO
29/03

29/03
05/04
12/04
12/04
26/04

EM VITÓRIA (ES) — de 16.04 a 01.05.82 INSTALAÇÕES
ELETftlCAè DE ALTA E BAIXA TENSÃO Prof. Alédio
Alexandrino da Silva. Inscrições: Praça Getúlio Vargas, 35
S/113. Tel. 223-0322
EM BRASÍLIA — de 07 a 22 05.82 CURSO DE APERFEIÇOA-
MENTO DE CONCRETO ARMADO Prof Aderson Moreira
da' Rocha SBS — tdif Casa de S. Paulo - conj. 504 Tel.

Atestado emitido pela Escola de Engenharia da U.F R.J.
Horário de £" a b* loira das 18 .10 as ^1 10 h

Aulas no antigo predto da Escola de Engenharia
Largo tie S Francisco Centro

Informações Núcleo de fiemarneniu tecnológico Itd*
Av Be i vi,*- .»•" *üb gi ^0.4

Tels.í 240-8918,262-5217 e 220-4751



JORNAL DO BRASIL POLÍTICA/NACIONAL domingo, 88/3/82 o Io caderno a ¦$;_;.;.•

PDT, PTB e
PT querem
recursos

Carlos Marchi
Brasilia — Os pequenos __

Partidos têm uma "queixa
comum com relação às
eleições de novembro: en-
tendem que na distribui-
ção dos recursos do fundo
partidário ficarão prejudi-
cados ante os dois grandes
Partidos, PDS e PMDB. O
PT não se preocupa com
as exigências mínimas de
quociente eleitoral, o PDT
e o PTB, apesar de garanti-
rem que atingirão os indi-
ces mínimos, vêem com
bons olhos o fim das exi-
gências.

Atualmente, os parla-
mentares eleitos em no-
vembro só poderão exercer
seus mandatos se os seus
Partidos obtiverem 5% dos
votos válidos de todo o
pais e, pelo menos, 3% em
nove Estados da Federa-
ção. A exigência pode pa-
recer difícil de ser
cumprida pelos três pe-
quenos Partidos, mas a
maior reclamação é outra:
na palavra de seus lideres,
o que falta são recursos
para a campanha eleitoral.

Essa é, por exemplo, a
maior reclamação do PDT,
o maior dos pequenos Par-
tidos em número de parla-
mentares e com uma estru-
tura que mereceria a cias-
siflcação de "Partido mé-
dio" frente aos outros dois.
O Deputado Magnus Gui-
marães, vice-líder do PDT
na Câmara, revela que as
dificuldades financeiras do
PDT são grandes: em sua
campanha pelo interior do
Rio Grande do Sul, os par-
lamentares e filiados pede-
tistas viajam de carro, "en-
quanto o candidato do
PDS, Ministro Jair Soares,
só anda de jatinho". O
PDT tem 9 deputados fe-
derais (podendo chegar a
12 se absorver três descon-
tentes do PMDB do Rio),
não tem senadores (mas
pode ganhar dois se Nei-
son Carneiro e Roberto Sa-
turnino se decidirem pelo
Partido de Brizola), 16
deputados estaduais (sen-
do 13 apenas no Rio Gran-
de do Sul), 42 prefeitos (21
só no Rio Grande e 587
vereadores (mais de 300 no
Rio Grande).

O PT fará uma bancada
federal em torno de 25
deputados, a grande maio-
ria em São Paulo e Rio de
Janeiro, afirma o Depu-
tado Freitas Diniz (PT-
MA), um dos cinco petistas
da Câmara dos Depu-
tados. Segundo Diniz, o
PT tem seis deputados es-
taduais (cinco em São
Paulo e um no Rio), cerca
de 30 vereadores em todo o
país e um senador, o ama-
zonense Evandro Carreira.

Para Freitas Diniz, "o
PT ultrapassará facilmen-
te as exigências legais nas
eleições de novembro". Fa-
rá, segundo ele, bem mais
do que 5% do eleitorado
brasileiro e obterá mais de
3% da votação dos seguin-
tes Estados: São Paulo,
Rio de Janeiro, Santa Ca-
tarina, Minas Gerais, Para-
ná, Maranhão, Acre, Piauí,
Goiás, Amazonas, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande
do Sul, Espirito Santo,
Ceará, Pará e Paraíba.

O PTB tem a melhor es-
trutura dos pequenos Par-
tidos e ainda sofre a pecha
de "linha auxiliar do Go-
verno", como acusou esta
semana o líder do PT,
Deputado Airton Soares.
O Partido tem apenas qua-
tro deputados federais, po-
dendo ganhar mais dois ou
três se absorver descon-
tentes do Estado do Rio.
Segundo o Secretário-
Geral da Executiva Flumi-
nense, Deputado Fernan-
do Leandro, o PTB tem
seis deputados estaduais
no Rio e cerca de 30 verea-
dores no Estado, além de 1
Prefeito.

O Partido tem alguma
estrutura apenas em três
Estados (Rio, Paraná e Pa-
rá), sendo que a ala pa-
raense ficou prejudicada
pelo acordo da ala alaci-
dista com o PMDB. Segun-
do o Deputado Rafael Bal-
dacci, entretanto, o PTB
pode conseguir os 3% em
alguns outros Estados,
com destaque para São
Paulo e Rio Grande do
Sul.
FUNDO

O fundo partidário é for-
mado por quatro fontes
básicas, segundo a Lei Or-
ganica dos Partidos Políti-
cos: a dotação orçamenta-
ria correspondente a 0,2%
da receita tributária da
União; as multas e penali-
dades aplicadas pelo Códi-
go Eleitoral, os recursos fi-
nanceiros destinados espe-
ciflcamente em lei; e as
doações particulares.

A distribuição do fundo
é feita pelo TSE aos direto-
rios nacionais dos Parti-
dos, obedecidos os seguin-
tes critérios. 20% do total
do fundo são destinados
em partes iguais a todos os
Partidos; 80% são distri-
buidos proporcionalmente
ao número de mandatários
que tiverem na Câmara
dos Deputados e nas As-
semblêias Legislativas

Marchezan quer reunir
os líderes para tentar
entendimento político

Brasília — O Presidente da Câmara, Deputado
Nelson Marchezan,-anuncio_u__a intenção de reunir os
lideres de bancadas para tentar conseguir entendi-
mento a respeito de importantes matérias que trami-
tam no Congresso, desde o aumento do número de
deputados, de 420 para 500, ao projeto do Deputado
Erasmo Dias que propõe o desdobramento da vincu-
lação de votos, estabelecida pelo pacote de no-
vembro.

Marchezan observa que o Presidente Figueiredo
já decidiu não tomar mais nenhuma iniciativa em
matéria de legislação eleitoral, deixando ao Congres-
so a competência para adotar o caminho que julgar
conveniente. Afirma o Presidente da Câmara que os
políticos sempre reclamam da interferência do Exe-
cutivo, mas, agora, parecem paralisados.

Entendimento
O objetivo do Presidente da Câmara é convencer

os líderes de bancada da necessidade de vencer "a
atual estagnação" e tentar um entendimento inter-
partidário a respeito de várias alterações na Consti-
tuição e na legislação eleitoral de que tratam diferen-
tes proposições.

Marchezan citou as emendas constitucionais dos
Deputados Antônio Amaral (PDS-PA) e J. G. de
Araújo Jorge (PDT-RJ), a primeira ampliando o nú-
mero de cadeiras na Câmara e a segunda adiando
para 1986 o cumprimento das exigências para funcio-
namento dos Partidos. Se referiu ainda ao projeto do
Deputado Erasmo Dias, para o qual já foi solicitada
urgência, eliminando a vinculação total de votos,
entre outras matérias. • ..,„,..,,, ,....... ,

Festival de Gramado dá
prêmio de melhor filme
a "Pra Frente Brasil"

Susana Schild
Gramado, RS — Pra Frente Brasil, de Roberto

Farias, aplaudido de pé depois de sua apresentação
na sexta-feira, e longamente discutido no debate
realizado na manhã de ontem, recebeu o prêmio de
melhor filme do 10° Festival de Cinema Brasileiro de
Gramado. Walmor Chagas e Lucélia Santos recebe-
ram os prêmios de interpretação, ele por Asa Branca,
ela por Luz dei Fuego, e Djalma Limongi Batista o
prêmio de melhor direção, por Asa Branca.

Pra Frente Brasil recebeu ainda o prêmio de
melhor montagem, e o festival distribuiu outros prè-

.mios para o melhor roteiro, para Rubens F. Luchetti
por O Segredo da Múmia, dirigido por Ivan Cardoso;
melhor cenografia, para Fausto Balloni por Luz dei
Fuego, dirigido por David Neves; para melhor ator e
atriz coadjuvante, para Felipe Falcão por O Segredo
da Múmia, e para Bianca Byington (Tormenta), Carla
Camuratti (O Olho Mágico do Amor) e Ruthnea de
Moraes (O Encalhe, de Denoir Oliveira).

O prêmio de melhor fotografia foi dividido entre
Fernando Duarte por Luz dei Fuego, e Marco Botti-
no, por Ao Sul do Meu Corpo, de Paulo César
Saraceni. Júlio Medaglia e Gilberto Santeiro recebe-
ram o prêmio de melhor trilha musical por O Segredo
da Múmia, e Juarez Dagoberto recebeu o prêmio de
melhor técnico de som por O Sonho nâo Acabou, de
Sérgio Rezende.

O Festival dedicou ainda um prêmio especial
para o ator Wilson Grey e premiou entre os curtas-
metragens Profissão Travesti, melhor filme e melhor
direção de Olívio Tavares de Araújo; Em Cima da
Terra e Embaixo do Céu, de Walter Lima Júnior,
prêmio especial e prêmio de fotografia, de Walter
Carvalho.

Ulysses e Simon encerram seminário |
Porto Alegre — Cerca de mil pessoas

participaram ontem dos debates das seis
comissões do Seminário Nacional Espe-
rança e Mudança" que o PMDB promove
nesse fim de semana na Capital gaúcha e
que termina ao meio dia de hoje com
palestras do Senador"^édíõ~Simon e do
Deputado Ulysses Guimarães. O seminá-
rio foi dividido por assuntos e o que
atraiu a maioria dos assistentes, ontem,
foi a discussão sobre política nacional.

O sociólogo Fernando Henrique Car-
doso, falando na Comissão de Análise
Política, disse que não considera correto
"se investir num Partido como o PDT,
que não tem representatividade nacio-

nal". Nos debates sobre conjuntura eco-,
nõmica, o economista carioca Carlos Les-
sa voltou a criticar a política energética
do Governo, como fizera no dia da abertu-
ra do seminário, na sexta-feira. "É preciso
investir em trens e hidrovias e não em
prô-álcool", afirmou."A atual política governamental de
investir no álcool como forma alternativa
de energia irá construir um elo inque-
brantável entre o barão do acúçar e. o
empresário automobilístico", comentou
Lessa, que é professor da UFRJ e dà
Unicamp. "Eo cultivo da can a é uma das
mais terríveis formas de proletarizaçáo",
completou. ,'¦ ,;
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Tem um momento na vida
em que você pára e pensa no
futuro. E vê que o tempo está
passando, os filhos já chega-
ram. É preciso mudar. Mudar
para melhor. Mudar para um
apartamento com muito es-
paço, conforto e tudo o que é
preciso prá viver feliz. Em fa-
mflia. No lugar que é seu.

É para as pessoas que estão
vivendo esse momento que a
Wrobel, Hilf e a Arbi estão lan-
çando o edifício Château Qre-
noble.Apartamentos de salão,
varanda, 2 quartos, dependên-
cias completas e garagem.

Ilido isso numa das ruas
mais tranqüilas e residenciais
do bairro: R. Dep. Soares Filho,
286. Próximo à Praça Saens
Pena, da futura estação do Me-
trô, colégios, condução e co-
mércio variado.

Agora, pegue a família e ve-
nha para o Cnâteau Qrenoble.
Você vai conhecer o único mo-
tivo que faltava prá mudar.

MAIS DE 1.400 M2
DE ÁREA DE LA-
ZERCOMPISCI-
NA, SAUNA, SA-
LÃO DE FESTAS,
PLAY-GROUND E
JARDINS

RmDep.SoaresFilho286Jijiica.
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Sinal: 72.000,00
Escritura: 168.000,00
Mensais fixas: 9.600,00

TODOS OS VALORES FIXOS
DURANTE A OBRA. FINANCI-
AMENTO EM ATÉ 180
MESES.

AV. MARACANÃ
tf

Usl °°%\ 1 lã1—
R.B. MESQUITA w

I— / ^jícr-
R. CONDE DE 80NFIM „.

P/SAENS PENA / "——-7

I üBANHEIR0,=sS
4.22^ %W d

QUARTO Q© -^ 
ff]13.18m* SC. 5-2Bmi! ^

. \\ Q. EMP. SERV..
|————l JJSQ REVERS. iMm~

^^ ^^^ l_eme, ^m 
"pf

QUARTO n

I9.66m* 

COPA U
COZINHA, 

____^_J 9.99 ffl2 4j—'¦

VARANDA t
7.30 m> SALÃO |_ I

124.13 

m* r"™--" """"JJP
Constragâo e incoroo-açâo

¦ _¦ •"¦«•*.•:_ ¦ .

cnrvstrutora
v/vrobel, KiU

tnccfOOfaçáo

Urdi (ftüNIBIXNCO
Planejamento e Vendas

JÚLIO BOGORICIN IMÓVEISHS ¦ju' 1
. Av. KioBunio. 156-8."• rei.
HCunde de Bonfim 429-Tel

2921122
:571 1999

¦9r
í.

CORRETORES NO LOCAL ATÉ 21 HORAS.

\
íi

¦>.'. Ii"¦' 
5¦a !

-';

JS.i
i



8 n l° caderno o domingo, 38/3/83 POLÍTICA JORNAL DO BRASIL

ti ,si
Philippe Martin

ri.yjéLTt(f»mt(er ¦¦
à la Place des Grifres.
Du BarraShopping.

biensuT.
"O sucesso damarcae produto Philippe Martin nos

obrigaasercadavezmaiscriteriososemtudoaquiloquese
refere ao seu desenvolvimento.

Anossadecisãodelocarumalqjanaexpansão do
BamShoppmg se deve a tcdas as qualidades que o empre-
endimento notoriamente tem, acrescida de mais uma: a"Place des Griííes", projetadapara o Nível Lagoa, queprevê
ainstalação das mais importantesmarcas de modanacionais
eintemadonciis,emambientação
inspirada nas arcadas da Rue
deRivoE

É exatamente ali que o
sportsweca'daPhilippe Martin es-
tara sendo exposto aos consumi-
doresdoBarraShoppingapartt«
dofltimotrimesfreaesteano." li
LUÍS FELIPE MATOS NUNES

Diretor-Presidente.
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Philippe Martin BarraShopping
2 Inlormaçõescomerciais: CM ¦ Tei 286-7144

I Quem estánamodaestáno Nível Lagoa do BarraShopping.

UNIGRANRIO
FACULDADES UNIDAS GRANDE RIO

—— Pós-Graduação
Rtioluçio 14/77 do Conselho Federal de Educaçio

Área d* Educaçio Área do Magistério
Didática do Ensino Superior • Língua Purtuguesa
Orientação Educacional • Inglês — Lingüística
Supervisão Escolar • Matemática aplicada a
Administração Educacional Economia e Administração

Área Contábil
i • Análise Contábil e Financeira

• Auditoria e Contabilidade

Área da Gerência Área Técnica
Gerência Empresarial * Engenharia Econômica
Gerência Financeira • Marketing

I • Gerencia de Recursos Humanos • Mercado de Capitais

Área de Economia — Finanças
• Economia e Finanças de Empresa

«o tot i_bido> ou * Cur»» da Graduação:
2 diii -Mt - menu., tarde ou noite Administração; Ciências

• Professores com mestrado. Contábeis; Enfermagem;
doutorado e experiência empresarial Odontologia; Letras;

matrículas abertas Pedagogia.
JOOOOOOOCOOOOOC» CENTRAIS DE INFORMAÇÕES OOOCXXXXXXDOOO

Rio de Janeiro: Av. Pres. Vargas, 509/169 andar - 242-3332

D. Caxias: Rua Marquês do Herval, 1.160 - 771-4251
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COMO DEIXAR _
DE FUMAR EM 5 DIAS
INTEIRAMENTE GRÁTIS
Ministrado por médicos e psicólogos dos
Hospitais Adventistas Silvestre e São
Lucas
LOCAL: Auditório Guanabara

Rua da Matriz, 16
Botafogo

HORÁRIO: 19:30 hs
DURAÇÃO: 29/03 a 02/04
INSCRIÇÕES: no local ou pelo tel: 266-

2841
RESULTADOS: 90% dos participantes

de turmas anteriores
obtiveram êxito

Abertura dia 29/03 às 19:30 hs com
palestra proferida pelo Dr. Zildomar
Deucher — Diretor do Hospital Adventis-
ta Silvestre (P

recursos e
desenvolvimento
INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROJETO E CALCULO
.DE FUNDAÇÕES.

OBJETIVO: Transmitir aos participantes as técnicas atualiza-
das sobre cálculo e elaboraçio de projetos de fundações.

. PARTICIPANTES: Engenheiros, arquitetos, geólogos • demais
profissionais ou universitários que desenvolvem projetos dessa
natureza.
PERÍODO: 13/04 a 27/05/1982 (19: 30 às 22:30 hs)
INSTRUTOR: Engenheiro ANTÔNIO CARLOS AREIAS
NETTO -Professor da UFRJ, IME, UGF. USU.
INFORMAÇÕES: Secretaria - RD - Tel.: 266-6622
Largo do IBAM n° 1 (Rua Visconde Silva 157) - Humaitá
- RJ - Credenciado no CFMO-MT-0490 .

Governo e PDS divergem sobre
os resultados da vinculação

Brasilia — A vinculação total ou
parcial de votos é matéria contro-
versa nos centros de decisão do
Governo porque, até o momento,
não ficou clarou se hã uma opção
formalizada no comando do PDS e
no Palácio do Planalto pela preser-vação da maioria parlamentar no
Congresso ou pela conservação do
PDS em posição majoritária nos
Governos estaduais.

O raciocínio, desenvolvido pelo
presidente de uma das Casas do
Congresso e membro do Conselho
Político do Governo, chega à con-
clusão de que existe uma luta surda
de interesses entre os governadores
ou pleiteantes aos Governos esta-
duais—a quem interessa a vincula-
ção total—e os detentores ou aspi-
rantes a cargos proporcionais —
deputados e vereadores — que pro-curam a todo custo desvincular os
votos na eleição de novembro. Um
governador do Nordeste garante
que mais 13 Chefes de Executivos
estaduais não abrem mão da vincu-
lação.

Explicação da briga
Em princípio, a vinculação total

interessa aos governadores ou pos-
tulantes aos Executivos estaduais
porque, mesmo dispondo de maior
poder de propaganda através dos
veículos de comunicação, falta-lhes
o contato direto com as bases, tra-
balho desenvolvido fundamental-
mente pelos- candidatos a cargos
proporcionais — o deputado e o
vereador. Um vice-líder pedessista
lembrava, a propósito, que os possi-
veis acordos "por baixo do pano"
feitos pelos vereadores ou prefeitos
não dão tanto na vista como os que
porventura possam fazer os candi-
datos a-cargos majoritários — go-
vernadores, senadores ou prefeitos— muito mais visados pelo eleito-
rado.

Por causa disso, o líder do PDS
na Câmara, Deputado Cantidio

\\_^^__m^__Jml_______\___\\_____\ ^^vk^~^*"'^
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Coordenação: 

Kleber Nascimento

Rio, 5 a 10 de maio - Inscrições até 27/4
Informações: CONCISA

Ir. Maria Eugênia, 103 -Humaitá - Rio - Tel.: 286-2612

Largo ibam 1 BoufoQO-Riode.ane.ro- T« 10211 J66*62? .

POS GRADUAÇÃO
Aulas aos Sábados

12a TURMA — INICI015 DE MAIO
Curtos regulamtntsdot p*la rnoluçao 14/77/CFE

ÁREAS EM ADMINISTRAÇÃO
Organização Métodos e Planejamento
Gerência de Produção e Materiais
Gerência Industrial
Gerência Financeira
Gerência Empresarial e Administrativa
Administração de Recursos Humanos
Administração de Marketing
Engenharia Econômica
Economia de Empresas

ÁREAS EM EDUCAÇÃO
Didática do Ensino Superior
Administração Escolar
Orientação Educacional
Supervisão Escolar

ÁREAS EM CONTABILIDADE
Análise Contábil e Financeira
Contabilidade e Auditoria

SOMLEY Av. Lusitânia. 169 — Penha •
Faculdad* d* «ducaçto, Ci»nci«» • Ittm Olavo Bilac.
Intt. Suptrior da aatudot »oci»i» Clóvl» Bavllacqua
Informações Tels 242-2148 e 280-3194

TRAINING Rua 7 de Setembro, 92 8/1103 Centro

Direito a Dedução no Imposto de Renda. 2° a Lei 6297/751
Nova Regulamentaçáo-C.F.M.O. I

*
I UERJ *

% UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

SUBREITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
CENTRO DE PRODUÇÃO

CURSOS OE ESPECIALIZAÇÃO A NÍVEL DE
POS GRADUAÇÃO LATO-SENSU"

AREA TECNOLÓGICA
Fundações e Obras de Terra
Engenharia Sanitária e Ambiental
Métodos Modernos de Análise Estrutural e de
Dimensionamento de Concreto Armado e Pro-
tendido com utilização intensiva do com-
putador

Clientela: Engenheiros e Arquitetos

ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO
uso do Solo, Transportes urbanos e Tráfego
com Aplicação de Modelos computarizáveis
Planejamento Urbano e Regional

Clientela: Engenheiros, Arquitetos,
Geógrafos, Economistas, Administrado-
res, Sociólogos, Estatísticos e Advogados.

Área de ciências sociais
Sociologia Urbana

Clientela: Graduados a Nível Superior

informações e inscrições: Campus aa UERJ aa R Sâo Francisco
Xavier. 524 • Pavilhão Haroiao Lisboa da Cunha • Sala 2ia •
Tels : 284-8322 • R 27S7 e 2417 ou 264-8145 (diretor

Sampaio, dizia alto e bom som, há
pouco tempo, que a vinculação to-
tal impedirá seu retorno à Câmara
porque ganhou muitos votos em
dobradinha com o Senador Franco
Montoro. ÒstDeputados Célio Bor-
ja, Álvaro Valle e Simão Sessim, do
PDS fluminense, dão um aviso se-
melhante.

Questão complexa
É fato admitido abertamente no

Congresso que os Governadores
que mais se empenham pela manu-
tenção da vinculação total são os
do Norte e Nordeste. A explicação é
simples: no interior das duas re-
giões, onde se concentra o grosso
do eleitorado, é a figura do vereador
a responsável pela atração do voto.
E o vereador, na sua grande maio-
ria, pertence aos quadros do Parti-
do do Governo porque a região é
economicamente dependente, do
Poder central.

A vinculação total, portanto, é
altamente benéfica para o PDS no
Norte-Nordeste, com algumas exce-
ções, como o caso do Acre, em que o
eleitorado é basicamente oposicio-
nista; no Amazonas, onde a Oposi-
ção conta com um fortíssimo candi-
dato ao Governo, que praticamente
afasta o PDS da disputa, Gilberto
Mestrinho, e no Rio Grande do Nor-
te, onde o ex-Governador Aluísio
Alves pleiteia voltar ao cargo pela
Oposição.

No Centro-Sul, entretanto, a si-
tuação se inverte porque não é o
vereador quem polariza a votação,
mas o candidato a Governador. A
existência de grandes centros urba-
nos de tendência oposicionista faz
com que o voto dado ao Governa-
dor — çom a vinculação total —
contamine toda a chapa deixando
em situação dificil os candidatos
aos cargos proporcionais do PDS. E
o melhor exemplo está, justamente,
nos dois deputados que estão à
frente do trabalho em prol da vin-
culação parcial: um paulista, Depu-

Paulo José Cunha
tado Erasmo Dias, e um fluminen-
se, Deputado Simão Sessim.

Uma contradição
Numa análise livre do quadro, o

Deputado Elquisson Soares (BA)
serviu-se de alguns números para
melhor expor uma dúvida que, se-
gundo ele, que se considera insus-
peito por ser de oposição, pode in-
fluir na decisão final que for toma-
da. O total de parlamentares do
Norte e Nordeste (do Governo e da
Oposição) é de 184. Mas, de Minas
Gerais para baixo, este número se-
leva para 303. Vale a pena vincular
todos os votos para garantir uma
boa performance do PDS no Norte-
/Nordeste, um colégio bem menor
do que no Centro/Sul, que tem hoje
303 cadeiras no Congresso? — inda-
ga ele.

Com mais números, e noutro ân-
guio, o Deputado Nelson Marche-
zan reporta-se à eleição de 1974 —
em que o pleito majoritário de sena-
dores deu 16 vitórias à Oposição e
apenas cinco à antiga arena — e a
eleição de 1978, em que a Oposição
só ganhou em sete Estados, mas foi
criada a figura do senador biônico,
com que o Governo garantiu 22
cadeiras no Senado. Ele lembra o
excelente desempenho que o Parti-
do do Governo teve, entretanto, na
eleição municipal de 1976, em que a
ex-Arena fez mais de 3 mil prefeitos
e a Oposição pouco menos de 700,
resultado que se estendeu às Cama-
ras Municipais, onde o Governo go-
za de folgada maioria. Vale dizer,
em suma: o Partido do Governo
vem perdendo na eleição majoritá-
ria e tendo um bom desempenho na
proporcional. Com a vinculação to-
tal, surge o risco de um grande
número de votos aos candidatos a
cargos majoritários contaminar de-
cisivamente os candidatos a cargos
proporcionais, quebrando a hege-
morda governista no Colégio Eleito-
ral que escolherá o sucessor do Pre-
sidente Figueiredo — lembra ele.

Batalha de casuísmo precede
campanhas para as eleições

Brasília — A dura guerra eleito-
ral que o Governo e as oposições se
preparam para travar em novem-
bro próximo tem sido precedida
por uma renhida batalha de casuís-
mos. Os dois lados se acusam mu-
tuamente pelo primeiro tiro, mas a
prática politica tem demonstrado
que a ação de um lado corresponde
à reação do outro.

O Governo e o PDS quiseram as
sublegendas para governadores. As
oposições responderam com uma
vitória parlamentar, ajudada por
dissidentes pedessistas. O governo
replicou com o pacote de novem-
bro. As oposições treplicaram com
a incorporação do PP ao PMDB. A
resposta foi fulminante: o Executi-
vo propôs, na semana passada, o
fim do voto na legenda, esvaziando
um trunfo oposicionista. Agora, as
oposições querem derrotar o novo
pacote.

Era dos "pacotes"

A saraivada de medidas conside-
radas casuísticas, com a edição dos
chamados pacotes eleitorais, co-
meçou em setembro do ano passa-
do. De uma só vez, o Executivo
enviou ao Congresso três projetos:
extensão das sublegendas às elei-
ções de governadores estaduais; re-
dução do prazo de domicílio eleito-
ral de dois anos para um; e elimina-
ção de vários casos de inelegibili-
dade.

O Governo atendia a uma suges-
tão do PDS, que dois meses antes
enviara ao Planalto uma série de
propostas para a definição das re-
gras eleitorais. Entre essas propôs-
tas estava a fixação de sublegendas
para os Governos estaduais. Mas
havia sugestões que'o Executivo
achou por bem náo atender: voto
voluntário, voto do analfabeto, vin-
culação total ou parcial, regula-
mentaçáo das coligações etc.

As sublegendas para governado-

res acabaram derrotadas a 22 de
outubro, com o voto maciço das
oposições e a indispensável ajuda
de uma dezena de votos do próprio
PDS. A derrota parlamentar criou
um clima de- guerra, irritando pro-
fundamente o Presidente João Fi-
gueiredo, porque a vitória das opo-
sições só foi possivel com o apoio do
voto dissidente de parlamentares
pedessistas, incentivados por seus
governadores — contrários à insti-
tuição das sublegendas nas eleições
de seus sucessores. "Foi uma de-
monstração de que o PDS é uma
conjugação de interesses", diz o
Deputado Fernando Lyra (PMDB-
PE).

Outra medida proposta pelo
Executivo — a redução do prazo de
domicílio para disputa de qualquer
cargo — nunca chegou a ser votada,
apesar de servir a Governo e oposi-
ções. Sempre que era colocada na
pauta do Congresso, não conseguia
quorum. Acabou arquivada, obri-
gando os cinco líderes partidários a
apresentarem um projeto de lei
complementar para regularizar a
matéria, na semana passada.

Rápida trégua
Já a terceira medida—a Lei das

Inelegibilidades — foi aprovada
com algumas modificações, depois
de negociações entre o PDS e as
oposições. "Foi uma rápida trégua
na guerra", reconhece o Deputado
Modesto da Silveira (PMDB-RJ). O
clima de diálogo se desfez quando o
Presidente da República vetou um
dispositivo incluído pelo Senador
Tancredo Neves, então no PP. Tan-
credo queria salvar o Deputado Ge-
nival Tourinho, permitindo que ele
concorresse à reeleição, mas o Pre-
sidente rejeitou o dispositivo e o
vetou. A guerra recomeçou.

Daí por diante, cada tiro era
respondido com outra carga. A re-
jeição das sublegendas levou o Exe-

Abdias Silva
cutivo a mandar o pacotáo de no-
vembro ao Congresso, justamente
no momento em que o Ministro
Ibrahim Abi-Ackel mantinha nego-
ciações com as oposições. "O Go-
verno entendeu que era necessá-
rio", afirma agora o Deputado Jor;
ge Arbage (PDS-PA). O pacotáo
estabeleceu: vinculação total dos
votos, exigência de chapas comple-
tas, data definitiva das eleições
(acabando com as especulações de
duas etapas) e pagamento de venci-
mentos aos servidores públicos
candidatos até o dia seguinte à
eleição.

As oposições reagiram, inicial-
mente com a perplexidade, reco-
nhece agora Gerson Camata (PDS-
ES). Logo a seguir, partiram para o
novo combate, propondo a incorpo-
ração do PP ao PMDB. O líder do
Governo na Câmara, Hugo Mardi-
ni, justificava o pacotão como "o
único recurso de que dispunha o
Governo". Mas as oposições enten-
diam que este único recurso preci-
sava ser respondido.

A resposta foi a consolidação da
incorporação, já agora sob a perple-xidade do Governo, que apostava
no seu fracasso, conforme admite o
líder do PDS no Senado, Nilo Coe-
lho. As oposições perderam alguns
líderes importantes para o PDS,
mas ganharam a batalha mais im-
portante: a incorporação terminou
consagrada por decisão do Tribu-
nal Superior Eleitoral, o que lhe
deu ares de legitimidade insuspei-
tada.

O Governo venceu rapidamente
a sua perplexidade e respondeu
com uma letal carga de morteiro: O
já chamado pacotão de março, que
chegou ao Congresso no dia 17,
propondo a eliminação do voto na
legenda (uma das armas secretas
da Oposição em 1978) e a ampliação
do prazo para nova filiação dos
descontentes com a incorporação,
de 30 para 180 dias.

Ainda o debate Reinaldo X Montoro
Foram muitos os leitores

que me telefonaram ontem (a
maioria não tinha visto o deba-
te Reinaldo x Montoro pela
Tvs). cobrando alguns esclare-
cimentos, por não terem en-
contrado, na coluna, algumas
coisas que desejariam saber.
Por exemplo: o que pretende-
riam os dois candidatos se
eleitos.

Um dos que viu o progra-
ma perguntou-me se era ver-
dade que o senador ganhava
perto de 50 mil cruzeiros de
aposentadoria, como havia
afirmado. A este eu respondo
que não. O senador ganha 170
mil, ou pouco mais. e a partir
de 1o de maio deverá ir para
uns 240 mil cruzeiros.

Os que não viram que-
riam saber quais haviam sido
as digressões de Reinaldo pre-
feito. O que dissera que fez. o
que contara que iria fazer, o
que pretendia, se fosse eleito
governador do Estado.

A estes eu respondo que
Reinaldo foi muito obietivo. Ao
contrário do senador que. na
verdade, com sua longa pratica

de tribuno, se eximiu de res-
ponder às perguntas do burgo-
mestre. Este contou que.
quando presidente da Sabesp,
dotara mais de 200 cidades,
das 571 do Estado, de água e
¦esgoto.

Como prefeito, encontrou
a cidade com três creches e
hoje há 255 em funcionamen-
to. atendendo a mais de 35 mil
crianças. Que construiu, nos
seus três anos de governo. 66
escolas, abrigando cerca de 62
mil crianças de três a seis anos
de idade, com merenda esco-
lar e tudo o mais. Encontrou
730 favelas, que hoje são 470,
com uma população de 358
mil favelados e para eles cons-
truiu 15 mil habitações. Havia.
em São Paulo. 51% de ruas
iluminadas e hoje há 95% E
falou dos varejões que inaugu-
rou. propiciando alimento mais
barato para o povo.

— E fiz isso — disse Rei-
naldo — sem discursos, sem
demagogia e por isso sou can-
didato. E o que fiz aqui quero
levar para o Interior.

Quanto a Montoro. que
achei muito inseguro e nervo-
so. como homem de arena
que é acho que só discursou. E
chegou, mesmo, a perder a
calma demonstrando pouca
educação, ao mandar o prefei-
to calar a boca sem que esse,
perfeitamente calmo, sequer
retrucasse. Montoro, depois,
dina estar arrependido de sua
atitude.

Acho que o Reinaldo pre-
feito foi mais objetivo. Apre-
sentou obras e propostas de
um governo essencialmente
social, que pretende estender
para todo o Estado, caso elei-
to. enquanto Montoro batia na
tecla da inflação, por exemplo,
problema longe, mas muito
longe, da alçada do prefeito.

Ele. o burgomestre. disse
o que qualquer outro candidato
deveria dizer, sem mentir. A
que vinha e apresentou pro-
postas. Coisas que náo vi o
senador fazer. Enfim, no limite
das minhas 40 linhas, para
quem não assistiu ao debate,
foi isso que aconteceu. Que
acha você?

(Transcrição da coluna "Conversa" de Domingos de Lucca Júnior, publicada no jornal Folha
da Tarde de 25 03 82)

Pemedebista
anuncia
união em MS

O Deputado federal João
Leite Schmidt, do extinto
PP de Mato Grosso do Sul,
revelou no Rio que a con-
clusão do processo de in-
corporação do seu antigo
Partido ao PMDB "cami-
nha para uma rápida solu-
ção, no Estado, com ten-
dencia para que saiam,
também do consenso, os
nomes dos candidatos a
governador, vice-
governador e senador".
Ouvido, por telefone, em
Campo Grande, o presi-
dente do antigo PMDB,
advogado Wilson Martins,
ratificou as informações de
Schmidt. Martins explicou
que para a assinatura do
acordo entre pepistas e pe-
medebistas faltam "peque-
nos detalhes".

MÉDICO
Prova marcada dia 4/4 Cole-
ção de 500 Testes e Portu-,
guès completo. 242-4353 —
Av Rio Branco, 185-S/919
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TELEVISORES
PHILIPS MOD. R. 20 C 310 QQ CHO
51 ClU. 20" ^P ^^ ¦ %mW%m9%mW JI

PHILCO MOD. B 819
43cm17" 

NATIONAL MOD. 182
432 m/m 18'

MODUZtDO ZONA HANCA MANAUI

SANYO MOD. 3714
34 cm. 14"

PRODUZIDO ZONAUANCAMANAU1

SHARP MOD. 2011
51 cm. 20"

PRODUZIDO ZONA FRANCA MANAUS '

PHILIPS PORTÁTIL
Mod. 6007 - 44 cm. 17"....

69.900,
85.900,

• • • w.

66.900,
106.900,

29.500,

GELOMATIC MOD. 071
3/4 HP. 7.000 BTU

GELADEIRAS

CONDICIONADOS
33.900,
44.900,
52.500,
74.900,

32114.900,

PORTÁTEIS
ASPIRADOR ELECTROLUX
Mod. 107 -Super Potência

ADMIRALM0D.71R12
3/4 HP. 7.100 BTU

BRASTEMP MOD. 25 F.
1HP. 10.000 BTU

SECADOR MODELAD0R
ELECTROLUX C/estoio para 110/220 V.

CENTRÍFUGA WALITA
Extrai Sucos rapidamente

FERRO WALITA
Automático ...

G. ELECTRIC MOD. 2217
2HP. 17.000BTU.

PHILCO MOD. 70 G.
2,5 HP. 27.000 BTU

GENERAL ELECTRIC-S.L
Mod. 3715-410 Litros
c/serviço de água na porta

BRASTEMP-LUXO
Mod. 28-S- 280 Litros

CLÍMAX-LUXO
230 Litros

58.500,
37.900,
28.500,

FOGÕES

ENCERADEIRA WALITA
W-1 Esmaltada

T0STAD0R WALITA
Com 8 Temperaturas

BRASTEMPM0D.51-PLUX09C Qfin
4 Bocas-automático mW%3 m vUU f

BRASIL CONTINENTAL 2001 CO 0(1(1
Alpinel-4 Bocas-Inox ¦WwawUWp

ASPIRADOR WALITA
Portátil

ASPIRADOR G. ELECTRIC
Grande - Completo .."

CONGELADOR PROSDÓCIMOOQ 0(1(1
Mod. CC 21-Horizontal 153 Litros UVi WWW f

VENTILADORES

SEMER RIVIERA
Mod.1020-4Bocas-Luxo 8.900,

TURBO CIRCULAR ARNO
30 cm. 12"

ARNO JÚNIOR
20 cm

FAET MOD. 1035
25 cm. 10" 

ELETR0MAR C/COLUNA
40cm. 16"

4.390,
1.290,
3.790,

10.300,

DIVERSOS
LAVADORA BRASTEMP 52 L OQ 0(1(1
Lavaeenxágua favivUlIi

GRILLG. ELECTRIC
Torrador e Grelha p/Waffles .

ENCERADEIRA G. ELECTRIC
Haste Dupla-1 escova  

ELETROFONE PHILIPS
Mod. GF. 133-Portátil

LAVA ROUPA ENXUTA
A menor do Brasil. Lançamento..

SECADORA ENXUTA
Pequena e Prática

BICICLETAS
MONARK S.10 MARCHAS
Freio Duplo 23.900,

15.800,

MAQ. PORTÁTIL SINGER
Com Motor e Maleta — GRÁTIS: Em todas
maq. Singer uma sacola Starôup escolar

PURIFICADOR DE AR
NAUTILUSIII

CONJUNTO DE SOM PHILIPS Ç\[i 011(1
3x1 Mod. 902 c/caixas WTi *Jsf Wl# f

19.900,
16.500,
16.290,
9.950,

BARBEADOR PHILISHAVE
3 cortadores - Luxo

GRAVADOR PHILIPS
Mod. 2208 - Pilha e Luz —

RÁDIO PORTÁTIL PHILIPS
Mod.078-0M

LIQÜIDIFICADOR ARNO
3 Velocidades

SECADOR ARNO
Júnior

CONJUNTO SOM GRÜNDIG
2x1 Mod. R. 321 c/caixas 21.500,

MONARK MONARETA
Adulto - Monobloco

MONARK BARRA CIRCULAR 1 fi 7(1(1
Aro 28 - Homem  ¦ w ¦ m W W m

NÃO CORRA, PENSE BEM
ANTES DE COMPRAR.

DINHEIRO NÃO CAI DO CÉU VENHA NA TELE-RIO

PAGUE AAUITQ AAAIS BARATO

BATEDEIRA ARNO
Ciranda-Portátil

ENCERADEIRA ARNO
1 escova - esmaltada

NOVO ESPREMEDOR ARNO
Manejo simples

MÁQUINA REMINGTON
Ipanema c/estojo

RÁDIO PORTÁTIL SANYO
Mod. 1250 c/alça

16.990,
2.850,
6.995,
1.990,
7.600,
5.170,
9.430,

15.500,
5.450,
8.950,
8.950,
8.750,
9.250,
2.390,
2.990,
2.300,
3.950,
6.900,
2.830,

14.690,
2.590,
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El Salvador
Um país ensangüentado e espezinha-

do caminha hoje para um simulacro de
eleição que nada promete de válido para
a definição do seu destino.

Os dados, neste caso, foram lança-
dos muito antes — e mal lançados, sobre-
tudo a partir do enfoque dado à América
Central pela diplomacia militarizada do
Departamento de Estado.

A crise centro-americana estava pa-
ra explodir, há muito tempo —. e os EUA,
neste panorama, terminaram de perder
as condições morais e práticas de exercer
influência quando prolongaram inútil-
mente a agonia do regime insustentável
de Anastasio Somoza.

Somoza, no caso, foi o último de
uma série de tiranos e tiranetes que os
EUA. tiveram a veleidade de apoiar —
por comodismo ou por incapacidade de*
olhar com mais penetração e sutileza
para uma realidade afinal tão próxima.

Essa trágica incompreensão trans-
formou a América Central numa das
regiões mais infelizes do mundo — opri-

. mula pela simples proximidade de um
gigante econômico e obrigada a suportar
(muitas vezes por interferência desse gi-
gante) — os Somozas, os Batistas, os
Trujillos, os Duvaliers.

O fim de Somoza e o destino subse-
quente da Nicarágua poderiam ter servi-
do de alerta aos artífices da diplomacia
norte-americana. Não serviram — como
se pode deduzir, dentre outros fatores,
pela intensa atividade que anda desen-
volvendo o General Vernon Walters.

Seria uma lástima confundir o Gene-
ral Walters, pessoa de reduzidíssima en-
vergadura intelectual, com um diploma-
ta. Mas em diplomata, pelo visto, está
transformado o General Walters, o que é
um grosseiro subproduto do equívoco a
que se deixou atrair em pouco tempo a
política externa do Governo Reagan na .
América Central.

Estamos de volta aos círculos infer- $
nais do passado. Derruba-se o Governo '
na Guatemala, como se derrubara, em .-.
1954, o Governo Arbenz — depois do que |
a Guatemala se transformou em um dos f
muitos matadouros centro-americanos.
Conseqüência de um enfoque "anti-
comunista" que elimina as nuanças, de-
turpa os problemas, cega o entendimen-
to. Se revoluções "anticomunistas" na
América Central resolvessem alguma coi-
sa, desde 1954 a Guatemala teria ingres-
sado no caminho da tranqüilidade e da
paz. Enveredou pelo caminho contrário.

El Salvador pode não ser "um novo
Vietnam". Há diferenças óbvias entre os
dois casos. Mas há, no mínimo, erros
comuns — como o de supor que, no
Vietnam, estava-se combatendo, por pes-
soas interpostas, as grandes potências
comunistas — União Soviética e China.
Não era verdade: o motor da guerra era o
impulso de Hanói no sentido da reunifi-
cação do país — impulso tão forte que foi
militar mente bem-sucedido, embora des-
de então (como previra Mao Tsé-tung em
conversas com Ho Chi-minh) o país te-
nha-se tornado economicamente enfer-
mo. Nesses casos, como é óbvio, a URSS
aproveita para ajudar. ......

Também em El Salvador, os EUA
preparam-se para combater fantasmas
— e para cometer erro sobre erro. O
equívoco já assume proporções grotes-
cas: o Kissinger regional da diplomacia
americana é o General Vernon Walters,
de referida e comprovada pequenez de
horizontes.

A custa do esforço de modelar os
fatos, o Sr José Napoleón Duarte foi
transformado em "homem de centro". A
verdade é que ele não tem qualquer sinal
que o diferencie num cenário marcado
pela evolução de "esquadrões da morte"
que escolhem tranqüilamente os seus ai-
vos. Entre estes foram incluídos, nos
últimos dias, quatro jornalistas — sácri-
ficados porque cumprem a sua missão de
divulgar o que se passa.

Com esta grande encenação <— que a
farsa eleitoral ajuda — quer-se apressar
a fatídica entrada americana; não tanto
para ver chegar os marines, como para
pôr a mão em "la 

plata americana",
ansiosamente desejada e esperada —
como em Saigon. Com essa plata pode-se
fazer tudo — até comprar armas novas,
que — como em Saigon — terminam
tomando destino oposto ao previsto. En-
quanto os cadáveres se empilham, salva-
dorenhos e guatemaltecos — os atores do
momento — tornados ardilosos pelo so-
frimento e pela desesperança, brincam
com os dedos que lhes são estendidos pelo
protetor sobranceiro e ludibriável.

O terror "anticomunista" é o biom-
bo para todas as aventuras e todos os
abusos.

Desconfiava desse desfecho o Coro-
nel Majano, membro dito liberal da Jun- .
ta salvadorenha afastado do Governo no
final de 1980 quando ainda parecia haver
em El Salvador uma tênue possibilidade
de "reconciliação nacional". Falava-se,
naquela época, em diálogo entre a Junta
imbuída de propósitos reformistas e uma
Frente Democrática Revolucionária que
incluía praticamente de tudo, de empre-
sários a guerrilheiros. O diálogo foi cor-
tado pelo assassinato de cinco líderes
significativos dá Oposição de esquerda —
e Majano foi empurrado para fora do
Governo.

Pouco depois, abriu-se novamente
uma possibilidade de diálogo com o fra-
casso da "ofensiva final" decretada pela
guerrilha-. Mas nesse momento, o Secre-
tário de Estado Alexander Haig resolveu
"traçar a linha" de contenção da "ex-

pansão soviética" — exatamente em ter-
ritório salvadorenho.

Desde que se traçou essa linha, as
coisas tornaram-se muito mais confusas
na região e em El Salvador.

Agora, fala-se novamente em diálo-
go. Diálogo de quem com quem? Negocia-
rão os EUA por intermédio do México,
país-protótipo da corrupção interna e da
ambivalência externa? Não se vê em que
isso poderia ajudar: os EUA não têm
condições morais de encaminhar esse
debate, tendo em vista políticas ainda
recentíssimas com o apoio a Somoza e a
desenvoltura como que o General Wal-
ters continua a articular revoluções "an-
ticomunistas" totalmente ineptas neste
contexto.

Para atenuar o seu mal-estar, os
atuais artífices da política americana
argumentam com a "intensa militariza-
ção da Nicarágua", que seria "excessiva

para as suas necessidades defensivas".
Curiosa situação, em que os EUA se
encarregam de avaliar as necessidades
defensivas da Nicarágua. Que cálculo é
esse, tendo em vista o deàproporcional
poder de fogo de que os EUA dispõem

. não só frente à Nicarágua, como em
v relação à região como um todo?

Na raiz de todo este terrível imbro-
glio é provável que esteja o fato de que,os
atuais articuladores da diplomacia norte-
americana são pessoas sem a necessária
sofisticação para o cargo. O "jogo pesa-
do" do General Haig não parecia tão
impróprio quando ele era Comandante
das forças da OTAN: a OTAN já se ia
inferiorizando frente ao Pacto de Varsó-
via; e no cenário europeu, séculos de
tradição diplomática ajudavam a filtrar a
impulsividade deste Cipião americano.

Transposto para a América Central,
o enfoque generalizante de Haig produ-
ziu desde o início uma impressão penosa
de total desproporção entre os métodos e
os objetivos. Houve alarme nas Capitais
européias — de que ainda se sentiam os
efeitos retardados na recente visita do
Ministro alemão Hans-Dietrich Genscher
a Washington. Falando da América Cen-
trai e do resto do mundo, Genscher
parecia querer transmitir aos norte-
americanos a importância de um certo
sangue-frio na análise do cenário inter-.
nacional. Lembrou que se os EUA têm
problemas, a União Soviética não está em
situação mais confortável, com a crise
não resolvida da Polônia, com a resistên-
cia afegã, com o novo rosto enigmático da
China e com o artritismo econômico que
afeta todo o bloco socialista. Poderia ter
acrescentado que depois do exemplo
cubano, a URSS não se mostre disposta a
aceitar novos dependentes numa região a
que, por motivos óbvios, só costuma
conceder uma prioridade insignificante.

Os EUA ganhariam se aprendessem
com os europeus, a arte da acomodação',
do julgamento em perspectiva, desapai-
xonado.

Em vez disso, parecem arrastados
novamente, na América Central, a um
velho e malfadado instintivismo, à febre
dos julgamentos peremptórios. O proble-
ma da América Central é a infiltração
comunista? É muito mais o de uma região
esmagada, onde geração sobre geração
aprendeu a conviver com a violência e a
desprezar o poderoso vizinho, de atitu-
des incompreensíveis e tantas vezes injus-
tificadas.

Sobre este terreno, o General Haig
não construirá a sua Muralha de Adria-
no. O Secretário de Estado pode ser um
bom patriota — como diz o ex-Secretário
Kissinger. Mas não conseguiu mostrar
que é um diplomata. Confiar ao General
Walters a coordenação da política cen-
tro-americana é programar a repetição
— agravada pelo tempo decorrido — de
todos os erros norte-americanos na Amé-
rica Central.
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Cartas m
Escola ameaçada

As últimas noticias dando conta da
possivel extinção da Escola Técnica Fe-
deral de Química — RJ vèm apenas a
confirmar o infeliz raciocínio que alguns
escalões da esfera educacional fazem, ou
seja, que não há cabimento manter 23
instituições técnicas de 2o grau com um
õtimo padrão de ensino enquanto milha-
res de brasileiros permanecem semi-
analfabetos.' '

Cabe apenas lembrar a estes senho-
res que a politica educacional brasileira
está um pouco afastada das relações
econômicas existentes na Floresta de
Npttinghan no periodo das Cruzadas.
Por flm faz-se necessário atentar para o
quanto esta medida prejudicaria as in-
dústrias do pais e conseqüentemente a
economia Interna. Resta-nos torcer para
que as primeiras flechas atiradas pelos
arqueiros do MEC se curvem diante des-
ta pequena grande escola. Carlos Alber-
to Fernandes — Rio de janeiro.

Capital de giro
Agora que, embora tardiamente, o

Governo está demonstrando a sua preo-
cupação com os excessivos lucros de
algumas empresas (bancos) e com as
dificuldades de obtenção de capital de
giro pelas indústrias de transformação
devido ao altíssimo custo real do dinhei-
ro, é a hora do Banco Centrai disciplinar
as aplicações da Resolução 695. Deveria
ser adotado o critério da relatividade
com os recolhimentos ao INPS e/ou com
os depósitos ao FGTS. Esta medida se-
ria justa, eficiente e fácil de ser adotada
com os dados disponíveis. O critério
atual é a reciprocidade em saldo médio,
uma incoerência, visto que a finalidade
da resolução é incentivar as pequenas e
médias empresas em geral, e não somen-
te as que estão em excelente situação
financeira. Desejo, outrossim, externar a
minha satisfação com o fato do Presi-
dente Figueiredo dar-nos a entender que
está ciente de que estamos precisando
de uma ampla reforma tributária que
nos permita um regime capitalista de
livre iniciativa, mas com justiça social.
Se Insistirmos na concentração de toda
a riqueza nas mãos dos poucos previle-
giados, no incentivo a especulação do
capital ocioso, no desaquecimento dos
setores que investem na produção, pode-
remos ter como único remédio aquele
multo amargo que todos conhecem e
poucos desejam. Luiz Krause — Rio da
Janeiro.

Debate na TV
A repercussão nacional em relação ao

debate político através da televisão en-
tre o Senador Franco Montoro e o Prefei-
to de São Paulo, Reynaldo de Barros,
sem qualquer sombra de dúvida veio
demonstrar que a maior parte do povo
brasileiro, apesar de todos os percalços
ocorridos a partir de 1964, está muito
interessado nas eleições gerais de 15 de
novembro. É evidente que apesar dos
debates terem sido travados por dois
politicos regionais, isto é do Estado de
São Paulo, o interesse demonstrado por
todos os brasileiros uniu o Brasil de
Norte a Sul. Esta é verdade, teve assim
caráter nacional. Pouco adiantam os
índices de pesquisas, apesar de até certo
ponto válidas. Saíram vitoriosos, antes
de tudo, a democracia e a liberdade de
expressão, manifestada, apesar de todo
o calor dos debates, que precisam repe-
tlr-se para que este ano eleitoral seja dos
debates politicos, ante os graves proble-
mas nacionais. Herder Martins — Nite-
rói (RJ).

América Central
Resulta incompreensível que um jor-

nal à altura do JORNAL DO BRASIL,
em notícia exclusiva de domingo (edição
de 21/3/82), na qual é analisada a situa-
çáo geopolltica da América Central (In-
teresses conflitantes na América Cen-
trai), nos brinde com informações e emi-
ta comentários lnvérídicos, fora de foco
ou no mínimo desatualizados. A partir
do encabeçamento inicial nota-se que o

repórter ou mesmo a redação não teve o
minimo cuidado em verificar muitas das
informações vertidas no artigo. Por
exemplo, é totalmente falsa a informa-
ção de qúe na América Central exista
unicamente um governo democrático re-
presentativo (o da Costa Rica), pois o
governo hondurenho presidido pelo Dr
Roberto Suazo Córdoba e que tomou
posse em janeiro deste ano, foi eleito
através de um pleito eleitoral singular-
mente exemplar para a historia do pais
e, dadas as atuais circunstâncias dos
paises vizinhos, para toda a região.

Não são por conseguinte corretas as
informações prestadas na análise (e no
mapa Ilustrativo) referentes a Honduras,
nas quais se afirma as eleições estarem
previstas para novembro deste ano (sem
dúvida o comentário foi transcrito de
edição do ano anterior) e ser o regime
militar do Presidente Policarpo Paz Gar-
cia o atual regime político do país. É
falsa á afirmativa de ser a Guatemala
com 108.889 Km2 o maior pais em exten-
sáo territorial da América Central pois,
neste aspecto, é superada pela Nicará-
gua com 142.000 Km2 (?) e por Honduras
com 112.088 Km2.

No atual momento histórico no qual a
América Central é um pólo em evidèn-
cia, comentários ou informações desa-
tualizadas podem confundir a opinião
pública e minimizar os árduos esforços
de paises que como Honduras lutam por
manter, num conturbado panorama, os
caminhos de sua recém-conquistada de-
mocracia. Aprecio o JB de longa data,
mas não posso deixar de chamar a aten-
ção contra tais editoriais que só ensom-
brecem a realidade e prejudicam a ima-
gem de um jornal tão conceituado. Car-
los Pinedo Mannheim — Niterói (RJ).
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Dioxina
Fiquei satisfeito ao ler a noticia no JB

de 20/3, de que'o pentaclorofenato de
sódio que tantos problemas tem causa-
do aos comerciantes do Mercado São
Sebastião, e as nossas autoridades en-
volvidas na solução do problema, não
contém dioxina (ou melhor, contém uma
quantidade ínfima, que não traz perigos
maiores de contaminação do que o pró-
prio pentaclorofenato de sódio).

Desejo transmitir ao Dr Eduardo Pei-
xoto, do Instituto Nacional de Controle
da Qualidade da Saúde, e sua equipe, os
meus agradecimentos (e de todo o povo
carioca), pela rapidez com que descobri-
ram o problema da possibilidade de ha-
ver dioxina (uma impureza que aparece
não só no pentaclorofenato de sódio.co-
mo no hexaclorofeno, e no herbicida
conhecido por agente laranja) a qual
poderia causar problemas gravíssimos
para a nossa cidade.

Desejo também fazer uma crítica ao
pessoal da Dow Chemical, que em nota
divulgada pelo JB informou que "extra-
nhavam a Informação divulgada no Rio
de que a empresa estaria disposta a se
envolver no processo de orientação do
público após o acidente". Lamento que
uma empresa como a Dow — que melhor
que ninguém conhece o problema da
dioxina, e que tantos lucros tem tido nas
suas operações no Brasil, tenha se nega-
do a prestar sua colaboração. Eles tanto
conhecem a dioxina que uma Revista do
Domingo do JB, de janeiro de 1979, pu-
blicava uma interessante reportagem
sob o título: Dloxinas, Veneno que
acompanha o homem desde a descober-
ta do fogo. Segundo esta reportagem,
cientistas da Dow descobriram que as
dloxinas, substâncias altamente tóxicas
se encontram em todas as partes como
processo normal de combustão. Logo —
se seus cientistas estudam o problema é
porque existe um herbicida de sua fabri-
cação que está envolvido.

Outro laboratório que omitiu-se tol o
Roche, pois á fábrica Icmesa que causou
o problema em Sèveso, na Itália, é de sua
propriedade — e lá, só descobriram a
realidade 15 dias-depois da contamina-
çáo porque um técnico italiano andou
estudando o assunto por conta própria
(técnico de saúde pública) e obrigou o
pessoal da Icmesa a dizer a verdade. A
Bayer merece nossos agradecimentos,
pois segundo noticiário dos jornais, ce-
deu três técnicos para auxiliar alguma
solução do problema.

Agora as nossas autoridades do Ml-
nistério da Saúde, do Ministério do Tra-
balho, da FEEMA, da Secretaria do Meio
Ambiente (Dr Paulo Nogueira Batista)
podem bem avaliar o problema, e estu-.
darem uma legislação que inclusive prol-
ba — se for o caso — a importação de
produtos onde a dioxina pode aparecer.
Escapamos por pouco. Nelson de Almei-
da Filho — Teresôpolis (RJ).

Amigos da Pedra
A Sociedade dos Amigos e Moradores

da Pedra de Guaratiba congratula-se
com a direção do JORNAL DO BRASIL
pela oportunidade do editorial Subúr-
bios da Democracia, da edição de dia
22/3, quando exalta o espírito comunitá-
rio e denuncia a infiltração espúria que
foge aos fins a que se propõem essas
associações.

Criada há três anos, a Sociedade dos
Amigos e Moradores da Pedra de Guará-
tiba nasceu por um movimento espontã-
neo de seus moradores, sem estímulo ou
patrocínio alheio ao melo social e urba-
no que se mobilizou; ã margem da políti-
ca, mas paralelamente, porque a reivln-
dicação social é um reflexo do processo
de transformação do regime, como tão
bem o editorial analisou.

Sem fins lucrativos e políticos, a As-
sociação dos Moradores da Pedra de
Guaratiba luta essencialmente pelo ín-
terêsse da comunidade, ajudando, critl-
cando, analisando, denunciando tudo
aquilo que nào se fizer dentro dos prlnci-
pios da lei e da ordem, para que seja
oferecida à população que representa
uma melhor qualidade de vida.

Dentro desse principio, a Sociedade
dos Amigos e Moradores da Pedra de
Guaratiba realizou no último domingo a
reunião preliminar para a criação da
Associação Comercial, Industrial e
Agropastoril de Guaratiba, que reunirá
os empresários de toda a região, sendo a
primeira vez que uma associação de mo-
radores se reúne para criar uma associa-
ção comercial. Carlos Paiva, presidente
da Sociedade dos Amigos e Moradores
da Pedra de Guaratiba — Rio de Ja-
neiro.

Lentidão
O Leme que ê um bairro deficiente

em questão de transporte, apresenta
apenas uma linha de ônibus (Triagem—
Leme 472) para o Centro da cidade, com
exceção do frescão que não é acessível
para todos. O itinerário desta linha, que
percorre as praias de Botafogo e do
Flamengo e náo se utiliza do Aterro, faz
com que a viagem não seja tão rápida
como se espera. A despeito disto alguns
motoristas desta linha parecem não en-
tender que as pessoas que se utilizam
desta condução pela manhã têm um
horário a cumprir. Isto porque desde o
início do Leme até a Praça 15 o ônibus se
desloca numa velocidade tão vagarosa
que faz com que este percurso se faça em
45 minutos, tempo nada razoável para
um trecho que em velocidade normal é
feito em 25 mintuso. Este problema que
afeta aos moradores do bairro parece
não sensibilizar estes motoristas que to-
dos os dias continuam abusando da pa-
ciência dos passageiros. Christiane P.
Rodrigues — Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no iodo ou em parte entra as qua
tiveram assinatura, nome completo e legí-
vel a endereço que permita confirmação
prévia.
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Coisas da política

Punhos de Perdedor
Wilson Figueiredo

QUE 

me diz do primeiro en-
contrô de candidatos peso-
médio na televisão?

— Vi o que todo mundo
viu: o Gallup levantar o punho de
Montoro e proclamá-lo campeão.

Mais nada?
Para encurtar a conversa, eu di-

ria que o espetáculo, para a maioria,
valeu mais pela novidade. O sabor de
novidade geral decorreu de que, antes,
a televisão não poderia mesmo transmi-
tir o inexistente. Não havia candidatos e
um candidato só não faz discussão. Só
agora estamos saindo da perfeição de
manter eleições para apenas um candi-
dato, embora houvesse dois Partidos.

É você hoje está realmente pelo
negativo. Não é sequer capaz de perce-
ber a ponta do futuro no debate entre
Franco Montoro e Reynaldo de Barros.

Não na minha idade, enganos
não ficam bem. O passado muitas vezes
se apresenta vestido de futuro. Já esta-
mos de eleição e televisão diretos, con-
vém utilizá-los com o máximo proveito
para a democracia. Um redator de
agência de propaganda diria que a elei-
ção e a televisão são o crédito direto da
democracia — qualquer um pode uti-
lizá-las.Não concordo com o tom.

Nem precisa. A prevalecer a te-
levisão como critério de arbitragem
eleitoral, o melhor candidato teria que
ser o melhor ator. E aí, ou as novelas
iriam renovar seu elenco nas eleições ou
os Partidos teriam que ir procurar seus
candidatos no novelário nacional.

—.Quer dizer que, no fundo, você
até que aceita a Lei Falcão?

Uma coisa não tem a ver com á
outra. Eu se fosse candidato, porém,
iria combater a Lei Falcão, mas por
motivo diferente do Governo. Faria
tudo que fosse possível, sem me com-

Í)rometer, 
para que ela continuasse a

ivrar os candidatos desse terrível vesti-
bular extracurricular. Mesmo sem um
contendor pela frente, muito poucos
têm cara e coragem, para não dizer
idéias, capazes de resistir à televisão.
Poderia fazer um estrago na democracia
do plantando dá, que João Figueiredo
garante.Por isso não tema.

E pelo resto, me permite o te-
mor? Você, por exemplo, tem um can-
didato, outro partido tem o dele. Os
dois vão à televisão e no dia seguinte
um estará eleitoral e previamente mor-
to. Esse tipo de derrota, ou de vitória,
tem uma espécie de sinal eletrônico que
o eleitor capta por conta própria.

Agora é contra a televisão na
política.O Brasil está recomeçando, mais
uma vez, sua interminável democracia.
A de 1945 tirou até 1964 tudo que podia
e não podia do rádio: vantagens e
desvantagens. A primeira sucessão pre-

sidencial depois do Estado Novo, com
rádio e tudo, deu a impressão segura de
que o Brigadeiro Eduardo Gomes ga-
nharia. Não ganhou. Um debate pelo
rádio entre o padre Sabóia de Medeiros
e José Maria Crispim deu ao portuário
um mandato eleitoral expressivo: ele-
geu-se o comunista e o jesuíta sumiu.

Chegou agora a vez da televisão?
Não. A vez é da democracia. A

televisão tem tudo para levar nos braços
a democracia brasileira. O único perigo
seria a democracia casar com um novo
tipo de demagogo e galã que, a partir de
uma estampa de novela, exerça um
charme eleitoral condizente com uma
democracia também transmitida a
cores.

Você, como todo reacionário só
vê riscos para a democracia?

Claro. É a única que tem a
perder. Acontece que o risco de uma
ditadura é diferente; não é risco, a
rigor, mas a certeza de não ser eterna
nem transmissível. Extingue-se com o
seu fundador. O risco da democracia é
ser vulnerável porque concede aos seus
inimigos o porte das mesmas armas.
Falo do voto, que no meu tempo se
dizia ser a arma do cidadão.

Qual a primeira conseqüência
previsível da luta entre o Prefeito e o
Senador?

A meu ver, o medo é capaz de
tomar conta do PDS. Já imaginou? O
charme oposicionista é irresistível na
televisão. Até aquele riso nervoso do
Montoro, quase um tique de filme de
mistério, ficou parecendo superiorida-
de. E nâo era: foi muito mais inferiori-
dade do Reinaldo e sobretudo do PDS.
Todo mundo do PDS vai se sentir um
pouco Reinaldo de Barros. Se ainda
fosse Ademar de Barros...

Então seu temor é que, por essas
e muitas outras, venha o Governo a
manter as restrições sobre a TV?

É percepção, não temor: não sou
candidato e sim espectador. Nenhum
Governo enxerga um palmo diante do
nariz, que nas democracias só alcance a
próxima eleição.

Que conselho daria ao Presiden-
te Figueiredo?

Vamos fazer de conta que não
percebi a ironia. Eu daria um conselho:
troque a Lei Falcão por uma Lei Pom-
ba. Isto é: lei nenhuma. Ele se livraria
de um problema e deixaria a dificuldade
com os concessionários de televisão.
Eles que se arranjassem ou então arran-
jassem tempo para repartir entre todos
os candidatos e Partidos e novelas e
filmes e copa do mundo. Teoricamente
o Governo está credenciado a conhecer
importantíssimas derrotas. Importantes
são só para ele, mas para o Brasil: a
democracia se faz com a derrota de uns
e a vitória de outros. E com a aceitação
dos resultados por todos. Não precisa
mais, para começar.

O Regime (aos 18 anos)

TRÊS 

dias mais e o regime militar
de 31 de março estará comple-
tando os seus primeiros 18 anos.
Terá então alcançado a maiori-

dade civil. Numa idade em que as pessoas
comuns são geralmente convocadas a
prestar o serviço militar, o regime (que
veio da caserna) apresta-se ao contrário
para a batalha das urnas e do voto.

A maioridade civil integra o cidadão
na plenitude dos seus direitos. Por outro
lado, torna-o também plenamente res-
ponsável pelos seus atos e pelos even-
tuais desacertos que venha a praticar.
Esperemos que a noção dessa responsabi-
lidade acrescida inspire, de agora para a
frente, os nossos governantes e impeça a
repetição de escorregões como os que
temos visto, debaixo do amplo guarda-
chuva militar do Planalto.

Esperemos. A esperança, afinal, é a.
última que morre. Num ano eleitoral,
contudo, as paixões desencadeadas ten-
dem a fazer esquecer com freqüência as
normas mais comezinhas da moral públi-
ca.- O que fazer para preservá-las numa
hora assim aflita? Em tempos recentes,
outros paises, como os Estados Unidos,
conseguiram aprovar e aplicar com relati-
vo êxito leis severas para o controle das
contribuições e dos gastos eleitorais. Nós
com certeza chegaremos lá, mais adiante,
mas o fato é que agora, nesta campanha
de 1982, tudo indica que a competição
será bruta, selvagem e sem peias.

Talvez possam dizer os cínicos que,
entre eleitores em geral pobres e desvali-
dos como os nossos, a corrupção eleitoral
não deixa de ser uma forma (ainda que
viciada) de distribuição da riqueza. Que o
Governador Maluf saia pelo país distri-
buindo ambulâncias, donativos (ou era-
chás), eis aí o que não deixará de alegrar
ao menos os que receberem esses benefl-
cios, tomados dos dinheiros paulistas.
Alguma coisa sempre há de salvar-se.

Dizem os franceses que tudo está bem,
quando acaba bem. O Brasil (sabemos
todos) é um país sem polícia; um país
onde altas autoridades compactuam
abertamente com os senhores da contra-
venção e do crime; uma terra em que só
grandes escândalos, como esse do pro-
curador morto em Pernambuco, chegam
a sacudir a opinião pública, e quase sem-
pre para serem outra vez esquecidos
meia-dúzia de semanas depois.

Eis aí uma lição antiga, à qual os 18
anos da Revolução apenas acrescenta-
ram mais um capítulo, ainda que extenso
e convenientemente atualizado. A bem
dizer, trata-se de um círculo vicioso.
Diante da impunidade sempiterna dos
grandes responsáveis, diante da intocabi-
lidade dos próprios governantes, ainda
quando eventualmente apanhados com a
mão na massa, a descrença e o cansaço
da maioria da opinião pública são apenas
naturais. Os escândalos se repetem, a
própria idéia de Justiça se desacredita, e
esse descrédito público, essa desmorali-
nação do público, por sua vez, estimulam
a propiciam mais corrupção, mais impu-
nidade graduada, mais injustiça.

Onde buscar remédio para males tão
graves? Diz o ditado que a mordedura do
cão se cura com a lambedura do próprio
cão. Ironicamente, o melhor caminho
(talvez o único possível) para o sanea-
mento do Governo e do regime há de ser

•A incoerência dos "pacotes 55

Barbosa Lima Sobrinho
Em novembro do ano passado, o Go-

verno propunha uma reforma eleitoral
estabelecendo a vinculação dos votos em
todos os pleitos, acumulados num só dia,
para a escolha de governadores, senado-
res, deputados federais e estaduais, pre-
feitos e vereadores. Fundamenta-se a me-
dida invocando a necessidade de educar
o eleitor, para que se enquadrasse nos
partidos políticos existentes. Cuidava-se,
pois, de apoiar e fortalecer os partidos,
acrescentando-se que "o voto será dado,
obrigatoriamente, em todos os casos, e
sob pena de nulidade, aos candidatos de
um só partido político". Era como anular
o voto avulso, e restringir o direito de
escolha dos eleitores, apresentando como
programa o fortalecimento dos partidos,
conduzindo o eleitor a optar por um de-
les, desde que desse a sua preferência a
um dos candidatos que figurasse na lista
de qualquer deles. Adotado um nome, os
outros da mesma lista viriam em seguida,
como corolários necessários de uma mes-
ma proposição, mesmo quando o eleitor
preferisse votar em candidatos de outras
listas partidárias. Porque, se adotasse
candidatos de diferentes partidos, seu
voto seria nulo. Era, no fundo, um regime
de monogamia. Só poderia ter um parti-
do, para todos os pleitos, menos como
uma preferência pessoal do que como
imposição legal, afastando-se a possibili-
dade do desquite, ou do divórcio, pela
extensão dos prazos estabelecidos para a
mudança de partido.

Não há como entender que o mesmo
Governo, que assim desejava educar o
eleitor e fortalecer os partidos políticos,
seja o mesmo que acaba de enviar projeto
de lei, garantido pela cláusula do decurso
de prazo, proibindo o voto de legenda,
que é a afirmação mais categórica de
afirmação de uma opção partidária.
Quem se limitasse a votar numa determi-
nada legenda estaria votando em todos
os candidatos desse mesmo partido, tan-
to para os mandatos majoritários, como
para as eleições municipais, estaduais e
federais. Vale, pois, como demonstração
de adesão total a um só partido, numa
completa identificação com as próprias
direções partidárias. Ou é que se quer
também forçar o eleitor a ter seus pró-
prios candidatos, dentro da mesma lista
partidária? O que acabaria valendo como
demonstração de desconfiança nas dire-
ções dos partidos, para que o eleitor pu-
desse corrigir as falhas de seu comando.

Como compreender tudo isso? Afinal
em que ficamos? Os partidos merecem ou
não merecem apoio? Com a vinculação
dos votos em todos os pleitos, prestigia-se
e se fortalece o partido. Com a extinção
do voto de legenda dá-se demonstração

pública de desconfiança nos partidos po-
líticos. O que se quer, afinal? Fortalecer
ou debilitar os partidos? Apoiar ou não as
suas direções e o seu comando? Basta
colocar diante uma da outra as duas
decisões, ou os dois projetos, para chegar
à conclusão de que se chocam e sa contra-
dizem. Como dizem os franceses, "hurlent
de se trouver ensemble". Urram por se
encontrarem juntos.

Não sei se esses urros vão, ou não,
impressionar os parlamentares convoca-
dos para o batismo do novo pacote, de-
pois de haverem aplaudido a vinculação
dos votos. E o que mais me preocupa é
como tudo isso complica a vida e a função
dos eleitores. Estou falando e opinando
no meu próprio interesse, uma vez que,
não estando inscrito em nenhum partido,
gostaria de votar em candidatos que me
inspirassem confiança, independente-
mente dos partidas a que pertençam. E
fico a pensar como se tomou difícil esco-
lher candidatos para tantos pleitos reuni-
dos. Mesmo com a simplicidade maior
dos pleitos recentes, há eleitores que de-
moram nião sei quantos minutos, dentro
da cabina indevassâvel. O voto de legen-
da acaba com todas as dúvidas e incerte-
zas. E ter que escolher nomes para gover-
nador, senador, deputado federal e esta-
dual, prefeito e vereador vai exigir tempo
quintuplicado, para cumprir a sua tarefa,
mesmo que leve de casa uma lista de
opções, e se limite a transpor para a
cédula eleitoral os nomes que já escolheu.
O que não é comum, e já exige um grau
maior de educação política. Para a maio-
ria, o problema vai surgir dentro da cabi-
na indevassâvel. De quanto tempo preci-
sara para o cumprimento de sua tarefa?
Vamos, então, substituir as filas do leite
ou do feijão pelas listas para votar. Tenho
pena dos mesários e, mais ainda, do elei-
tor, que não terá cadeira para se sentar.
Já conhecemos essas filas de outros tem-
pos, mas a verdade é que o processo de
votação vinha sendo, aos poucos, extre-
mamente simplificado. Será que a exten-
são das filas não levará o eleitor a mudar
de voto, como expressão de um protesto
imediato? Não são muitos os que sentem
prazer em cultivar varizes, como diz meu
prezado amigo Álvaro Cotrim, o Alvarus
das excelentes caricaturas. E esse retorno
às filas que nome virá a merecer, progres-
so ou retrocesso? Não procuro resposta
na semântica da situação, pois que dou
preferência aos sentimentos e reações do
próprio eleitor.

É curioso observar que o que se chama"sistema", inaugurado com o golpe de
estado de 1964, começou muito bem, com
uma legislação eleitoral que revelava o
propósito de restauração de uma verda-

deira democracia, como era, naquele mo--*
mento, pelo menos o programa que pro-
curava realizar. Nesse sentido se elabora-
ra a Lei Orgânica dos Partidos Políticos,
quando prescrevia a pluralidade dos par-
tidos. Também obedecera à mesma orien-
tação a lei de 21 de julho de 1971. Por
sinal que a lei de 15 de julho de 1965 fazia
questão de proclamar que os "Partidos
Políticos (com maiúscula), pessoas Jurídi- .
cas de direito público interno, destinam-
se a assegurar, no interesse do regime
democrático, a autenticidade do sistema
representativo". Talvez fossem exagera-
das as condições estabelecidas para a
criação de novos partidos. Mas antes exi- .
gir número maior de assinaturas para a ¦¦
criação dos partidos do que vir a anular
depois votos, que não alcançaram per-'
centagens fixadas arbitrariamente, por
pacotes que parecem ter a intenção mais
de anular do que a de aproveitar e somar
votos. As leis daquele tempo impunham _
sanções severas, no interesse de preser-
var a disciplina dos partidos, num propó-
sito educativo a que ninguém poderá
recusar louvores, num pais tao acessível à
irresponsabilidade dos aventureiros. Fa-
cilitavam-se, em vez de dificultar, a fusão
e a incorporação dos partidos, como re-
curso para alcançar, com maior facilida-
de, aquelas maiorias absolutas, que pare- ,
ciam essenciais à própria existência da
democracia. Não excluía, também, o voto
de legenda, nem se exigia a vinculação do
voto. O que vale reconhecer que se insti-
tuía um regime eleitoral dentro das me-
lhores recomendações de uma democra- '
cia autêntica, assegurando-se a liberdade
do eleitor.

Assim era, naquele tempo, a realidade '
do que se intitulava "sistema", já depois
da vitória do golpe de estado. Não se
cogitava do senador biônico. Nem do
candidato nato, mesmo contra a vontade
das convenções partidárias. Não se cogi-
tava da Lei Falcão, embora existissem,
fora da legislação eleitoral, pressões mais*•
severas do que hoje existem, quando to- '
dos os planos se transferem para os paço-
tes eleitorais, que procuram restringir, e
náo aumentar, o número de votantes,
com a invocação de tantas nulidades, e
com as dificuldades que vão transformar
o ato de votar num sacrifício, num eleito1' '
rado em que é tâo grande a percentagem
dos que mal sabem assinar o próprio
nome.

Não me venham, pois, falar em "revan-)
chismo", quando os pacotes de hoje nos
levam a defender o restabelecimento das
leis eleitorais de 1965, quando se pensava
ainda na restauração de uma democra-
cia, que viesse a corrigir os erros dò
passado. '"

Comunicado

Fernando Pedreira
precisamente esse mesmo que adotaram,
a partir de 1975, o General Figueiredo e
seu chefe e antecessor, Ernesto Geisel. O
melhor caminho é a própria abertura
democrática; é a liberdade ampla de exa-
me e de crítica; é abrir portas e janelas da
administração e da política à controvér-
sia e à fiscalização públicas.

Não há dúvida que, nos últimos sete
anos, os dois generais permitiram que o
país progredisse muito no rumo (higiêni-
co) da liberdade. Mas, com reservas. Por
força, talvez, do esprit de corps militar,
da solidariedade (e da cumplicidade) en-
tre camaradas, entre chefes e subordina-
dos, o regime revolucionário tendeu a
fechar-se invariavelmente, em defesa dos
seus pontos fracos e das suas bandas
podres, todas as vezes que se descobria
algum grande malfeito. Mesmo os casos
mais escandalosos de favorecimento e
corrupção não foram nunca devidamente
apurados e muito menos punidos.

Tanta tolerância entre camaradas es-
timulou, como não podia deixar de ser,
um sistema de compadrio e nepotismo
hoje ampla e fundamente enraizado na
alta administração pública. Não há gran-
de estatocrata que não tenha, nos postos
sensíveis da sua constelação, filhos ou
protegidos de generais poderosos, a fim
de precaver-se contra acidentes desagra-
dáveis. Na Petrobrás, por exemplo, o ga-
binete da presidência é chefiado pelo
filho de um general do Planalto. Em tro-
ca, o operoso Ueki está desde agora em
campo, batalhando pela candidatura pre-
sidencial do pai do seu subordinado.

Os propósitos serão sempre, digamos
assim, "elevados", mas o fato é que a taxa
de nepotismo é hoje elevadíssima no Go-
verno e na alta administração do país.
Esta é uma República de filhos, genros,
pais, sogros e avós. Seria sem dúvida obra
útil e edificante se algum jornal ou revista
pudesse fazer o levantamento, ainda que
parcial, dessa vasta trama familiar buro-
crãtico-militar-flnanceira que hoje nos
governa.

Ora pois. Em verdade, não há melhor
maneira de corrigir abusos e distorções
administrativos senão permitindo que se-
jam expostos e criticados aos olhos de
todos. E o que é válido para a alta admi-
nistração pública, vale também para a
campanha eleitoral. O país não tem, a
essa altura do campeonato, nem leis, nem
tribunais (nem polícia) que possam impe-
dir os diversos Malufes em campo de
utilizarem a seu modo os vastos recursos
que têm hoje em mãos. Ainda aqui, o
único meio possível de minorar e conter
os efeitos da corrupção sistêmica há de
ser o arejamento decorrente da própria
abertura democrática — desde que prati-
cada com seriedade e coragem.

Esta semana, em S. Paulo, tivemos um
primeiro debate público entre dois candi-
datos, ainda mofino e acanhado, mas
significativo e promissor. O que é preciso
é que políticos, administradores e gover-
nantes, militares e civis, sejam cada vez
mais obrigados a se expor publicamente,
a responder diante de todos às interperla-
ções dos seus opositores e dos jornalistas,
a prestar contas dos seus atos, das suas
decisões e dos seus (ou dos nossos) di-
nheiros. Quem nâo deve, não teme. Náo
há outro caminho, e o Presidente Figuei-
redo, melhor do que ninguém, sabe disso.

Multisbopping Empreendimentos Imobiliários e
Embraplan - Empresa Brasileira de Planejamento

comunicam o lançamento do

0TROflSS!blÍNÍBfWfôBOppG
sO)\:

Escritórios e consultórios num prédio áe apenas 5 andares,
com 4 elevadores e um acabamento áe alta categoria

Integrado ao BarraShopping, o empreendimento
. vai se beneficiar do poder de atração, estacionamento

e facilidades áo maior shopping center do país. .
Ponto excepcional e único para profissionais liberais,

prestadores de seruiços, cursos, academias,
representações e investidores.

A construção e o acabamento serão áa Pronil
Engenharia

Informações no escritório áa CAA - Corretores
Autônomos Associados, à ma áas Palmeiras, 15,
tel: 286-7144, ou no BarraShopping, Loja 226.
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Brizola, Miro, Sandra e Emílio querem bicho legalizada
Se depender apenas da decisão

do futuro governador do Estado, o
jogo do bicho deverá ser legalizado
no próximo ano, no Rio de Janeiro,
caso o sucessor do Governador Cha-
gas Freitas (PMDB) seja eleito em
15 de novembro entre os candidatos
Miro Teixeira (PMDB), Leonel Bri-
zola (PDT), Emílio Ibrahim (PDS) e
Sandra Cavalcanti (PTB).

Mas se o vitorioso for o cândida-
to do PT, Lysâneas Maciel, o jogo do
bicho continuará proibido e a re-
pressão policial será intensificada
para "prender e colocar na cadeia os
banqueiros". Os cinco candidatos
concordam num ponto: na clandes-
Unidade atual, o jogo do bicho gera
a corrupção. Por isto, a candidata
do PTB já propôs um armistício
com os grandes banqueiros de bi-
cho que se disponham a subsidiar
programas beneficentes.

Honestidade
O ex-Governador gaúcho Leonel

Brizola, candidato pelo PDT, acha
que a corrupção e outras derivações
que se procuram sempre ligar ao
jogo do bicho "tèm origem neste
ambiente de cumplicidade que tem
caracterizado as sucessivas admi-
nistrações no Rio de Janeiro". Acre-
dita que o problema vem sendo en-
carado com "hipocrisias, da parte
de alguns, e até de discriminação,
da parte de outros".

— Considerar o jogo do bicho
uma contravenção é uma forma eli-
tista de encarar o problema pois é
preciso dizer com todas as letras
que o jogo do bicho é uma realidade
social; representa uma tradição po-
pular que tem quase um século. E o
jogo dos pobres, da nossa gente
simples e humilde.

Em defesa de sua legalização, o
candidato do PDT — que, disse,
nunca Jogou no bicho nem conhece
nenhum banqueiro ou bicheiro —
lembra que o jogo do bicho "é uma
das poucas coisas deste pais que
funciona e paga com honestidade".
E argumenta que "dizer que a cor-
rupção no Rio de Janeiro vem do
jogo do bicho é querer tapar o sol
com a peneira".

Pondera que se foram encontra-
das soluções para os demais jogos
que existem ollclalmente. como as
corridas cte cava to. a Loteria Espor-
tiva e 8 Loto, porque ainda não se
encontrou uma para este, que faz
parte dos hábitos populares.— Neste sentido é que o Poder
Público tem que atuar e não desen-
cadear uma repressão inconseqüen-
te — argumenta Brizola. — De mi-
nha parte, preferirei sempre utilizar
toda a disponibilidade policial para
dar garantias ao cidadão contra a
violência, do que andar perdendo
tempo em prender bicheiros.

Legalização
Embora a legalização do jogo do

bicho dependa de lei federal, tanto o
candidato do PDT como o cândida-
to do PMDB, Deputado Miro Tei-
xeira, julgam que os futuros gover-
nadores, isoladamente ou em con-
junto, deveriam atuar no sentido de
modificar esta legislação. Brizola, se
for eleito, vai propor ao Governo
federal a discussão em torno da
criação de um Código Nacional de
Jogos e Apostas para todo o pais,
pois está convencido de que todos
os povos que enfrentaram o proble-
ma, organizando e regulamentando
estes jogos, alcançaram alto nível
de saneamento social.

A proposta de Miro Teixeira é
diferente. Ele pode levá-la ao Gover-
no federal isoladamente como go-
vernador eleito ou em conjunto mas
apenas com os outros governadores
eleitos pela Oposição. O primeiro
passo seria descaracterizar o jogo
do bicho como contravenção penal,
com a sua regulamentação oficial e
o aproveitamento dos atuais escru-
tinadores ou bicheiros como mão-
de-obra para as Caixas Econômicas
Estaduais, que passariam a expio-
rar o jogo.

Miro Teixeira ressalta, porém,
que não se pode pensar em solução
para este problema a partir do inte-
resse de oito ou 10 pessoas. "Preci-
samos, isto sim, garantir o emprego
a quem trabalha hoje no setor na
condição de mão-de-obra escrava."

A professora Sandra Cavalcanti,

Carlos Absalão
candidata do PTB, através de seus
assessores, desculpou-se por náo fa-
lar pessoalmente sobre o assunto,
alegando diversos outros compro-
missos, mas enviou ao JORNAL DO
BRASIL dois recortes de jornais
com a sua opinião. Um deles trans-
creve o artigo que escreveu para a
sua coluna diária, publicada na Úl-
Uma Hora. Ao pé do texto, está
escrito: "Este artigo, publicado em
março de 1980, continua rigorosa-
mente atual".

Neste artigo, a ex-Deputada es-
tadual da extinta Arena compara as
loterias ao jogo do bicho e argumen-
ta que "vai ser dificil convencer as
pessoas de que o bicho da esquina
não presta, mas o bicho do Governo
é saudável. Por quê?"

Em outro trecho ela escreveu:"Enquanto tudo se resumia a um
palpitezinho de três tostões, ali na
esquina, sem burocracia e sem ve-
detismo, eu ainda entendia. Nunca
achei que o Jogo do bicho fosse um
bicho-papào. Sempre tive a convic-
ção de que ele era visto assim pelasautoridades que, nele, no jogo do
bicho, encontravam a sua fonte de
rendas clandestinas. A corrupção
do aparelho policial. A degradação
de certos setores da administração
e do Poder Judiciário." (Os grifossáo do texto original.)

Sandra acrescenta, no mesmo ar-
tlgo, que "o bicho tradicional é
igualzinho ao jogo Instalado pelasautoridades. Sem tirar nem pôr."No outro recorte, publicado no jor-nal O Fluminense, ela prega um
armistício com os grandes banquei-
ros de bicho que se disponham a
subsidiar programas beneficentes."O Governo pode fazer vistas gros-sas ao jogo, caso os banqueiros este-
jam dispostos a contribuir com
obras de assistência, mas sem dei-
xar de penalizar aqueles què, a pre-texto de estarem agindo em benefi-
cio da sociedade, usarem o bicho
para obter vantagens pessoais.""Ninguém vai arrancar dinheiro
dos bicheiros à base da violência —
prossegue o texto do segundo recor-
te — e sim em nome dos paraplégi-cos, mendigos, doentes e de toda
uma enorme camada de necessita-
dos de nosso Estado."
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VOCABULÁRIO JURÍDICO — Os volumes I e II. que com-
preendem os vocábulos de A-C. e D-l. respectivamente, apresen-
tam-se em uma só encadernação, bem como os volumes III e IV.
que compreendem os vocábulos de J-R e Q-Z. — De Plácido e
Silva. 7? edição. 1982. 2.178 páginas. CrS 9.000.00 (01)

LEGISLAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DO
COMÉRCIO DE TECNOLOGIA — Instituto, Nacional da Pro-
priedade Industrial. 11 edição. 1982. 683 páginas. KNCADER-
NADO — CrS 3.000.00 (02)
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REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PROCESSUAL N.o 32

CRIMINOLOGIA — Vol. I <2 tomos) — Prof. Álvaro Mayrink
da Costa, 3* edição, 1982. (Obra consagrada, chega à sua terceira
edição, reestruturada e atualizada com a jurisprudência dominante
dos principais Tribunais Regionais sobre cada uni dos itens da mate-
ria tratada). 1.564 páginas. ENCADERNADO — CrS 6.000.00 (04)

DIGESTO DE PROCESSO N.° 2 — Publicação Inédita no
Brasil. Contém informações sobre os principais Institutos Pioces-
suais no plano cível, criminal, trabalhista, constitucional e comer-
ciai. Nela colaboram juristas do mais alto conceito. Com 528 pági-
nas. I* edição. 1982 (Encadernação de Luxo) — CrS 3.900,00 (051

CIÊNCIA i PENAL N.° 01/81 — Publicação scmes:ral que se
destina à divulgação de legislação, jurisprudência e doutrina no
campo de ciência penal. 190 páginas, brochura — CrS 780.00 (06)
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Lysâneas promete maior combate ao jogo
Arquivo — 20-2-82
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Ibrahim também defende a legalização
Arquivo — 14-3-82
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Miro quer tirar o jogo da contravenção

Arquivo— 10-11-81

Sandra prega um armistício pela caridade
Arquivo — 12-3-82

Brizola, que nunca jogou, quer legalizar

Tome uma das decisões
mais emocionantes da sua vida

Candidato do PDS diz
que não perseguirá

O ex-Secretário de Obras do Governo Chagas
Freitas, Emílio Ibrahim, candidato do PDS, garante
que se for eleito governador "não vai perseguir'* os
bicheiros e que vai tentar dar um sentido legal-ao
jogo do bicho. Antes de tudo, porém, assegura que vai"eliminar a corrupção existente".

Entrevistado pelo telefone, Emílio procura SUSv
tentar o diálogo no plano das idéias e evita qualqúelf
referência ao atual Governo do Estado, do qual
participou até 14 de fevereiro, data em que deixoU*&"
Secretaria de Obras para se desincompaübilizar, com '
o objetivo de disputar um cargo majoritário aihdá"
pelo extinto PP. '""'"

O candidato do PDS pondera que o jogo do bicho'
e a prostituição estão classificados como atividades
criminais sem vitimas e que em razão disto -irá
encará-las, se for eleito governador, como "atividades
exercidas dentro de um enquadramento legal". O
fato destas atividades serem regulamentadas apenas.'.
por lei federal não preocupa o candidato do PDÔ, _— Sou um candidato diferente dos outros. Tenho
uma Unha muito mais estreita com o Governo fede?,
ral. Isto não quer dizer que o Governo federal negará
ajuda ao Estado, se for outro o governador eleito. Mas.
eu tenho o respaldo do Governo federal e, conseqüen- _
temente, posso viabilizar mais facilmente estas iqu-
danças. i^^

Se chegar ao Palácio Guanabara pelo voto direto,»
Emílio Ibrahim vai criar uma comissão, "com soclólor,
gos, assistentes sociais e outros técnicos", conforme
sua explicação, para estudar o problema do jogo. do.
bicho e suas conseqüências. Ele julga que o jogo,não
poderia mais ser suprimido sem causar problema-
social agudo, com o desemprego de milharesjde,
bicheiros, "uma presença marcante hoje nas ruas;*--

Jogo de azar {^n'"*
O ex-Deputado Lysâneas Maciel, candidato pelaPT, é contra a regulamentação de "mais este jogty^jg,azar, qUe vai atingir precisamente o salário ,<das

classes menos privilegiadas; isto sem considerarmos
que já são explorados pelo Estado vários tipos^de.
jogos de azar, como loteria comum, Loteria Esp.Q.rfci-
va, Loto, corrida de cavalos etc." rt cn'«tLembrou que em 1974, realizou um estudo na-
Câmara dos Deputados e verificou que o trabalhador,
que ganhava salário mínimo em geral gastava.até,
20% de seus vencimentos em apostas na Loteria
Esportiva: "O trabalhador comprava seis dias de.
ilusão para refazer sua fantasia na semana seguinte'
com nova aposta". .,_„„

Lysâneas julga que regulamentar o jogo do bicho
seria acrescentar "mais uma forma de drenagem do
salário miserável do trabalhador". Pensa que, "sem
adotar postura de falso moralismo, que não é absolu-
tamente didático alimentar as ilusões de um povo jámuito sofrido e maltratado".

Além disso, acredita que o Jogo do bicho no Rio
de Janeiro tem sido "um instrumento de corrupção
política e administrativa em todos os niveis, desaè"at
área policial até a administração estadual e o Poder'
Judiciário. O setor político que dá sustentação1'flõ'
Governo do Estado e à candidatura de seu herdeiro'^
amplamente dominado pelo crime organizado. Por
trás do jogo do bicho há eleição de deputadôSTS'
nomeações de delegados.

Por isto, se for eleito governador, LysâneasMã-'
ciei promete estudar atentamente o assunto, irias
adiantou que "vai varrer do cenário político do Esta-
do o crime organizado que faz deputados e governa-dores e tomar uma atitude didática contra mais esta
forma de carreamento dos parcos recursos dos traba-
lhadores. at jJ

Jogo tolerado começou
com Juracy Magalhães
O primeiro governador a tolerar o jogo do

bicho no país foi Juracy Magalhães, ex-Ministity
das Relações Exteriores. Sobre isso, ele fala
com certo orgulho e chegou a contar como
tratou o problema no livro de memórias que^üestá lançando esta semana em Salvador. '.,

Segundo o próprio Juracy Magalhães, m,„
todo o seu periodo de Governo na Bahia — de
1959 a 1963 — ele mandava uma relação das i
casas de caridade que deveriam ser beneficia;,Tr
das e, mensalmente, os banqueiros do jogo do 

"
bicho faziam uma doação de 6 mil contos de
réis. As instituições forneciam dois recibos aos -
banqueiros: um ficava com eles e outro era-
entregue ao Governo.

— Eu dei uma solução que é a correta õip-
disse o ex-Governador. — Quando me combate-
ram, eu disse que o jogo existia antes de mim e
existiria depois. E foi o que aconteceu. Ainda
hoje estou convicto de que estava certo.

Juracy Magalhães disse que apenas tolera-
va o jogo, mas nunca foi a favor propriamente."Eu nunca joguei no bicho, pois achava que -
todas as vantagens eram do dono do jogo. Há 25
bichos, mas burro mesmo é o que joga". Ele
acha sua solução de doação obrigatória às
instituições de caridade muito mais interessan-
te do que a forma como se trata atualmente o
jogo do bicho, "do ponto-de-vista da arrecada-
çáo do dinheiro para uma finalidade correta".
Ao seu ver, antes de seu Governo e agora,
verifica-se uma proibição aparente para outros
se beneficiarem com o jogo do bicho".

Roberto Silveira foi o segundo governadora tolerar oficialmente o jogo do bicho. Inspira-
do na experiência de Juracy Magalhães nã
Bahia, Roberto Silveira lançou a Operação
Juracy Magalhães no antigo Estado do Rio de
Janeiro e que consistia num acordo com os
banqueiros em troca de contribuições para as
instituições de caridade. As contribuições reco-Z
lhidas eram mensalmente distribuídas numa .
cerimônia pública, no estádio Caio Marting"
para as instituições relacionadas. ^

Depois, o Governador Carlos Lacerda ad&
tou o mesmo sistema na antiga Guanabara. Os l
banqueiros contribuíram para a Fundação
Otávio Mangabeira, que repassava depois o
dinheiro para as instituições de caridade. Toda
a operação era feita contra recibo.

Pense, analise todos os detalhes.
Programas elaborados para propor-
cionar o melhor em serviços, aprovei-
tamento de tempo, conforto e econo-
mia.
Guias brasileiros durante toda a via-
gem e guias locais em cada cidade.
Hotéis de 1? categoria, sempre cen-
trais.
Melhor em muitas outras coisas, que
gostaríamos de analisar com você.

CONTRASTE EUROPEU
Saídas: 25/Abril, 06/Junho, 27/Junho,
25/Julho e 19/Setembro.
35 dias. Copenhagen, Roma, Athenas
(Cruzeiro pelas Ilhas Gregas). Thesa-
lonica, Dubrovnik (e toda a Costa da
Iugoslávia). Zagreb, Budapest, Paris,

.Londres e Escócia.

• Em todos os programas, você pode
ingressar nos grupos após as datas de

saídas ou retornar antes.

AMERICA E ORIENTE-
BELEZA E CONTRASTE
Saídas: 23/Maio, 11/Julho, 01/Agosto,
19/Setembro e 03/Outubro.
31 dias. Los Angeles, Tokyo, Hakone,
Kyoto, Osaka, Singapura, Denpasar,
Bangkok. Hong Kong, Honolulu e San
Francisco.
NOTA: Saidas em 23/Maio, 11/Julho e
03/Outubro. possibilidade de roteiro
incluindo China.

ARTE, CULTURA E BELEZA
Saidas: 23/Abril, 04/Junho, 02,
30/Julho e 17/Setembro.
34 dias. Casablanca, Marrakech, Ro-
ma. Athenas, Cairo, Jerusalém, Tibe-
riades, Tel Aviv, Istambul, Paris e Lon-
dres.

GIGANTES DO NOVO MUNDO
(EUA E CANADA)
Saidas: 30/Abril, 05/Junho, 03, 09,
31/Julho, 04/Setembro e 02/Outubro.
32 dias. Miami, New Orleans, México,
Acapulco, Los Angeles, Honolulu,
San Francisco, Las Vegas, Toronto,
Niagara Falls, Montreal e New York.

DO REINO DOS VIKINGS
AOS GIRASSÓIS
DA RÚSSIA
Saidas: 06/Junho, 27/Junho, 25/Julho
e 29/Agosto.
35 dias. Copenhagen, Oslo (Fjordes),
Bergen, Estocolmo, Helsinque, Lenin-
grado, Moscou, Bucarest, Budapest,
Praga, Berlim e Paris.

" ~£ brazilicin promotion center

EUROPA ESPECIAL
Saidas: 03, 24/Abril, 29/Maio, 05, 12/
Junho, 03,10,17, 31/Julho, 14/Agosto
e 18/Setembro.
Um programa de curta duração. São
apenas 16 dias sendo 5 em Roma. 5
em Londres e 6 em Paris. Por um pre-
ço super especial. Com diversos op-
cionais: Andaluzia, Portugal e Espa-
nha, Escócia, Cruzeiro pelo Rio Reno.
New York, Ilhas Gregas, etc.

SINFONIA EUROPÉIA
Saidas: 30/Abril, 04/Junho, 02, 09,16,
30/julho e 17/Setembro.
34 dias. Genebra, Nice. Roma, Floren-
ça. Veneza, Viena. Munich. Zurich.
Amsterdam, Londres, Paris, Madrid e
Lisboa.
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R. Visconde de Pirajá, 207 • Lj. 115 -Ipanema Tel.: 267-6111 (PABX)

Diversos planos de pagamento.
Consulte o seu Agente de Viagens em
sua cidade.
Para maiores detalhes, solicite nossos
folhetos.

HORAS BLOCADAS
computadores:

B/3500 e B/3700
PREÇOS ESPECIAIS

Rua do Riachuelo, 257 - Fona 221-9494 «
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LentesiiContato
A Ótica KRIEGER especializada exclusivamente em
LENTES DE CONTATO, lhe oferece a maior variedade de
lentes, que poderão ser testadas, gratuitamente sem
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Protestantes, como católicos, se dividem em duas alas
São Paulo — Uma reunião de 37

lideres de 110 igrejas protestantes, que
termina hoje em São Paulo, mostrou
claramente — pela primeira vez — a
existência em outras igrejas cristãs, do
rríésmo conflito interno que se observa
nl'igreja Católica: entre conservadores
e progressistas.' -lèuDidos, anteontem e ontem, no
Instituto Metodista da Chácara Flora,
pastores, teólogos e líderes leigos (prin-
cipalmente das igrejas metodistas, pres-
bj#jjj}ana, episcopal e luterana) traba-
lharam na preparação de uma proposta
conjunta brasileira para á assembléia
d.éLpriaçáo do Conselho Latino-
Americano de Igrejas — CLAI — a ser
realizada em Lima, em novembro.

Esquerda
"Preocupado em não criar problemas

comas 110 igrejas que manifestaram a
intenção de participar do CLAI (idéia
lançada em Oaxtepec, no México, em
1978)', o secretário-geral do Conselho no
Brasil, pastor Gérson Meyer, da Igreja
da Federação Presbiteriana em Campi-
nas, prefere náo situar o grupo à esquer-
da dè qualquer outro, seja em termos
teológicos, seja em termos políticos. O
bispo metodista de São Paulo, Nelson
Luiz Campos Leite, outro participante
da reunião, concorda com ele: "Ideolo-
gia-é uma coisa, fé é outra".

-j.Já o teólogo luterano Walter Alt-
mann, que apresentou o tema Jesus
Cristo—Vocação Comprometida com o
Reino, anteontem, pela manhã, reco-
nheceu ter muitas identidades com os <
católicos que pregam a chamada Teolo-
gia da Libertação, muito embora admi-
ta que não haja apenas uma Teologia da
Libertação, mas várias, duas, pelo
menos".noutro entusiasta da criação do CLAI
qüe admite sua identidade com os pro-
gresslstas católicos é o pastor presbite-
riatWf independente da Freguesia do Ó,
em São Paulo, Roberto Lessa. Secreta-
rit)1 do Sínodo de sua Igreja em São
Pâülò e proprietário de um bem-
sucedido curso de inglês especializado,
o" colunista de religião do jornal Folha
da'Tarde nem discute e se coloca ao
lâdiTdos que escolheram a "opção pelos
pobres", da mesma forma veemente'
c&nTque acusa os organizadores de uma
organização paralela ao CLAI, a Confira-
tèTfiidade Evangélica Latino-
Americana — Conela — de pregar a"teologia de Hitler.

Centro
,.Se o Pastor Gérson Meyer e o Bispo

Nelson Leite garantem que o CLAI em
formação não quer entrar em polêmica
com-nenhum grupo e até admite partici-
par — desde que convidado — da reu-
nião da Conela no Panamá, em abril, o
principal lider da Confraternidade no
Brasil, o leigo anglicano Robinson Ca-
valcanti, de Recife, rejeita a hipótese de
defender uma teologia direitista.

Fundador do PP em Pernambuco,
candidato a deputado estadual pelo
PMDB, principal animador do Movi-
mento Cristão de Centro, esse professor
de Ciência Política da Universidade Fe-
deral de Pernambuco admite que os

^ participantes da reunião em Lausanne,
na Suiça, pensaram a Conela comp uma
entidade "conservadora" do ponto-de-
vista teológico, mas "pluralista" (libe-
ral) do ponto-de-vista político. "Quando
talo em conservador, estou falando na
adoção dos princípios da reforma e não
nos critérios fundamentalistas", adver-
te Cavalcanti.
; Roberto Lessa acusa a Conela de
pregar a "teologia de Hitler" por causa
da presença, entre seus fundadores, de
um famoso pregador argentino, Luis
Palau.

— Em plena revolução na Nicará-
gua, Luís Palau, segundo nos denunciou
o próprio Miguel D'Escotto, (padre e
atual chanceler da Nicarágua) numa
reunião de teólogos, realizada em Ta-

Rscif* — Diário de Pernambuco

José Nêumanne Pinto
boão da Serra, há dois anos, manipulou

texto da Bíblia (o famoso versículo 13
dá Epístola aos Romanosf em que,São
Paulo prega a obediência irrestrita às
autoridades) para defender Somoza —
informa Lessa.

Aceitamos Palau pelo mesmo
principio pluralista que nos permite
aceitar outro missionário argentino,
Somuel Libert, que pertenceu ao Parti-
do Socialista em seu pais. Além do
mais, sou contra a utilização politica de
Romanos 13 — defende-se Robinson Ca-
valcanti.

Direita
O pastor Roberto Lessa calcula que

são 10 milhões os protestantes no Brasil
e admite que a grande maioria é conser-
vadora.

Eu diria até que é reacionária, por
causa de suas origens históricas. Essas
origens aportam todas no Sul dos Esta-
dos Unidos, que, segundo Paulo Fran-
eis, é a maior concentração de reacioná-
rios do mundo — diz.

De acordo com os cálculos (que ele
mesmo admite serem empíricos) do pas-
tor Lessa, numa divisão a grosso modo,
situam-se certamente à direita as deno-
minações protestantes ligadas ao ramo
batista (600 mil fiéis) e pentecostal (3
milhões 500 mil na Assembléia de Deus,

milhão no Brasil pára o Cristo e mais 1
milhão de outras confissões). São mui-
tas as divisões do ramo presbiteriano

. (400 mil), dos quais os fundamentalistas
e os conservadores estão à direita, os
independentes à esquerda e os do Brasil
no centro. À esquerda, Lessa coloca
também 1 milhão de luteranos, os 60 mil
metodistas e os 40 mil anglicanos (da
Igreja Episcopal, à qual pertence Ro-
binson Cavalcanti, segundo ele uma ex-
ceção).

Ênfase espiritual
Se o CLAI prefere não se definir à

esquerda para não ferir as suscetibilida-
des autonomistas das 110 igrejas que o
formam no Brasil, pelo menos já se
definiu ontem, de acordo com a palavra
de seus três lideres, o teólogo Àltmahn,
o pastor Meyer e o bispo Leite, plena-
mente a favor do ecumenismo.

Outras congregações de confissões
protestantes estão de tal forma à direita
que não admitem sequer o espirito
ecumênico. Principal representante no
Brasil do Concilio Internacional de Igre-
jas Cristãs e da Aliança Latino-
Americana de Igrejas Cristãs, o pastor
presbiteriano fundamentalista Israel
Gueiros, de Recife, é contra a Teologia
da Libertação e não concorda com o
ecumenismo.

Essa ênfase ao aspecto social é
miseravelmente um mal. A ênfase tem
de ser dada ao aspecto espiritual. Meu
pai era um pobre marceneiro e, se con-
seguiu formar 12 filhos, é porque soube
elevar-se espiritualmente. A pobreza do
Brasil deve-se à falta de religiosidade de
nosso povo — comenta Gueiros, para
quem os protestantes que se preocu-
pam com os aspectos sociais no Brasil
não passam de 1 milhão e são uma"isolada elite de intelectuais".

Apesar de afastar qualquer possibili-
dade de ser um direitista, condição de
que o acusou o pastor Roberto Lessa, o
pastor Nilson do Amaral Fanini, da 1"
Igreja Batista de Niterói, concorda com
Gueiros nesse ponto:

Eu acho realmente que um pastor
não se deve meter em política.

Cidadão carioca, apresentador de
um programa de televisão que está
completando sete anos e atinge 110 ci-
dades (Reencontro), Fanini é o típico
batista comprometido com o status
quo, na definição de Lessa. Fanini, con-
tudo, não sabia da existência do CLAI,
quando perguntado pelo JORNAL DO
BRASIL, e garante que se recusou a
comparecer ao congresso da Conela em
abril, "por absoluta falta de tempo. Mi-
nhas obras sociais não me permitem".
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Cavalcanti quer ser deputado

Sfio Pauto — Isafat Faltosa
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Roberto Lessa acusa a Conela

Pastor denuncia
manipulação de
seita popular

Mais importante do que a eventual
cisão ideológica entre as já muito cin-
didas confissões protestantes no Bra-
sil é a manipulação eleitoral de seitas
populares e majoritárias (o que ocorre
principalmente na Assembléia de
Deus, com 3 milhões 500 mil fiéis) num
ano como este.

A denúncia foi feita pelo Pastor
Roberto Lessa, secretário do Sínodo
da Igreja Presbiteriana Independente
em Sáo Paulo, 'colunista do jornal Fo-
lha da Tarde e um dos fundadores do
CLAI. Ele tomou conhecimento de ca-
sos em que o pastor de uma determi-
nada igreja trocou os votos de seus
fiéis por luminárias que faziam falta
em seu templo.

São sutis as diferenças entre grupos
associados de igrejas protestantes, co-
mo a CLAI e a Conela. Essas sutilezas
prendem-se a laços históricos e a deba-
tes teológicos. Menos sutil é a política
cotidiana.

Roberto Lessa sabe, por exemplo,
que, se ele orgulha-se de ser um feroz
opositor do Governador Paulo Maluf,
o mesmo não acontece com outro in-
fluente integrante do CLAI, o Pastor
Manuel de Melo, missionário brasileiro
que lidera. 1 milhão de fiéis no Brasil
para Cristo, única denominação pro-
testante da ala pentecostal que forma
no CLAI e não em grupos conservado-
res. Afinal, sabe-se, em São Paulo, que
Manuel elegeu deputado federal o pe-
dessista Gloia Jr. e deputado estadual
o locutor de televisão Fausto Rocha,
atualmente secretário da Desburocra-
tizaçãó do Governador Maluf.

Menos veemente do que Lessa, o
leigo anglicano (episcopal) pernambu-
cano Robinson Cavalcanti admite que
político nenhum pode desprezar os 150
mil protestantes que vivem na Grande
Recife. Sabedor disso, disputa ele mes-
mo (que pertencia à Comissão Exécu-
tiva do PP de Pernambuco) uma ca-
delra na Assembléia Legislativa, pelo
PMDB.

Os mesmos caminhos da política
palmilham, segundo Roberto Lessa,
líderes evangélicos do Rio. Neto de um
dos fundadores do ramo independente
da Igreja Prebisteriana do Brasil, o
pastor paulista vê interesses eleitorais
na concessão dos títulos de cidadão do
Rio de Janeiro ao Pastor batista Nil-
son do Amaral Fanini, de Niterói, ao
lider da Assembléia de Deus de Madu-
reira, Leivas Macalão, com 500 mil
fieis, e aos principais editores de publi-
cações evangélicas do pais, José dos
Reis Pereira, do Jornal Batista, e
Abrão de Almeida, do Mensageiro da
Fé, maior jornal protestante do Brasil.
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Combates afetam eleições de hoie em El Salvador
65 San Salvador — O povo de ei Salvador
está convidado a votar hoje, mas não será
nada fácil para a grande maioria. A guerri-
lha esquerdista continuava ontem com sua
ofensiva contra o que considera "mais uma
farsa eleitoral": há combates esporádicos
em várias regiões do pais, inclusive na
periferia desta Capital. Os atos de sabota-
gem interromperam virtualmente o tráfego
nas principais estradas do pais e paralisa-
ram os transportes coletivos. Em meio a
todo esse clima de guerra civil, aguarda-se
um enorme abstencionismo.

A eleição foi promovida pela junta de
Governo, que reúne alguns políticos demo-
crata-cristãos e o comando militar, contan-
do com o entusiasmado apoio dos Estados
Unidos. Washington acha que a eleição de
uma Assembléia Constituinte de 60 depu-
tados permitirá a formação de um Governo
provisório, porém legítimo, com autoridade
pára pacificar o pais. Mas os próprios funci-
nários norte-americanos já percebem que
hão será tão fácil assim e admitem até a
possibilidade de um agravamento da situa-
ção depois da posse do novo Governo.

— Alguns Partidos já começaram a in-
siiiuar qüe haverá fraude, mas nós sabemos
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que isso não passa de uma manobra para
futuras reclamações — disse Jorge Busta-
mante, presidente do Conselho Central
Eleitoral, que trabalhou nos últimos meses
para preparar a eleição de hoje. "Serão
eleições limpas, sem nenhuma dúvida", dis-
se ele, confiante nos conselhos que recebeu
de especialistas norte-americanos e que fo-
ram aplicados à risca.

Num país onde ninguém tem a menor
dúvida de que todas as eleições realizadas
nos últimos 50 anos foram escandalosa-
mente fraudulentas, seria simplesmente
impossível supor que a votação de hoje não
estivesse pelo menos sob suspeição. Talvez
por isso haja tão poucos observadores ofi-'
ciais enviados por Governos para acompa-
nhar a eleição de hoje. Há muitos e de
diferentes nacionalidades, mas não vieram
como representantes dos seus países e sim
particularmente ou em nome de entidades
privadas.

Tinta invisível
As eleições serão realizadas da seguinte

maneira: às 6h começam a funcionar 4 mil
500 urnas, em postos eleitorais espalhados
por todo o país (ou por quase todo, porque

há regiões onde o Exército não poderá
garantir o funcionamento dos postos); às
8h, as urnas começam a receber votos,
depois dos preparativos feitos pelos mesa-
rios; o cidadão mostra sua carteira de iden-
tidade, recebe uma cédula e numa cabina
marca, secretamente, um X sobre o símbo-
lo de um dos seis Partidos; deposita seu
voto, dobrado, numa uma transparente;
assina a ata e um dos mesários lhe faz uma
marca num dos dedos, com uma tinta
transparente, visível apenas sob luz ultra-
violeta; com a mesma tinta, marca-se a
carteira de identidade. - •. -

O Conselho Eleitoral informa que tes-
tou vários tipos de solventes e detergentes,
para provar que a tinta não pode ser remo-
vida num prazo de pelo menos 18 horas.
Como a votação vai até as I8h de hoje, não
haverá possibilidade de uma pessoa votar
duas vezes, pois cada eleitor terá de passar
a mão pelo teste da luz ultravioleta, e o
mesmo com a identidade. Com isso, espera-
se evitar que uma pessoa possa votar mais
de uma vez.

Mas, quantos salvadorenhos votarão?
Não se sabe nem quantos há no país capaci-
tados a votar (ou seja, com mais de 18 anos),
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Roberto d'Àubuisson espera formar
h • promete acabar rapidamente

coalizão com pequenos Partidos e
com a guerrilha esquerdista

.» :r-r
| Major d'Aubuisson denuncia fraude
iá- San Salvador (do Correspondente) — A

primeira denúncia de fraude já apareceu na
véspera da eleição. A Arena, Partido chefia-
do pelo Major Roberto dAubuisson, divul-
gòu ontem um documento acusando á De-
niocracia Cristã de preparar uma grande
fraude, através da emissão de carteiras de
identidade através dos seus afiliados que
ocupam as Prefeituras do interior.

I O documento foi encaminhado aos ob-
sèrvadores estrangeiros que estão em San
Salvador e interpretado em meios indepen1-
dentes como uma advertência de que pode-
rá haver um golpe ou pelo menos uma
tentativa de "virar a mesa" no caso de uma
vitória da Democracia Cristã por uma am-
pia margem de votos. Assim, o pretexto já
estaria sendo formado para atrair a insatis-
fiação dos setores — civis e militares — de
extrema-direita que consideram os demo-
crata-cristãos salvadorenhos como "alia-
dos dos comunistas".

Numa entrevista concedida ontem de
manhã, porém, o General Garcia, Ministro
do Interior, foi bastante categórico ao dizer
que as Forças Armadas estão dispostas a
aceitar o resultado da eleição, seja qual for.
Frisou que depois da formação da Assem-
bléia Constituinte, que designará um Go-
verno provisório, as Forças Armadas deixa-
rão a politica para voltar aos quartéis.

Mesmo sem saber se haverá realmente
fraude, a esquerda salvadorenha não se
refere a essa votação sem denominá-la de"a farsa eleitoral". Os Partidos de esquerda
não participaram, por considerar qüe não
havia garantia sobre a honestidade do piei-
to e, mais que isso, por já terem escolhido a
via da luta armada para chegar ao Poder, o
que, entretanto, não descarta a possibilida-
de de negociações, segundo asseguram.

Os líderes guerrilheiros da Frente Fará-
bundo Marti de Libertação Nacional
(FMLN) iniciaram nos últimos dias uma
grande ofensiva para sabotar as eleições.
Nos últimos dois dias, a rádio clandestina
da FMLN advertia que suas forças ataca-
riam todos os veículos que estivessem trafe-
gando pelas estradas do país, exceto os da
Cruz Vermelha e da imprensa internacio-
nal, que circularem com bandeira branca.

Efetivamente, eles tomaram posição de
emboscada nas principais estradas do inte-
rior e deixaram isolada do resto do país a
região oriental de El Salvador. Na Capital,
comandos urbanos explodiam bombas es-
poradicamente e hostilizavam os soldados
em tiroteios repetidos, além de destruir
ônibus e furgões para conseguir a paralisa-
ção completa do transporte coletivo. .

Para a imprensa, um recorde
San Salvador (do Correspondente) —

Entre os repórteres que estão nesta Capital
para cobrir a eleição legislativa de hoje,
ninguém se lembra de nenhum outro even-
to na América Latina que tenha recebido
tanta atenção da imprensa mundial e em
especial da imprensa norte-americana. Cal-
cula-se entre 400 e 600 o número de envia-
dos de jornais, revistas, rádios e TVs a El
Salvador, apesar dos perigos dessa cober-
tura.

Aproximadamente a metade desse pes-
soai veio dos Estados Unidos, incluindo
representantes de pequenos jornais do inte-
rior que seguramente estão mandando re-
pórteres à América Latina pela primeira
vez. O mais impressionante, entretanto, é o
esquema das emissoras de televisão, que
instalaram verdadeiras estações no Hotel
Camino Real, onde se concentra a maior
parte dos jornalistas.

No segundo andar do hotel, onde a
maioria dos quartos foi transformada em
escritórios para as agências de noticias e
estações de TV, há uma central que faz
diariamente as transmissões por satélite
para os mais diversos países. Para isso,
formou-se um pool e há também um inter-
câmbio de imagens entre as TVs.

"Sou jornalista, não dispare"
^ ' " O interesse dos Estados Unidos em

tudo isso é tão grande, que se pode ver uma
funcionária do Departamento de Estado às
vezes distribuindo convites para entrevis-
tas ou noticiário feito pela Usica (Agência
de Comunicações Internacionais dos EUA)
e entregue já no café da manhã. A Embai-
xada norte-americana mantém um escrito-
rio no segundo andar do Caminho Real,
para atender aos jornalistas e distribuir
material, além do que é colocado na recep-
ção do Hotel em nome de todos os repor-
teres.

O Presidente Duarte também desço-
briu a importância da imprensa e dedicou
praticamente toda esta semana a receber
dezenas de jornalistas, não se importando
em gastar todo o seu dia, dando diferentes
entrevistas exclusivas para satisfazer os
repórteres, ainda que sempre repita as mes-
mas coisas.

A guerrilha, por sua vez, não cansa de
dirigir mensagens aos jornalistas através
das emissões de sua rádio clandestina, a
Venceremos, captada sempre por uma au-
diência cativa no Hotel Camino Real. E
todos os dias de manhã os repórteres saem

portanto todas as estimativas sobre o nú-
mero de votos na eleição de hoje hão pas-
sam de especulação. Os assessores norte-
americanos acham que se votarem 5% dos
maiores de 18 anos isso não afeta a validade
da eleição, pois consideram que há países
democráticos, como a Suíça, onde o absten-
cionismo é grande e nem por isso se levan-
tam dúvidas. Mas, acontece que nesses
países o cidadão não vota porque não quer
e aqui haverá sem dúvida aqueles que
simplesmente não poderão votar.

Não há seções eleitorais e nenhum tipo
de registro de votantes. Assim, qualquer
um pode votar em qualquer lugar do pais.
Isso foi estabelecido para facilitar milhares
de pessoas que tiveram de abandonar suas
casas e não teriam condições de voltar para
votar em suas seções eleitorais tradicio-
nais. Mas essa novidade provocou um pro-
blema, visto recentemente: o Conselho
Eleitoral tinha mandado imprimir 1 milhão
de cédulas, mas teve de providenciar rapi-
damente 2 milhões mais, pois descobriu
que, como não tem a menor idéia de quan-
tos votarão em cada posto, será necessário
que todos tenham uma superquantidade de
cédulas.
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Num comício da Arena, a irmã de d'Aubuisson segura dois ovos, sin

; do machismo dos direitistas de El Salvador

Só Partidos de direita concorrem

para o interior, buscando pistas de ataques,
dadas pela emissora clandestina.

Todos os carros dos jornalistas têm
grandes inscrições de "TV" 'símbolo con-
vencionado como o mais eficaz para identi-
ficar os veículos) e "Imprensa Internado-
nal". Os jornalistas usam às vezes camise-
tas que dizem dos dois lados: "Sou jornalis-
ta, não dispare" e ninguém sai sem uma
bandeira branca, improvisada com fronhas
ou toalhas do hotel.

Mesmo assim, à noite, enquanto alguns
salvadorenhos se divertem com a música a
todo volume da discoteca do hotel, como se
nada estivesse acontecendo no país, os jor-
nalistas se reúnem para contar quem se
meteu na aventura mais perigosa ou viu
mais ação, ou para trocar impressões sobre
o quadro político.

A ultima moda no hotel passou a ser
entrevistas entre os próprios jornalistas, o
que às vezes cria situações ridículas, com
um cinegrafista filmando o outro, por
exemplo. Dos Estados Unidos, chegou o ex-
porta-voz do Departamento de Estado,
Hodding Carter, que já começou a entrevis-
tar os jornalistas americanos para o progra-
ma Inside Story, no qual faz uma aprecia-
ção sobre a imprensa dos Estados Unidos.
Ele já está preparando um especial sobre a
cobertura em El Salvador.

White prevê uma
vitória marxista

Cincinnati, EUA — As forças rebeldes
triunfarão em menos de um ano em El
Salvador e será uma vitória marxista, de-
clarou ontem Robert White, ex-
Embaixador dos Estados Unidos em El
Salvador.

Em El Salvador, "a revolução não nas-
ceu do controle comunista, mas nasceu sim
da fome, da miséria e da opressão", acres-
centou o ex-Embaixador. Em sua opinião
"os oficiais do Exército poderão fugir do
país, com suas fortunas", enquanto que os
rebeldes devem "vencer ou morrer". White
disse que, de uma maneira geral, a politica
exterior do Governo do Presidente Reagan
não é má", mas pediu que lhe mostrassem"um lugar na América Latina em que o
Governo Reagan tenha dado um passo à
frente em favor dos direitos do homem".
Para White, a politica de direitos humanos
do ex-Presidente Carter foi "o melhor pre-
sente" íeito à América Latina.

San Salvador (do correspondente) —
Os salvadorenhos que forem votar hoje não
saberão em quem estão votando, pois so-
mente listas parciais de carídidatos foram
divulgadas, restritamente, depois de encer-
rada a campanha de propaganda eleitoral.
Mas, estarão, votando nas idéias que foram
ostensivamente divulgadas através dos
meios de comunicação de massa, nas últi-
mas semanas, pelos seis Partidos inscritos,
todos de direita.

Os seis Partidos são os seguintes:
Partido Democrata Cristão — Foi fUn-

dado nos anos 50, mas só começou a atuar
ativamente na década de 60, quando Joáe
Napoleón Duarte, atual Presidente da Jun-
ta civil-militar, foi eleito duas vezes para a
Prefeitura de San Salvador. Como os de-
mais Partidos democrata-cristãos, sua
ideologia se baseava nos princípios sociais
da Igreja e em determinados momentos
usou uma linguagem revolucionária. Duar-
te tornou-se o maior líder popular do país,
vencendo a eleição presidencial de 1972,
quando o PDC aliou-se ao MNR de tendên-
cia social-democrata e com a UDN, setor
moderado do Partido Comunista. Mas
Duarte não pôde assumir, pois os militares
não deixaram e puseram no seu lugar o
Coronel Arturo Armando Molina. Mais tar-
de, em março de 80, Duarte aceitou o convi-
te dos militares e participou da Junta Re-
volucionária de Governo. Mas a maioria
acabou deixando essa Junta e foi nomeada
outra, restrita à Democracia Cristã e um
setor das Forças Armadas. Desde março de
80, Duarte é, membro efetivo da Junta, e em
dezembro daquele ano passou a ser Presi-
dente da Junta, chefiando o Poder Executi-
vo mas sem autoridade sobre as Forças
Armadas.

Aliança Renovadora Nacionalista
(Arena) — Depois da Democracia Cristã,'
este é o Partido aparentemente mais forte
de El Salvador nesta eleição, embora tenha
sido criado recentemente pela ultradireita
local, liderada pelo Major da reserva Rober-
to d'Aubuisson, ex-chefe do Serviço de In-
teligência Militar e acusado formalmente
de comandar esquadrões da morte respon-
sáveis por assassínios de dirigentes politi-
cos. "Ele é um assassino patológico", disse
no Congresso norte-americano o ex-
Embaixador dos Estados Unidos em San
Salvador, Robert White, quando lhe pedi-
ram uma opinião sobre d'Aubuisson. Mas,
apesar disso, a Arena teve uma campanha
publicitária muito bem planejada (por uma
agência norte-americana) e é inegável o
carisma do Major, que saiu da clandestini-
dade para formar o seu Partido. Ele conse-
gue capitalizar o radicalismo existente no
país e obtém uma boa aceitação em diver-
sos setores da sociedade que, cansados da
violência política, não se importam com as
fórmulas sugeridas pela Arena de usar mais
violência para se chegar à paz.

Partido Popular Salvadorenho — Um
pequeno Partido de direita fundado em
1966, propondo um regime democrático li-
beral de livre empresa. O máximo que
conseguiu foram quatro deputados em
1968. Em 72, seu candidato à presidência
teve apenas 35 mil votos entre mais de 800
mil cédulas contadas. Para a eleição de
hoje, seu líder Francisco Quinonez não
aceitou a proposta de coalizão com outros
Partidos e provavelmente não terá nenhum
deputado.

Ação Democrática — Este Partido foi
criado no ano passado pelo advogado René
Fortin Magana e seus principais dirigentes
são profissionais liberais, gerentes de em-
presas, industriais e comerciantes. Sua pre-
tensão é ganhar o apoio da classe média e
seu programa defende um regime democra-
tico, com a restauração do estado de Direi-
to. Sua campanha, como a dos demais,
também se baseou em críticas ao PDC,
acusado de usar o aparato estatal ao seu
favor na propaganda eleitoral. Acredita-se
que terá chance de fazer algum deputado.

Partido de Orientação Popular — Este
é outro pequeno Partido que participará de
uma eleição pela primeira vez. Foi fundado
durante o Governo autoritário do General
Carlos Humberto Romero (77-79), para se
opor ao programa oficial e defender os
interesses de pequenos empresários agríco-
las e industriais. De ideologia conservado-
ra, o POP está sendo dirigido pelo General
José Alberto Medrano e se acredita que
terá apoio de setores agrários incluindo
camponeses, como os que pertencem à Or-
den, grupo paramilitar anticomunista, que
atua no interior do país. Uma das bandeiras
do POP foi a férrea oposição à limitada
reforma agrária que começou a ser realiza-
da pelo Governo da Junta militar-
democrata-cristã. Não há dúvidas de que o
POP fará alguns deputados.

Partido de Conciliação Nacional — O
Coronel Júlio Adalberto Rivera deu um
golpe militar em 25 de janeiro de 1961 e
depois fundou o seu próprio Partido, o
PCN, que participou das eleições para a
Assembléia Constituinte, em 1962. Não teve
dificuldades. Afinal, não houve Oposição e
aprovou-se o que o Coronel queria. O PCN
sobreviveu à queda de Rivera e até se
fortaleceu em sucessivas alianças com os
militares que subiam ao Poder. O Partido
afirma buscar a conciliação entre os traba-
lhadores e os empresários e é a favor de
certas reformas, mas condena tanto o co-
munismo como o comunitarismo, proposto
pela Democracia Cristã. O PCN é relativa-
mente forte, contando com cabos eleitorais
de muitos anos no interior do país e nesta
campanha apresenta um mártir: seu princi-
pai ideólogo, Rafael Rodriguez González,
foi assassinado no dia 26 de janeiro deste
ano por um esquadrão fantasma.

Leia editorial 
"El Salvador

Rosental Calmon Alve$-
Lógico que ninguém tem a menor sus^

peita de que possam votar 3 milhões de..
pessoas, neste país cuja população nãoT;,'
chega a 5 milhões, sobretudo com o grande_
êxodo causado nos últimos dois anos devi-''
do à violência política. Os cálculos indicam
que deve haver neste momento cerca de 1. ¦
milhão 800 mil salvadorenhos com mais de...
18 anos, levando-se em conta os registro*,
civis. Tirando-se os mortos e os qüe deixarr.
ram o pais, pode-se reduzir esse universo den
eleitores à metade, 900 mil. Ainda aplican-
do outros descontos, se chegaria a 700 mil,.,
total de votos das duas últimas eleições._>r

— Se votarem 500 mil será bom, se
forem 600 mil será ótimo e mais que isso
maravilhoso — disse o Embaixador dos
Estados Unidos, Deanne Hinton. Mas, as
previsões mais realistas, feitas pelos pró-
prios funcionários do Conselho Eleitoral"
são de que não se chegará a mais de 400 mil"
votos. Assim, se descobrirem uma maneira
de apagar a tinta transparente ou a corri-- ¦
plascência na hora de fazer o teste da luz-
ultra-violeta, não haverá nunca falta de¦¦>
cédulas para os mais fanáticos votareiri"
quantas vezes puderem.

Guerrilha avança
sobre Usulután *v

San Salvador (do Correspondente) —t
Colunas de guerrilheiros da Frente Fará-
bundo Marti de Libertação Nacional.
(FMLN) avançavam ontem sobre a cidade
de Usulután, uma das cinco mais importán-
tes do país, mas encontravam forte resis-,
tência das Forças Armadas. O Ministro de
Defesa, General José Guillermo Garcia, a§-"'
segurou que o Exército mantém a situação
sob controle, e os rebeldes não conseguirãjí
tomar Usulután.

Ao receber a imprensa ontem de ma-
nhã, enquanto se combatia já na periferia.
de Usulután, o General Garcia deu um
quadro otimista da situação militar em Çl,
Salvador: garantiu que não há nenhuma
cidade em poder dos guerrilheiros, ao con-
trário do que a rádio clandestina da FMLN
vem informando, è disse 'que os combates-
que se travam em várias regiões do país são,"leves" e mantêm a rotina de escaramuças,
contra as Forças Armadas.

Inexpressivo ""
O Ministro de Defesa disse que o númé-'

ro de mortos dos dois lados nesta semana
não pode ser revelado, mas é inexpressivo e
semelhante ao das semanas anteriores.
Quando lhe perguntaram sobre as viola-
ções dos direitos humanos em El Salvador^
ele respondeu que realmente tem havido.
muitas, "tanto de uma parte (do Exerci^
como de outra (da guerrilha)". „,_,

Os informes que chegavam a San Sai,-.
vador a respeito dos combates no interior.
do pais davam detalhes bem diferentes do
quadro pintado pelo Ministro: em toda-a
zona em volta de Usulután enfrentavam-.»
tropas regulares e a guerrilha, usando-se
armas pesadas e com apoio aéreo para o»
soldados. Já havia noticias, de manhã, de
combates em algumas mas da cidade, jun-
to à periferia.

Os guerrilheiros continuavam contro-
lando ontem o tráfego pela estrada litorà-
nea, uma das duas mais importantes do
pais. Não havia noticias sobre incidentes
com civis que não respeitaram a ordem do
comando rebelde, proibindo o tráfego de
veículos desde a noite de sexta-feira. Mas,
nas proximidades de El Salvador, calcula-
va-se que os poucos carros que circulavam
não chegavam a 10% do tráfego normal^

Soldados ^
Os insurgentes destruíram a ponte de

Santa Maria, a poucos quilômetros de Uá$
lután, numa região onde aparentemente
estão mantendo o controle, apesar da con,-
tra-ofensiva lançada pelos militares. .„

Devido aos combates em zonas próxi-
mas às estradas, e às próprias ameaçai*
lançadas pela guerrilha, foi totalmente sus-
penso o tráfego de ônibus entre San Salva-
dor e as cidades da região oriental do país.
Normalmente, saem 485 ônibus por dis
para essa zona, que ficou virtualmente isp.i
lada.

Em San Salvador, as sucessivas expio-
soes da madrugada de sexta para sábado
deixaram os bairros também isolados para
a maioria da população, pois os empresar
rios não se arriscam mais a pôr seus ônibus
na rua.

Extrema-direita
tem maior chance -<¦

San Salvador (do Correspondente) —
Observadores independentes consideram
dificil a possibilidade de que um dos seis
Partidos inscritos consiga fazer a maioria
entre os 60 deputados da Assembléia Cons*
tituinte que serão eleitos hoje, mas cha-
mam a atenção para um detalhe: os cinco
Partidos mais à direita basearam sua cam>-
panha numa radicalizada oposição à De-
mocracia Cristã, portanto já estão a meio
caminho de uma coalizão entre eles, contra
o PDC. "*

De acordo com essa análise, as chances
de que El Salvador seja governada por uma
coalizão de extrema direita, com o Majôir
Roberto d'Aubuisson à frente, são as mais
prováveis no quadro eleitoral deste contar-
bado país. A Arena de d'Aubuisson fez ufiiâ
campanha política bem-planejada e muito
cara, conseguindo reunir sintomas de bons
resultados, como o fato de que seu comício
final no Ginásio Nacional de San Salvador
atraiu muito mais gente que o da Democraj-
cia Cristã, realizado dois dias antes.

Há também quem aposte na vitória dá
Democracia Cristã, não só pela força natu-
ral desse Partido e apesar dos desgastes dè
estar no Poder neste momento com og
militares, mas considerando que o PDC
pode usar todo o aparelho governamental a
seu favor. Os prefeitos, por exemplo, são
todos nomeados por essa administração e
apoiam a Democracia Cristã.

Mas ainda com todas essas vantagens
não será fácil conseguir os 31 deputados
necessários para a Maioria na Assembléia.
Há alguns observadores que prevêem a
aposentadoria política de Duarte depois
destas eleições, advertindo que a subida ao
Poder de um Governo de extrema direita
vai criar uma situação muito embaraçosa
para a frágil política norte-americana em
relação a El Salvador. Os maiores proble-
mas serão os que o Governo Reagan terá de
enfrentar internamente, com o Congresso e
a opinião pública.

Se der a opção Duarte, será mais fáeil
para os norte-americanos, pois é isso que
eles querem, mas também não significa úfti
controle total da situação, porque, de qual-
quer maneira, a guerra deverá continuar.
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Combates afetam eleições de hoie em El Salvador
*^ Rosental Calmon Alves

San Salvador — O povo de ei Salvador
está convidado a votar hoje, mas não será
nada fácil para a grande maioria. A guerri-
lha esquerdista continuava ontem com sua
ofensiva contra o que considera "mais uma
farsa eleitoral": há combates esporádicos
em várias regiões do pais, inclusive na
periferia desta Capital. Os atos de sabota-
gem interromperam virtualmente o tráfego
nas principais estradas do pais e paralisa-
ram os transportes coletivos. Em meio a
todo esse clima de guerra civil, aguarda-se
um enorme abstencionismo.

A eleição foi promovida pela junta de
Governo, que reúne alguns políticos demo-
crata-cristâos e o comando militar, contan-
do com o entusiasmado apoio dos Estados
Unidos. Washington acha que a eleição de
uma Assembléia Constituinte de 60 depu-
tados permitirá a formação de um Governo
provisório, porém legitimo, com autoridade
para pacificar o pais. Mas os próprios funci-
nárlos norte-americanos já percebem que
náo será tão fácil assim e admitem até a
possibilidade de um agravamento da situa-
çáo depois da posse do novo Governo.

— Alguns Partidos já começaram a in-
sinuar que haverá fraude, mas nós sabemos

que isso não passa de uma manobra para
futuras reclamações — disse Jorge Busta-
mante, presidente do Conselho Central
Eleitoral, que trabalhou nos últimos meses
para preparar a eleição de hoje. "Serão
eleições limpas, sem nenhuma dúvida", dis-
se ele, confiante nos conselhos que recebeu
de especialistas norte-americanos e que fo-
ram aplicados à risca.

Num pais onde ninguém tem a menor
dúvida de que todas as eleições realizadas
nos últimos 50 anos foram escandalosa-
mente fraudulentas, seria simplesmente
impossível supor que a votação de hoje nâo
estivesse pelo menos sob suspeição. Talvez
por isso haja tão poucos observadores ofl-'
ciais enviados por Governos para acompa-
nhar a eleição de hoje. Há muitos e de
diferentes nacionalidades, mas não vieram
como representantes dos seus paises e sim
particularmente ou em nome de entidades
privadas.

Tinta invisível
. As eleições serão realizadas da seguinte' maneira: às 6h começam a funcionar 4 mil

500 urnas, em postos eleitorais espalhados
por todo o país (ou por quase todo, porque
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Roberto d*Aubuisson espera formar coalizão com pequenos J*arti
promete acabar rapidamente com a guerrilha esquerdista

m Major d'Aubuisson denuncia fraude
San Salvador (do Correspondente) — A

primeira denúncia de fraude já apareceu na
véspera da eleição. A Arena, Partido chefia-
do pelo Major Roberto d'Aubuisson, divul-
gou ontem um documento acusando a De-
mocracia Cristã de preparar uma grande
fraude, através da emissão de carteiras de
identidade através dos seus afiliados que
ocupam as Prefeituras do interior.

O documento foi encaminhado aos ob-
servadores estrangeiros que estão em San
Salvador e interpretado em meios indepen-
dentes como uma advertência de que pode-
rá haver vim golpe ou pelo menos uma
tentativa de "virar a mesa" no caso de uma
vitória da Democracia Cristã por uma am-
pia margem de votos. Assim, o pretexto já
estaria sendo formado para atrair a insatis-
facão dos setores — civis e militares — de
extrema-direita que consideram os demo-
crata-cristãos salvadorenhos como "alia-
dos dos comunistas".

Numa entrevista concedida ontem de
manhã, porém, o General Garcia, Ministro
do Interior, foi bastante categórico ao dizer
que as Forças Armadas estão dispostas a
aceitar o resultado da eleição, seja qual for.
Frisou que depois da formação da Assem-
bléia Constituinte, que designará um Go-
verno provisório, as Forças Armadas deixa-
rão a política para voltar aos quartéis.

Mesmo sem saber se haverá realmente
fraude, a esquerda salvadorenha não se
refere a essa votação sem denominá-la de"a farsa eleitoral". Os Partidos de esquerda
não participaram, por considerar que não
havia garantia sobre a honestidade do piei-
to e, mais que isso, por já terem escolhido a
via da luta armada para chegar ao Poder, o
que, entretanto, não descarta a possibilida-
de de negociações, segundo asseguram.

Os líderes guerrilheiros da Frente Fará-
bundo Marti de Libertação Nacional
(FMLN) iniciaram nos últimos dias uma
grande ofensiva para sabotar as eleições.
Nos últimos dois dias, a rádio clandestina
da FMLN advertia que suas forças ataca-
riam todos os veículos que estivessem trafe-
gando pelas estradas do pais, exceto os da
Cruz Vermelha e da imprensa internado-
nal, que circularem com bandeira branca.

Efetivamente, eles tomaram posição de
emboscada nas principais estradas do inte-
rior e deixaram isolada do resto do país a
região oriental de El Salvador. Na Capital,
oomandos urbanos explodiam bombas es-
poradicamente e hostilizavam os soldados
em tiroteios repetidos, além de destruir
ônibus e furgões para conseguir a paralisa-
ção completa do transporte coletivo.

Para a imprensa, um recorde
San Salvador (do Correspondente) —

Entre os repórteres que estão nesta Capital
para cobrir a eleição legislativa de hoje,
ninguém se lembra de nenhum outro even-
to na América Latina que tenha recebido
tanta atenção da imprensa mundial e em
especial da imprensa norte-americana. Cal-
cula-se entre 400 e 600 o número de envia-
dos de jornais, revistas, rádios e TVs a El
Salvador, apesar dos perigos dessa cober-
tura.

Aproximadamente a metade desse pes-
soai veio dos Estados Unidos,, incluindo
representantes de pequenos jornais do inte-
rior que seguramente estão mandando re-
pórteres à América Latina pela primeira
vez. O mais impressionante, entretanto, é o
esquema das emissoras de televisão, que
instalaram verdadeiras estações no Hotel
Camino Real, onde se concentra a maior
parte dos jornalistas.

No segundo andar do hotel, onde a
maioria dos quartos foi transformada em
escritórios para as agências de noticias e
estações de TV, há uma central que faz
diariamente as transmissões por satélite
para os mais diversos países. Para isso,
formou-se um pool e há também um inter-
câmbio de imagens entre as TVs.

"Sou jornalista, não dispare"
O interesse dos Estados Unidos em

tudo isso é tão grande, que se pode ver uma
funcionária do Departamento de Estado às
vezes distribuindo convites para entrevls-
tas ou noticiário feito pela Usica (Agência
de Comunicações Internacionais dos EUA)
e entregue já no café da manhã. A Embai-
xada norte-americana mantém um escrito-
rio no segundo andar do Caminho Real,
para atender aos jornalistas e distribuir
material, além do que é colocado na recep-
ção do Hotel em nome de todos os repor-
teres.

O Presidente Duarte também desço-
briu a importância da imprensa e dedicou
praticamente toda esta semana a receber
dezenas de jornalistas, náo se importando
em gastar todo o seu dia, dando diferentes
entrevistas exclusivas para satisfazer os
repórteres, ainda que sempre repita as mes-
mas coisas.

A guerrilha, por sua vez, não cansa de
dirigir mensagens aos jornalistas através
das emissões de sua rádio clandestina, a
Venceremos, captada sempre por uma au-
diência cativa no Hotel Camino Real. E
V>dos os dias de manhã os repórteres saem

há regiões onde o Exército não poderá
garantir o funcionamento dos postos); às
8h, as urnas começam a receber votos,
depois dos preparativos feitos pelos mesa-
rios; o cidadão mostra sua carteira de iden-
tidade, recebe uma cédula e numa cabina
marca, secretamente, um X sobre o símbo-
lo de um dos seis Partidos; deposita seu
voto, dobrado, numa urna transparente;
assina a ata e um dos mesários lhe faz uma
marca num dos dedos, com uma tinta
transparente, visível apenas sob luz ultra-
violeta; com a mesma tinta, marca-se a
carteira de identidade.

O Conselho Eleitoral informa que tes-
tou vários tipos de solventes e detergentes,
para provar que a tinta não pode ser remo-
vida num prazo de pelo menos 18 horas.
Como a votação vai até as 18h de hoje, não
haverá possibilidade de uma pessoa votar
duas vezes, pois cada eleitor terá de passar
a mão pelo teste da luz ultravioleta, e o
mesmo com a identidade. Com isso, espera-
se evitar que uma pessoa possa votar mais
de uma vez.

Mas, quantos salvadorenhos votarão?
Não se sabe nem quantos há no país capaci-
tados a votar (ou seja, com mais de 18 anos),

para o interior, buscando pistas de ataques,
dadas pela emissora clandestina.

Todos os carros dos jornalistas têm
grandes inscrições de "TV" 'símbolo con-
vencionado como o mais eficaz para identi-
ficar os veículos) e "Imprensa Internado-
nal". Os jornalistas usam às vezes camise-
tas que dizem dos dois lados: "Sou jornalis-
ta, não dispare" e ninguém sai sem uma
bandeira branca, improvisada com fronhas
ou toalhas do hotel.

Mesmo assim, à noite, enquanto alguns
salvadorenhos se divertem com a música a
todo volume da discoteca do hotel, como se
nada estivesse acontecendo no país, os jor-
nalistas se reúnem para contar quem se
meteu na aventura mais perigosa ou viu
mais ação, ou para trocar impressões sobre
o quadro político.

A última moda no hotel passou a ser
entrevistas entre os próprios jornalistas, o
que às vezes cria situações ridículas, com
um cinegrafista filmando o outro, por
exemplo. Dos Estados Unidos, chegou o ex-
porta-voz do Departamento de Estado,
Hodding Carter, que já começou a entrevis-
tar os jornalistas americanos para o progra-
ma Inside Story, no qual faz uma aprecia-
ção sobre a imprensa dos Estados Unidos.
Ele já está preparando um especial sobre a
cobertura em El Salvador.

White prevê uma
vitória marxista

Cincinnati, EUA — As forças rebeldes
triunfarão em menos de um ano em El
Salvador e será uma vitória marxista, de-
clarou ontem Robert White, ex-
Embaixador dos Estados Unidos em El
Salvador.

Em El Salvador, "a revolução não nas-
ceu do controle comunista, mas nasceu sim
da fome, da miséria e da opressão", acres-
centou o ex-Embaixador. Em sua opinião"os oficiais do Exército poderão fugir do
país, com suas fortunas", enquanto que os
rebeldes devem "vencer ou morrer". White
disse que, de uma maneira geral, a política
exterior do Governo do Presidente Reagan
não é má", mas pediu que lhe mostrassem"um lugar na América Latina em que o
Governo Reagan tenha dado um passo à
frente em favor dos direitos do homem".
Para White, a política de direitos humanos
do ex-Presidente Carter foi "o melhor pre-
sente" feito à América Latina.

portanto todas as estimativas sobre o nú-
mero de votos na eleição de hoje não pas-
sam de especulação. Os assessores norte-
americanos acham que se votarem 5% dos
maiores de 18 anos isso não afeta a validade
da eleição, pois consideram que há países
democráticos, como a Suíça, onde o absten-
cionismo é grande e nem por isso se levan-
tam dúvidas. Mas, acontece que nesses
paises o cidadão não vota porque não quer
e aqui haverá sem dúvida aqueles que
simplesmente nâo poderão votar.

Não há seções eleitorais e nenhum tipo
de registro de votantes. Assim, qualquer
um pode votar em qualquer lugar do pais.
Isso foi estabelecido para facilitar milhares
de pessoas que tiveram de abandonar suas
casas e não teriam condições de voltar para
votar em suas seções eleitorais tradicio-
nais. Mas essa novidade provocou um pro-
blema, visto recentemente: o Conselho
Eleitoral tinha mandado imprimir 1 milhão
de cédulas, mas teve de providenciar rapi-
damente 2 milhões mais, pois descobriu
que, como não tem a menor idéia de quan-
tos votarão em cada posto, será necessário
que todos tenham uma superquantidade de
cédulas.
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Num comício da Arena, a irmã de d^Aubuisson segura dois ovos, símbol
do machismo dos direitistas de El Salvador

Só Partidos de direita concorrem
San Salvador (do correspondente) —

Os salvadorenhos que forem votar hoje não
saberão em quem estão votando, pois so-
mente listas parciais de candidatos foram
divulgadas, restritamente, depois de encer-
rada a campanha de propaganda eleitoral.
Mas, estarão votando nas idéias que foram
ostensivamente divulgadas através dos
meios de comunicação de massa, nas últi-
mas semanas, pelos seis Partidos inscritos,
todos de direita.

Os seis Partidos são os seguintes:
Partido Democrata Cristão — Foi fun-

dado nos anos 50, mas só começou a atuar
ativamente na década de 60, quando José
Napoleon Duarte, atual Presidente da Jun-
ta civil-militar, foi eleito duas vezes para a
Prefeitura de San Salvador. Como os de-
mais Partidos democrata-cristãos, sua
ideologia se baseava nos princípios sociais
da Igreja e em determinados momentos
usou uma linguagem revolucionária. Duar-
te tornou-se o maior lider popular do país,
vencendo a eleição presidencial de 1972,
quando o PDC aliou-se ao MNR de tendèn-
cia social-democrata e com a UDN, setor
moderado do Partido Comunista. Mas
Duarte não pôde assumir, pois os militares
não deixaram e puseram no seu lugar o
Coronel Arturo Armando Molina. Mais tar-
de, em março de 80, Duarte aceitou o convi-
te dos militares e participou da Junta Re-
volucionária de Governo. Mas a maioria
acabou deixando essa Junta e foi nomeada
outra, restrita à Democracia Cristã e um
setor das Forças Armadas. Desde março de
80, Duarte é membro efetivo da Junta, e em
dezembro daquele ano passou a ser Presi-
dente da Junta, chefiando o Poder Executi-
vo mas sem autoridade sobre as Forças
Armadas.

Aliança Renovadora Nacionalista
(Arena) — Depois da Democracia Cristã,
este é o Partido aparentemente mais forte
de El Salvador nesta eleição, embora tenha
sido criado recentemente pela ultradireita
local, liderada pelo Major da reserva Rober-
to d'Aubuisson, ex-chefe do Serviço de In-
teligència Militar e acusado formalmente
de comandar esquadrões da morte respon-
sáveis por assassinios de dirigentes politi-
cos. "Ele é um assassino patológico", disse
no Congresso norte-americano o ex-
Embaixador dos Estados Unidos em San
Salvador, Robert White, quando lhe pedi-
ram uma opinião sobre d'Aubuisson. Mas,
apesar disso, a Arena teve uma campanha
publicitária muito bem planejada (por uma
agência norte-americana) e é inegável o
carisma do Major, que saiu da clandestini-
dade para formar o seu Partido. Ele conse-
gue capitalizar o radicalismo existente no
país e obtém uma boa aceitação em diver-
sos setores da sociedade que, cansados da
violência política, não se importam com as
fórmulas sugeridas pela Arena de usar mais
violência para se chegar à paz.

Partido Popular Salvadorenho — Um
pequeno Partido de direita fundado em
1966, propondo um regime democrático li-
beral de livre empresa. O máximo que
conseguiu foram quatro deputados em
1968. Em 72, seu candidato à presidência
teve apenas 35 mil votos entre mais de 800
mil cédulas contadas. Para a eleição de
hoje, seu líder Francisco Quinonez não
aceitou a proposta de coalizão com outros
Partidos e provavelmente não terá nenhum
deputado.

Ação Democrática — Este Partido foi
criado no ano passado pelo advogado René
Fortin Magana e seus principais dirigentes
são profissionais liberais, gerentes de em-
presas, industriais e comerciantes. Sua pre-
tensão é ganhar o apoio da classe média e
seu programa defende um regime democra-
tico, com a restauração do estado de Direi-
to. Sua campanha, como a dos demais,
também se baseou em críticas ao PDC,
acusado de usar o aparato estatal ao seu
favor na propaganda eleitoral. Acredita-se
que terá chance de fazer algum deputado.

Partido de Orientação Popular — Este
é outro pequeno Partido que participará de
uma eleição pela primeira vez. Foi fundado
durante o Governo autoritário do General
Carlos Humberto Romero (77-79), para se
opor ao programa oficial e defender os
interesses de pequenos empresários agrico-
las e industriais. De ideologia conservado-
ra, o POP está sendo dirigido pelo General
José Alberto Medrano e se acredita que
terá apoio de setores agrários incluindo
camponeses, comp os que pertencem à Or-
den, grupo paramilitar anticomunista, que
atua no interior do pais. Uma das bandeiras
do POP fól a férrea oposição à limitada
reforma agrária que começou a ser realiza-
da pelo Governo da Junta militar-
democrata-cristã. Não há dúvidas de que o
POP fará alguns deputados.

Partido de Conciliação Nacional — O
Coronel Júlio Adalberto Rivera deu um
golpe militar em 25 de janeiro de 1961 e
depois fundou o seu próprio Partido, o
PCN, que participou das eleições para a
Assembléia Constituinte, em 1962. Não teve
dificuldades. Afinal, não houve Oposição e
aprovou-se o que o Coronel queria. O PCN
sobreviveu à queda de Rivera e até se
fortaleceu em sucessivas alianças com os
militares que subiam ao Poder. O Partido
afirma buscar a conciliação entre os traba-
lhadores e os empresários e é a favor de
certas reformas, mas condena tanto o co-
munismo como o comunitarismo, proposto
pela Democracia Cristã. O PCN é relativa-
mente forte, contando com cabos eleitorais
de muitos anos no interior do país e nesta
campanha apresenta um mártir: seu princi-
pai ideólogo, Rafael Rodriguez González,
foi assassinado no dia 26 de janeiro deste
ano por um esquadrão fantasma.

Leia editorial "El Salvador'

Rosental Calmon Alves
Lógico que ninguém tem a menor sus-

peita de que possam votar 3 milhões de
pessoas, neste pais cuja população não
chega a 5 milhões, sobretudo com o grande
êxodo causado nos últimos dois anos devi-
do à violência politica. Os cálculos indicam
que deve haver neste momento cerca de 1
milhão 800 mil salvadorenhos com mais de
18 anos, levando-se em conta os registros
civis. Tirando-se os mortos e os que deixa-
ram o país, pode-se reduzir esse universotíe
eleitores à metade, 900 mil. Ainda aplicáh-
do outros descontos, se chegaria a 700 mll,
total de votos das duas últimas eleições:

— Se votarem 500. mll será bom, se
forem 600 mil será ótimo e mais que isso
maravilhoso — disse o Embaixador dos
Estados Unidos, Deanne Hinton., Mas, as
previsões mais realistas, feitas pelos pró-
prios funcionários do Conselho Eleitoral,
são de que náo se chegará a mais de 400 mil
votos. Assim, se descobrirem uma maneira
de apagar a tinta transparente ou a com-
plascêncla na hora de fazer o teste da luz
ultra-violeta, nâo haverá nunca falta de
cédulas para os mais fanáticos votarem
quantas vezes puderem. _¦_,-,

Guerrilha avança
sobre Usulután

Usulután, El Salvador (do correspon-
dente) — Desde uma hora da madrugada
até o início da noite de ontem se combatia
intensamente nesta cidade de 18 mil habi-
tantes, uma das cinco maiores do pais,
centenas de bem armados guerrilheiros da
Frente Farabundo Marti de Libertação Na-
cional (FMLN) estão tentando ocuparia
cidade e chegaram a tomar posição impor-
tantes na periferia, mas encontram uma
forte resistência do Exército, que mandou
para esta zona reforços de outras partes do
país. *-"— A menos que haja um milagre e
esses tiroteios parem esta noite, ninguém
vai votar aqui. Imagine se alguém vai sair
de casa amanhã (hoje) para votar. Desde
cedo ninguém saiu de casa nem para com-
prar comida. Preferem passar fome a se
arriscar a sair — afirma Dona Lídia Couta-
de de Verjelli, chefe da Junta Eleitoralüe
Usulután. A conversa é interrompida com
os tiros e estrondos. Do outro lado da rua
está o Palácio Municipal, que a guerrilha
quer tomar. ie J

Ponte
Pela manhã, o Ministro da Defesa, Ge-

neral José Domingo Garcia, tinha feito
declarações tranquilizadoras em San Sal-
vador: não há combates no pais, "apenas
alguns combates leves, pois o que há rriajs
são escaramuças" e a guerrilha não contrp-
Ia nenhuma cidade. Disse também que o
Exército garante a realização das eleiçójjs
e respeitará fielmente o seu resultado, dei-
xando a política, para voltar aos quartel^.

Em volta de Usulután, o que se ouwa
eram combates que náo pareciam nada
leves. Já duravam mais de 15 horas e nem b
uso de artilharia pelas Forças Armadas
regulares tinha conseguido paralisaria
ofensiva guerrilheira. Os soldados conta-
ram diversas vezes ontem também com. P
apoio de modernos helicópteros de fabrica-
ção norte-americana, dotados de metralha-
doras que disparam centenas de tiros por
minuto.

Os guerrilheiros conseguiram chegar
em pequenos grupos a uma igreja localiza-
da a apenas cinco quarteirões do Palácio
Municipal. Desta vez, como de outras que
atacaram essa cidade, não conseguiram
chegar ao Palácio, protegido por soldados
em guaritas especiais e em posições estra-
tégicas espalhadas pelos telhados. Esses
soldados, entretanto, usavam velhas cara-
binas com carga para apenas seis tiros de
repetição e que produzem um estrondo
insuportável a cada disparo.

Combates
Os combates em Usulután fazem parte

da ofensiva eleitoral que vem sendo execu-
tada pela FMLN, com o objetivo de sabotar
a votação de hoje. Havia outros confrontos
entre soldados e guerrilheiros na região
oriental do país. Em Usulután, os comba-
tes mais intensos de ontem à tarde eram
travados ao sul da cidade de. Puerto Para-
da, que fica a 11 quilômetros de Usulután,
nessa direção.

A sete quilômetros de Usulután, em
direção leste, a guerrilha destruiu uma
importante ponte, em Santa Maria, inter-
rompendo totalmente o trânsito em dire-
ção a cidade de San Miguel. O acesso a
essa cidade pela outra estrada, a Pan Ame-
ricana, também era quase impossível oh-
tem, devido aos combates que se registra-
vam nas margens da estrada Pan America-
na, na região de San Vicente.

Durante todo o dia, Usulután esteve
com suas ruas praticamente desertas. As
casas, com suas portas e janelas fechada^.
Só passavam mesmos os muitos carros da
imprensa estrangeira, todos com as lètçjjp"TV" e bandeiras brancas.

No meio dessa cidade semideserta,
apareceu um enterro. Com uma bandeira
branca na frente, um garoto ia fazendo
sinal para que não atirassem. Depois de
caminhar pouco mais de um quilômetro, o
enterro teve de se dispersar devido aos
tiros entre soldados e franco atiradores. Aí
então, os moradores abriram suas portas
para abrigar os que acompanhavam o de-
funto. E um homem, mais corajoso, ofere-
ceu sua camionete e levou o caixão ao
cemitério, quando o tiroteio próximo dimi»
nuiu um pouco sua intensidade.

Extrema-direita
tem maior chance

San Salvador (do Correspondente) —
Observadores independentes consideram
difícil a possibilidade de que um dos seis
Partidos inscritos consiga fazer a maioria!
entre os 60 deputados da Assembléia Cons-
tituinte que serão eleitos hoje, mas cha-
mam a atenção para um detalhe: os cinco
Partidos mais à direita basearam sua cam-
panha numa radicalizada oposição à De-
mocracia Cristã, portanto já estão a meio
caminho de unia coalizão entre eles, contra
o PDC.

De acordo com essa análise, as chances!
de que El Salvador seja governada por uma
coalizão de extrema direita, com o Major
Roberto d'Aubuisson à frente, são as mais
prováveis no quadro eleitoral deste contur-
bado pais. A Arena de d'Aubuisson fez uma
campanha política bem-planejada e muito
cara, conseguindo reunir sintomas de bons
resultados, como o fato de que seu comício
final no Ginásio Nacional de San Salvador
atraiu muito mais gente que o da Democra-
cia Cristã, realizado dois dias antes.
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NASA não antecipa descida da Colümbia apesar de defeitos
Houston, Texas — O Centro Espacial Johnson

anunciou ontem que a Colümbia descerá como previs-
to às 16h27min de amanhã na pista de areia da base
aérea de White Sands, Novo México. Na manhã de
ontem, boletins meteorológicos que previam tempes-
tades de areia na região fizeram com que o controle da
missão cogitasse de antecipar a descida em 24 horas.

¦ Novos boletins, no entanto, tranqüilizaram os téc-
nicos de Houston sobre as condições do tempo, que
serão adequadas para a descida da Colümbia. Tempes-
tades de areia podem interferir com os sistemas de
navegação e dificultar a visibilidade dos astronautas
na descida. Uma outra possibilidade seria prorrogar o
vôo até que o tempo melhorasse — a Colümbia tem
condições de ficar até mais três dias no espaço — mas
as falhas em dois canais de rádio fizeram com que tal
hipótese fosse descartada.

Pane rio rádio
O Subdiretor de Operações de Vôo do Centro

Johnson, Eugene Krans, informou que o problema nas
comunicações aconteceu nos aparelhos que processam
as vozes e os sinais dos instrumentos de bordo, antes
qüe sejam amplificados e enviados à Terra. O único
problema que o defeito causou foi uma redução no
alcance das transmissões quando a nave está num
ponto mais distante das estações terrestres de rastrea-
mento. Kranz informou que não há qualquer defeito na
recepção de mensagens da nave, apenas na trans-
missão.

O comandante Jack Lousma e o piloto Gordon
Fullerton tiveram um despertar diferente ontem. Em
vez de música popular ou hinos marciais como nos dias
anteriores, ouviram vozes familiares:

Deus te abençoe e tenhas um bom dia — afir-
mou a voz gravada da Sra Lousma, seguida de "Hi,
daddy" ("Oi, papai") dos três filhos do casal.

Bom dia Gordo (apelido familiar de Gordon).
Nós te amamos — disse a Sra Fullerton depois que os
dois filhos gritaram Wake up, daddy, ("acorda, papai").

Washington tem passeata de
30 mil contra intervenção
americana em El Salvador

Armando Ouriqüe
"¦ Washington — Cerca de 30 mil pessoas protesta-

rám ontem contra o envolvimento dos Estados Unidos
em El Salvador em passeata pelas ruas de Washington ,
mim dia de sol mas frio e ventoso.

A manifestação foi convocada em caráter de emer-
gència por uma ampla coalizão de organizações libé- .
rais e de esquerda, que teme que o Presidente Reagan
fosse a qualquer momento levar os EUA a uma inter-
venção militar na América Central.

Novo Vietnam
— Centenas de ônibus de todo país trouxeram marâ-
festantes a esta cidade para o primeiro grande protesto
contra "a ameaça de um novo Vietnam", como diziam
várias faixas. A concentração foi na Praça Malcolm X,
nome de um líder do movimento negro assassinado na
década de 60. A passeata percorreu o bairro latino,
seguiu por Dupont Circle e terminou em frente à Casa' Branca, no Lafayette Square, onde um representante
dà Frente Democrática Revolucionária de El Salvador,
Amoldo Ramos, condenou a política do Presidente
Reagan. -_':i-2Z Os estudantes predominaram na manifestação.
Camisetas e botões contra o Presidente Reagan e o
Secretário de Estado, Alexander Haig, foram farta-
mente vendidos. Na Praça Malcolm X, na concentra-
çáo de duas horas, muitos pularam e dançaram, até
pára espantar o frio, ao som de músicos americanos e
salvadorenhos. Do palanque, políticos, sindicalistas,
eclesiásticos e líderes estudantis disseram que o povo
americano era capaz de impedir que Washington en-
vfasse tropas de combate para El Salvador ou levasse
adiante os planos da CIA para desestabilizar o Gover-
rio nicaragüense.

Policiais montados a cavalo atravessaram o par-
que a trote para cercar um grupo de trotsldstas que
empunhavam bandeiras vermelhas e gritavam pela
vitória dos insurgentes salvadorenhos. Mas após pou-
cos momentos de tensão, os policiais montados foram
cercados por uma corrente de manifestantes que em
iriglês usaram a conhecida palavra de ordem de "o

povo unido jamais será vencido".¦*_¦ Parte dos manifestantes seguiram em passeata em
grupos de diferentes organizações de estudantes, ne-
gros, veteranos da guerra do Vietnam, feministas,
religiosos, latinos e sindicalistas. Havia uma grande
delegação de Detroit com faixas exigindo que o Presi-
dente Reagan resolvesse o problema do desemprego ao
invés de levar os Estados Unidos à guerra. Uma verea-
dóra daquela cidade, Mary Ann Mahaffey, entregou
uma placa municipal ao representante da FDR em
homenagem ao povo salvadorenho.
¦__ Ted Kennedy

oo a principal organização que promove a manifesta-
Ção foi o Comitê de Solidariedade com o Povo de El
Salvador. A representante Rosemary Ruiz disse que o
Píesidente Reagan, nos últimos dois meses, teve que
recuar de suas ameaças de enviar tropas para El
Salvador por causa da crescente oposição da opinião
pública. Mas, acrescentou, a política de Washington
não mudou e o movimento contra a guerra terá que
deter o envio de tropas. Na Nicarágua, disse, as recen-
tes sabotagens contra pontes são uma evidência de
que a CIA já está executando seu plano de desestabili-
zação.

O Senador Edward Kennedy enviou uma mensa-
gem, lida do palanque, manifestando sua "forte oposi-
cão às perigosas políticas da Administração Reagan de
£§"çalada militar em El Salvador". Uma réplica de um
helicóptero Huey levada por uma camioneta acompa-
nhou a passeata para simbolizar a intervenção dos
_$UA na América Central.
— - Na véspera, cerca de 750 estudantes fizeram sua
passeata por Washington para aclamar a política do
Presidente Reagan. Contrastando com o grupo de
Ántem, eles manifestaram com poucas faixas mas
muitas bandeiras nacionais. A palavra de ordem era
"Vim, dois, três, quatro, fora de El Salvador, Fidel
Castro". Ontem, eles fretaram um ônibus ho qual
passaram pela Praça Malcolm X gritando a mesma
.palavra de ordem.

Ilustração NASA
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O selo da missão mostra o braço mecânico
levantando carga pela primeira vez, um teste

bem-sucedido numa missão acidentada
Lousma e Fullerton consideraram as gravações a

surpresa mais agradável do vôo e, depois de ler o
programa do dia, tomaram a primeira refeição: molho
de maçã termoestabilizado, bife seco, granola desidra-
tada, pão, chocolate quente e suco de laranja concen-
trado.

Recorde de tempo
Na noite de quinta-feira, a terceira missão da

Colümbia superou o tempo combinado das duas mis-
soes anteriores, que foi de 108 horas no espaço. Quando
descerem na segunda-feira, eles terão passado 171
horas e 25 minutos em órbita do planeta.

A principal atividade dos astronautas ontem foi
fazer um filme de 16mm de suas atividades, o que fez
com que se alternassem na verificação do funciona-
mento dos sistemas de bordo e- dos aparelhos cientí-
ficos.

No compartimento de carga da Colümbia estão
montados nove instrumentos científicos um peso total
de 3 mil 728 quilos, para diversos testes, entre esses o
das reações do plasma (partículas eletromagnética-
mente carregadas dispersas no espaço) espacial à
passagem da nave. Além disso, estão sendo testados
sistemas de refrigeração para futuras cargas da nave, a
reação das plantas à ausência de gravidade e o com-
portamento de abelhas e mariposas no espaço.

Duas experiências estão voltadas para medir efei-
tos da luz do sol. A primeira delas é o Polarimetro de
Raios X, sob a coordenação do professor Robert No-
vick, do Laboratório de Astrofísica da Universidade de
Colunbia. Ele investiga as emissões de raios X produzi-
das pelas explorasóes solares para tentar determinar
como essas partículas são carregadas de energia du-
rante essas explorações.

O outro estudo voltado para o sol é o Monitor de
Irradiações Ultravioletas, coordenado pelo professor
Guenter Brueckner, do Laboratório de Pesquisas da
Marinha, que realiza cuidadosos testes de avaliação da
emissão de raios ultravioleta pelo sol. As radiações
ultravioletas estão preocupando os cientistas devido
aos altos níveis de poluição atmosférica.

Esses raios, absorvidos nas camadas mais altas da
Terra, têm um importante papel na determinação das
propriedades físicas das camadas superiores da atmos-
fera e, por implicação, nas camadas mais baixas que
afetam diretamente as condições de vida dos seres
humanos. É importante conhecer melhor os raios ul-
travioletas para determinar se haverá reações dlferen-
tes em condições atmosféricas anormais.

Teste de resistência
Na quinta-feira, depois do sbuttle ter passado 60

horas com sua parte da frente virada para o sol a uma
temperatura de 200 graus centígrados e sua traseira á
sombra, sob 200 graus negativos, os astronautas acio-

ffl

naram os motores de manobra para ver se a exposição
prolongada ao frio tinha afetado os motores.

O teste foi bem sucedido e a vibração do motores
fez com que restos de banana seca do almoço flutuas-
sem na cabine causando um estranho efeito. Jaqk
Lousma os pegou e disse brincando ao radio: _•

— Gordo (apelido do piloto Gordon Fullerton)
disse aqui que isso é um presente de vocês por termos
feito direitinho o que mandaram.

O teste de resistência da estrutura da nave é uma
das principais experiências desse terceiro vôo da Co«.
lumbia. Quando entrar em serviço regular, a nave
poderá ser obrigada a navegar em diferentes posições,
o que dependerá do tipo de carga que levar em cada
viagem. Nesse caso, poderá ficar com determinadas
partes expostas muito tempo ao sol ou à sombra.

A carga também estará sujeita à exposição às altas
e baixas temperaturas e como isso poderia prejudicar
instrumentos sensíveis, os cientistas desenvolveram
um container com um sistema para manter a tempera-
tura fixa, semelhante ao empregado na Terra. Por
exemplo, as sapatas do oleoduto do Alasca são manti-
das à temperatura fixa por um sistema de aquecimen-
to a vapor através de tubos colocados em sua estra-
tura. _ i

O sistema usado no espaço pretende manter a
temperatura da carga entre 5 e 25 graus centígrados e
os cientistas da NASA vão determinar se o sistema
empregado na Terra reage bem à gravidade zero.

O esquema de testes términcos pela NASA consis-
te de uma exposição do nariz da nave ao sol por 60
horas e, conseqüentemente, da parte traseira à sombra
por igual período. Nas órbitas em volta da Terra, a
Colümbia faz manobras automáticas para que a parte
determinada fique na posição escolhida.

Em seguida os astronautas viraram a parte trasei-
ra para o sol por 34 horas e, na fase seguinte a parte
superior da nave ficou exposta ao sol por 26 horas. A
última seqüência — a atual — é uma exposição do
casco ao sol no sentido do comprimento por três
períodos de 12 horas com a nave girando em parafuso
como um churrasco no espeto, segundo a NASA, para
que todas as partes fiquem expostas ao mesmo tempo.

\\\\\\\\\\l. ^m_\ ____'- ^mÊMmmTr^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ _____  _______________________________

_W__m_ \ - _\ mHteí» \\ ^ ^___B__________M__H____BM

0 QUARTO E SALA EM
ESTILO INTERNACIONAL

ii

Àm _f _**!__

tâWmmmY Mr'__U____Ú___%Í\ ^_______?9Ê_TmL _m*
___V__$ _^ i-_W mm___\__mW$$y

_m____'jÈ^Í_^k__ mWÈL

_____** l_^-

\3fcS__k.

í_9_*-—.+-_.
_____m______^_wt ¦ FiWfc'*

m _'_wk

1 m
ê&__Wr*™WÊL _

V ^BffflN JtÍl\ ________

___M_W*i W*r*r
ÊL_ __mw& __ __* **

Finalmente, Ricardo, o quarto e
\£LàjÊ sala com status de um quatro quartos!*^f 380, Sernambetiba (o nome já lembra

endereços de Nova Iorque e Paris, náo
é?) tem apartamentos como
aqueles que só encontrávamos
na Europa ou nos Estados

_ Unidos, pra quem gosta de luxo
e conforto, com o requinte dos
serviços de um verdadeiro hotel.

O endereço já vale, Danuza.
Frente para o mar.
Uma vista incrível dessas,

cercada de mordomia,
é tudo que eu busco

quando saio pelo mundo.
Fale mais do apartamento...

m.ff \_____\_%,
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Claro que não. Isto é mais do que
qualidade de vida. É um grande

ii investimento também.
A localização é simplesmente a melhor
da Barra, pois é o ponto mais próximo de
Ipanema e Leblon, além de ter um
comércio variado já estabelecido.
Vale a pena para morar e vale mais
ainda para investir.
Faledo preço, Danuza.

O financiamento pode ser direto do
incorporador, sem comprovação de
renda, ou em 15 anos através do S.F.H.

Você dá um sinal de Cr$ 24.180,00.
Mais Cr$ 186.000,00 na escritura.

E 30 mensais fixas de 7.440,00.
Compre logo dois, Ricardo!

O apartamento... sala com
varanda para o mar,um espaçoso

. quarto ecozinha-bar americana.
Serviços de arrumadeira, lavanderia;
serviços de quarto e de praia.

Prédio com duas piscinas, sauna
seca e sauna a vapor, duchas
circulares (que valem por 3

massagistas). "Coffee shop",
restaurante e salão de VT com
telão, pra fazer concorrência ao

cineminha do Méridien.
Uma mesa PBX com telefonista,

que completa a mordomia. •
Podia ser melhor, Ricardo?

0r si

SÉMÉSSflOfllBCTIHD 
"

1 V qpart-hqld
Construção: Vendas:

Socieo
CORRETORES NO STAND
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Av. Epitácio Pessoa. 874 - Tel.: 259-0332
Lagoa. Rua Dagmar da Fonseca, 88
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Visita de Guerreiro à China
intensifica compreensão mútua

Xangai — O Chanceler Saraiva
Guerreiro embarca hoje à tarde pa-
ra Tóquio depois de uma visita de
uma semana à China que, segundo
ele, serviu para confirmar, além das
expectativas, a compreensão mú-
tua do papel dos dois paises no
cenário internacional, e para aferir
com precisão as potencialidades a
explorar, levando-se sempre em
conta ser a China o 9o e o Brasil o
10° colocado no ranking mundial
de Produto Nacional Bruto.

A "relevância do papel" dos dois
países e as demonstrações dadas
pelos chineses da importância que
atribuem ao Brasil foram, na opi-
nião do Ministro Saraiva Guerreiro,
as tônicas da primeira visita de um
Chanceler brasileiro à República
Popular da China.

Além da gentileza
As conversações mantidas pela

delegação brasileira caracteriza-
ram-se, ainda conforme o Ministro
Guerreiro, pela "abrangência" e pe-
la "franqueza" com que foram tra-
tados todos os assuntos,"sem ne-
nhuma reserva ou inibição", dando-
se ênfase a "similaridades e conver-
gèncias" que tendem a assegurar,
no futuro, um intercâmbio bem
mais expressivo e um novo tipo de
parceria no âmbito do chamado
Terceiro Mundo.

O fato de ter o Ministro brasilei-
ro recebido um convite para se en-
.revistar com Deng Xiaoping, vice-
Presidente do PCC e o líder mais
influente do regime, foi considerado

por ambos os lados um sinal evi-
dente da determinação política da
China de dar tratamento especial
às suas relações com o Brasil. O
jornal do PCC, o Renmin Ribao
(Diário Popula), publicou na sua
primeira página duas fotos do
Chanceler Guerreiro: uma com
Deng Xiaoping e outra com o pre-
mier Zhao Ziyang. Tal destaque é
normalmente dado a Chefes de Go-
verno, e deve ser entendido como
um sinal de particular deferência a
um pais, mesmo porque o jornal do
PCC não é pródigo em fotografias.

O Ministro das Relações Exte-
riores da China aceitou o convite
para visitar o Brasil, mas não foi
estabelecido — nem estava previsto— nenhum tipo de mecanismo de
consulta entre os dois países.

Na comuna
No seu penúltimo dia em Xan-

gai, o Ministro Saraiva Guerreiro,
acompanhado por sua comitiva, es-
teve de manhã na Universidade da
Fudan e à tarde conheceu uma co-
muna típica nos arredores da ci-
dade.

Durante uma hora e meia per-
correram a comuna de Wang Du,
situada na Grande Xangai, distrito
de Jai Din, formada por 5 mil famí-
lias, num total de 23 mil pessoas. A
comuna é dedicada à produção de
cereais e de hortigranjeiros, e tem
32 minifábricas, ajudando a abaste-
cer a produção de roupas que a

Luiz Orlando Carneiro
China exporta através do porto de
Xangai.

Japão
Amanhã o Ministro Saraiva

Guerreiro inicia uma visita de cinco
dias ao Japão. Segundo ele mesmo
explicou, se a viagem à China não
foi nem o princípio nem o fim de um
processo de relacionamento, a ida
ao Japão, muito menos, é uma mis-
são extraordinária. Trata-se de
acompanhar a dinamização de um
processo de relacionamento com
um parceiro que é hoje o 4o pais em
investimentos estrangeiros no Bra-
sil e o 3o em relações comerciais. No
jargão diplomático, a visita "insere-
se num quadro já estabelecido",
além de ser a retribuição de duas
visitas do Chanceler Sonoda ao
Brasil, em agosto de 79 e em 81.

O Chanceler Guerreiro vai apro-
veitar para detalhar a viagem ao
Brasil, em junho, do Premier Suzu-
ki, além de propiciar reuniões de
sua assessoria política com a con-
traparte japonesa.

A delegação brasileira chega a
Tóquio hoje à noite. Na segunda-
feira haverá uma cerimônia de lan-
çamento da pedra fundamental da
nova Embaixada de Tóquio. Uma
reunião de uma hora e meia, antes
do almoço, está prevista com o Mi-
nistro do Exterior japonês Sakura
Uchi, que oferece à noite um jantar.

As reuniões políticas dos asses-
sores do Ministro Guerreiro serão
realizadas na terça-feira, assim co-
mo os encontros do Chanceler com
o Premier Suzuki e com o ex-

. Chanceler Sonoda.

Chanceler chega hoje ao Japão
Tóquio (do Correspondente) —

No inicio da noite de hoje, proce-
dente de Pequim, desembarca no
Aeroporto Internacional de Narita,
no Japão, o Ministro do Exterior do
Brasil, Ramiro Saraiva Guerreiro.
Deverá também ocorrer hoje, ao
meio-dia, uma manifestação ao re-
dor de Narita, onde há quatro anos
um grupo de estudantes e campo-
neses que se opunha à inauguração
do novo aeroporto entrou em cho-
que com a polícia.

Mesmo em tempo de paz, nenhu-

ma grande autoridade japonesa
costuma utilizar o Narita. O velho
aeroporto de Haneda é muito mais
seguro. O Narita fica a 70 quilôme-
tros de Tóquio.

Batalha
Exatamente há quatro anos, es-

tudantes e camponeses travaram
uma batalha de bambus contra os
cassetetes da polícia, invadiram a
torre de controle de vôo e destruí-
ram a marretadas os sofisticados
aparelhos lá existentes.

Hoje, os correligionários do gru-
po — os que foram presos estão
ainda cumprindo pena — vão reali-
zar uma grande manifestação ao
redor do aeroporto, para comemo-
rar a data, e, desde ontem, 10 mil
homens da polícia de choque toma-
ram posição na área. As emissoras
de televisão de Tóquio também já
estão lá, à espera do tempo quente.
Se for cumprida a tradição japone-
sa de choques entre estudantes e
polícia, vai durar muito tempo.
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PANVITROPc/60
PANVITROP c/200
PURPURARIN
RUMAL0N
RAVER0N 
RED0X0N eferv. 1 gr. .
REDOXONelerv. 2 gr...
SUITA grande
SUSTRATE 
STUGER0N25mgc/30..
STUGERON25mgc/100.
STUGER0N75mgc/30..
SUCARIL liquido grande .
SUCARIL c/250 comps . .
TIM0PT0L colírio 0.25
TIM0PT0L colírio 0.50
TEGRETOLdrageas ..
TANDERIL drágeas .
TENSILA.D. ...
TAGAMET comps .
TARGIF0R . .
VAGOSTESIL . .
VALIX
VESALIUM
VINCAGILC
VINCAGIL simples.
VINCAGILRETARD .
VENAL0T drágeas...

1.135.00 Ganhe 397.00
1.478,00 Ganhe
1.056,00 Ganhe

252,00 Ganhe
361.00 Ganhe
249.00 Ganhe
126,00 Ganhe
113.00 Ganht,
175,00 Ganhe

1.068,00 Ganhe
2.010,00 Ganhe
1.479,00 Ganhe

114.00 Ganhe
146,00 Ganhe
189,00 Ganhe

1.200.00 Ganhe
350.00 Ganhe
172,00 Ganhe
99.00 Ganhe

238.00 Ganhe
1.208.00 Ganhe

244.00 Ganhe

517,00
370.00

88.00
126,

87.00
44.00
40.00
61.00

374,00
704,00
518,00

40.00
51,00
66.00

300.00
123.00
6000
35.00
83.00

423.00
85.00

De 1.038,00
0e4.913.00
De 262.00
De 254.00
De 2 160^00
De 211.00

344.00
263.00
321.00
204.00
350.00

De 1 227.00
Oe 779.00
De 1.061.00
De 1.393.00
De 254.00
De 351.00
De 345.00
De 491,00
De 493.00
De 1.613.00
De 737.00
De 276,00
De 185.00
De 1 260,00
De 1 481.00
De 416.00
Oe 333.00
De 273.00
De 2 650.00
De 852.00
De 149.00
De 159.00
De 258.00
De 1.195.00
De 675.00
Del 172.00
De 378.00

Por 769,00
Por 3.639,00
Por 194,00

188,00
1.600,00

156.00
255,00
195.00
238.00
151.00
259.00
909.00
577.00
786.00

Por 1 032.00
Por 188.00

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

260.00
245.00
364.00
365.00

1 195.00
546.00
196.00
132.00
933.00

1 097.00
308.00
247.00
202.00

1 963.00
631.00
110.00
118.00
191.00
885.00
500.00
868.00
280.00

Ganhe
Ganhei
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe
Ganhe

269,00
.274.00

68.00
66,00

560.00
55.00
89.00
68.00
83.00
53.00
91.00

318.00
202.00
275.00
361.00
66.00
91.00

100.00
127.00
128.00
418.00
191.00
80.00
53.00

327.00
384.00
108.00
86.00
71.00

687.00
221.00
39.00
41.00
67.00

310.00
175.00
304.00
98.00
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Reagan contraria o que se
esperava dele nas eleições

Howell Raines
The New York Time»

Washington—No segun-
do ano de sua gestão, o
Presidente Ronald Rea-
gan está se saindo exata-
meno o contrário do que os
estrategistas de sua cam-
panha eleitoral assegura-
ram que ele seria.

Assim, ao invés do prag-
matismo e flexibilidade
apregoados durante a
campanha, Reagan está se
revelando um obstinado
controlador do Orçamen- •
to. Em contraste às garan-
tias de que, apesar de suas
rígidas posições políticas,
ele adotaria uma postura
externa que evitaria o con-
fronto, Reagan está se
mostrando, na questão da
América Central, um ferre-
nho anticomunista.

IMAGEM ANTIGA

O Presidente está corri-
gindo a imagem desfocada
que seus assessores arran-
jaram para ele em 1980 e
começa a se projetar como
um linha-dura nas ques-
toes sociais, econômicas e
de política externa,

Isso é parte de um pro-
cesso que encontrou guari-
da em conservadores em-
pedernidos que, parafra-
seando o título de recente
programa de televisão so-
bre a Polônia feito nos Es-
tados Unidos, afirmam que
chegou a hora de Deixar
Reagan ser Reagan. Ao
mesmo tempo, contudo, o
processo está confundindo
os assessores da Casa
Branca que tentam, guiar
o Presidente em direção à
conciliação com o Con-
gresso, quanto ao Orça-
mento de 1983.

, Além do mais, os estrate-
gistas republicanos estão
assustados, pois temem
que o retomo do Presiden-
te a um conservadorismo
não burilado afastará os
eleitores não republicanos
que Reagan conseguira
conquistar quando abran-
dou sua imagem. E, em no-
vembro deste ano, será re-
novada a Câmara de Re-
presentantes e um terço do
Senado.

Para compreender o que
está acontecendo, é neces-
sário relembrar os esforços
durante a campanha para
superar os problemas de
imagem que os conselhei-
ros consideravam o maior
obstáculo à sua eleição.
Esse esforço foi descrito
por Richard Wirthlin, um
de seus assessores, numa
série de memorandos, de-
pois publicados sob o títu-
lo Retrato de Uma Elei-
ção. Além de abrandar a
reputação do candidato
como um capitalista into-
lerante, favorável a uma
política externa belicista,
Wirthlin e outros assesso-
res da campanha eleitoral
também quiseram afastar
os "estereótipos" ligados à
imagem de Reagan, como"hostilidade em relação
aos negros" e "incompe-
tência".

Nos últimos meses, no
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No segundo ano de Governo, Reagan já desmen-
tiu a imagem de pragmático da campanha e

adotou a de ferrenho 
"linha-dura"

entanto, o comportamento
de Reagan está trabalhan-
do contra os esforços para-
superar tais estereótipos,
Um exemplo: sua exorta-
çáo a uma menor ênfase
em votações sobre direitos
humanos e a posição favo-
rável às escolas particula-
res segregacionistas, o que
o deixa mal com os negros
e, mais importante ainda
para sua base eleitoral, o
deixa mal também com os
brancos moderados. •

Reagan também parece
não estar seguindo os con-
selhos de seus assessores
de que jamais deveria res-
ponder diretamente às
acusações sobre seus atos.
Conseqüentemente, o país
vê um Presidente que, li-
vre das pressões da cam-
panha, segue seus próprios
instintos, marca a Presi-
dência com sua maneira
própria de pensamento e
descarta qualquer suges-
tão de que há falhas no
arsenal intelectual de que
se vale.

Ajustar-se ao Reagan do
segundo ano de sua ges-
tão, em oposição ao Rea-
gan da imagem de campa-
nha, é, portanto, um pro-
cesso educacional para o
público, a imprensa e para
os que convivem com a Sa-
la Oval (Gabinete presi-
dencial).

IDÉIAS-CHAVE
Os empresários, vagaro-

samente, estão começando
a ver que Reagan pretende
governar a partir de algu-
mas idéias-chave.

Tais idéias têm como nú-
cleo a visão pessoal de
Reagan de que os impôs-
tos sobre renda pessoal de-
vem, para serem equâni-
mes, sofrer uma redução.
Como um corolário, Rea-
gan argumenta que o corte

dessa receita levará o Go-
verno à dimensão reduzida
da qual ele é partidário.
Reagan às vezes compara
o Governo a uma criança
perdulária e afirma que a
economia nacional deveria
seguir as mesas regras de
um orçamento doméstico.

Os ataques dos críticos a
essas idéias sempre envol-
vem o adjetivo "simplis-
ta", uma palavra que pro-
voca alarma entre os asse-
sores do Presidente. E não
sem razão: há gerações os
americanos vinham ele-
gendo homens que acredi-
tavam que os problemas
do país exigiam soluções
complexas. A maior parte
dos esforços e energia da
equipe de Reagan foi dedi-
cada ao convencimento do
público de que ele tinha a
exigida complexidade in-
telectual para qualificá-lo
a disputar a Presidência.

Quanto mais Reagan fl-
ca no Poder, mais e mais
ele parece firmemente pre-
so à noção de que os com-
plexos problemas nacio-
nais responderão aos re-
médios simples persisten-
temente administrados,
não importa quais sejam
os males. A firme disposi-
ção em impor soluções do-
lorosas e aceitar os conse-
quentes prejuízos políticos
poderá dar a Reagan uma
posição ímpar entre os
Presidentes americanos.
Mas persistindo nessa di-
reção ele está, ao mesmo
tempo, assustando os pro-
Bssionais da campanha re-
publicana.

Assessores da Casa
Branca vêm enfrentando
criticas em recentes reu-
nlões com estrategistas re-
publicanos a respeito do
impacto político da politi-
ca econômica de Reagan e
de seu elegante estilo de
vida.
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Japão pede.,.,
diálogo
com EUA

Anilde Werneck,,.
Tóquio — O Premier Ja-

ponês Zenko Suzuki afir-
mou ontem que espera^que
os EUA não tomem nenhu-']'
ma atitude capaz de roriF"
per a unidade do bloco oci1'"'
dental de nações e pediu'
que os problemas comer1'""
ciais sejam solucionados
através de diálogo e não
transformados em ques-...
toes políticas. .....

Esse apelo de Suzuki foi
dirigido ao Secretário de —
Defesa americano, Caspar
Weinberger, em visita "a
Tóquio. O tom do Premiei
e o assunto, aparentemerF*¦•
te estranho a um especia-
lista em defesa, foram aftW
terpretados por funciona- ~
rios japoneses como uma
advertência ou mesmo
contra-ataque ao "ímpeto" "
com que Weinberger che1
gou cobrando maiores gaé-
tos do Japão na área da
defesa. ?/¥»*

BLOCO SOCIALISTA -

Mas não se pode ignorar
também que funcionários
de alto escalão do Governo
japonês já estão deixando
escapar que o pais se apro-
ximará do bloco socialista
se os EUA e Europa Oci-'
dental lhe fecharem as por-....
tas de seus mercados. ........

É difícil acreditar que O'"
Japão se passe um dia de
armas e bagagens para o ^
bloco socialista, pois sua
estrutura social e econômi-
ca nada tem a ver com a
ideologia e os programas"
que lá se realizam. Mas,
seria vantajoso poder né-""
gociar livremente com W"
paises comunistas e livrar-~~
se das restrições que a
aliança ocidental lhe im-
põe, no que se refere à ex-
portação de armamentos. .

Foi o que disse um alto
funcionário do Ministério ¦
do Comércio Internacional'
e Indústria, Karmo Waka-
sugi, em entrevista publi-
cada pelo Internacional'
Herald Tribune, em sua
edição do dia 25. Segundo "
o jornal, Wakasugi afirmou
que, se os EUA e Europa

' Continental tomarem mé-
didas restritivas à impor-
tação de produtos japori&'i'_
ses, não restaria outra o_> 

~

ção ao Japão senão aderir
ao bloco socialista.

Acrescentou que, assim,
estaria assegurado um no-'
vo mercado e, além disso, o • -
Japão poderia começar »a'm
exportar armas para todo -
o mundo. A entrevista não ¦
foi contestada pelo funcio-
nário e o único comentário
oficial veio de um porta-
voz não identificado do Mi:°'
nistério do Exterior, citado'"
pela imprensa japone_á,,"t'
que a considerou, apenas;1'''"irresponsável". ' r>°"

O que Weinberger disse _,
a seu colega japonês Soi-
chiro Ito nada tinha de no-—
vo, considerando-se toda a
campanha que vem sendo'
feita pelos EUA para que o.11
Japão se rearme e assuma
um papel destacado no es-
quema de segurança oci-
dental. Os dois estiveram
reunidos durante duas ho-"
ras, ontem, cumprindo
mais um encontro oficial""
entre funcionários de défé- ¦:
sa, que se realiza anual"''
mente.

Concretamente, Wein- ^
berger propôs que seja dis-
cutido, um meio pelo qual

Japão possa assegurar a
defesa de seu território e
de linhas de navegação até...

mil milhas de sua costa.
E lembrou que esta possi-
bilidade fora abordada pe-
lo próprio Primeiro--
Ministro Suzuki durante-
sua visita a Washington
em maio passado. "-"«¦

Mais uma vez, os japone-
ses deram respostas reti-
centes quanto à proposta,-
mas Ito reafirmou que ao
Japão interessa a maníi- ;
tenção do tratado de segu-
rança mútua e que seus
gastos com defesa devem
aumentar no próximo ano
fiscal. Para 1982, o Japão"
destinou cerca de 11 bi-
lhões de dólares ao setor

Veja nos Cadernos de Classificados algumas das
nossas melhores ofertas.
Imóveis novos e usados com financiamento em
15 anos.
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JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS

Vietnam instala
congresso do PG-

Cingapura — O Vietnami»;
abriu ontem o VI Congres-
so do seu Partido Comu-.-
nista, com profusos elogios
à União Soviética e violen-
tos ataques à China e aos
Estados Unidos, transmiti- .
dos para todo mundo pelo
rádio, uma prática inço-
mura O discurso do secrer,..
tário-geral General Le
Duan classificou Pequim
de a maior ameaça externa,
ao país.

Duan, que comemorou
seu 75° aniversário esta se-
mana, advertiu ao mundo
e ao seu povo que existem"dificuldades econômicas
pela frente, mas náo são
insuperáveis", se se seguir
a orientação do Partido.



JORNAL DO BRASIL

Manifesto
condena
Jaruzelski

Luiz Barbosa
Brasília — Liderado pe-

lo ex-Embaixador bràsilei-
ro ehi Varsóvia, José Os-
wsldo de Meira Penna, um
gnipo de 44 personalida-
des^aue inclui quatro ex-
Ministros de Estado, dois
ex-Comandantes do Exér-
cito-e 15 membros da Aca-
demla Brasileira de Letras,
divulgou ontem manifesto
de repúdio ao regime do
Jaruzelski na Polônia e pe-
diuoo fim da lei marcial
naquele pais.

<Í>s' militares signatários
do manifesto são os Gene-
rai»r<Aurélio Lira Tavares
— que fez parte da Junta '
Militar que governou o
BráSil em 1969 no interreg-
no entre os Governos Cos-
ta..e Silva e Mediei — e
Meijca Matos, que coman-
dou a invasão do Congres-
so. Nacional em 1965 e as
tropas brasileiras que par-
ticiparam da intervenção
na República Dominicana.

O MANIFESTO

Diz o manifesto:
"Os abaixo-assinados,

cidadãos brasileiros liga-
dos à atividade de caráter
intelectual, vêm pelo pre-
sente manifestar publica-
mente a sua solidariedade
com. o povo polonês na lu-
ta-heróica por seus direitos
humanos e políticos, inclu-
siv#"e prioritariamente o
direito de autodetermina-
ção 

"consagrado na Carta
das. Nações Unidas, com o
repúdio à ditadura militar
marxista de Jaruszelski,
que sustenta um regime
burocrático, iníquo, cor-
rupto e inepto, o qual ar-
ruiriou a economia do país
em.-subserviência ã ideolo-
gia«e interesses geopolíti-
cos" de uma potência es-
trangeira.

ii<-

Os abaixo-assinados
apoiam os votos de Sua
Santidade o Papa no senti-
do'tíe que seja suspensa a
lei marcial na Polônia; de
que sejam libertados as
centenas ou milhares de
presos políticos detidos no
Gulagi; de que seja sus-
pensa a repressão policial
terrorista e instaurada a
liberdade de reunião e ex-
pressão, sendo também
permitido o funcionamen-
to livre dos sindicatos, par-
ticularmente do Solidar-
viosz dos operários e dos
caiíiçoneses, assim como
das .organizações de auto-
defesa dos intelectuais; de
que sejam retiradas da Po-
lónia as tropas de ocupa-
ção estrangeiras; de que
sejam instituídas eleições
democráticas livres e per-
miÜda a livre circulação
da§ pessoas de conformi-
dade' com os acordos de
Helsínqui; de que seja res-
peitada a Igreja Católica,
sustentáculo da nacionali-
dadê' polonesa, e de que a
essa'nação seja concedida
a dependência e a livre
determinação, dentro do
território que histórica-
mente lhe pertence."

Qm_M ASSINA

Seguem-se as assinatu-
ras de Adonias Filho, José
Cãhdido de Carvalho, Ge-
ralfló Bezerra de Menezes,
Djacir Menezes, Maria Ali-
ce íjarroso, Miguel Reale,
Plínio Doyle, Josué Mon-
tello. Marcos Almir Madei-
rarSábato Magaldi, Pedro
Calmon, Raymundo Muniz
de Aragão, Afonso Arinos,
Arthur César Ferreira
Reig, Gilberto Freire, Ceei-
lia,..Maria Westphalen,
Vianna Moog, Heloísa
Aleixo Lustosa, Rachel de
Queiroz, João de Scantim-
burgo, Eduardo Portella,
Carlos Chagas, Dom Mar-
cosfearbosa, Paulo Merca-
dante, Manoel Caetano
Bandeira de Melo, Améri-
coJacobina Lacombe, Au-
rélio Lira Tavares, Ciro dos
Anjos, Antônio Paim, Oc*
taviô Tirso de Andrade,
Nahum Sirotski, Adolfo
Crippa, Carlos Meira Ma-
tos, José Arthur Rios e Jo-
sé Osvaldo Meira Penna —
que"até o começo do ano
passado chefiava a repre-
sentação diplomática do
Brasil em Varsóvia e já pu-
blicava artigos na impren-
sa anunciando a insolvên-
ciado Governo polonês e a
perspectiva de o Brasil ser
lesado no re<jebimento de
seiiè' créditos junto àquele
país.
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Filósofo diz que problema
da Polônia é anticomunismo

Sebastião Martins
A situação é tão confusa na Polo-

nia que ninguém se ocupa de filosofia e
nem de marxismo. No momento, há
muito mais antimarxismo difundido em
certos setores da juventude. Não um
revisionismo, mas antimarxismo mes-
mo, anticomunismo — admitiu o filóso-
fo polonês Adam Schaff, 69 anos, que
encerrou visita ao Brasil a convite do
Conjunto Universitário Cândido Men-
des. Fez conferências no Rio, São Paulo
e João Pessoa.

Uma coisa apenas pode salvar a
Polônia: um regime de unidade nacio-
nal — disse depois de lamentar que
todos estejam divididos tanto no Parti-
do Operário Unificado Polonês (POUP)
quanto na Igreja.

Um pouco surpreso com a pergunta,
Adam Schaff disse que nunca esteve em
Israel, embora seja de origem judia.
Negou que tenha deixado a Polônia.

Mas vivo viajando entre Varsóvia
e Viena, onde também trabalho.

É membro do Instituto de Filosofia
da Academia de Ciência de Varsóvia e
presidente do Centro Europeu de Coor-
denação de Pesquisa em Ciências So-
ciais, em Viena. Seu interesse por meto-
dologia ficou evidente quando quis sa-
ber um pouco mais sobre o tipo de
entrevista, cauteloso. Disse que ainda é
membro do Partido Operário Unificado
Polonês, lembrando com certo orgulho
"que este ano completa 50 anos no
movimento comunista polonês.^ Não
recordou 1968, quando perdeu o lugar
que ocupava desde 1955 no Comitê Cen-
trai do POUP, por tendências favorá-
veis aos estudantes.

— Agora tenho um ponto de concén-
tração nos meus trabalhos de Filosofia:
os problemas ligados à teoria da aliena-
ção — explicou. — Os existencialistas
pegaram essa teoria de Marx, em parte
somente. Apenas o marxismo se ocupa
dos problemas objetivos da alienação,
parte primordial.

Segundo Adam Schaff, que contes-
tou algumas teses de Sartre, "os exis-
tencialistas se ocuparam apenas dos
problemas da autoalienação, o lado
subjetivo da questão".

Cocou a cabeça, forçando a memória,
antes de afirmar que tem "27 ou 28
livros", quase todos traduzidos para o
espanhol, o que permitiu amplo acesso
dos estudiosos de Metodologia, Teoria
do Conhecimento, Filosofia da Lingua-
gem, Teoria da Alienação, nos meios
universitários brasileiros. Frisou que,
em 1977, publicou um que é uma aplica-
ção da teoria da alienação aos proble-
mas políticos: —Nele saio do mais geral
para a aplicação política, o que é a linha
primordial de meus trabalhos atuais.

Soltou uma boa risada, ao ser quês-
tionado sobre a dificuldade de construir
um regime socialista sob a ditadura do
proletariado.— É uma questão muito geral. Isso
depende do que se entende por ditadura

Cario» Matquita

Moscou volta a ameaçar EUA
de revide a mísseis europeus

Adam Schaff acha que os ope-
rários nem sempre têm razão

do proletariado. Em cada país é uma
coisa diferente. Não há apenas proble-
ma com a ditadura do proletariado. Há
dificuldades nos Estados Unidos e na
União Soviética.

O que significam as estruturas de
base surgidas nos últimos anos expon-
taneamente no PC polonês?

Faziam parte das experiências de
renovação da vida do Partido. Também
havia movimentos que queriam ultra-
passar o socialismo burocrático, com
estruturas diferentes... Mas estas coisas
fracassaram. Não existem mais.

Adam Schaff assegurou ser "um sim-
patizante das idéias do eurocomunis-
mo", do qual não faz parte por estar no
Leste, como destacou. "Os países que
querem fazer evoluir o marxismo e que
não querem copiar o modelo existente,
o modelo soviético; os países que que-
rem ter um novo modelo de socialismo,
com uma democracia avançada, um
pluralismo, tudo que pediu Marx e tudo
que é possível no Ocidente", têm sua
simpatia.

Aceito o pluralismo ideológico,
mas lá onde é possível, nos países alta-
mente desenvolvidos. Mas é impossível
nos países onde já existe um socialismo.
Lá, só se pode fazer reformas. Passo a
passo, lentamente. A Polônia è a prova
de que quando se empurra muito, volta-
se atrás.

Depois de uma certa irritação com a
nova pergunta, ponderadamente escla-
receu que hoje, na Polônia, se poderia
pensar que a classe operária "está do
outro lado", mas "a questão não é essa",
pois os operários nem sempre têm "ra-
zão nesses conflitos" com o Partido e o
Governo. "A classe operária representa
uma tendência progressista, mas isso
nâo quer dizer que os operários têm
sempre razão."

Moscou — A instalação de
novos mísseis americanos na
Europa Ocidental só fará criar
uma ameaça militar mais pró-
xima dos Estados Unidos, ad-
vertiram em programa pela te-
levisão o General Nicolai Cher-
vov, membro do Estado-Maior
das Forças Armadas soviéticas,
e Valentin Falin, vice-chefe de
Departamento de Informações
Internacionais do Partido Co-
munista.

— Se os EUA pretendem au-
mentar sua segurança trazendo
o perigo para as praias e fron-
teiras aliadas, cometem o mais
grave erro. Estão levando o pe-
rigo para mais perto de si —
disse Falin no programa de de-
bate transmitido na noite de
sexta para sábado.

Ilusões
O General Chervov ratificou

a afirmação de Falin, repetindo
que se os EUA aproximarem as
fronteiras soviéticas "centenas

de novos mísseis de alcance
médio, e criarem assim uma
ameaça suplementar para a
URSS e demais países socialis-
tas, a URSS deverá adotar me-
didas de represália ade-
quadas".

— Os EUA mantêm aparên-
temente ilusões sobre sua in-
vulnerabilidade, assegurada
por dois oceanos, mas atual-
mente as distâncias devem ser
apreciadas de forma diferente
— acrescentou Chervov, sem
precisar a natureza das contra-
medidas citadas.

Os comentários foram inter-
pretados como uma reelabora-
ção da critica advertência feita
pelo Presidente Leonid Brejnev
no dia 16 de que as instalações
de mísseis Pershing-2 e Cruise
perto da URSS poderá compe-
lir Moscou a tomar medidas re-
taliatórias que poderão colocar
o território dos EUA "em uma
posição análoga".

Diplomatas ocidentais, cita-
dos pela agência de notícias
Reuter, disseram que os co-
mentários de Falin e Chervov
não esclareceram que medidas
retaliatórias os russos têm em
mente. Mas observaram que ne-
nhum dos debatedores referiu-
se a colocar o território ameri-
cano "em uma situação análo-
ga" — a frase usada por Brejnev
que fez soar sinos de alarma
entre alguns funcionários oci-
dentais que viram nela uma su-
gestão de que mísseis soviéti-
cos poderão voltar a ser instala-
dos em Cuba.

Há 20 anos, EUA e URSS
estiveram à beira da guerra nu-
clear, quando o Presidente
John Kennedy exigiu que o Pri-
meiro-Ministro Nikita Krushev
retirasse os mísseis nucleares
colocados em Cuba. Um acordo
foi assinado para que a ilha não
pudesse mais ser base de armas
nucleares.

América estava disposta a
ir à guerra nuclear em 59

Washington — Um depoimento se
creto ao Senado americano em 1959,
divulgado ontem ao público, e feito pelo
então Secretario de Estado Christian
Herter, revelou que os Estados Unidos
estavam prontos para enfrentar uma
guerra nuclear, se fosse preciso, para
defender Berlim Ocidental.

Na época, sob a Presidência de
Dwight Eisenhower, Herter disse à Co-
missão de Relações Exteriores do Sena-
do que as potências ocidentais espera-
vam pode negociar, mas que estavam
prontas para a guerra, se a União Sovié-
tica tentasse expulsá-los de Berlim Oci-
dental.

Depoimento
— Temos uma boa posição para en-

frentar o que poderá ser a ameaça defi-

nitiva — depôs Herter no dia 10 de
março de 1959.

Quando o senhor diz ameaça defi-
nitiva significa bombardeio nuclear? —
perguntou o Senador democrata, Mike
Mansfield, de Montana.

Teria que chegar a isto — respon-
deu Herter.

Ao depor, Herter disse que as armas
nucleares teriam que ser usadas porque
levaria anos para que o Ocidente inten-
sificasse suas forças de modo a fazer
frente às tropas do bloco soviético em
uma guerra convencional.

Em novembro de 1958, o Premier
soviético Nikita Krushchev exigira que
as potências ocidentais removessem
suas forças de Berlim Ocidental e fizes-
sem dela uma cidade livre e desmilitari-
zada.

LEIA NOS CLASSIFICADOS
A COLUNA "ADMINISTRAÇÃO"
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Existem apartamentos e aparta-
mentos. Esse aqui é aquele mesmo
que você estava procurando.

Tem 1 suíte, varandas c/piso
em mármore, saia de jantar, sala
de estar, 2 banheiros sociais
e 2 vagas na garagem. Carpete
e papel de parede em todos
os cômodos.

E se vix;ê gostar, as crianças
vão adorar: o prédio tem área tle
recreação, jardins, playground
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e local para guardar bicicletas.
Fica tudo pronto agora em

julho.
O financiamento é de até 5(XK)

UPCs em 180 meses, e você pode
usar seu FGTS.

O acabamento não podia ser
melhor: Cronus Engenharia.

Dê uma olhada num
apartamento decorado: Rua
(íastão Bahiana, 429, ou ligue
para 541-4887/287-7332.
Vendas

Durante o dia, eles decoram com requinte
e à noite, transformam-se em 1 cama de

casal ou em 2 de solteiro.
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Divã-cama Ortopédico
Duas caixas ortopédicas
revestidas com espuma de
densidade controlada.
Acompanham dois almo-
fadões de flocos de espu-
ma. Revestimento de teci-
do de algodão estampado.
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Use as facilidades do Credi-Sears!
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Divã-cama de espuma
Totalmente de espuma maci- _. *
ca, densidade 26, com revesti- ,íf*& os I
mentO de tecido estampado. Use as facilidades do Credi-Sears.
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Méier cresce como o maior mercado de imóveis do Rio
Àguinaldo Ramos
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Passado foi de
bucolismo

Nessa rua passa boi passa boiada
Também passa a moreninha de

cabeça encacheada
Olha o sorvete Iá-Iá.
Há 70 anos, o Méier era assim. O

sorveteiro cantava sua modinha na por-
ta das casas para chamar a garotada. O
quitandeiro levava os legumes e verdu-
ras fresquinhos e bem arrumados nos
enormes jacas. O peixe e o pão também
iam a domicílio e os vendedores briga-
vam pela freguesia, oferecendo produ-
tos da melhor qualidade possível. No
armazém Colosso, perto da estação, a
dona-de-casa enchia sua despensa gas-
tanto 100 mil-réis e tudo era pesado na
hora, na frente do freguês."Que maravilha", lembra saudoso o
taquígrafo João José Tecidio Júnior, 79
anos, "nascido e criado no Méier", mo-
rador, hoje, da Rua Maranhão, 233. "Pe-
na que mudou tudo". O Méier de ontem,
para ele, era "bucólico, poético, bonito,
agradável, tranqüilo." O de hoje, é um
Méier "sujeito à depredação, à incúria e
à falta de cuidado dos Governos que
entregam o bairro à especulação imobi-
liaria, a uma invasão depredadora igual
ou pior que a dos hunos".

' As casas
João Tecidio ainda mora numa casa

com jardim, com a mulher, Iara, e um
dos dois filhos, Nei, pintor. O outro,
também pintor, Oscar Tecidio, mora
logo adiante, com a família, numa casa
com jardim, e a proximidade das duas
famílias ainda é resquício guardado dos
hábitos antigos do bairro, onde todos se
conheciam e se visitavam. Mas ele con-
ta que uma de suas maiores tristezas é
ver as casas irem desaparecendo aos
poucos, dando lugar aos espigões que
proliferam hoje no bairro.

— Quando eu era pequeno — lembra
João — ficava com meu irmão sentado
na porta de casa esperando os caçado-
res descerem a montanha no domingo.
Eles subiam no sábado e quando volta-
vam traziam muito mico, jaguatiricas e
pequenos tamanduás. Essa montanha,
que cerca o bairro e que hoje está cheia
de casas e casebres, era uma floresta.

Nessa época, o Méier era formado por
enormes chácaras, mansões com jardins
e pomares com todos os tipos de frutas
tropicais e pássaros. O Jardim do Méier
era uma delas, pertencente ao Dr Lins
de Vasconcelos. As atuais Ruas Ana
Barbosa, Manuela Barbosa, Cláudio
Barbosa pertenciam todas ao terreno
da chácara da mesma família. "E o
clima era tão bom, que em junho, até as
9h da manhã, tínhamos serração, como
nas cidades serranas", conta João Tací-"<iio. "O índice pluviométrico de hoje é
10% do daquela época. As estações do
ano eram muito bem definidas."

As famílias costumavam criar ani-
mais e de madrugada os gaios canta-
vam juntos, como um coro. "Hoje mes-
mo eu ouvi um galo cantar de manhã",
disse João, "mas era ele sozinho, nin-
guém respondeu. Que diferença!" E ba-
rulho de automóvel era coisa que nin-
guém conhecia. O transporte era o tíl-
buri (espécie de charrete puxada a cava-
lo), o trem a vapor, ex-Central, ou o
bonde puxado a burro que vinha do
Cachambi para o Méier descendo a Rua
Imperial, principal do bairro, hoje cha-
mada Aristídes Caire.

Sossego
João Tecidio ainda conheceu, no

Méier, as ruas iluminadas a lampião. "A
gente namorava debaixo do lampião",
lembra ele. "Ao anoitecer, vinha o gasis-
ta com um acendedor comprido e acen-
dia o lampião. De manhã cedo ele apa-
gava. Nessa época tinha vagalume à
beca, não tinha assalto, e o máximo que
roubavam eram galinhas ou canos de
chumbo. Era possível deixar a casa
aberta, que não acontecia nada do que
acontece hoje."

Foi no Méier que João viu passar o
cometa Haley, encarapitado no colo do-
pai. "Indescritível". O balão de hidrogè-
nio, "aquele de cestinha", e o apareci-
mento dos aeroplanos. "Não eram
aviões". Os ônibus só apareceram por lá
depois que ele já estava casado, nos
anos 30. No Méier, Joáo viu ainda o
cineminha de marionetes, numa casa
onde hoje fica a entrada do Hospital
Salgado Filho. E freqüentou as matinês
do cinema Mascote, que deu lugar a
uma galeria.

— O cinema tinha uma campainha
na porta para avisar que ia começar a
sessáo. Custava 500 réis e passava fil-
mes seriados semanais. Lembro perfei-
tamente da Moeda Partida. E era engra-
çado porque o calor do projetor era tâo
forte que tinham que molhar a tela de
vez em quando, para esfriar.

As diversões
Além do cinema, as maiores diver-

soes ficavam entre o futebol, o cavalo de
corrida e o frontào, um jogo espanhol do
tipo do squash. "Acho que hoje ainda
existe o paredão do frontão, atrás do
Hospital Sara Kubitschek", diz João
Tecidio. As corridas eram no Jóquei
Clube que, naquela época, ficava na
estação da Mangueira onde está o Mara-
cana, local fácil de se chegar de trem.

Jogava-se também muito bilhar no
Méier. "Meu avô tinha um em casa. As
famílias se reuniam e além do bilhar
divertiam-se com a pianola e o cinema-
tógrafo. As famílias se davam muito
bem, se conheciam e aos sábados e
domingos promoviam saraus. Não é co-
mo hoje", afirma João. "E o carnaval
aqui era muito sadio. Três meses antes
já festejávamos com batalhas de confe-
tes. Todo mundo corria para cá. Pena
que mudou tudo."

E é desse Méier que João tem saúda-
des. "De tudo. Do bucolismo, do clima,
dos costumes, dos passarinhos, do ma-
to. Mas os herdeiros vão vendendo suas
terras, suas casas, e vão dando lugar a
essa outra floresta, de concreto. Os cos-
tumes vão mudando, gradativamente.
Havia muita poesia, antigamente. Hoje
não. A vida era tranqüila, nao era essa
violência. O carnaval acabou, as reu-
niôes familiares ficaram dependentes
do horário da televisão. Ninguém se
conhece mais. Mas o pior de tudo e
acabarem com a natureza do Meier."

O Méier é o melhor mercado imobiliário
do Rio hoje.

A garantia é de um experimentado corretor
da filial Júlio Bogoricin do Méier, empresa que,
a exemplo de boa parte de suas concorrentes,
está com suas atenções voltadas para a Zona
Norte do Rio, depois que os preços dos terrenos
e as restrições impostas pela legislação urbana
transformaram a Zona Sul numa área pratica-
mente ocupada. Ao mesmo tempo, esse interes-
se pelo subúrbio náo surgiu por mera simpatia
e sim, além do mais, porque há uma demanda
real de imóveis.

Profissionais do mercado consideram ocor-
rer, hoje, um boom imobiliário no Méier. Para
outros, porém, o crescimento da indústria imo-
biliária na Zona Norte não tem um centro. "É
um bom mercado", confirma odiretor da Olím-
pica Imóveis, Antônio Marcelo Câmara, expli-
cando que, de fato, há liquidez permanente na
área, dependendo, sempre, do ponto e do preço
do lançamento.

Cautela
Menos eufórico do que o corretor da Bogori-

ein, Câmara considera que poderia ser melhor.
"Afinal, ótimo mesmo náo existe", diz ele. O
diretor comercial da Júlio Bogoricin, empresa
que mais vende imóveis hoje no Méier, segundo
dados da Ademi, acha que o Méier é um local
privilegiado para vendas, mas nâo é o centro de
um boom imobiliário.

Na verdade — diz Gregório Grinberg —
há um boom em toda a Zona Norte. E não é
coisa de hoje, não.

Além do Méier, dois outros bairros assistem
hoje a uma ocupação rápida por edifícios e
conjuntos residenciais: Jacarepaguà, líder nos
pedidos de habite-se durante o ano de 81, e Ilha
do Governador, que vem logo abaixo do Méier
nas estatísticas oficiais. De qualquer modo, o
velho e tradicional dá mostras de saúde inveja-
vel no mercado imobiliário: dos habite-se con-
cedidos em áreas suburbanas do Rio em 81,
mais de um terço — exatamente, 37% — foram
na região formado por mais de 20 pequenos
bairros, que, para efeito de publicidade, são o
próprio Méier ou "junto" ao mesmo.

A expansão
Abrangendo duas regiões administrativas

— a 13a, do lado esquerdo sentido Centro-Norte
da Central do Brasil, e a 12a, do lado direito — o
Méier e adjacências concentravam em 80, se-
gundo dados do Censo, 411 mil 343 habitantes,
cerca de 8,8% da população do Município do
Rio, com densidade de 15 mil 343 habitantes
por quilômetro quadrado. Comparado com o
Censo de 70, quando eram 364 mil 456 habitan-
tes, um crescimento modesto. 

'

O metro quadrado construído no Méier está
valendo hoje, dependendo do ponto,.cerca de
Cr$ 87 mil. Depois de amanhã, quarta-feira,
quando a UPC — Unidade Padrão de Crédito —
for reajustada na virada do trimestre, deverá
atingir os Cr$ 100 mil. O comprador de imóvel
no Méier tem clara preferência pelo imóvel de
sala, dois quartos e dependências, com 75 me-
tros quadrados de área construída, segundo
dados da Ademi.

— Quem compra, no Méier, é, em geral, o
recém-casado, nascido e criado no bairro, que
decide, por opção, morar ali mesmo — diz
Grinberg, embora reconheça que há outro tipo
de comprador, aquele em ascensão, para o qual
o Méier é sinal de status. Condição, aliás, que
outros bairros não têm.
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O comprador
Os imóveis do Méier são, em geral, de 3 mil

500 UPCs, valendo aproximadamente, até o dia
31, Cr$ 6 milhões, e exigindo renda mensal do
candidato de Cr$ 189 mil mensais. "Trata-se de
um bom comprador, nível universitário, com
apenas um filho e conhecedor do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação, o que facilita bastante o
trabalho da gente", diz o corretor do Méier.

De acordo com dados do Departamento de
Edificações da Secretaria Municipal de Obras,
setor de Estatística, foram concedidas, em 81,
licenças para a construção de 4 mil 670 unida-
des residenciais no Méier, sendo atada 41 lojas e
81 salas no setor comercial e nove estabeleci-
mentos industriais. A área total licenciada foi
de 598 mil 912 metros quadrados, índice supe-
rior a 80, quando atingiu 509 mil 517 metros
quadrados.

Enquanto crescia no Méier, decrescia em
média em toda a cidade, numa taxa em torno
de 3,2%: em 81, 5 milhões 586 mil metros
quadrados licenciadas contra, em 80, 5 milhões
754 metros. Para efeito de controle das ativida-
des, a Associação dos Dirigentes do Mercado
Imobiliário — Ademi — leva em conta não a
área licenciada e sim os habite-se.

O Méier participou com 11% do total de 16
mil 274 habite-se concedidos no Rio em 81.
Foram 1 mil 844 unidades residenciais. Em
relação a 80, quando foram 1 mil 455, cresceu
8%. Mais um sinal de vitalidade do bairro. Há,
porém, ameaças quanto ao crescimento da in- •
dústria imobiliária sem o devido acompanha-
mento dos serviços públicos com relação à
infra-estrutura urbana.

O diretor comercial da Júlio Bogoricin acha
que não há segredo quanto ao ritmo de nego-
cios no Méier, pois se trata de um dos bairros
com melhor rede de serviços do Rio. "Tem vida
própria", acrescenta. Esse interesse, segundo
ele, aumentou nos últimos 10 anos, quando o
Méier se transformou completamente.

Lembrança
Grinberg se lembra de uma reminiscència

do seu passado: a mulher dele tinha um tio que
morava no Méier e, esporadicamente, recebia
visitas do casal. Dia de visita ao velho tio,
segundo ele, era sofrimento, porque o seu carro,
um Packard, sofria nas ruas de paralelepípedos
e cruzadas por linhas de bonde, como eram a
Dias da Cruz e a Arquias Cordeiro.

Os limites do Méier estão sendo alargados
pela expansão imobiliária. Ruas que a Prefeitu-
ra cataloga como pertencentes e outros bairros,
como Engenho de Dentro ou Lins, estão incor-
poradas ao Méier que, segundo o pessoal de
vendas, tem um dos "p" que garantem liquidez:
o "p" de ponto, sendo os outros dois "p" de
preço e planta.

Do ponto-de-vista da construção imobiliá-
ria, há apenas uma dificuldade hoje na área do
Méier: a cota 50, que permite um aproveitamen-
to inadequado para os terrenos no Lins. Dos 234
prédios licenciados em 81 no Departamento de
Edificações, a maior parte foi para imóveis com
dois pavimentos, num total de 54. Na área dos
empreendimentos imobiliários, os de cinco a 10
pavimentos tiveram a preferência, com um
total de 64 pedidos de licença. E Grinberg
sentencia:

— O Méier deixou de ser subúrbio, no senti-
do pejorativo, para se tornar um bairro de
periferia do Centro.

Veículos por todos os lados e florestas de postes dão a idéia do que é hoje o Méier

Lazer está em lojas e galerias
Tomar sorvete no Bob's, comer doces na Que-

beleza, na Bàmbola ou na Padaria Imperator, ver
vitrinas e bisbilhotar as novidade dos ambulantes
é a maior distração dos moradores do Méier e
adjacências, no Méier. O lazer mais importante do
bairro são os ônibus da linha 455 e 456 que ligam o
Méier à Zona Sul (Copacabana), suas praias, seus
bares e seus teatros.

O bairro tem apenas um clube — o Mackenzie
— duas praças, o Jardim do Méier e a Agripino
Grieco e quatro cinemas — Imperator, Bruni, Art
Palácio e Paratodos — dos quais somente um, o
Imperator, é considerado pelos moradores. Os
restaurantes, bares e lanchonetes proliferam, e o
morador começa a não resistir a esses novos
encantos do bairro.

Perto da estação
O Méier tem dois lados, paralelos à linha do

trem. Do lado da Dias da Cruz concentram-se
todas, ou pelo menos a maioria das opções de
lazer. É só no começo da Rua Dias da Cruz que o
Méier dá boas-vindas a seus visitantes, apesar de o
bairro começar na Rua 24 de Maio margeando a
cinzenta, suja e feia linha férrea.

Os velhos sobrados de frente para a estrada de
ferro, seja do lado das Ruas 24 de Maio e Amaro
Cavalcanti, seja da Arquias Cordeiro e Lucidio
Lago, não acompanharam o desenvolvimento do
bairro. Ali as calçadas são estreitas, náo existe
arborizaçáo, as fachadas são maltratadas e os
produtos das lojas comerciais são expostos sem
qualquer cuidado nas calçadas, indiferentes à
poeira que os carros, ônibus e o trem levantam.

Pela manhã milhares de pessoas saem e en-
tram nos trens e nos ônibus que ligam o Méier a
quase todos os pontos da cidade. Sobem e descem
as velhas e sujas pontes que atravessam sobre a
linha do trem, e onde se concentram vendedores
de balas e quinquilharias, mendigos e deficientes
físicos. As lojas de fazenda, sapatos, ferragens e
drogarias, ficam superlotadas.

A noite esse borbulhante .comércio fecha as
portas. As ruas que margeiam a estrada de ferro
ficam quase desertas. O trânsito diminui. Nada
mais acontece por ali. Às vezes alguns assaltos.

A festa
A Rua Dias da Cruz fica do mesmo lado da 24

de Maio, mas desde de manhã o movimento nesse
trecho do bairro é diferente. Ali foi construído, nos
anos 60, o primeiro shopping center do Brasil,
como diz indiscretamente as letras de bronze
dispostas na fachada. Com o shopping desenvol-
veu-se o comércio do Méier, sofisticado e variado.

O Shopping Center não precisava ter tantas
lojas para chamar a atenção. O Bob's só era
suficiente. Naquele tempo, o programa dos jovens
e adolescentes do bairro era passear no shopping e
tomar sundae no Bob's, hábito que perdura ainda.

Na hora do almoço, saída do colégio, o pedaço
da Dias da Cruz que vai da Rua Hermengarda até
um pouco além da José Veríssimo vira festa.
Estudantes de escolas do Méier, Engenho Novo,
Lins e adjacências se misturam com os consumi-
dores. Em grupos barulhentos eles colorem, com
suas saias curtas, tênis, bolsas, cadernos e os mais
variados adereços proibidos — outrora — aos
uniformes, os corredores da Mesbla, Sears, Sloper,
galerias e principalmente lanchonetes, docerias,
sorveterias, pizzarias e pastelarias.

Mònica David Hushi, de 14 anos, é filha do
proprietário do Cinema Bruni: "O que é que eu
faço nos meus momentos de lazer? Simplesmente
nada", falou depois de se espantar com a pergun-
ta. Ela via vitrinas ainda com o uniforme do
Colégio Metropolitano. Um hábito antigo.

Como Mônica, Vilma Guimarães da Silva, de
12 anos, também perambulava pelas ruas do
Méier. Ela mora na Rua Verna Magalhães e estuda
no Colégio Pedro II, na Rua Baráo de Bom Retiro,
praticamente ao lado de sua casa. Mas, para se
distrair um pouquinho, pegou um ônibus com as
colegas e foi até o Méier. "Fazer o què? Ah? tomar
sorvete no Bob's. passear".

Como Vilma e suas colegas que armam uma
quadra de vôlei na rua, muitos moradores do
Méier, principalmente os rapazes, aproveitam a
redução do movimento de carros nos fins de serna-
na para jogar pelada na rua.

No Méier náo existe praticamente áreas livres
e os campos de futebol do Corpo de Bombeiros e
do 3o Batalhão da Policia Militar são as melhores
opções dos que gostam de jogar bola. Do lado
nobre do bairro, só uma pracinha inaugurada em
1976, a Praça Agripino Grieco. É minima. apesar
de arborizada e ter alguns banquinhos. Durante
alguns meses do ano passado funcionou ali. às
sextas e sábados uma espécie de feira hippie. mas
uma faixa dos artesãos continua colocada agrade-

cendo aos vereadores Hilza e Laécio Maurício da
Fonseca pelo que já não existe.

Do outro lado fica o Jardim do Méier, que dá
entrada para o ambulatório do Hospital Salgado
Filho. As árvores ali plantadas vingaram. Hoje sào
grandes e fornecem uma excelente sombra em
todo o jardim. Mas além das árvores o Jardim do
Méier nada tem a oferecer, principalmente às
crianças.

Pelos bancos, mendigos, doentes aguardando
atendimento no Salgado Filho e velhos aposenta-
dos esperam o tempo passar simplesmente vendo
o movimento de pedestres ou jogando cartas e
damas. O coreto está em péssimas condições e há
sempre um mendigo que aproveita suas instala-
ções para tirar um cochilo.

Para as crianças resta um play ground, que
consta apenas de quatro gangorras e um vaivém,
cujo rangido ouve-se a distância. Para os que não
têm mãe por perto para proibir, o melhor de tudo
no Jardim do Méier é o banho de chafariz, mesmo
com a água suja.

Lazer
As únicas alternativas de lazer para os mora- '

dores do Méier são o Clube Mackenzie e os quatro
cinemas. O Mackenzie tem cerca de 3 mil sócios
que utilizam os serviços de fisioterapia, as quadras
de esporte — futebol, vôlei e basquete — as duas
piscinas e o piayground. O clube completa este
ano 68 anos e mesmo com programas de discoteca
aos sábados e domingos, nâo atrai a atenção dos
jovens. As mensalidades dos sócios variam entre
Cr$ 400, juvenil e Cr$ 850 adultos.

Os cinemas não são dos melhores. O Impera-
tor é o mais tradicional e o mais freqüentado pelos
moradores do bairro. Fica no ponto nobre: quase
em frente ao Shopping Center. Em cartaz, Menino
do Rio. No Art-Palácio, na Praça Agripino Grieco,
passa Eros, o Deus do Amor. Nâo é muito freqüen-
tado, mas o número de fregueses parece agradar
ao dono da carrocinha de pipocas A Pipoquinha
do Méier Que Delicia Amendoim Volte Sempre
que faz ponto na bilheteria.

Os outros dois cinemas sáo tidos como os
poeirinhas do bairro: o Bruni, na Rua Amaro
Cavalcanti, onde está em cartaz Sexta-Feira 13, e
o Paratodos, em frente — do outro lado da linha —
com a fita Taras de Uma Mulher Casada.

Os restaurantes começam a atender a deman-
da do bairro. "Hoje", diz o proprietário do Só na
Massa, Válter Pereira de Figueiredo, "náo é preci-
so sair do Méier para comer fora". O Só na Massa é
no momento o ponto de encontro'predileto dos
moradores do Méier, principalmente os mais jo-
vens. Sábado à noite é o dia da juventude, que
pode comer gastando entre Cr$ 350 e Cr$ 600 por
um prato de massa ou carne. "Domingo é dia da
familia, tem até fila de espera".

Mas fora a grande variedade de quitutes e as
novas opções de bares e restaurantes, o Méier é
carente de lazer, principalmente durante o dia. É
nessa parte que se faz impoVtante o transporte
coletivo. E o principal elo de ligação entre o Méier
e as diversões prediletas do carioca são os ônibus
que ligam o bairro às praias da Zona Sul, passando
pelo Maracanã.

Os 32 carros da linha 455 — Méier—
Copacabana, via Aterro do Flamengo — parecem
insuficientes. Saem de cinco em cinco minutos e
transportam, cada um, uma média de 400 passa-
geiros por dia, sendo que nos domingos de verão
esse número aumenta para 500. No 456, que vai
também para Copacabana, só que pelo Túnel
Santa Bárbara, os 17 ônibus da linha saem do
ponto de oito em oito minutos e transportam um
volume bem mais inferior. A vantagem do 456 é
que corta caminho para quem se destina a Copa-
cabana.

Bares como o Minhocào, o Príncipe das Ará-
bias, o Peralta e outros já começam a impedir a
imigração dos moradores do Méier para a Tijuca.
Em matéria de quitutes o bairro está bem servido
a ponto até de atrair fregueses de outros bairros,
com restaurantes como a Casa do Bacalhau e a
Casa da Carne-Seca. A grande vedete do momen-
to, entretanto, é a Quebeleza.

Situada numa dos piores pontos do bairro,
final da Rua Lucidio Lago, esquina das Ruas Frei
Fabiano e Padre Manuel Moreira, a Quebeleza
teve sua fachada resconstituida em tons de creme
e marrom. Tem um teto todo de palha de coco e e
iluminada por antiças luminárias da Light. Seu
forte ê vender coco de todas as formas para fazer
doces. Mas além do coco. na Quebeleza pode-se
encontrar todos os tipos de confeitos. especiarias,
molhos e ingredientes para os mais tradicionais
pratos baianos.

Morador e o
classe-média

— O morador "~áo
Méier é um tipo de cjas-
se média, preocupado
em ganhar a vida, edu,-
car os filhos, cuidar .da
familia. É um bom bur-
guès. Pelo que papai
conta, antigamente-1>
Méier tinha aquelas fa-
mílias enormes, qué"Sè
conheciam entre si. Ho-
je, acho que a vidaTnp
Méier é bastante pareci-
da com a de todos..os
outros bairros da cida-
de. Há problemas de se-
gurança, os edifícios ti-
ram a sua privacidade e
a Natureza vai acà-
bando.

Artista plástico apô-
sentado pela Shell, 56
anos, casado, dois fi-
lhos, nascido no Méier,
Oscar Tecidio, filho "Üe
João José Tecidio Jr.,
diz ainda que o mâXõr
privilégio de morar hoje
no Méier é poder ter
uma casa grande, com
bastante espaço pára
sua oficina, um ateliê,
um laboratório fotográ-
fico, uma biblioteca" e
um jardim, onde pode
colocar seus relógios de
sol, hobby adquiridòre-
centemente.
ASSESSORIA

Sua vida, na reallââ-
de, não é muito diferen-
te da de muitos traba-
lhadores da cidade.
Apesar de estar aposen-
tado — trabalhava- co-
mo assessor de arte na
Shell — continua tràbá-
lhando em casa, das!6h
até meia-noite, pintáh-
do ou pesquisando ]Wa
construir os relógios de
sol. Aos sábados, pÁrte
com a família — esposa
e dois filhos, uma meni-
na de 15 anos e um me-
nino de 13 — para Pira-
tininga, onde tem uma
casa para passar fins de
semana.

A esposa é professora
primária e a vida dois
dois, no Méier, resume-
se em educar os filhos."Náo vou aos cinemas
daqui porque não gosto
deles. Cinema, para
mim, tem que ter muito
bom foco. Minha mu-
lher passa quase que o
tempo todo dedicando-
se a ensinar as crianças.
Mas me considero mui-
to feliz porque tenho o
meu mundo", afirma
Oscar, referindo-se à
sua casa."Não seria
possível ter isso tudo ná
Zona Sul. Não tem es-
paço."

O Méier, para ele, é
um bairro que tem uma
boa infra-estrutura:"Está desenvolvendo-se
estupidamente, as cri-
ancas tèm bons cole-
gios." Mas com proble-
mas de segurança como
em qualquer outro bair-
ro da cidade, falta de
conservação das ruas e
estradas, poluição. "E o
pior: as casas grandes,
características daqui,
estão dando lugar aos
prédios altos de aparta-
mentos. Os edifícios
acabam tirando nossa
privacidade. A gente
olha pela janela e vè
aquilo ali", diz Oscar
apontando para um
prédio recém-constru-
ido ao lado de sua casa.
O TEMPO

Como criança, ele diz
que viveu mais o Méier
do que seu filho, de 13
anos. "A gente ainda ti-
nha mais contato com a
natureza. Tenho a im-
pressão também de quê
estudava menos naque-
la época, tinha mais
tempo. Nos fins de se-
mana íamos de biciclè-
ta até Campo Grande.
Dávamos festas em ca-
sa. Um vizinho ia na ca-
sa dó outro. A vida era
mais provinciana. Hoje,
meus filhos estudam
durante 80% do tempo
livre. A garota vai ab
cinema ou a festinhas e
o menino joga futebol
no clube — por aqui
atrapalha os vizinhos. E
só. O divertimento de-
les fica por conta mes-
mo é de Piratininga.".

O de que Oscar mais
gosta, no Méler, é ficar
observando as velhas
árvores que ainda não
foram cortadas. "E que
não pintaram os tocos
de branco." O que mais
lhe revolta é a depreda-
ção das casas. E, se ti-
vesse que escolher ou-
tro lugar para morar,
é decisivo: "Se fosse
mais moço, não fosse
casado, iria viver no in-
terior da França."
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Defesa da Saudade leva
morador da Lagoa à rua

Para reclamar contra a construção
de'um prédio de apartamentos na en-
ctísta da Rua Conselheiro Macedo Soa-
res na Lagoa — um muro de animo que
Contém o morro da Saudade — um
grupo de moradores representando a
'Associação dos Moradores da Fonte da
Saudade e outras associações promo-
veu uma pequena manifestação na es-
quina da Avenida Epitácio Pessoa, en-
garrafando o trânsito da Lagoa, nos dois
sentidos, de llh até quase 13h.

taurante a manifestação — que in-'cluiu crianças com cartazes contra o
corte das árvores da encosta e a cons-
trução do prédio, rapazes e moças ven-
dendo camisetas com o logotipo da
Amofonte (a Associação de Moradores
da Fonte da Saudade) a Cr$ 500 e adesi-
vos com o mesmo logotipo a Cr$ 200 —
foram conseguidas 900 assinaturas para

,p documento que será enviado ao Pre-
feito Júlio Coutinho. Finda a manifesta-
ç|P, todos participaram de uma anima-
da feijoada, servida no alto do muro de
arrimo, numa área de lazer improvisada
junto à encosta do morro.
-Defesa da tranqüilidade

"Em 1966 tinha pedra de dois metros
d.e altura até no meio da rua ", contou'burval Santos, há 20 anos na Macedo
Soares, e que na época do deslizamento'd^. encosta do morro morava no prédio
78."""/"''As pedras caíram às 16h" — lembra"Dirceu Freire, morador há 30 anos no
prédio 92. "E a sorte é que estava cho-
vendo, porque minhas filhas, Marlene e
Vanda, brincavam na rua o dia todo."

Dirceu Freire é do tempo em que os
moradores jogavam futebol na rua e,

'Z Arquidiocese pede
.dinheiro para pobres

.,,., A Campanha da Fraternidade, aber-
-ta pelo Papa João Paulo II no início da
Quaresma, para despertar nos fiéis
maior espírito comunitário, termina ho-
je em grande número de paróquias do
Rio. Haverá coleta de dinheiro que será
encaminhado ao Fundo Arquidiocesa-
ho para ser dividido entre as paróquias
mais pobres. Considerando que a Cam-
páhha deste ano teve por tema a Educa-
ção, os recursos serão aplicados em
obras e programas educacionais. Nos
anos passados, com o dinheiro arreca-
dado pelas Campanhas, a Arquidiocese
montou centros comunitários em 10 co-
munidades:

suados, mergulhavam nas águas da La-
góa para se refrescar. Andou muito no
lotação Lins Lagoa e atualmente recla-
ma- da falta de condução. "Existem só
três linhas de ônibus que nos servem: a
158, a 473 e a da CTC.".

— A 'gente já sofre com a falta de
condução e de comércio — diz Dirceu.
Agora querem construir um edificio na
encosta do morro que já deslizou duas
vezes," reclama enquanto segura um
cartaz da manifestação, engrossando o
grupo de pessoas que pára os carros que
trafegam pela Lagoa para conseguir as-
sinaturas ou vender as camisetas e ade-
sivos da associação.

De repente, Luis Paulo Bandeira,
montado em seu cavalo Ruffus, juntou-
se aos manifestantes. Ele diariamente
passeia a cavalo em volta da Lagoa,
como parte do treinamento do animal
para as provas de adestramento da So-
ciedade Hípica Brasileira. Morador de
Laranjeiras, Luis Paulo Bandeira acha
ótima a manifestação e se diz a favor da
luta dos moradores contra a construção
do prédio, mas náo demora a recomeçar
o passeio interrompido.

Em carta dirigida ao Prefeito Júlio
Coutinho e distrubuída ontem a alguns
dos motoristas que paravam para aderir
ao abaixo-assinado, a Amofonte afirma
que "as pesquisas para o início da referi-
da construção já estão em andamento
desde o ano passado. Já se fizeram seis
perfurações de até 32 metros de profun-
didade à procura de rocha para as fun-
dações, ainda sem sucesso. Para a exe-
cução dos últimos três furos foram aba-
tidas mais de 100 árvores recentemente
plantadas pelo Governo de Vossa. Exce-
lência."

Maracanã ganha
mais uma escola

O Governador Chagas Freitas e o
Secretário Estadual de Educação e
Cultura, Arnaldo Niskier,' participaram
ontem pela manhã da solenidade de
incorporação à rede oficial do Estado do
Colégio Professor Clóvis Salgado, no
Maracanã. Situado à Rua Senador Fur-
tado em uma terreno de 2 mil metros
quadrados, a escola tem capacidade pa-
ra 1 mil alunos em -dois prédios que
abrigam 11 salas de aula, laboratórios
de ciências e línguas, biblioteca, qua-
dras de esportes, salas especiais de dati-
lografia, contabilidade mecanizada e
educação artística.
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^^^Sl^^ Rua Conselheiro Macedo foram à Avenida Epitácio Pessoa pedir a adesão dos motoristas

Uma boa chance não se joga praescanteio.
Planej., Incorp. e Const.

<RONVS
Vendas

BASIMÒVEL

Se você gosta de ter tudo à mão, não perca essa jogada. Sala, 2 quartos e sala/quarto, varandas, dependências,
garagem sauna e piscina, a 10 minutos da praia, do BarraShopping, junto da Grajau-Jacarepaguá.

Agarre essa chance. Av. Geremário Dantas, 993, esquina com Olímpia do Couto. Maiores detalhes no Classificados.
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COZINHA LADY SEARS
Funcional e perfeita em cada detalhe. Total aproveitamento de espa-
ço interno e módulos bem maiores que os tradicionais. Aroiários
com revestimento de Formiplac, interna e externamente. Portas em
5 opções de madeira ou 40 tipos diferentes de laminados plásticos.
Duas prateleiras internas e portas com dobradiças de dupla ação.

Veja esta sugestão:
1 armário de 1 porta
(40cm);
1 armário de 2 portas
(80cm);
1 gabinete de 1 porta
(40cm);
1 gabinete de 2 portas
(80cm);

1 paneleiro duplo (80cm).

À vista

Com
entrada de

172.950,
s 28.825,

5pagtos. QQ 
OQC

iguais de CrS _C_Q ¦ Q-6»w,

172.950,

CENTRO DE |
DECORAÇÃO

SEARS
Nossos projetistas-deco-
radores lhe aiudarão a pia-
ne|ar a sua nova cozinha
Seais, de acordo com a sua
conveniência.
Visite-nos ou telefone para
D. Cecília.

fone 286-1522
GRÁTIS:

ORÇAMENTO.
PROJETOS E INSTALAÇÃO!

ier I

COZINHA FORMICOLOR LONG LINE
Modulados com altura de 1,09m, o que proporciona maior capaci-
dade de armazenagem e melhor aproveitamento de espaço. Portas
retas de cerejeira natural, com dobradiças de dupla ação. Revesti-
mento interno de folhas de cedro envemizado e externo de Formi-
plac. Com tratamento contra fungos e insetos.

I

Total a prazo CrS
SEM JUROS

DE 2? A 6', DAS 9 AS 22H E AOS SÁBADOS, DAS 9 ÁS 18:30H - SEARS BARRASHOPPING,

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOSI

Veja esta sugestão:
1 armário de 1 porta
(40cm);
1 armário de 2 portas
(80cm);
1 gabinete de 1 porta
(40cm);
1 gabinete de 2 portas
(80cm);

1 paneleiro duplo (80cm).

À vista

Com
entrada de

«105.060,
17.510,CrS

5pagtos 17 RIOiguais de CrS I I « %_w IV»

Total a prazo CrS
SEM JUROS

DE 3? A SÁBADO, DAS 10 AS 22H - 2*, DAS 14 AS 22H

105.060,

Sears
¦«¦¦¦b™™-.-:"^""^"»»»»»"»»»»»"»»-

Botafogo
Praia de Botafogo, 400
Tel.: 286-1522

BarraShopping 88
Av. das Américas, 4666
Tel.: 327-7311 (PABX)

Niterói
Rua São João, 42
Tel.: 719-7388

Madureira
Rua Carolina Machado, 362
Tel.: 390-4891
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Padre faz oito casamentos
e diz que permanecerá em
Niterói até Papa decidir

Compenetrado como convém a um ministro da
Igreja e sem mostrar qualquer sinal de nervosismo, o
Padre Menceslau Valiukeviciús — que o Arcebispo de
Niterói, Dom José Gonçalves da Costa, declarou
excomungado — realizou, ontem à noite, oito casa-
mentos na igreja de São Sebastião, no Barreto, onde
diz que ficará até que o Papa João Paulo II responda
à apelação que lhe fez em janeiro.

Nem mesmo quando um fotógrafo quebrou um
vaso de flores que enfeitava o altar, Padre Menceslau
perdeu a calma. Limitou-se a olhar por um instante,
para trás e logo continuou, tranqüilo e imperturbável,
a celebração de mais um casamento, como se nada
tivesse acontecido. E para todos os noivos ele sorria
sempre, no fim da cerimônia, como se fossem uma
espécie de afilhados seus.

JORNAL DO BRASIL

pelí

CASAIS APOIAM
Ele é legal. Eu só me

casaria na presença dele e,
se amanhã, ele fosse para
outra igreja, eu iria atrás
dele para assistir a missa
ou batizar meus filhos. Ele
nâo cometeu erro nenhum.
Não vejo por que toda esta
guerra — disse Marta Vale-
ria de Sousa, noiva de
Gençi Cardoso Borges, o
terceiro casal a receber as
bênçãos do Padre Men-
ceslau.

O mesmo testemunho,
embora por palavras dife-
rentes, foi dado também
pelo noivo Mozart Mariano
dos Santos, agora marido
de Ivonete Nascimento
Muniz:

Tinha de ser com este
padre mesmo que eu teria
de casar. Com ele, comecei
a tratar do casamento;
com ele, hei de terminar
tudo.

Maria das Graças da Sil-
va, noiva de Marcos Vini-
cius Morais de Almeida —
o quarto par a entrar na
igreja — não escondeu sua
condição de empregada
doméstica e disse:

— Estou muito feliz.
Nesta hora, o que vale é a
palavra de Deus. Nem inte-
ressa se ela é pregada poreste ou aquele, mas eu gos-
to 'mesmo é do Padre Men-
ceslau.

O padre, que de um dia
para outro virou noticia,
lembrou, no fim da missa
das 17h30min — celebrada
para festejar o 15° aniver-
sário de sete meninas —
que, hoje, às 18h, outra
missa será rezada em sua
igreja em "apoio e desagra-
vo a Nosso Senhor Jesus
Cristo, para que ele nos
ajude a ser bons cristãos".

Doutrina católica dá
validade a todos atos

Mesmo que o Padre
Menceslau Valiukeviciús,
ex-vigário da Paróquia de
São Sebastião do Barreto,
estivesse excomungado, as
cerimônias religiosas por
ele realizadas não perde-
riam a validade. Esta é a
doutrina tradicional da
Igreja Católica, pelo fato
de que nada, ninguém po-
de destruir no padre o po-
der que ele recebeu no dia
da sua ordenação sacer-
dotal.

Válidos, pois, são os ca-
samentos, os batizados, as
confissões, as comunhões e
as missas que um padre,mesmo excomungado, se
permitisse oficiar. O ato
seria porém gravementeilícito, já que, em se tratan-
do de pessoa desligada da
comunhão com a Igreja,
não faria sentido que exer-
cesse uma função, normal-
mente só desempenhada
em nome e com o beneplá-
cito da Igreja.

Moradores desfilam
ia Saens Pena e

a praça nem percebe
A Associação dos Moradores e Amigos da

Praça Saens Pena e Arredores voltou ontem às
ruas do bairro. E reclamou das inundações provo-cadas pelas chuvas e da falta de providências do
Metrô e Secretaria Municipal de Obras, responsa-
veis, segundo os moradores, pelo problema.

A passeata pretendia ser, no mínimo, engraça-
da. Engraçada o suficiente para chamar a atenção
das milhares de pessoas que circulavam pelo co-
mércio da Praça. Todos os participantes desfila-
riam a caráter, munidos de guarda-chuvas, galo-chás, capas, máscaras e pés de pato. Mas isso não
chegou a acontecer. E a manifestação reduziu-se a
um grupo com cerca de 50.pessoas, segurando
cartazes que passou sem, em momento algum,
despertar mais do que alguns olhares.

Enchentes constantes
Chove, a Tijuca enche. Segundo a Associação

dos Moradores, o culpado disso é o metrô, poissuas galerias passam pelos subterrâneos do bairro,
bloqueando o fluxo dos lençóis dágua que desá-
guam no Rio Maracanã e outros. O metrô, entre-
tanto, não é o único responsável. O problema é
antigo e foi apenas agravado com as obras.

Os pontos onde há maior concentração de
água são: graças Saens Pena, da Bandeira, Afonso
Pena; Avenida Heitor Beltrão e Ruas Conde de
Bonfim, Dr Satamini, José Higino e Marquês de
Valença. O presidente da Companhia do Metropo-
litano, Carlos Teófüo, há 10 dias reconheceu a
existência do problema, quando prometeu aos
moradores entrar em contato com o Secretário de
Obras, Renato de Almeida, para resolver a situa-
ção. Metrô e Secretaria ainda não definiram, entre-
tanto, de quem é a responsabilidade.

Enquanto os dois órgãos discutem, os morado-
res se utilizam de bombas dágua para desinterdi-
tar as garagens subterrâneas. Quem passa pelas
garagens dos prédios 555 e 545 da Rua Conde de
Bonfim, por exemplo, pode sentir um forte cheiro
de mofo. As calçadas têm marcas de limo. Mas a
principal preocupação dos moradores desses edifí-
cios é com os fios de alta tensão da Light, ligados
aos relógios de luz, nos subsolos dos prédios.

Passeata reduzida
Os participantes da passeata, membros da

Amoapra, saíram por volta das 10h30mim da Rua
José Higino, esquina de Conde de Bonfim. O gruponão chegava a 50 pessoas carregando cartazes e
faixas, algumas com guarda-chuvas. Mário Barbo-
sa Vilas Boas, de 22 anos, estudante de Engenha-
ria Química da UFRJ, estava usando máscara de
mergulhador e pé de pato.

Logo na frente, o mais novo membro da Asso-
ciação fazia sua estréia em manifestações públi-cas: Emanuel Dias de Alencar, de quatro meses,
filho do presidente da Amoapra, Francisco Alen-
car. O bebê, no colo da mãe, Angela, percorreu os
quase 500 metros da passeata, protegido por um
guarda-chuva, dormindo.

Bazílio Caiozans,? ^ \, " « v. éÀW*WMÊ

Mário Barbosa calçou pés-de-pato, e colocou máscara de mergulhador,
mas nem assim a passeata da Saens Pena chamou a atenção

11 DE ABRIL
A REVISTA DO DOMINGO

TROCA DE ROUPA
A Revista do Domingo
aproveita a •
comemoração do seu
sexto aniversário para
mudar de roupa.
E vai fazer isso sem
perder sua classe
anterior.
Portanto vá logo
avisando ao pessoal.

VENHA VER.
Domingo, 11 de abril,
vem aí a nova Revista
do Domingo.
E vai entrar em sua casa
com menos pudor.Totalmente

Chame a família. Convide reestruturada gráfica
.os amigos. e editorialmente.
Acorde os vizinhos. Mais solta. Jovem.

Desinibida.
com novo corpo e nova
cara.
E principalmente de
alma nova.
Falando do jeito que
você gosta sobre tudo o
que você já gostava: casa,
decoração, moda,

lançamentos, culinária,
beleza, atualidades,
horóscopo, veríssimo.
TUdo isso e muito lazer
e diversão na edição
de aniversário da Revista
do Domingo.
Agora de roupa trocada,
ainda melhor.
Para que você nao
troque uma boa leitura
por outra opção
qualquer.
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JpRNAL DO BRASIL

Reserva de espaço até: 31
de março de 1982.
Entrega de material: 2 de
abril de 1982.

em:
Mutirão
tira lixo
Laranjeiras

Um mutirão alegre, com
pessoas de todas as idades;
principalmente crianças,
limpou, ontem à tarde,' ò
terreno da Rua Cristóvão
Barcelos, em Laranjeiras,
onde, há 15 anos, morre-
ram soterrados 33 morado-
res dos prédios que desa-
baram na maior tragédia
no Rio, provocada por^dés-
lizamento de terra. '"""""

O mutirão foi organizado
pela Associação de Mora-
dores de Laranjeiras,, por-
que o terreno, pertencente
aós sobrevimentos ou her-
deiros dos ex-moradorés,
não era limpo pela Prefè--
tura. "Além disso, precisa-
mos devolver ao terrenç»
um pouco da vida que ele
devia ter" — explicava-o
advogado Virgílio Borba,
de enxada na mão. ¦¦*-¦

HOMENAGEM

Por ser particular, o ler-
reno, de 600 metros qua-
drados, numa encosta' do
Morro de Santa Marta; não
era limpo pela Comlurb.,
causando problemas para
os vizinhos, pois a sujeira
atraía mosquitos, causava
mau cheiro e, por ocasião
de chuvas, transbordava
seus entulhos para a Rüà
Cristóvão Barcelos. * '*"

O lixo que se acumulava
era amenizado pelas mui-,
tas árvores plantadas- há
10 anos por alguns mora-:
dores, entre eles o econo-
mista Irineu Dutra, resi1--
dente 50 metros adiante',
na ' Rua Professor Ortiíi
Monteiro, onde já vivia
quando ocorreu a tragédia
de fevereiro de 1967,.,um
domingo à noite. 

Plantamos as árvores
em homenagem aos mor-
tos — contou Irineu Dutra,
que ajudou a salvar muitas
pessoas, retiradas dos es-
combros de três prédios,
que desabaram uns sdbre
os outros, a começar por
uma casa, empurrada por
uma enorme pedra. Irineu
Dutra estava em casa,, à
noite, quando, no meio,da
chuva que caia, ouviu uma
explosão, seguida do corte
de luz. Correu e viu a ptíèí-'
ra, os destroços "e os gritos"
de agonia".
BRINCADEIRAS

Ontem à tarde, a partir,
das 15h, o terreno de triste,,
lembrança ganhou vida
com a presença de muitas
crianças. Manejando pás;
enxadas e cestões cedidos
pela Comlurb, eles reco-
lhiam o lixo acumulado
pelo tempo. Adultos tam-,
bém participavam do mu-
tirão, entre eles o advoga-
do Virgílio Borba, morador
há 36 anos na Rua General
Glicério, bem próxima, e
com uma lembrança trági-
ca do local: ,.nu.,

No dia do deslizamenj'
to, o Hanz, um amigo; foi
comigo a um bar aqui per-'
to tomar a última cerVejà'
do domingo, com nossa,
turma. Estava chovendo;
eram lOh da noite, e.ele
deixou a mulher e dois fi-
lhos na porta do prédio.
Quando voltou, havia per-"
dido a familia. Nunca mais
eu o vi.

Comandados pela antro-,
póloga Regina Prado, re-
presentante da Rua Cris-
tóvào Barcelos na Associa-
ção dos Moradores, os
adultos e crianças, en-
quanto faziam a limpeza,"
enfeitaram o local com
bandeiras coloridas, pre-
sas a cordões estendidos
entre as árvores. O traba-
lho sério não evitava as
brincadeiras, como a de
uma senhora que apontou
para a educadora Sara Da-
guri, dizendo que ela esta-
va usando a enxada de ca-
beca para baixo, tal sua
falta de familiaridade com
o instrumento.

PRÊMIO

Devido aos insistentes
pedidos dos moradores, a
Comlurb já havia retirado
dois caminhões de lixo do
local, mas deixou o resto,
para "não cortar o barato!'
do mutirão, que, segundo>a
antropóloga Regina Pra-
do, teve também uma"função educativa".

Como recompensa pelo
esforço empregado na Uni-
peza, os participantes do
mutirão, no final dos tra-:
balhos, ganharam um lam
che de suco. cangica, bolo
e torta, preparado por eles
mesmos e servido numa
pequena barraca montada
em frente ao terreno, que
servirá de área de lazer pa-
ra as crianças das redon-
dezas.
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Eleições levam políticos a
procurar líder comunitário

Considerados até pouco tempo pre-
sgpças indesejadas nos gabinetes, os
líderes dos movimentos comunitários
d£..'associações de bairro começam a
sentir, com a proximidade das eleições,
sinais de mudança no relacionamento
cóm as autoridades. O presidente da
Associação dos Moradores e Amigos da
Praça Saenz Pena (Amapra), Francisco
Alencar, foi informado pela assessoria
do.Palácio Guanabara que o projeto da
entidade para construção de um parque
na^ãrea que a Companhia do Metrô
desapropiou está sobre a mesa do Go-
vernador Chagas Freitas.•"Na área das chamadas comunidades
carentes, completou-se ontem, com a
realização da assembléia geral da Fede-
ração das Associações de Favela do Rio
de'Janeiro (Fafeij), a montagem do es-
quema que reúne as diversas correntes
do •PMDB fluminense no apoio à candi-
datura do Deputado Miro Teixeira ao
Governo estadual. Realizada sob o sig-
riò' da incorporação, a assembléia mar:
còü"ò flm das hostilidades entre as fac-
ções' de Jonas Rodrigues da Silva, do
eírtiítito PP, e de Ireneu Guimarães, do
PMDB, que há três anos disputavam na
Justiça a presidência da Faferj.

Plebiscito

jQs moradores da Tijuca aguardaram
d^ julho a dezembro do ano passado
uma audiência com o Governador Cha-
gas' Freitas. Não conseguiram, mesmo
depois de terem entregue um abaixo-
assinado de 31 mil signatários, pedindo
a, .transformação dos terrenos desapro-
priados pelo Metrô na Rua Dr. Sattami-
nfeBffi parque.
„.,-i— Foi uma surpresa — conta Fran-
çisçp Alencar — quando, semana passa-
da, recebi um telefonema do assessor
especial, Osvaldo Henrique. Ele disse
que o Governador Chagas Freitas vê
com'muito carinho nosso movimento e
quer conversar conosco sobre o projeto
douparque na Dr. Satamini."

,:0 presidente da Amapra reconhece
que-as associações de bairro precisam
alcançar "uma grande vitória" que com-
pense as derrotas sofridas com as tenta-
tivas de modificar os projetos da auto-
estrada Lagoa—Barra e da via paralela
ã Rua das Laranjeiras.'"río caso da Praça Saens Pena, ele
considera que "o jogo por enquanto está
zero a zero", à espera de uma definição
do Governo estadual. A data prevista
para inauguração do metrô na Tijuca é
l&dfi maio. Se até lá não houver respos-
tadas autoridades, Francisco Alencar
far4num plebiscito no bairro, "com res-
posta sim ou náo para a pergunta: Você
quer que os terrenos do metrô sejam
transformados em parque?"

Compromisso
- Das idas e vindas à Prefeitura e ao

Palácio Guanabara, o presidente da
Amapra diz ter recolhido um ensina-
mento: "Se o povo brasileiro não está
preparado para votar, as autoridades
nào estão preparadas para a democra-
cia. Parece que há uma tática de nunca
negar, mas nada fazer para concretizar
o sim."

— O Governo atual — continuou —
foi muito ruim e nunca recebeu uma
associação de bairro. Uma coisa que dá
eájférança é que todos os candidatos a
governador já assumiram compromisso
dexiüvir as associações de bairro. Isso é
sintoma de que elas, sem dúvida algu-
mar já começam a ter um peso político
na vida de cidade.

Para o presidente da Associação dos
Moradores e Amigos de- Laranjeiras,
Luíç.Kaufman, não há dúvida: os convi-

Gilberto Negreiros
tes que tem recebido para participar de
cerimônias na Regiáo Administrativa"são reflexos do ano eleitoral."

— O papel político das associações
acentuou Luís Kaufinan — é compro- .

meter todos ds candidatos, sem distin-
çáo de Partido, com as nossas reivindi-
cações. Todos temos consciência de que
a partidarização será o fim da associa-
ção, porque provocará a divisão em
correntes pró e contra.

Medo do diálogo
Com o anúncio da Secretaria Munici-

pai de Obras, marcando para abril a
implantação da via expressa de tráfego
na Rua Jardim Botânico, tudo indica
que a associação de moradores do bair-
ro sofrerá uma derrota já na primeira
grande campanha a que se lança. O
presidente Márcio Meirelles sabe que
enfrenta uma corrida contra o tempo e
poderio da máquina administrativa.
Disse ter notado que "estão acelerando
as obras para que sejam concluídas
antes que haja uma mobilização maior
dos moradores."

Amanhã, Márcio Meirelles fará a últi-
ma tentativa de diálogo: enviará uin
oficio à Secretaria Municipal de Obras
pedindo que os moradores da Jardim
Botânico tenham acesso ao projeto da
via expressa. Ao mesmo tempo, tentará
a adesão dos comerciantes para a cam-
panha, que considera "uma tentativa de
domesticar o automóvel."

. — Não se pode submeter um bairro a
uma modificação tão profunda como
essa de transformar a Rua Jardim Bota-
nico em via expressa, onde será permiti-
da a velocidade de 80 quilômetros por
hora, sem ouvir os moradores. Será que
as autoridades têm medo de dialogar?

indagou.
No manifesto que lançou contra o

projeto da via expressa, a associação do
Jardim Botânico lembra que este é um
ato eleitoral, ao advertir que "os mora-
dores não esquecerão nunca de manifes-
tar sua inconformidade pelas decisões
nocivas ao bairro tomadas por esta ad-
ministração, em todas as oportunidades
que tiverem."

Experiência acumulada
Ao contrário das associações de bair-

ro, as entidades que congregam os mo-
radores de favelas têm acumulada uma
experiência de transação com o poderconstituído que vem desde a criação da
Faferj, em 1963.

Há três anos, quando o grupo lidera-
do por Irineu Guimarães e apoiado pelo
MR-8 promoveu eleição na Faferj e as-
sumiu a presidência, a corrente do Go-
vernador Chagas Freitas veio em socor-
ro de Jonas Rodrigues da Silva. Daí
resultou na cisão, e tanto Irineu como
Jonas passaram a reivindicar a condi-'
ção de presidente legítimo e a acusa-
rem-se de presidir uma "diretoria para-
leia."

Em outubro do ano passado, senten-
ça da Ia Vara Cível reconheceu Irineu
Guimarães como único presidente da
Faferj. O grupo de Jonas recorreu ao
Tribunal de Justiça e o processo foi
distribuído à 8a Câmara Cível. A decisão
era considerada iminente, quando ocor-
reu a incorporação do PP ao PMDB.

Na última quarta-feira, a incorpora-
ção finalmente chegava à Faferj. Irineu
e Jonas assinaram um protocolo com-
prometendo-se a realizar nova eleição
na entidade que reúne as associações de
favelados. As primeiras providências fo-
ram tomadas na assembléia-geral de
ontem, com a escolha dos integrantes
do tribunal eleitoral — comissão que
presidirá a eleição — e a concessão de
anistia aos contribuintes em atraso.

,-i .;-\

Acordo na Faferj durou 5 minutos
Os dois presidentes da Fafeij, Jonas

Rodrigues e Irineu Guimarães, se en-
contraram ontem à tarde, no Sindicato
dos Metalúrgicos, para selar a incorpo-
ração entre os dois grupos que reclama-
vam o controle da entidade. Abraçados,
posaram para fotos, apertaram as mãos,
prometeram cumprir o acordo e com
cinco minutos de assembléia estavam
brigando para decidir como será o regis-
tro de chapas para a escolha da nova
diretoria da Faferj unificada.¦ '-^- Esse acordo só foi possível graças
à Incorporação PP e PMDB — admitiu
Jonas Rodrigues, egresso do extinto PP
e apoiado pelo Governo do Estado. Para
Irineu Guimarães, assessorado por um
grupo de militantes do PMDB, a unida-

de já tinha sido tentada três vezes por
ele, sempre esbarrando no seu opositor.
Agora, com a incorporação, a situação
mudou:

— É um avanço político — senten-
ciou, dizendo que também trabalhou
por essa incorporação partidária.

A assembléia geral da Faferj, convo-
cada em editais diferentes pelos dois
autoproclamados presidentes, começou
às 17h20min, com a participação de 69
presidentes de associações de favelas.
Além deles, duas autoridades estaduais
— o Secretário Municipal de Desenvol-
vimento Social e o Subsecretário, Vi-
cente Barreto e Luiz Bahia, respectiva-
mente.

Morador questiona administrador
•"O fim do sonho da classe média, que

nos anos 60 achava que morar bem era
viver no anonimato das grandes cidades
e dispor de ruas largas para andar de
automóvel. Essa é a grande novidade
trazida pelas associações de bairro,"
reivindica Luis Kaufman.

A redescoberta da vida comunitária
e 'da necessidade de participação nas
decisões que afetam a vida do bairro é o
lado positivo que o presidente da Asso-
ciaçào dos Moradores de Laranjeiras
afirma existir na derrota sofrida com a
implantação da via paralela.

Como agir
— Com a nossa campanha — diz

Luis Kaufman — pela primeira vez o
morador de um bairro típico de classe
média carioca, como é Laranjeiras, saiu
àp sonho para questionar um tipo de
administração que é voltada para favo-
recer o automóvel e a indústria de cons-
trução civil. Com isso, despertamos o
bairro para a consciência da rua como
um lugar onde as pessoas se conhecem,
não* um espaço largo destinado aos
carros.
_-r£ía presidência da Associação dos

Moradores da Urca, José Guerra Neto
conta as vitórias do movimento comu-
nitário de seu bairro: a cabine pioneira
da PM; o ônibus de ligação com o metrô,
comprado pelos moradores; e — o que
considera i naior vitória - a limitação
do gabarito.

Estabelecida por decreto em 1978, na
administração do Prefeito Marcos Ta-
moio, a forma como foi conseguida a
limitação do gabarito na Urcs. segundo
José Guerra, é uma lição para as demais
associações de bairro sobre como agir:"'I- Eu peguei o mapa da Urca, fiz o

levantamento da população e mostrei
ao Prefeito Marcos Tamoio que, com o
gabarito livre, a especulação imobiliária
faria o número de habitantes saltar, em
pouco tempo, de 15 mil para 60 mil.
Ninguém pode refutar um argumento
racional e foi assim que, tranqüilamen-
te, sem passeata ou manifestação, con-
seguimos o que queríamos.

Coordenador da Pastoral de Saúde
da igreja do Bom Jesus, na Penha, Fer-
nando Ferreira preside uma associação
de moradores que começou a partir de
uma vitória. No ano passado, a mobili-
zação de todo o bairro conseguiu impe-
dir que a Sociedade Nacional de Agri-
cultura vendesse para a cadeia de su-
permercados Disco uma área de 114 mil
metros quadrados — a maior concentra-
ção de verde da Leopoldina — ocupada
pela Escola de Horticultura Venceslau
Belo.

Fernando Ferreira reconhece, po-
rém, que o nível de participação dos
moradores está abaixo do desejável."Evidentemente, esse problema não é
só da Penha, é um fenômeno geral da
sociedade brasileira", explicou, "mas o
fato e que ainda encontramos um medo
de participação".

A conquista de novos filiados tem
esbarrado também numa desconfiança
quanto aos objetivos políticos da asso-
ciação, conta Fernando. "Há as pessoas
que se recusam a participar porque
acham que há políticos por trás de
nossa proposta. Outras são céticas e
dizem que, sem apoio de politicos. não
conseguiremos nada. Se considerarmos
que ate recentemente qualquer tipo de
manifestação popular era visto como
ato de subversão, temos mais uma ex-
plicaçâo para a resistência dos mora-
dores."

Sears, agora, também no BarraShopping:
uma nova opção para suas compras e seu lazer.

Sears] Fique em boa forma e
economize com estas ofertas!

Belciclo
A maneira prática, econômica e agrada-
vel de praticar ciclismo. Permite um exer-
cício completo, em sua própria casa, na
hora que você quiser. Modelo dobrável,
fácil de'guardar em qualquer cantinho.
Com regulador de pressão no pedal, gui-
dão regulável e selim ajustável.

Preço Baixo
é Sears! Cr$

mens.
iguais de Cr$

Cr$
sem entrada

15.950,
1.590,

38.160,

Caloicicle
luxo

Com movimentos con-
jogados para exercícios
progressivos de braços,
tronco e cintura. .

Preço Baixo é Searsl

23.500,
Use as facilidades do

Credi-Sears!
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Economize
CrS 5.000,
Remosan
hidráulico

Smiuladoi perfeito do
exercicio de reinar Ten-
são regulável.

De CrS 24.990, por

CrS 19.990,
Use as facilidades do

Credi-Sears!

Masscigeador elétrico
de múltiplos lisos.
Com graduação de
velocidade. Dobrável.
Preço Baixo é Sears!

16.490
Use as facilidades do

Credi-Sears!

Economize
Cr$ 1.040,

Prancha
dobrável

Revestimento de es-
puma recoberto
com courvin. Tam.:
1,90x0,40m,

De Cr$6.890, por

CrS 5.850,
Use as facilidades do

Credi-Sears!

_^_< -%_r^ /Economizes.

J_*-à j_9^ ^ Süa esco'^a L
\__? iiS_r \ De CrS 250, por J\^8 » V1907

XO o.\.\\o/Peso-bola de ferro fundi-
do pintado. De 1, 2, 3, e
5 quilos.

Anilha de ferro fundido
pintado. De 1, 2, 3 e 5
quilos.

Economize até Cr$ 1.300,
Barras cromadas

De 40cm De CrS 2.190, por CrS 1.750,

De 1,20m De CrS 5.390, por CrS 4.290,

De 1,50m De CrS 6.490, por CrS 5.190-

SEARS BOTAFOGO. OE 2? A 6?. DAS 9 AS 22H E AOS SÁBADOS, DAS 9 AS 18:30H - SEARS BARRASHOPPING. DE 3? A SÁBADO. DAS 10 AS 22H - 2?. DAS 14 ÀS 22H

Você pode
contar com a Sears SATISFAÇÃO GARANTIDA

OU
SEU DINHEIRO DE VOLTAI

Botafogo
Praia de Botafogo, 400

Tel.: 286-1522

BarraShopping 33
Av. das Américas, 4668

Tel.: 327-731KPABX)
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Museu de Belas-Artes faz
projetos para despertar

Do lfi rn_Vj©ira

A Batalha do Avai, maior quadro do
Museu Nacional de Belas-Artes, com 50 m2
— área de um bom quarto-e-sala — não
consegue nem despertar a atenção do guar-
da que dorme erri frente, na galeria do século
XIX. O museu teve problemas financeiros
desde 1937, quando foi criado, no Estado
Novo, até o dia 4 de janeiro deste ano,
quando passou a integrar a Fundação Pró-
Memória. Até então, era uma instituição
cujos diretores, sem recursos, tinham de
lutar contra infiltrações, burocracia e o de-
sinteresse do público, sem condições de fun-
cionar adequadamente.

Exposições com músicas da época do
artista, acompanhadas de cursos, catálogos
e guias; a possibilidade de cobrar ingressos;
a reavaliação das 10 mil 500 obras do acervo
(muitas ainda avaliadas em réis) para um
catálogo geral nunca impresso; a reprodu-
çáo das obras em cartazes e cartões-postais;
a reimpressão de gravuras originais com
matrizes de Goeldi; e cópias autênticas em
bronze a partir das formas de gesso de
Bernardelli, para serem vendidas, sào proje-
tos para este ano, que visam despertar o
museu.

Doações
Em agosto, com a exposição do sesqui-

centenário de Victor Meirelles (23 obras do
artista tiveram de ser restauradas para a
exposição), o museu já pretende colocar
toda a infra-estrutura acima para que os
visitantes "não vejam apenas a obra, mas
também sintam e compreendam o que ela
representa. Para íõso eles váo contar com a
projeção de slides, conferências, catálogo da
obra do artista e guias treinados", segundo o
diretor do museu, professor Alcídio Mafra.

O professor circula o tempo todo pelo
museu. Seu rosto magro e o cabelo grisalho
cortado à escovinha já são conhecidos em
todo o prédio de estilo renascentista francês,
na Av. Rio Branco, nos três meses em que
assumiu a diretoria. Ele tem o hábito de
responder as sugestões de sua equipe com a
pergunta: "Por que não?". Seu desejo é que
o museu se torne semelhante aos estrangei-
ros e mostra que o prédio está em atividade
desde a limpeza dos quatro depósitos do
acervo — "Eles estão, agora, cheirando a
desinfetante e naftalina" — até as portas de
onde estão sendo retirados quatro camadas
de tinta: "Elas são feitas de sucupira, uma
madeira rara que estava escondida"

Depois de falar sobre as lacunas do
museu na arte do século XX, o Sr. Alcídio
Mafra lembrou que uma coleção de dese-
nhos de Alvim Correia. A Guerra dos Mun-
dos, foi oferecida ao museu.

— Outras obras de arte como essa pode-
riam ser adquiridas pelas empresas privadas
e doadas ao museu. Elas seriam, além de um
desconto no Imposto de Renda, uma promo-
ção para a empresa — disse.

O museu possui o acervo mais completo
da arte brasileira do Século XIX.Ele tem,
por exemplo, 450 obras de Rodolfo Amoedo.

Júlio Bandeira
Mas são justamente os quadros desse acervo
que, segundo a chefe da Seção de Restaura-
ção, Magali Oberlaender, que são "atendi-
dos quase em regime de pronto socorro".

Em 1974, ele achou 10 obras doadas
enroladas num depósito, com uma etiqueta
onde se lia: "Irrecuperáveis". Em 1975, foi
feito um levantamento e havia 500 obras em
estado 4, o estado em que as quatro partes
do quadro — verniz, pintura, preparação e
suporte (tela ou madeira) — estão compro-
metidos.

Esses 500 já foram praticamente res-
taurados. Mas, em 1980, um cano estourou e
um Décio Villares, um Victor Meirelles e um
Eliseu Visconti ficaram algumas horas sob
um jato dágua, até eu chegar de manhã;
ainda bem que cheguei cedo — contou Ma-
gali.

Até o ano passado, como as verbas che-
gavam atrasadas — em 1981, chegaram em
outubro — ela tinha de trabalhar com mate-
rial comprado de seu próprio bolso.

Agora, nós temos recursos e o espírito
é totalmente diferente — comentou Magali;
que utiliza em seu trabalho fungicidas como
o pentaclorofenato de sódio nas ceras usa-
das na restauração.

Ela se protege com máscaras cirúrgicas
e luvas, numa sala onde o ar é renovado de
três em três minutos.

Em Londres, você pode comprar uma
gravura de Goya por 20 libras (Cr$ 5 mi 200),
porque o Museu do Prado imprime edições
póstumas com as matrizes originais do artis-
ta. Nós, aqui, vamos fazer reimpressões das
matrizes originais da coleção do museu, pa-
ra vender gravuras, cartões-postais, cartazes
e calendários — contou o artista plástico e
gravador Carlos Martins, há um mês traba-
lhando no museu.

Ele está fazendo o levantamento do
acervo, que possui obras de Dürer e Rem-
brandt, para um catálogo de consulta. Ao
mesmo tempo iniciou contatos com museus
internacionais para intercâmbio.

O museu é o equivalente nacional do
Louvre.

Até a época em que se iniciou o
inventário do museu — de 1974 a 1978 — a
coleção estava colocada num armário sem
separação por autor, sem que se soubesse o
que havia — disse Pedro Martins Caldas,
excoordenador da Seção Técnica.

Eu tenho a certeza de que vou ter
surpresas incríveis abrindo as gavetas da
mapoteca, onde estáo as gravuras — acres-
centou Carlos Martins.

Luis.Rafael Vieira Souto, conservador
das esculturas, sabe o número exato das
peças (100) em gesso que precisam ser res:
tauradas. Elas foram doadas pelo irmão de
Rodolfo Bernardelli, Henrique, e as arma-v
ções internas estão apodrecendo.

Esses moldes não foram feitos para du-
rar muito e é preciso substituir o interior das
peças, um trabalho caro. Algumas, verdadei-
ros Degas, nós pretendemos passar para o
bronze e vender suas cópias — declarou.
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Eu Vi o Mundo. Ele Começava no Recife, pintura a guache de Cícero Dias —
com quase a mesma dimensão de Guernica, de Pablo Picasso — foi reduzido de

15m para 12m, pela deterioração

Abandono
destrói
guache

Eu vi o Mundo, Ele
Começava no Recife,
pintura em guache de
Cícero Dias, obra do ar-
tista quando tinha -24
anos, em 1929, atual-
mente com 26 rii*'^—
quase a mesma dimen-
são de Guernica, de Pi-
casso (27 ma) — está
sendo restaurada-por
Norma Peregrini^no
quarto andar da alares-
querda do Museu^ga-
cional dè Belas-Arí|!S..,

Norma, magra e-pe-
quena, trabalha nessa
primeira fase da restau-
ração com bisturi jaleco
e máscara cirúrgica, ti-
rando delicadamente
uma cola grossa que
destruiu em vários lu-
gares o papel kraft da
obra que, tinha origi-
nalmente 15m de com-
primento e agora, de-
pois de quase quatro
décadas de abandono,
está com apenas 12 me-
tros.

— Os nus eróticos
que causaram tanta ce-
leuma na exposição do
museu, em 1931, foram
arrancados — disse,
com indignação, Norma
Peregrini. — A obra,
quando foi entregue ao
museu, em dezembro,
era dada como perdida.
É como se eu estivesse
conseguindo tirar áa.
morte uma obra de arte.
Mas eu escrevi ao Cíçe-
ro — hoje com 75 anos
de idade dizendo: "Seu
painel está renas-
cendo".

Depois de retirar a co-
la, de limpar os pigmen-
tos (as cores são verde,
terra, amarelo, preto,
azul e vermelho); de co*
locar papel austríaco
que se funde com o dor-
so da obra; de colocar
um segundo suporte de
papel kraft; e obturar as
zonas destruídas com
papel artesanal japo-
nês, a obra será repinta-
da pelo próprio artista e
reassinada. Norma
acredita que isso deve-
rá ocorrer em agosto,
quando a obra restaura-
da ficará em exposição
permanente no museu.
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Garson

TV PHILC016" COLOR B-832-M
41 cm (16"). Tecnologia Philco-Hitachi,
Cinescópio Black Matnx In Line. Seletor
digital de canais. Sintonia digital de
12 canais. Controle de niati^. Saida
p 'gravação. Saida p/ fone de ouvido.
Funcionamento em 1 lUi 127/220v.
Gabinete de luxo. Peso I8kg. Produzido
na Zona Franca de Manaus.
Com apoio da SUFRAMA
sudam esic. mensais

A vista 92.445, ou
16 de 10.293 = 164.688,

10.293,

TV PHILCO 20-B 829 M
Com tecnologia Philco Hitachi, 51 cms. Cinescópio Black
Matrix, In Line. Controle de Matiz. Sintonia fina
automática. Som frontal, instantâneo.
Funcionamento em 110, 127e220 volts.
Produzido na Zona Franca de Manaus
Com apoio da SUFR AMA, SUDAM eSlC.

10.100,
mensais

O SOM DOS GIGANTES
NOVO LANÇAMENTO COM A

TECNOLOGIA PHILCO-HITACHI

PHILCO

ajas

U4i4WuS

CONJUNTO
PHILCO-HITACHI I
RECEIVER PSR-50.
AM/FM Stéreo.
Potência 230 watts
(IHF)em8ohms.
Circuito de proteção eletrônica!
CAIXAS ACÚSTICAS PSP-50
(PAR). Suspensão acústica. ¦
LED indicador de Sobrecarga
de Potência.
Produzido na Zona Franca de
Manaus.
Com apoio da SUFR AM A.
SUDAMeSIC.

EM ATÉ 24 MESES S/ENTRADA

I PHILCO Bi

TV PORTÁTIL
PHILCO B-265/2M
31 cm. (12"). O portátil
na sua melhor forma.
Giratório. Funciona em 110,
220ou bateria de 12 volts.
Produzido na Zona
Franca de Manaus.
Com apoio da SUFRAMA
SUDAMeSIC.
A vista 26.935, ou
1 + 24de2.610.=65.25Ü,

_j

AR CONDICIONADO
PHILCO
F-28M71
Alta eficiência com o mais
baixo índice de ruído. 2750
Kcal,'h11.000 BTU.
Direcionadorde Ar
automático. Compressor
importador. Funciona em
110 volts.

£3

mensais

CENTRO: Uruguaiana, 5 - Ouvidor, 137 - Alfândega, 116/118
COPACABANA: Raimundo Corrêa. 15/19 ¦ Copacabana, 462-B

IPAN EMA: Visconde de Pirajá. 4-B - BOTAFOGO: Marquês de Abrantes, 27
TIJUCA: Conde de Bonfim, 377-B - MÉIER: Dias da Cruz, 25

MADUREIRA: Carvalho de Souza, 282 - Carolina Machado, 352
Min. Edgard Romero, 197 - BONSUCESSO: Cardoso de Moraes. 96

¦ ?. ¦ U' à vista 78.856. ou 5 de 17,000, = 85.000,

CONJUNTO
PHILCO-HITACHI II
RECEIVER PSR-30.
AM/FM Stereo. Potência 160watts
(IHF)em8ohms.
Chave monitor para 2 gravadores
CAIXAS ACÚSTICAS PSP-30
(PAR). Sistema Bass-Flex.
Potência máxima de entrada
80WIIHF).
Produzido na Zona Franca
de Manaus.
Com apoio da SUFRAMA,
SUDAMeSIC.
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Garson PENHA: Plinio de Oliveira, 57 -1. GOVERNADOR: Cambaúba, 6
CAMPO GRANDE: Ferreira Borges, 6/8 - CAXIAS: Pres. Kennedy, 1605/1607
S.J. MERITI: Matriz, 103 - N. IGUAÇU: Amaral Peixoto, 416/420
NITERÓI: Cel. Gomes Machado, 24/26 - S. GONÇALO: Nilo Peçanha, 47
NILÓPOLIS: Getúlio Vargas. 1403 - PETRÓPOLIS: Rua do Imperador, 496
RIO SUL e BARRA SHOPPING: Abertas até às 22:00 horas.
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Sacolão de
Ceasa vende
mais de 30t

Niterói — Por Cr$ 38 o
quilo, mais de 5 mil pes-

. soas consumiram cerca de
30 toneladas de legumes,
frutas e hortaliças vendi-
dos. pelos varejistas da
Ceasa no projeto Sacolão,
inaugurado ontem, no pré-
dio de um antigo mercado
de peixe, na Avenida Wa-
shington Luiz, perto da
Ponte Rio—Niterói. O
atendimento hoje será das
7h às 13h.

Mui-^i gente gostou dos
produtos frescos, mas que
quem chegou depois das
9h — quando ocorreu o
maior pique de consumi-' dores — não encontrou va-
gem, cenoura, chuchu, to-
mate e pimentão, produtos
que só foram expostos nos
tabuleiros depois do meio-
dia, quando chegou novo
carregamento dos produ-
tores. O presidente da Cea-
sa-RJ, Massaharu Ivashi-
ma Seo, afirmou que "a
feira da dona-de-casa sai
pela metade do preço".

FILA NAS CAIXAS

O Sacolão foi aberto às
7h. Uma hora depois já era
grande a fila para entrar
no mercado, quando ele foi
oficialmente inaugurado
pelo Prefeito Moreira
Franco e por Massaharu
Seo. As pessoas podiam
usar suas próprias bolsas
para escolher e guardar as
frutas, legumes e hortali-
ças, ou pegar sacolas ofere-
cidas pela Ceasa. Na pri-
meira parte do mercado,
funcionaram boxes ven-
dendo carne, ovos e queijo,
a preços também mais ba-
ratos. Nos boxes seguintes,
foram colocados os tabu-
leiros com os produtos em
promoção, para a livre es-
colha dos compradores.

AÔnibus de
Niterói têm
novos preços

Niterói — As novas tari-
fas unificadas dos ônibus
que operam no eixo Nite-
rói—São Gonçalo—Maricá
começam a vigorar no pró-
ximo dia 1° de abril. Qua-
torze seções de maior per-
curso tiveram seus preços
reduzidos, quatro de curta
distância foram majoradas
e duas foram mantidas, de
acordo com estudo feito
pelo Departamento de
Transportes Concedidos e
aceito pelos empresários.

A unificação das tarifas
de outras 60 linhas.que li-
gam o Centro de Niterói
aos diversos bairros de São
Gohçálo — responsáveis
pelo transporte diário de
cerca de 300 mil passagei-
ròs — ficou para ser decidi-
Ida até a segunda quinzena
do mês que vem. O Sindi-
cato das Empresas de
Transporte teme a concor-
rência das linhas munici-
pais de São Gonçalo nas
seções de curta distância,
onde os preços das linhas
intermunicipais sâo
maiores, e, por isso, ficou
de apresentar contrapro-
posta o DTC.

NOVAS TARIFAS
As novas tarifas aprova-

das pelo DTC sáo as se-
guintes: linhas Niterói—
Tribobó, Niterói—Cova da
Onça, Niterói—Sardinha
Rubi e Niterói—Gradlm ti-
veram os preços reduzidos
de Cr$ 26 para Cr$ 25; a
linha Niterói—Jóquei teve
a seção direta reduzida de
Cr$ 49 para CrS 40 e a se-
ção Tribobó—Jóquei ma-
jorada de Cr$ 25 para Cr$
30.

A linha Niterói—Itaipu
teve a passagem direta re-
zudida de Cr$ 73 para Cr$
65; Rio do Ouro—Itaipu,
de Cr$ 43 para Cr$ 30; Tri-
bobó—Itaipu, aumentou
de Cr$ 44 para Cr$ 45; e
Niterói—Várzea das Mo-
ças, aumenta de Cr$ 26 pa-
ra Cr$ 35.

A linha Niterói—Maricá,
via São José, foi majorada
de CrS 101 para CrS 110, na
passagem direta; houve re-
dução de Cr$ 73 para Cr$
65 na seção Niterói—São
José; foi mantida em Cr$
30 no trecho Rio do Ouro—
São José; e aumentada de
Cr$ 28 para Cr$ 30 na seção
São José—Maricá.

As linhas Niterói—
Várzea das Moças, via Ma-
ria Paula e via Tribobó;
foram reduzidas de Cr$ 49
para CrS 35, enquanto a
linha Niterói—Ponta Ne-
gra ficou com as seguintes
tarifas: direta, redução de
Cr$ 141 para Cr$ 110; seção
Niterói—Sào José, redução
de Cr$ 73 para CrS 65; Rio
do Ouro—São José, manti-
da em CrS 30; São José—
Maricá, aumenta de CrS 28
para CrS 30; e Maricá—
Ponta Negra, Redução de
CrS 36 para CrS 35.

O DTC criou a linha Ni-
terói—Itaipuaçu, fixando
os seguintes preços direto,
CrS 90; Niterói—Sao José
CrS 65; Rio do Ouro—São
José CrS 30; Rio do Ouro—
Niterói, Cr$ 35; e Inoan—
Itaipuaçu, CrS 30.

CONCURSOS ABERTOS
Escrivão - Agente Vigilância - Banco Brasil - Banco Central - Av. 13
Maio, 47 - s/206 - Cidade - R. Joaquim Méier. 13 - Méier

Fone: 220-7386

Colégio fütoiricks
Tempo Integral desde o Maternal
BARRA-RECREIO
JU Estrada do Pontal, 2760
lx> 2740033/327-8839

INSP. TRABALHO CONCURSO
x Ur9?ütS!.!rlsc,r- 1 à 8/abril ESCRIVÃO POLÍCIATaxa CrS3 Mil p/procurações 500 vagas. CrS 100 mil.estados — SP — PR — MT. Venc. — 2° Grau — AmbosCurso Instensivo — Aula 0s sexos — 18 a 35 anos.inaugural dia — 15/abril Curso Início dia 4 abril (ma-
SÍ?J?S!?-! % í?stes ~" nhã-tarde-noite) 242^353 —
i2A353 Av- R'° Branco'185 Av. Rio Branco. 185 - S/919s/919.
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ARAME FARPADO DE ALTA RESISTÊNCIA

ARTEFATOSoe ARAMEbFERRO inu.com.s/a
RUA DO LAVRADIO, 18-22

TEL 222-2425 -232-7656 A_\__i

ODISCO
ÍXPIDLX OS PRÍCOS.

ti
AÇOUGUE:
Pernil, kg 284,00
Frango, kg 147,00
Fígado, kg 187,00
Bucho, kg....:......... 99,50
Carré, kg. 393,00

^^SS:.<*__ iii

SALGADOS:
Carne seca dianteiro, kg

357,00
Lombo Pernil, kg . 365,00
Orelha Salgada, kg.... 142,00
Apresuntado, kg...". .310,00

ÁfW.
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MERCEARIA:
Biscoito Rialva, sortido, pacote de
soog  48,00
Massas Adria Flor, pacote de 500 g.

53,90
Papel higiênico Delsey, embalagem
com 2 rolos 61,00
Claybom Cremoso, pote de 250 g...

49,00
Goiabada Passarinho, kg 95,00
Queijo Minas Cristalino, kg

350,00
Creme de leite Parmalat. 60,00
Brahma Chopp, lata 53,90
Azeite Castelo de Alvear, lata de
900 ml 490,00
Maionese Cica, vidro de 250 g.....

55,00
Extrato de tomate Monte-Belo,
lata de 370g 87,50
Molho Pomarola 81,50
Sabão em pó Minerva, pacote de
eoog 137,00
Lã de aço Bom-Bril.'..';.. 28,90
Desinfetante Pinho Sol, 500 ml

116,90
Sabão Bio liquido, litro 161,00
Shampoo Colorama Profissional,
sortido 179,00
Creme Rinse Colorama Profissional

196,00

Mais um ano em que o Disco, entendendo que
nessa época as despesas são quase insuportá-
veis para muita gente, decide dar uma baixa
geral nos preços em centenas de artigos. Des-
contos, muitos descontos que chegam até a
preços abaixo do custo. ' f|
.— . ' v -_:.i ,•' ':'¦'{. '": -,'¦¦- ' '

Creme dental Kolynos branco, 67 g
45,00

Desodorante Mistral Lavanda. Le-
ve 2 e paguei 82,00
Óleo de soja Violeta, 900ml

110,00• • • * * MM ^__W Wa^mW ^v

Sabão Anglo, tablete de 200 
.):.......,...:....:......14,95
Nescafé, vidro de 100 g 192,00
Ervilhas Etti, lata de 200 

49,00
Maionese Gourmet, vidro de 250 g.

69,95
Sabão em pó Mago Limão, 600 g..

143,00
¦-«¦-« .¦—i
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CEREAIS: __ __
Arroz Aquilles, kg 00,00
Feijão preto Alazão ou Ouro Negro,
kg  102,00
Feijão preto novo Disco, kg

88,00
Farinha de mandioca Disco, kg

38,00
Farinha Granfino Extra, kg

58,00
Farinha Granfino Torrada, kg

59,50
Fubá Disco, kg 29,50
Fubá Granfino, kg 41,00
Farinha de trigo 3 Coroas, kg

34,00
Farinha de trigo Fama, kg

34,00

¦ 
% 

>%•¦,

BAZAR:
Filtro de papel Ouro Negro, n.° 102.

61,00
Filtro de papel Ouro Negro, n.° 103.

101,00
Balde Polyutil de 9 litros

123,00
Prato fundo e raso: Turquesa,
Tropical e Aquarius... 108,00
Prato de sobremesa: Turquesa,
Tropical e Aquarius .... 96,00
Prato Ipanema, fundo e raso

87,00
Prato Ipanema, de sobremesa

78,00

~sZ^^Y^

CEASA!
Aipim, kg ,,
Laranja Pêra, dúzia
Tomate, kg
Chuchu, kg.....:.,.
Pimentão, kg......
Pepino, kg
Repolho, kg
Abacate, kg
Abóbora kg
Inhame, kg
Coco seco, kg.
Mamão Especial,

88,00
74,00
35,00
15,00
83,00
17,00
13,00
48,00
14,50
31,00
78,00

unidade81, 00

* ' : .
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Justiça lenta custa a abrir portão de casal em Ibicuí
«¦5 -"• /sr/ip/ Tnhrtle

A lentidão da máquina judiciária e o
alto preço das custas estão afastando
cada vez mais o povo da Justiça: no
município do Rio um em cada 80 habi-
tantes propõe uma ação cível, anual-
mente, enquanto em Nova Iorque a pro-
porção é de uma ação para cada oito
habitantes. E a descrença, entre os mais
carentes, é tão grande que chega a ser
irrisório o número de feitos na Justiça
Gratuita: pouco mais de 1 mil por ano.

Uma briga de vizinhos, uma geladeira
mal consertada, falta de pagamento, um
amassado no carro: causas de pequeno
valor que deveriam ser julgadas em rito
sumaríssimo, segundo a legislação, po-
dem durar muitos anos, para desespero
dos interessados: o Governo Federal
tem uma proposta, que já está em dis-
cussão. para remediar o quadro: a cria-
ção das varas descentralizadas, para pe-
quenos feitos.

Modelo
— A Justiça é reflexo do modelo, que

é consumista, feito para banqueiros. O
cidadão comum se sente muito mais
como sujeito de deveres e não de direi-
tos. A autoridade é vivida como uma
entidade punidora. repressora e náo pio-
tetora. E a Justiça é encarada como
hostil, demorada e cara. Justiça, no con-
senso do povo, "é negócio para gente
poderosa".

A análise é de Sérgio Bermudes, pro-
cessualista, professor da PUC e da Fa-
culdade Brasileira de Ciências Juridicas,
que alerta para o fato de que a Justiça é
um serviço público "que funciona tão
mal para o povo, como muitos outros
serviços públicos. Ela está sendo trans-
formada em fonte de lucros, pois cada
vez se procura arrecadar mais e despen-
der menos com ela".

Hoje o valor minimo de uma causa,
no Rio. estipulada pelo Regimento de
Custas, é de Cr$ 330. Mas se alguém
quiser reparar um dano ou reivindicar
um direito nesse valor terá que despen-
der obrigatoriamente Cr$ 2 mil 625 —
sem contar os honorários do advogado
— segundo um cálculo feito por Sérgio
Paulo Assunção, conselheiro da
OAB/RJ: "O último aumento das custas
no Rio superou todos os aumentos dos
índices oficiais e extra-oficiais, e tam-
bém os dos reajustes salariais. A Justiça
está cada vez mais sd afastando da po-
pulação, sobretudo de pequeno poder
aquisitivo, para a qual o obstáculo finan-
ceiro é praticamente intransponível".

. A área oficial — no âmbito federal —
também se mostra preocupada com a
elitização e a lentidão da Justiça. O
consultor jurídico do Ministério para a

Desburocratização. João Geraldo Pi-
quet Carneiro, acha que no inicio do
segundo semestre deste ano estará em
condições de enviar para o Legislativo o
projeto que cria as varas especiais para
causas de pequeno valor, que seriam
instaladas em todo o pais, nas áreas
mais adensadas.

São muito numerosas as reclama-
ções que recebemos contra a lentidão e a
inacessibilidade da Justiça. E o grande
sufoco é justamente na primeira instàn-
cia, para onde todos os interessados se
dirigem inicialmente. Com o sufoco,
muitos desistem ou nem tentam.

Desta forma, observa Piquet Carnei-
ro. nas causas de pequeno valor a ten-
dência é o cidadão comum tentar resol-
ver o seu problema na polícia e não na
Justiça, que seria o local adequado. Isto
ocorre muito com os acidentes de trân-
sito.

Para as causas de pequena monta as
ações sumarissimas seriam a solução.
Mas processos que deveriam durar, no
máximo, três meses, podem levar anos
para se consumar: "E o preço das custas
agrava o quadro porque, para se cobrar
Cr$ 50 mil, pode se chegar a pagar Cr$
100 mil".

Nos últimos 5 anos caiu em 5% o
número de ações típicas de cobranças de
dívidas ou danos. A maioria é proposta
por empresas contra pessoas físicas, o
que mostra a tendência de elitização da
Justiça.

Consumidor
Com o atual estado da máquina judi-

ciaria, o pequeno consumidor, na práti-
ca, não tem a quem recorrer para recla-.
mar de um eletrodoméstico estragado. A
lentidão e o alto custo do processo tam-
bém desestimularn quem deseja recla-
mar por um dano no seu automóvel, ou
de uma infiltração no teto, de responsa-
bilidade do vizinho.

A criação da Justiça descentralizada
para pequenas causas seria um remédio,
pelo menos parcial, embora, por seu
âmbito, não possa abranger outras áreas
igualmente delicadas e congestionadas
como as Varas de Familia e a Justiça do
Trabalho — observa Piquet Carneiro.

O procedimento nessas Varas seria
muito simplificado "e com um custo
zero, para as partes. Quem reclama ex-
põe verbalmente o seu problema e a
outra parte também se defende, verbal-
mente. Quem quiser pode trazer do-
cumentos ou qualquer tipo de que sir-
vam para esclarecer o fato. Depois de
ouvidos os dois lados, o juiz dá a senten-
ça, na hora. O juiz funciona e trabalha

Ibicuí/RJ — Vidal da Trindade
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O casal Allegre acha triste entrar numa luta em
que a Justiça vence mas os efeitos são demorados

e desgastantes emocionalmente

Passe antes de acabar!
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bem perto do usuário e sentencia por
convicção, por bom senso".

Essas varas funcionariam também fo-
ra dos horários convencionais de traba-
lho, à noite, para facilitar o acesso dos
interessados. E a presença do advogado,
em principio, seria facultativa, embora
Piquet Carneiro admita rever esse pon-
to, já que existe uma corrente sustentan-
do que o advogado é indispensável. Sér-
gio Bermudes tem essa convicção: "O
advogado tem de estar presente, nâo por
problema de mercado de trabalho ou
coisa parecida, rnas porque ele ajuda a
simplificar e clarear a causa. A separar o
que é importante, relevante, do que não
é".

— O sistema funciona muito Dem no
. Canadá, Estados Unidos e em alguns
países da Europa, em casos de prejuízos
sofridos por consumidores, acidentes de
trânsito, pequenos serviços prestados
por profissionais, além de pequenos da-
nos ou inadimplências. Poderíamos fi-
xar os limites das causas em Cr$ 150 a
Cr$ 200 mil, por exemplo — diz Piquet
Carneiro.

Eficiência
Uma das preocupações de Piquet

Carneiro, em seu projeto, é o de dar
eficácia imediata às deciões emanadas
dessas varas descentralizadas, isto é:
fazer com que sejam cumpridas imedia-
tamente. Para isso seria necessário de-
sestimular os recursos para a Justiça
Comum. Há um preceito de que sempre
cabe recurso da decisão emanada pelo
juiz comum — explica o especialista.

Se as partes fizerem questão de que a
causa seja julgada pelo juiz a solução é
encontrar formas de desestimular os re-
cursos. Mas nesse tipo de Justiça, de v
acordo com os precedentes estrangeiros,
muitas vezes as causas são julgadas por
árbitros — geralmente advogados esco-
lhidos pelo juiz. A vantagem é que da
decisão do árbitro nâo cabe recurso. Mas
as partes precisam concordar com a
designação de um árbitro.

Outra preocupação é a de simplificar
os meios de execução da sentença,
transformando-os num sistema simples,
e procurando impedir a utilização dos
expedientes geralmente usados para
embaraçar esse processo. Nas Varas des-
centralizadas o juiz pode remeter a cau-
sa para a Justiça comum, se sentir, por
exemplo, que um problema, aparente-
mente simples, apresentado, pode estar
embutido num caso, mais complexo, de
Vara de Familia.

Exemplificando a eficiência do siste-
ma, Piquet Carneiro diz que numa só
Vara, em Nova Iorque, chegam a ser
julgados 150 causas num dia. Aqui, elas
seriam instaladas nas áreas mais popu-
losas, como as periferias das grandes
cidades, por exemplo, procurando apro-
veitar a estrutura das Varas regionais, já
em funcionamento. No momento a idéia
"está em fase de enriquecimento", e pro-
vavelmente se partirá inicialmente para
experièncias-piloto.

Reação

A criação das Varas Descentralizadas
ainda não foi objeto de estudos mais
aprofundados do corregedor-geral da
Justiça, Desembarcador Olavo Tostes:
"Ainda não meditei sobre esse assunto, e
portanto náo estou habilitado a prestar
maiores informações. Soube, no entanto,
que esse sistema tem sido um desastre
na França".

Olavo Tostes referiu-se às dificulda-
des administrativas na Justiça do Esta-
do, mas não se mostra pessimista: "Por
motivos diversos, dos 400 juizes do Esta-
do só 200 estão funcionando no momen-
to. Há também carência de pessoal espe-
cializado. Estamos realizando, no entan-
to, muitos concursos para melhorar a
situação. O que não adianta é designar
juizes despreparados que só servirão pa-
ra atormentar ainda mais as partes.
Quanto à política oficial de desburocra-
tização, estamos procurando atender às
recomendações do Ministro Hélio Bel-
trão, na parte de abolição de atestados,
por exemplo". \

Já Sério Bermudes apoia o projeto,
que considera altamente democrático e
"que poderá fazer o cidadão acreditar
que também é titular de direitos e não só
de deveres". Em sua opinião, as varas
descentralizadas, com a característica
do processo ser basicamente oral e mui-
to simplificado, estarão muito melhor
adaptadas à realidade brasileira do que
o processo tradicional: "O jurista brasi-
leiro é eminentemente conservador. Pre-
fere legislar com os olhos voltados para
modelos europeus, sem atentar para a
realidade local, que é bem diversa. E se a
Justiça, na prática, acaba não funcio-
nando, ela acaba morrendo para o cida-
dão comum".

Para que um portão de 3,5 metros de
altura fosse aberto e permitisse o acesso
de um casal à sua propriedade, foram
necessários seis anos e meio de processo,
com 80 despachos de dois juizes e um
acórdão. Mas nem assim Raffaello e Ma-
risa Allegre conseguem entrar com faci-

Israel Tabak
lidade em casa: muitas vezes encontram
o portão fechado.

Quando o casal resolveu garantir na
Justiça o direito de livre acesso jà sua
bela casa em Ibicuí — negado por um
vizinho que mora em frente do terreno e,
às vezes, passava o cadeado no portão —
tinha a esperança de ver o problema
logo resolvido. Juristas e advogados
ilustres, amigos, garantiam que o seu
direito estava assegurado e a ação, por
ser de rito sumaríssimo, duraria poucos
meses: "Mas esse processo acabou se
transformando num inferno para nós" —
lamenta-se hoje Raffaello Allegre.

Os vizinhos
O caso era aparentemente fácil de

resolver. Raffaello e Marisa Allegre e
mais um casal amigo resolveram com-
prar dois terrenos contíguos na ilhota do
Pimentel, junto à Praia de Ibicuí, próxi-
mo de Mangaratiba, para construir ca-
sas de veraneio. Como a propriedade é
grande, decidiram fazer, em condomínio,
com um caminho interno e instalar um
portão que desse acesso às duas casas.

A casa dos Allegres fica no terrerió
dos fundos, no topo de uma pequena
elevação, e a entrada que dá acesso a elà
passa junto à primeira casa. O casal,
juntamente com os amigos da primeira
casa, resolveu que o portão ficaria sem-
pre aberto durante o dia e fechado à
noite.

Mas os amigos se mudaram e os no-
vos proprietários da primeira casa pen-
savam diferente. Achavam inseguro dei-
xar o portão sempre aberto e resolveram
fechá-lo. Algumas vezes os Allegres che-
garam a encontrar o portão fechado a
cadeado.

Nós e os antigos proprietários ha-
víamos resolvido deixar o portão sempre
aberto de dia para facilitar o acesso,
sobretudo de carro, sem ter que parar. É
cansativo chegar a pé a nossa casa no
alto do morro. E, se estamos de carro,
também cansa descer sempre para abrir
e fechar o portão, que é pesadíssimo. Já
peguei uma pneumonia quando tive de
fazer isso, num temporal — disse Raf-
faello.

Mas o vizinho da frente sempre fecha-
va o portão. As tentativas de entendi-
mento não deram certo. Os amigos f -
vam abismados quando tomavam Cv.
nhecimento do caso.

Por que vocês não resolvem logo
isso na Justiça? — diziam.

Os advogados conhecidos eram da
mesma opinião. E seria uma ação suma-
ríssima, de acordo com o que dispõe o
Código de Processo Civil.

Sumaríssima
A ação começou em 16 de outubro de

1974 e a primeira audiência, marcada
pelo juiz da Comarca de Mangaratiba, só
ocorreu em 16 de fevereiro de 1978. O
processo chegou a 415 páginas e, no dia
23 de maio de 1980, o Juiz José Múcio
Pinheiro Murta, na audiência de conçi-
liação e julgamento, declarou não ter
condições de dar a sentença, naquele
ato, entre outras razões, pelo fato de.o
processo ser volumoso e ter sido exami-
nado superficialmente. «lis

A sentença só foi dada no dia 4 de
junho de 1980, julgando procedente a
ação e compelindo os réus a permitir ò
livre acesso do casal Allegre à sua pro-
priedade. Mais tarde, em março de 1981',
em segunda instância, um acórdão refor-
çou a decisão, ao determinar que o acéfe-
so pelo portão não constituía uma pas-
sagem forçada, mas, sim, uma servida^,
que é de caráter permanente e adere à
propriedade. ,

Ao tentar, por todos os meios, re-
tardar o fim do processo, creio que os
vizinhos da frente estavam mesmo que-
rendo é nos forçar a sair daqui. Mas isso
não vai acontecer nunca. O que eu não
esperava era ficar tantos anos nesáe
martírio. E o que mais me impressionou
é que, durante todo o processo, não
consegui conversar calmamente com he-
nhum dos dois juizes, para expor com
clareza a minha posição — observa Raf-
faello Allegre.

Abre e fecha
Depois das decisões judiciais, os Alie-

gre nunca mais encontraram o portão de
ferro trancado a cadeado. Mas, muitas
vezes, o encontram fechado, apesar de o
deixarem aberto, quando entram ou
saem. A proprietária raramente é encon-
trada na primeira casa, mas seus casei-
ros sempre fecham o portão.

Nos tempos do cadeado, fui at,è
aconselhada a quebrar o portão. Estava
no meu direito, mas evitei isso. Agora,
não sei como isso vai acabar. Só sei que
acabamos nos decepcionando muito
com tudo isso — disse D Marisa Allegre,-
que é diretora de turismo de Mangara-
tiba.

Caso estivesse funcionando no Brasil
a Justiça descentralizada de bairro, para
pequenas causas, como ocorre em Nova
Iorque, por exemplo, o caso do portão de
Ibicuí seria resolvido pelo juiz em ape-
nas uma audiência.

JORNAL DO BRASIL
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Loteria ^
sai para o
n° 04 838

A 1872* extração da Lo-
teria Federal apresentou
os seguintes resultados:
Primio» Valorei Bilhetes
1° CrS IÒ milhões 04 838
2°' Crí 1 milhão 08 624

Cr$ 700 mil 13 675
4» Cr$ 500 mil 53 191
5° CrS 300 mil 17 779

- CrS 10 milhões: 9ovigésimo
da Série A.'•"- CrS 

250 mih bilhete 43 855
Cr$210mil:bilhete48 369

CrS 180 mil: bilhete60 692
CrS 150 mil: bilhete 27 080
CrS 125 mil: bilhete 33 625
CrS 66 mil: bilhetes termi-
nados em 4 838

Fraude no Mãe atira
INAMPS tem dois filhos
50 acusados no Tietê

Estivador
é morto em
seu carro

'¦ — Só ouvimos os tiros.
Nào vimos nada. Também,
se tivéssemos visto algu-
ma coisa, não diríamos na-
da, porque não queremos
morrer.- Isso foi o que disse a
maior parte das pessoas
que rodeavam, ontem à
tarde, na Rua Capitão Fé-
lix, em São Cristóvão, o
Brasília NR.4906, com seu
dono, o estivador Domin-
gos Pereira dos Santos, de
55 anos, morto, com qua-
tro tiros, quando a polícia '
Chegou.

Apesar da hora —
14h30min — e de estarem
os dois bares próximos re-
pletos de fregueses, nin-
guém viu nada e os poli-
ciais da 17a DP não conse-
guiram arrolar testemu-
nhas do crime. O estivador
foi surpreendido pelo cri-
rhinoso numa emboscada,
quando reduziu a marcha
de seu carro para surbir a
rampa da Rua Capitão Fé-
lix, 576, onde ele morava,
ná cada 6, com a mulher e
duas filhas.

MISTÉRIO

Os agentes da 17» DP
acham o crime misterioso.
A)? pessoas ouvidas no lo-
cal informaram apenas
que ouviram seis tiros e
depois encontraram o esti-
vador morto, no carro, de
bruços, no lado direito. Ele
tentou fugir do criminoso
pela outra porta, mas náo
chegou a abri-la: alguns ti-
ros o pegaram pelas
costas.

No banco traseiro, havia
um saco com compras, um
guarda-chuva e um amar-
rado de limão, dando a im-
pressão de que a vítima
teria regressado de um
mercado. O local onde ele
foi tocaiado está em obras
e, para o estivador entrar
na vila onde morava, teria
de, praticamente, parar o
carro e engrenar uma pri-
meira, passando entre
duas pilastras de madeira,
atrás das quais, provável-
mente, o criminoso estava
escondido.

Polícia
prende cinco
traficantes

'. 
Niterói — Agentes da

Polícia Federal prende-
-ram, ontem de madruga-
da, quatro traficantes de
tóxicos, chefiados por Aíl-
ton da Costa Gonzaga, o
Ailton Fantasia, de 34
anos, que estavam com um
quilo e meio de maconha a
granel, 30 papelotes de cio-
ridato de cocaína e 100
trouxinhas de maconha,
avaliados em Cr$ 200 mil,
além de dois revólveres e
uma balança de precisão.

Os policiais esperavam
flagrar os traficantes quan-
do eles estivessem rece-
bendo uma partida de 50
quilos de maconha, que vi-
riam do Maranhão. Eles
passaram, então, a vigiar a
casa 3 da vila n° 26 da Rua
Eugênia Borges, em Venda
da Cruz, onde todas as sex-
tas-feiras Ailton Justino
Pereira, o Dentinho, de 31
anos, ia entregar o tóxico,
para ser embalado em
trouxinhas e distribuído
pelos aviões (revendedo-
res). Após a prisão de Den-
Unho, foi preso o grupo.

Depois que Dentinho
deixou a Rua Eugênia Bor-
ges, no Alfa Romeo AJ-
6 952, com Ailton Fanta-
sia, eles foram seguidos pe-
los agentes federais e pre-
sos na RJ-106, em Tribobó,
quando se encontraram
com Ernani Leite Ribeiro,
de 30 anos, e Amauri Rosa
Simões, de 30. Eles nega-
ram saber da partida de 50
quilos de maconha do Ma-
ranhão, que foi denuncia-
da anonimamente, mas,
com eles, foram encontra-
dos um quilo e meio da
erva e os papelotes de co-
caína.

Os quatro levaram os
agentes até a boca-de-
fumo de Venda da Cruz,
onde foi preso Leonisio da
Costa Gonzaga, de 19
anos, com 30 trouxinhas
de maconha e um revólver
calibre 38. além de CrS 100
mil da venda de tóxicos.

Maceió — A Polícia Fe-
deral inforríTou, ontem,
que foram indiciadas 50
pessoas envolvidas no rou-
bo à agência do INPS em
Palmeira dos índios, a 137
quilômetros da Capital,
que tem jurisdição sobre
18 municípios. Eles são
responsabilizados pela fal-
sificação de carnes (est»-
lionato) para aposentado-
rias e concessão de auxílio-
doença de forma irregular,
o que causou ao INPS de
Alagoas um prejuízo' calcu-
lado , extra-oficialmente,
em mais de Cr$ 100 mi-
Ihões.

Assinada pelo superin-
tendente regional da Poli-
cia Federal em Alagoas,
delegado Manoel Felipe de
Sousa Leal Neto, a nota
desmente as informações
de que seus agentes sofre-
ram ameaças e tiveram de
deixar a cidade de Palmei-
ra dos índios. Informa que
se encontra realizando o
inquérito desde 11/11/81,
por determinação de Bra-
silia.

São Paulo — Os
bombeiros não locali-
zaram, até ontem à
tarde, os corpos dos
dois filhos — um de
cinco anos e outro de
um mês — da domes-
tica Maria Cecília da
.Costa, de 23 anos,
que disse ter atirado
as crianças nas águas
do Rio Tietê, na ma-
drugada de- sexta-
feira.

Uma equipe do Cor-
po de Bombeiros está
cuidando especial-
mente do caso, vas-
culhando o fundo do
Rio. Maria Cecília
disse que ficou deses-
perada por náo ter
com quem deixar os
filhos. Ela estava de-
sempregada.

Dupla rouba
mulher mas
acaba presa

Gilson Félix dos San-
tos e Alcides Barreto,
ambos de 18 anos, rou-
baram, ontem à tarde, o
cordão de ouro de Dal-
va Ferreira Machado,
ela passava pela Rua
Sousa Barros, no Enge-
nho Novo. Roubada, a
mulher começou a gri-
tar por socorro, até que
apareceu a patrulha n°
54.0981 do 3o BPM, com
o cabo Vila no co-
mando.

Perseguidos,, os dois
ladrões entraram na
Favela do Rato e tenta-
ram se esconder entre
os barracos, mas acaba-
ram sendo descobertos
pelos policiais-militares
e presos. O cordão foi
recuperado e os assai-
tantes foram levados
para a 23a DP.

Morar na praia
de São Co J

: • i
num apartamento

de 5 quartos?
Simplesmente divino!
Divino é apelido. Celestial! Com um apartamento

assim, não da mesmopra resistir.Varandas, hall
de recepção, salão de jantar, 5 quartos (1 suíte),3ba-
nheiros sociais, sala de estar, ampla copa-cozinha,
2 quartos de empregada e vaga para 2 automóveis.

Apenas 10% de sinal, e ele já e todo seu. E mais:
você pode dar seu imóvel como parte do pagamen-
to. O saldo, você paga em 15 anos.

Visite um apartamento decorado, e confesse: ele
caiudocéu. , - _, _^ . , __

Informações e vendas no local: Praia de Sao
Conrado, junto ao Hotel Nacional, ou pelos tels.: i
287-7332 - 541-4887 - 284-6722. £*. 5ERGIO -

tll/ DOURADO 1
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Reinaldo Beltrão de
Azevedo, 76, de parada
cardíaca, em sua resi-
dencia, no Leblon. Ca-
rioca, era industrial
aposentado. Viúvo de
Fernanda Vieira de
Azevedo, tinha três fi-
lhos — Florinda, Nelson
e Roberto —, além de
sete netos e um bisneto.

Patrícia Correia de
Freitas, 48, de infarto
agudo do miocárdio, no
Prontocor. Carioca, mo-
rava em Copacabana.
Casada com Altair Ro-
rigues de Freitas, tinha
uma filha — Marcela.

Aloísio Marques de
Oliveira, 62, de edema
pulmonar, no Hospital
do INAMPS, na Lagoa.
Carioca, era comercian-
te. Casado com Marisa
Diniz de Oliveira, mora-
va no Jardim Botânico.

Cláudia Coelho Mar-
tins, 54, de embolia piul-
monar, na Casa de Saú-
de São Sebastião. Ca-
rioca, morava em Bota-
fogo. Desquitada, tinha
um filho — Luís Carlos
— e uma neta.

Rita de Cássia Morei-
ra da Silva, 35, dê para-
da respiratória, na Ma-
ternidade Santa Maria.
Carioca, morava em
Benfica. Casada com
José Carlos Pereira da
Silva, tinha um filho —
Márcio.

Dalila Lopes de Sou-
sa, 80, de parada cardía-
ca, em sua residência,
no Méier. Carioca, era
viúva de José Lima de
Sousa e tinha quatro fi-
lhos — Gustavo, Dioní-
sio, Luisa e Débora —
além de netos e bis-
netos.

Consuelo Guimarães
dos Santos, 69, de mio-
cardiosclerose, na Casa
de Saúde São Fernan-
do. Carioca, solteira,
morava na Piedade.

Silvério Cardoso de
Matos, 77, de câncer,
em sua residência, em
Bonsucesso. Carioca,
era industriário aposen-
tado. Viúvo de Teresa
Carvalho de Matos, ti-
nha três filhos — Paulo,
Edmundo e Edna —,
além de vários netos.

Laura Maria Ferreira
da Costa, 46, de insufi-
ciência cardio-respira-
tório, no Hospital São
Francisco de Paula. Ca-
rioca, desquitada, mo-
rava em São Cristóvão.

Estado»

Tito Lívio de Souza,
53, de câncer, em Belo
Horizonte. Juiz de Di-
reito, mineiro de Jacu-
tinga, começou a carrei-
ra como advogado em
Belo Horizonte e, de-
pois, de Juiz em Vitória,
no Espírito Santo. Pro-
movido em Concurso
em Minas, exerceu a
magistratura em Mira-
douro, Alvinópolis, Pi-
rapora, Itapecerica e
Betim. Em 1974, foi
transferido para Belo
Horizonte, como titular
da 3a Vara de Assistên-
cia Judiciária e, depois
do Io Tribunal do Júri.
Em fevereiro do ano
passado, foi promovido
a Juiz do- Tribunal de
Alçada, aposentando-se
em setembro, por pro-
blemas de saúde. Casa-
do com Rosa Helena de
Araújo Sousa, tinha
cinco filhos: Valéria,
Rogério, Amilcar, Tito
Lívio e Cláudia.

Bancário é
acusado de
desfalque

Porto Alegre — Segu-
ro do golpe fácil que vi-
nha dando há dois me-
ses, o bancário Jorge
Giovani Aires Carva-
lho, de 22 anos, foi de-
mitido do Banco Bra-
desço. Ele desviou Cr$
16 milhões das quebras
de caixa para sua conta
pessoal, após descobrir
o código do compu-
tador, onde trabalhava.

Do total desviado, |
Jorge gastou Cr$ 7 mi-
lhões para adquirir um
fino apartamento no
bairro Cristal, mobília-
do com móveis rústicos
de Gramado, e um Pas-
sat totalmente equipa-
do, afora Cr$ 1 milhão
500 mil que deixou es-
condido debaixo do col-
chão de sua cama. A
policia apreendeu esse
dinheiro, o Banco Bra-
desço bloqueou sua
conta e Jorge Giovani
responde, em liberdade,
a inquérito na Delega-
cia de Defraudações. Ao
delegado Ivair May-
nard, Jorge justificou o
golpe: "Eu ganhava
pouco e via passar mui-
tos milhões pelas mi-
nhas mãos. Não resisti".

Táxi da Ilha

AVISOS RELIGIOSOS

TURISMO
QUARTA-FEIRA
CADERNO B
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explora a
freguesia

Éder Gomes Viana
pegou o táxi TQ.2871,
ontem pela manhã, no
Aeroporto Intemacio-
nal do Rio de Janeiro,
com destino ao Jardim
Guanabara, na Ilha do
Governador. No local, o
motorista Hizídio Bra-
ga olhou o taximetro,
que marcava Cr$ 520, e
apresentou a tabela de
reajuste de tarifas: Cr$
2 mil 156. Éder recla-
mou e o preço foi ajus-
tado em Cr$ 1 mil 500.

Indignado, Éder pro-
curou a 37a, na Ilha do
Governador, e os poli-
ciais encontraram Hizí-
dio no Aeroporto. Ele
disse que não se lem-
brava de quem com-
prou a tabela falsifica-
da, mas a polícia acredi-
ta que ela foi adquirida
de Ricardo Moutinho
das Neves, preso, an-
teontem, em flagrante,
no aeroporto, quando
oferecia tabelas a um
motorista.

Delegado
é contra
Interpol

Brasília — O último
diretor da Interpol no
Brasil, delegado Wal-
mores Victorino Barbo-
sa, que, em janeiro de
1980, propôs o desliga-
mento do Departamen-
to de Polícia Federal da
entidade internacional
sediada na França, dis-
se ontem "estranhar"
as declarações do dire-
tor do DOPS paulista,
delegado Romeu Tuma,
segundo às quais ele es-
taria autorizado a rea-
tar o acordo com a Or-
ganização Intemacio-
nal de Polícia Criminal.

Em sua exposição de
motivos dirigida, na
época, ao diretor-geral
do DPF, Coronel Moa-
cir Coelho, o delegado
Walmores Barbosa .—
atualmente aposentado
da polícia e represen-
tante da Anfavea no
Conselho Nacional de
Trânsito — afirmava
que, ao longo de 20
anos, "quase nenhum
resultado positivo trou-
xe para o DPF sua par-
ticipação na Interpol,. a
despeito das enormes
somas pagas anualmen-
te, a título de contri-
buiçâo".

MÍRIAM MIGUEL MUÂRRE
(MISSA 30* DIA)

Georges Elias Mapsour, Chehade Elias Mansour, e. Aziza" 
Mansour. ConvidaiYi parentes è amigos para a Missa de 30°
Dia que será celebrada amanha, dia 29. Segunda-Feira às
09 00 horas na Igreja São Basilio na Rua Republica do Líbano

n° 17

ALMIRANTE

FRANCISCO DUQUE GUIMARÃES
(1° ANIVERSÁRIO)

f_34arth3r-httTOsrTênfõ7TToras e netos, convidam
parentes e amigos para a Missa em intenção da
alma do seu querido DUQUE, a realizar-se no dia
29 de março, as 18.00 horas, na Igreja de Santa
Môníca - Leblon Antecipadamente agradecem

JUIZ DE DIREITO

HENRIQUE DE ALMEIDA OLIVEIRA
(FALECIMENTO)

As famílias Pasquinelli Castello e Almeida Oliveira têm o doloroso
dever de comunicar o seu falecimento e convidam parentes e amigos
para o seu sepultamento hoje, dia 28, domingo, às 16 horas, saindo o
féretro da Capela "J" do Cemitério de São Francisco Xavier — Caju

para a mesma necrópole. ^^

t
AAARCUS GODFREY HOLAAES

(MISSA DE 7o DIA)

tMagdaléna 

e Renato Sá, Elizabeth, Silvia, pais e irmãos,
tios, primos e amigos profundamente tristes, convidam
para a Missa de Sétimo Dia que será celebrada no

Patronato da Gávea, segunda-feira, dia 29, às 18 horas, à Av.
Liheu de Paula Machado, n° 795.

A FAMÍLIA DE

MARIA EUDOXIA PRADO MONTEIRO DE DARROS
SEUS MIK0S

tBaby 

Latie. Luis Carlos Lacerda, Gastão Maciel. Bellá Paes Leme. Ana Maria Ribeiro, Branca Maria Guinle.
8eatriz Prado, Elzita Sousa Leão. Heloisa e Pedro Bhering, Heloisa e Pedro Lage, Geysa Gonçalves Costa.
Gilda e Hugo Meira Lima, Lenah e Oswaldo Cruz Neto. Lucilia Oswaldo Cruz, Myra e Carlos Perry, Maria
Emilia Mello Cunha, Mario Jurado, Ricardo Moreira, Vera e Jorge Duvernois, Tazil e Waldir Godinho. Naná e

Frank Schaetfer. Yedda e Fernando Assis e Teresa e Antônio Caldas, convidam para a Missa em intenção de sua
alma que farão celebrar na 2" feira, dia 29 de março as 10 horas no Mosteiro de São Bento.

REVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA
DE 31 DE MARÇO DE 1964

18° ANIVERSÁRIO
Os Comandantes do I Exército, 1o Distrito Naval e
lll Comando Aéreo Regional, na oportunidade do
transcurso do 18° aniversário da Revolução Demo-
crática, convidam para a Missa Solene que manda-
rão celebrar na Igreja da Candelária, às 8:30 horas
do dia 31 de março, quarta-feira, em memória
daqueles que tombaram na defesa dos ideais
democráticos da Nação Brasileira. (P

DORA LITRENTO
(AAISSA DE 7o DIA)

t 

Oliveiras Litrento, seu filho Roberto e
Família agradecem, sensibilizados, aos
que compareceram ao sepultamento de
MARIA DAS DORES LITRENTO (DORA)

e convidam para a Missa de 7o Dia, que
mandam celebrar 3a feira, dia 30, às 11 horas,
na Paróquia da Ressureição — Rua Francisco
Otaviano, 99 — Copacabana, em intenção da
alma daquela inesquecível esposa e mãe. (P

DR. LUIZ ALBERTO
SUCCAR FARAH

— ARQUITETO —
(MISSA DE 7° DIA)

t 

ADEMI — ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES DE EMPRESAS DO MERCADO
IMOBILIÁRIO, consternada com o súbito falecimento de seu amigo LUIZ
ALBERTO FARAH convida para a Missa de 7° Dia que será celebrada em
intenção de sua boníssima alma, segunda-feira, dia 29 do corrente, às 10:30

horas, na Igreja Santa Margarida Maria, na Rua Fonte da Saudade. (P

Estudante
cheira cola
e morre

São P^ulo — O estu-
dante João Carlos da
Silva Montiel, de 15
anos, morreu, ontem,
intoxicado com cola de
sapateiro, em sua casa
no bairro do Cambuci.
O delegado Ariano Ga-
thas, do 6o Distrito,
afastou a possibilidade
de homicídio e acredita
que "a morte do estu-
dante foi acidental na
tentativa de se dopar
com cola".

CRM cassa
registro
de médico

Porto Alegre — Pela pri-
meira vez, o Conselho Re-
gional de Medicina cassou
o registro profissional de
um médico gaúcho, Miguel
Vogi Klein, por ser "vitima
de moléstia mental". Em
1975, ele tornou-se conhe-
ciclo nacionalmente por
publicar anúncios em jor-
nais, candidatando-se a
comprar bebês brasileiros,
para posterior venda a fa-
nulias na Europa.

t

Tempo
INPBCNPq — 6M7m (27/03/82) — VI» Rio-Sul.
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DR. IVAN MACHADO SAMPAIO
FALECIMENTO

O Conselho Diretor do Tijuca Tênis Clube
convida parentes, amigos e sócios para o
sepultamento hoje às 9 hs, saindo o
féretro da Capela B do Cemitério do Caju.

JAMCHEL KERDMAN
(FALECIMENTO)

a Sua família consternada comunica o
i/\ i seu falecimento e convida para o seu
Y Y sepultamento HOJE. dia 28/03. às'\r* 11 -00 horas, no Cemitério Israelita de

y Vila Rosali (Antigo), saindo o féretro da
Rua Barão de Iguatemi n° 306, às 10:00 horas. (P

ROBERTO WERNECK
DE CARVALHO

(7o DIA)

tGeralda 

Tereza, Regina Maria, Roberto,
Alexandre, Alice Werneck de Carvalho,
filhos, noras, netos e bisnetos, tios e
primos, agradecem as manifestações de

pesar pelo falecimento do seu ente querido e
convidam para a Missa de 7° Dia, dia 30. (terça-
feira), na Igreja St0 Ignácio. (R. S. Clemente.
226). às 17hs.

J

No Rio
Nublado a parcialmente nublado. Possíveis pancadas de
chuvas ao entardecer. Temperatura estável. Ventos Este a
Norte fracos. Máxima: 31.7° em Bangu; mínima: 19.5°. no
Alto da Boavista.

As Chuvas — precipitação em milímetros nas ultimas 24
horas; 0.0: acumulada este mês: *»5.5: normal mensal: 133.1;
acumulada este ano: ?99.7; normal anual: 1075.8.

O Sol: Nascerá às 6h e o ocaso será às 17h56m

O Mar: Mares: Rio de Janeiro: 1'reamar: 00h02/ü.5m e
12hOOm/0.5m e Baixamar: U4h43m/l.lm e 17hl4m/1.2m —
Cabo Frio: Preamar: 04hÍ8m/1.2m c 16h36/1.3m e Baixa-
mar: Mli-Wm/tUm 23h45m/U.4m. Angra dos Reis:
O3h20m/1.2m c I5h36m'1.3m e Baixamar: llh26m/0.4m.
Salvamar informa que o mar está agitado, com água a 18°
correntes de Leste para Sul

A Lua ____¦'¦sane
Nova Crescente Cheia Minguante
até .11/3 111/(14 1)8(04 IMI4

Nos Estados
Amazonas — Nub c/pnes esp no médio c baixo Amazonas.
Pte nub a nub c/chuvas isoladas. Temp: estável. Máx.: 29.3;
mfn.: 24.5. Roraima — Pte nublado a nublado. Temp:
estável. Acre, Par* e Amapá — Nublado c/pnes esparsas.
Temp: estável. Máx.: 29.2; min.: 24. Rondônia — Nublado
clpncs esparsas. Temp: estável. Maranhão — Nub c/chuvus
esparsas. Temp: estável. Máx.: 29.8; min.: 23.3. Piauí —

Pte nub a nub c/chuvas esp. Temp: eslável. Máx.: 29.2;
min '24.2. Ceará — Pte nub a nub chvs esp no Sul e litoral.
Tenip: estável. Máx.: 29.2; mfn.: 24.2. Rio Grande do
Norte, Paraíba e Pernambuco — Parcialmente nublado u
nublado sujeito a chuvas ocas no litoral. Temp: estável.
Máx.: 29.4; min.: 23. Alagoas e Sergipe — Parcialmente
nublado a nublado. Temp: estável. Máx.: 30; min.: 23.4.
Balda — Pte nub a nub chvs esp no Oeste do Estado. Temp:
estável. Máx.: 29.3; min.: 23.6. Mato Grosso — Pte nub a
nub c/pnes de chvs esp. Temp: estável. Máx.: 28.2; min.:
23.6. Mato Grosso do Sul — Pte nub a nub c/pnes de chuvas
c poss. trov. a partir da tarde. Temp: estável. Máx.: 28.2;
min.: 23.6. Goiás — Pte nub a nub c/pnes de chvs esp

principalmente ao Norte. Temp: estável. Máx.: 29.2; min.:
20.2. Brasilia — Pte nub a nub c/pnes dc chvs esp. Temp:
estável. Máx.: .25; min.: 17.4. Minas Gerais — Nub ainda
suj a pnes de chuvas esp principalmente ao entardecer.
Temp: estável. Máx.: 26.8; min.: 16.8. Espírito Santo —

Nub c/pnes de chuvas esparsas. Temp: eslável. Máx.: 28.8;
mfn.: 23.6. São Paulo — Pte nub a nub c/pnes chuvas e

possíveis trov. a partir da tarde. Temp: em elevação. Máx.:
27; min.: 16.9. Paraná — Pte nub a nub suj a chuvas esp ao
Sul do Estado. Demais reg. pte nub a nub. Temp: em
elevação. Máx.: 25; min.: 15.8. Santa Catarina — Instável
c/chuvas passando a nub no decorrer do período. Temp: em
declínio. Máx.: 22.8; min.: 20.3. Rio Grande do Sul — Nub
ainda sujeito a chuvas esparsas passando a pte nub. Temp:
em declínio. Máx.: 27.3; min.: 21.

A zona de convergência intertropical sobre o oceano
Atlântico estende-se desde o litoral da África até o litoral-
das regiões Norte e Nordeste dn América do Sul. Grande
parte das regiões Centro-Oeste c Norte e parte da região
Nordeste aparecem com áreas brancas indicando nebulosi-
dade e chuvas isoladas. Uma frente fria em dissipaçâo sobre
o oceano Atântico. na altura do litoral do Espirito Santo.
estende-se pelo interior de Minas.

Uma nova frente fria está localizada no litoral entre os
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul atingindo o
Paraguai. Grande parte da Argentina aparece com área
escura, indicando ausência de nebulosidade.

As Imagens do satélite meteorológico GÓES sio recebidas
diariamente pelo Instituto de Pesquisas Espadais (IN-
PE/CNPq), em Sio José dos Campos (SP), transmitidas em
infra-vermelho. As áreas brancas indicam temperaturas
baixas e as áreas pretas, temperaturas elevadas. Conhecem
do-se a temperatura das áreas brancas e das áreas pretas
pude-se, com uma escala cromática, determinar as tempera-
turas da superfície da Terra, das massas de ar e do topo das
nuvens.

ANÁLISE DA CARTA SINÓTICA DO MAPA DO INSTI-
TUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA — Frente fria
com fraca atividade localizada a Nordeste de Minas Gerais,
Norte c Este do Espirito Santo, atingindo o Atlântico ao
Norte de VitiSria. Frente fria de fraca atividade, ao Norte do
Rio Grande do Sul ondulando como quente no litoral; linha
de instabilidade localizada ao SE do Pará ate NE dc Mato
Grosso. Outra linha dc instabilidade ao Sul do Ceará, até
Oeste da Bahia. Massa de ar polar com centro no litoral.
Massa de ar tropical com centro no Atlântico. Massa de ar
polar em transição para tropical com centro no Atlântico.

No Mundo
Aberdeen — 12, encoberto; Amsterdã — 15, nevoa; Atenas

15, claro; Berlim— 17. claro; Bonn—18, claro; Bruxelas
ló, claro; Casablanca — 18. nublado; Chicago — 03

abaixo, neve: Copeohague — 14, claro; Dallas — 05, chuva;
Dubllm — 05, nevoeiro; Estocolmo — 10. encoberto; •
Genebra — 13. encoberto; Helsinque — 10. encoberto.
Hong Kong — 18, nublado; I ima — 20. nublado; Lisboa —
15. encoberto: Londres — 14, névoa; Madri — 13. claro; -
Miami — 26. encoberto; Montreal — 02. neve; Moscou —
08, claro: Nova Delhi — 27. claro; Nova York — 02. vento:
Oslo — II. encoberto; Paris— 17. claro: Pretória — 31, •
claro; Pequim — 15. claro: Riad — 26. claro: Roma — 16,
claro; Seul — 06, chuva; Sofia — 13. claro; Sydney — 23,
nublado; Tóquio — 08. nublado; Tunls — 17, nublado;
Varsóvia — 15. encoberto; Viena— 16. névoa; Washington

02. vento; Winnipcg — 02 abaixo, vento.

S

DR. LUIZ ALBERTO
SUCCAR FARAH

— ARQUITETO —
(MISSA DE 7° DIA)

tSuzete 

Ribeiro Farah, Alessandra e Bernardo, Alberto e Odette
Farah, José Carlos, Sandra Farah e filhos, Maria Edith de Almeida
Ribeiro, José Pedro, Marlene Reis' e filhos, agradecendo as
manifestações de pesar e solidariedade que receberam pelo

inesperado desaparecimento de seu inesquecível marido, pai, filho,
irmão, tio, genro e cunhado LUIZ ALBERTO convidam para a Missa de
7o Dia, a ser realizada segunda-feira, dia 29 do corrente, às 10:30 horas,
na Igreja Santa Margarida Maria na Rua Fonte da Saudade, agradecendo
desde já o comparecimento a esse ato de piedade cristã. (P

.*;¦»>*

DR. LUIZ ALBERTO
SUCCAR FARAH

— ARQUITETO —
(MISSA DE 7o DIA)

tCONCAL 

CONSTRUTORA CONDE CALDAS LTDA. por
seus Diretores, Funcionários e Operários ainda abalados
pelo súbito desaparecimento de seu colaborador e compa-

nheiro LUIZ ALBERTO ao tempo em que agradecem as
manifestações de pesar e solidariedade recebidas, convidam
seus amigos, clientes e fornecedores para a Missa de 7o Dia
que mandam celebrar pelo descanso de sua boníssima alma,
2a feira, dia 29 do corrente, às 10:30 horas, na Igreja Santa
Margarida Maria, na Rua Fonte da Saudade. (P

DR. LUIZ ALBERTO
SUCCAR FARAH

— ARQUITETO —
(MISSA DE 7o DIA)

tJOSÉ 
CONDE CALDAS E FAMÍLIA com grande

pesar convidam parentes e amigos para a Missa
de 7o Dia que mandam celebrar pela alma de seu

inesquecível amigo Luiz Alberto 2a feira, dia 29, às
10:30 horas, na Igreja Santa Margarida Maria à Rua
Fonte da Saudade. (P
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ECONOMIA/NEGÓCIOS
VW anunciará em abril
ò fim de produção de
sua camioneta Brasília

. São Paulo e Londres — A Volkswagen do Brasil
anunciará, em abril, através de um comunicado, o
final da produção dá camioneta Brasília, após nove
anos de fabricação ininterrupta. Será o primeiro
anúncio de término de produção de um automóvel no
país. O mesmo sistema está sendo utilizado agora
pela Ford Europa, que começa a desativar a linha de
produção do Taunus/Cortina.

O diretor de marketing da Ford Europa, Bill
Camplisson, considerou incomum o anúncio do tér-
mino de produção e venda do Taunus/Cortina, "mas
foi necessário porque o mercado foi inundado por
uma série de boatos a respeito do final de produção e
não tivemos outra alternativa que não fosse o reco-
nhecimento do fato". Camplisson revelou que a reti-
rada do Taunus/Cortina da linha de produção foi
decidida diante da necessidade de a empresa produ-
zir um veículo mais moderno, mais competitivo: "É a
eterna competição que existe na indústria automobi-
listica".

Foto Volkswagen
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Cigarro, telefone e
leite aumentam em
abril e metrô amanhã

Dornelles anuncia novas medidas, este ano, para se alcançar a justiça fiscal

Restituições do Imposto de
Renda passarão pela 

"malha"
. •_ . -i »,i»,,h frt. At\n hilhiHes pst.p nno—disse

A camioneta chega ao fim, após 9 anos

Empresa foi aconselhada
a anunciar sua decisão

No final do ano passado, a Volkswagen do Brasil
realizou uma reunião com a Alcântara Machado
Publicidade (Almap), sua agência de propaganda.
Alguns publicitários eram favoráveis a anunciar o
final do Brasília, mas não se chegou a uma conclusão.

Com o crescimento dos boatos sobre o final do
Brasilia, e a confirmação da noticia em fevereiro, a
empresa foi aconselhada, novamente, a fazer um
anúncio sobre o final de produção da camioneta. Isso
deverá ocorrer em abril próximo, informaram, na
última semana, fontes da Almap.

Em março, a produção do Brasília foi pratica-
mente destinada ao mercado externo, principalmen-
te com a fabricação de modelos de quatro portas. Nas
últimas duas semanas, foram fabricados cerca de 60
veículos Brasília, e agora a Volkswagem se prepara
para o início da fabricação da camioneta Voyage,
com motor 1.500.

, o que determinou o final de produção do Brasília
foi a queda de suas vendas nos últimos 18 meses. É a
mesma situação do Taunus/Cortina, que perde sua
posição no mercado — e, segundo Bill Camplisson,
somente a apresentação de um carro mais moderno
poderá reativar as vendas.

A Volkswagen readmitiu cerca de 600 funciona-
rios novos — selecionados entre os 12 mil que foram
dispensados no ano passado—para dar maior força à
produção dos modelos Voyage e dos veículos diesel,
que estáo tendo bom ritmo de comercialização. A
camioneta Voyage será lançada ainda no primeiro
semestre deste ano.

í As principais marcas de produção do Brasília
desde 1972 são as seguintes: 1973, 34 mil 716 unida-
des; 1974,85 mil 255 unidades; 1979,153 mil unidades,
um recorde em vendas; 1980,92 mll unidades. E, em
1981, 18 mil 499 unidades.

Caso antigo
' Ao final de 1979, quando a General Motors do

Brasil decidiu que iria fabricar o seu segundo carro
mundial (o primeiro foi o Chevette), anunciou o final
da produção de motores Detroit-Allisson, na sua
fábrica de São José dos Campos.

O anúncio oficial foi feito pelo presidente da
enípresa, Joseph Sanchez, que convocou a imprensa
e afirmou que daria uma garantia de 10 anos no
fornecimento de peças aos usuários, entre os quais
estava a Engesa (Engenheiros Especializados), que
produz o Urutu, Cascavel e Jararaca, carros blinda-
dos militares.

No local da antiga fábrica da Detroit-Allisson, a
General Motors aplicou 200 milhões de dólares, e nela
produz motores para o seu próximo lançamento no
pais, 0 Monza, e também para o Ascona, que é o nome
do Monza na Europa (Alemanha).

Este foi um dos raros anúncios feitos por fábricas
automobilísticas do encerramento de produção. Mas
a decisão da Volkswagen do Brasil, relativa à Brasi-
lia, será o primeiro anúncio referente ao fim de um
automóvel.

De qualquer maneira, o proprietário de uma
camioneta Brasília, diante da decisão da empresa,
não deverá perder muito, porque a desvalorização do
preço do veiculo será pequena, "muito pequena mes-
mo nessa fase inicial", disse o presidente da Associa-
ção Brasileira dos Distribuidores de Veículos, José
Edgard Pereira Barreto Filho.

Este veículo será o 24° carro produzido no país
que deixará de ser fabricado. Da própria Volkswagen,
em dezembro de 1980, deixou de ser produzida a
Varlant II. Ela foi lançada em 1969 com o nome de
Variant. O consumidor, até agora, não foi avisado
quando um veículo deixou de ser produzido. Não há
legislação que obrigue uma fábrica a fazer o anúncio.
O consumidor tem somente a proteção da lei que lhe
dá a garantia de cinco anos no fornecimento de
componentes.

Outros veículos que deixaram de ser produzidos
no país foram: Romiseta; DKW Vemag; Vemaguette
(uma camioneta); Fissori; Gordini; Dauphine; Itama-
raty; Slmca Tufão; Simca Chambord; Simca Begen-
te; Interlagos (um automóvel esportivo); SP-1 e SP-2
(modelos esportivos); Karman-Ghia; Karman Ghia
TC; Maverick; Variant; o 1600 — quatro portas (co-
nhecido como Zé do Caixão); 1600 TL; linha Dodge
Dart (Dodge Charger, Le Baron e Magnum); Polara; e
o Galaxie.

Sierra em 83

Com a saída do Cortina, a Ford Europa lançará
no mercado, em 1983, o Sierra, um novo e moderno
veículo de quatro portas. O Cortina, em 1973, foi um
dos modelos analisados pela Ford Brasil para ser
produzido no país, mas foi, depois, preterido.

— O Taunus/Cortina é o nosso modelo que está
em terceiro lugar de vendas, e concorre na área de
carros médios. O alvo é atingir, este ano, um volume
de 311 mil unidades, o que representará 13,8% nas
vendas globais desse tipo de veículo. Devemos nos
lembrar de que o Taunus/Cortina tem sido, há multo
tempo, o apoio do volume de vendas e de lucros da
Ford Europa. Foram vendidos, desde sua introdução
em 1970, cerca de 5 milhões de unidades — afirmou.

Explicou que "o Taunus/Cortina está atualmente
em seu último ano de produção e vendas. Este ano
será, portanto, dificil para o Taunus/Cortina, que está
enfrentando os poderosos concorrentes europeus e
japoneses".

Brasília — As declarações de Imposto de Renda
que apresentarem restituições passarão pela malha da
Secretaria da Receita Federal e as que revelarem
parâmetros náo condizentes com os estabelecidos pelo
Fisco só serão liberadas depois que os contribuintes
apresentarem os esclarecimentos devidos. A informa-
ção é do Secretário da Receita Federal, Francisco
Dornelles. A entrega das declarações de quem tem
direito a devolução termina amanhã.

Segundo Dornelles, essas restituições serão feitas
no máximo até o dia 15 de agosto, pois a partir do dia
24 de maio os cheques de restituição estarão sendo
enviados para a rede bancária. Este ano, a Secretaria
da Receita Federal deverá processar 7 milhões 500 mil
declarações de pessoas físicas, das quais 1 milhão 500
mil com imposto a pagar, 1 milhão Isentas e 5 milhões
com Imposto a restituir. Este ano, á restituição deverá
alcançar Cr$ 250 bilhões. Ainda no segundo semestre
deste ano, será feita a devolução de parte do emprésti-
mo compulsório feito em 1980 num total de Cr$ 37
bilhões. Os outros Cr$ 37 bilhões serão devolvidos no
primeiro semestre de 1983.

Correções

O Secretário da Receita Federal informou que o
Governo tomará novas medidas ainda este ano para
corrigir as distorções existentes entre a tabela do
Imposto de Renda na fonte e a tabela do Imposto de
Renda progressivo. A medida tem por objetivo fazer
que o contribuinte, quando apresentar a sua declara-
ção, tenha muito pouco a pagar ou muito pouco a
receber.

A Secretaria da Receita Federal acompanhará o
comportamento da arrecadação até junho. Observado
esse comportamento, será possível fazer algum reajus-
te da tabela do desconto do Imposto de Renda na fonte
de maneira que ela fique mais compatível com a tabela
progressiva.

Dornelles reconhece que as distorções entre a
tabela na fonte e a tabela progressiva são tão grandes
que as correções náo podem ser feitas de uma só vez.
Elas levarão de dois a três anos, explicou o Secretário
da Receita Federal.

Se náo tivéssemos corrigido a tabela da fonte no
dia primeiro de outubro de 1981, talvez o Governo fosse

obrigado a restituir Cr$ 400 bilhões este ano — disse o
Secretario da Receita Federal.

A explicação para os Cr$ 250 bilhões que serão
devolvidos é fornecida por Dornelles:

Entre 1980 e 1981 tivemos uma inflação de
quase 100%. Os salários em 1981, em relação a 1980,
foram reajustados na base de 90% a 100%. Entretanto,
a tabela do Imposto de Renda na fonte de 1981, em
relação a 1980, foi corrigida somente 55% em decorrên-
cia da prefixação da correção monetária. Ocorreu
então uma incidência muito elevada do Imposto de
Renda na fonte, além do montante que deveria ser
alcançado.

De 1981 para 1982, o Governo acabou com a
correção prefixada e partiu para uma politica de
correção real. A tabela sofreu uma correção muito
próxima das Obrigações Reajustaveis do Tesouro Na-
cional-ORTNs. Então sobre esse imposto cobrado em
excesso em 1981, em decorrência da prefixação de 55%
de 1980 para 1981, esse excesso teve uma correção
plena de 90% de 1981 para 1982. Dai, a restituição, de
Cr$ 250 bilhões.

O Secretário da Receita Federal admitiu que pode-
rá ocorrer uma queda de arrecadação em função das
recentes medidas diminuindo 4% do IPI dos carros a
álcool, mas o problema é minimizado por Francisco
Dornelles, ao afirmar:

Dois desses 4% já eram dos supérfluos, de modo
que na realidade são apenas dois pontos. A Secretaria
da Receira Federal ainda está medindo a decisão
tomada, isto é, só depois disso saberemos a perda da
receita.

/distribuição da, ARRECADAÇÃO^
DO IR Em percentagem

Ano União FPE FPM FE Total
1976 80 100
1977 84 100
1978 82 100
1979 80 100
1980 80 100
1981 78 10 10 100
1982 77 10,5 10,5 100
1983 76 11 11 100 /

IR arrecadará Cr$ lfi trilhão
Brasilia — Em 1982, o Imposto de Renda deverá

gerar uma receita bruta de Cr$ 1 trilhão 800 bilhões,
dos quais aproximadamente Cr$ 1 trilhão 350 bilhões
representam o rendimento de capital e Cr$ 450 bilhões
o de trabalho.

Em pesquisa realizada pelo Instituto Gallup para o
JORNAL DO BRASIL, publicada dia 7, quando foram
entrevistados 549 cariocas de mais de 18 anos, consta-
tou-se que a maioria — 60% — considera que o Gover-
no não aplica bem o dinheiro que arrecada com o IR.
De acordo com informações oficiais, a aplicação da
arrecadação é feita do seguinte modo:

Dos Cr$ 1 trilhão 800 bilhões, cerca de Cr$ 370
bilhões são destinados aos incentivos fiscais (Norte,
Nordeste, reflorestamento, pesca, turismo, etc.); Cr$
250 bilhões às restituições; e Cr$ 25 bilhões aos Fundos
DL-157. Restam Cr$ 1 trilhão 150 bilhões.

Desse Imposto de Renda liquido (Cr$ 1 trilhão 150
bilhões), 10,5% são destinados ao Fundo de Participa-
ção dos Estados; 10,5% ao Fundo de Participação dos
Municípios; e 2% ao Fundo Especial, empregado prin-

Brasilia — O consumi-
dor iniciará o mês de abril
pagando 30% a mais pelo
leite Especial, com3,2% de
gordura, cujo litro vai ser
vendido a Cr$ 52 a partir
do dia Io, no Rio de Janei-
ro. Também as tarifas tele-
fônicas urbanas, interur-
banas e internacionais fi-
carão mais caras 10%, cujo
reajuste vai ser homologa-
do nos próximos dias pela
Secretaria Especial de
Abastecimento e Preços
(SEAP).

Outro aumento impor-
tante é o dos cigarros, 12%,
que entra em vigor a partir
do dia 12 de abril. No Rio,
por determinação do Se-
cretário de Transportes,
Adhyr Veloso, as passa-
gens do metrô aumentarão
25% amanhã, passando de
Cr$ 20 a Cr$ 25. O reajuste
foi autorizado pelo CIP —
Conselho Interministerial
de Preços.

No dia 16 de fevereiro,
em reunião do secretário
da SEAP com os produto-
res de leite, ficou decidida
a liberação dos preços dos
chamados leites tipo B e
Longa Vida, de maior co-
mercialização no Estado
de São Paulo, e um reajus-
te de 30% para o leite Es-
pecial, com 3,2% de gordu-
ra, vendido em todo o Bra-
sil. Para o mês de junho já
está previsto um novo rea-
juste nos preços do leite
Especial, provavelmente
de 20%.

Na última sexta-feira, a
Sunab divulgou portaria
homologando as decisões
adotadas em fevereiro e es-
tabelecendo também uma
nova política de preços pa-
ra o setor. Os preços agora
sáo fixados por região de
acordo com as necessida-
des de produção de cada
Estado.

TARIFA TELEFÔNICA

cipalmente nas regiões mais carentes do país (Norte e
Nordeste).

Segundo as previsões de arrecadação do Imposto
de Renda, os Estados e Municípios deverão receber
este ano, cada, em redor de Cr$ 120 bilhões 750 milhões,
sendo que para o Fundo Especial serão destinados Cr$
23 bilhões. Serão recolhidos ao Tesouro Nacional Cr$
885 bilhões 500 milhões. Em 1982, os Estados e Municí-
pios terão portanto, só do Imposto de Renda líquido,
23% do total. E os 77% serão para atender as necessida-
des do Tesouro. Para 1983 os Estados e Municípios
terão sua participação aumentada para 24% (incluindo
os 2% do Fundo Especial).

Atualmente a Secretaria de Articulação com Esta-
dos e Municípios — Sarem, vinculada ao Ministério do
Planejamento, não estabelece vinculação de uso des-
ses recursos, como anteriormente, quando pelo menos
metade deveria ser destinada a despesas de capital.
Hoje a Sarem estabelece prioridades e não obrigatorie-
dades. Com isso, foram eliminadas algumas distorções,
possibilitando aos administradores e à comunidade de
maneira geral a escolha de onde usar os recursos
repassados pelo Governo federal.

Há 15 dias, a Telebrás
(Telecomunicações Brasi-
leiras S/A) encaminhou à
SEAP um estudo sugerln-
do que as tarifas telefôni-
cas tivessem um aumento
de 10% a partir de primeiro
de abril próximo. Este será
o segundo reajuste das ta-
rifas telefônicas em 1982.0
primeiro entrou em vigor
no último dia 5 de janeiro,
de 21,3%.

Com o reajuste deverão
ser aumentados também
os preços das fichas dos
orelhões, que hoje custam
Cr$ 6. Os preços atuais es-
tabelecem que a assinatu-
ra de um telefone residen-
ciai, nas Capitais de Esta-
do, custem Cr$ 490,88, in-
cluído ai a taxa cobrada

em favor do Fundo Nacio-
nal de Telecomunicações
(FNT). Novas tarifas serão
cobradas também para os
serviços de telex, de re-
transmissão automática
de mensagens, pelo serviço
móvel marítimo para cha-
madas radiotelefònicas e
as chamadas radiotelegrá-
ficas.

OS CIGARROS
Em janeiro último, no

dia 16, os preços dos cigar-
ros foram majorados em
35%. Com o aumento ago-
ra determinado, de 12%, os
cigarros passam a deter o
recorde nacional de au-
mento de preço em produ-
to de consumo popular no
primeiro trimestre do ano,
mais 51,2% (contra uma
previsão de Inflação no pe-
riodo de 21%). Tal aumen-
to se justifica, segundo a
assessoria do Ministro
Galvêas, porque hoje o cl-
garro é o principal gerador
de recursos da receita fe-
deral.

Com os novos aumentos,
os preços dos cigarros
mais baratos, Clássicos,
Fulgor, Paquetá e Olé,
custarão Cr$ 60, por maço,
Cr$ 5, a mais do que o
preço em vigor desde ja-
neiro ultimo. Os cigarros
mais consumidos, a exem-
pio do Hollywood, passam
dos atuais Cr$ 105, para
Cr$ 120.

Reconhecem os técnicos
da SEAP que dos três au-
mentos mais importantes
do mês de abril, aquele que
mais vai afetar o índice do
custo de vida (ICV) é o do
leite. Esclarecem eles que
o leite é um produto de
largo consumo popular e
de grande influência na
renda familiar, tanto de ri-
cos tanto de pobres.

Também as tarifas tele-
fônicas pesam muito nos
índices inflaclonários. Nes-
se caso, o Governo poderá
adotar a mesma tática de
janeiro, pois, ao invés de o
aumento vigorar no dia
primeiro, a portaria so-
mente saiu no Diário Ofi-
ciai no dia 5 como forma de
ganhar alguns pontos na
inflação.

O consumidor sofrerá
ainda os efeitos da majora-
ção nos preços do açúcar
cristal e refinado, em vigor
desde a semana passada.
O quilo do açúcar cristal
aumentou antes, desde o
dia 18, passando de Cr$ 54,
o quilo para Cr$ 65, uma
correção de 20,6%. O mes-
mo índice foi aplicado ao
açúcar refinado, cujo quilo
passou de Cr$ 55, para Cr$
67. .
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TABELA DOS CIGARROS
Marca Proçoem jan Preço em abril
Clássicos, Fulgor, Paquetá
eOlé Cr$ 55 Cr$

Tufuma  '0
Fio de Ouro, Kent eAstória  75
RivereHawai  80
ArizonaeFinesse  90
WembleyeMontblanc  95
Continental eVila Rica  100
HollywoodeComander  105
Minister, Advance, Galaxy

eLuizXV  H5
Carlton, Marlboro, Pall
Mallcurto  '35

Charm, Hilton, Parliament,
Pall Mali Longo
eGalaxySlims  !ó5

CONSTRUTORA SANTA ISABEL EA PRAIADA BARRA
JUNTAS NOIt>
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Projetos de
Hotéis Resi-
dctóíai^:sâ€)i:::;';:'.
encontrados
eni Londres,
Paris e N.
York. Muitos
,na Costado
Sol, na Espa-
nha. Nenhum
todavia, com o
espaço e a be-
leza paisagísti-
cada Barra.
BarrabellaHo-
tel Residência,
de fato, belo
com toda a cer-
teia. .

Edison
Musa

tllâilfliS;;;

obra e Gilberto Nuno que responde pelo setor de Marketing. .«.-»'-». ^ .
Av Sernambetiba 4 700 o melhor trecho dapraia, foi o local escolhido pela CONSTRUTORA SANTA ISABEL S.A para erguer o

^d.V^^^S^^Som^L todos os tempos. BARRABELLA Hotel Residência trata-se:doj^rimciro.projeto ar-

quitetônico, no estilo, com
As vendas foram confiadas i
259-0096 • 259-0196 • 259-0397 e 259-3796. Preço i

características inovadoras e ae grande status. VARANDAS, SALÃO, 1 OU 2 y l AKI OS ebAKAWM
a FUTURA S \ que iá está prestando informações e aceitando reservas antecipadas pelos telefones

médio: CrS 5.500.000,00 (6.° andar), já pela UPC do 2.» trimestre de 82.
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ECONOMIA/NEGÓCIOS JORNAL DO BRASIL

INDÚSTRIA MECÂNICA S.A.
COMPANHIA ABERTA

C.G.C. 33.051.186/000167

RELATÓRIO DA DIRETORIA
REFERENTE AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.81

l
l

I1

mi

Senhor.» Acionistas: . ,
Ao completarmos o 25° ono de operação, apresentomos paro exame e deliberação os resultados
referentes ao exercício encerrado em 31.12.81.
Neste período o receita operacional liquida atingiu CrS 4.553.889.000, representando um
crescimento real de 14%, com uma rentabilidade de 27% após o Imposto de Renda. A
rentabilidade atingida deve-se ao esforço e melhoria dos métodos de produção, olém do bom
desempenho dos controladas, que proporcionou um resultado de equivalência patrimonial de Cr*

228 518.000,00, contribuindo assim com parcela significativo em nosso resultado.
Dando continuidade à política de investimentos e expansão de suas atividades durante o 2"
semestre de 81, o CBV inaugurou novo filial comercial em São Mateus (ES), iniciou o operação de
válvulas industriais no Fazenda Botafogo, começou a construção da fábrica CBV-Macaé com
término previsto paro junho de 82, adquiriu um terreno de 10.000 m' próximo à suo fabrica

principal no Rodovia Presidente Dutra e comprou prédio com 6.000 m' em área de 15.000 m na
Fazendo Botafogo, poro onde pretende transferir a fobricoçào de brocos e equipamentos de

perfuração, em setembro de 1982.
O investimento total previsto para 1982 é de CrS 1.000.000.000, incluindo obros de adaptação no

prédio onde instalaremos a fábrica de brocos, término da fábrica de Macaé e a modernização de
máquinas • equipamentos.
Nosso esforço de exportação atingiu a marco de USS 10.000,000. em 1981.

Com o finalidade de aumentor o volume de ações da CBV no mercado, promovendo um aumento
do suo liquidez, a Diretoria está propondo o desdobramento do capital na proporção de quatro
ações para cada uma existente. ¦

A Diretoria voi submeter ao Conselho de Administração e à Assembléia de Acionistas os seguintes

a) Relatório das Atividades Sociais da empresa, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31.12.81.

b) Homologação do aumento de capital, subscrição, aprovado peto AGE de 14.10.81, de CrS
664.148.160 poro CrS 747.166.680, mediante subscrição de 38.434.500 ações ao preço de CrS
2,16 e ágio de CrS 2,34 que estará completamente subscrito e integralizado até 30.03.82.

c) Homologação da correção monetária do capital social, na forma do artigo 167 parágrafo Io, da
Lei 6.404/76, no valor de CrS 574.221.430., aumentando de CrS 2,16 para CrS 3,82 o valor
nominal de todos as ações que compõem o Capital Social de CrS 747.166.680., passando o
capital para CrS 1321.378.110.

d) Distribuição dos lucros apresentados no períodoe manutenção do resíduo em lucros acumulodos,
a fim de atender ao programa de- investimentos da empresa:

1 Distribuição de um dividendo em dinheiro de CrS 0,56 por ação, sobre o capital de CrS
664.148.160., que somados oo distribuído no Io semestre perfaz o total de 25%.

. 2 — Distribuição de uma bonificação de CrS 408.174.390., mediante aumento do valor nominal
do ação de CrS 3,82 para CrS 5,00 sobre o capital de CrS 1.321.378.110.. passando o
capital para CrS 1.729.552.500.

3 Participação dos Administradores
4  Desdobramento do capital da empresa no proporção de quatro ações paro coda uma

existente, sendo a distribuição feito na espécie e.proporçào das ações possuídas, passando
o valor nominal das ações para Cr$ 1,00 por ação.

f) Honorários do Conselho de Administração e Diretório
g) Eleição do Conselho de Administração para o biênio 82/84.
h) Aprovação da nova redação do caput do artigo 5o do Estatuto Social.
i) Outros assuntos do interesse da sociedade

A Administração da CBV agradece a todos os funcionários pela dedicação e esforço que produziram
os resultados alcançados.
Agradece também o inestimável apoio dos nossos clientes, fornecedores, bancos e acionistas.
Registramos ainda um reconhecimento especial à Petrobrás, pelo estimulo e confiança que nunca
nos faltaram.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1981

PAULO VIRGÍLIO DIDIER BARBOSA VIANA
Diretor-Presidente .

ANTONIO CARLOS SHEEHAN BARBOZA VIANNA
Diretor

SYLVIO DA SILVA MOREIRA
Diretor

WILLIAM SHEEHAN BARBOSA VIANA
Diretor

HERMANO ALFREDO HERBERT VON SYDOW
Diretor

LUIZ CARLOS MAGNAVITA BACELLAR
Diretor

DO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

<!CIRCULANTE
Disponível
Bens Numerários
Depósitos Boncáriosà Vista
Títulos Vinculados Merc. Aberto
Total

Estoque*
Produtos em Fabricação
Matérias Primas
Peças Prantos
Materiais Diversos
Ferramentas
Materiais em Trânsito
Prod. Acabados Matriz/Filiais
Total ••••...

Clientes
ContasoReceberdeClientes(Neto4)
Valores Descontados
Provisão p/Devedores Duvidosos
Totol.

Crédito»
Depósitos p/Importaçâo
Outras Contas o Receber
Total

Despesos Diferidas
Projetos e Seguros Diversos

TOTAL DO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Depósitos «Cauções
TituloseObrigações
Créditos Empresas Controladas
Adicionais Restituíveis
Depósitos p/Investimentos..

TOTAL DO REALIZAVELALONGO PRAZO
PERMANENTE

In vesti mentos
_mC6ntroladoi(No»a 7) ,....*—. ;.;......
Com Incentive» Fiscais ~.—
fm Outras Empresas
Total •¦¦¦•

Imobilizado
Imobllizaçôes Técnicas (Nota 6),,
Depreciações Acumuladas
Totol '.

Diferido
Variações Cambiais em Financiamento (Nota 5).

TOTAL DO PERMANENTE  
TOTAL DO ATIVO

1981 1980
(EM CrS 1.000)

71
124.467
474.097
598.635

424.975
273.985
221.584
84.051
1.375

134.356
145.571

1.285.897

1.299.565
( 92.247)
( 28.542)
1.178.776

45.284
45.284

3.153.989

6.768
17

7.720
15.129
22.972
52.606

760.718
3.032
5.493

769.243

2.494.672
( 639.948)
1.854.724

76.471

5.907.033

196
95.173
114.968
210.337

223.373
64.508
125.330
28.023

28.317
21.077

490.628

553.955
( 106.911)
( 13.954)
433.090

2.691
16.402

2690
1.155.838

162
17

33.005
6.046
490

39.720

275.129
1.109
1.927

278.165

892.709
(243.452)
649.257

12.354
939.776

2.135.334

PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS EM:

Saldo no iníciodo Exercício
Participação não Distribuída
Transferido p/AumentodeCopital....
Ajuste de Exercícios Anteriores .._.
Correção do Saldo Inicial

Saldo Anterior Corrigido
tucro Líquido do Exercício
Dividendos Distribuidose Propostos .
Participação não Distribuída
Transferido pl Reserva Legal
Lucro Disponível do Exercício
Lucros Acumulados
Dividendos por Ação

1981

371.002
1.762

( 202.934)
( 29.017)

198.135
338.948

1.176.279
( 282.365)

4.645
( 58.814)

839.745
1.178.693

CrS 0,918

1980

. 147.188
278

( 76.377)

67.328
138.417
326.778

( . 77.855)

( 16.338)
232.585

CIRCULANTE
Débitos de Fornecedores
Dividendosan3gor
Empréstimase Financiamentos
Débitos deClientes
Débitos p/Assistèncía Técnica

Contribuições a Recolher
Impostos a Pagar
Provisão de Férias (Nota 2)

Provisão p/lmposto de Renda
Gratificaçõese Particlpaçòesa Paga;

OutrasContaso Pagar
TOTAL DO CIRCULANTE*

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos (Noto 8)..

Débitos Diretores e Acionistas
total do exigível a longo prazo..

patrimônio líquido
Capito! Subscritoe Integralizado (Noto 9) ,,.

Capital Aumento em Processo
Tolal

Reservas de Capital
Ágio de Açóes
CorreçãodoCapitol Realizado
Reserva de Corr. Ativo Imobilizado
Reserva de Incentivos Fiscais
Totol

Reservas de Lucre
Reserva legal
Reserva Estatutário
Lucros Acumulados
Reserva de Investimentos em Controladas..
Total
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO

1981 1980

(EM Ct$ 1.000)

352.905 196.450

227.781 66.551

366.604 101.261

317.629 48.715

110 657 87.374

58.186 24.735

301.166 84.336

57.165 21.119

554.993 176.208

30.681 13.400

167.831 2.891

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

2.545.598

134.283

_ __________
135.053

664.148

8.661

823.040

11 1.774

330964

672.809 330.964

331.810 169.663

575.901 131.557

108.842 55.654

47.676 12.909
1.064.229 369.783

160 2151
66.200

1.178.693
84.236

1.489.344
3.226.382
5.907.033

51.849
33.850

371.002
43.072

499.773
1.200.520
2.135.334

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Venda de Produtos e Serviços
Deduções da Receita Bruta
ipi
ICM
ISS

Total dos Deduções
RECEITAOPERACIONALLÍQUIDA

Custo dos Produtos Vendidos
RESULTADO BRUTO
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas com Vendas
Salários, Encargos e Comissões
Propagando, Publicidades e Promoções
Provisão Líquida p/Dev. Duvidosos
Outras Despesas Comerciais
Total

Gastos Gerais
Honorários da Diretoria  (
Despesas Administrativas  (
Impostose Taxas Diversos  (
Despesas Financeiras  t
Depreciações e Amortizações  í
Resultado de Inv. em Controladas
Receitas de Participação
Total

RESULTADO OPERACIONAL
DESPESAS E RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Resultado do Venda de Bens do Ativo Imob
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA...
RESULTADO ANTES DA PROV. DO IMP. DE RENDA
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA
RESULTADO APÓS A PROV. DO IMPOSTO DE RENDA
PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO

1981
(EM CrS

5344,752

( 324.409)
( 462.704)
( 3.750)
( 790.863)

4.553.889
(2.121.247)
2.432.642

1980
1.000)

2.205.193

( 143.782)
( 177.822)
( 2.040)
( 323.644)

1.881.549
(1.005.300)

876.249

( 101.174)
1.338)

( 14.588)
31.000)

( 148.100)

( 39.316)
1.762)

( 7.335)
 8,4251

( 56.838)

54.511) (
385.509) (

9.259) (
190.392) (

8.814) (
228.518 (
264_

( 419.703) T
1.864 839

83.105
( 162.161)

1.785.783
( 554.993)

1.230.790

21.367)
142.780)

4.179)
75.803)

3.579)
449)
120

248.037)
571.374

->96)
( 46.592)

524.286
( 176.208)

348.078

Participaçõodos Administradores  ( 54.511) ( 21.300)
RESULTADO DO EXERCÍCIO .
Lucro por Ação..

1.176.279
3T8~r

326_.778_
1,53

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS
De Operações

Lucra Líquido do Exercício
Depreciações e Amortizações
Avaliação de Invest. em Controladas
Custos de Bens Imobil. Baixados e Vendidos
Resultado da Correção Monetária
Ajustes no Resultado de Exerc. Anteriores
Variação Cambial de Financtamentoa L. Prazo..
Custo de Investimentos Alienados

371.002
CrS 0,365

De Terceiros
Aumento do Passivo a L. Prazo
Reserva Constituída de Incentivos Fiscais ...
Diminuição do Realizável a L. Prazo
Resultado da Alienação de Investimentos .

De Acionista»
RealizaçãodoCapital Social .

TOTAL DAS ORIGENS. ...

1981
(EM

1.176.279
125.363

( 228.518)
21.737

162.161
( 22.053)
( 36.030)

3.406
1.202.345

23.280
19.030

42.310

8 661
1.253.316

1980
Crí 1.000)

326.778
60.646

449
1.922

46.592
278

20.360

1981 ,W80
(EM Crí 1.000)

APLICAÇÕES
AumentodoReãlizáwelaLPrazo
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado..
Aplicação em Investimentos
Dividendos Propostos
Dividendos Distribuídos

TOTAL DAS APLICAÇÕES

457.025

49.257
1 2.909
34.275

1.148
97.589

74.203

III _ VARIAÇÃO DOCAPITAICIRCULANTE LIQUIDO

IV —DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL LÍQUIDO EM 31.12.81
1981

AtivoCirculonte 3.153.989
PassivoCirculante 2.545.598
Capital Circ. Líquido 608.391

12.887
679.700

2.769
172.186
1 10.180
977.722

275.594

1980
1.155.837
823.040
332.797

165.008
145.969
59.787
18.067

Em 31.12.80
AtivoCirculonte
PassiVotireutante
Capital Circ. Líquido.,

1980
1.155.838

823.040
332.798

1979
478.822
386.010

92.812

JL8IL83L
239 986

Variação
1.998.152
1.722.558

275.594

Variação
677.016
437.030"239.986

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 1981
PERÍODOS DE 01 A 12-1980 E 01 A

(EM CRS 1.000)

E COMPARATIVO DE LUCROS ACUMULADOS
12-1981

HISTÓRICO

Saldo no Início do Exercício._
Subscrição em Dinheiro
Aumento de Capital.
Ajuste de Exerc. Anteriores (*)
Correção Mon. do Exercício -
Lucro Líquido do Exercício
Dividendos Pagos e Propostos
Reservas Constituídas '•
PorticipaçõesNão Distribuídas

Saldo oo Final do Exercício..

CAPITAL
INTEGRALIZADO

330.964

S33.184

CAPITAL AUM.
EM PROCESSO

8661

664.148 8.661

RESERVAS DE
CAPITAL

369.783

(130 250)

805 667

19.029

1.064.229

RESERVAS DE
LUCROS

128.771

123.066

58.814

310.651

LUCROS ACUMUtS.
31.12.81

371.002

(202.934)
(29.017)
198.135

1.176 279
(282.365)
(58.814)

6.407

1.178.693

TOTAL

1 200 520
8.661

(29.017)
1.126.868
1.176.279
(282365)

19.029
6407

3.226.382

LUCROS ACUMULS.
31.1280

147.188

(76.377)
278

67.328
326.778
(77.855)
(16.338)

371.002

(*) Parcela de CrS 26.484 referente ao complemento da Prov. Imp. Rendo ano base 1980.

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 1981

NOTA I — PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS'ADOTADAS
... o) A empresa elaboro demonstrações financeiras semestrais, olém das que apresenta ao tim de cada exercício;

_U b) As explicações financeiras em títulos mobiliários, vinculados ou não ao mercado aberto, são demonstradas ao custo acrescido de
¦' **r'' correção monetária e juros incorridos até a data do Balanço; _
'¦'-yy c) A Provisão para Devedores Duvidosos é constituído segundo o prático usual de 3% sobre o tolol de Duplicotos o Receber de Clientes;

*'• *!*' d) Os Estoques são demonstrados oos custos médios de aquisição ou de produção, inferiores oo valor do mercodo. As importações em
|tf- andamento se apresentam ao custo acumulado de cado importação;

• '•& e) Os investimentos em empresas controladas são avaliados pelo seu Patrimônio Liquido no dato do Bolanço;
'"' ¦- f) O imobilizodo é demonstrado pelo seu custo de aquisição ou escrituração, corrigido monetáriamente segundo as normas vigentes. As

deprecioções são calculados pelo método linear, com contrapartidas no custeio de produção ou diretamente nos resultados, adotondo-se
os toxos que são indicados na Nola 6;

g) Os financiamentos em moedo estrangeira são corrigidos cambialmente às taxas no doto do Bolanço e os em moeda nacional
incorporam a correção monetária computado até aquela dota. quando contraídos com esta condição;

h) A Provisão para Imposto de Renda é constituída com bose no valor tributável estimado, à taxo de 35?. até CrS 88.350.000,00 e de 40%
além deste valor, até o total do lucro tributável;

NOTA 2 — PROVISÃO DE FERIAS , , .,
A empreso constitui umo Provisão de Férias nesta dala. no valor de CrS 57.164 859.86, sendo que o resultado desle semestre toi
influenciado em CrS 43.170.302,63 pela reversão do reservo constituído em 30.06.81.

NOTA 3 — DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS . . .
O montante líquido indicodo na Demonstração do Resultado do Exercício se desdobro como o seguir;

Despesas c/Empréstimos e Financiamentos
Receitas Financeiras Diversas
Valor Líquido

N0TA " - 
S?£Sd."cfn"l*o^lb.Tci,-niW, a parcela d. Duplico*,, a Receber está assim buida;

De Clientes
De Controladas ou Coligadas
Total

NOTA 5 - 
gnjJOgffi**0^ n0 botenco ,. refere ao soldo do parcela relativa à variação cambial contabilizada em 1979, conforme opção do

Portoria 48 MF, de 15.0180. e Instrução CVM-0880, a omortizar durante 5 (cinco) onos.

NOTA 6 — IMOBILIZADO

NOTA 7 — INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS (EM CrS 1.000)
~~ 

] Participação da CBV Participa- Créd. e Obrig. Aiustes p/Equivo-
Capital Potrim. Ações ção da CBV Resultado (Obs. B) léncio Patrimonial

Social Líquido no Capital Liquido na Demonstração de
P Ord. Pref. (%) Créd. Obrig. Resultado

____________ !
Mecânico S.A. 268.980 6JS 111 66.913.702 20.506.334 62,71 194 876 — 1840 100444

CBV Equipamento»
Industriais S.A 179065 191388 109505371 - «6.0S 66.347 9.184 56 534

IPB Ind. de Produtos
de Borracha Lida. 

' 
50.498 190.073 30.298.974(1) — 60,00 60 468 45 59 614

Sul Ind. Mecàn. Ltda. 16.000 71.193 15.993(0 I 99.96 11.525 240 ______
TÓTÃis  J 5'"543 I 1.107.765 | - ) I I 333.216 j 9 424 | 1.885 | 22B51B

-Nordeste com 30% e o Sócio-Gerenie do Empresa com 10%.

CrS352.631.141,1 7
CrS 162.239.062,78
CrS 190.392.078,39

CrS 943 642.915.67
CrS 8.265.978.43
CrS 951.908.854,10

a) No <_opitai Dociot aa ira parucipam luinwin u •-"*—,-.«,_¦_;_.,_ ,._.,., _-¦— «-.  - ___..._ .. _.-
b) Sobre os saldos devedores dos Controladas sáo cobrodos os mesmos encargos que incorrem nas obrigações por financiamentos do Controladora.

c) Em relação a CBV—Equipamentos não foi constituído provisão poro perdas potenciais face o recuperação em andamento de prejuízos de exercícios

anteriores O premizo da CBV—Nordeste já foi totalmente absorvido pelos lucros desle exercício,
dl Náo foram efetuados ajustes nos demonstrações financeiras das Controladas poro elim.naçao de eventuais resultados noo realizados, decorrentes

de neqocios com o Controladora ou entre controladas. Julgam os administradores, entrelondo, que o seu efeito e irrelevante.

e) Paro fins de ajuste de equivalência patrimonial, o percentuol de participação no Capital é calculado em função de investimentos efetivamente
realizados e do capital social de coda empresa.

f) Quotas de participação no Capital Social da IPB e da Sul.

NOTA 8 — EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Doto

do Contrato
Á

CONTAS VALOR ATUAL
CORRIGIDO

DEPRECIAÇÕES
ACUMULADAS

TAXA VALOR LIQUIDO

11.09.81
01.08.80
12.11.75
17.07.80
09.10.80
15.09.80
05.08.80
05.08.80
05.12.78
01.07.81

5.581.177,70
38.002.531,32
1 T.220.265,47
21.750.984,90

5.128.744,36
278.145.61

1.415.850,73
43 826084.45
•'4.844 800,00

2 234 847,40

Taxa
<%)

Venci-
mento¦ 

06.lt.84
08.0885
10.12.83
11.02 85
12.0885
09.10.83
09 08 83
10.12.87
31.12 84
31 05.83

Gorontig
51

134.283.431,94

Prédios
Terrenos
Máquinas « Equipamento»
Inst. Precisão e Fornos
Instalações Permanentes
Móveis e Utensílios
Bibliot., Equip. Méd. Dentário
ferramentas
Veículos
Matrizes e Modelos
Obros em Execução

-/¦

956.754.871.76
115.106.362,86
898.728.159.33
107.050.115,17
70.431.231,90

124 758.404,15
2.217.266,80
16.100.025.01
12 852.307,97

125.607.670,58
65.065.300.22

63.056 419.86

376.015 647,68
26.952.059,95
30.469.063.30
37.027.554,98
1.144.505.25

13 702.371,24
6.743.535.71

84836409,62

10
10
10
10
10
15
20
20

893 698 451,90.
1 15.106.362,86
522.712511,65
80098.055,22
39 962.168,60
87.730849,17

1.072.761.55
2397.653.77
6 10B772.26

40 771 260,96
65 065 300,22

TOTAIS 2.494.671.715,75 639.947.567,59 1.854.724.148,16

CÓDIGOS DAS GARANTIAS
01 — Caução de Nota(s) Promissória(s)
02 — Caução em Duplicatas
03 — Máquinas e Equipamentos em Alienação fiduciário
04 — Hipoteca de bens imóveis
05 — Hipoteca de bens imóveis e caução de nota(s) promissõrío(s) ou duplicatas
06 — Reserva de Domínio
07 — Carta de Fiança
08 — Promessa de Compro e Vendo
NOTA 9 — CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é constituído de 307.476.000 ações do valor nominal de CrS 2,16 cado uma, sendo 102 503 232 ações ordinárias e
204.972.768 oçôes preferenciais; destas, 4 047.224 ações ordinários e 3 327.426 ações preferenciais pertencem a residentes no exterior.
Às preferencioís sóo garantidas o prioridade de dividendo mínimo de ó°ó, prioridade no reembolso do capital e participação em aumento
de capital decorrente da correção monetário.

-Rio de Joneiro. 31 aezembro de 1981

PAULO VIRGÍLIO DIDIER BARBOSA VIANA
Diretor-Presidente

ANTONIO CARLOS SHEEHAN BARBOZA VIANNA
Diretor

SYLVIO DA SILVA MOREIRA
Diretor

WILLIAM SHEEHAN BARBOSA VIANA
Diretor

HERMANO ALFREDO HERBERT VON SYDOW
Diretor

LUIZ CARLOS MAGNAVITA BACELLAR
Diretor

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Administradores da
CBV — INDUSTRIA MECÂNICA S A

1. Examinamos o balanço patrimonial da CBV — Indústr-o Mecõn-ca S A , 'evantodo em 31 de
dezembro de 1981 e ai respectivo» demonstrações do resultado doíxercioo. doi mutações do potrímônio
liauido e dos origens e aplicações d« recursos correspondentes ao Exercício fmdo naquela data. Nosso
exame foi efetuado de acedo com os normas de ouditorio geralmente aceitos e. consequentemente,
incluiu os provas nos reg/stros contobe>s e outros procedimentos de auditoria que |ulgomos n*cessa"OS nas
etfcunstónctos.

2. Em 13 de março de 1981 emitimos nosso parecer dos auditores independente! sobre as
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 1980. sem ressalvas, a noo ser. o
segumle. quanto oos valores apresentados para (ins comparativos o) A opção do empreso, em 19/w, pelo
diferimento da chomoda variação cambial especial, ao quol foram omomzodos no exeroco -rs
d 975.901; b) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 1980. o empresa passou o reconhecer ros
custos o depreciação dos bens de produção correspondente o dois turnos de trabalho, alterando p resuitoao
liquido do mesmo em cerco de CrS 11.3 milhões ,

3. Em nosso opinião, exceto quanto aos efeitos do assunto mencionado no alínea la) no parograto
anterior, os demonstrações financeiras citados no parágrafo n" I, lidas em coniunto com as nolos
e.pl-otivos aue os camplementom, representam adequadamente p s.tuoçóo potnmoniol e financeiro aa

CBV — industrio Mecòn.co S A . em 31 de dezembro de 1981. o resultado de suas operações
do patrimônio liquido e os modificações no posição financeira correspondentes ao e«e'C.c>o
doto. de acordo com pr.ncip.os de contabilidade geralmente oce.tos opl.caoos com u
observados o assunto menconado na otfnea b do parágrafo anterior.

Rio de Joneiro. 23 o« mo-ço de 1962

WALTER HEUER
AUDITORES INDEPENDENTES

CRC—SJ 00 2 CGC 61..111 3930001 -10

os mutações B
ido naquela ;_¦ jiiformtdode, 'V":|

WALDIR DE VASCONCELLOS DIAS
TC-CRC-006 749-9 — RJ

(Ass ) OnO FUCHSHUBEP
CONTADOR CRC—RJ OU 015

CPF 023 650J97-53
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Xalingo lança o logicubo

O café da Hills Brothers é vendido em embalagens diversas nos Estados Unidos

Bancos dos EUA dão US$
50 milhões à Hills Brothers

São Paulo — Um pool de seis bancos,
liderados pelo Morgan Guaranty Trust,
de Nova Iorque, concedeu um emprésti-
mo de 50 milhões de dólares a Hills
Brohters, subsidiária da Companhia
União dos Refinadores nos Estados Uni-
dos, saldando seu débito com o Banco
do Brasil, que financiou sua compra
pela empresa nacional em 1976.

A Hills Brothers é, hoje, uma empre-
sa recuperada e o presidente da Coper-
sucar, José Luis Zillo, pensa agora, nos
futuros lucros da empresa norte-
americana e no aumento de sua partici-
^ação no mercado dos Estados Unidos.

Recuperação
7 Não foi fácil se chegar à atual situa-
ção. Após súa compra, a empresa apre-
.sentou uma série de problemas, como a
queda de sua participação no mercado
norte-americano, e a direção da Coper-
sucar chegou a pensar em sua venda.

A nova diretoria da cooperativa deu
carta branca ao Sr Hermínio Ometto,
presidente Companhia União dos Refi-
nadores, que começou um trabalho de
recuperação da empresa, com apoio do
Sr José Luis Zillo e de 72 usinas coope-
radas. Esse trabalho deu certo e, hoje, a
Hills tem 8% do mercado norte-

. americano, cobrindo com sua estrutura
de vendas 75% do território dos Estados
Unidos.

Na sexta-feira, o presidente da Co-
persucar se mostrava satisfeito com a
obtenção do crédito de 50 milhões de
dólares. E dizia que "essa era uma prova
definitiva da recuperação da empresa.

„ Se os banqueiros norte-americanos ce-
deram este empréstimo, é porque sa-
bem perfeitamente que a Hills está bem,
o que é verdade".

*' José Luis Zillo observou que o esfor-
ço feito para que a Copersucar — que

.controla a União dos. Refinadores —
ficasse com a empresa nos Estados Uni-
dos foi grande "porque sabemos que a
Hills é uma ponta-de-lança para os pro-
dutos brasileiros dentro dos Estados
Unidos. Somos, hoje, a única empresa
brasileira a possuir uma grande marca
internacional, que é a Hills, tradicional
nos Estados Unidos".

Além do Morgan, que liderou a ope-
ração, os bancos que cederamios 50

• milhões de dólares foram o City Bank, o

Milton F. -da Rocha Filho
Wells Fargo, o Banco da América, o
Continental e o Califórnia.

Com sede em São Francisco, na Cali-
fórnia, a Hills Brothers possui duas uni-
dades fabris nos Estados Unidos (onde
tem 800 funcionários, dos quais 450 são
vendedores). Zillo considerou, também,
que a capacidade de distribuição da
Hills será útil para a colocação no mer-
cadó norte-americano de outros produ-
tos brasileiros, como açúcar e choco-
late.

Faturamento
A Hills Brothers, cujo ano fiscal ter-

minará em maio próximo, deverá fatu-
rar, no período de 12 meses, um total
superior a 300 milhões de dólares (Cr$ 45
bilhões). Ela importa café do Brasil para
produção de seus cafés que são blenda-
dos de acordo com o gosto dos norte-
americanos. Além do café verde, impor-
ta, também, café solúvel brasileiro.

As possibilidades de exportação dos
produtos da Hills são grandes, princi-
palmente para o Canadá e Filipinas,
informou o Sr José Luís Zillo, ao expli-
car que "essa é a intenção da empresa".
Até o final do ano, a Hills terá adquirido
cerca de 100 mil sacas de café do Institu-
to Brasileiro do Caff (IBC ).

História da Hills
A Hills Brothers foi fundada em 14 de

fevereiro de 1978 (tem 104 anos, hoje),
pelos irmãos Hills (Austin e Reuben),
comercializando sua própria marca de
café (eles escolheram o café arábico
para a comercialização). Em 1886, ini-
ciou, com êxito, um processo de venda
porta a porta de seus produtos. E os
dois irmãos eram considerados, nos Es-
tados Unidos, como dois especialistas
na. venda de café.

Reuben desenvolveu, em 1900, a teo-
ria da embalagem a vácuo, que somente
há pouco chegou ao Brasil. A Hills foi a
primeira empresa a usar esse recurso
para conservar o produto, em sua inte-
gridade. A empresa tem, hoje, uma es-
trutura administrativa moderna que
utiliza computadores para seus contrô-
les de custos. Foi adquirida em 1976
pela União dòs Refinadores, que invés-
tiu, até o momento, na Hills, 60 milhões
de dólares, apostando na sua recupe-
ração.

-Empresa foi comprada em 76-
São Paulo — A Hills Brothers foi

adquirida em 1976 pela Companhia
União dos Refinadores, subsidiária
da Copersucar, cujo presidente, na
época, era o Sr Jorge Wolney Atai-
la. O preço da compra não foi revê-
lado na ocasião e, ainda hoje, não é
comentado mas, segundo conse-
lheiros da Copersucar, chegou a 150
milhões de dólares, pois envolvia,
além da aquisição da marca Hills
Brothers, a compra de duas unida-
des industriais e de uma grande
infra-estrutura de comercialização.

O Banco do Brasil financiou a
compra e, durante a administração
do Sr Atalla, a empresa começou a
se tornar deficitária, perdendo o
seu mercado de 7% nas vendas de
café nos Estados Unidos. Esse mer-
cado acabou reduzido a 2%.

Um anúncio publicado em todos

os jornais do país, em 1976, por
ocasião da compra, dizia que "para
se ter uma idéia do que esta aquisi-
ção significará para as exportações
brasileiras, basta considerar que,
dentro de dois a três anos,, a Hills
Brothers Coffee poderá estar colo-
cando no mercado norte-americano
cerca de 2 milhões 500 mil sacas
anuais do nosso café".

"Ao anunciar a concretização
deste projeto, a Copersucar e a
Companhia União dos refinadores
querem expressar os seus agradeci-
mentos ao Senhor Presidente, Er-
nesto Geisel e às autoridades brasi-
leiras que autorizaram e apoiaram
este empreendimento. Agradece-
mos em nosso nome e no do povo
brasileiro esta oportunidade de de-
monstrar ao mundo a pujança de
nossa terra e de nossa gente",
acrescenta o anúncio.

r^ Companhia
Vale do Rio Doce

AVISO AOS ACIONISTAS
E DEBENTURISTAS

Comunicamos aos Srs. Acionistas e Debenturistas que a partir
de 29/03/82 o nosso Setor de Ações/ Debêntures, no Rio de
Janeiro, estará funcionando na Avenida Presidente Wilson,
231 — 28° andar no horário de 9:30 às 17:00.

Rio de Janeiro, 24 de março de 1982.
(ass.^ LuiZ DO AMARAL DE FRANÇA PEREIRA

Diretor de Relações com o Mercado i

Novos
produtos
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A Technòs Relógios está
lançando nova linha femi-
nina Technos Champagne,
com pulseiras trabalha-
das. São 50 modelos em
sistema de corda manual
ou tecnologia quartz. Os
preços variam de Cr$ 20
mil a Cr$ 60 mil.

¦
A Dow Química S/A lan-
çou o herbicida Tufordon
para cana-de-açúcar, vi-
sando proporcionar ao
agricultor o controle das
plantas daninhas que im-
pedem o crescimento do
canavial, através de um
processo de aplicação dire-
ta sem mistura prévia, gra-
ças à forma flowable. O
Tufordon associa o 2,4D e
o diuron na forma de sóli-
do suspenso em liquido,
permitindo seu uso diluído
apenas em água.

¦
A Máquinas Operatrizes
Vigorelli S/A lança seu
mais novo tipo de Retifica-
dora Cilíndrica, modelo
450, permitindo retificação
de peças com diâmetros de
até 450 milímetros e com-
primento máximo de 3 mil
milímetros. A máquina é
produzida em duas ver-
soes: Retiflcadora Univer-
sal-RUV 450 e Retiflcadora
Eletrônica de Produção.

¦
O novo motor RB211 da
Rolls-Royce para o Boeing
757 entra em serviço em
1984. O 535E4 recebeu a
homologação da Civil
Aviation Administration,
da Inglaterra, e da Federal
Aviation Administration,
dos Estados Unidos. Redu-
zirá em mais 10% o já bai-
xo índice de consumo de
combustível do Boeing
757.

Porto Alegre — Já está nas
lojas especializadas em brinque-
dos de todo o pais mais^im passa-
tempo para crianças e adultos,
dentro da Unha didática de brin-
quedos, que é o logicubo. Nas
crianças a partir de seis anos, ele
desenvolve o raciocínio e a lógica,
por se tratar de um quebra-
cabeça que envolve outros mini-
cubos, marcações e cores.

O logicubo possui 27 minicu-
bos interligados por um elástico,
podendo assumir várias formas.
Mas o problema estará soluciona-
do quando se formar um cubo
maior, com todas as faces marca-
das e coloridas dos minicubos na
parte externa. Às cores marcadas
dos minicubos são em branco,
amarelo, vermelho e azul. O preço
no varejo está em torno de Cr$ 800
a unidade, e em sua embalagem
indica que o brinquedo é destina-
do para crianças acima de seis
anos. O cubo pronto fica com no-
ve peças de cada lado.

Há 20 anos, a empresa fabri-
cante do logicubo, a Xalingo S/A
Indústria e Comércio, de Santa
Cruz do Sul, dedica-se a artigos
para crianças, primeiro com ma-
terial escolar — réguas, esqua-
dros, compassos, quadros-negros— depois camping — cadeiras,

Foto Xalingo
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Didático, o novo brinquedo custa CrS 800 nas lojas

mesinhas, artigos utilitários — e
por fim brinquedos. Sua linha de
brinquedos abrange jogos tradi-
cionais como futebol de mesa (bo-
tão), dominós, damas, quebra-
cabeças e jogos de armar. E agora
a empresa gaúcha pretende ex-
pandir sua produção dentro da
linha didática, que vem obtendo
grande aceitação entre os consu-
midores.

Além de produzir para todo o
mercado interno, a Xalingo S/A
também está exportando para a
América Latina — Uruguai, Ar-
gentina, Colômbia e Paraguai —
que têm sido bons mercados para
os produtos infantis brasileiros/
No ano passado, o faturamento da
empresa gaúcha foi de Cr$ 600
milhões e as exportações, ainda
pequenas, de 30 mil dólares.
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Não falei que nem toda Caderneta de Poupança ^S_*ÍJM^BhÍÍ
igual? O melhor nesócio que você pode fazer ^1 H
depositar todo mês na Cofrelar. :>--M l|| JF ;v
Na Cofrelar sua grana realmente rende mais: porque, além lM m? Êk
detudo o que as outras Cadernetas oferecem, a Cofrelar A^ã__Z^ >__tÉk
ainda distribui dividendos suplementares ^ M . §|fr ; *jJÍH M|
entre os seus associados. ;# m MmÊ / M
Na ponta do lápis, isso quer dizer o seguinte: JÉpF* M ijBÊÈÊ Jj ¦
no ano passado, para cada 100,00 jBlrjÉJÊ_ mm m _____¦
depositados desde janeiro, os associados M Wm JR Ljm m ÀM m
da Cofrelar ganharam 1,00 a mais Jj KM mÈM wAÊ
do que ganhariam em qualquer outra M
Caderneta de Poupança. <W^« ¦
Ou seja: enquanto o rendimento "MÊ
das outras Cadernetas do *"$? I
Rio de Janeiro foi Mil I
de 108,68% o da Cofrelar fmVfB
foi de 109,60%. Faça como „ M ^^1 Ieu. Para subir na vida, «fl IIÍllflSP^ I
procure o caminho mais 11'lsHÍ
fácil: Cofrelar. t'^lm *_mm W_\

Caderneta de Poupança í \\áji ^j

Para o futuro com ^J Rr"! I
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Imposto sobre Operações Financeiras,
utilizado para encarecer as importações e os
empréstimos com recursos internos, transfor-
mou-sé em fevereiro na segunda maior fonte da
receita do Tesouro, com sua arrecadação (CrS 36
bilhões 952 milhões), ultrapassando a do IPI —
Imposto sobre Produtos Industrializados — de
CrS 32 bilhões 406 milhões.

Nos dois primeiros meses do ano, a arreca-
dação do IOF somou CrS 69 bilhões 340 milhões,
contra CrS 66 bilhões 313 milhões do IPI, e CrS
101 bilhões 654 milhões do Imposto de Renda.
Com isso, o IOF passou a responder por 14% da
receita do Tesouro, contra 13,4% do IPI e 20,5%
do IR- -V '__ x, •' iA execução financeira do Tesouro Nacional
apresentou um superávit acumulado nos primei-
ros dois meses do ano de CrS 78 bilhões 100
milhões, com sua receita crescendo 92,8% (so-
mando CrS 495 bilhões 200 milhões), e as despe-
sas ficando em CrS 417 bilhões 100 milhões — um
aumento de 64,8%.

. Vantagem reduzida
Desde que começou a ser comercializado

nos postos de gasolina para abastecimento de
: veículos a álcool carburante, em Io de junho de

1979, quando custava apenas CrS 6,72, o álcool
, hidratado aumentou 852,4% até atingir o preço

atual de CrS 64 por litro.
No mesmo período, a gasolina comum enca-

receu 919,6%, pulando de CrS 10,20 para CrS
104.

Considerando-se que o álcool nao sofre
influência de preços internacionais.de forma tão
direta como a gasolina, nem precisa, necessária-

• mente ter seu preço ajustado às desvalorizações
do cruzeiro, não era de se estranhar que os
consumidores sempre desconfiassem dos carros a
álcool do ponto-de-vista da vantagem de menor
preço do combustível.

Agora com a limitação, por dois anos, do
preço do álcool a um máximo de 59% do preço
da gasolina, é possível que os donos de carros a
álcool levem realmente vantagem.

E a recíproca? >'.|
Quando^uma empresa privada deixa de

honrar sua dívida, arrisca-se a ter um título
levado a cartório ou mesmo a ter sua falência
requerida. No procedimento normal do dia-a-
dia. elas pagam juros e correção monetária sobre
a inadimplência.

— Com a empresa estatal não acontece
nada — reclama o diretor jurídico da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo, Carlos
EduardoMoreira Ferreira, que defende a tese da
correção monetária e juros no pagamento atrasa-
do das dívidas tias companhias estatais.

Segundo a FIESP; a dívida das estatais com
o setor privado chega a CrS 100 bilhões. Na área
de engenharia, segundo a Associação Brasileira
de Empresas de Engenharia Industrial, chega a 1
bilhão 500 milhões de dólares.
Aqui jaz

O 25° aniversário da Comunidade Econômi-
ca Européia, transcorrido dia 25, foi de longe o
mais lúgubre dos últimos tempos.

Queria que fosse um momento para
celebração, mas infelizmente o melhor a fazer é
uma séria reflexão — resumiu o presidente da
CEE, Gaston Thorn, de Luxemburgo, no Parla-

: mento Europeu, em Estrasburgo (França).
Tiveram o mesmo tom os discursos dos

outros dois líderes da CEE — o presidente do
Conselho de Ministros, o belga Leo Tindemans,
e o presidente do. Parlamento, o dinamarquês
Pieter Dankert. Este chegou a atacar o Conselho
de Ministros por não dar bola para o Parlamento.

As tensões crescem e podem destruir a
frágil CEE. Nas áreas agrícola e orçamentária
(que pelo regulamento da Comunidade estão
interligadas), a Grã-Bretanha se queixa de pagar
demais e ganhar de menos e aponta a França
como estando na situação inversa.

Na área monetária, parece inevitável uma
nova desvalorização do franco na serpente mone-
tária, que estaria ameaçada. O Banco da França
adotou ontem uma série de medidas para impedir
que o franco despenque e nelas fica implícito que

\o país necessita urgentemente de mais dólares. ,

(Gregos e troianos
Se são ótimas para o Governo Reagan, são

excelentes para o Brasil e outros países com alto
endividamento externo as previsões da Socieda-
de de Bancos Suíços (SBS) para o comportamen-
to das taxas de juro.

A instituição estima que a taxa preferencial
americana (prime rale), que está atualmente a
16,5%, poderá cair a 13% em junho. A Libor
(taxa no euromercado, Londres) desceria de
15,75% para 12%. E os títulos do Tesouro norte-
.americano, para resgate em três meses, baixa-
riam de 13.7% para 10%.

As duas primeiras são importantes na deter-
minação do montante de juros a ser pago pelos
países em desenvolvimento e sua queda permiti-
ria economizar divisas.

Outra do SBS favorável ao Governo Rea-
gan: acha que o elevado déficit orçamentário do
Tesouro norte-americano não servirá de foguete
propulsor dos juros.
União

| Um almoço fechado e sigiloso reuniu sexta-
feira o presidente da Firjan, Arthur João Dona-
to, o presidente da Associação Comercial, Ruy
Barreto, e diretores das duas entidades, na sede
da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.

*- | Ontem, pelo telefone, Arthur João Donato
garantia não ter havido nenhum motivo especial
para o encontro — nem mesmo a taxa da Light:

— Isso foi apenas uma oportunidade para
conversarmos. Nada de especial, mas serve para
mostrar a perfeita comunhão existente entre as
entidades empresariais do Estado.

Banco do Nordeste vai
para Brasília desenvolver
Região Centro-O este

A Região Centro-Oeste contará, a partir de ama-
nhã com uma agência do Banco do Nordeste em
Brasília. A inauguração será presidida pelo Ministro
do Interior, Mário Andreazza, e contará ainda com as
presenças dos Ministros do Planejamento, Delfim
Neto, e da Fazenda, Ernane Galvêas.

O objetivo da abertura da agência do Banco do
Nordeste na Capital federal é levar para a Região
Centro-Oeste, além dos serviços habituais de uma
agência bancária, a experiência do BNB no fomento
ap desenvolvimento regional. A instalação do Banco
em região fora de sua jurisdição só foi possível por ser
vinculado ao Ministério do Interior, assim como a
Superintendência de Desenvolvimento da Região
Centro-Oeste — Sudeco — com a qual atuará.

Velha mina de sal abriga
lixo atômico na Alemanha elétricos

Governo vai
conter bens

NOVAS
CARTAS PATENTES

i O presidente do BNB,
Camilo Calazans, já solici-
tou ao Conselho Monetário
Nacional a concessão de
mais 85 cartas patentes
para ampliar a atuação do
Banco na Região Centro-
Oeste. No último triènio,
segundo Calazans, a enti-

dade ampliou em 1 mü
200% suas aplicações, pas-
sando de Cr$ 11 bilhões em
79 para Cr$ 260 bilhões 300
milhões no ano passado.
Na área rural, o incremen-
to do triênio foi superior a
660%. O gerente da nova
agência será Júlio Lopes
Uma, assessor da presi-
dência do Banco do Nor-
deste em Brasília.

(SJ EMBRAPA Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária

BEPÜBÚCA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIODA AGRICULTURA „__,_____,__

• EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
PROJETO OE FORTALECIMENTO OA PESQUISA EDIFUSAO DA

TECNOLOGIAAGROPECUARIA .„,„ .,„
FINANCIAMENTO DO BANCOINTERAMERICANO OE DESENVOLVIMENTO - BIO

CONCORRÊNCIA PUBLICA INTERNACIONAL
N.° 03/82 í , ;.,.

AVISO
A EMPRESA BRASILEIRA OE PESQUISA AGROPECUÁRIA

- EMBRAPA TORNA PUBLICO QUERECEBERA NO DIA 03 de

maio dé 1982, às9 horas, no Edifício "Super- Center Venãnclo
2000" Quadra 08, Bloco "B", n° 60, 1o. andar, salas 151/158,
Setor Comercial Sul, Brasilia/DF, documentação para habi-
litação e propostas para fornecimento de "Equipamentos de
Laboratório" — (298 Itens).

CÓDlas do Edital DOderão ser obtidas na Divisão de Compras
da EMBRAPA (Sala 843, telefone (061) 223.0911) mediante
recolhimento da importância de Cr» 5.000,00 (cinco mil cru-
zeiros).

De firmas estrangeiras somente serão adquiridos bens
' 

originários dos paisesjnembros do BID relacionados no Edital.

Brasilia-DF, 17 de março de1982.

MANOEL NASCIMENTO PINTO
Presidente da Comissão da Licitação

Hannover — É possível ver de perto
o lixo atômico e até mesmo tocá-lo com
a ponta dos dedos. Mas para isto é
preciso descer até o fundo de uma velha
mina de sal transformada em centro de
pesquisa atômica mantido pelo Gover-
no da República Federal da Alemanha,
baixando no elevador que se despenca a
alta velocidade de 10 metros por segun-
do até as funduras de 750 metros, andar
num jipe que parece correr na velocida-
de suicida dos seus 35 km horários por
muitos túneis estreitos, mal-
iluminados, sentir o ar injetado e artifi-.
ciai e escasso, que a temperatura au-
menta sempre que se afunda mais e
mais para o orço do mundo até chegar a
salões imensos cavados em 20 andares
separados por seis metros deparede de
sal.

Lá estão empilhados em alguns sa-
lôes 3 mil barris lacrados com ,a sua
carga de lixo atômico de baixa radloati-
vidade. O tratamento que recebem an-
tes da operação final é um tanto mais
complicado e cercado de cuidado. O
lixo, conforme sua radioatividade, pode
ser apenas guardado em tambores de
aço que têm as lacunas preenchidas
com uma massa de cimento ou betume.
As tampas são hermeticamente fecha-
das. E são levados por um caminhão
aberto até o cemitério onde repousarão
no seu túmulo de sal, enquanto cá fora
ainda ferve a discussão sobre os riscos e
vantagens do aproveitamento da ener-
gia nuclear.

Na verdade, o debate na Alemanha
já apresenta uma opção que parece den-
nltiva, mas há coisas intrigantes. Por
exemplo, desde 1979 que não se despeja
mais nenhum barril de lixo atômico nas
instalações da mina de sal a 70 quilôme-
tros a Sudeste de Hannover, vinte quilo-
metros a Sul de Braunschweig, pouco
menos de 10 km da cerca de arame
farpado da fronteira com a Alemanha
Oriental. Este centro de estudo, opera-
do pelo "GFS", Instituto de Pesquisa
Radiológica e Ambiental, continua fun-
cionário normalmente com seus 153 téc-
nlcos e operários. Ocupa 8 km de área
na superfície e desce por túneis de onde
foram retirados 3 bilhões de toneladas
de sal nos 48 anos de operação da mina.

Questão de política

(©)
A explicação é simples, mas não para

os brasileiros. A licença estadual para o
armazenamento do lixo atômico pelo
Governo federal caducou em 1979 e não
foi renovada. Por que? Questão de poli-

Vülas-Bôas Corrêa
tica e também técnica, respondem os
responsáveis pelo centro. E lá conti-
nuam alguns milhares de barris de lixo
atômico cobertos ou à flor do sal.

Ali se estudam ainda métodos do
tratamento dos dejetos atômicos com o
material depositado a profundidades
que vão de 490 a 910 metros, com acesso
por um labirinto dividido em comparti-
mentos por portas de aço que garantem
que o ar respirável injetado de fora não
retorne para a superfície e onde traba-
lham homens de aventais brancos capa-
cetes coloridos e submetidos a testes
periódicos de contaminação radioativa.

Estocar lixo atômico é uma tarefa
pública na República Federal da Ale-
manha. As centrais nucleares, 14 em
operação, com potência de 9 mil 057
MW, funcionam sob empresas constituí-
das geralmente pela participação esta-
duais e até comunais. O Governo fede-
ral traça as linhas gerais da politica
atômica e a energia nuclear é responsa-
vel por 10% da energia elétrica consumi-
da pelo pais.

Mas a grande quantidade de lixo
atômico não é gerada apenas nas usinas
nucleares, na única usina de reprocessa-
mento em funcionamento de Karlsruhe.
ao Sul de Baden-Wuertenberg, mas
também da pesquisa científica, da utili-
zação na medicina, na indústria, na
agricultura.

O lixo atômico pode ser de alta,
média ou baixa radioatividade. Só os de
baixa radioatividade são enterrados em
tambores de aço que podem ser vistos a
olho nu e tocados pelas mãos. Os de
média radioatividade reclamam trata-
mentò extremamente cauteloso e trans-
porte sofisticado, pois os barris têm
uma radioatividade cinco vezes supe-
rior a dose letal por hora. Por isso eles
são transportados mecanicamente sob
a proteção de uma caixa de algumas
toneladas de chumbo e deslizam até as,
profundidades da mina onde só podem
ser vistos através de uma tela de televi-
são que opera em circuito fechado. Os
ecos de um debate que não se encerrou
por aqui que se aquece na campanha
eleitoral precisam repercutir no Brasil,
parceiro da Alemanha desde o acordo
de 1975 e aprendiz do know-how que,
visto de perto, só aumenta a sensação
de perplexidade.
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EDITAL
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL comunica
que venderá àquele que apresentar a melhor
oferta, os seguintes imóveis:

— Casa situada à Rua Amélia Maria Roma-
nazzi, n° 630, Bairro Porto Velho, São

"• Gonçalo, Estado dó Rio de Janeiro,
constituída de varanda, sala, quatro
quartos, circulação, banheiro, copa, co-
zinha, área de serviço, WC de emprega-
da e terraço, perfazendo 150 metros
quadrados de área construída.

— Loja situada à Rua Dr. Benjamim Cons-
tant, n° 196, Bairro São Lourenço, Nite-
rói, Estado do Rio de Janeiro, constan-
do de salão e WC, perfazendo 77,15
metros quadrados de área construída.

As propostas deverão ser colocadas em
envelope lacrado e entregues na COMISSÃO
PERMANENTE. DE ALIENAÇÕES, Agência
NITERÓI da CEF, situada à Avenida Ernani do
Amaral Peixoto, n° 335 — 4o andar, Niterói,
Rio de Janeiro, até o dia 09.04.82 no horário
das 10:00 às 16:00 horas, onde as mesmas
serão abertas a partir das 10:30 horas do dia
12.04.82. Os interessados que desejarem
contar com financiamentos deverão dirigir-se
ao local acima indicado, antes do prazo esti-
pulado para a entrega de propostas. (P

OuempoiqKnaCMxaestícommais.

Autoridadesbrasileiras
Se você precisa falar com uma autoridade do Executivo,

do Leqislativo ou do Judiciário; se você precisa de alguém em uma Empresa

Pública ou em Autarquia; se você precisa de informações sobre uma FundaçSTo,

Governo Estadual ou Prefeitura Municipal,

então consulte a publicação 
"AB-Autoridades Brasileiras-82", editada pela

EBN-Empresa Brasileira de Notícias.
"Autoridades Brasileiras-82" contém 8.286 nomes, 10.572 telefones

de autoridades da Administração Pública, com seus respectivos endereços.

Informe-se e adquira seus exemplares na

EBN-EMPRESA BRASILEIRA DE NOTICIAS - Setor Comercial Sul

Ed Toufic 40 Andar - Brasílla-DF - Telefone: (061) 223-7155 - Ramal 260-

Av! Presidente Wilson. 164/8° andar - Bio de Janeiro- RJ -Tel.: 220-2074

Foz do Iguaçu,PR — O
Governo desestimulará o
funcionamento de novas
fabricas de bens elétricos.
As já existentes deverão
diversificar suas linhas de
produção para outros seto-
res e realizar maior esforço
na colocação de seus itens
tradicionais em outros pai-
ses, principalmente nos
mercados sul-americano e
africano.

Esta informação foi dada
ontem pelo presidente da
Eletrobrás, Costa Cavai-
canti, ao apresentar o Pia-
no 2000 em reuniões com
empresários, assinalando
que náo há perspectiva de
retomada dos índices ante-
riores de consumo a curto
prazo. Desta forma, disse,
as industriais do setor de-
verão diversificar sua linha
de produção e exportar
mais, procurando nestas
vendas colocar, em paço-
tes Inteiros, desde serviço
até equipamentos.

Pela primeira vez, um
planejamento oficial do gé-
nero está sendo elaborado
com a participação dos Mi-
nistérios das Minas e Ener-
gia, Planejamento e da Fa-
zenda, além da Comissão
Nacional de Energia, Nu-
clebrás e CEEB (Compa-
nhia Auxiliar das Empre-
sas de Energia Elétrica).
Paralelamente, estão sen-
do consultados, também,
os fabricantes de equipa-
mentos, escritórios de pro-
jeto e consultoria, empre-
sas montadoras e constru-
toras, dando assim forma
definitiva ao documento.

Com relação a planos an-
teriorés, o Plano 2000 le-
vou em consideração no-
vos fatores como a queda
do consumo elétrico e o
ingresso no sistema das
usinas termelétricas a car-
vão e energia nuclear. Em
função deste primeiro
item, obras hidrelétricas
da Região Sudeste, como
as três barragens paulistas
de Porto Primavera, Rosa-
na e Taquaraçu, tiveram
seus cronogramas protela-
dos em um ano.

Nas reuniões deste fim
de semana, nesta cidade,
os empresários, diante da
contenção das encomen-
das, pediram que a Eletro-
brás impedisse ao máximo
a entrada de suppliers cre-
dits (vinculação de em-
préstimos à importação de
equipamentos). O presi-
dente da ABDIB —
Associação Brasileira para
o Desenvolvimento da In-
dustria de Base, Waldyr
Gianetti, solicitou à Ele-
trobrás que adotasse, nas
futuras obras, os procedi-
mentos de Itaipu, onde o
índice de nacionalização é
de 85%.
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LUCRO IMOBILIÁRIO
Pessoa física — Seminário de um dia no Hotel Nacional-Rio

— Tributação IR. — Equiparação — Exemplos práticos.

Pasta-apostila com exemplos ilustrativos e legislação vigen-

te Dia 03 de abril a partir 9 horas. Almoço e estacionamen-

to inclusos. Desconto especial p/ profissionais liberais e

sindicalizados 
"CRECI/ABADI7 Inform. Inscr. Alexandre

Calderon & Associados Ltda. S. Paulo -Tel.: (011) 285-

0361—251-1841.—288-9687. <p

FGV FUNDAÇÃO GETÜLIO VARGAS
IRH-CATESPE

MARKETING DIRETO
VENDA PELO REEMBOLSO POSTAL

Rio de Janeiro
de 1 a 2 de abril

Informações e reservas:
Sede do IRH/FGV à Av.
Treze de Maio, 23/11 o ou
pelos telefones 240-7024 e
262-3148. (P

JOINT VENTURE
Grupo nacional associado a importante
empresa americana tradicional.
Fabricante de equipamentos de
tecnologia avançada.
Fornecedora, há 25 anos, para as
indústrias alimentícias, químicas,
bioenergéticas, de adubos, inseticidas,
rações e inúmeras outras aplicações.
Vende sua participação em indústria
localizada na cidade de São Paulo.
Negociação avaliada em torno de um
milhão de dólares.
Solicitamos aos eventuais interessados

manifestarem-se através de carta,
telegrama, mensagem, etc, para Faria Braga
& Associados ¦ Av. Paulista, 726 • 8? andar
São Paulo -01310.

f Entregue sua declaração
no Econômico.

Lá você
é amigo do rei.
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+A BANCO DO BRASIL S.A.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
E SERVIÇOS

PABX 271-7272
DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR)

Comunicamos que, a partir de
29.03.82, será implantada a facilidade DDR
ao .nosso PABX-271-7272, pela qual se
atingirá o ramal desejado sem o auxílio da
telefonista, bastando, para isso, discar o

prefixo 271-7 seguido do número dp ramal,
como no exemplo:

— ramal desejado: 791, n° discado
271-7791

Para auxílio da telefonista e informa-

ções deverá ser chamado o número chave
do sistema 271-7272.
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AVISO
TOMADA DE PREÇOS N° 006/82

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-

ÇÃO DO PÓLO REGIONAL DE MATE-
RIAL/RJ da Caixa Econômica Federal torna

público que fará realizar no dia 16 (dezesseis)
de abril de 1982. às 15:00 (quinze) horas, no
Edifício Riachuelo, 5o andar, na Av. Rio Bran-
co. n° 125, a TOMADA DE PREÇCS N°
006<'82, para aquisição de móveis de aço para
as Filiais Rio de Janeiro, Espírito Santo e
Bahia, de acordo com as cláusulas e condi-

ções constantes do respectivo Edital. As
firmas interessadas poderão obter cópia do
Edital no seguinte endereço: — AV. RIO
BRANCO. 125 — 5o andar — RIO DE JANEl
RO Os esclarecimentos serão prestados no
Pólo Reqional de MateriaIRJ, ou pelos telefo-
nes: 221.1180e221.1201 (DDD021). <P
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AVISO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/82

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO PÓLO REGIONAL DE' MATERIAL/RJ da
Caixa Econômica Federal torna público que fará
realizar no dia 20 (vinte) de abril de 1982. as
15-00 (quinze) horas, no Edifício Riachuelo, 5o
andar na Av. Rio Branco. n° 125. a TOMADA
DE PREÇOS N° 007/82, para aquisição de
cafeteiras elétricas, geladeiras, aparelhos de ar
condicionado e outros equipamentos para as
Filiais Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo, de
acordo com as cláusulas e condições constan-
tes do respectivo Edital.
As firmas interessadas poderão obter copia do
Edital no seguinte endereço: ¦
_ AV. RIO BRANCO, 125-5° andar — RIO DE
JANEIRO ' ¦
Os esclarecimentos serão prestados no Polo
Reqional de Material/RJ. ou pelos telefones:
221-1180e221-1201(DDD021). 'Res 22 1.1 louez/ i. i<cui \\j\->^>^- >>¦ *«.¦.-.¦.«.

Quempoupana Caixa esta com mais. Quem poupa na Caixa esta com mais.
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DERROTE A INFLAÇÃO
Aplicação em bolsa foi a melhor do trimestre ^^ammmmmm+^
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O mercado de ações con-
tinuou oferecendo, neste
primeirctrimestre do.ano,
a melhor . rentabilidade
dentre todas as opções de
investimento. O bom de-
sempenho do setor banca-
rio e a movimentação do
mercado futuro em janeiro
e fevereiro puxaram os
preços dos papéis e fize-
ram com que o IBV (índice
Geral de Lucratividade) ti-
vesse uma valorização de
68% no período. A lucrati-
vidade média das 10 ações
mais negociadas foi de
66,25% e das 20 mais rentá-
veis, 110,83%.

O levantamento trimes-
trai da rentabilidade dos
vários tipos de investimen-
to será feito habitualmen-
te pelo JORNAL DO BRA-
SIL, com a colaboração da
Bolsa de Valores do Rio na
apuração da lucratividade
das ações. Neste trimestre,
o levantamento mostrou
que poucas aplicações ti-
veram rentabilidade supe-
rior à inflação, estimada
em 21%.

A caderneta de poupan-
ça rendeu 17,46%, mas o
maior índice de correção
monetária fixado para
maio (5J5%, contra os 5%
dos meses anteriores) é um
indício de que o segundo
trimestre do ano poderá
oferecer aos depositantes
uma rentabilidade maior,
para quando são espera-
das taxas mais reduzidas
de inflação. Quem quiser
aumentar seu saldo para
melhorar o rendimento no
próximo trimestre, não de-
ve esquecer-se que o prazo
de depósito termina na
próxima quinta-feira (dia
Io).

O aumento da correção
monetária também deverá
favorecer as aplicações em
ORTNs (Obrigações Rea-
justáveis do Tesouro Na-
cional), que renderam
17,8% de janeiro a março.
As Letras do Tesouro Na-
cional, que iniciaram o ano
com tendência de queda,
tiveram sua rentabilidade
elevada pelo Banco Cen-
trai. A expectativa é de
que as taxas não caiam a
curto prazo. As LTNs ren-
deram 17,85% para quem
investiu de janeiro a
março.

Os títulos privados —
CDBs (certificados de de-
pósito bancário) e letras de
câmbio — renderam
20,82% no primeiro trimes-
tre e espera-se que as ta-
xas não subam muito nos
próximos meses.

O aumento do dólar no
mercado paralelo — um
dos poucos a superar a in-
fiação — atingiu 26,71%
(15,97% no câmbio oficial)
no trimestre, devendo
manter-se elevado com a
proximidade da Copa do
Mundo. Os preços do ouro
subiram apenas 2,5% este

, ano, conseqüência da que-
da no mercado interna-
cional.

O rendimento
das aplicações
no r trimestre

68.0

26.7

20.8

174 17.8 17,8

25
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Carteira de trinta
títulos rendeu bem

Uma carteira de 30 ações — 20 mais rentá-
veis e 10 mais negociadas — transacionadas na
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, no periodo
de 30 de dezembro de 1981 a 26 de março de
1982, apresentou excelente lucratividade, supe-
rando largamente a inflação, que atingiu 21% e
a rentabilidade oferecida por outros investi-
mentos.

Considerando as 20 mais rentáveis, incluin-
do três das mais negociadas (Brahma pp, Souza
Cruz OP e Mannesmann OP), a média de lucra-
tividade ficou em 110,83%. O destaque coube à
ação do Banerj com 542,97r de valorização, face
ao bom desempenho do setor e conseqüente-
mente da instituição e à distribuição de seis
novos papéis para cada uni possuído. As ações
de bancos vêm tendo um dos melhores desem-
penhos em bolsa, incluindo nove no total das 20
mais rentáveis.

As dez mais negociadas, qualificadas como
blue-chips por serem líderes em seus setores de
atuação, obtiveram uma média de lucratiivida-
de de 66,25%, destacando-se Brahma preferen-
ciai ao portador com valorização de 101,7%
(teve lucro em 81 superior em 140% ao de 1980,
preço em bolsa considerado barato e boas pers-
pectivas para 1982).

O levantamento dos dados foi realizado
pela área de operações da Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro.

As 10 mais negociadas à vista,
no trimestre (30/12 a 26/3)

Aça«» • '•-

Petrobrás PP
Bco Brasil PP
Bco Brasil ON
Vale Rio Doce PP
White Martins OP
Banespa PP'
Brahmo PP ,
Souio Cruz OP
Monnesmann OP
Petrobrás ON

Vol um»
(CrS 1.000)

1 I 053 B56
9643.232
1.963.533
1.527.62°
I .136 345
1 3U 013

846 392
672.711
549 765

¦ 439.201

Lucrai. (%)

Dicas

As 20 mais rentáveis ne trimestre

Class.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Média

Aço*»
Banerj PP
Bc° Fr. e Bros. ON
lochpe PP
Unipar PB
Brahma PP
CESP PP
Mannesmann PP
Bc° Nordeste ON
Bradesco Inv PS
Ctm. Aratu OP
Unibanco PB
CERJ OP i
Mannesmann OP
Souza Cruz (E) OP
Bradesco OS
Bradesco PS
Souzo Cruz (C) OP
Banebo (E) PP
Unibanco PA
Sid. Nacional (E) PB

OBS- (E) ex/dividendo; (C) íl dividendo* (E) «W bonificação:
(E) ex/ subscrição Fonte: BVRJ

Antônio Batalha

Médico acha ações ?? ¦
investimento difícil

— E eu perdi essa valorização das ações de
banco. Há cerca de três anos, tinha ações do
Banerj, Bradesco e Banespa. Mas vendi tudo
por- falta de tempo. O investidor tem que ter
acesso contínuo ao mercado e isso é impossível
para um médico — diz o cirurgião plástico José
Kogut, que, no entanto, não pretende se desfa-
zer dos 500 mil ações do Banco do Brasil ON
(cerca de Cr$ 5 milhões 500 mil) que possui.

Na sua opinião, aplicar em ações é muito
"complicado", exige que o investidor tenha
informações e acompanhe sempre o mercado. A
caderneta de poupança "é bem mais fácil e tem
a vantagem de permitir a retirada do dinheiro
sempre que houver necessidade". Mas ele admi-
te que a rentabilidade não é boa — no primeiro
trimestre, a caderneta rendeu 17,46% contra
uma inflação estimada em pouco mais de 20%
até o final deste mês.

A caderneta, onde tem cerca de Cr$ 1
milhão aplicados, "representa mais uma reser-
va de dinheiro que pode ser usado a qualquer
momento". Seu maior investimento hoje é no
mercado imobiliário, para onde destina cerca
de Cr$ 2 milhões por ano. O médico José Kogut,
com um grupo de amigos, compra um terreno e
em regime de condomínio constrói o imóvel
para ser vendido ao final da obra. Essa ativida-
de lhe rendeu no último ano mais do que a
inflação (95,2%) e superou a valorização das
ações BB (acima de 100%), com os dividendos.

Mas ele frisa que seu investimento mais
importante é o da Clínica de Cirurgia Plástica e
Ortopedia, da qual é um dos 8 sócios. Com
outro grupo, possui uma fazenda para criação
de gado, no Paraná, com 1 mil cabeças, investi-
mento que ele pretende se desfazer a médio
prazo, porque o lucro "não está bom.

Casado, 43 anos, com três filhas, José Ko-
gut diz que se relaciona"pessimamente" com o
le&o do imposto de renda. Com uma renda
líquida mensal de Cr$ 300 mil, pelo trabalho nos
hospitais (também é funcionário do Hospital do
Câncer), caiu na operação malha da Receita
Federal e pagou pouco mais de Cr$ 600 mil ao
leão. Este ano, sem ainda ter preparado sua
declaração, estima que pagará quase Cr$ 1
milhão.
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Kogut, prefere investir em imóveis
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Álvaro é analista de investimentos

k ' Analista considera
%| preço do papel baixo -

Apesar das altas taxas de inflação ainda
existem produtos baratos para se comprar,'-¦ segundo o analista e diretor da Pecus Correto-
ra, Álvaro Bandeira. Basicamente, esses produ-
tos são títulos negociados em bolsas de valores
por preços, em média, correspondentes a 60%
do valor patrimonial por ação da empresa.
"Assim, quando um investidor compra uma
ação em mercado ele está adquirindo uma
parcela do patrimônio da empresa por apenas

. 60% do seu valor", disse.
A nível técnico, ou seja, para os analistas

que vão orientar os investimentos a serem
feitos por seus clientes e mesmo para investido-
res mais atuantes, o mercado acionário brasilei-
ro, na opinião de Álvaro Bandeira, está barato,
porque existe unia margem de crescimento
grande antes que os preços se tornem relativa-
vãmente altos.

A relação entre o lucro da empresa num
ano e sua cotação em bolsa (P/L = número
técnico de anos para o investimento feito retor-
nar com lucro) está estimada, em média, em 3,3
contra 9 no mercado internacional. A relação
preço da ação versus valor patrimonial tam-
bém é baixa: média de 60% do valor contra 25%
acima do valor em outros países.

Lembrou que as três blue-chips principais
— as estatais Vale do Rio Doce, Petrobrás e
Banco do Brasil — estáo respectivamente cota-
das a 35%, 53% e 65% dos seus valores patrimo-
niais, o que é importante levando-se em conta a
segurança dessas empresas. Em termos absolu-
tos, ou seja, suas cotações em pregão, elas
podem até ser consideradas elevadas, mas após
uma análise detalhada da liquidez, rentabilida-
de e segurança oferecidas mostram preços rela-
tlvos muito baixos. Cobrasma, por exemplo,
está cotada a 18% do valor patrimonial; Bra-
desco a 83%; Brahma a 68% etc.

Mesmo considerando as ações, em média,
baratas, o analista Álvaro Bandeira lembra que
não é por isso que se deve comprar só ações.
Acha muito importante a diversificação dos
investimentos, que deverá levar em conta o
perfil do investidor — mais ou menos avesso ao
risco — e o volume de cruzeiros a serem apli-
cados.

e Amanhã é o último dia de entre-
ga da declaração do Imposto de
Renda com direito à restituição. Òs
bancos ficarão abertos até às 24h.
e Antes de preencher o formula-
rio, o contribuinte deve ler com
atenção todas as instruções do Ma-
nual do Imposto de Renda.

Para evitar rasuras, preencha
um dos formulários a lápis. Só de-
pois de conferida, faça a declaração
definitiva.

Ao fazer a dedução do aluguel
(Cr$ 100 mil), jamais inclua o que
você pagou de condomínio, para
não ser glosado pelo Leão.

É bom saber que despesas com
psicólogo só podem ser abatidas se
ele tiver diploma de psiquiatra ou
se o tratamento tiver sido indicado
por médico, com comprovação.

A Semana Santa se aproxima (8
a 11 de abril) e com ela sobem
vertiginosamente os preços do pes-
cado. Procure comprar peixe com
antecedência e conserve-o no con-
gelador ou freezer, congelando-o
como foi ensinado no Caderno de
Comida de quinta-feira, no JOR-
NAL DO BRASIL.

Os principais supermercados do
Rio (Casas da Banha, Sendas, Dis-
co, Peg-Pag, Freeway, Carrefour,
entre outros) remarcam determina-

—dos-pTüdutos-paTarestes dias. Pen-
sando nisso, o Freeway está ofere-
cendo a partir de amanhã o baca-
lhau norueguês por Cr$ 780. No

¦' Carrefour, ovos de Páscoa da Fal-
chi e Lacta (vários tamanhos)
custam entre Cr$ 150 e Cr$ 700.

Cerveja Skol em lata custa Cr$
61 na oferta do Boulevard.

O Leite Longa Vida está a Cr$ 55
até o dia Io de abril nas cadeias de
supermercados.

O Freeway está oferecendo o
óleo de soja Soya (900ml) por Cr$
99, enquanto na cadeia Peg-Pag a
promoção é de Cr$ 115.0 óleo Lizza
OOOml) custa Cr$ 112 no Zona Sul.

Nas prateleiras dos supermerca-
dos, os enlatados e os produtos de
limpeza sempre oferecem vanta-
gem de preço quando são remarca-
dos. O Nescau 500 gramas (Cr$
149,90) e Puropurê Cica 500 gramas
(Cr$ 65,50), no Boulevard. A lata de
salsicha Swift (Cr$ 67), Nescafé 200
gramas (Cr$ 311) sáo promoções do
Peg-Pag no Rio-Sul. A água sanitá-
ria Brilux (Cr$ 30), no Boulevard, e
o Limpol 500ml (Cr$ 42) no
Freeway.

Ainda está em tempo de apro-
veitar as liquidações que se esten-
dem pelo Rio. Até o final deste mês,
as lojas do Shopping Center Rio-
Sul estarão remarcando seus arti-
gos. As butiques Philip Martin, Ma-
ria Bonita, Cantão, Ellus Jeans,
Dimpus, Toulon (esta, toda a ca-
deia até terça-feira) remarcam seus
artigos femininos. Ainda no Rio
Sul, a Dim Dom, Pant Shoop. e a 5*
Avenida liquidam o estoque de rou-
pas masculinas.

Apenas duas lojas da Smuggler
mantêm liquidação até o final do
mês—Leblon e Copacabana. A Spy
& Great remarca preços até o final
desta semana e a Elle et Lui da
Garcia D'Ávila até os primeiros
dias de abril. A Company continua
liquidando no Rio Sul e Barrashop-
ping.

!
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Na Marcovan, com Cr$ 1.000,00 de entrada e o resto a combinar,
você compra o seu armário embutido Vogue.

Armário embutido Vogue
6 portas grandes,
6 portas pequenas,
2 calceiros grandes.

varas cablde grandes,
gavetas grandes,
gavetao grande,

II prateleiras grandes.

Preço da praça
139.362,
Preço Marcovan

127.601,

Armário embutido Linea 90
6 portas grandes.

portas pequenas,
2 prateleiras grandes,

prateleiras pequenas,
vara cabide grande,
varas cabide pequenas,
gavetas,

1 calceiro.

Preço da praça
72.645,
Preço Marcovan

63.314,

ItisÍÍvogUEi
097-5151 I
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Armário embutido Linea 90
3 portas grandes,
3 portas pequenas,
3 prateleiras pequenas,

prateleiras grandes,
1 vara cabide grande,

gavetas.

Preço da praça
43.789,
Preço Marcovan

Armário embutido Vogue
3 portas grandes.

portas pequenas,
1 calceiro grande,

gavetas grandes,
1 gavetâo grande,
3 varas cabides grandes,
3 prateleiras grandes.

37.322,

O melhor preço da praça.

Preço da praça
73.048,
Preço Marcovan

66.334,

_*._*__*. mm
mV

Com o Sistema Vogue você tem:
acabamento de primeira, proteção antimofo, corrediças de nylon,
montagem rápida, certificado de garantia e assistência técnica
nacional permanente E o exclusivo Protektor Process.

Centro • Rua São José, 76/80
Suburbana • Av. Suburbana, 2341
Madurelra • Rua Domingos Lopes, 795-A
Tijuca ¦ Rua Conde de Bonfim, 571-A

mrnrnmm
marcovan
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Petrobrás começa
a nacionalizar
sua informática

A Petrobrás começou a nacionalizar seu setor de
Informática para os trabalhos em campos petrolífero.Comprou da Cobra — Computadores Brasileiros, por

. Cr$ 50 milhões, dois computadores Cobra-700 para os
trabalhos de controle de qualidade de levantamentos
sísmicos nos campos de petróleo.

. .- :Os computadores começam a operar, segundo
. um técnico da empresa, até o final deste semestre em

Alagoas e Espírito Santo, áreas onde a Petrobrás
procura petróleo e faz estudos sísmicos. Durante seis
meses eles serão observados, porque é intenção da
Petrobrás utilizar modelos semelhantes na selva

i Amazônica.
Nacionalização

Todos os computadores que operam nos campos
dé petróleo brasileiros são de origem norte-•' americana. Para tentar nacionalizar o sistema de
Informática no setor petrolífero, a Petrobrás, remane-
jou três geofisicos da empresa para desenvolver, com
uma empresa paulista — que tem especialistas em
programação para centro de aplicação — uma pro-
gramação sísmica para o Cobra-700.

O resultado, diz o técnico, foi tão bom que "levou
a empresa a fechar contrato com a Cobra para a
compra dos dois computadores". Eles vão trabalhar
em Alagoas e no Espírito Santo em áreas semelhán-
tes — terra — às existentes na selva amazônica, onde
a Petrobrás procura gás em Juruá, a 750 quilômetros
de Manaus. Comprovada sua resistência, outras en-
comendas serão feitas.

. ,4_ "-.
Memória curta

Mas, de acordo com o técnico, o Cobra-700 ainda
nâo pode ser usado no processamento sísmico final
porque tem memória curta. Para isso a Petrobrás

. está estudando a possibilidade de adquirir um siste-
ma auxiliar de memória para o Cobra-700.

Com isso, a idéia da empresa é criar um centro de
processamento, em princípio em suas áreas de desço-
bertas ou de exploração de petróleo, 100% brasileiro
para dados terrestres nos estudos sísmicos.

Sondas e carros
Em mais três setores a Petrobrás está investindo

maciçamente para aumentar o índice de nacionaliza-
çáo e permitir que as empresas brasileiras concorram
no mercado internacional: estudos sísmicos, fabrica-
ção de sondas e carros Buggy, adquiridos nos Esta-
dos Unidos.

Quanto a estudos sísmicos, muitos feitos por
firmas norte-americanas, a Petrobrás tem equipes
brasileiras fazendo o trabalho. No Médio Amazonas é
responsável por esse serviço a Promon Engenharia,
que começou em janeiro deste ano; no Alto Amazo-
nas está a Lasa, do Rio; e em Alagoas a Themag, de
São Paulo.

Os carros Buggy também começaram a ser fabri-
cados pela Calmescre, empresa brasileira, depois que
recebeu garantias de mercado da Petrobrás. Cerca de
20 carros estão sendo utilizados por equipes da em-
presa em varias regiões do país onde se explora
petróleo, em trabalhos pesados.

A Petrobrás também fez contratou para a compra
de sondas com as empresas Villares, Confab e Cobras-
ma. Os equipamentos serão instalados principalmen-
te no Juruá, onde a empresa procura gás. Segundo o
técnico, o preço que se paga por essa nacionalização é
muito caro, mas é preciso para capacitar as compa-
nhias nacionais aos trabalhos de exploração e produ-
ção de petróleo no país.

República Federativa do Brasil
Ministério dos Transportes kémn

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
SÃO PAULO-SR.4

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A .,
torna público que serão recebidas
na sede da Superintendência Regio-
nal São Paulo, Praça Alfredo Issa, 48
- 20? andar, às 15 horas do dia
18/05/82, propostas para extração
e fornecimento de toras de madei-
ra, dormentes e carvão vegetal pela
exploração de matas e florestas da
Fazenda de Conceição, de proprie-
dade da Empresa e situada no muni-
cipio de Nioaque no Estado de Mato
Grosso do Sul. As propostas deve-
rão obedecer rigorosamente ao es-
tabelecido em Edital, que deverá
ser obtido, a partir de 31/03/82,
nos seguintes locais: São Paulo - na
sede da Regional; Bauru - Superin-
tendência Regional - Subunidade de
Patrimônio, Pça. Machado de Mello,
3-95; Campo Grande - Distrito de
Produção, Rua Gal. Mello, 23; Ponta
Porã e Aquidauana, Estações Ferro-
viárias.

São Paulo, 24 de março de 1982
JORGE AVELINO BOERI

Superintendente Regional • SR.4

fl*

LEIA NOS CLASSIFICADOS
A COLUNA "ADMINISTRAÇÃO"

Gokien Cross |)AA\E
ASSISTÊNCIA NTERNAO0NAL DE SAÚDE Dim*taijt*iUH&i»f«if

CIA. DE FERRO LIGAS
DA BAHIA — FERBASA

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO
CGCMF — 16 141 799000103

DEMEC — RCA — 220 — 77 091
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

E INTEGRALIZADO 1 530 000 000.00

AVISO
Acham-se à disposição dos senhores
acionistas na Sede Social da Companhia,
localizada na Estrada de Santiago s/n°,
Pojuca-BA., os documentos a que se
refere o Artigo 133 da Lei 6.404 dê 15 de
dezembro de 1976, relativos ao exercício
findo em 31.12.1981.

Pojuca (BA), 22 de Março de 1982.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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EXCLUSIVAMENTE NA LOJA DO CENTRO.
Preços lá embaixo!

19 TAPE-DECKS CCE CD-4040.
Frontais. Aço. VULEDS.34 xxfl

Àvista%mmW m M^tW^mW%^JF
25 GRAVADORES SHARP CASSETE

RD-610-X.
Pilha/corrente. 110/220 volts.
Produzidos na Zona Franca de Manaus.

7.830,À vista

23 AUTO-RÁDIOS BOSCH LD-243.
Estéreos. 3 faixas: AM /FM/OC.

9.950,À vista'
16 HEADPHONES MAGNOVOX

PH-100-XSC.2.180,Â vista l
69 CALCULADORAS TEXAS TI-1020.

8 dígitos. Portáteis.1.730,Â vista

3 TVPHIUPSTL-6007 17"(44cm).
Preto / branco. Totalmente
transistorizados. 110/ 220 volts.
MOSTRUÁRIOS DE LOJA
COM GARANTIA TOTAL DE
FÁBRICA (SEM EMBALAGEM).

Avista IwiVVV/

15 BATEDEIRAS CIRANDA ARNO.
Portáteis. ^^ ^^ ^^ ^^

Avista 2lOOU/
145 PANELAS DE PRESSÃO

MARMICOC.
7 litros. Polidas.

À ViSta tmm\ U OO Vf
48 CAMAS DOBRÁVEIS INCA.

Estrado em molas.Colchão de
espuma 0,60 m x 1,88 m.

Avista O ¦ lOU/
133 BANQUETAS DINAMARCA.

Em laminado. Diversas cores.

A vista

30 BICICLETAS CALOI BARRA
FORTE LUXO.
Aro 26. Freio manual

720,
17.700,A vista

21 ASPIRADORES DE PÓ GENERAL
ELECTRIC LUXO.

17.500,Avista
32 ENCERADEIRAS WALITA

ASPIRADORA LUXO 400-TA.

À vista9.300,

198 ESTANTES DIVISIONAL.
Padrão cerejeira.

À vista9.990,
III ¦ ¦B_____kI ^ll ':!.

20 TV TELEFUNKEN 474-V
18" (47 cm).
Em cores. Seletor digital eletrônico
de canais. 110/220 volts.
Produzidos na Zona Franca de Manaus.

À vista l#WWf73-f1,,f

30 TV PHILIPS TL-6007 17" (44 cm).
Preto / branco. Totalmente
transistorizados. 110/220 volts.

Avista 27.700,
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33 MÁQUINAS DE COSTURA ELGIN
FUTURA B-10/12-P. ;
Equipadas com motor'. Portáteis.

À vista14.990,

76 BICICLETAS MONARK SUPER 10.
Aro 27. Câmbio com 10 marchas.
Pneus especiais.

À vista 26.900,

tr— r
18 ELETROFONES PHILIPS WAGNER

AH-902.
3 em 1 .Toca-discos, tape-deck,
rádio AM/FM e 2 caixas acústicas.

À vista62.500,

15 TAPE-DECKS CCE CD-2020.
Aço. Frontais.
Produzidos na Zona Franca de Manaus.

À vista

28.880,

As mercadorias acima estão em liquidação na loja:
Matriz: Rua Uruguaiana/! 30/146.

FAÇADOPOHIÀOAOIA
CENTRAL KPMSEfflES
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À vista

35 ESTANTES ROMA.
Padrão cerejeira.

6.550,
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23 SALAS GUANABARA.
2™ 6 peças: 1 bufê, 1 mesa
zJZ e 4 cadeiras. Padrão cerejeira.

Avista14.440,
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64 COLCHÕES BONZÃO LUXO.
Para casal 1,28 m x 1,88 m.

Avista4.430,

12 TV PHILCO B-267 17" (44 cm).
Preto / branco. Totalmente
transistorizados. 110/ 220 volts.

À vista25.880,

MOSTRUÁRIOS DE LOJA
COM GARANTIA TOTAL

(SEM EMBALAGEM).
QUANTIDADES LIMITADAS.

PREÇOS PARA VOCÊ
LEVAR NA HORA.-

TELEVISORES NATIONAL TC-205
20" (51 cm).Emcores.110/220 volts.

À vista79.800,
TELEVISORES PHILCO B-824 18"(47 cm)
Em cores. 110/220 volts.
Produzidos na Zona Franca de Manaus.

O • 1111
A vista ^áWmmmW ¦ %_^ ^áW ^áWg

TELEVISORES NATIONAL TC 182
18" (47 cm).Em cores. 110/220 volts.

11 GRUPOS FIXOS TREMENDÃO.
Revestidos em courvin na cor
castanho.

À vista29.900,
0 © |

FyVxJsT"  j:j

16 KITS PANORAMA.
4 portas e 2 gavetas.
Em laminado.
Na cor azul.

Avista 71. iii%-TWWf
ELETROFONES MM-500.
3 em 1.Toca-discos, tape-deck,'
rádio AM/FM e 2 caixas acústicas.

38.460,A vista

ELETROFONES DISC MASTER.

10 REFRIGERADORES GENERAL
ELECTRIC GRL-3312.
330 litros (12 pés). Na cor ocre.

Avista28.880,

A vista9.600,
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23.360,A vista i

ELETROFONES DISC JOQUEY.

Avista18.300,
CONDICIONADORES DE AR
GENERAL ELECTRIC GFC-3010-T.
1 HP. 10.000 BTU. 110 volts.

A vista47.700,
MONARETA MONARK
D0BRÁVEL. Linha 81 .Aro 20.

A vista12. iiiWWf
BICICLETAS MONARK
BARRA CIRCULAR. Aro 27.

A vista10.000,

40 FOGÕES TROPICANA _r
ALVORADA OURO.
2 bocas. Pés cromados, com tampa
e forno.

Avista7.230,

CENTENAS DE MERCADORIAS
A PREÇOS BAIXÍSSIMOS.

' TRANSPORTE POR CONTA DO COMPRADOR.

_____ '____________. íPONTO FRIO
¦ -U» ¦ sr. - y^-ú'

As mercadorias acima estão em liquidação no depósito:
Vicente de Carvalho: Estrada Vicente de Carvalho,730.

Taxa da Light M
não afeta uma
de 16 indústrias

!.ÍS'*I
JU.ÍÍ-ÍW

AJíE

Das 16 indústrias que, segundo a Companhia doa
Distritos Industriais do Rio — Codin — terãoCdé
negociar com a Light a cobrança da taxa de ligação
de energia, apenas uma manterá seu projeto caso náo
consiga a isenção da cobrança: á Madenorte, no DI de
Caxias, por necessitar de apenas 5 kVA e estar sujeita
a uma taxa de Cr$ 480 mil, "pouco, não dá para
desistir", segundo um de seus sócios, Michel Dib
Tachy. .¦:..o....

Entre as outras 15, a cobrança tem efeito diferen-
te: quatro garantem desistir do projeto se tiverem
que pagar; cinco prometem retardar em no minimo
um ano a instalação de suas fábricas; duas dizem náo
estarem incluídas entre as devedores em potencial;
uma não sabe o que fazer; outra se recusa a comentar
o assunto; e duas não opinaram a respeito. Sâo cer«a
de 2 mil empregos em risco de não serem gerados.

Caso a caso ¦m Bi%
cnsji'Entre as indústrias relacionadas pela Codin como"devedores" em potencial da Light, com base na data

dos pedidos de ligação ou ampliação de energia,
posterior a 12 de fevereiro, data-limite para Isenção,
segundo os termos do acordo firmado entre a cohces-
sionária e empresários fluminenses — a que está
sujeita à maior taxa é a Vlfrio.

Necessitando de 1 mil 500 kVA, segundo informa
seu assistente de diretoria Marco Antônio Fernandes, "
a Vlfrio é uma das cinco que atrasará seu projeto caso
tenha de pagar a taxa de Cr$ 74 milhões 250 mil.

O investimento é previsto em Cr$ 300 milhões no
Distrito Industrial de Duque de Caxias.

A ICC — Indústria e Comércio de Compactados
está investindo Cr$ 100 milhões para gerar 150 empre-
gos no DI de Nova Iguaçu. Necessita de 85 kVA que
poderão lhe custar Cr$ 4 milhões 200 mil e seu
proprietário, Luiz Sérgio Duarte diz já estar "come-
çando a atrasar o projeto" em mais ou menos um ano.

Em Fazenda Botafogo a Clplass pretende investir
de Cr$ 50 milhões. Pedro Henrique Freitas, seu dire-
tor, revela a necessidade de 308kva, mas retardará
sua instalação se tiver que pagar os Cr$ 15 milhões
200 mil da taxa.

A fábrica de motores marítimos da Volvo Penta,
em Fazenda Botafogo, custará Cr$ 448 milhõesj mas
seu gerente técnico, Eli Werneck, também anuncia o
atraso do projeto se houver a despesa adicional de
Cr$ 11 milhões 100 para ligação dos 225kva de que
precisa.

Ainda na Fazenda Botafogo deveria ficar a Joli-
mode Roupas, um investimento de Cr$ 300 milhões.
Mas Antônio Guimarães, seu gerente econômico,
acha que terá de desistir do projeto se for obrigado a
pagar mais Cr$ 30 milhões pelos 150kva de que
precisa.

No DI de Paciência, a Construtora Presidente
investe Cr$ 40 milhões para montar sua oficina de
máquinas e equipamentos. Nâo poderá pagar mais
Cr$ 3 milhões 700 mil pelos 75kva necessários a seu
funcionamento e deverá reestudar seus projetos, in-
forma o diretor técnico Arnaldo dos Santos.

A Thebra, na Fazenda Botafogo, é outra que jdesistirá do projeto. O investimento*de Cr$ 50 mi- j
, Ihões não comporta despesa adicional de Cr$ 8 mi- j

Ihões 900 mil para ligação dos 180kva necessários,
segundo garante o gerente administrativo Arthur
Inácio. • !

A Quartzolit é mais uma que desistirá de seu ,
projeto, no DI de Campo Grande, se não ficar isenta
dos Cr$ 11 milhões cobrados para ligação dos primei- 1
ros 225kva. Karl Gerhard de Castro, seu presidente, j
pondera que o investimento de Cr$ 100 milhões feito ¦'¦
até o momento estão no limite da empresa.

Renato Castro, gerente industrial da Metalúrgica
Royal, também ameaça desistir de seu projeto, no DI 1
de Caxias, estimado em Cr$ 40 milhões. Para os
primeiros 64kva, a Light lhe cobra Cr$ 9 milhões 900
mil e a empresa não tem dinheiro para isso.

A Tecnosonda nâo sabe o que fazer. Para os 300
kva necessários á sua fábrica no DI de Campo Gran-
de a Light lhe cobra Cr$ 15 milhões. Como já investiu
Cr$ 50 milhões, seu presidente, Flariano Ferreira, vai
estudar o assunto com calma. ...;;

Já Flávio Amorim, da Amorim Pinto, e Armando
Faria, da Metal Sales, dizem estar havendo um "mal-
entendido". Argumentam estarem apenas pedindo
um "reforço de carga" e se acham isentos. Mas a
Light não pensa assim e lhes cobra, respectivamente
Cr$ 21 milhões 800 mil e Cr$ 10 milhões. Hélio
Scherman, receoso, se recusa a falar pela Construtora
Bandeirante, empresa que dirige, devedora, segundo
a Light, de Cr$ 3 milhões 700 mil.Os diretores da
Cardam e da Sergen estão viajando.

Firjan acredita na
redução da cobrança

O presidente da Federação das Indústrias do Rio
de Janeiro — Fiijan — Arthur João Donato, garantiu
ontem estar certo da revisão dos valores da taxa de
ligação de energia cobrada pela Light às indústrias
em instalação. Em sua opinião "se não fosse desta
forma, não teria sentido algum o protocolo firmado
segunda-feira passada". 1

A negociação "caso a caso", prevista no do-
cumento assinado pela concessionária e lideranças
empresariais do Estado, se processará "após a Light
efetuar a cobrança da taxa, com base no pedido de
ligação". aj.,

CAIXA
ECONÔMICA
HMMl

S..1I
$M££M_XM:
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EDITAL
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL comuni-
ca que venderá pela melhor oferta ,os
seguintes imóveis:

— Rua,da Inspiração, n 250 apto 101,
Vila da Penha, com o valor mínimo de
Gr$ 1.605.786,72, equivalentes a
954,04228 UPC desta data.

— Estrada Vicente de Carvalho n° 305
apto 410, Vaz Lobo, com o valor
mínimo de CrS 1.482.390,84, equiva-
lentes a 880,72938 UPC desta data.

— Rua Moréia, n° 135 apto 104, Enge-
nho da Rainha, com o valor mínimo
de CrS 1.683.140,00, equivalentes a
1.000,00000 UPC desta data.

As propostas deverão ser entreques na
COMISSÃO PERMANENTE DE ALIENA-
ÇÕES, Agência PILARES da CEF, situada à
Avenida Suburbana, n° 6.766, Pilares, Rio
de Janeiro, até o dia 09.04.82, no horário
das 10:00 às 16:00 horas, onde as mes-
mas serão abertas a partir das 10:30 horas
do dia 12.04.82. Os interessados que dese-
jarem contar com financiamento deverão
dirigir-se ao local acima indicado, antes do
prazo estipulado para a entrega de propôs-
tas. (P

Ouem poupa na Caixa esta com mais.
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A paixão ainda é um dos principais estímulos parda compra de diamantes. 21% delas são
feitas pelos maridos nos aniversários de suas mulheres, com preferência pelas alianças

*-¦,. De Beers investe alto no Brasil
para divulgar jóia com diamante

Para popularizar e aumentar
as vendas de jóias com diamantes
no Brasil, a De Beers — que co-
mercializa 85% da produção mun-
dial de diamantes — vai investir
este ano Cr$ 450 milhões em oito
campanhas de publicidade, mais
do que o investido nos últimos
seis anos.

As campanhas orientarão o
consumidor com relação ao preço
e ao significado da compra de um
diamante, explica o diretor da
conta da De Beers na J. Walter
Thompson Publicidade, Ronaldo
Marques. E 98% dos Cr$ 450 mi-
lhões estarão concentrados em te-
levisão, nos horários e programas .

. de maior audiência do país.

Novo segmento
\

Superior em 40% ao investi-
mento do ano passado, a campa-
nha da De Beers acrescentará
dois novos segmentos — um diri-
gido aos adolescentes e um ao
público masculino, que vinham
recebendo menos atenção. Segun-
do Ronaldo Marques, através de
pesquisa ficou comprovado que
de todas as jóias com diamantes
vendidas no Brasil, 15% são dadas
aos adolescentes de 15 anos.

A pesquisa mostrou ainda o
potencial do mercado de jóias
masculinas. Em 100 homens en-
.revistados das classes A, B e C,
entre 20 e 40 anos, 73% foram
favoráveis à aquisição de jóias e

68% manifestaram a intenção de
comprá-las.

Mesmo com a queda de 46%
nas vendas de jóias com diaman-
tes ano passado, e com a baixa do
poder aquisitivo do .brasileiro, te-
mos de aumentar os investimen-
tos para não perdermos a fatia do
mercado conquistado. Tivemos
sim — lembra Marques — que
adaptar as novas campanhas às
condições do mercado brasileiro:
jóias mais leves e com preços
acessíveis. •

Nos dias de hoje ainda existem
maridos apaixonados que com-
pram jóias com diamantes para
suas mulheres pelo menos duas
vezes por ano. As vendas sempre
aumentam em datas festivas e
qualquer campanha procurando
incentivar o consumo de jóias é
sempre bem-vinda, explica o ge-
rente da Casa Masson, na Rua
Sete de Setembro, Sérgio Ribas.

A pesquisa da De Beers revela,
inclusive, que 21% das vendas de
jóias como diamantes no Brasil
são feitos aos maridos nos aniver-
sários de suas mulheres. E cabe à
aliança de diamantes 25% das
vendas de todos os anéis nos últi-
mo cinco anos.

Vim comprar um par de
alianças para o meu casamento
dia 27 e acabei levando ainda uma
aliança de brilhantes para minha
noiva. Para José Robério de Oli-
veira Filho, 27 anos, oficial de

Marinha, morador da Ilha do Go-
verno, a aliança de brilhantes é
sempre um presente inesquecível,
além de ser um investimento. No
caso da aliança, o vendedor, sabe
como é, mostrou pra minha noiva
que suspirou encantada e obri-
gou-me a comprar. Financiado,
mas comprei, só em três vezes.

Vendas
O sucesso de vendas da Mas-

son, segundo seu gerente, Sérgio
Ribas é atender a todas as classes
sociais e financiar todo tipo dat
jóias em até 8 pagamentos. Os
juros variam em até 40%, mas o
quente em vendas, são as três
prestações sem acréscimo.

Os preços de uma jóia simples
na Casa Masson são bastante va-
riados. Um anel de ouro com dia-
mante pequeno tem seu preço em
torno de Cr$ 13 mil 500, argolas
com diamantes e ouro branco es-
tão custando por volta de.Cr$,38 ¦
mil, e a pulseira do tipo grumet
em torno de Cr$ 21 mil.

Para as peças mais sofistica-
das, um anel solitário — brilhante
de 2 quilates — o preço pode che-
gar até Cr$ 1 bilhão 600 milhões. O
mesmo solitário com pedra de
apenas 5 pontos, no entanto, pode
ser encontrado por Cr$ 15 mil. O
forte em venda são as alianças. O
tipo dinavete com 30 brilhantes,
1,75 quilate, tem preço em Cr$ 670
mil.
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CENTRAIS NUCLEARES DE IGUAPE

PRÉ-QUALIFICAÇÃO N.° NCO/GAC-004/82

Serviços de implantação e projeto executivo do canteiro de obras das Centrais
Nucleares de Iguape 1 e2, Município de Iguape, Estado de São Paulo.

A NUCLEBRÁS CONSTRUTORA DE CENTRAIS NUCLEARES S.A. • NUCON
torna público que selecionará, mediante licitação, empresa para a execução, sob regi-
me de preços unitários e deadministração,admitindo-se subcontratações.dos serviços
de instalação do canteiro de obras das centrais em referência, compreendendo entre
outros, projetos executivos, estradas de acesso, movimento de terras, desmonte de ro-
cha, obras marítimas, saneamento.retificação de rios.comunicações.edificações e ur-
banizaçãodaárea.

Para esta finalidade será realizada pré-qualificação, devendo as firmas interes-
sadas estar capacitadas individualmente a cumprir as seguintes condições básicas:

a. Haverem executado diretamente nos últimos 5 (cinco) anos, comprovando por ates-
tados, emitidos pelos respectivos clientes ou proprietários, serviços de terraplena-
gem, pavimentação, desmonte de rocha, saneamento, dragagem e retificação de
rios.

b. Terem executado diretamente nos últimos 5 (cinco) anos e num período contínuo de
12 (doze) meses, comprovando,poratestados,emitidos pelos respectivos clientes ou
proprietários, no mínimo: 600.000 m2 (seiscentos mil metros quadrados) de pavimen-
tação; 1.800.000 m3 (hum milhão e oitocentos mil metros cúbicos) de desmonte de ro-
cha; 5.000.000 m3 (cinco milhões de metros cúbicos) de movimento de terra.

c. Demonstrarem possuir experiência na supervisão e administração de obras de infra-
estrutura de médio e grande portes.

d Poderem demonstrar que são empresas nacionais nos termos do Decreto 73685 de
19.02.74, com capital social integralizado superior a Cr$ 2.350.000.000,00 (dois bi-
lhões, trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) e patrimônio líquido também su-
perior a este valor, calculado segundo critério consubstanciado na Lei 6404, de
15.12.76, ambos comprovadamente existentes até a data de 31 de julho de 1981.

e. Indicarem, obrigatoriamente, firmas para a participação na execução, como suas
subcontratadas e que tenham realizado diretamente nos últimos 5 (cinco) anos os se-
guintes itens de serviços: linhas de transmissão, subestação, redes de comunicação,
redes de distribuição de água, esgoto e energia elétrica, obras marítimas (aterros e
molhes), edificações, urbanização e obras de arte.

f. Indicarem pelo menos duas empresas de projetos de engenharia em relação às quais
possam se comprometer a subcontratar, para execução de detalhamento executivo
de projetos básicos, contemplando todos os serviços previstos neste aviso, o que se-
rá realizado apenas por uma empresa apresentada, à exceção dos serviços marítimos
e de estradas de acesso definitivo. E necessário que as referidas empresas possam
vir comprovar terem executado projetos semelhantes e de mesmo porte, nos últimos
10 (dez) anos, e que se constituem em empresas nacionais nos termos do Decreto n.°
73685, de 19.02.74, além de possuírem capital social integralizado superior a CrS
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) e patrimônio Ijquido também superior
a este valor, calculado segundo critério consubstanciado na Lei 6404, de 15.12.76,
ambos comprovadamente existentes até a datade 31 de julho dê 1981.

As empresas capacitadas deverão retirar nos dias 30 e 31 de março de 1982,
das 9:00 às 15:00 h, na Gerência de Contratos (GAC) da NUCON, na Av. Presidente Wil-
son nP 231 - 7.° andar, Rio de Janeiro, através de representante devidamente credencia-
do o edital contendo instruções, outras condições relativas© indicando a documenta-
ção que deverá ser fornecidaaté às 15:00 horas do dia 15 de abril de 1982.

Premium foi a agência de
maior crescimento nos
últimos três anos no país

Quem falar em crise econômica no Brasil ou no
Estado do Rio na sala de Alberto Lopes Alves, diretor
da Premium Propaganda,- do Rio, pode estar certo:
ele tirará' da gaveta dados para mostrar que, com
clientes privados fluminenses respondendo por 85%
dó faturamento, ela foi a agência que mais cresceu no
pais nos últimos três anos.

Em 1979, por exemplo, primeira vez na década de
70 que os investimentos publicitários como um todo
sofreram retraçâo,.a Premium Propaganda avançou
212,8%. No ano passado, deu-se ao luxo de bater esse
recorde, faturando 225% mais que no ano anterior, ou
Cr$ 1 bilhão 200, milhões. E este anó espera pelo

. menos dobrar esses números, para Cr$ 2 bilhões 400
milhões;
DESEMPENHO

Arquivo — 7/6/79

É um entusiasmado Al-
berto Lopes Alves, com 30
anos de experiência no se-
tor (10 na Norton, 10. na
Benson e outro tanto na
Premium), quem fala sobre
sua crença no futuro do
Estado do Rio como cena-
rio ideal para localização e
crescimento de projetos
empresariais e, portanto,
como importante pólo pu-
blicitário do pais.

Lopes Alves associa o
desempenho da Premium
ao de seus 25 clientes pri-
vados fluminenses: "Urna
coisa puxa a outra", expli-
ca. Embora seja um dado
que a agência não revele,
sabe-se que seu crescimen-
to foi impulsionado pela
excelente performance de
duas de suas contas-chave
da área privada: a constru-
tora Gomes de Almeida &
Fernandes e a Golden
Cross Assistência Interna-
cional de Saúde. Também
estão entre os clientes a
Ishikawajima, o tradicio-
nal Leite de Rosas, a Fá-
brica Filo (produtos
Triumph), a Casa Fernan-
des e a Brascop, recondi-
cionadora de cinescópios
para TV.

A agência conquistou
também importantes con-
tas no setor público (Go-
verno), numa ofensiva que
começou em 1979. Ela pos-
sui hoje uma parte da con-
ta do Banco do Brasil
(atendido também pela
MPM e pela Artplan) e da
Caixa Econômica (atendi-
da também pela MPM,
Artplan e Assessor). Esses
dois clientes sâo responsa-
veis, segundo Lopes Alves,
por 15% do faturamento.

A agência, que se carac-
teriza por concentrar no
Rio todo seu esquema ope-
racional, também integra
—junto a outras cinco—o
pool que atende ao Gover-
no do Estado do Rio, desde

1979. Chama-se Coperj
Ltda esse consórcio, que é
constituído como uma em-
presa à parte.

Alberto Lopes Alves re-
vela que o resultado desse
grande crescimento nos úl-
timos três anos tem sido
reinvestido em pessoal,
através da melhoria do ní-
vel salarial dos profissio-
nais e de contratações, co-
mo por exemplo a de Mil-
ton Dias, à SGB, para che-
fiar o departamento de
criação, há dois meses. A
Premium tem dedicado
atenção especial também
às pesquisas de mídia —
através das quais se dá
mais eficiência ao investi-
mento publicitário do
cliente — e de mercado.

A agência teve uma boa
fase até 1977, acompa-
nhando a trajetória do
Grupo Bemoreira-Ducal,
que respondia por 40% do
faturamentoà época e que
então deixou de operar no
mercado financeiro. O pe-
ríodo até 1979 pode ser
considerado a travessia do
deserto, até a retomada do
dinamismo. Nessa fase,
por questões de custo, ela
fechou escritórios em ou-
trás Capitais e hoje acha
vantajoso assistir contas
nacionais a partir do Rio
de Janeiro.

Segundo outro diretor,
José De Mingo, a agência
foi fundada há 11 anos por
Flávio Gomes de Matos,
hoje diretor da Garden.
Em junho de 1973, De Min-
go deixou a Norton (da
qual fora fundador com
Geraldo Alonso e diretor
por 27 anos) e se juntou à
Premium. No mesmo ano,
entrou Mário Moitinho
Neiva, ex-presidente da
Associação Brasileira de
Propaganda (ABP). De
Mingo, Moitinho e Lopes
Alves dirigem atualmente
a agência. A direção de no-
vos negócios está entregue
a Milton Cipriano Leite e
José Ponce de Leon.

Foto. d* Luiz Morier
i_á^S-

__P _____ J^_______H^ ^*:>Í_Íi^___F-í____________P

^^k ,aB __-__.it. lu p "^

«â_^___ã_l^^^£^^_S^§^_______________Í______ *
-¦-¦--¦-¦-. iii íi i íim niiB____B________________r tv*-

.Alberto Lopes Alves José De Mingo

Biagi foi à Itália para tentar a vendo
de 500 milhões de litroslano nn

Biagi negocia a %
exportação de j§
álcool com Itália 3

São Paulo — O Grupo Biagi, de Sertáozinho,
interior de São Paulo, está tentando negociar com
o Governo italiano a venda de 500 milhões de litros
de álcool anuais, durante o periodo de 10 anos, que
seriam utilizados em mistura carburante.

A Copersucar foi consultada pelo Sr Luís La-
cerda Biagi, vice-presidente executivo do grupo,
que viajou ontem à Itália a fim de continuar-as
negociações. Os contratos para a venda de álcoolà
Itália foram iniciadas há mais de 40 dias, e o Sr
Biagi, em conversa com autoridades da área alcoo-.
leira — como o Instituto do Açúcar e do Álcool —
não encontrou obstáculos para a negociação.K,u

Confirmação
O presidente da Copersucar, José Luís Zillo ,

confirmou ontem ter sido procurado pelo Sr Luís
Lacerda Biagi, que solicitou participação de usi-
nelros cooperados no programa. A Copersucar tem
um programa de exportação até maio próximq!,
que foi iniciado no segundo semestre dó ano
passado e que prevê uma venda externa àe"Èd
milhões de dólares em álcool.

O Sr José Luís Zillo disse que os cooperados'—
que serão responsáveis por uma produção d£2
bilhões 500 milhões de litros de álcool t . 1982'—
poderão participar das exportações pai a Itália!
O Grupo Biagi tem três usinas que produzem mais
de 800 milhões de litros/dia. As principais sãó"ã
Santa Elisa e Maurilio Biagi, na região de Sertão-
zinho.

O Sr Biagi é, também, vice-presidente execütt
vo da Zanini Equipamentos Pesados, que espera
vencer concorrência para a cessão de equipameri-
tos de produção de álcool para as Filipinas. Sáò
destilarias completas, segundo informaram ontem
seus assessores.

Dificuldades '^'
Uma análise feita ontem por, empresários dè

trading companies especializadas em exportação
de álcool, considera que a venda de 500 milhões de
litros de álcool encontrará dificuldades, principàí-
mente na Europa, pois a safra de beterraba foi
muito boa' e hoje há excesso de álcool. O mesmo
ocorreu com a safra de uva, sobrando álcool no
mercado europeu.

Hoje, o preço do álcool no mercado internacio-
nal está ao redor de 50 dólares o barril, contra os 32
dólares do petróleo. As exportações de álcool xto
país, em 1982, não alcançam ainda os 60 milhões
de litros, devido à alta produção de álcool e açúcar
no mundo. Os exportadores lembram que a índia/
Tailândia e outros paises tiveram safras boas.e
buscam também a exportação. un

Segundo os exportadores, não são prováveis;
também, as vendas de álcool brasileiro aos Esta--
dos Unidos, devido à sobretaxa de 20 centavos de
dólar por galão (cada galão tem 3,785 litros), o que
retira a competitividade do produto. t-w

Quanto às vendas de álcool para a Itália;
observaram o Governo italiano está analisando
várias hipóteses de combustível para fazer uma
mistura carburante no pais. Uma das alternativas
é o metanol de carvão e outra é o etanol, o álcool
brasileiro da cana-de-açúcar ou da beterraba.

üNUCON
NUCLEBRAI CONSTRUTORA DE CENTRAIS NUCLEARES S.A.

m CENTRAIS NUCLEARES DE IGUAPE
PRÉ-QUALIFICAÇÃO N.° NCO/GAC-005/82

Seviços de gerenciamento para implantação do canteiro de obras das Cen-
trais Nucleares de Iguape 1 e 2, no Município de Iguape, Estado de São Paulo.

A NUCLEBRÁS CONSTRUTORA DE CENTRAIS NUCLEARES S.A. - NUCON
torna público que selecionará, mediante licitação, empresa para gerenciamento dos
serviços de implantação do canteiro de obras das centrais nucleares em referência, no
local acima citado, incluindo também o acompanhamento do projeto executivo. O ge-
renciamento será contratado por administração de acordo com o seguinte escopo:

Gerenciamento técnico e administrativo constando de coordenação e supervisão,
fiscalização, controle de qualidade, custos e programação dos trabalhos referentes
a empreiteiras e do projeto executivo. Os serviços objeto do gerenciamento serão,
entre outros, os seguintes: construção de estradas de acessos, provisórias e def initi-
vas, obras de arte, terraplenagem, escavações e desmontes de rocha, obras maríti-
mas (aterros e molhes), saneamento, comunicações, urbanizações, linhas de trans-
missão è distribuição de energia.

Para esta finalidade será realizada pré-qualificação, devendo as firmas inte-
ressadas estar capacitadas individualmente a cumprir as seguintes condições bàsi-
cas:
a) Haverem executado diretamente nos últimos 5 (cinco) anos, comprovando por ates-

tados, emitidos pelos respectivos clientes ou proprietários, serviços de gerencia-
mento técnico e administrativo em obras de implantação de médio a grande porte,
compreendendo coordenação geral, planejamento, fiscalização, controle de qualida-
de, controle de custos e controle de programação.

b) Poderem demonstrar que são empresas nacionais nos termos do Decreto 73685, de
19.02.74, com capital social integralizado superior a CrS 50.000.000,00 (cinqüenta mi-
lhões de cruzeiros) e patrimônio líquido também superior a este valor, calculado se-
gundo critério consubstanciado na Lei 6404, de 15.12.76, ambos comprovadamente
existentes até a data de 31 de julho de 1981.

As empresas capacitadas deverão retirar nos dias 12 e 13 de abril de 1982, das
9:00 às 15:00 h, na Gerência de Contratos (GAC) da NUCON, na Av. Presidente Wilson
n.° 231 - 7.° andar, Rio de Janeiro através de representante devidamente credenciado, o
edital contendo instruções, outras condições relativas e indicando a documentação
que deverá ser fornecida até às 15:00 horas do dia 27 de abril de 1982.
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a, da Argentina, vence
Chaves e
campeão no
iatismo

O Saga, de Erling Lo-
rentzen, que seguirá mès
que vem para os Estados
Unidos, onde vai competir
na Bermuda Race, venceu
ontem, na Baia de Guana-
bara, a terceira etapa da
Regata de Aniversário do
Iate Clube do Rio de Janei-
ro. Na Classe Snipe, Carlos
Chaves conquistou o titulo
por antecipação.

A competição, aberta a
todas as classes e clubes
náuticos do Rio, termina
hoje, com largada progra-
mada para as 13h, em fren-
te à Escola Naval. Ontem, .
predominaram ventos di-
reção Sul, força 2,5, com
velocidade aproximada de
11 nós e forte maré, que
prejudicou a atuação dos
Ctincorrentes.
JftSSULTADOS
¦ur.Na Classe Snipe, Carlos
Chaves, tendo como proei-
ro, Carlos Caldas, obteve
sua terceira vitória conse-
fiutiva, no mesmo número
de regatas, conquistando o
título por antecipação. A
dupla não necessita ir à
raia hoje, porque está sem
pontos perdidos. A segun-
da colocada na geral, Bibi
Juetz, com o proeiro Talis
Ferreira, soma 16 pontos.

O resultado da Classe
Snipe foi o seguinte: Io
Carlos Chaves/Carlos Cal-
das, 2o Bibi Juetz/Talis
Ferreira, 3o Nils Ostergren-
/Carlos Israel, 4° Eduardo
Garcia/Mário Garcia, 5o Ü-
ton Piccolo/Luciana Soa-
res. Classificação geral: Io
Carlos Chaves, O pontos; 2o
Bibi Juetz, 16; 3o Nils Os-
tergren, 19,4.

Nelson Alencastro ven-
céu a regata na Classe La-
ser e lidera na contagem,
geral, com seis pontos per-
didos. O segundo coloca-
do, Torben Grael, soma
13,7. Resultado da etapa:
Io Nelson Alencastro Gui-
marães, 2o Ronaldo Senft,
3o Ricardo Stabille (atual
campeão brasileiro), 4o
Torben Grael, 5o Luis OU-
veira Neto, 6o Otto de As-
sis. Contagem geral: Io
Nelson Alencastro, seis
pontos; 2o Torben, 13,7; 3o
Senft, 19. 4o Luis Oliveira,
26 pontos perdidos.
...A dupla Francisco Ca-
neppa/José Simas venceu
com ótima atuação na
Classe Star, sendo a favori-
ta para ganhar a competi-
ção, pois não tem pontos
perdidos nas três regatas,
descartado o pior resulta-
do/ Daniel Adler e seu
proeiro Camilo Carvalho
ficaram em segundo na
prova e ocupam a mesma
colocação na geral, com
seis pontos negativos. Ou-
tros colocados ontem: 3o
Marcelo Cattaneo Adorno,
4o Carlos Eduardo Floren-
cio, 5o Pedro Bulhões Car-
valho da Fonseca. Na ge-
ral, a terceira colocação
pertence a Carlos Eduardo
Florencio, com 13,7
pontos.

Classe Ranger: Io Henry
Miller, 2o Heitor Braga, 3o
Paulo Viana, 4o Franz
ftlois. Geral: Io Paulo Via-
na, 5,7 pontos, 2o Henry
Miller 6; 3o Fernando Cruz,
2*,7.
^Classe Pingüim: Io Alei-
ne Moreira, 2o Júlio Sasse,
S*Luis Evangelista, 4o Tia-
gB Novaes, 5o,Débora Ca-
valcânti. Geral: Io Tiago,
I3',7; 2o Débora, 21 pontos.;"rÒceano, Classe I e II; Io
Saga, Erling Lorentzen; 2o
Nèptunus, Sérgio Mirsky.
eíasse ni e IV: Io Xistina,
OSvaldo Nascimento; 2o
Taroa, Augusto Lefevre.
TJlasse V: Io Flop, Augus-
{^Gonzaga; 2o Five Stars,
José Roberto Braile. Cias-
§?VI — Io Enkukado, Lars
filkerland; 2o Miracle, Luis
Guilherme Corrêa. Classe
tfft — Io Flyer, Armando
de Oliveira; 2o Nirvana,
$pberto Camargo.

Cordeiro
$ence
corrida
«Jorge Cordeiro, com o

tempo de 23minl7s, e Eleo-
nora Mendonça, com
2*min30s, foram os primei-
ros colocados da classifica-
ção geral da 2a Corrida do
Universitário, em percurso
de- 7 quilômetros, dispu-
tada ontem como parte da
solenidade de abertura do
12» Dia Olímpico Universi-
tário. competição que dá
início ao calendário anual
d»1 Federação de Esportes
Universitários do Rio de
Janeiro.'A prova foi aberta e os
vencedores na categoria
universitários foram José
Báltar. da SUAM, com
23min48s. e Vanessa Fi-
gueiredo, da PUC, com
28min20s.

Fernando Paulino Neto
Em partida monótona, a argentina Ivana

Madruga derrotou a brasileira Patrícia Medra-
do por 3/6, 6/1 e 6/1 e venceu a etapa Rio da
Copa Santista Internacional de Tênis, depois
dé duas horas e 10 minutos de jogo. Pelo título,
Ivana recebeu 3 mil dólares (cerca de Cr$ 450
mil), enquanto Patrícia, pelo vice, recebeu 1 mil
600 dólares (cerca de Cr$ 240 mil).

O primeiro set foi mais de erros das duas
jogadoras do que propriamente de acertos e
Patrícia conseguiu a vitória por ter mantido
seu saque no oitavo game, depois de ter 15/40
contra. Nos outros games, todos com saques
quebrados, a tônica foi de bolas no fundo de
quadra e pontos demorados. ¦, . ,

, A vitória
No primeiro game do segundo set, parecia

que o jogo iria continuar igual. Patrícia teve seu
saque quebrado, mas Ivana, mais segura, come-
çou a dominar o jogo, com seus potentes golpes
de fundo de quadra. Patrícia tentou ser um
pouco mais agressiva e o resultado final do set
não foi justo, pois a brasileira teve boas chances
de equilibrá-lo.

Se o 6/1 do segundo set não foi inteiramente
justo, o mesmo placar do último mostrou exa-
tamente o que se passou na quadra. Patrícia
completamente apática se deixava levar e não
foi surpresa para ninguém ver Ivana acumu-
lando pontos para conseguir sua sexta vitória
no confronto direto com Patrícia, contra ape-
nas uma derrota, em 1977.

A final de duplas deu outro título a Ivana.
Jogando ao lado da peruana Laura Arraya, a
argentina voltou a derrotar Patrícia Medrado,
que tinha como parceira a espanhola Carmem
Perea, por 6/3 e 6/4. Nas semifinais, também
disputadas ontem, Arraya/Madruga venceram
Liliane Giussani/Vick Baldovihos por 6/2 e 6/1.

Ivana, uma argentina
bem ao estilo Vilas

Apesar da idade, 21 anos, a campeã Ivana Madru-
ga já esteve em melhor posição que hoje no ranking
da WTA. Mas a vitória na Copa Itaú do Rio serviu
para iniciar a caminhada para a sua meta de 1982: ser
uma das 10 melhores tenistas do mundo, posição um
tanto distante de seu 26° lugar atual, quando já foi a
16».

Para isso, os 16 pontos conseguidos aqui e mais
os cinco da etapa de Brasilia foram importantes,
principalmente porque são os dois primeiros torneios
que jogou em seis meses. Assim mesmo, ela diz que
teve dificuldades.

Por não competir há algum tempo, fiquei um
pouco nervosa no começo da partida por várias
razões. Uma delas era por estar jogando uma final de
campeonato, a outra, por enfrentar Patrícia, jogadora
que progrediu muito nos últimos tempos, em seu
país. Mas, depois do primeiro set.tudo foi melhorando
e terminei jogando bem, mais calma e com muita
confiança.

Ivana joga tênis desde os 10 anos, quando come-
çou a aprender com seu pai. E como toda argentina
de sua geração, tem admiração por Guilermo Vilas, o
que se pode perceber perfeitamente por suas atitudes
na quadra.

Patrícia, a derrota
pressentida antes

Logo quando terminou o primeiro set já sabia
que nâo ia ter condições de manter o ritmo e que
dificilmente poderia vencer a partida.

Por isso, Patrícia Medrado, 25 anos, não estava
abatida com sua derrota para a argentina Ivana
Madruga. E sobre o fato de a adversária não jogar há
seis meses chegou a duvidar:

.. — Ela não participa de torneios há seis meses,
mas conheço bem a Ivana è duvido que ela não esteja
treinando duro pelo menos há três meses.

Patrícia reclamou de dores no músculo da perna
esquerda mas acredita que as dores foram conse-
qüència do esforço de jogar em quadras de terra,
depois de passar 11 meses disputando torneios em
quadras mais rápidas.

Além do mais, é mesmo muito difícil ganhar
da Ivana, principalmente em quadras lentas, já que
seu tipo de jogo se adapta perfeitamente nesse piso.
Ela tem uma infra-estrutura fora das quadras que lhe
facilita tudo.

Segundo Patricia", Ivana tem um técnico, um
massagista e um médico que a acompanha a todos os
lugares, resolvem seus problemas com raquetes, que
torneios deve jogar e reserva de hotéis.

Não tenho nada disso e só percebo que estar em
má forma quando entro na quadra e jogo mal —
desabafou Patricia.

Novo critério para
cabeças-de-chave

Até a etapa do Rio, a escolha dos cabeças-de-
chave e das demais tenistas que participam da chave
principal da Copa Santista era feita pelo ranking
mundial. Mas a partir de amanhã, em Porto Alegre, o
que passa a valer sâo os pontos de circuito.

Portanto os cabeças-de-chave serão: 1. Laura
Arraya (Peru), 2. Ivana Madruga (Argentina), 3. Ka-
thy Glancy (Inglaterra), 4. Andreia Tiezzi (Argentina),
5. Patrícia Medrado (Brasil), 6. Heidi Eistelhener
(RFA), 7. Sophie Amiach (França) e 8. Shirley Mclner-
ney (EUA).

As três convidadas, sem pontos para entrar dire-
to, também não vão precisar de disputar o torneio de
qualificação. Sâo a baiana Tânia Meirelles, a gaúchaNiège Dias e a paulista Silvana Campos, todas juve-rús. Só mais duas brasileiras jogam sem-necessidade
de torneio de qualificação, Andreia Meister e Gláucia
Làngela, pois têm pontos na Copa.

Hoje será feito o sorteio da chave principal,
juntamente com os últimos jogos dos torneios de
qualificação, que- teve 19 inscritas, e decide quatrovagas para a chave principal.

Maria Ester, a
atração de hoje

O maior destaque do tênis brasileiro de todos os
tempos, Maria Ester Bueno, faz uma exibição de 30
minutos hoje, às 18h, na Academia Lob de Tênis (Rua
Stefan Zweig, 290, Laranjeiras) contra o ex-campeão
brasileiro Ayrton Cunha. O jogo faz parte das come-
morações da inauguração da primeira quadra de
grama artificial do Rio.

Roberto Carvalhaes. do Leme. conquistou ontem
o Torneio Itaú Fluminense de Tênis ao vencer Jorge
Paulo Lemann. do Country, por 6 3 e 6 1 na partidafinal. Na semifinal. Carvalhaes venceu o uruguaio
radicado no Rio. Gustavo de Los Santos, do Flamen-
go, por 6 1 e desistência. O campeão do torneio
recebeu prêmios de CrS 80 mil. O outro semifinalista
foi Ivà Gentil, do Fluminense, que perdeu de Lemann
por 7/6 e 7/5 em partida muito equilibrada.
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À vista 35.957, ou
12 de 4.750, = 57.000,
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RECEIVER AM/FM
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À vista 44.887, ou
12 de 5.900, = 70.800,
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T. DISCO, MAGNÉTICO
AUTOMÁTICO
Avista 23.721, ou
12 de 3.140, =37.680,

Ws l"Klf mensais _

DECK-FRONTAL, METAL
DOLBY NR
A vista 48.963, ou
15 de 5.660, = 84.900,

5.660, mensais

T. DISCO, BELT-DRIVE
RETORNO AUTOMÁTICO
A vista 28.737, ou
12 de 3.800, =45.600,

EOUALIZADOR GRAFICO
ESTÉREO
A vista 33.915, ou
12 de 4.500, = 54.000,

4.500, mensais

*>
3.800, mensais

CASSETE-DECK
FRONTAL
A vista 38.000, ou
12 de 5.040, = 60.480,

5.040,

SINTONIZA DOR
AM/FM, ESTÉREO
A vista 31.112, ou
12 de 4.120, = 49.440,

4.120, maneeis

CAIXAS
BASS-REFLEX
A vista 35.872, ou
12de4.750,=57000,

4.750,
mensais
PAR

HusIcHairr
_^«

• Kl

w
c> ir.erwj.fi

¦hbbbímmmb^ '

CAIXAS
BASS-REFLEX
45W
A vista 19.893, ou
12de2B40,=31.680,

2.640,

mw_

-mensais/V PAR

Q
Garson

CENTRO: Uruguaiana, 5-Ouvidor, 137-Alfândega, 116/118
COPACABANA: Raimundo Corrêa. 15/19- Copacabana, 462-B
IPANEMA: Visconde de Pirajá, 4-B - BOTAFOGO: Marquês de Abrantes, Tr
TIJUCA: Conde de Bonfim, 377-B • MÉIER: Dias da Cruz. 25
MADUREIRA: Carvalho de Souza, 282 - Carolina Machado, 352
Min. Edgard Romero. 197 - BONSUCESSO: Cardoso de Moraes, 96
PENHA: Plínio de Oliveira, 57 -1. GOVERNADOR: Cambaúba, 6
CAMPO GRANDE: Ferrei ra Borges, 6/8 - CAXIAS: Pres. Kennedy. 1605/1607
S.J. MERITI: Matriz, 103 - N. IGUAÇU: Amaral Peixoto, 416/420
NITERÓI: Cel. Gomes Machado, 24/26 • S. GONÇALO: Nilo Peçanha. 47
NILÓPOLIS: Getúlio Vargas, 1403 - PETROPOLIS: Rua do Imperador, 496
RIO SUL e BARRA SHOPPING: Abertas até às 22:00 horas.



—~36 ¦? Io caderno n domingo, 28/3/83 TURFE JORNAL DO BRASIL

1\ Umatilla derrota Ecosse
na prova para dois anos
sr» _____ 'JL

m corrida de hoje
•«i»8_ .o.

¦ÃS&v' ' 
Umatilla, sob a direção do bridão'¦?>&**.. Jorge Ricardo, venceu a quinta prova

i '.'t-itr da programação de ontem no Hipódro-
§?5»|Lmó da Gávea, uma Prova ^Especial de
jK^^-teilão, na distância de 1 mil 200 metros,
$£is£;inarcando o tempo de lminlSs, empista'^!"Á-n_ de areia que estava muito pesada. Alei-
K»*f;»$ des Morales é o treinador da potranca,
:*í;*:yí que pertence ao Haras Santa Ana do
&>>>£ Rio Grande.

1° PÁREO — às 14h00 — 1200 metros Areia
Recorde: latagan (72s 2/5) — Cr$ 210 mil DUPLA EXATA

. Potrancas de 2 anos, sem vitória

RETIRADO: TUYUBETI. ,
Di», ZIA de Capo e 3 Corpo» — Tempo —118 --Venc (1)

CrS 130 — Dup(12)Crí2.00-Placé(1)CrSl,OOe(3)C.S1.10
._rVtov.doPdreoCr$2.834.350,00-UMATIUA-F.A2anos-

RS — Jo»mim « Notonga — Criador e Propr. — Harai Santo Ana

do Rio.Grande — Treinador — A'. Morole».

""«•.Mr»»'— 
1300mrtroè—Mito—AP— MmtaCr» 148.000,00

l—l Entaipodo. J.Ricardo 55 2o (11) Canalelte e G. Village 1000 AP Im01s3. G.F. Santos
2 Homazonys. G.Alves 55 1° < 6) Gè e Uzeâo '000 NP Im05i2. s. Moralei

2—3 Nymphéo.E.Ferreira. 55 Estreante Sobinus e Snips W.P. Lovor
4 Wimbledon Queen. 5o ( 7) lo Cumparsita e AU Woy 1000 AP Im0*s3. e.P. Coutinho

W. Gonçalves . ... 55 Estreante Egoismo e Witchery A. Morales

5 African Moon, A.Oliveiro 55 Estreante Computador e KH* R. Morgado

Quebala.J.M.Silva. .. 55 Estreante Pilcomoyo e Tintura A. A. Silvo

BiboBabl.T.B.Perelra i:i 55 Estreante El Flete e Ulepobre A. Paftn F°

4—8 TataFlete.G.F.AImeldo. 55 6o (II) Canalelte e.Entalpada 1000 AP Im0\s3. J.B. Silva

9 Garona.J.Esteves.,.,,..'. 55. 
¦ 8o (11) Amarela e Modleno 1200 Gl lmlliZ s. França

10 C^o^a^¦ux,A.Fen^ci¦o.^ \Q 5"5 '

m vj^kio

Resultados

1000 nwln» — Pilto — AP — Prêmio Cri
148.000,00

,1o Flamor.P.Cardo»'.
2o Standar.G.F.AImeldo..
3° GreatDeed.J.Ricordo..
4o Virtuoso. M.Peres
5o Selected.J.C.Caslillo....
6° Segall,R.Frelre.

2,10
3.60
3,60
5,10

.3,40
17,90

5.50
4,90
8,90
7,40
2,70
4,60

19,70
3,50

2° PÁREO — Às 14H30 — 1400 metros Grama
Recorde: JI Trowatore (82s 2/5) —

Cr$ 176 mil Éguas de :3 anos, sem vitória

Io Zin-Zan-Zoon.J.Estêves:..."2° 
laera.J.Machado ;

3o Itajaí,J.Ricardo -
4° Helenlnha.G.F.Almeida..
5° Samuroa, A. Ferreira
6° I love lucy, J.C.Castillo
7° Samoia.J. Veiga

.,8o Blamless,M.Andrade'9o 
CucaBoa.J.R.Oliveira

T0° Cocotinha.G.Alves

57
57
57
57
57
55
57
57
57
57

30,20
2,70
1,90

•9,30.
27.90
13.80
97,00
11.70
11,70
3,20

43.30
22.90

4,60
14,70
63,90
4,60

17,80
1.60
3,60

34,10

N/C, EXODUS VQN DEAAARK.
Dif. 2 \/2»2 1/2Corpos—T«mpo— 1'21"2—Venc.(4)Crí

2 10 — Dup. (34) Cr» 3,50 — Plac* (4) Cr* 1,40 e (6) CrS 1,50 —

Mov. do Páreo GrS 3.838.350,00 — FIAMAR — M.C. 4 anos —SP
— Zeiiabre e FI6yia II — Criador — Stud Eumar Propr. — Stud
Flcvlnha — Treinador —. H. Tobloi. .

l—l Great Elegante. JiCCastillo 1 56 3o ( 7) Pelóponnese e Céllomby 1300 AP Im22s4. A. Nahid

i 2 Mormelabe.E.Frjrrelro .... 2.56 5° ( 7) Lulaf e Corporal 1600 Nl Im4ls2. W.P. lavor

2_3 Temerosa, J.M.Silvo 7 56 50 ( 7) Zarg<_ „ Acqua Morino 1600 GP Im38s2. A. MOralei

4 Zanago.G.F.AImeído 5 56 50 ( 9) GamblilGol e Zarpa 1300 AP Im23s3. A. Palm F°

3—5 Desert Rose. J.Ricardo 3 56 Estreante Fort Napoleon e P. Hands F. Saraiva
Djello.G.Meneses 8 56 Estreante Flaklond lo Bruyéle F- Saraiva

4—6 GoBeauty.C.Valgas. 6 56 5o ( 7) Pélopdnnese e Céllomby 1300 AP Im22s4. P. labre
Cambiasca.T.B.Pere.ira 4 56 6o ( 9) (Jamblll Gol e Zarpa 1300 AP . Im23s3. P. labre

—

:Si*J!!JP1A EXATA (09 ~ 07) Cr$ 83,5°
.•éX?;, Dif 1/2 Corpo e Pescoço — Tempo — r02"4 — Venc. (9) CrS

/7v*í»30,20 — Dup. (34) CrS 3,60 — Placé(9)CrS 7,20e (7)CrS 2.00 —

£»ár5 Mov do Páreo CrS 2.134.500,00 — ZIN-ZAN-ZOON — F.A. 4
-,-.'.'. anos — SP— XlIógrafoeJewel — Criador — Haras MonlBIanc —

j «sV*»~Propr. — Stud K&K — Treinador —• C.I.P. Nunes.

7° PAREÔ'— 1500 m»h»» — Pilto '
148.000,00

Io Fastuoso.E. Ferreira
2o Vicio.G.F.Almeida ..„¦..;.
3° Ravqno,J.Ricardo
4o Gay Flier, L Januário ......
5° Gavião do Gávea, G. W
6° Juwa(do,M.Ferreiro
7° BeouArdon.E.Marinho..
8° Hurdler.l. Caldeira

AP — Prêmio CrS

57
57
57
57
57
53
57
57

2,50
2,70

10,50
10,90
2,00

16,30
2,50

49,30

102,20
3.10

21,40
2,60

10.40
17,40

1,80
17.30
21.40

2° PAREÔ 2000 metros — Pista
126.000,00

AP — Prêmio C.$

1° Beàgle,G.Meneses..
.mZ>. Blu.G.F.Almeida
^3° Yapur*,J. Estêves

4° Jooníco.L. Jonuório..
.1 5° Sangor.J.Machado..

6o EscroqueJ.Ricardo...

53
58
56
55
53
57

1,80
3,30
2,90
8,50
1,80
3.90

22
23
24
33.'34-
44

5.80
3,40
2,00

13,80
3,10
5,00

N/CM Ceytan, Danzante e Coquelin.
Dupla exota (04 — 01) CrS 9,30.

Dif. Paleta e 3 Corpos — Tempo — 1'35"3 — Venc. (4) CrS
2,50 —Dup. (12) CrS 3,10 —Plocé(4)CrS l,60'e(l)Cr$ 1,50 —
Mov. do Páreo CrS 4.267.150,00 — Fausiuoso — M. A. 4'anos —
SP — Dòddy R. e Isadora — Criador Haras Eduardo Guilherme —
Propr. J~fi Stt/d Chreem — Treinador — A. P. Si|vo.

1° PÁREO ¦— 1000 miro» — Pista — AP — Prêmio CrJ ,
148.000,00

N/C, CANNY. '
Dif 1 l/2Corpose 1 Corpo — Tempo— 2'U"2 —Venc. (6)CrS

1 80 — Dup. (34) CrS 3,10 — Plocè (6) CrS 1,30 e (4) CrS 1,80 —

Mov. do Páreo CrS 2.562.900,00 — BEAGIE — M.C. 6 anos — SP
— Quartier latin e Lamuca — Criador — luli Tavares Corrêa

Meyer — Propr. — Stud Glorioso do Rio — Tr. — A. Garcia. ,

3» PÁREO — 1300 metros — Pltto — AP — Prêmio CrJ
122.000,00

Io La Viço. E. Ferreiro
2o Sutileza.J. Queiroz
3o Eke, T.B. Pereiro
4° Alomanor, M. Monteiro
5° Tipicã.J.Reis
6o Héchtio, M. Andrade."^

N/CM: Assoibl e Inato.

57
57
57
53
57
57

1,70
8,60
3,50
8,60
2,90
9,10

5,20
2,00
2,30
15,50
15,60
22,40
4,90
14,10

Io Kadior.G.F.Almeida..
2° Sufoco,J. Estêves
3o JoCorro.A.Souza.......
4° lléo.C.Xovier
5° Operador,.!.Ricardo...
6° Sagaris.J. Malta

57
57
58
57
57
57

1,80
4,10
8,80
8,70
2,00

19,40

2,00
3,00

: 6,10?
,.4.40
6,30

23,10

' J, Dif. 1/2 e Vários Corpos— Tempo— r02"4 —Venc. (l)CrS
1,70 — Dupl. (12) CÍS5;Í0—Proç*(l)CrS1.20«(4)CrS 2,00 —

Mov. do Páreo CrS 3.Í93.35Ó.00— laVIco — F. C..4 anos — RS
— Loire Viça —¦ Criador -r"FJ.'.Schneider è Júlio/Andreatta —

'.Propr. .—'Fernando Jorge Scnnelder (RS) 
'— 

Treinador — R.
-Morgado. ¦'•''- '*;"'''.-.

9° PÁREO 1200 metroí — Pitto
. 141.000,00

NP — Prêmio Cr$

N/C: Dharos. Dif. Vários Corpos e Paleta — Tempo — l'22"4 —

Venc.(l)Cr$ 1.80 — Dup. (13)003,00 —Plocé(l)Cr$ l,40e(5)
Cri 1,90 — Mov. do Páreo CrS 2.973.400,00 — KADJAR — M.A.
5 anos — RS — Gavorni e Ferveur — Criador — Horas Boa
Esperanço do Sul — Propr. — Stud Américo — Treinador — G. F.

Santos -v

1° Talgo,W.Costa
2° Cnossos,G.Meneses
3o Tardif.G.F.Almeida
4o Coquelin, R. Silvo...'
5o Herói Flete, J. B. Fonseca
6° John Bee, l. Estêves
7° Exemple,G.Alves >....

5?
57
57
57
54
57
57

4,20
1,70
2,40

10,70
13,80
8,70

29,60

4o PAREÔ -
176.000,00

1300 — Metros — Pista — AP — Prêmio Cr*

14,80
4,60

29,50
2,10

28,80
2,70
18.60

44.

1° Burguesia,J.Ricardo
2o AguioCarotina.J.B.Fonse..
3o Gueule-de-Bois,J.Pedro
4° GamblinGal.J.Malta
5° Doridia,M.Androde...^
6° Failoka,J.C.Castillo
Noura.J.Queirzo '¦

3,00
2,60
2,90

17,40
2,70

13,40
12,40

14.80
8.10

19,30
7,60
2,00
7,10
3,00

7
4456,50

N/Cm. Erol e Simpático. Dif. 1/2 Corpo» 3/4 de Corpo—Tempo—
H5"4 — Venc. (3)Cr$4,20 — Dup.(24)Cr$ 2,70—Plac*(3)CrS
1 ,B0 e (9) CrS 1,40 — Mov. do Páreo CrS 3.696 250,00 — Talgo
— M. C. 4 anos — RS — Quartier latin e Escarpada—Criador —f ¦

Stud Fuso — Propr. — Stud Neco —Treinador — A. A: Silva .

10» — PÁREO — 1000 iMtrw — Pista — NP — Prêmio Cr*
176.000,00

N/Cm: Embalo, Tia Ctisliane, Voiture e Dogmática. Duplo exata

(05 • 0B) CrS 11,70. Fig. 3 Corpos e Vários Corpos — Tempo —

1'21 "2 - Venc. (5) CrS 3,00 - Dup. (23) CrS 2,00 — Plac* (5) CrS

1,50 e (8) CrS 1,30 — Mov. do Páreo CrS 3.499.800^00

Burguesia — F.A. 3 onos — SC — Corpora e_Carreira
— Fazenda e Haras Maricá — Propi
E, Borioni.

Criador
Stud Rude — Treinador —

S°Mr»-i200n»lras-Plsta~AP-PrêmtoCr*220.000.00
(PROVA ESPECIAL DE LEIUO)

Io Umatilla, J.Ricardo
2° Écosse, G.F.Almeida
3o Zuana,MiAndrode
4o Jemima.R.Morques
5° ExquesiteGIrl.W.Gonçol..
6o Fllá.J.R.OIIveiro
7° Lady Parnell, J.Quefroz....
8° Nelito.T.B.Perelro

1,30
2,20

23,50
22,30
32,00

5,10
5,10

18,30

36,50
2,00
3,50
3,00

61,40
7,50
7,50

Io Bilisa,G.F.AImeldo ....; .'.
2° AguioDourada.J.R.Olivelro...
3° Jozamalia,G.Alves
4o Press, E. Ferreira
5o LaGolondrina.J.Malta
6o.Blue Lotus, J. Machado
7o DanzataJ.F.Frago
8o EstendedPlay,M.Monteiro.......
9o Guior, G. Meneses

10° Pretenso, H. Cunho
11° Isabelúcha,W.Costa' 
12° Bu|arda,R.Macedo
13°. Alo-Teco,J.Ricardo
14° Especial Green.M. Ferreira

56 1,70 11 65,50
56 8,80 12 5,90
56 3,10 13 17,00
56 7,50 14 14,00
56 10,30 22 1,50
56 17,50 23 4,50
56 29,00 24 4,60
52 '37,00 33 43,30
53 9,50 34 10,10
56 7,50 44 34,30
56 69,60
56 72,60
56 16,00
52 130,60

N/C. Petição. Dupla Exata (04 — 12) CrS 15,20. Dif. 2 1 /2 Corpo e
Pescoço — Tempo — 1'02"2 — Venc. (4) Cr* 1,70—Dup. (24) CrS
4,60 Ploc* (4) CrS 1,40 e (12) CrS 3,20 — Mov. do Páreo CrS

12,20 | 4.797.250,00 — Bilisa — F.C.3onos—RS—YbltueMariliso —

28^40 Criador — Horas Simpatia — Propr. — Stud Arar* —

1°
2°
3o
4o
5o
6o
7o
8o
ÇO

10°

páreo
páreo
páreo
páreo
páreo
páreo
páreo
páreo
páreo
páreo

Retrospecto para hoje

Entaipada — African Moon — Nymphéa
Temerosa — Desert Rose — Great Elegance
Nueva — Dinha Só — Golilia
Polivalente — Balmont — Crazywonder
Virga — Haretha — Vat
Faden — Gladiatore — Sinxó
Giro — AAethuin — Gubbiano
Lady Pat — Claibone — Kind Girl

.Great Defiance — lapetus — Camino Real
Obra Boa — Dázio — Kazanco

Recorda •
3" PAREÔ — à» 15h00 — 1300 mata» — grama

Caroató — (75«4/5) — Cr$ Í22 mil — Égua» d» 5 a 6 anoi, até CrS 270 mil

1 — 1 Dinha Sá. J.M.Silva 58 3o ( 8) Datalita e Al Mansura 1300 NL Im21s4. J. B. Silvo
- Daviato-.d.B.Fonseca 55 4o ( 8) Datallia,e Al Monsura 1300 NL !m2ls4. J, B. Silva

2—2 Nueva.E.Mannho 57 7o ( 8) GelsornlnaVRec. Sempre 1000 AP Im01s4. G. Ulloa
3—3 Golilia,C.Pensabem 55 3o (11) Luciano e Hafar 1200 NP • Iml7s3. s/França

4 Misterioso. A Ferreira 56 ' 6o ( 7) Indlanera e Dinha Sá "00 AP lm08s p. Duronli
4—5 latogona.D.F.Grói;a 56 7o ( 7) lombro (BH) .1,100 AL lmOásl. A. M. Caminha

" Great Concluslon. ¦ 8° ( 8) Gelsornlna e'Rec. Sempre 1000 AP Im0ls4. A. M-Caminho
J.C.Castillo....: .'¦ ' 56 .

4o PÁREO — à» 16H30 — 1300 matros — granja
Rr-corde - Caroató - (75i4/5) - Cr$ 176 mil - DUPLA EXATA - INICIO DO CONCURSO -

Cavalos da 3 onos, sam vitória
.—l Balmont, M.Androde:, ...V...-10 56.

2" Atletic. M Mordeu 
"' ''¦.:'...... 

3'. ,56
2—3 .ntrepidus,C.Pensabem.... 53

4 Roller.J.C.Castillo......'".  56
" Isótopos.F.Lemos _V..,.;V. .. 56.

3—5 Crazyonder, G. F -Almeida 56
Diávolo Nero', A. Machado F° 56
Ballilo.J'. Queiroz  56

4—8 CatauroJ. MrSilvo  56
9 Cadivo,G.Meneses.. » 4. 56
" Polivalenre.E.Ferreira........., II 56

7o (14) Deyna epondy Lion
8o ( 9)'ArtesanoV.CTo*tyonde»'-

11° (13) Jungo.eKeverly . '„;.

10° (II).Tamao-e.Mogno". 
''- '"-

10° (1.2) Zucker e BalmOnt
8° (ll).Foily Boy e Favator

Estreante Clavecln e Diavoleza
11° (II) Great End e Folly Boy

4° (II) Follye Fbvatar
Estreante , Grey Thunder e Tatra

Io (8) El Ponteira e1 Qull6melro(RS)

1400 
GL

1100 V* "NP
1000 AP
1100 NP
1400 AP
1300 NL

1300 AU
1300 / NL

Im24s3.
Im09s3.'
!m02sl.
1 m09s2.
Im28s
1m21s3.

1m21s2.
Im21s3.

A. Vieira
G. L. Ferreira
S. França
H. Cunho

-H. Cunha
G. F. Santos

H. Tobios
• p. Morgado

Daniel Neto
p. M. Pioto
P. M. Ploto

^^-v^tt^^sSÃiT-õS^o-^So^out^txoTO
DE CASTRO JÚNIOR (Gr. lll)

I—I VaiSail.J.M.Amorim 60 I .- (14) Bint-Crlss e Che* Regine (CJ) 2ÕÕÕ 2m07s2. E.Gos.k
2 CarelessLove,G.Meneses... 60 ,o , 7) Ko„nabis e Dolgiata 1600 NU Im40s F.Saroivo

2-3 Virga,G.F.Almeida 60 2o ( 7 Vado e Dourness "OO GL 2m34s2. G.F.Sonlos
4 look-me,J.Ricardo 60 50 ( 7) Careless Lave e Konnabls '600 NU m40s W.P.lovor

3—5 Vat,A.Oliveira 60 6° (15) Cedron e Oflenhauser '600 GU lm39s A.Mçroles
6 Sandstorm, J.Queiroz.. 19 61 

' 
5» ( 6) Lefs Run e Bizman 2000 AP 2m09s W 

«Jlano

4-7 Haretha.E. Ferreira 60 ,0 _, Up5e, e Citron 3200 GP 3m38s j.G.Vieira
, 8 Eucalna.G. Alvos... 61 ,= ( 9) Oclama (CJ) '800 GL m54sl. S^Moralcs

- Bronca,J.M.Silva 60 6o ( B) Lucchino Adelaide 1300 NP lm20s S.Morales.

6° PAREÔ — As 16H30 — 1300 metros — Grama
Recorda — Caroató (75s4/5) — Cr$ 176 mil — Cavalos da 3 anos, sem vitória

1—1 Foden.T.B. Pereira 53
2 Herondi.JuàrezGarcio 56

2—3 Gladiotore,G.F Almeida... 56
A Orelhano.J.C.Costlllo....... 56

3—5 Sinxó. J. PedroF° .. 56
6 Old Surehond, H. Cunho Jr 56

4_7 King's Kapeta, J. B. Fonseca 56
Ditinho.G. Meneses 56
Oorchester,A.Ferreira... 56

5o (15) Jonhazo e Great End
9o (11) Folly Boy e Favolar

Estreante Negronl e Beretta
7° (11) Toldador e Tamôo
6° (1 I) Folly Boy e Favatar

10° (10) Backgamman e Mogno
7° (11) Galivanter (BH)
9° (13) Jungo e Keverly

10° (12) Fanéco - Ben Valod

1400
1300

1100
1300
1000
1300
1000
1200

Al
NL

AP
NL
NL
AL
AP
NL

lm28s
Im21s3.

ImOBs
1m21s3.
Im00s4.
Im29s
lm02sl
lml5sl.

I. Coelho
A.V.Neves
G.F.Santos
J.Coutinho

F.P.Lovor
P.M.Pioto
Daniel Neto

F.Sara ivo
S. França

7° PÁREO — Às 17HO0 — 1200 metros — Grama
Recorde — Zolix (70sl/5). — Cr$ 210 mil DUPLA EXATA — Potros de 2 anos, sem vitória

l—i Methuin.R. Marques 55
" Winbledon Lord, E. Freire 55
2 Nautique,J.Ricardo 13 55

2—3 Global,A. Oliveira 55
" Gíro.T.B. Pereiro 55
4 Ouro Flete; J.M. Silva 55

3—5 Except,J.Queiroz 10 55
6 Gubbiano, J. Estêves 55

.?."__¦ " Gamble Boy, E. Ferreiro 55
4—7 Mushroom.J. Malto 55

Djoen.G.-Meneses 11 55
Poncherello, W. Gonçalves 12 55

" Advento. J.R. Oliveira  55

3° (11) Anorak e Dacrício
Estreante— Envlte e Passlng-Shot
Estreante— Ecletic e Felicita
Estreante— Jucá e Ófio
8o (8) San Luiz e Ewig
6o ( 8) Ewig e Quattrocenta
4o ( 9) Tio Paulo e Docimeu
5o ( 9) Tio Paulo e Docimeu
Estrecnle— Pioleto e Wing Es»
Estreante— HíddenTreasureeEsbalhado
7o ( 8) Ewig e Quattrocentc
Estreante— Momo e Meru
Estreante— Momo e Tepoty

1000 AU
1000 AP
1200 Al
1200 AL

Im00s3
Im02sl
lml4sl
lml4sl

AP Im02sl

E. P. Coutinho
E. P. Coutinho
R. Tripodi
L. Coelho

L. Coelho'
C. A. Morgado
Daniel Neto
J. B. Silvo

J. B. Silvo
G. F. Santos

C. Ribeiro
A. A. Silva
A. A. Silva

Recorde
8o PAREÔ —As 17h30—,1300 Metros —Areia .„.,,.

Atop Sin (78sl/5) — Cr$ 148 mil Éguas de 4 anos, sem mais de 2 vitorias

t—1 Tarigerona.J.Moita 8 
'57

2 Kind Girl, J.M.Silva.: ,3 V57

2—3 Bibesca, M.Andrade 1 57
4 Janacaster, J.Mochado '6 57.

3—5 Claibone, J.RIcordo 2 
' 57

6 Tangket, G.F.Almeida 5 57
4—7 Lady Pol, E.Ferreiro 4 57

8 Lelly.T.B.Peteiro 7 57

3o ( 7) Emmeline e Héchtio
Io (1.0) Bola o Sodeská
3° ( 9) La Marquise é Lovely Girl
9° (9) La Marquise e Lovely Girl
2o ( 7) Leobela e Lo Traviata .-
5o ( 7) Fiero e Gavião do Gávea
3° ( 6) Easy e leobela
7° ( 7) Losl Wish e Emmeline

1100
1300
1300
1300
1200
1600
1300
1200

NU .
NL
NP
NP
AL
AL
NP
AP

lm08sl
lm22sl
Im22s2
Im22s2
Iml4s3
1 m39s2
Im20s4
1 m02s2

E. P. Coutinho
C. A. Morgado'
A. Vieira
J. U. Freire
E. Borioni
G. F. Santos
W. P. Lovor
S. Morales

9* PAREÔ — As 18h00 — 1200 metros — areia
Recorde — latagan (72s2/S) — Cr$ 148 mil
Cavalos de 4 anos, sam mais de 1 vitória

1—1 CominoReal.G.Meneses 57 9o (12) llcociano e Tardif 1300 NU Im21s3. F. Saraiva

2 Cananeu,J.B.Fonseca 57- 6o (10) Salvador e Kind To Run 1100. NP Im08s3. Daniel Neto

2—3 Crossing Rood, 5o ( 6) Sucará e Kind To Run 1000 NL Im0!s2. S. P. Gomes

GF.AImeido ...il.. 57 8o ( 8) El Rumbeodor e Noupon 1000 .NL Im02s2. G. R Costa

4 SpoedCross,M.SIIvo 57 7o (10) Gay Flier o Kilusco 1500 AP !m36s J. M. Aragâo

3-5 FulaorJ.VeigaJr 57 5" (11) Corrick e Corybantes 1300 Nl !m2lsl. W. G. Oliveira

6 lapetus,M.Vaz :... ' 57 6o (12) Hitler e Holsler 1300 NL Im20s4. A. Nahid

4—7 Great Defiance, J.Ricardo .... 57 4o (10) Gay Flier o Kilusco 1500 AP Im36s C. Abreu

8 Ciemenceau.F.ArouioJr..... 57 8° ( 8) Dancer o Ellihos 1300 NP In.22s3. A. A. Silva
¦ 9 Coimão,T.B.Perei>a....¦¦¦¦..¦. 57 ¦ -. ..

10° PÁREO — Às 18h30 — 1600 metros — areia
Recorde — Lucksor (97s2/5) — Var. Cr$ 176 mil
DUPLA EXATA — Cavalos de 3 anos, sem vitorio

1 — 1 Obra Boa. E.Ferreira 56
2 Uan.J.Molta...- '.. 56

2—3 Kazanco, A.Oliveira 56
4 Molok-EI-Arab, J.Queiroz ... 56

3—5 Fovator.J.M.Silvo 56
Tertius.J.Ricordo  56

Zamber, G.F.Almeida 56
4—8 Dózio,W.Gonçalves 56

9 Losar.R.Morques 10 56
10 Queguay, J.Machado 56

3o (12) Zucker e Balmont
6o ( 8) Insurrecto e Itanhandu
3Q ( 7) Demetrius o'Terllus
7° (I I) Folly Boy e Favator
2o (I 1) Folly Boy e Keverly
7o ( 8) Bad-Mon e Zoibo
7° ( 7) Demetrius e Terlius
3° ( H) Zoai e Terl.us
6o (12) Zucker e Balmont
Estreante El Lazador e Arlas

1400
1400
1600
1300
1300
1600
1600
1600
1400

AP
AP
Al
NL
NL
Gl
Al
AL
AP

Im28s
Im28s2
lm39sl
Im21s3
Im21s3.
Im36s3.
Im39sl.
Im38s4.
Im28s

A. P, Silva
W. Aliano v
R. Morgado
F. P. Lovor
J. B. Silva
R. Tripodi

G. F, Santos
W- P- Lavor
E. P Coutinho
A. C. Lemo

Volta fechada
Escoriai

AO 

contrário do que comentamos sexta-
feira sobre o importante clássico Fábio da
Silva.Prado (Grupo II), principal atração
deste fim de semana em Cidade Jardim, o

campo do simplesmente clássico Antônio Joaquim
Peixoto'de Castro Júnior (Grupo III), 2 mil metros,
grama, aberto a éguas nacionais de quatro anos e
mais idadç., principal atração carioca de hojfc, está
plenamente interessante.

Cóm apenas nove inscrições, número mais do .
que razoável do ponto-de-vista seletivo e perfeita-
mente adequado para a posição da seta de largada
dos 2 mil metros em nossa raia de grama, o Antônio
Joaquim Peixoto de Castro Júnior, que, com sua
criação em 1980, veio preencher um vácuo que
existia em nossa programação clássica feminina
durante todo o primeiro semestre, tem, entre suas
candidatas, nada menos do que cinco detentoras de
títulos clássicos. Este simples número, a nosso ver, é
mais do què suficiente para justificar a simpática
impressão causada.

¦ ¦ ¦

CERTAMENTE, 

o principal pólo de inte-
resse dos dois quilômetros cariocas de hoje
(ao que tudo indica, a serem disputados
em raia pesada) está na rentrée de Virga

(Waldmeister em Merry -Sunshine, por Santa
Claus), criação e propriedade de Fazenda Mondesir,
exatamente a Oaks iv/wier- carioca de 1981, título
que alcançou ao derrotar por pequena diferença
Vada nos dois quilômetros do grandíssimo clássico
Diana (Grupo I). Potranca, na época, de bom
padrão, deve ser com toda a justiça considerada dos
melhores nomes de sua boa fornada (sobretudo no
tocante aos saídos da Fazenda Mondesir). Contra
ela há o fato de não correr desde o penúltimo
domingo de junho (portanto, há quase 10 meses),
quando secundou a citada Vada na milha e meia do
grande clássico Marciano de Aguiar Moreira (Gru-
po I), o Prix Vermeille. Conseqüentemente, a filha
de Waldmeister estará correndo pela primeira vez
aos quatro anos. Em todo o caso, desde que volte
bem e não sinta este longo afastamento das pistas,
Virga, cujas atuações têm que ser consideradas
superiores tecnicamente.às de suas adversárias de
amanhã, deve ser colocada como o principal nome

¦ do simplesmente clássico em questão.
Três nomes, a nosso ver, vêm logo a seguir.

Haretha (Falkland em Haariella, por Le Haar),
criação e propriedade do Haras Santa Rita da Serra,
volta de pequeno descanso já que não corre desde o
segundo domingo de dezembro quando levantou
com extraordinária facilidade as duas milhas de
nossa Gold Cup, grande clássico Derby Clube
(Grupo II). Égua tardia, só veio a se revelar aos
quatro anos quando seu amadurecimento foi mais
do que significativo. Boa corredora na raia pesada,
contra ela só pode levantado o dado de que, talvez,
os dois quilômetros sejam algo curtos para ela. Vat
(Royal Orbit em Haé, por Zuido), criação de
Fazenda Mondesir e propriedade do Haras Santa
Ana do Rio Grande, ganhou duas provas nobres no
ano passado, simplesmente clássicos Onze de Julho
(Grupo III), na milha, e Duque de Caxias (Grupo
III), em dois mil metros. Ela também está reapare-

. cendo já que não corre desde seu sexto lugar na
milha do simplesmente clássico Salgado Filho (Gru-
po III), levantada, em outubro, por Cedron. Final-
mente, Vai Sail (Sail Through em Matha Hari, por
Estheta),. criação e propriedade do Haras Sadal,
vem de São Paulo. Este ano, a neta de Never Bend
levantou, em firme atropelada, os dois quilômetros
do simplesmente clássico 25 de Janeiro (Grupo III),
na pista de areia. Muitos consideram que seu
rendimento na grama é bem inferior: No entanto, é
bom lemhrar que foi segunda no São Paulo das
éguas do ano passado, grandíssimo clássico Organi-
zação Sul-Americana de Fomento ao Puro Sangue
de Corrida (Grupo 1), exatamente na pista de
grama. Vamos ver como ela se comportará amanhã.

A quinta égua clássica é Sandstorm (Cigal em
Oulu, por Incaico) criação do Haras Palmital e
propriedade de José Roberto Maria Filippone, ga-
nhadora do Onze de Julho de 80, mas cujas últimas
atuações vêm sendo péssimas.
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O GOL DO CUPOM

GUADALAJARA 

— O Brasil se classifi-
cou para as quartas-de-final e.em pri-
meiro lugar no grupo, ganhando tam-

bém o direito de permanecer em Guadalajara,
ao derrotar a Romênia por 3 a 2. De inicio
parecia que os brasileiros obteriam uma bri-
lhante vitória, mas o time se acomodou e os
minutos finais foram difíceis. <

A má qualidade do espetáculo se deveu em
grande parte á desastrosa arbitragem do aus-
triaco Ferdinand Marschall, que permitiu com-
placentemente o jogo violento da Romênia,
principalmente por parte de Dinu e Mocanu.
Como conseqüência disso, Clodoaldo saiu ma-
chucado e Jair e Pelfr foram inúmeras vezes
atingidos.

O Brasil tocou muito bem a bola nos pri-
meiros cinco minutos e neste curto espaço de
tempo criou ótimas oportunidades para abrir ô
marcador. A ausência de Gérson foi muito bem
compensada pela inspiração de Clodoaldo que
se movimentou de forma desembaraçada, bem
mais objetivo que nas partidas contra Inglatet-
ra e Tcheco-Eslováquia.

O primeiro gol foi muito bonito. Tostão
passou sobre a bola, deixando Pele em excelen-
tes condições para marcar. No segundo, Paulo
César foi à linha de fundo e centrou para
Jairzinho finalizar. Porém, a etapa inicial não
terminou de forma tranqüila. A defesa se des-
controlou inteiramente e depois de alguns ata-
quês perigosos a Romênia diminiu através de
um gol de Dumitrache.

Na etapa final, o Brasil continuou melhor,
mas não repetiu oüítebol apresentado np início

dá partida. Até que aos 21 minutos, veio o
alívio: Carlos Alberto cobrou um córner para
Jairzinho, que centrou para a área. Tostão, de
calcanhar, passou a Pele, que de carrinho em-
purrou a bola para as redes.

Depois deste gol houve uma substituição,
que, embora ocorresse por problema de contu-
são, foi prejudicial para o Brasil: Clodoaldo saiu
e Pele recuou para o meio de campo, permitin-
do que Edu atuasse no ataque. Marco Antônio
passou a jogar numa zona neutra, deixando de
marcar e de atacar e disso se aproveitou a
Romênia para conseguir o seu segundo gol,
através de Dembrowski. Os últimos minutos
foram melancólicos para um time que começou
tão bem. Cada córner, cada centro, era o pavor
imposto ao Brasil e a esta altura era fraco o
incentivo da torcida de Jalisco, torcida que
pela primeira vez nos falhou.

Brasil 3X2 Romênia

Local: Estádio de Jalisco
Juiz: Ferdinand Marschall (Áustria)
Público: 55 mil pessoas
Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Fontana e
Everaldo (Marco Antônio); Piazza e Clodoaldo
(Edu); Jairzinho, Tostão, Pele e Paulo César.
Romênia: Adamache (Raducanu), Satmarea-
nu, Lupéscu, Dinu e Mocanu; Numweiller e
Dumitru; Dembrowski, Dumitrache (Tartaru) e
Nesgu.
Gols: no primeiro tempo, Pele, aos 19, Jairzi-
nho, aos 21 e Dumitrache, aos 33 minutos,- no
segundo, Pele, aos 21, e Dembrowski, aos 38
minutos.
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Marquinhos assina com
*¦ O América conseguiu ho meio

da semana as transferências de Os-
car, Paulão, Luizinho e Fai Negro.
Ontem foi a vez de Marquinhos
assinar compromisso com o clube
por uma temporada de um ano.
Mas a grande novidade do super-
time de basquete do América serã
anunciada amanhã à noite: o exce-
lente pivô-ala Gilson já está com
tudo aceitado e espera apenas ter
uma reunião com os diretores do
Coríntians, para desfazer um com-
promisso anteriormente assumido
com a Francana.

Eloir Maciel
O objetivo do América é conse-

guir resultados imediatos e dispõe
de uma verba de Cr$ 25 milhões
para investir no basquete que pode-
rá ter ainda nesta semana que se
inicia o reforço de mais dois jogado-
res de nível de Seleção Brasileira. O
técnico Ari Vidal sonha com várias
formações para o time do América.
A mais provável: Pai Negro (Mau-
ryj, Oscar, Luizinho, Gilson e Mar-
quinhos. Maury, irmão de Mareei,
não confirmou, porém, a transferèn-
cia de São Paulo para o Rio.

basquete do América
Cynthia Brito

O pfestígio do treinador
¦' O primeiro passo que o América deu

no sentido de formar uma grande equi-" pe foi contratar o técnico Ari Vidal no
inicio do ano. Com passagens brilhantes
pela Seleção Brasileira, Fluminense, Ti-
jucá e Minas Tênis Clube, o América se
valeu do prestigio de Vidal para compor
um supertime e sacudir o basquete do
Estado.

— Não resta dúvidas de que o bas-
- quete carioca será revitalizado com essa

iniciativa do América — afirma Vidal
contente, pois acredita que com audá-
cia, determinação e coragem sua equipe
poderá chegar a disputar de igual para
igual as principais competições nacio-
nal e internacional.

A confirmação da vinda de Marqui-
nhos e Oscar (a de Gilson só amanhã)r serviu, inclusive, para eliminar de vez a
possibilidade de blefe e confirmar o
prestígio que Vidal possui no meio. Ou-
tros reforços estão por vir, e um deles é

Maury, excelente armador que depende
apenas de uma autorização do pai para
vir ao Rio.

— Muita gente não acreditou no
América. O clube não é de brincadeira;
nem eu tampouco sou nenhum brinca-
lhão. Quando disse que faríamos uma
superequipe muita gente riu e disse que
eu era um sonhador. Continuo sonhan-
do com vários jogadores. Lamento não
poder contar com outros como Marcelo
Vido, Nilo, Cabrera e vários o que pode-
rão vir para o América na próxima
temporada.

Vidal, único técnico brasileiro que (e
bem) vive exclusivamente do basquete,
não diz que formação terá o time do
América nesta temporada: "continuo
sonhando com mais dois jogadores e
com a melhor equipe que poderei for-
mar com eles. Além de Maury, é possivel
que o América tente a transferência de
um jogador norte-americano (Terry) do
Obras Sanitárias.
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Para Marquinhos, um desafio
Marquinhos recusou três propostas

para jogar na Itália (Nápoles, Roma e
Latte Sale) e aceitou vir para o América,
onde, segundo ele, terá mais um desafio:
ajudar na formação e no engrandeci-
mento de mais uma equipe de basquete
a exemplo do que já ocorreu outras
vezes. Marquinhos disse ontem que se
sente bastante contente em iniciar mais
uma fase de sua carreira:

— Quando me decidi pelo basquete,
me propus a estar onde minha presença
fosse necessária. Aqui no América va-
mos fazer um bom time porque todos os
jogadores são de caráter competitivo e
gostam da vitória. Meu objetivo sempre
foi ganhar e é por isso que apoio a
iniciativa do América, que deveria ser
seguida pelos outros clubes. Essa seria
uma forma de nivelar o basquete por
cima, melhorando o nível de compe-
tição.

Marquinhos estava fora do Rio de

Janeiro, onde começou a jogar, desde.
1974, quando ganhou o último titulo
carioca pelo Fluminense. Depois passou
pelos Estados Unidos, Itália e Sírio, de
São Paulo. Agora terá nova oportunida-
de de jogar ao lado do irmão mais velho,
Paulão, com quem compôs o time do
Fluminense nos anos de 70, 71 e 72.

Os convites dos times italianos fo-
ram recusados e Marquinhos faz quês-
tão de deixar claro que sua vinda para o
América não teve a influência de seus
familiares. Gosta do trabalho pioneiro e
afirma que, se for necessário formar ou
ajudar outro clube na próxima tempo-
fada, ele "topa o desafio".

— Meu objetivo é ganhar sempre e
não me importo em que lugar vou jogar.
No América tenho certeza dé que, além
da vontade natural de jogar e vencer,
vamos poder fazer um excelente traba-
lho porque o pessoal está imbuído desse
espírito.

Verba é de Cr$ 25 milhões
O América não tem tradição no bas-

quete e, de repente, resolve investir
num supertime. A primeira pergunta

<¦• que surge na cabeça do torcedor é com
_ que dinheiro o clube conseguiu remover

m de São Paulo para o Rio vários jogado-
res da Seleção Brasileira, numa transa-

, ção que envolveu alguns milhões de
cruzeiros. A resposta é do vice-

- presidente de esportes olímpicos, Paulo
Bougleux:

_i — O dinheiro vem de uma operação
.< bancária especialissima que fizemos

com o Banerj e da cooperação e recur-
,,. sos pessoais de alguns dirigentes do

clube. Tivemos um total de Cr$ 85 mi-
lhões para aplicar no esporte, dos quais
Cr$ 25 milhões foram destinados ao
basquete, pois nosso objetivo é a vitó-

¦ ria.Sóelanosdará condições de prosse-1 guir investindo na equipe.

.asarim volta

T,

ao motociclismo
na F-Honda 400

São Paulo — Aos 30 anos de
idade, Denísio Casarini anunciou
sua volta ao motociclismo, esporte
do qual estava afastado há mais de
um ano. Nesse período ele disputou
provas automobilísticas. Mas, ago-
ra, participará dos campeonatos
paulista e brasileiro de Fórmula
Honda 400 cilindradas. Ele já foi
campeão brasileiro e campeão pau-
lista várias vezes. É considerado
um dos melhores pilotos do país.

Denísio Casarini defenderá, este
ano, a recém-formada equipe Casa-
rim/Óculos Champion. O prepara-
dor técnico será Giuseppe "Perje"
Giorgio Farina. O Campeonato
Paulista terá oito etapas e o brasi-
leiro cinco etapas. A abertura do
certame brasileiro ocorrerá dia 23
de maio, em Tarumã, Rio Grande
do Sul.

O título
•

Denísio Casarini só estará au-
sente da prova do próximo domin-
go, em Interlagos, porque viajará
para o Japão, a convite da Honda e
de indústrias japonesas de autope-
ças. Será um estágio com pilotos de
todo o mundo e Denísio espera que
o encontro seja útil para ele e para
sua equipe.

O piloto deixou as corridas de
motos em sinal de protesto pelo
desmantelamento da categoria es-
porte. Ele, como os demais pilotos,
ficaram com um equipamento sofis-
ticado e caro, sem qualquer condi-
ção de uso. Resolveu voltar ao mo-
tociclismo, depois que a Honda
criou a Fórmula 400, que Denísio
considera competitiva e sofisti-
cada.

Denísio Casarini acha que o ca-
minho ideal para o motociclismo
brasileiro é mesmo a nacionaliza-
ção das categorias, a exemplo do
que já ocorreu com o automobilis-
mo. O piloto considera muito im-
portante o apoio que as fábricas
dão ao esporte, a exemplo do que
ocorre com a Honda.

Segundo Paulo Bougleux, o Banerj
assimilou bem o espirito esportivo que a
nova diretoria do América quer implan-
tar no Estado e a diretoria do banco
resolveu fazer com o clube uma opera-
ção com características especiais no
que diz respeito a valores e juros. Ele
não diz quanto foi gasto até agora, mas
acrescenta que o clube ainda pretende
conseguir mais alguns reforços.

Ninguém no América está preocupa-
do com a manutenção de jogadores im-
portantes como Marquinhos, Oscar e
Gilson, até porque a diretoria estuda
proposta de quatro firmas que querem
patrocinar a equipe, dinheiro que será
investido na própria equipe, a exemplo
do arrecadado com jogos amistosos
("que já sáo vários").

A. Barbosa fica
em Io no golfe
do Itanhangá

Com 72 gross, Atan Barbosa
venceu ontem, no campo do Ita-
nhangá, a principal categoria, a
scratch, da Taça de Abertura da
temporada normal de golfe do clu-
be. Para hoje, no mesmo local, está
marcada a Taça Banco Mitsubishi,
em 18 buracos, modalidade stroke
play, categorias 0-15, 16-24 e 25-32.

Na categoria 0-15, o vencedor da
Taça de Abertura do Itanhangá foi
Ivano Velloso (handicap 15), com 72
net, um a menos que o segundo
colocado, Aníbal Afonso (15). Na
categoria 12-24, Mário Esperança
(19) derrotou Brian Ross (17) no
desempate pela segunda melhor
volta — 32,5 contra 34,5 — depois de
ambos terminarem com 68 net. J.
McAra (27) foi o campeáo da cate-
goria 25-32, com 71 net, sete a me-
nos que o segundo, G. F. Lies (27).

Teresópolis

João Madeira de Freitas, com 34
pontos, venceu ontem, no campo
do Teresópolis, a Taça Leon Her-
zog, disputada na modalidade par
point. Em segundo lugar, na mes-
ma categoria, 0-15 de handicap, fl-
cou Richard Cartridge, também
com 34, e em terceiro Francisco
Domenech, com 27.

Na categoria 19-36, o vencedor
foi Esron Pires, com 36, seguido de
Robert Harmon, com 31, e de Luís
Noya, com 30. Hoje, no mesmo cam-
po, será disputada a Taça M. S.
Engenharia, em 18 buracos, stroke
play.

Em Angra dos Reis, termina ho-
je o Torneio Hotel do Frade, que
marca a inauguração do campo de
golfe local. O torneio tem como
atração Rafael González e Emerson
Fittipaldi, convidado a assisti-lo
pelos organizadores.

O presidente Lúcio Lacombe (C) com Marquinhos (E) e Luisinho, dois dos mais importantes reforços

Sears, agora, também no BarraShopping:
uma nova opção para suas compras e seu lazer.

Sears
Centro Automotivo
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O DESCONTO
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Economize CrS 200,
Alinhamento de direção para VW,

Brasília, Passat, Corcel e Opala.

800,De Cr§ 1.000, por Cr$
• Este desconto é válido também para outros carros.

Economize
Crê 120,

Balanceamento
de rodas
comuns

DeCr$500,
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380,Cr$
•Este desconto é válido .
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I Capa para bagageiro I

V De CrO 890, por /

~_ DE
O DESCONTO

Economize Cr$ 800,
Bagageiro universal

De CrS 4.990, por CrS H. I UU/
Modelo desmontável e adaptável a
qualquer veículo de passeio da linha
nacional. Pintura em epoxi preta.
Tam.: 1,00 x 1,00m.
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João Alberto Aragão montando O Anjo, venceu a prova da série preliminar ontem e recebeu Cr$ 30 mil

Sears, agora, também no BarraShopping:
uma nova opção para suas compras e seu lazer
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Economize Cr$ 450#
Kit com acessórios para furadei-
ra. Prático e de grande utilidade.

por
De Cr* 1.550, Crt1.100,

Economize CrS 160,
Caixa tipo baú reto, ideal para
ferramentas. Tam. :40xl3x12cm.
De aço pintado.

De CrS 750, por Cr* 590,

J Ela bate, gira, e
nem concreto segura.
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Furadeira 8mm(5/16")
Impacto Hobby

Preço Baixo é Serás! Cr$ / m*J%J\J,

ou fc-Tmens. iguais de Cr$ # i/U;

Total a prazo Cr$ I %/¦ I U4>
sem entrada

A primeira para uso doméstico e semiprofissio-
nal que funciona com impacto: a broca, além
de girar, movimenta-se para frente e para trás,
desferindo violentos golpes. Fura alvenaria,
concreto e até pedra.

Serra tico-tico
Profundidade de corte:
50mm em madeira e
3mm em aço. Ângulo
de corte variável até
45°. Dupla isolação.
350watts.
Preço Baixo
é Sears! Cr*

24 m*m.
iguais da Crt

14.290,
1.424,

Total a prazo Crt «3*T. I /O,
sam antrada
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Lixadeira oscilante
Uniformidade na oscilação, para lixar, po-
lir e também para acabamentos e reforma
de móveis e pinturas. 350 watts. Dupla
isolação.

Preço Baixo é Sears!Cr$ 14.49U,

ou é\r\ mens. iguais de Cr$ I Jr^\^\g

Total a prazo Cr$ 34.656,
sem entrada ^ l^^^

Economize Cr$ 11000,
Compressor ar direto

Doaut 1/3CV com
tampa protetora
d« 38*990

«27990,
^tiguaisde Cr$_£_/9Q,

por

Total a prazo Cr>66 >960'
sam antrada
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Tel.: 286-1522
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Tel.: 327-731KPABX)

Hipismo dá Voyage e Gol
a campeões do Atlântica

O carioca João Alberto Malik de Ara-
gão, com O Anjo, na série preliminar, e o
mineiro Marcos Fernandes, com Ruban
Bleu, na principal, foram os vencedores
das provas de ontem no 2o Torneio Hípico
Atlântica-Boavista.

A maioria dos cavaleiros poupou os
melhores cavalos para participar hoje do
GP Atlântica-Boavista, que dará Cr$ 100
mil e um carro Voyage ao vencedor. A
série preliminar de hoje dará um Gol ao
ganhador. Ontem, por exemplo. Luís Fe-
lipe Azevedo preferiu deixar Tambo Nue-
vo descansando, e o mesmo fizeram João
Malik de Aragão com Príncipe Negro,
Jorge Carneiro com Aramis. Ney Boghos-
sian decidiu participar do GP com seus
dois cavalos: Bonjour e Bon Retour.

A melhor prova de ontem, de potência,
com óxers de 1,60 x lm80 inicialmente,
precisou de quatro desempates para che-
gar ao vencedor. Na primeira série, com
muro de lm60, 20 dos 29 conjuntos se

classificaram. No primeiro desempate,
com muro a lm80, 16 passaram e três
declararam forfait. No segundo desempa-
te, só passaram três: Ney Boghossian,
com Bonjour, Marcos Fernandes, com
Ruban Bleu, e Justo Albaracin, com Nar-
cisin.

Nenhum dos três conseguiu zerar a
pista no terceiro desempate, quando o
muro passou a 2ml0 (e Bonjour é o recor-
dista nacional de altura, com a marca de
2tn30). Foi disputado então um quarto
desempate, com o muro à mesma altura,
e Marcos Fernandes conseguiu zerar o
percurso com Ruban Bleu. Os outros dois
conjuntos ficaram empatados em segun-
do, sem passar o muro.

Na série preliminar, a classificação foi:
1° João Alberto Malik de Aragão, com O
Anjo; 2o Marcos Alves, com Teorema. 3o
Paulo Vanderley Muniz, com Garuflto; 4o
Luiz Felipe Azevedo, com MC Momento;
5° Justo Albaracin, com Fenomenal; 6o
Avelino Arthur, com Overtime.

Matz aceita saltar no Rio
O americano Michael Matz, 31 anos,

melhor cavaleiro da atualidade, vencedor
da Copa do Mundo do ano passado, quan-
do foi eleito o mais destacado hos Esta-
dos Unidos, principal centro hípico inter-
nacional do momento, aceitou convite
para vir ao Rio, pela primeira vez, em
dezembro, a fim de saltar e dar uma
clinica. O convite foi feito por Zaven
Boghossian, pai de Ney, que esteve nos
Estados Unidos acompanhando o estágio
do filho.

Michael, informou Zaven, poderá ficar
no Rio duas semanas e saltar o Torneio
Sharp dos Campeões, prova de encerra-
mento do calendário da Associação Bra-
sileira de Cavalos de Saltos, montando
Bon Retour, de 6 anos, comprado na
Argentina e que esteve com Ney Boghos-
sián nos Estados Unidos. Michael gostou
do animal e disse que se ele estiver à
venda vai comprá-lo.

O principal cavaleiro americano, que
saltará a Copa do Mundo e o Mundial
deste ano com o famoso Jet Run, gostou
de Bon Retour mas criticou a maneira
como os animais são tratados, em gerai,
no Brasil, o que constatou no cavalo de
Ney. Outro ponto que pôde observar foi
que a alimentação que os brasileiros ofe-
recém aos animais é pouco rica em mine-
rais e vitaminas.

— Ele disse — comentou Zaven — que
alfafa, aveia e capim é muito pouco e que
precisamos dar mais minerais e vitami-
nas, por via oral e não injetável.

Zaven, ao fazer o convite, colocou à
disposição de Michael um animal para
saltar o Torneio Sharp. Ele escolheu Bon
Retour. Com o convite aceito, Zaven está
tentando agora conseguir um patrocina-
dor para a vinda do melhor cavaleiro do
mundo ao Rio.

Ney e o exemplo dos EUA
Ney Boghossian, um dos principais

cavaleiros brasileiros, chegou dos Esta-
dos Unidos esta semana e não teve tempo
suficiente para preparar Bonjour, seu ca-
valo recordista nacional de salto, para o
Grande Prêmio Atlântica-Boavista, prin-
cipal prova de hoje no torneio que está
sendo realizado na Sociedade Hípica Bra-
sileira. Por isso, decidiu participar da
prova também com Bon Retour, que está
muito bem.

A excursão aos Estados Unidos serviu
para deixar em forma Bon Retour, um
argentino de seis anos, e mostrou a Ney a
importância de um trabalho sério e conti-
nuo. Ele ficou tão impressionado com o
estágio adiantado do hipismo norte-

americano que no ano que vem pretende
voltar para lá:

— Nos Estados Unidos, hoje, o hipis-
mo é outra coisa. Por exemplo: as elimi-
natórias para a seleção da equipe norte-
americana que vai ao Mundial são uma
série de Grandes Prêmios, dos quais só
participam os 20 melhores conjuntos, es-
colhidos em provas simples, com desem-
pate, e em geral disputadas pela manhã.

Outro aspecto do hipismo norte-
americano que impressionou Ney é a se-
riedade com que está sendo conduzido o
trabalho, envolvendo um grande número
de cavaleiros, principalmente mulheres.
E Ney também ficou admirado de verifl-
car que as provas são sempre disputadas
em pista de grama. .

Cario» Mesquita
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Reylson (D) acha que a prática do esporte facilita a vida

Reylson leva jiu-jitsu dos
Gracie aos Estados Unidos

A tradição da familia Gracie no jiu-
jitsu será divulgada também nos Esta-
dos Unidos. Com a preocupação de
mostrar que o esporte se mantém vivo
e que, através dele, qualquer pessoa
pode se relacionar melhor e melhorar
no seu rendimento profissional, Rey-
son Gracie está inaugurando acade-
mias em Belo Horizonte, Campinas e
Miami.

Aos 39 anos e mesmo achando que
inicia tarde a divulgação do jiu-jitsu
como uma arte marcial psicossocial,
Reybson, um dos filhos do velho Car-
los Gracie e irmão do famoso Carlson
Gracie, acredita no sucesso de sua
academia em Miami, cidade onde vi-
vem vários brasileiros que já o estáo
ajudando na divulgação, através de
prospectos, adesivos, chaveiros e ca-
misetas.

Equipe própria
A idéia de divulgar o jiu-jitsu como

uma doutrina educacional é antiga e
há vários anos Reybson vem traba-
lhando com jovens e adultos em suas
duas academias do Shopping da Gá-
vea, para formar uma equipe própria,
dentro da filosofia de que o esporte
pode ajudar qualquer um a resolver
seus problemas, desde que ele seja
encarado com seriedade e aplicação.

Tanto que os professores responsa-
veis pelas novas salas receberam du-
rante alguns anos orientação direta do
próprio Reylson e agora poderão con-
tinuar o trabalho, que — ainda assim
— será fiscalizado semanalmente. Em
Belo Horizonte, a academia fica na
Rua Paraiba, 1441, no bairro de Sa-
vassi, ocupando um andar inteiro. O
professor responsável é Eduardo Hen-
rique Pereira.

Em Campinas, Reylson alugou o
casarão que ocupa o lote de 300m2 da

Rua Paulo Bueno, no Bairro do Ta-
quaral. O professor Paulo Maurício
Strauch será o responsável e residirá
na própria academia, para atender
melhor aos alunos que podem ter de 4
a 60 anos. O sucesso dessas duas aca-
demias já está garantido, até porque
várias pessoas já estiveram nos ende-
recos fazendo inscrição.

Mas é a sala de Miami que mais
deixa Reylson orgulhoso de seu traba-
lho — o investimento é da ordem de
CrS 2 milhões — embora sabendo que
próximo à sua academia existe um
centro onde qualquer norte-ameri-
cano, provando que trabalha, pode
aprender caratê, judô e jiu-jitsu, sem
pagar nada, com tudo financiado pelo
Governo.

Miami é uma cidade muito pare-
cida com o Rio e onde vivem muitos
brasileiros. Nosso sucesso vai chegar
lá também, pois todos que vão para lá
levam camisetas, plásticos, chaveiros,
dando início a um bom trabalho de
marketing.

O professor responsável será Fer-
nando Luís Menezes Araújo que, como
Paulo Maurício e Eduardo Henrique, é
de inteira confiança de Reylson e já
está com ele há cinco anos, assimilan-
do com perfeição a orientação do mes-
tre, que não gosta de gíria, náo permi-
te palavrões nem apelidos e que acre-
dita no aspecto marcial-psicossocial
do' jiu-jitsu.Marcial porque é guerreira; psi-
co porque atua no campo do aperfei-
çoamento do indivíduo sobre todos os
aspectos humanos; e social porque di-
namiza, arroja e desenvolve o relacio-
namento das pessoas em qualquer am-
biente. Resumindo: a pessoa que prá-
tica jiu-jitsu fica mais preparada para
enfrentar as diversas situações da vida
prática.
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Ê mais barato
de verdade!

Almir Veiga
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Técnicos defendem
futebol ofensivo e
condenam violência

Santiago — Sob o argumento de que nenhu-
ma equipe até hoje conseguiu ser campeã do
mundo defensivamente, os técnicos das quatro
seleções sul-americanas que irão à Copa do Mun-
do — Telê, Menotti, Tim e Santibanez — fizeram
apologia do jogo ofensivo e dos gols como objetivo
principal do futebol e lançaram um apelo a favor
dos jogadores hábeis e contra a violência.

Telê Santana (Brasil), César Menotti (Argenti-
na), Tim (Peru) e Luiz Santibanez (Chile) se reuni-
ram durante dois dias no salão da Comissão
Econômica para a América Latina (Cepal), em
Santiago, para analisar o nivel do atual futebol
com vistas à Copa do Mundo. Um dos objetivos,
na verdade, é despertar a atenção dos árbitros
contra a violência que poderá imperar na Copa do
Mundo, prejudicando, principalmente os jogado-
res sul-americanos, mais individualistas e mais
técnicos que os europeus.

Os quatro treinadores, durante as duas con-
corridas conferências, da qual participaram diri-
gentes esportivos, treinadores locais e jogadores,
responderam a várias perguntas e debateram
também outros temas, como Classificação para o
Mundial: Sistema Obsoleto e O Futebol no ano
2000. Até Onde Vai o Popular Esporte?"

Telê acha europeus
agora menos leais

Antes, os jogadores europeus eram mais leais.
Com esse argumento, o brasileiro Telê Santana

justificou suas preocupações com relação a uma possível
Copa do Mundo violenta, concordando com seus colegas
do Chile, Peru e Argentina. Todos acham qüe a violência
prejudica os Jogadores sul-americanos, mais técnicos e
mais talentosos que os europeus, què por suas limita-
ções técnicas recorrem ao contato físico.

César Menotti, da Argentina, afirmou que muito
mais perigosa que uma infração violenta é aquela que
ocorre repetidamente, durante uma partida, contra jo-
gadores mais hábeis, como Zico e Maradona:

Espero que os árbitros encarem com mais serie-
dade esse preblema durante o Mundial, porque durante
a última excursão de Brasil e Argentina à Europa, Zico e
Maradona sofreram esse problema — afirmou Menotti,
assinalando que algumas seleções européias estão jo-
gando no limite das regras, entre elas a Bélgica, primeira
adversária da Argentina.

É muito mais perigosa a falta reiterada que a
violenta — acrescentou o técnico argentino. — E o que
me preocupa é saber de que modo o árbitro vai interpre-
tar esse tipo de infração durante o Mundial. (No relatório
da Copa de 78, a FIFA criticou o que chama de "falta
profissional", quando um jogador reiteradamente impe-
de o outro de jogar, sem ser advertido).

Para o técnico Chileno, Santibanez, deve surgir uma
campanha em favor da "purificação do jogo mal-
intencionado".

Jogo aberto e livre,
a receita para ganhar

Dos quatro técnicos sul-americanos que vão ao
Mundial, apenas o chileno Luiz Santibanez não defen-
deu, com ardor veemente, o futebol ofensivo, ao respon-
der a um dos itens do encontro: "Como se ganha um
Campeonato do Mundo?"

Se se tem jogadores como felizmente possui o
Brasil, não se pode negar-lhes a oportunidade de atacar,
de deixá-los fazer o que sabem — respondeu Telê. —
Hoje, todos os jogadores devem ser atacantes e sempre
devem entrar em campo pensando em desempenhar
essa função.

Para Menotti, o ideal é conseguir o equilíbrio em
todas as linhas da equipe — com o que concorda Telê e
os demais —, mas em sua resposta à pergunta, defendeu
o jogo aberto.

Hoje na TV
8h45min — Stadium. Os melhores momentos de competições de
squash, motocrois, hipismo e ciclismo disputadas na semana.

(Canal 2)
10h30min — Futebol Total. VT completo de Fluminense x Cruzeiro.

(Canal 2)
12h00min — Futebol Compacto. VT completo de Américo x
Operário. (Canal 2)
12r>00min — Futebol Compacto. VT completo de São Paulo x
Atlético Paranaense. (Canal 7)
13h00min — Gol, o Grande Momento do Futebol. Sel.ç,âo de gol»
que decidiram partidas em vários estádios do país. (Canal 7)

13h30min — Futebol Compacto. VT completo de Flamengo x
íorintians. (Canal 2)
MhOOmin — Automobilismo. Campeonato Brasileiro de Hot-Car.
•Canal 7)
21h00min — Esporte Total. VT compacto de Flamengo x Esporte.

(Canal 2)
21h45min — Gols da Rodada. Os gols da Taça de Ouro em todo o

país. (Canal 7)
22h00min — Esporte Total. Mesa-Redonda. (Canal 2)
22h00min — Gols do Fantástico. Os gols do Toca de Ouro em todo
o país.
23hl5min — Esporte Total. VT compacto de Vasco x Grêmio.
23h35min — Bola na Mesa. Mesa-redonda.

• ' .¦ ¦.-•..'?

Vasco persegue vitória contra Grêmio
Vasco x Grêmio
Local: São Januário
Horário: 16 horas
Juiz: Manoel Serapiáo Filho
Vasco: Mazaropi (Acácio), Rosemiro, Ron-
dinelli, Ivã e Pedrinho; Serginho, Dudu e
Cláudio Adão; .Wilsinho, Roberto e Mar-
quinho.
Técnico: Antônio lopes ^,
Grêmio: Leão, Paulo Roberto, Vantuir, De
León e Dirceu; Batista, Paulo Isidoro e
Bonamigo; Tarciso, Baltasar e Júlio César.
Técnico: Ênio Andrade
Preliminar: 14h45min — Vasco x Bonsu-
cesso (júniores)

O Vasco, que não perde em
Sáo Januário há três anos, en-
frenta. hoje à tarde o Grêmio,
campeão brasileiro de 1981, nu-
ma situação difícil, em que só a
vitória o deixará em boa situa-
ção para decidir a classificação
à quarta fase da Taça de Ouro,
em Porto Alegre. Apesar da
derrota de 3 a 0 para o Interna-
cional de Santa Maria, o am-
biente no clube é de otimismo.

Com a volta de Serginho e
Dudu ao time, recuperados de
contusões, a única dúvida é o
goleiro Mazaropi, cuja escala-
ção só será confirmada após um
teste na concentração, esta ma-
nhã. Mas ontem ele se apresen-
tou bem melhor da pancada na
coxa esquerda, fez treinamento
especial e praticamente garan-
tiu sua presença na partida.

Recuperação

Por contar novamente com
a força máxima do time. o téc-
nico Antônio Lopes confia nu-
ma ampla recuperação e on-
tem, como é comum nas véspe-
ras de jogos, dirigiu demorado
treinamento tático em São Ja-
nuário. As jogadas ofensivas fo-
ram ensaiadas e repetidas mui-
tas vezes, bem como as saidas
de bola da defesa e a marcação
no meio-campo, principais fa-
lhas cometidas na desastrosa
atuação em Santa Maria.

Antônio Lopes acredita que
o Grêmio procurará jogar de
forma cautelosa para tirar par-
tido da vantagem do empate e
procurará chegar ao gol em
contra-ataques rápidos com
Paulo Isidoro, Tarciso, Balta-
sar e Júlio César. O técnico do
Vasco esperava até mesmo que
o adversário lançasse China na
ponta-esquerda para fechar
mais a entrada da área com
Batista e Bonamigo, mas quem
vai jogar é Júlio César, o que
aumenta o poder ofensivo do
Grêmio.

— O Vasco será um time
bastante diferente daquele que
perdeu para o Internacional de
Santa Maria. Com Serginho e
Dudu novamente, ganharemos
em entrosamento, cobertura e
rapidez no ataque. O adversa-
rio é de alto nível mas é nessas
ocasiões que o time cresce de
produção. Voltaremos a apre-
sentar um futebol altamente
ofensivo na marcação em todos
os setores do campo.

Para o banco, Lopes contará
com Acácio ou Orlando — este
se Mazaropi não jogar — Gal-
vão para a lateral-direita, Nei
para a zaga de área, Da costa
para o meio-campo e Renato Sá
para o meio-campo ou ponta-
esquerda.

Uma festa em S. Januário
O estádio de São Januário terá

hoje um dos jogos mais importan-
tes de sua história desde que voltou
a ser utilizado pelo Vasco como
alternativa para o.Maracanã, na
década de 70. Durante estes anos,
houve época em que se espalhou no
clube uma idéia negativa de què ò
time não atuava bem em casa, o
que é desmentido por todas as esta-
tisticas.

Ocorre é que a repercussão de
qualquer mau resultado em São
Januário é sempre muito grande e
virou rotina entre jogadores e, às
vezes, até entre os técnicos a des-
culpa de que a pressão da torcida
prejudicava o time, além das di-
mensões do campo e a má qualida-
de dogramado, antes da reforma do
ano passado.

A última derrota do Vasco em
São Januário foi no dia 24 de maio
de 1979 para o São Cristóvão, por 1
a 0. O gol foi marcado por Júlio, aos
45 minutos do segundo tempo, na
cobrança de um pênalti cometido
por Helinho. Este resultado provo-
cou tumulto em São Januário e no
dia seguinte o então presidente
Agatimo Oomes demitiu o técnico
Carlos Froner e toda a Comissão
Técnica.

Os técnicos que se sucederam
foram Oto Glória, Gilson Nunes
(duas vezes), Orlando Fantoni e Za-
galo, sem nenhuma derrota em ca-
sa. Antônio Lopes já dirigiu o time
em São Januário 12 vezes, venceu
11 e empatou uma, com 37 gols a
favor e oito contra. O empate foi
contra o Madureira, por 2 a 2 e o
balanço destes jogos é p seguinte:

Campeonato Estadual de 1981
2° turno Vasco 3 x I Campo Grande

Vasco I x 0 Volta Redonda Vasco 4x0 Americano
Vasco 5 x 1 Madureira Taça de Ouro 82
Vasco 3x2 Bangu Vasco 7x0 Moto Clube
Vasco 5x0 Americano Vasco 4x0 Nacional

3o turno Vasco 2x0 Paissandu
Vasco 3x0 Serrano Vasco 7x0 Inter SM
Vasco 2x2 Madureira Vasco 7 x 1 Operário

Renda pode ser recorde
A renda de Vasco e Grêmio pode

chegar a Cr$ 13 milhões 500 mil se
forem vendidos os 39 mil 500 ingres-
sos colocados nas bilheterias, e
quebrará o recorde de Vasco x Ope-
rário, quando alcançou Cr$ 8- mi-
lhões 274 mil 300, mas não o de
público de Vasco x Londrinha, em
1978, quando foram vendidos mais
de 40 mil ingressos.

Para garantir a segurança dos
torcedores e o acesso ao estádio, a
diretoria pediu reforço de policia-
mento ao 4o BPM e obteve promes-
sa de envio de fortes conting. ntes,
com cães amestrados e cavalaria-
nos, além de policiais de transito.
Os portões serão abertos às 13 ho-
ras e foi marcada preliminar de
júniores entre Vasco e Bonsucesso

para que o público chegue cedo ao
estádio.

O jogo de hoje Íoi negociado
para transmissão de TV para Porto
Alegre e outras cidades onde náo se
realizem jogos do Campeonato Na-
cional. O de quarta-feira, em Porto
Alegre, também já foi vendido pelo
Vasco para a TVS, canal 11, que
fará a transmissão para o Rio por
Cr$ 8 milhões. A torcida do Grêmio
terá hoje um setor reservado nas
arquibancadas atrás do gol à es-
querda das sociais. Estão à venda
Cr$ 35 mil arquibancadas por CrS
300,3 mil 500 cadeiras por Cr$ 600 e
1 mil cadeiras especiais por Cr$ 1
mil 200. Os sócios do Vasco pagam
o valor de uma arquibancada.

Torcida ameaça visitantes

Bahia e Corintians não
aceitam proposta da TVS|
e mantêm jogo à tarde

Salvador — A primeira partida entre: Bahia e[
.Corintians nas oitavas-de-flnal do Campeonato,..Na-.;
cional teve seu inicio confirmado para as 17h de hbje, jna Fonte Nova, pois nâo foi aceita a proposta de Cr$ jj
10 milhões feita pela TVS. no sentido de transferir o |
jogo para a noite permitindo sua tranmissão para São 9
Paulo. À noite, a partida poderia não proporcionar" a grenda recorde de Cr$ 32 milhões, esperada pelo.:
Bahia.

O abalo psicológico do Corintians depois da;
derrota para o Flamengo, a ausência quase certa de \
Sócrates e o reforço de sua torcida, que promete |
comparecer em massa logo mais para incentivar os i-
jogadores da casa em busca de uma vitória, são os í;
trunfos com os quais o Bahia espera contar no jogo de j
hoje.

Problemas do Bahia j
'•!'„¦''

Mas o Bahia também enfrenta sérios problemas g
para armar sua equipe com vistas a enfrentar o|
Corintians. O maior deles, para o técnico Carlos,;'
Froner, é a ameaça de não poder contar com o
artilheiro e principal ídolo da torcida, Dario: O.ata-
cante, que já entrara no sacrifício contra o 15 deJJaú, |em São Paulo, voltou mancando a Salvador ejserá ;
submetido a um teste no vestiário da Fonte Npva,.'
minutos antes da partida.

Dario deixou claro, porém, que mesmo sem estar |em perfeitas condições físicas, pretende entrai em 9
campo, "nem que seja de muletas". Outro problema.;
do técnico Froner é o lateral esquerdo Paulo César,;
também contundido na partida do meio da semana jem Jaú.

rj

Da mesma maneira, o técnico Mário Travaglini jacredita que, mesmo não contando com Sócrates (ele |
faz um teste em Salvador embora seja difícil! seu.
aproveitamento), pode ganhar do Bahia na Fonte
Nova, ou, ao menos, empatar, o que já favqrecje os jpaulistas. .."_[ I |!

i '*!_¦(<

O jogo será apitado pelo juiz José Robjerto;:
Wright, tendo como auxiliares Luis Zeterman Torres ,
e Zeno Escobar. As equipes são as seguintes: i ij

Corintians: César, Zé Maria, Gomes. (Maj.ro), 9
Vágner e Vladimir; Paulinho, Zenon e Biro-Biro; 5
Eduardo, Mário (Sócrates) e Casagrande. Bahia: Re- 5
nato, Edinho, Zé Augusto, Russo e Paulo César;;
(Washington Luís); Helinho, Léo Oliveira e Emo;:
Osni, Dario (Robson).e Jurandir.

As providências que a diretoria
do Vasco tomou para garantir a
segurança em Sâo Januário serão
mais do que nunca necessárias pa-
ra proteger a torcida adversaria. Os
torcedores do Vasco que compõem
a Força Jovem, liderados por Eli
Mendes, prometeram ontem retri-
buir à altura o tratamento que tive-
ram na última visita ao Estádio
Olímpico.

— A torcida do Grêmio massa-
crou a nossa e houve muita gente
machucada na guerra de bambus
que eles fizeram. Além, disso, pas-
saram todo o tempo atirando sobre
nós copos cheios de excremento.

Nós estávamos aguardando esta
oportunidade e náo vamos perde-
la. É bom que o jogo seja aqui, pois
no Maracanã ficaria mais difícil ir à
forra.

A declaração é de Eli Mendes,
chefe da Força Jovem, e imediata-
mente endossada por outros mem-
bros da torcida, Houve, porém,
quem se opusesse a hostilidade
muito violentas à torcida do Gré-
mio, argumentando que isso toma-
rá praticamente impossível acom-
panhar o time a Porto Alegre na
quarta-feira. Mas prevaleceu a or-
dem de guerra aos gremistas logo
mais.

Leão não teme o estádio
— Nâo existe temor da parte do

Grêmio de jogar em São Januário.
Obviamente, é mais fácil receber
uma visita do que fazê-la. O Vasco
vai fazer de tudo para tirar partido
do fator campo e nós náo estamos
preocupados com isso. O Grêmio
vem para fazer o que está acostu-
mado. Ganhando, ficará muito sa-
tisfeito, com o empate mais ou me-
nos e a derrota será uma decepção.

Esta é a opinião do goleiro Leão.
que pela primeira vez volta a São
Januário para enfrentar o Vasco, de
onde saiu para o Grêmio há quase
dois anos. Ele acha que o Vasco jã
superou a fase de náo gostar dos
jogos em Sao Januário, como ocor-

ria no seu tempo, porque o gtama-
do era péssimo e a concentração no
clube pior ainda.

— A derrota do Vasco para o
Internacional de Santa Maria não
terá influência na partida de hoje.
O problema é muito difícil para
qualquer equipe ganhar no interior
gaúcho. O Vasco demonstrou que
não estava preparado para isso e foi
derrotado como já aconteceu com
outros grandes times, mas jogando
em casa a situação será diferente —
prosseguiu Leão. O goleiro do Grè-
mio disse que. a respeito da Seleçáo
Brasileira, só lhe resta esperar para
ver se acontece uma convocação.

RODADA
TAÇA DE OURO

Grupo R
Vasco x Grêmio

Grupo S
Operário x Guarani

Grupo T
Bahia x Corintians

Grupo U
Flamengo x Esporte

Grupo W
Londrina x Santos

Grupo X
Bangu x São José

Grupo Y
Anapolina x São Paulo

Grupo Z
Ceará x Fluminense

TAÇA DE PRATA
Grupo X

Joinville x CSA
Grupo Z

Campo Grande x Uberaba
Amistosos

P. Desportos x Volta Redonda
Feira de Santana

Fluminense x Botafogo

m!M

,.(

Mesmo com a tarefa de marcar o hábil Júlio César, Rosemiro (E) vai aproveitar os espaços para atacar \

:
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Edinho acha que campo favorece
Almir Veiga Fortaleza—O técnico Dino Sani "~~

Fluminense
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ÍJmo saòe que o time terá dificuldades, mas afirma que não armou esquema dejenswo

Fortaleza—O técnico Dino Sani
já alertou todos os jogadores do
Fluminense de que o seu adversário
de hoje, o Ceará, não obteve por
acaso a classificação no Campeona-
to Nacional. Para isso, derrotou o
Atlético Paranaense, em Curitiba,
por 3 a 0, è a Ponte Preta, em
Campinas, por 1 a 0. — Estamos
cientes das dificuldades que encon-
traremos aqui — disse ele numa
rápida conferência de imprensa,
promovida após o desembarque da
delegação tricolor, que chegou aqui
com uma hora e meia de atraso, O
Fluminense joga por dois empates.

As dificuldades apontadas por
Dino foram também citadas por
Edinho, para quem "a grande van-
tagem de jogar contra o Ceará está
relacionada ao campo, Unia vez que
o Castelão tem, como todo mundo
diz, o melhor gramado do Brasil e o
estádio oferece toda a segurança
para as equipes visitantes. Acho

?mesmo que o Fluminense nâo teria
tanta segurança, se fosse jogar hoje
no Estádio Moisés Lucareli, em
Campinas, contra a Ponte Preta.

Sem problemas
A equipe do Fluminense não

tem problemas técnicos nem físicos
para enfrentar o Ceará. O time faz
hoje, às 11 horas, uma revisão medi-
ca, mas Dino acredita que será ape-
nas uma medida rotineira, pois os
jogadores estáo em bom estado
atlético e entusiasmados para o jo-
go com o Ceará.

— Será a mesma equipe que gà-
nhou do Cruzeiro, náo há mistério.
Nosso time tem todas as condições
de ganhar e francamente não farei
nenhum esquema defensivo. O
campo é excelente, podemos desen-
volver nele o nosso jogo, então va-
mos partir para ganhar, como fare-
mos também quarta-feira, no Mara-
cana.

O Fluminense se classificará à
próxima fase do Campeonato Na-
cional se empatar as duas partidas

CEARÁ X FLUMINENSE
Local: Estádio Castelão (Fortaleza). .
Horário: 16h.
Juiz: Romuoldo Arpi Filho.
Ceará: Lulinha, Valdemir, Amilton, Lula e
Bezerra; Nicássio, Magno e Jorge Luís;
Getúlio, Ademir e Ramon..
Técnico: Caiçara.
Fluminense: Paulo Vítor, Nel Dias, Tadeu,
Edinho e Alexandre; Jandir, Ângelo e
Mário; Roberto, Amauri e Gilcimar.
Técnico: Dino Sani.

contra o Ceará, porque tem mais
pontos ganhos do que seu adversa-
rio. É uma vantagem que, para Edi-
nho, não tem muita importância. .

Nào adianta pensar em em-
patar. Podemos empatar aqui e
perder no Rio. Assim, vamos jogar
para ganhar e faremos isso desde o
começo, nossa torcida pode estar'certa.

Depois do almoço, de ontem,
servido às 15h no Hotel Praiano—
cujos funcionários fazem questão
de não tratar bem a imprensa — os
jogadores do Fluminense dor-
miram.

A viagem cansou um pouco
— disse Edinho — por isso nem
haverá nenhuma recreação.

Mais cedo
O jogo entre Fluminense e Ceará

começa às 16h, uma hora mais.cedo
do que todos os jogos anteriores. E
que uma das torres de iluminação
do Castelão passa por serviços de
manutenção, ainda não concluídos.
A diretoria da Fundação de Assis-
tência aos Desportos do Ceará —
Fadec — que administra o estádio
sugeriu à Federação Cearense de
Futebol a antecipação do horário,
no que foi atendida.

O sistema elétrico funciona per-
feitamente, mas é possível que, por
causa desses serviços de manuten-
ção, uma das torres apresente defei-
to e as luminárias não acendam.

Prêmio motiva
os cearenses se

Os jogadores do Cearás*»»
estáo duplamente motiva-s**^
dos para o jogo de hoje****»
contra o Eluminense: pela9W,*a,!
vitória de quarta-feira pas- .
sada, em Campinas, diante***»»
da Ponte Preta, e pela pro-^^s^
messa de uma gratificação"**»
de Cr$ 30 mil em caso de*»*15*
vitória na tarde de hoje.s^^
Esse prêmio será mais do*"8**
que duplicado, se a equipe"^""
conseguir a classificação -**
para a etapa seguinte d«£_í
Campeonato.

Assim como Dino Sani, cr~"'~
treinador Caiçara náo tem-1—:
problemas para a partida,,"««,'
e já escalou a mesma equi^s*
pe que venceu a Ponte PreftMit^
ta". A vitória em Campinas*^""
surpreendeu até mesmo os8»5**8*
jogadores do Ceará: fcgJT

— Os jornais de lá colo-
caram grandes manchetes;" v~
anunciando uma goleada
da Ponte sobre nós. No co-
meço do jogo, tivemos me-
do de que a goleada viria,5
tal a pressão que a Ponte s:
exerceu, com bolas na tra- «*
ve e gols perdidos. Quando ^
o primeiro tempo termi^-K»
nou, aí nos reunimos no*»**
vestiário e decidimos queS??P>
iriamos ganhar o jogo. E™è*
ganhamos — comentou o*****1
goleiro Lulinha, responsa-»^-
vel principal pela vitória,4**1^
com grandes'defesas.

Para o técnico Caiçara',»"™*»"com a ajuda da torcida e;
se o time jogar como jogou
em Curitiba, poderemos
derrotar o Fluminense
aqui e no Maracanã". Náo
há otimismo exagerado,
mas muita confiança entre
os jogadores do Ceará.
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HOJE NA REVISTA DO DOMINGO,
AMANHÃ NOS CLASSIFICA II
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Dequintaater.ça-feira,o
Cupom da Copa é publicado no
JORNAL DO BRASIL

Nunca às quartas-feiras,
dia do sorteio.

Hoje, ele está publicado na
Revista do Domingo do
JORNAL DO BRASIL

Basta responder a
pergunta do cupom, preencher
com o seu nome e endereço e
depositar na urna de qualquer
agência de classificados 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 a

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

Ságinas 
de esporte do JORNAL

0 BRASIL, diariamente.
Não perca o Cupom da

Copa. Hoje na Revista do
Domingo e amanhã nos
Classificados que Brilham do
JORNAL DO BRASIL

Rada
Bandeirante}Tf Canal 7

JORNAL DO BRASIL
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um Chevette por semana. Bandeirantes Z M'
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ANDRADE
Idade: 24 anos
Altura: l,76m
Peso: 70 quilos
Freqüência cardíaca no esforço: 179 batidos p/minuto
Capacidade de oxigênio: 3,98 litros

Antônio Maria Filho
Vítor é o preferido de Telè Santana

e possivelmente irá à Espanha. Andra-
de é o preferido de Carpegiani e, conse-
qüentemente, é o titular do Flamengo.
Os torcedores se dividem. Os que pre-
ferem um tipo de jogo mais duro, mais
combativo, estão com Vítor. Mas os
que gostam de ver o Flamengo mais
veloz, tocando de primeira, estáo com
Andrade.

Carpegiani diz que, apesar de pos.
suírem características distintas, os
dois jogadores estão no mesmo nível e
explica que sua preferência por Andra-
de é que com ele o Flamengo conquis-
tou vários títulos e foi com ele que
pôde contar ao longo desta têmpora-
da, já que Vítor sofreu um problema
muscular e ficou longo tempo afastado
do time.

O técnico não gosta de falar sobre
este assunto, pois acha que são os
jogadores que mais se desgastam com
a polêmica. Entretanto, deixa claro
que os dois terão as mesmas oportuni-
dades. Por isso, vem colocando sem-
pre Vítor durante os jogos para que ele
recupere sua melhor forma e tenha
condições de brigar pela posição:Este assunto só desgasta os jo-
gadores e a partir de hoje dou um
ponto final. Nâo falo mais nisso. ,

A divergência de opiniões entre Te-
lè e Carpegiani causa, de certa forma,
um certo constrangimento entre os
dois jogadores. Mas eles procuram de-
monstrar tranqüilidade: Andrade já
nào pensa em Seleção Brasileira. Diz
ter sonhado muito com uma oportuni-
dade e, se ela surgir, será para ele uma
surpresa.

Vítor é um jogador excepcional
— diz Andrade. Também tenho mi-
nhas qualidades. Ele é um bom com-
panheiro. Sei que quer jogar, mas tam-
bém quero, e sei que tenho condições
de estar no time principal. Sug presen-
ça no banco não me incomoda nem um
pouco.

Mesmo sem se considerar injustiça-
do, Vítor quer apenas que o técnico lhe
dè a mesma oportunidade qüe deu a
Andrade.

Andrade é muito bom. Estou
tranqüilo, aguardo uma chance e espe-
ro que, quando chegar a minha vez, o
tratamento seja o mesmo.

Esporte, um time forte
e também rubro-negro

Recife — Mais uma vez um clube pernam-
bucano começa a chegar perto da final do
Campeonato Nacional, e desta vez, é o Esporte,
bicampeão e que se manteve sempre líder de
sua chave até agora no atual torneio. O Náutico
já foi vice-campeão nos idos da Taça Brasil e o
Santa Cruz já ficou entre os quatro melhores. O
máximo que o Esporte conseguiu foi se classifi-
car entre os oito finalistas.

Se até agora tudo correu bem para o Espor-
te, as coisas começam a ficar cada vez mais
complicadas. Pois o Esporte vai enfrentar o
Flamengo duas vezes, e as únicas coisas que
possuem em comum são as cores das camisas:
ambas rubro-negras. No resto, os cariocas le-
vam indiscutível vantagem. . j'

Lugar de Roberto

A estrela do Esporte é o atacante Roberto,
convocado uma vez pelo técnico Telê para a
Seleção. Em torno dele gira todo o esquema
tático do Esporte, que joga com dois pontas
rápidos e um centroavante — Roberto — de
choque. Mas, contundido, ele está afastado pelo
menos dessa primeira partida no Maracanã.

Sem Roberto, o técnico Ernesto Guedes,
passou a tentar soluções paliativas. Tentou
Marcinho e depois Cigano. Nenhum dos dois
agradou. Agora, contra o Flamengo, vai lançar
João Carlos, que é mais armador do que cen-
troavante, mais habilidoso do que Roberto. É a
única solução encontrada.

Se no ataque o esporte tem esses proble-
mas, na defesa as coisas voltam ao normal.
Começa pelo goleiro País, ex-América do Rio.
Na cabeça-de-área volta o grandalhão Marião,
ex-Naútico, que se firmou no Esporte após
adquirir mais técnica e vigor físico. Passou a ser
a segurança de que o time precisava. Isso ficou
provado no último jogo contra o Paissandu,
quando ele não jogou e o time demorou a
acertar.

No meio-campo, volta Givanildo, já conhe-
cido no Rio por sua passagem pelo Fluminense
e até pela Seleção Brasileira, e que em Pernam-

buco ainda é uma das maiores estrelas, pois foi
ele uma das grandes presenças do Santa Cruz,
na década passada, onde começou pelas mãos
do ex-treinador Gradim que ao vê-lo disse que
tinha qualidades, mas que precisava de muito
feijão para ganhar corpo.

Problema do Prêmio

Se bem que em Pernambuco o Esporte náo
tenha a maior torcida, ela sobressai por ser uma'
das mais fanáticas e costuma marcar sua pre-
sença com o grito de guerra "Casa, Casa, Casa"
que virou frevo e nos estádios deixa o adversa-
rio nervoso;

Se não tem a maior torcida — perde para o
Santa Cruz — o Esporte detém um dos maiores
patrimônios do país. Seu parque esportivo,
além do estádio (que está sendo ampliado),
dispõe de piscinas, quadras de tênis e uma sede
carnavalesca das maiores da cidade. Por causa
de seu patrimônio e dos sócios que pagam em
dia, consegue superar as crises que assolam os
clubes brasileiros.

Agora que está cada vez mais perto o final,
um problema começa a aparecer: dinheiro. Não
que ele falte, mas os dirigentes, na ânsia de
reaverem o que investiram, não querem pagar
os jogadores, cujo líder é Givanildo. Eles resol-
veram pedir, daqui para frente, Cr$ 100 mil de
gratificação por uma vitória sobre o Flamengo
hoje, e o mesmo, na Ilha do Retiro. O raciocínio
dos jogadores é simples: o clube já ganhou
muito dinheiro, vai ganhar mais ainda, e pode
pagar tranqüilamente o que eles pedem. A
direção só quer dar Cr$ 80 mil, considerando
que é um excelente negócio para os jogadores.
Como o sucesso reacendeu o clube, ex-
dirigentes que estavam afastados apareceram
de volta. Os jogadores não aceitam isso.

O time viajou seguro e otimista para o Rio.
Afinal de contas é preciso mostrar que Pernam-
buco nâo morre na praia. Não vão — dizem os
jogadores—confiar na vantagem de dois empa-
tes. Mas sabem que tirar o campeão do mundo
do caminho vai ser muito difícil.

•
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VITOR
Idade: 22 anos
Altura: l,78m
Peso: 76 quilos
Freqüência cardíaca no esforço: 1 72 batidas p/minuto
Capacidade de oxigênio: 4,91 litros

Bangu acha que pode
vencer São José mesmo
sem contar com Feijão
BANGU X SÃO JOSÉ
Local: Moça Bonita
Horário: 16h30min
Juiz: Manoel Amaro de Lima (Pernambuco)
Bangu: Tião, Toninho, Moisés, Tecão e Marco Antônio; Mococa,
Lira e Luisão. Pedrinho, Vagner e Vilmar.
Técnico: João Francisco. .".... -7.
São José: Ivã, Soier, Darci, Adernir Gonçalves e Reinaldo,- Gérson
Andreotti, Ademir Melo e Tatá; Edinho (Jarbas), Tião Marino e
Niltinho.
Técnico: Fidélis.

Mesmo sem contar
com o atacante Rubens
Feijão para a partida de
hoje contra o São José, em
Moça Bonita, o técnico
João Francisco acredita
que o Bangu pode conse-
guir os dois pontos que lhe
darão o direito de jogar
pelo empate na segunda
partida, quinta-feira, em
São Paulo, tirando a van-
tagem que pertence ao ad-
versário.

Por causa da fratura
que sofreu na mandíbula
na última partida, Rubens
Feijão não poderá atuar
mais Taça de Ouro. O mé-
dico Rubens Lopes, que
levou o atacante i a uma
clínica de onde saiu on-
tem, disse que o prazo pa-
ra a recuperação do joga-
dor é de 30 a 40 dias. Mas o
desfalque não chega a
preocupar o técnico, que
tem confiança no seu
substituto, Luisão.

Time invencível

O principal objetivo do
Bangu na partida de hoje
é tirar a vantagem do São
José, que pode empatar os
dois jogos para garantir a
classificação à quarta fase

da Taça de Ouro. Nin-
guém pensa em golear o
São José, mas todos estão
certos da vitória. O super-
visor Catuca chega a afir-
mar que o Bangu é inven-
cível em seu campo.

— A partida é muito
difícil, mas em nosso cam-
po me parece impossível
perdermos. Neste cam-
peonato só tivemos um
ponto perdido, que foi o
empate com o Bahia. Te-
nho certeza de que o Ban-
gu será o vencedor e va-
mos a São Paulo quinta-
feira com a vantagem do
empate.

O ponto-esquerda Vil-
mar, que estava ameaça-
do de ficar fora da partida,
fez teste ontem e não sen-'tiu a contusão na virilha.
O técnico João Francisco,
que pretendia colocar
Marcelo em seu lugar, mu-
dou de idéia e manteve o
titular.

O vice-presidente de
futebol está satisfeito com
a campanha do Bangu na
Taça de Ouro e mesmo
que o time não vença es-
sas duas partidas, todos
os jogadores serão manti-
dos para o Campeonato
Estadual.

Adversário só tem
dúvida pela direita

O ponta-direita Edinho sé a jogar nos estádios do
é a única dúvida do São
José para o jogo de hoje,
contra o Bangu. Sua pre-
sença só será decidida ai-
gumas horas antes da par-
tida. O técnico Fidélis es-
tá preocupado com a au-
sência do artilheiro Eli
Carlos, que tem um estira-
mento na virilha e nem
viajou com a delegação na
manhã de ontem.

Fidélis explicou que,
com a vantagem de dois
empates, vai armar um es-
quema cauteloso, pois te-
me que o prêmio em di-
nheiro prometido pelo
presidente do Bangu, Cas-
tor de Andrade, motive
demais os jogadores da
equipe carioca.

A crise financeira que
envolve o São José e a
possibilidade de as rendas
diminuírem ainda mais —
com a determinação da
CBF que forçará o Sáo Jo-

Pacaembu e Morumbi,
distantes de sua torcida —
está levando o presidente
do clube, Augustin Soliva,
a tomar uma decisão que
estava sendo protelada há
muito tempo: os jogado-
res terão participação nas
rendas, a exemplo do que
já é feito por alguns times.

Augustin Soliva expli-
ca que essa é a única solu-
ção para manter a equipe
unida, sem prejuízos fi-
nanceiros para os joga-
dores.

— Todos os nossos
atletas tèm-se portado
com um amor a camisa
sem igual no futebol brasi-
leiro — explica Soliva,
acrescentando que a
união da equipe é certa-
mente um dos fatores do
sucesso do clube, que só
no ano passado chegou à
primeira divisão do fute-
boi brasileiro.

Campo Neutro
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fracasso do Botafogo na Taça de
•Ouro veio provar o que sempre
sustentamos: o time — praticamen-
te o mesmo do ano passado —não

passa de mediano e precisa de pelo menos-
dois jogadores de boa categoria para. ter-
chance de lutar pelas vitórias e pelos títulos
que sua sofrida torcida tem o direito de
exigir;

Todos os que têm um pouco de bom..... • vv
senso etião estão preocupados em tirar forràsír^p^
eleitorais, se libertar de velhos recalques'ésá.%.
simplesmente dizer bobagens, sabem que á*>
atual diretoria, empossada há três meses, foi
obrigada a rever seus planos diante da calanú-
tosa situação em que recebeu o clube. Seií ,
trabalho inicial foi o de saber a quanto
montavam as dívidas do clube, pois nem isso
lhe foi revelado. Teve, assim, de desviar ò>
dinheiro levantado para a contratação de um
ou dois bons reforços como prometera, para
reformar os contratos das principais figuras
dá equipe que, propositadamente, foram fei-
tos para terminar na primeira semana de
mando da diretoria eleita. Culpar, por isso,
òs.novos diretores pelo que vem acontecendo
é injusto por parte daqueles que sò conhecem
os fatos pela superfície e uma deliberada mâ
fé dos que sabem o que se está passando.

Poucos clubes, na verdade, foram devol-
vidos em tão precárias condições como o
Botafogo. As provas disso começarão a ser
reveladas amanhã, quando serão exibidas ao
Conselho Diretor, para depois chegar aos
sócios e ao público. Elas são o resultado da
auditoria feita com meticuloso cuidado. Ne-
las, além das- já conhecidas dívidas —
IAPAS, qüe não era pago, FGTS, que não
era depositado, e Imposto de Renda de
jogadores e funcionários, que era retido na
fonte e usado pela própria fonte — há o
escandaloso caso do Carne Glorioso (sempre
eles!) com acusações frontais e fortemente
documentadas. Esse carne, prometendo, co-
mo de hábito, lucros fantásticos, nada rendeu
para o Botafogo. Nessa até Borer foi enga-
nado.

Lamentar essas coisas não vai, no entan-
to, resolver nada. Cabe, assim, a Juca Mello
Machado e seus diretores fazer qualquer
sacrifício para tirar o Botafogo dò abismo erii' \
que vai despencando. E a pnmeira providên-v.
cia é a de arrumar um time a todo custo. Time 3
e técnico, bem entendido. Seja promovendo >
juvenis — e dizem que há dois ou três, ótimos ..
— seja comprando pelo menos dois craques*
de verdade.

Há, è claro, o problema do dinheiro; í
Más se os bancos não quiserem emprestar, ,
então que vendam os quatro andares do i
edifício no Castelo. Para que servem eles?;
Não têm nenhuma utilidade para os sócios c
dão uma renda inferior a que pode proporcio- _
nar uma grande equipe de futebol. Não 1
venham com a conversa de que aquilo é
patrimônio. Patrimônio que vale para o clube jj
é a sede, que o outro vendeu. E essa pode ser
retomada mais cedo do que pensam, graças à
iniciativa de Giulite Coutinho e a boa vonta-
de já demonstrada'pelo Presidente Figueire"-"'
do, em conversa com Giulite e o próprio |Juca. O resto não interessa aos sócios e muito
menos aos torcedores, que anseiam e mere- ,•
cem que o clube invista num time de futebol|
capaz de lhe levantar o moral e lhe devolver a
alegria.

Esse investimento tem de ser feito agora^ jcomo medida prioritária, para que ja no -
Campeonato Estadual o Botafogo volte a
honrar o seu passado glorioso.
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DRAMA 

parecido com o do Botafo- _
go vive o Cruzeiro. Só que seus
dirigentes estão perdidos, sem um
rumo certo. Contrataram Brito e

como este não conseguiu classificar o time na
Taça de Ouro, foram desenterrar Iustrich,
que descansava em paz na sua fazenda, entre
os seus bois e as suas galinhas.

Esperam agora do velho treinador o
milagre de salvar o clube. Mas o único
milagre que Iustrich fez até hoje foi o de se,
manter como técnico de futebol tanto tempo
e em tantos clubes.

NESSES 

recentes amistosos com
tchecos e alemães, Zico nem tanto,
mas Maradona apanhou para valer
dos vigorosos zagueiros europeus.

Os dois, por isso, que se preparem para ter
suas ricas canelas massacradas na Copa da
Espanha. Pelo visto, os árbitros — tanto os
dos jogos daqui como os de lá — todos da
FIFA, não parecem dar muita importância à
excessiva energia com que os europeus par-
tem para desarmar seus adversários.
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DE PRIMEIRA: No auge da carreira
de Leônidas da Silva, um dos grandes arti-
lheiros do futebol, o Flamengo, seu clube foi
jogar em Recife, contra esse mesmo Esporte,
que enfrenta hoje. Conhecendo sua fama, o
árbitro, um tremendo "patriota" pernambu-
cano, não deixava que ele recebesse a bola.
Apitava logo uma falta, um toque ou impedi-
mento, qualquer coisa que interrompesse o
j°g°- 4«í

Lá para o meio do segundo tempo, o (p.
placar ainda de 0 a 0, o juiz deixou cair o seu £r
apito, que some no gramado. Agachado,
tateava a grama, quando viu Leônidas pegar
a bola e avançar como um raio para a área.
Sentindo o perigo, o juiz abandonou a procu- ;.
ra do apito e saiu como um alucinado a berrar g
para os defensores do Esporte:

— Agarrem esse negro! Agarrem esse .'
negro que ele vai marcar o gol!

Sandro Moreyra
Redator substituto
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Flamengo começa luta pela vaga contra Esporte
Fotos de Rogério Reis
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JOGO DE BANCOS
76 ALTO

P/VW, Brasília,
,Fiat, Chevette, Gol

Opala, Corcel e Passat

43.194,
6x7.199, 43.194,

s/acréscimo - s/entrada

HERMES MACEDO
Bonsucesso: Av. Brasil. 5575 • Sentido Centro
(esq. Av. Paris e Nova York) Fone: 270-5022

Botafogo: R. Voluntárias da Pátria. 40
(próximo à Praia) Fones: 266-4576 c 266 5545

Madureira: Av. Min. Edgard Romero. 415
Fones: 351 -7188 e 351-5288

Bonsucesso: Av. Brasil 6026
Srnlido Zona Noilc Font: 280.817

Nilcrói: Av. Mal. H. A. Casulo Branco. 161
(Anexo ao Disco) Fone: 7190640

Volta Redonda. Av. Amaral Peixoto. 766
Fone: 42 2299

Campos: R. Ten. Cel. Cardoso. 699
(Antiya Formosa) - Fone: 23-3305

Amplo» Estacionamentos

O Flamengo, uma equi-
pe altamente ofensiva, pre-
cisa da vitória. O Esporte,
que joga por dois empates,
vem disposto a marcar por
pressão desde a saída de
bola do adversário. Pelo
menos é o que garante Er-
nesto Guedes, seu treina-
dor, um tipo pouco modes-
to e que vem realizando
um bom trabalho em Reci-
fe. Diante das circunstãn-
cia da partida e do ponto-
de-vista dos dois treinado-
res, conclui-se que Fia-
mengo x Esporte será um
jogo emocionante, rico em
jogadas de gols.

Se bem que o Flamengo
continua sem contar com o
artilheiro Nenes e o Espor-
te sem o centro-avante Ro-
berto. Estes dois desfal-
ques tornaram os dois ti-
mese um tanto inoperan-
tes nas conclusões. Tanto
um quanto o outro decai-
ram bastante após a perda
destes jogadores, mas na
última rodada já se mos-
traram mais ajustados e
conseguiram dois bons re-
sultados: o Flamengo der-
rotou o Corintians (até en-
tão o único invicto dá Taça
de Ouro por 2 a 0) e o
Esporte vem de uma vitó-
ria por 3 a 0 sobre o Pais-
sanda

A VANTAGEM

Por obter melhor saldo
de gols que o Flamengo
nesta última fase, o Espor-
te entra nesta etapa da Ta-
ça de Ouro com a vanta-
gem de se classificar com
dois empates e beneficiado
no mando de campo já que
a segunda partida, a que
decidirá este grupo, será
em Recife, no Estádio da
Ilha do Retiro.

Esta vantagem não che-
ga a intranqüilizar Carpe-
giani e muito menos os jo-
gadores do Flamengo.
Acham que sua equipe
tem amplas condições de
vencer os dois jogos, sendo
que a de hoje por um ex-
pressivo resultado, bastan-
do para isso acertar as con-
clusões.

Carpegiani mais uma
vez afirmou que nâo pedirá
uma goleada esta tarde,
pois isso só intranqüiliza-
ria seus jogadores.

E lógico que quanto
mais gols marcarmos me-
lhor para nós. Porém, se o
time entrar em campo com
esta preocupação, acaba
se complicando. O impor-
tante é jogarmos o nosso
jogo e vencermos as duas
partidas. Os escores não
nos preocupam — disse
Carpegiani.

REINALDO JOGA

Desta vez, o centroavan-
te do Flamengo, substi-
tuindo a Nunes, será Rei-
naldo. Anselmo está com o
tornozelo inchado e foi ve-
tado pelo departamento
médico. Reinaldo, que
atuou vários anos no fute-
boi pernambucano, acha
que para o Flamengo ven-
cer o Esporte terá que
mostrar um esquema de
jogo objetivo e veloz.

O Esporte possui uma
defesa pesada. Como o
nosso ataque é leve, temos
que tocar a bola com velo-
cidade para surpreender
seus zagueiros. Acho que o
Flamengo tem amplas
condições de conseguir um
excelente resultado. Quan-
to ao meu estado físico,
posso afirmar que é bom.
Apenas preciso jogar pelo
menos três partidas segui-
das para ganhar ritmo de
jogo. Este entra-e-sai é que
me dificulta mostrar meu
verdadeiro futebol, diz
Reinaldo.

Nunes, que, segundo os
médicos, dificilmente re-
tornará ao time nesta Taça
de Ouro, mostra-se bem
mais otimista quanto a
sua recuperação. Ontem,
enquanto fazia exercícios
na bicicleta ergométrica,
garantiu que no jogo do
próximo domingo já estará
em condições de retornar
ao time.

Os jogadores do Flamen-
go fizeram uma recreação
ontem à tarde na Gávea e
em seguida iniciaram a
concentração. O lateral
Carlos Alberto, operado
dos meniscos em novem-
bro, inicia na próxima se-
mana os treinos com bola.
Por enquanto limita-se a
fazer exercícios com peso,
já que na tentativa ante-
rior de voltar aos coletivos
a musculatura estava fra-
ca e seu joelho inchou.

O Esporte possui unia
defesa pesada. Como o
nosso ataque é leve, temos
que tocar a bola com velo-
cidade para surpreender
seus zagueiros. Acho que o
Flamengo tem amplas
condições de conseguir um
excelente resultado. Quan-
to ao meu estado físico,
posso afirmar que é bom-
Apenas preciso jogar pelo
menos três partidas segui-
das~ para ganhar ritmo de
jogo. Este entra-e-sai é que
me dificulta mostrar meu
verdadeiro futebol, diz
Reinaldo.

Mais Flamengo e Esporte
na página 41

FLAMENGO X ESPORTE.
Local: Maracanã. Horário: 17 horas.
Juiz-. Márcio Campos Sales (São Paulo).
Flamengo: Raul, Leandro, Marinho, Mozer e
Júnior,- Andrade, Adílio e Zico; Titã, Reinaldoe
Lico.
Técnico: Carpegianni
Esporte.- País, Antenor, Marião, Aílton e Paulo
Ornar; Merica, Givanildo e Edson,- Nilson, João
Carlos e Bebeto. ¦¦••"
técnico: Ernesto Guedes

João Saldanha

A lei protege
o culpado

ESTOU 

voltando ao degradante fato
da morte do menino torcedor e para
debater a questão bem de frente.

Podem ficar certos de que por todos os,
veículos possíveis, baterei nesta tecla até que
decisões importantes sejam tomadas. Ainda
anteontem, quando saía o artigo denuncian-
do o que aconteceu na estrada e que causou
a morte do menino, no mesmo dia a torcida
de um clube, sem nenhum motivo, se deslo-
cou para ir agredir e ofender um grupinho de
torcedores que nem encheu um ônibus e veio -
ver o jogo.

Repito que uma massa grande de torce-
dores quando faz isto comete um ato de
covardia. Fácil de provar. Vamos raciocinar
com exemplos: os valentes que foram agre-
dir aquele grupinho de 20 torcedores, onde
estavam mulheres e crianças, teriam cora-.
gem de ir a Belo Horizonte e invadir o local
onde fica a torcida do Atlético? Por que não
fazem isto? Afinal de contas não são valen-
toes? E vice-versa, os do Atlético teriam
coragem de agredir a massa do Flamengo no
Maracanã? Pois saibam que o que fazem,
arrancando camisas e bandeiras é covardia.
É torpeza. E o pobre menino morto foi
agredido assim.

Posso'dar mais mil exemplos destes
tolos valentões que se deixam levar por
dirigentes de clubes que, transformados em
feras, não medem palavras. Também por
gente nossa que veicula tais atos antiesporti-
vos, oportunistas e covardes. Este endosso é
tão pu mais criminoso do que a vociferação.
dos dirigentes irresponsáveis. E por que
pedimos a punição do clube que tem torce-
dores vândalos e agressores? Muito simples.
O menino que morreu só tinha uma culpa: a
camisa de seu clube. Se estivesse com uma
camisa qualquer, ninguém sequer olharia em
sua direção. A briga foi clubística. Em todo
o mundo civilizado isto está regulado. O
clube é culpado e punido por não controlar
seus torcedores. E se os nossos dirigentes,
ou certos coleguinhas excessivamente ami-
gos de certos dirigentes não quisessem, ne-
nhuma provocação seria veiculada, ninguém
sofreria agressões e ameaças. Nossos legisla-
dores conhecem perfeitamente o problema.
Esta medida de fazer jogos finais somente
nos grandes estádios visa a proteger o clube
visitante. Isto não é certo, não significa
proteção. Os estádios pequenos representam
a realidade de muitos clubes do Brasil.

Sim, é verdade que os dirigentes da CBF
temem invasões, e outros atos influam no
resultado do jogo. Mas por que não punir os
insufladores e os agressores? É tão simples.
Basta tirar pontos dos culpados, basta inter-
ditar estádios reincidentes, grandes ou pe-
quenos. Não é quase necessário nem um
guarda. De que adianta, que sejam 200
policiais contra uma massa enfurecida e
insuflada? Não sei por que aqui no Brasil as
leis esportivas, em vez de punir, protegem os
maus dirigentes. Vejam os subornadores do
Olaria. Vejam os subornadores de outros
clubes. Vejam os casos de doping. Em toda a
parte o clube paga. Perde pontos. No Brasil
somente o torcedor e o jogador são punidos.
A lei defende o dopador, o subornador e o
agressor. Sei que é difícil conseguir isto. É
mais fácil fazer a onda. Muitas vezes dá bom
lucro. Outras vezes até dá votos eleitorais.
Mas não custa denunciar. Até qualquer dia.

ARMÁRIO EMBUTIDO
VOGUE
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ÍL TRIVIA DO OSCAR

IFOCE ESTA MESMO
DENTRO DA

HISTÓRIA DESTE
§POR

PRÊMIO?

Um estimulo à criatividade, uma ofensa
à arte, uma grande tradição americana, uma
piada. O Oscar tem sido chamado de pratica-

. mente tudo, coisas boas e más. "Um lixo",
disse dele Walter Matthau, que por sinal já
teve o prazer (ou desprazer) de ganhá-lo."Um dos maiores momentos de minha vida",
admite Gregory Peck, outro de seus ganha-
dores. Mas todos os anos a história se repete.
E milhões de pessoas em todo o mundo,
odiando ou amando o Oscar, se ligam nele.

Por mais que você, fã de cinema, ache
que o Oscar não tem tanta importância
quanto quer fazer crer a Academia de Holly-
wood, é quase certo que estará amanhã à
noite diante do aparelho de TV, acompa-'
nhando todos os passos da cerimônia de
entrega dos prêmios aos "melhores" de 1981.'
E è muito provável, também, que tenha feito
isso nos últimos 12 anos, desde que a grande
festa passou a ser televisada para o Brasil

Essa fidelidade — e mais as freqüentes
buscas as enciclopédias e almanaques —
talvez tenha feito de você um expert em
matéria de Oscar. Ou não? O teste que se

segue tem por objetivo permitir que você
mesmo avalie até que ponto está por dentro:
do assunto. Não que isso tenha tanta impor-:
tancia assim: um profundo conhecimento
das regras e das estatísticas do prêmio nào
fazem de ninguém um profundo conhecedor
de cinema. Mas o teste vale, pelo menos,'
como um jogo. Assim como o próprio Oscar
na definição de George C. Scott: "Um jogo
onde a vitória não significa coisa alguma."

caderno

IA 
Academia de Artes e Ciências Cine-

matográficas nasceu em Hollywood,
oficialmente a 11 de janeiro de 1027. Foi, na
verdade, idéia de um poderoso produtor.
a) Louis B. Mayèr
b) David O. Selznick
c) Samuel Ooldwin
d) Darryl F. Zanuck
e) Hal B. Wallis

2 
De inicio a cerimônia de entrega dos
prêmios ocorria durante um banquete

do qual participavam apenas os cândida-
tos, os membros da Academia e a impren-
sa. A partir de que ano ela passou a reali-
zar-se em auditórios ou teatros?
a) 1939
b) 1944

|c) 1951
d) 1954
e) 1960

3 
Apenas uma vez a cerimônia de entre-
ga do Oscar náo se realizou na data

marcada. Um fato importante obrigou o
seu adiamento por 48 horas. O que?
a) Um abalo sísmico em Los Angeles
b) A morte de um produtor famoso
c) Incêndio no teatro
d) Assassinato de uma granâe personali-

dade
e) Impugnação dos votos por um estúdio

4 
Com suas piadas de sabor essencial-
mente americano — escritas por uma

equipe de humoristas muito bem pagos,
inclusive com dinheiro da Academia—ele
se tornou o mais freqüente mestre de ceri-
mordas da história do Oscar, e por isso
mesmo já ganhou três, todos honorários:
a) Johnny Carson
b) Orouxo Marx
c) Bob Hope
d) Jerry Lewis
e) Dany Kaye

5 
A cobiçada estatueta dourada, dizem,
não tem preço. Pode tornar um ator

famoso da noite para o dia, fazer uma
canção vender milhões de discos, transfor-
mar um filme num campeão de bilheteria.
Materialmente falando, porém, quanto va-

•le o Oscar?
a) 1 mil 500 dólares
b) 15 dólares

:c) 750 dólares
d) 100 dólares
e) 420 dólares

6 
Ele desenhou a famosa estatueta. E
acabou ganhando 11 delas em seus

muitos anos de Hollywood Quem é?
a) Walter Tyler
b) Cedrlc Oibbons
e) Hans Dreier

d) Keogh Gleason
e) Edwin B. Willis

7 
A televisão passou a representar um
importante papel na noite do Oscar,

transformando em milboes aqueles que, ho
inicio, não chegavam a uma centena de
espectadores da entrega dos prêmios.'
Quando foi televisado pela primeira vez a
grande festa da Academia?
a) 1938
b) 1953
c) 1964
d) 1970 t
e) 1981 •

8Tetê 
Vasconcelos, pela co-direção do

documentário El Salvador: Another
Vietname, pode-se tomar amanhã a pri-
meira brasileira a ganhar um Oscar. Mas
não é, certamente, a primeira a concorrer.
Quem foi:
a) Glauber Rocha '&
b) Carmem Miranda
c) Raul Roulien
d) Ary Barroso
e) Anselmo Duarte

91956 
foi um ano politicamente complir

cado para a Academia. Depois de ex-
cluirem da relação dos candidatos ao Os-
car de melhor roteiro o nome de Michael
Wilson, por suas ligações com a esquerda,
seus membros acabaram premiando, sem o
saberem, um figurante da "lista negra" de
Hollywood, que concorrera com o pseudo-
nimo de Robert Rich. Quem era?
a) John Howard Lawson
b) Ring Lardner Jr
c) Albert Maltz
d) Dalton Trumbo
e) Lester Cole

« g\ Todos se lembram de George C.
IU Scott, em 1970, e Marlon Brando,
dois anos depois, não aprecendo para rece-
berem seus prêmios. Esse tipo de protesto,
porém, começou multo antes. Com quem?
a) Dudley Nichols
b) Walter Houston
e) Humphrey Bogart
f) Paul Muni
g) Erich Wolfgang Komgold

n 
Cenas Inusitadas.podem marcar a
noite do Oscar. Por exemplo: um

dos mestres de cerimônia abrir o envelope
e anunciai que o vencedor é... ele mesmo.
Com quem aconteceu isso?
a) Walt Disney
b) Bette Davis
c) Edith Head
d) Robert I_Surtees
e) Irving Berlin

15

•¦ t% Qual o filme que maior número de
JL A indioaçoes para o Oscar recebeu em
toda a história do prêmio:
a) Ben Ben Hur <
b) A Malvada
c) Gigl
d) O Poderoso Chefão, Parte II
e) Gente Como A Gente

4 Q Entre os ganhadores de Oscar de
ld melhor filme do ano, apenas três não
foram premiados em outras categorias
além desta. O primeiro foi Melodia de
Broadway, em 1928/29,0 segundo, Grande
Hotel, em 1931/32. Qual o terceiro?
à) Rebecca, à Mulher Inesquecível
b) Como Era Verde o Men Vale
c) Marty
d) O Grande Motim
e) Volta ao Mundo em 80 Dias

•a a Apenas duas vezes uma mesma pro-
Xr_\ dução conseguiu ganhar os Oscars
de melhor filme, diretor, ator e atriz princi-
pais. A primeira foi em 1934: Aconteceu
Naquela Noite, Frank Capra, Clark Gable e
Claudette Colbert. Qual o segundo filme no
mesmo caso:
a) Quem Tem Medo de Virginla Woolf
b) O Poderoso Chefão
c) Rede de Intrigas
d) Um Estranho No Ninho
e) Cabaré

Criado em 1936, o prêmio para me-
• lhor ator coadjuvante veio reconhe-

cer o trabalho daqueles cujos nomes, rara-
mente brilhando nos letreiros, contribuem
grandemente para o êxito de um filme.
Nesta categoria, um recordista absoluto:
no espaço de seis anos, foi indicado quatro
vezes e em três delas saiu vencedor:
a) Barry Fitzgerald
b) Walter Brennan
c) Melvin Douglas ',.,'.
d) Edmund Gwenn
e) Thomas Mitchel

«aAs regras da Academia mudam. Ho-
ly je há normas mais ou menos defini-
das para se diferençar um papel principal
de um coadjuvante. Em outros tempos,
não. O que tornou possivel, por exemplo,
um ator concorrer nas duas categorias pelo
mesmo trabalha Quem?
a) Claude Ralns •
b) Barry Fitzgerald
c) Charles Coburn
d) Donald Crisp
e) George Sanders

•a fy Jane Fonda pode tornar-se amanhã
A fa quinta (atriz ou ator) a ganhar
Oscars nas duas categorias, principal e
coadjuvante. Os quatro anteriores estão
abaixo. Quem está sobrando?
a) Jack Lemmon
b) Ingrid Bergman
c) Robert De Niro
d) Helen Hayes
e) Shelley Winters

« q Excluindo-se os prêmios especiais,
XO qual o mais jovem ganhador de um
Oscar em qualquer categoria?
a) Tatum 0'Neal
b) Mickey Rooney
c) Judy Garland
d) Shirley Temple
e) Margareth 0'Brien

* A Quatro ganharam duas vezes o pré-
•L tf mio de melhor ator principal, o má-
ximo na categoria. Três deles são Spencer
Tracy, Gary Cooper e Marlon Brando.
Quem é o quarto? :
a) James Cagney
b) Clark Glabe
c) Laurence Olivier
d) Fredric March .
e) Burt Lancaster

aa Oscar em família. Marido e mulher,
éS%M irmãos, pai e filho, a Academia tem
premiado, em diversas categorias, gente
com relação dé parentesco. Nas duplas que
se seguem, qual esta sobrando
a) Carmine Coppola-Francls Ford Cop-

pola

b) Joan Fontaine-Olivia de Haviland
c) John Houston-Walter Houston
d) Paul Newman-Joan Woodward
e) Laurence Olivier-Vivian Leigh

Af Entre os diretores, qual o que ga-
«1 nhou mais Oscars?
a) John Ford
b) Elia Kazan
c) Frank Capra
d) Francis Ford Coppola ' V".
e) William Wyler

OO Prê10*0- honorários têm sido confe-
émm ridos a coreógrafos e dançarinos por
sua contribuição ao filme musical. Da rela-
ção abaixo há apenas um que não teve essa
distinção.
a) Bob Fosse
b) Jerome Robbins
c) Onna White
d) Gene Kelly
e) Fred Astalre.

aa Ganhar três Oscar numa .mesma
ASO noite é façanha única, Quem a con-
seguiu?
a) Francis Ford Coppola
b) Orson Welles
c) Marvin Hamlisch
d) Mack Sennett
e) Cecü B. DeMille.

A___ Dos chamados "cinco grandes" da
mr_\-\ música popular americana, três de-
les ganharam Oscars de melhor canção.
Quais os dois que, embora indicados em
diversas ocasiões, jamais conquistaram a
estatueta?
a) Irving Berlin e Cole Porter
b) George Gershwin e Jerome Kem
c) Richard Rodgers e Irving Berlin
d) Cole Porter e George Gershwin
e) Jerome Kern e Richard Rodgers.

a cr A figurinista Edith Head morreu há
JSO dois anos deixando uma impressio-
nante presença nos anais da Academia: 34
indicações e oito Oscars de melhor guarda-'.
roupa. Mas, entre os músicos, há um recor-:
de mais expressivo: 39 indicações e nove
Oscars:
a) Max Steiner
b) Dimitri Tiomkin
c) Alfred Newman
d) Henry Mancini
e) Miklos Rosza.

AS RESPOSTAS
ESTÃO NA
PÁGINA 10
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QUERIDINHA!!
Você sabia que começa amanhã

a liquidação de Khalil M. Gebara?
Vai ser uma loucura!!

Khalil M.Gebara.Sempre pensando
em você!

KhalilM.Gebara
Centro: Rua do Ouvidor, 123 a 127
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 426

Copacabana: Av. N.S. de Copacabana, 793
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VHS VIEDO CLUBE
O MELHOR DO BRASIL

1000 FILMES ORIGINAIS
3 PLANOS A SUA ESCOLHA

ENTREGA A DOMICILIO
RESERVAS ANTECIPADAS

VHS-VIDEO CLUBE •
Av. Copacabana, 978 - Sobreloja 212

Jel.: (021) 257-7599 - 257-7599
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Mini Movie Também na

av.n.s. Copacabana 680
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EDITORA DA UNB

TÍTULOS EM 82
BRASÍLIA 

_-• Com 210 títulos publica-
dos no ano passado, a Editora Universi-
dade de Brasília prepara-se para lançar
este ano outros 350, consolidando sua

posição na área de humanidades, com obras
como A Guerra do Peloponeso, de Tucidides, e
a coleção weberiana; dando um maior destaque
a obras científicas relacionadas com o homem
no universo; e localizando e editando livros
raros e esgotados na sua coleção Temas Brasi-
leiros.

Ó Reitor da UnB, professor José Carlos
Azevedo, ao dar estas informações, defende a
editora das acusações de que concorre com a
iniciativa privada: "A editora da UnB apenas
reflete os compromissos culturais da universi-
dade com a juventude e com a comunidade.
Não visa a lucro, mas procura contribuir para a

I formação do hábito de leitura. Não é mecanis-
: mo para engrossar currículos, nem ação entre
: amigos".

Direito secular

No selo da Cambridge University Press, sob
o brasão, lê-se: "O direito da Universidade de
Cambridge de imprimir e vender qualquer tipo
de livro foi garantido por Henrique vm na
Royal Letters Patént, de 20 de julho de 1934".

O exemplo é dado pelo Reitor José Carlos
Azevedo para responder às críticas de algumas
editoras à concorrência que estariam sofrendo
por parte da UnB:

Pena que a universidade brasileira tenha
entrado no circuito com 400 anos de atraso. A
editora da UnB, integrada à missão da universi-
dade, tem por objetivo apenas o aprimoramen-
to cultural através do livro. Já tivemos nas
mãos vários best sellers, como por exemplo o
livro de Da vid S. Lifton sobre a morte de
Kennedy — The Best Evidence — mas estamos
basicamente interessados em Weber ou Aron, e
não Harold Robbins ou Irwing Wallace.

O Reitor observa que a UnB, dentro dos
. padrões brasileiros, pode ser considerada uma
! universidade rica, o. que explica poder manter

uma editora de alto nível, baseando suas ven-
í das, em grande parte, na mala direta, através de

1 mil 255 agências do Bradesco.
Só no ano passado — acrescenta — a

UnB obteve Cr$ 866 milhões de recursos pró-

prios da sua Fundação, responsável pela gera-
ção de recursos que a tornam realmente auto-
noma.

Obras no prelo
Dos 350 títulos que a UnB lançará este ano,

já estão em gráfica, em tradução ou em editora-
ção, entre outros: i

1. Coleção Antopologia: O ÍNDIO e o Mundo
dos Brancos, Roberto Cardoso de Oliveira, 2.
Cadernos da UnB: Filosofia Dialética Moderna,
W. Rod; O Partido Liberal Mexicano e a Greve
de Cananéia, J. B. Cabral; Democracia Grega,..
vários; A Religião Secular do Estado Moderno,
Nelson Lehmann. 3. Itinerários: Afonso Arinos,/
Aron, Gellner, Hayek, Miguel, Reale, Deutsch
na UnB; Minha Formação, Joaquim Nabuco. 4.
Coleção orteguiana, com 11 obras previstas dé
Ortega Y Gasset, entre as quais Escritos Politi-
cos e Ensaios.

5. Coleção Paideia: A Guerra do Pelopone-
so, Tucidides; A Cidade Antiga, F. de Coulan-
ges; O Principio da População, Malthus; A
Odisséia Ilustrada, Rieu; A Politica, Aristóte-
les; Ascensão e Queda do Império Romano,
Gibbon; Corpus Platonicüm, 10 volumes; Enei-
da, Églogas e Bucólicas, Virgílio. 6. Pensamen-
to Científico: Encontro com a Matemática, Gar-
ding; A Proporção Divina, H E. Hunttey; Õ' Universo de Einstein, Nigel Calder; No Come-
ço, Isaac Asimov; Astronomia, Fundamentos e
Fronteiras, R. Jastrow.

7. Pensamento Político: As classes e seus
conflitos na sociedade industrial, Ralf Dahren-
dorf; Partidos Políticos e sistemas partidários.
G. Sartori; Quatro ensaios sobre à liberdade, L
Berlin; Reflexos sobre a revolução francesa,
Burke; A Decadência do Ocidente, Spengler;
Ideologias Políticas Contemporâneas, R. Ma-
cridis; O Espírito das Leis, Montesquieu; Politi-
ca, quem ganha o quê, Laswell; O Federalista,
Hamilton; Do Poder, B. Jouvenel; O Espírito
Revolucionário, Kolakowski; Dicionário de Po-
lítica, Norberto Bobbio. 8. Sociedade Moderna.
Etapas do Pensamento Sociológico, R. Aron; A
Sociedade Bloqueda, M. Crozier. 9. Temas bra-
sileiros: A Década República, 4 volumes; Fio-
riano, Memórias e Documentos, 5 volumes;
Formação Histórica do Brasil, Pandiá Calo-
geras.

Pepita Rodrigues
precisava perder
15 kg num só mês

E perdeu, j"Tudo começou na maior %
. felicidade: o nascimento do meu bebê. |
E conlinuou com um convite paia. |
lazer uma personagem linda no mès J
seguinte. E eu tinha engordado |
15 quilos com a gravidez. Foi ai que o 1
Esthetic Center entrou na minha vida. |
Eu jà tinha ouvido falar na TAJ. - 

|
Técnica Térmica Acelerada. E um 1

processo suiço que usa a indução de s
ondas frias para eliminar os
centímetros excessivos.' 

O que eu nâo sabia é que ja
existia o TA.T.2, uma evolução do |
processo, com dupla ação. muito mais |
rápido e localizado. Conclusão: fui là e p
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 ;
fui e pretendo continuar a ser uma
mulher realizada e feliz. Faça como }
eu: telefone agora mesmo e marque ¦;
unia entrevista sem compromisso.
Você vai se reencontrar com a sua
beleza'

~s
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Orquestra
Sinfônica
Brasileira
ISAAC
KARABTCHEVSKY

Regente:

JACQUES KLEIN
Solista:

Bíltòl-B"
esthetic center
Orrenloçõo * Aijfiiorio Ellérico

v^_v_mfífl^____ \______w_____\\___\__\__\___\
MADUREIRA

*J£ 359-2696

IPANEMA*£? 
294—5745

v.s. ,,„.)!_ de Pi<a|â ">rjo

sala t 90.)

Para-tiomens e mulheres! Aberto das 8 às 20 horas.

Programa
nárlos Gomes—Salvador Rosa
(ouverture)
Brahms—Concerto n? 2 p/piano
e orquestra
Mahler— Sinfonia n? 1 (Titan)

Sábado, 3 de abril às 16:30 horas
Ingressos à venda.

Apoio

âsULAMÉMCA
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A

COMA
NATURALMENTEI

®
ZAN

CentiD:TrrjrWsadoOwldcr.25
Rme2S2-6v83

CopaodDtna: R. Baala Rtoeira
66WFane237-832v

VerxteAtacodaR.ForeecaTeles,
40Fone248-72Ot J

CUPIM
DEDETIZAÇÃO

RUGANI
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

SEMANA SANTA
COMPRAS EM MIAMI

7 DIAS - USS 130.00 TERRESTRE PARTE AÉREA — USS
1079.00 SAlDA 04 DE ABRIL

252-7069
V HEQ.FEEMA

Tom Jobim, Tarcísio Meira
Don Costa, Lucinha Lins

São alguns dos membros do

%1
yiDEOPLAY I

CLUBE DO BRASIL ,
O ViDfcU CLUBE QUE SE PREOCUPA E SE ORGULHA
DE ATENDER A SENSIBILIDADE DAS PESSOAS.

Cobramos mais porque atendemos antes e melhor
Rua Marquês de São Vicente, 52 — Loja 355
(Shopping da Gávea) — Tel. 294-1745  j.

v VIDfOSHACK CLUBE
OO BP)»S.L

0 MAIS ELEGANTE E SOFISTICADO DO RIO DE JANEIRO
APENAS

Crt 1.900.00
MENSAIS

Tel.: 259-3291

O melhor em organização, atendimento e.interefcnbio de filme»
em Vídeo cassete e Primeiro com os Ultimo* lançamento»

Empréstimos de até 2 filmes diários.
A maior disponibilidade de filmes originais no Rio.
Vantagens adicionais para sócios de qualquer clube.
Entregas a domicilio ou por remessa postal.
Estacionamento graus

Rua Visconde de Pirei». HS loie 10* tT«fr*»> Ed. PaUcfe Anocte Wo.

»"

CHILE — VALPARAfSO — VINA DEL MAR
5 DIAS — USS 65,00 TERRESTRE SAlDA 07 DE ABRIL

UMA - CUZCO — MACCHU PICCHU
6 DIAS — USS 330.00 TERRESTRE SAlDÂ 6*3 FEIRAS

CURSO DE INGLÊS
NEW YORK — S. FRANCISCO
27 DIAS — USS 33.00 VI DIA

PARA OS PASSAGEIROS
MONARK, OS BONS

TEMPOS VOLTARAM
USA — MÉXICO — BAHAMAS — CARIBE
SAlDAS ABRIL 04 E 18 — 32 DIAS DE VIAGEM.
TERRESTRE USS 2.3â3 (TRIPLO) AÉREA USS 2.058

FÓRMULA-1 EM LONG BEACH E COMPRAS EM MIAMI.
APROVEITE A OPORTUNIDADE DE VER DE PERTO NELSON
PIQUET EM UM DE SEUS CIRCUITOS PREFERIDOS E,
CURTA A SEMANA SANTA NA FLÓRIDA.

CONSULTE-NOS SOBRE PROGRAMAS VI COPA DO MUN-'
DO. EUROPA E FÓRMULA-1.

Top Right Tours Agência de Turismo

, Visconde cie Piriijíi, 59b
Sobreloja 214

Tels. 259 1147
274/5049 239 8349

•ONAPr

CHARTERS

MlfíMI
Disneyworld

• 7 dias, carro
c/quilometragem livre

por apenasC'M19L144:
Slídn StiTMnah • Vol»
em abtrto

AGÊNCIA OE TURISMO E PASSAGENS LTDA.
RIO: Viiconde d« Pinjá. 207/LOJA313
VIP CENTER IPANEMA- embratur 080060802o

fones: 287-9846» 227-4067
consulte-nos sobre nossos charters '- para buenos
AIRES. NEW YORK. LOS ANGELES. SAO FRANCISCO. TAMBÉM
POR PREÇOS INCRÍVEIS. «.PAULO: PABX • 25*4322 • End. Ttl«. ¦•MotiTun ¦

: EMBRATUR 00796-0MI-3 * PRECO PAU» MENO* • MIAKIImiSNiYWORLO- P»r«
Aéru USt 697, * Partt Ttrrtttt» USt 119. - Ao câmbio dl 16/03/82 dujsito * riajuitH): -

JORNAL
DO

BRASIL

MIAMI

Advertisingj and
_ Subscriptions:

:~ Latin ADmérica, Inc.
1040 W. Flagler Street"á Miami, F1.33 130

§ Tel: (305) 545-7963/ 6335
T*v .-¦
*? . .7, £,'•¦•
«V W."
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&N UR/C,

I
»¦ * ii

..._¦... i .i .. ii .i " '"" ' ""' "" •

tm.mmfrmf r^Hw,** » i ****** »»w**^«í ——~~. —-*, —^» _

.7'¦:¦>:¦::-..-jiw-y.'.-~-'¦:::___:_¦_ rLL*____ffuÊ__¥."¦¦'¦"":¦ ¦ ¦..<-.-'.. '-;;¦'-£¦___ti_____.'.-'.7'•'.-'- :>»>flf:/:::v:.:v::v^s:7:'V>,ovo:\v*.\''\/v;:;-o:-:_:':;,_. 'fl
:-...¦¦.¦-¦¦•.-._--¦ y] .•...-:¦...•.. ...y.'.-.-. .¦.¦.¦¦>¦.¦.¦-¦¦ .¦ -.-.¦.-.vI-.v.-A-¦ ¦ . __»"¦: ______________.:-.• ¦.¦.'..-.-.-.¦., jíy.--..-¦.- ..:¦.-.¦;.yse >*c*S¦¦¦k.'*4rk.,' ¦¦¦ ¦¦¦¦ •—________•••¦• ••.• --.-y- •_-.•_¦ ¦ ¦

^'l Jfcs^flB \_m* **BK*I \WÈ' __wÊ ^_É__^^ r-^k.

I.ni.m_^~^^_ ^Ê *fl^flBr ^ 
*fl^^H ^j|_____í "*y?**^i—^^^~ -j^ j^Ê^^^^^^^^^^^m^Y.-¦-¦' ^^/Sflt^Bí^^ ^^ÍWtsB' *: ' w^ifll

j%%#<miÉÉJÉwMflfliJf ^S^B W_m^_W_mw mWWW^ ^*> i»^9
:ji|| r \ *í^^jSj^3fe^^ *^ __ mm  '^ ..,:<_$*&* $$'''---\\W

cm AMPPirANA<i Internacionais . hL*} viva oriente médio (com 4
SUL AMERICANAS in 1 tMNAWuwMio .flflgRJU &¦ cruzeiro pelo Rio Nilo) -em 27 dias %
VIVA BUENOS AiRES VIVA MIAMI E DISNEYWjWrU Saidas Semanais: ,—_ 

'¦]

em 05 dias ECONÔMICAS - em 10 dias»\ JI Abr: 04 - Mai: 09,21 \*} .*?>> >.
Saidas Semanais: Saidas Semanais: ' 

.Y/U'r'i VIVA ORIENTE xtX^irW V<A
Terças- WTI l .'* —«o^.i. _j^L^_r»m^.m. _

Jk%^__m VIVA MÉXICO/USA/HAWAI^Já
JMggÉS| em 24 dias lf^^
BSfÜÊP** Saídas Semanais. Ji:_*—¦

GOVERNO CHAOAS FREITAS i-
SECRETARIA DE ESTADO iu

DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNARJ
FUNDAÇÃO DE ARTES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
FÜMARJ

m/

MARÇO • ABRILlunucco
De Giuseppe Verdi

Março: dias 28 às 17 h • 31 as 21 h • Abril: dias 04 às 17 h • 06 às 21 h

TURISMO
-quarta-feira
Caderno b
*: -if. Ja

Elenco
WASSILI JANÜLAKO

FERNANDO TEIXEIRA
AÜREA GOMES

VLADIMIR DE KANEL
EDUARDO ALVARES

ELEONORA JANCOVIC

Cenários e Figurinos
PAOLO BREGNI
Direção
LAMBERTO PÜGGELLI
Regência
ROMANO GANDOLFI
CORO E ORQUESTRA •
DO TEATRO MUNICIPAL

VIVA BUENOS AIRES
em 05 dias -
Saidas Semanais:
Quartas
VIVA ARGENTINA
em 08 e 10 dias-
Saidas Semanais:
Quartas e Domingo
VIVA CHILE E ARGENTINA
em 14 dias
Saidas Semanais:
Sábados
VIVA IGUAÇU E ASSUNCION
em 05 dias-
Saidas Semanais:
Quartas
VIVA ASSUNCION^-, ,-
em 04 dias -
Saidas Semanais. ,
Quintas ,">i»7-l' —\ ¦>IS
VIVA CULTURA INCAICA E LAGO

: TITICACA - em.10 dias

SSaidasSemanais:Terças
Í VIVA SANTIAGO/PORTILLO/
I VINA DEL MAR • em 08 dias

Saidas Semanais:
: Terças, Quintas e Sábados

| VIVA PERU HISTÓRICO
f em 08 dias

! 
Saidas Semanais:
Sábados

jf^t à^s^.

ía^VJGR^^fe

VIVA MIAMI E DISNE,
ECONÔMICAS - em 10 dias.
Saidas Semanais: ' \ / \ »
Terças \i TI
VIVA MÉXICO/USA/HAWAI
em 24 dias
Saidas Semanais: j^f
Abr: 09 <^ '
VIVA MÉXICO E FLÓRIDA
em 17 dias-
Saídas Semanais:
Abr: 13 -"^S&rí
VIVA COSTA LESTEâ
em 15 dias
Saidas Semanais
Abr: 08
VIVA EUROPA JET
em 22 dias
Saidas Semanais:
SfiXtâS
VIVA SONHO EUROPEU
em 36 dias
Saidas Semanais:
Abr: 19, 26
VIVA EUROPA A SUA ESCOLHA
em 21 ou 45 dias
Saidas Semanais:
Mar: 31-Abr: 21, 28
VIVA EUROPA ORIENTAL E
OCIDENTAL • em 51 dias
Saidas Semanais:
Abr: 25 - Mai: 23

jL

Blll CO Ulds rr ¦ t-- yy
Saldas Semanais-JjL.- LU*
Abr: 10 - Mai: 08 ~ J£
VIVA PARAÍSO ORIENTAL
em 33 dias
Saidas Semanais:
Abr: 17 - Mai: 15
VIVA TAHITI
em 13 dias
Saidas Semanais:
Sábados
VIVA TAHITI COM OPCIONAL
AUSTRÁLIA E N. ZELÂNDIA
em 22 dias
Saidas Semanais: Sábados
OPCIONAL ILhJA DE PÁSCOA
em 04 dias ]

-~~~~ '*l\**
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CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

11 M MTR>*Va
VIAGENS QUE DEIXAM SAUDADES

:3*

_^  VENDAS NA BILHETERIA DO TEATRO MUNICIPAL '—
\ PREÇOS

Frisas e Camarotes CrS 15.000,00 BalcâoSimples CrS 1.200.00
Platáiae Balcão Nobre CrS 2.500,00 Galeria CrS 600,00

CENTRAL DE INFORMAÇÕESTel: 253.89.45
CONSIATf NOSSOS PIANOS DÉ FINANCIAMENTO

CONSUUt-NOS SOME ROTHROS NACIONAIS

TRAVEL
HOTEL

INTRAVEL coloca a sua disposição o seu
Departamento de Reservas Automáticas de
Hotéis do Brasil e do Mundo.
Maiores Informações pelo Telex (011) 22326
OU pelo tílefone:(011)8008171 (GRÁTIS).

Apoio Cultural
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JORNAL DO BRASIL
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DIVIRTA-SE
SEXTA-FEIRA CADERNO B

JORNAL DO BRASIL 
"



JORNAL DO BRASIL
domingo, S8/3/88 o CADERNOS ? 3.
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Polêmica
e o médico Jayn^Landmann, que se prepara
para lançar d livro Evitando a Saúde e Promoven-
do a Doença, parece estar disposto a levantar uma
movimentada polêmica no setor,
e Diz ele em sua nova obra: "Já é tempo de se
desfazer o mito da ponte de safena. O Brasil é o
vice-campeâo anual de realização desse tipo de
operação. Um único hospital de São Paulo proce-
deu em 1981 a exatamente o dobro dò número de
operações de ponte de safena realizadas, no mes-

•mo periodo, na Holanda",
e E arremata, garantindo a continuidade da dis-
cussão do tema:

— Já se tem certeza que a ponte de safena não
prolonga a vida ou previne outros enfartes. Ela
atua no alívio da dor e como excelente suporte
psicológico.

Em cima do prazo

Zózimo Fórmula

Rubi» Monteiro

¦13

e O Cacique Junina,
intencionalmente fora
do noticiário nos últi-
mos meses, não está
apenas preocupado
com a formação de uma
imagem política séria e
profunda para disputar
as eleições de no-
vembro.
e Dedicou-se também
na última semana a reu-
nir recibos, canhotos e
notas fiscais para elabo-

7'^M\77'- l

rar sua extensa e com-
plexa declaração do Im-
posto de Renda,
e Que foi entregue na
sexta-feira, penúltimo
dia do prazo.

¦ O Cacique deu mal a
partida: declarou sua
renda pela primeira vez
e já começou deixando
para entregar o formu-
lário em cima do adline.

Primeiro resultado
• A cruzada contra a pornografia detonada na
semana passada pelo Presidente Figueiredo já
começou a surtir efeitos na noite carioca. ,
e Estão fechadas há dias diversos inferninhos da
Princesa Isabel e da Prado Júnior, em Copaca-
bana.
e Tiveram suas portas cerradas pela fiscalização
da Censura e Diversões Públicas.
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doce Márcia Braga em recente e
elegante acontecimento social
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Se você tem bom gosto e é tranzada, venha fazer parte da nossa Equipe;
estamos procurando uma

VITRINISTA E CAIXA
Entrevista 2a feira das 9:00 às 12:00 hs. Rua St8 Clara, 50/418 —

Copacabana — RJ .

3
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TURISMO
CADERNO B
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QUARTA-FEIRA
JORNAL DO BRASIL

P Gravada cm níveis audi-1
tivos específicos-Tensão,.

1 Ansiedade, Depressão, Inso-' . nia. Hipertensão, Stress. |

I CAPTAÇÃO
Galeria Bahiart

Estamos selecionando
quadros e tapetes para o
IIIo Grande Leilão, em
maio.

R. Carlos Góes, 234/GH
Leblon — R| |

Tels: 239-4599 e 239-3299

ai.
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Nova dupla
O guitarrista flamenco

Pedro Soler, que as pia-
teias brasileiras já estão
fartas de conhecer, volta
ao Brasil em maio para
uma nova tournée por Bra-
sília, Belo Horizonte, Rio e
São Paulo.

Pela primeira vez, Soler
não se apresentará em re-
citais-solo: tocará em duo
com o guitarrista bràsilei-
ro Nonato Luís, cujo talçn-
to o artista espanhol co-
nheceu da última vez em
que esteve por esses lados.

Daqui, Soler e seu novo
acompanhante partem em
tournée pelos Estados Uni-
dos e União Soviética.

ALMOÇO
FRANCÊS

A Confraria dos Gastrô-
nomos voltará a se reunir
na próxima sexta-feira, de-
pois de um jejum de quase
três meses.

o reencontro acontecerá
ao redor de uma mesa no
Clube Comercial, onde es-
tara abrindo as portas pre-
cisamente naquele dia a
Semana da França.

No menu, um desfilar de
preciosidades gastronômi-
cas francesas e um inter-
minável suceder de vinhos,
todos trazidos especial-
mente para a Semana
Francesa.

* -* *
Como convidado espe-

ciai da Confraria nesse ai-
moço — e provavelmente
também como host—esta-
rá se sentando no lugar de
honra o Embaixador Bo-
bert Richard.

Os restaurateurs cariocas andam que-
brando a cabeça para descobrir como con-
tornar os prejuízos que ameaçam seus fatu-
ramentos desde que a alíquota de Importa-
ção do scotch baixou de 250% para 105%.

Que o grande lucro dos restaurantes
sempre ficou por conta das bebidas, sem-
pre se soube. Mas como manter esse lucro
agora que o uísque terá que baixar de
preço é que é a grande incógnita do mo-
mento.

No centro, o dono de um elegante res-
taurante já achou a fórmula: reduziu o
preço da dose do scotch, mas aumentou
para Cr$ 1 mil a dose do licor nacional.

Impunidade
Os motoristas de táxi especial!-

zados em aplicar golpes em passa-
geiros que desembarcam no aero-
porto internacional do Rio estão
diversificando suas operações: pas-
saram a operar também no desem-
barque do aeroporto Santos Du-
mont.

Não apenas rodam com os taxi-
metros alterados grosseiramente,
como corrigem os preços baseados
numa tabela falsa.

A impunidade é tanta que mais
dia menos dia estão operando tam-
bém nas filas de chegada da rodo-
viária Novo Rio.

Ponto final
As ameaças que pairavam ço-

bre o futuro do Instituto Lafayet-
te, um dos mais importantes patri-
mônios da educação do Estado,
dissiparam-se ontem.

O Governador Chagas Freitas
declarou de utilidade pública para
fins de desapropriação o prédio do
Instituto Lafayette, na Tijuca, co-
locando um ponto final nas espe-
culações que davam como certa a
demolição do coi\junto para a
construção, no local, de um grupo
de edifício de apartamentos.

Roda-Viva

Boa marca
Uma peça rara de

Émile Oallé, reprodu-
zándo o Pão de Açúcar e
a Pedra da Gávea, e
uma tela de Grimm,
mostrando a Serra dos
Órgãos, estão entre os
lotes que serão vendi-
dos hoje ao bater do
martelo no último dos
cinco dias do Leilão de
Leone.

Em plena época das
vacas magras para as
artes plásticas, a pro-
moção de Leone deverá
movimentar qualquer
coisa em tomo dos Cr$
50 milhões — o que se
está longe de constituir
um recorde, certamen-
te pode ser considerado
uma excelente marca.

Só em
setembro

Quem esperava poder
ouvir Júlio Iglesias em
abril, durante a festa do
primeiro aniversário do
Régine's paulista, já po-
de desistir.

Iglesias só vem mes-
mo em setembro, quan-
do o espera uma exten-
sa tournée pelo pais.

O convite de Régine '
teve que ser recusado—
o cantor contou ao tele-
fone a um amigo cario-
ca—em virtude da revi-
ravolta que sofreu sua
agenda com o seqüestro
do pai. Iglesias foi obri-
gado a suspender todos
seus compromissos du-
rante um mês e agora,
mesmo que trabalhe 24
horas por dia não con-
seguira colocá-los em
dia antes do fim do ano.
E para ajudar, está cor-
tando, dentro do possi-
vel, todos os seus com-
promissos sociais.

Em tête-à-tète no Manhattan, um dos lugares da
moda em São Paulo, ponto de concentração obriga-
tório do beautifül people, Christiane Torloni e
Eduardo Mascarenhas.

O doublé de fotógrafo e maquilador Jair Rabello
convidando para a inauguração de sua exposição
The Elegant Ladies, dia 30, no Rio Paiace.

. • Está escolhido o programa do único recital que o
pianista Nelson Freire dará este ano no Rio, dia 3 de
junho, no Municipal: Uzst, Chopin, Strauss e Go-
dovsky.

O ex-presidente do MAM de São Paulo, Oscar
Landinàn, vai promover uma exposição de 14 artis-
tas plásticos brasileiros em Nova Iorque.

O representante da Varig em Paris, Walter
Cunha, despediu-se das funções na quinta-feira ofe-

recendo uma recepção nos salões do Hotel Inter-
Continental, na Rue de Castiglione. Ao mesmo
tempo, apresentou seu substituto, Hélio Coelho.

Teresinha e Peco Muniz Freire receberam na
sexta-feira alguns amigos para uma noite de quei-
Jos e vinhos.

Eliana Lopes e José Eduardo Guinle participan-
do seu casamento.

Nelsinho Motta está preparando uma noite ré-
gia para festejar o Sábado de Aleluia no Morro da
Urca, também conhecido como Noites Cariocas. Na
pista; o Império Serrano com todos os seus desta-
quês, baianas, ala dos compositores, mestre-sala,
porta-bandeira, bateria, enfim, mais de 100 sambis-
tas em cena.

Zózimo Barrozo do Amaral
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**MR. WONDERFUL tira férias. A
Clínica de Moda abrirá nova-
mente a 10 de junho, quando
devolta.
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(Antigo Aeroporto do Galeão)ji
De quinta asàbado.às 22,30hJ<
Ingressos à venda no local e:
Centro ¦ Coroa Distribuidora
de Valores. Rua Gonçalves
Dias, 76.
Copacabana: Guanatur
Turismo.Rua Dias da Rocha, 16
Flamengo: Alvimar Turismo.
Rua Paissandu, 111.

Informações e reservas:- ç
398-4457 • 398-5415 _ 8
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faça aqui a sua escolha..
NOVAS TURMAS PARA

CRIANÇAS DE
2 A 6 ANOS

jardim de infância pernalonga
ma ter nal / p. preparatório/ c. alfabetizarão

condução Dr0pf'O po'o iodo iOno Sul

Rua Francisco Otaviano 131
Arpoador Tel.: 287-0563

b
M0NTESS0M.
Um método para ser felix.

PRÉ-ESCOLAR-CJ.-10 e 2o GRAUS
MANHÃ - TARDE - INTEGRAL

Sào Clemente 159 Tel: 226-5183 BotafogoEI

GARANTA UMA FORMAÇÃO GLOBAL
E O SEU LUGAR NA FACULDADE!

colégio isa prates
Io e 2" graus

PARABÉNS AOS NOSSOS UNIVERSITÁRIOS 82!

PUC E CESGRANRIO! 2 PRIMEIROS LUGARES'

RUA FRANCISCO OTAVIANO 131 TFL 2B7 0S63 ARPOADOR

M0NTESS0RL
Um método para ser feliz.

Maternal - a partir de 1 ano de
janeiro a janeiro.

CHEZ LENFANT
Jardim-CA.- IP Grau
Manhã - Tarde e Integral

Av. Pasteur 44S e 449. Tels: 295-3896 e 295-3196

Esta coluna é de responsabilidade de Luiz César: 274-6261

CASA
4=4 <£!— SÁBADO

CADERNO B
JORNAL DO BRASIL

BGLUGC
VERÂOINVERNO • REUNINDO TODOS OS ESTOQUES

LIQUIDAÇÃO FINAL Rua Garcia D'Àvila,124
mWXw^r^mWW^Ammmmw jkmWÈ.s



4 ? CADERNO B ? domingo, 88/3/88 JORNAL DO BRASIL

TAEKWON DO, KARATÊ/
AS ÜJÉm*

m
HERES

EM LUTA
ATACAM

PRIMEIRO

¦ ¦•¦•*

^¦¦¦V NQUANTO o Karatê utiliza mais
^L-\ ¦ as mãos nos seus golpes, o Taek-
^km m won Do explora mais as pernas, os

¦__¦_____¦ saltos. Nos dois casos, a aula co-
: meça com muita ginástica para desenvolver
| a flexibilidade, a abertura de pernas e aque-

: -cimento. Numa aula dè Karatê, depois da
ginástica, segue-se o kiron (treino de socos,

_ chutes individuais) e depois a luta (yukumi-"te) 
com golpes soltos, rápidos. Velocidade e

agilidade aí sáo muito importante. Os trei-
nos de Taekwon Do incluem seqüências de
chutes com a perna bem levantada, seguidas
de socos.

A ordem das faixas sofre alterações de
um para outro. Mas em ambos os casos leva-'se uma média de quatro, anos para sair da
branca — que é a primeira e chegar a preta"•(Karatê) ou à vermelha com a ponta preta'•(Taekwon Do).">> já a capoeira, segundo Mestre Camisa
(no seu curso há 30 mulheres) não se compa-

?>'ía a qualquer luta marcial. "E diferente". Ele
l a define como uma mistura de dança, folclo-

res, ginástica, música, luta. Antes do jogo

fe.íiííí ,&?pí

propriamente dito, faz-se muita ginástica,
principalmente exercícios do jogo; O Sâo
Bento, toque rápido, pede luta. O Santa
Maria, lento "explora a beleza, a flexibilida-
de, a dança". E o Angola, o mais lento de
todos, faz com que o capoeirista se abaixe
próximo ao chão, "explora a malícia, o do-
mínio".

Preços
Karatê (Academia Shoto Kan, Rua José

Linhares, 121 — Leblon): matrícula, Cr$ 4
mil; aulas de segunda a sábado, pela mensa-
lidade de Cr$ 4 mil.

Taekwon Do (Academia Naja Taekwond
Do Clube, Rua Almirante Tamandaré, 66
Catete: aulas de segunda a sábado, Cr$ 2 mil
(duas vezes por semana) Cr$ 2 mil 500 (três
vezes), Cr$ 3 mil (diariamente); matrícula,
Cr$ 2 mil.

Capoeira (Curso do Mestre Camisa, As-
soclação dos Servidores Civis, ao lado Cane-
cão, Botafogo): aulas, segundas, quarta e
sextas, Cr$ 2 mil 500 por mês, matrícula Cr$
1 mil 500.
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'A gente tem que estar preparada para atacar e não para receber:
E treina para ser a mais rápida possível", diz Lídia Maria, modelo
fotográfico, 22 anos. _

ji?!

EM 

vez das macias sapatilhas de
bale, das coloridas malhas de gi-
nástica, elas preferem os quimo-
nos de algodão usados nas lutas

marciais, as calças brancas da capoeira.
Substituem bailados, arabesques e os exer-
cícios destinados apenas a eliminar a flaci-

>dez pelo uraken—golpe de punhos cerrados
e cotovelo solto — pelos chutes, saltos ou

f atacam com movimentos rápidos ao ouvi-
! rem o toque de "São Bento", tirado no

1 berimbau.
Continuam femininas e vaidosas, mas

J ganham a segurança de saber que estão
j prontas para atacar ou para se defender em
' qualquer situação mais agressiva de seu
| cotidiano. É cada vez maior o número de
l mulheres que busca as emoções dé esportes
. como o karatê, otaekwonDo, a capoeira, em

que os homens ainda são a maioria.'¦ 
. ¦ ¦'. .¦ 

'-. 
í . "i ".>'•

Fernanda ; aí
Com 1,62 m, 55 quilos, 20 anos, cabelos

negros bem curünhos, brinco de brilhante
na orelha esquerda, Fernanda Pessoa Cruz

,. pode derrubar um homem mais alto e pesa-
do que ela. É faixa marrom (uma antes da
preta e última) em karatê e treina diária-
mente, de manhã e de tarde, na Academia
Shoto Kan, no Leblon. Nesta mesma acade-
mia, ela dá aulas para uma turma de cinco
alunos.

¦\ Com um jeitinho de menino levado, ela
troca a blusa cor-de-rosa bordada, pelo rústi-
co quimono de algodão cru e conta que
desde pequena adorava lutas marciais. O

EM VEZ DE SAPATILHAS, QUIMONOS
karatê para ela é uma forma de praticar
esporte. "É uma coisa boa para a cabeça,
para o corpo. Fico ágil, alerta, me sinto forte.
E um barato".¦>. Para Fernanda, a prática diária do kara-
tè é táo necessária quanto a alimentação
natural, sem açúcar, sem carnes ("de vez em
quando tomo um copo de vinho branco").

— Se fico um dia sem lutar, me sinto
mal, pesada.

No círculo dos amigos, da família — a
mãe é jornalista e o pai artista plástico —
todos "curtem" o fato de Fernanda lutar
karatê. Ela mesma se apressa em esclarecer
que a luta, mesmo sendo um esporte bruto
("as vezes a gente até se machuca, já saí
daqui com o olho roxo, torta") nâo interfere
em nada na feminilidade de quem o pratica.
Ao contrário, se diz muito vaidosa, não dis-
pensa perfumes Ou um cabelo bem cortado.

Embora não pratique karatê só com o
objetivo de estar preparada para se defender
ou para atacar alguém, Fernanda não tem
dúvida de que, se precisar, usará os seus
conhecimehtos de faixa marrom Já houve
mesmo uma ocasião (¦'é uma historlnha bo-
ba") em que recorreu a um golpe — uraken
— para se prevenir contra uma possível

— Eu estava, ano passado, caminhando
numa rua, em Sáo Paulo. Na minha direção
vinha um cara muito estranho, com uma
mala na mão. Quando se aproximou de mim,
não dei nem tempo para ele saber o que se
passava e lhe dei um golpe com as costas da
máo fechada. Ele ficou melo assim e se
afastou bem depressa. Acho que queria me

assaltar, eu estava com um cordão de ouro.
Se precisasse, eu daria outro golpe.

Seus alunos da academia respeitam sua
força. Ela sabe que para isso é preciso falar
alto, dar "uma aula firme" e nunca se mos-
trar fraca. Sabe também que a técnica ad-
quirida nos treinos diários é uma arma que
tem >na mão.

Isso me deixa mais segura.
Quando está lutando se esquece de tu-

do. Ela se considera uma pessoa fria que
custa muito a explodir. Mas se isso acontece,
mesmo em luta, o "sangue sobe". No karatê
a rapidez é importante assim como saber dar
os golpes no lugar certo.

É preciso fazer alguma coisa que des-
vie a atenção do outro, como pisar no seu pé,
e em seguida usar bem o espaço que se
abria O uraken, por exemplo, é um bom
golpe para o nariz. A gente fecha a mão e
solta o cotovelo num movimento rápido.

Simone
Ela estava com o namorado, num samba

do Mourisco, em Botafogo. Sentiu uma máo
estranha no corpo e, antes mesmo de saber
do que se tratava, já havia acertado um
"martelo" — chute meio frontal usado na
capoeira—no atordoado dançarino que saiu
pedindo desculpas, sem identificar se o au-
tor do golpe era aquela mocinha miúda ou o
seu namorado.

Simone Fonseca, 20 anos, operadora de
equipamento de transcrição da Telerj ("tra-
balho de meia-noite às seis da manhã")
estudante de um cursinho prè-vestibular,
joga capoeira há mais de dois anos, no curso

de Mestre Camisa. Pequena, cabelos longos
e escuros, olhos esverdeados e o corpo bem
torneado pelos exercícios, ela sempre gostou
de luta, ém geral.Um dia vim ver uma amiga jogar,
gostei e fiquei até hoje.

A capoeira fascina Simone, porque reú-
ne arte, dança, esporte, luta e música numa
coisa só. "É alguma coisa que vem de dentro,
é alguma coisa mais profunda." Mas ela nâo
acredita que, em questão de força, a mulher
se saia bem numa luta. "Aprende, porém, a
ficar mais esperta." O corpo da mulher,
assim como o homem, que faz capoeira fica
mais bonito ("é o esporte que faz os homens
de corpos mais bonitos").

A emoção no jogo de capoeira é muito
forte. Táo forte que trabalho de madrugada,
estudo de noite, para nâo ter que perder os
treinos. Esquematizo toda minha vida para
reservar espaço para a capoeira.

Simone mora em Copacabana e traba-
lha em Botafogo. Anda pela rua, viaja de
ônibus, sozinha, de madrugada. "Tenho se-
gurança para fazer esse percurso numa boa."
E, como Fernanda, nâo admite que luta e
feminilidade são incompatíveis.

Sou vaidosa e bastante feminina.

Lídia
A modelo fotográfico e estudante de pré-

vestibular, Lídia Maria Braga, 22 anos, trei-
na Taekwon Do há dois anos e meio, mas
nunca precisou usar a sua técnica de faixa
verde numa situação concreta. Em compen-
sação, ganhou segurança e tomou conheci-
mento da força que tem.

Comecei a treinar taekwon do para
quebrar aquela imagem que a gente faz de
que luta é uma coisa muito bruta para
mulher. Mas aqui na academia, as mulheres
(13 no total) têm regalias. Aprendem mais a
bater do que a apanhar. A gente tem dè estar
preparada para atacar e não para receber. E
treina para ser a mais rápida possível.

Segundo Lídia, neste tipo de arte mar-
ciai, a mulher consegue chutes mais longos,
maior abertura de perna, porque é natural-
mente mais flexível que o homem. Rigorosa
nos treinos, pratica pelo menos duas vezes
por semana, durante duas horas. E o que
sente enquanto luta, não sabe explicar."Não há palavras".É uma luta descontraída, livre, a gen-
te flutua, ganha leveza.

Para ela, o Taekwon Do é, entre as artes
marciais, a que mais combina com a nature-
za da mulher. Exige muita coordenação mo-
tora e rapidez ("as mulheres são mais jeito-
sas") e não pede que se lute atracado.

Desde que começou a praticar este es-
porte, Lídia perdeu cinco quilos. Hoje tem
l,70m e 60 quilos. Já quebrou dois dedos,
rompeu um ligamento no pé, mas não parece
dar muita importância a isso. Acha que o
preconceito de que luta não serve para mu-
lher é "besteira". Mas não nega que ela
própria já pensou assim. ,Antes de conhecer o Taekwon Do,
uma amiga minha disse que ia começar e eu
perguntei porque não procurava o bale. Essa
mesma amiga foi quem me trouxe para a
academia. Hoje ela saiu e eu não penso em
parar.

PRECONCEITO
OS HOMENS JA ENCARAM

A DANÇA COM NATURALIDADE
Ari Gomat

Suzana Braga

OS 

homens também dançam. Por
preços que vão até Cr$ 5 mil por
mês, o aluno de dança pode ter
suas aulas diariamente em várias

academias. Os homens começam a descobrir ;
que dança é uma coisa máscula, benéfica à
saúde e acima de tudo muito agradável.

João Vargas, 26 anos, técnico de cinema,
casado, uma fiüía, conta:

—Comecei a tomar aulas de dança acon-
selhado por minha mulher, que fez um traba-
lho para gestantes durante a gravidez. Eu
estava ficando curvado, bebendo e virando a
noite — papo de cinema só acontece na
madrugada. Agora estou contente, fazendo
tuna atividade fisica como outra qualquer.

Cláudio, 20 e poucos anos de idade,
médico no Hospital Silvestre, no Hospital
Universitário Paulino Gama Filho e na San-
ta Casa, queixa-se da falta de tempo, mas
guarda uma hora (três vezes por semana)
para fazer "o qué me relaxa e dá prazer".

Na academia de Carlos Affonso e Giselle
Ruiz, mais uma aula vai começar. Pode ser
de dança contemporânea, ginástica orgâni-
ca, dança moderna, composição ou improvi-
sação. O instrumento é sempre o corpo. Por
coincidência, ou por disponibilidade de tem-
po, a aula das 20h30m tem a proporção de 10
homens para duas mulheres.

No ambiente simples da academia, uma
--sala de reuniões, uma de massagens e uma
de aula, os alunos se preparam entre assun-
tos variados, sanduíches Integrais cobrados
a Cr$ 100 e a procura de descobrir alguma
coisa de novo.

A aula que começa náo tem as bases
tradicionais, modernas ou clássicas. Coisas
certas e erradas acontecem, mas as estrelas
são mesmo os alunos.

Álvaro Cézar tem 30 anos, é economista
e diz que trabalha o dia inteiro com a máqui-
ha de calcular. "Depois venho para cá e
estou gostando. É uma experiência, nunca
tinha feito nada antes."

11 Marco Antônio Pessoa é biólogo e tem 28
anos. Ele e sua mulher, Cláudia Damásio (25
àpos), freqüentam as aulas.* Para Marco, a ginástica convencional
•'era como um purgante que a gente toma
porque faz bem à saúde. Agora descobri que
dança também é bom para a saúde e tem
uma coisa muito importante: dá prazer."

Cláudia, grávida de três meses, pratica-
mente levou o marido para a dança. Já a
pratica há dois anos e espera ter o filho
dançando. Comenta que começou a vida "só
com a cabeça", fez comunicação, sociologia
e história da Arte. Dançar, para ela, era uma
coisa para o final do dia.

' — Mas de repente comecei a gostar mui-
to mais e queria fazer o dia inteiro aulas de
dança. Mudei para melhor e mergulhei mui-
to mais em mim mesma.

Sobre os preconceitos contra a dança,
Cláudia afirma que nem ele nem o marido
ainda os enfrentou. Acha que o preconceito"é mais monetário, dança não está com
nada, não dá dinheiro".

Fernando Berberá tem 26 anos e é pro-
fessor de Educação Física. Teve de vencer
preconceitos para poder dedicar-se ao que
queria. Na escola lhe perguntavam se era
homossexual. Em casa nunca teve nenhum
apoio — "na década de 60 para 70 era exigir
demais da família" — mas queria dançar e
começou pela capoeira (mais máscula, apa-
rentemente) até chegar ao bale clássico.

Mas me senti preso e com normas,
queria mais e descobri que havia uma coisa
chamada dança contemporânea.

Fernando teve antes, porém, de termi-
nar o curso universitário, conforme os pa-
drões estabelecidos. "Mas coloco toda a mi-
nha vivência de dança para os meus alunos.
Educação Física no Brasil é voleibol para as
meninas e futebol para os garotos".

O mecanógrafo João Carlos da Silva
Ramos teve chances de dançar quando era
criança.

Papai achava bonitinho, engraçado,
mas quando entrei na adolescência a coisa
mudou. Depois dos 15 anos não podia mais
fazer aquilo de que gostava.

Atualmente, já adulto, se exercita em
dança diariamente. Faz Jazz e ginástica or-
gânica.

Preconceito entre as garotas? Ne-
nhum, isso náo acontece na faixa dos 20 a 30
anos. Só mulher mais velha tem esses pre-
conceitos.

Carlos Affonso, um dos proprietários da
academia, tem uma história "mais dramáti-
ca" para contar. Bailarino profissional, com
opção feita há mais de 10 anos, teve de sair
de casa ao anunciar a sua decisáo, o pai
advogado do Ministério da Fazenda o ex-
pulsou.
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bem mais as salas de aulaOs homens freqüentam
de dança do que as mulheres, no Centro de Movimento Fonte, em Copacabana

— Ele disse que eu não era mais seu
filho e ponto final. Agora, 10 anos depois,
estou casado, me sustento de dança, bem
como ao meu filho, à milha mulher Ana
(também bailarina) e ao próximo filho que
vai nascer daqui a cinco meses. O papo
mudou. Coisa muito rara se manter com
dança, tenho o maior apoio do meu pai.
Atualmente é ele quem me dá a maior força.

Paulo Affonso, o irmão mais velho de
Carlos (tem 29 anos), faz música e estuda na
Escola Nacional de Regência e Composição.
Confessa que nem ele apoiou o irmão. "Sem-
pre fui de formação machista, nunca me
imaginei com 18 anos fazendo dança. Corria,
fazia ginástica e tinha relações mais fortes
com as artes marciais, nada a ver com dan-
ça. Essa espécie de preconceito cultivo até
hoje, embora esteja aqui, fazendo dança com
o meu irmão."

Para Paulo, embora os preconceitos ain-
da estejam arraigados no seu ser, a dança
quase ajuda a sobrevivência.

E um equilíbrio interno e externo;
quando não faço aulas, sinto a maior falta."

As mulheres, poucas, nada tém contra.
Ao contrário, estimulam os homens a
dançar.

Giselle Ruiz, a outra proprietária da
academia, foi jornalista por três anos. Diz
que a família nunca colocou dança como
opção na sua vida.

Fazia bale clássico, as sapatilhas ma-
chucavam meus pés,-me consideravam frágil
e parei.

Não sabe explicar como lhe deu poste-
riormente "a febre da dança" ao ponto de
largar tudo e ir para Nova Iorque estudar no
American Ballet Theatre (por dois anos).

Acredito numa questão de dotes,

sempre gostei de artes, até de escrever e aqui
estou de volta. Conheci Carlos e um bom
movimento de dança no Brasil a ser desen-
volvido.

Quanto aos homens, Giselle até se sur-
preende. Diz que eles começaram a aparecer
e hoje estão em número maior do que as
mulheres.

No início a atitude deles era de ten-
são, duros para trabalhar devido ao precon-
ceito machista. Aos poucos vão se soltando e
encarando a dança com naturalidade.

Uma pergunta freqüente que fazem a
Giselle é: "Ah, então dança é isso?"

A partir daí, talvez pelos moldes mais
modernos, o aluno se tranqüiliza. Eles de-
senvolvem a sensibilidade que a sociedade
não permitiu e o próprio convívio de seres
humanos, homem-mulher, se torna mais
agradável.
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Construído em regime artesanal, o carro é todo em fibra de vidro e reproduz os modelos de 19.14

S!

MODERNO
ÀIÍTOMÓVEL ANTIGO
CONSTRUÍDO
PELA IMAGINAÇÃO

S
A ROUPA NOVA QUE FAZ

DE UM DEL REY UM MERCEDES

BV
Edson Afonso

F ORAM necessários dois anos de muito traba-
lho, paciência e dedicação para chegar ao
produto final: um carro ao estilo dos fabrican-
tes em 1914, cujo projetista, Eduardo Possato'-¦ Saraiva, faz questão de frisar não ser uma réplica e sim

¦~'f ?urna criação.
w„r Como se diz comumente, o carro, que não tem
às.marca, nasceu em fundo de quintal e sua matriz, utili-

zando eucatex, cimento e fibra de vidro, foi elaborada
em cerca de dois anos. Eduardo, proprietário das formas
e da patentes é o que se pode chamar de inventor: já'•' montou uma motocicleta tipo shopper em seu aparta-
mento èj depois precisou desmontá-la para descer no"^'.elevador. Criou também um triciclo.

Uma atração

JJr, O carro decididamente chama a atenção de pessoas','•', 
de todas as faixas etárias e onde pára é logo cercado por

¦ .pequena multidão. Os mais velhos chegam a deixar
d escapar nostálgicos suspiros e comentários, as crianças'"'vibram, enquanto os jovens procuram saber detalhes.

Fruto de um trabalho artesanal, requintado nos
,. mínimos detalhes, e sem dúvida, uma criação artística, o

carro é uma verdadeira babel de componentes, mas
formando um todo equilibrado muito bem acabado,

h onde as adaptações se encaixam, sem ferir a estética ou
ín.comprometer a segurança.

A mecânica é Volkswagen 1.600 e o chassi, da mesma
marca, foi encurtado em 40cm, resultando em um dos

• menores carros já produzidos no Brasil.
Diante da impossibilidade do projetista adquirir

peças, acessórios e equipamentos antigos, a solução
adotada consistiu em conseguir componentes atuais,
mas que se adaptassem perfeitamente, sem arranhar o

estilo e, principalmente, sem agredir o equilíbrio de
linhas ou o desien como um todo.

A carroçaria, toda em fibra de vidro é composta de
quatro partes distintas e independentes: traseira, pára-
lamas, baú (porta-malas) e asoalho. Todos os parafusos
expostos, num total de 230, são cromados, enquanto os
pára-choques e chapas em geral foram torneados a maõ.

O carro só não segue integralmente as linhas dos
modelos da época, devido as determinações do Detran,
que exigiu a adaptação de parabrisa, capota, paracho-
que e portas. -

Inventiva

; O estilo pedia um tanque de gasolina cilíndrico, na
traseira e aí funcionou a capacidade inventiva de Eduar-
do que utilizou um de caminhão, pois encomendar a
fabricação especifica encareceria muito o produto final.
O parabrisa não passa de um vidro traseiro de Kombi. O
farol tem a cúpula de um antigo Austin, com aro de Jeep
e sealed beam do Chevette.

As lanternas é luzes sinalizadoras são de ônibus e
caminhões antigos, e os tubos de alumínio que seguram
o parabrisa são os mesmos usados em asa delta. Rodas
raiadas, freio e mão externo, cinto de couro envolvendo
o baú e gradil do estepe, que também serve com bagagei-
ro complementam os detalhes', que contribuem para dar
a aparência de um carro modelo 1914.

O interior é bem equipado e o painel completo, com:
velocímetro, contagiros, relógio de horas, voltímetro e
marcador de pressão de óleo e temperatura. A barra de
direção é sob medida, podendo ser alongada ou en-
curtada, de acordo com a vontade do motorista.

Eduardo pretende partir para a construção sob
encomenda e para isso está procurando uma empresa
que se interesse pelo projeto. Por enquanto, ele atende
as encomendas pelo telefone: 225-9254 e acrescenta que
hoje o carro custa por volta de Cr$ 1 milhão 500. (E.A).
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VENHA
APRENDER

JORNALISMO
Faça a sua inscrição no XI Curso Bloch de
Comunicação. Os candidatos deverão estar
cursando o sétimo Ou oitavo período de
jornalismo, ou quem esteja formado a partir
de dezembro de 1980.0 XI Curso Bloch
terá a duração de seis semanas, incluindo
atividades de natureza profissional e
familiarização com a indústria gráfica e
sistema de televisão e radiodifusão. As aulas
serão às 2", 4", e 6."-feiras, das 9 às llh.
No final do curso você receberá um
Certificado e as Empresas Bloch
aproveitarão em seus quadros os alunos que
se adequarem às vagas disponíveis.
Inscrições até o dia 22 de abril,
na Rua do Russell, 766. Traga duas fotos
3x4 e Carteira de Identidade.

0 curso é inteiramente gratuito.
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XI CURSO BLOCH DE COMUNICAÇÃO

E você estiver cansado
da cara, do jeito, das
formas e linhas de seu
Del Rey — e disposto a

gastar Cr$ 250 mil, a firma Souza
Ramos, concessionária Ford, de
Sào Paulo, já tem uma solução:
em apenas um dia o transforma
num carro muito semelhante a
Mercedes-Benz esporte.

A modificação é efetuada me-
diante a colocação de um con-
junto de acessórios composto
jx>r 12 peças, todas em fibra de
vidro, sem alteração de grande
porte na carroceria, ou melhor,
não há cortes na lataria, apenas

alguns furos e, caso o cliente
queira voltar a ter o carro com
as linhas originais, basta retirar
o kit.

A roupa nova consiste em
pára-choques envolventes, gra-
de redimensionada, faróis du-
pios, capo de fibra de vidro, ae-
rofólio traseiro, frisos laterais de
proteção e aletas nas janelas tra-
seiras. Os três últimos itens são
bastante semelhantes aos com-
ponentes utilizados nas Mercê-
des. A instalação de um teto
solar esportivo, modelo Webas-
to, completa o kit, tornando o
Del Rey um carro com linhas

esportivas, agressivas e eqiüli-
bradas. -,:

No entanto, o que mais con-
tribui para a mudança no estilo
é uma simples pintura fosca, de
cor grafite, aplicada abaixo,do

(friso protetor envolvente, que
transmite a nítida impressão de
que o carro é bem mais baixo.

Quem puder gastar além de
Cr$ 150 mil para fazer o Del Rey
um verdadeiro esportivo, vale a
pena pintá-lo de cor acrílica. O
serviço completo é executado
em um dia e pode ser encomen-
dado na Souza Ramos, em São
Paulo, ou na Santo Amaro,,ho
Rio. (E.A.)

ORQUESTRA
SINFÔNICA BRASILEIRA

Concertos 1982
Três Séries de Assinaturas no Teatro Municipal (oito concertos cada)

Série A e Série B - sábados, as 16:30 h.
Série Noturna - dias úteis, às 21 h.

Assinaturas abertas até 31 de março. >

TURISMO BK|§1$M
QUARTA-FEIRA ^__, 9A7 Q7Q7
CADERNO t\_fS-Z SUL WW,
JORNAL DO BRASIL | QMÍf ™°?£lm oíttí I

COLABORAÇÃO
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UMA AGITAÇÃO INTERNACIONAL DA

Joanna
XnamÁsj/ltiias
ÚLTIMO DIA '-^ V
TEATRO CASA GRANDE
Av. Afrânio de Melo Franco, 290
HOJE AS 21 HS. — ÚLTIMO DIA
Informações: 239-4046 ¦ Censura Livre
Artista Exclusiva IIIMIe-'''. '

\W™ • • • * ^w? * *^H
^• • • • •mmmr.'--':''^mmmW* • • • • mJ0H* • * ' • - .* .'^Hma*'' • • • • ^r.- ¦ ¦:: •¦'•::•¦ t^M

^^^ • • • • *Mwr.' • • >*: * * • .*: * *^HmkW* • • • • mjtrT- ¦ .';;¦¦¦':: •:: -^B
^M ^^* • • • • mwr- •*:*¦?.'.*••**;•• * • • V^H^m*» • • • .«•?;• .::¦¦:::¦¦.::¦•:::•¦ ¦ • !UU
^M ^^mWMam\_mMMdwZ: 

'••':;*•*.¦;•' "•"••^H

mmmm%rSt__WQL Jr*' • «V ^1

m*^ ^/^'t^mm^mmVmVL ^m\

Por acreditar que é
dever de toda empresa
apoiar a cultura, a Sul
América, há 3 anos
consecutivos, patrocina
a Temporada Oficial
da Orquestra Sinfônica
Brasileira, no Rio de
Janeiro.
Entre os diversos proje-
tos culturais que patro-
cina, promove o Circuito
de Música Erudita que,
em seu 6.° ano,'já atin-
glu uma platéia de mais
de SOO mil pessoas em
todo o país.
Por tudo Isto, orgulha-se.
de apresentar os regen-
tes e solistas da tempo-
rada de 1982.
Regentes:
Isaao Karabtchevsky
Krysztof Pendereckl
Stanlslaw Skrowaczewskl
David Machado
Simon Blech
Victor Tevah
Benito Juarez
Henrique Morelembaum
Solistas:

¦ Antônio Barbosa (plano)
Antônio Del Claro (violoncelo)
Antônio Meneses (violoncelo)
Arnaldo Cohen (plano)

Apoio a cultura
e ao esporte.

Dever detoda
empresa.

Arthur Moreira Lima (plano)
Áurea Gomes (soprano).
Bernardo Bessler (violino)
Francis Sprlngel (violoncelo)
Graclella Lassner (contralto)
Haroldo Emert (oboe) -..
Jacques Klein (plano) . \
Jaime Laredo (violino)
Jean Louis Steuermann (plano)
João Carlos Martins (plano)
João Daltro (violino)
José Botelho (clarinete)
Kleber Veiga (oboé)
Llllan Barreto (plano)
Linda Maria Bustanl (plano)
Luis Fernando Benedlnl (plano)
Luis Medalha (plano)
Magdalena Tagllaferro (plano)
Mareio Malard (violoncelo)
Marcos Llerena (violão)
Michel Bessler (violino)
Nelson Freire (plano)
Noel Devop (fagote)
Plerre Amoyal (violino) *;
Ricardo Cyncynates (violino) i >
Roberto Szldon (plano)
Rugglero Riccl (violino)
Sônia Maria Strutt (plano)
Trio da Holanda

(viola, violino e violoncelo)
Turiblo Santos (violão)
Zdeneck Broz (violino)
Zdeneck Svab (trompa)
Coro da Associação de
Canto Coral - Coro da Râdlo
Ministério Educação e Cultura •

& SUL AMÉRICA
Associada ao Bradesco

~.i>

A SOLUÇÃO DO ESPAÇO

APOIO

iNM-FUNARTE MEC e FUNARJ
Informações e vendas na sede da OSB

Av. Rio Branco, 135 - 9.° andar - salas 917/920 -Tels.: 22S-4592 e 222-5842
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SAMBAO & SINHA  " """""

Central Ivon Curi do bom-humor apresentam"C0SnHHAE.O)UllRA!.f"
h
H
M Jà imaginaram???
y No SAMBÃO, o mais engraçado
I" aconlecimentodoano:
!*| 3*. 4* etS*f.: 1200.00(showãs

Apôs o show. a graça
de Carminha Mascarenhas,
cantando para você dançar e^
atendendo os seus pedidos.
Ria com Costinha e dance com
Carminha. Música ao vivo.
apartirdas21 30 h.

E no SINHÁ continua com grande sucesso a única cozinha tipicamente brasileira
desta cidade Jantar com 10 pratos e 10 sobremesas por CrS 1.500. Uma noite de TO
TÁL ALEGRIA /-T„_--^_/f* .*-. CALÇAS

FRANCO BKASlLtlRA

23 h). 6.1 e sábados: 1.500.00
(show ás 24 h). domingos
1000,00 (show às 22 h)

Umptesentede m&mimo(f
VODKA

Rua Constante Ramos. 140 tels 2561871
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GRUPO § SUPERGASBRAS

APRESENTAM
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237 5368 e 237 2540
******«**««***

ROBERTO CARLOS
Um show de Miéle e Bftscoli Direção Musical: Eduardo Lage

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
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ESTRÉIAS
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NA ÉPOCA DO RAGTIME (Ragtlme). de
Milos Forman. Com James Cagney, Brad.
Dourif, Moses Gunn, Elizabeth McGovern,
Kenneth McMillan e Pat 0'Brien. Largo do
Machado 2 (Largo do Machado, 29 — 245-
7374),"Caruso (Av. Copacabana, 1.362 —
227-3544). Barra-3 (Av. das Américas. 4.666
— 327-7590): 15h, 18h, 21h. (16 anos).

Produção americana do mesmo dire-
tor de Procura Insaciável, Uin Estranho no
Ninho e Halr. Baseado no livro homônimo
de E. L. Doctrow. A ação se passa nas trôs
primeiras décadas deste século, mostran-
do os primeiros incidentes urbanos na
história dos Estados Unidos e levantando
uma discussão em torno da ambição,
violência, racismo, luta pelo poder e ri-
queza.

i5r
A MULHER DO DINHEIRO (La Banquière),
de Francis Girod. Com Romy Schneider,
Jean-Louis Trintignant, Marie-France Pisier,
Claude Brasseur e Jean-Claude Brialy. Rian
(Av. Atlântica, 2.964 — 236-6114), Ópora-1
(Praia de Botafogo. 340 — 246-7705). Tijuca
(Rua Conde de Bonfim, 422 — 268-0790)
13h45m, 16h20m, 18h55m, 21h30m. Barra-
2 (Av. das Américas. 4.666 — 327-7590): de
2a a 6a, às 13h45m, 16h20m, 18h55m,
21h30m. Sábado e domingo, a partir das
16h20m. (18 anos).

Na Paris entre as duas guerras mun-
diais, a história da ascensão de uma
mulher bela e ambiciosa. Na direção de
um banco, Emma Eckert favorece peque-
nos- investidores, oferecendo-lhes taxas
de juros acima das cotações do mercado.
De origem humilde e, depois de algumas
manobras duvidosas, ela torna-se a ban-
queira,, com seu luxo e o gosto pela
provocação, amando indiscriminadamen-
te fiomens e mulheres. Produção fran-
cesç.

•*
CÍRCULO DE DOIS AMANTES (Circle ofi
Twò), de Jules Dassin. Com Richard Burton,
TatUm 0'Neal, Donnan Cavin. Michael Win-
cott' e Norma Dell'Agnese. Clnema-1 (Av.
Prado Júnior, 281), Studio-Paissandu (Rua
Serffldor Vergueiro, 35 — 265-4653), Barra-1
(Ávidas Américas, 4.666 — 327-7590): 15h,
17hí0m. 19h20m, 21h30m. (14 anos).

Uma jovem de 16 anos apaixona-se
por'um artista sexagenário mundialmente
famoso, surpreendendo com esta atitude
sua família e os amigos. Produção cana-
dense.
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Bénlcio, 1747^390-5745): 14h, 16h20min,
18h40min, 21h (14 anos).

Um bemrhumorado diálogo entre o
estilo do western norte-americano e as
imitações ou paródias feitas pelos italia-
nos. Um herói desenhado de acordo com
a tradição do filme de mocinho criado por
Hollywood (interpretado por Henry Fon-
da) salva-se da perseguição de um bando -—
selvagem com a ajuda de um herói feito à EXTRA
maneira dos wastems italianos (persona-
gem interpretado por Terence Hill, famo-
so pela série de filmes estrelados por
Trinlty). Ao final ò velho herói americano
embarca para a Europa. Produção ita-
liana.

O CAVALINHO MÁGICO — Rlcamar: , _
13h50min. 15h35min. (Livre).

-J. *L_
FESTIVAL TOM E JERRY—Metro Boavto-
ta: 10h. (Livre). . (.:íí

SESSÃO COCA-COLA — O Lobo Mau —
Lagoa Drive-ln — 18h30m. (Livre).

,'PÜ

«MÃO SOU IRMÃ LUA (Brother Sun,
Sister Moon). de Franco Zeffirelli. Com
Graham Faulkner, Judi Bowker, Alec Gui-
ness. Leigh Lawson. e Kenneth Graham.
Studlo-Copacabana (Rua Raul Pompéia,
102 — 247-8900): 16h30m. 19h, 21h30m
(14 anos). <

A história de São Francisco de Assis
vista por Zeffirelli.

Alguma Coisa Sobre a Árvore, o Rio e o Grito do Povo. de Patrice
Chagnard: documentário premiado que mostra, através dos versos dos

cantadores, a história dos povos que vivem às margens do Rio São
Francisco

SEXTA-FEIRA 13 — 2a PARTE (Friday the
13 — Part II), de Steve Miner. Com Amy
Steel, John Furey, Adrienne King, Kirsten
Baker e Stu Charno. Metro Boavista (Rua do
Passeio, 62 — 240-1291), Condor Copaca-
bana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610), Largo do Machado 1 (Largo do
Machado. 29 — 245-7374): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Tijuca-Palace (Rua Conde de Bon-
fim, 214 — 268-0790): 14h10min, 16h,
17h50min, 19h40min, 21h30min. Brunl-
Méier (Av. Amaro Cavalcanti, 105 — 591-
2746): 15h, 17h, 19h, 21 h (18 anos).'

Filme de terror atjiericano. Continua-
ção da primeira história — uma mulher
assassina cruelmente sete adolescentes
que estavam acampados — quando ape-
nas uma pessoa sobrevive, depois de ter
sof.rido um colapso nervoso e de ter cons-
tantes pesadelos, sonhando com as cenas
passadas e imaginando a sua fuga e
vingança.

SÓ LHE RESTARAM AS LÁGRIMAS (Onco
a Family), de Richard Michaels. Com Barry
Bostwick, Maureen Anderman, Lee Cham-
berlin, Jonathan Goldsmith e Jeremy Licht.
Bnjni-lpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371
— 287-9994): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
(Livre).
Melodrama americano. A luta dos pais pela
posse dos filhos após a separação do casal.

UMA PROFESSORA MUITO ESPECIAL
(Private Lossons), 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 — 239-4998V Carioca (Rua Conde de
Bonfim, 338 — 228-8178). Madureira-2
(Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
14b10min, 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.

O AMOR UNIU DOIS CORAÇÕES (Brasilei-
ro), de Wilson Rodrigues. Com Wilson Rodri-
gueS. Emanuela Miguez e Jean Pablo de
Paiva. Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-
3135)- de 2a a 6a, às 12h, 13h40min,
15h20min, 17h, 18h40min. 20h20min. 22h.
Sábado e domingo, a partir das 13h40min.
Art-Madureira (Shopping Center de Madu-
reira), Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350
—* 281-3628): 14h30min, 16h10min,
17h50min. 19h30min. 21h10min. (18 anos).

renson. Larry Hagman, Robert Loggia, Stuart
Margolin e Richard Mulligan. Palécio-1 (Rua
do Passeio. 38 — 240-6541): 13h30m, 16h,
18h30m, 21 h. Ópera-2 (Praia de Botafogo,
340 — 246-7705): 14h, 16h30m, 19h,
21h30m. (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: ••* (14 votos)
O AMANTE DE LADY CHATTERLEY (Lady
Chatterley"» Lover). de Just Jaeckin. Com
Sylvia Kristel, Shane Briant, Nicholas Clay,
Ann Mitchell e Elizabeth Spriggs. Brunl-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 —
255-2908): 14h, 16h, 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 Excallbur). Filmado na Ingla-
terra em 1981, em locações construídas
no século XVIII. Produção anglo-francesa.

14h, 15h30m. 17h. 18h30m, 20h, 21h30m.
Ramos: 15h, 16h30m, 18h, 19h30m. 21 h.
(18 anos).

Pomochanchada.

Cotação do JB: •*
Cotação do leitor; (6 votos)

AMANTES EM FAMIUA (Changa of Sea-
sons), de Richard Lang. Com Shirley MacLai-
ne, Anthony Hopkins, Bo Derek. Michael• Brandon e Mary Beth Hurt. Poláclo-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 um 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.

CONTINUAÇÕES
Cotação do JB: ***
Cotação do leitor: *** (4 votos) .
A MULHER DO TENENTE FRANCÊS (The
French Ueutenanfs Woman), de Karel
Reisz. Com Meryl Streep, Jeremy Irons,
Lynsey Baxter. Hilton McRae, Jenny Morgan
e-Charlotte Mitchell. Veneza (Av. Pasteur.
1g4 — 295-8349), Comodoro (Rua Haddock
Lobo. 145 — 264-2025): 14h. 16h30m, 19h,
2.1h30m. (14 anos).

; O roteiro de Harold Pintar, livremente
inspirado na obra homônima de John
Fowles, narra dois acontecimentos simul-
tãneos. Trata-se de um filme dentro de
um filme. Enquanto interpretam os perso-
ríagens do romance de Fowles, Sarah e
Oharles, numa pequena cidade da Ingla-
terra Vitoriana, Anna e Mike vivem um
rpmance secreto. Ele é casado e tem dois
filhos; ela ó mulher de um importante
produtor. Produção britânica.

Cotação do JB: ***
Cotação do leitor: *•* (26 votos)

EROS, O DEUS DO AMOR (brasileiro), de
Walter Hugo Khouri. Com Lilian Lemmertz.
Bina Sfat. Renée de Vielmond. Kate Lira,

- Norma Bengell e Selma Egrei. Art-Méiar
(Rua Silva Rabelo. 20 — 249-4544); Astor
(fiua Ministro Edgar Romero. 236 — 390-
2036): 14h30m. 16h40m. 18h50m, 21h. (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, que define como egoísta, indi-
vidualista, cruel e devoradora. Durante
tima conversa com sua amante, Ana, ele
rfevô sua vida através das muitas mulhe-
res que passaram por ela. O filme, o
décàmo-oitavo longa-metragem de Khou-
f_, é narrado com a câmara colocada por
trás dos olhos do protagonista, que nâo
aparece em cena, a nào ser em suas
lembranças do tempo de menino.

Cotação do JB. **
dotação do leitor: ••••• (4 votos)
SOB. (S.O.B.). de Blake Edwards. Com
Jtilié Andrews. William Holden. Marisa Be-

Cotação do JB: •*
Cotação do leitor: ••* (63 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. Udo-2
(Praia do Flamengo. 72), Coral (Praia de
Botafogo. 316). Jóia (Av. Copacabana, 680

237-4714): 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, 21 h. (14 anos).

Valente é surfista e líder 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.
—j— "

Cotação do JB: **
Cotação do leitor: •** (7 votos)
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. Art-Copacabana (Av.
Copacabana, 759 — 2354895): 14h40m,
16h30m. 18h20m. 20h10m, 22h. Art-Tijuca
(Rua Conde de Bonfim. 406 — 288-6898):
14h20m, 16h10m. 18h, 19h50m, 21h40m.
(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 que ama. Segundo Francisco
Ramalho Jr., seu filme é "profundamente
otimista, num8 época em que a recessão
econômica e a perda eventual da perspec-
tiva rondam todos nós".

Cotação do JB:*
Cotação do leitor: * (2 votos)
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):

REAPRESENTAÇÕES
Cotação do JB: ¦*•****
Cotação do leitor: ••••* (12 votos)
DERSU UZALA (Dersu Uzala), de Akira
Kurosawa. Com Youli Solomine e Maxime
Mounzouk. Lido-1 (Praia do Flamengo, 72):
13h20min, 16h, 18h40min, 21h20min (Livre).

Baseado no livro de Vladimir Klavdie-
vitch Arseniev e 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: -kirk-k
Cotação do leitor: •••** (61 votos)
PIXOTE — A LEI DO MAIS FRACO (Brasilei-
ro), de Hectof Babenco. Com Marilia Pera,
Jardel Filho, Rubens de Falco, Beatriz Segall.
Elke Maravilha, Fernando Ramos da Silva e
Jorge Julião. Scala (Praia de Botafofo, 320):
14h30m, 16h50m. 19h10m, 21h30m. (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 (Tha
Front), de Martin Ritt. Com Woody Allen.
Zero Mostel, Herschell Bernardi, Michael
Murphy e Andréa Marcovicci. Rlcamar (Av.
Copacabana, 360 — 237-9932): de 2a a 6o, às
22h30m. Sábado e domingo, às 23h (18
anos).

No inicio dos anos 50, quando o mac-
carthismo introduz a prática das listas
negras que impediam o exercíèio 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, Lionel Stander, Barry Primuse Mary
Ray. Rlcamar (Av. Copacabana, 360 — 237-
9932): de 2a a 6a, às 16h50m, 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 Mauda).
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. (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 (Tha Night Por-
ter), de Liliana Cavani. Com Dick Bogarde,
Charlotte Rampling, Philippe Leroy, Gabriele
Ferzetti e Giuseppe Addobbati. Barra-2 (Av.
das Américas. 4 666 — 327-7590): 14h, com
preço especial de CrS 20 (18 anos).

NOS TEMPOS DA VASEUNA (Brasileiro),
de José Miziara. Com Joâo Carlos Barroso,
Kate Lyra, Aldine Müller, Andréa Camargo,
Nidia de Paula e Ana Maria Kreisler. Brunl-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 379 — 268-
2325): 14h, 15h30min, 17h. 19h30min, 20h,
21h30min. (16 anos).

Explorando a onda Travolta de Nos
Tempos 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 (Edga of Fury), de
Lee Tso Man. Com Bruce Li, Shao-Lung,
Yasuaki Kurata e Danna Michelle. Programa
complementar: Em Busca do Orgasmo.
Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de
2a a 6a, às 12h, 15h05m, 17h10m. 19h45m.
Sábado e domingo, às 13h30rni, 16h35m,
19h40m (18 anos).

Aventura com as chamadas artes mar-
ciais. Disputa pela posse de um grande
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 o
outras sugestões das músicas dós Bea-
tles. Com atores (Donald Sutherland e
outros) e interpretes musicais como The
Bees, Alice Cooper e Peter Frampton.
Produção Estados Unidos/Alemanha Oci-
dental.

FILME PROIBIDO (Silence on Tourne), de
Roger Coggio. Com Isabelle Huppert, Roger
Coggio, Françoise Thuries, Maricá Pacome e
Vicki Messica. Studio-Catete (Rua do Cate-
te, 228 — 205-7194): 14h, 16h, 18h, 20h.
22h (18 anos).

Um produtor de cinema pretende fazer
um grande filme, mas tudo que consegue
é acumular dividas. Para pagá-las resolve
fazer um filme pornográfico. Produção
francesa.

A CRITICA DO LEITOR
S.O.B. Filhos e Amantes

"Além de ser um filme "É um bom espetáculo,
idiota, a projeção no Ópera Walmor Chagas transmite

uma verdadeira lição de vi-
da". Jorge Heraldo Souza,1 estava péssima, sem fo-

co". Sheila V. Boas,' publici-
tária.

estudante

"A Projeção do filme es-
tava péssima, o tempo total
fora de foco (Ópera 1), im-
possível ver qualquer ima-
gem apesar dos gritos cons-
tantes dos espectadores.
Um absurdo como isto é
permitido. Deveria haver
alguma lei proibindo isto.
Sai do cinema com una
brutal dor de cabeça e sem
ver nada pelo resto da noi-
te". Alan, publicitário.

"Serve de alerta aos jo-
vens. Nem sempre a vida
completamente liberal o li-
berta da alienação". Jorge
Farias, contador.

"Faltam lanterninhas
nos cinemas. Destaque: Lu-
cia Verisimo. Tudo nela é
na dose certa. Dá prazer ver
uma atriz talentosa. Hugo
la Santa: Dêem uma infân-
cia para esse rapaz". Mi-
guel Arellar, comerciário.

HOJE SO
(MAS AMANHÃ TEM MAIS)

lioje é o último dia para se ver
Dersu Uzala, de Akira Kurosa-
wa, Porteiro da Noite de Lilia-
na Cavani, Testa de Ferro por
Acaso, de Martin Ritt e Ensi-
na-me a Viver, de Hal Ashby.
Duas estréias desta semana
saem de cartaz também hoje:
Circulo de Dois Amantes, de
Jules Dassin, e Só lhe Resta-
ram Lágrimas, de Richard Mi-

chaels. Amanhã, além das es-
tréias de três filmes candidatos
ao Oscar (Redes, Num Lago
Dourado e O Doce Sabor de
um Sorriso) voltam ao cartaz
Os Olhos Vendados, de Carlos
Saura, Muito Além do Jardim,
de Hal Ashby, O Céu Pode Es-
perar, de Warren Beatty e Ho-
mens em Luta—As Pérolas da
Coroa, de Kasimierz Kutz.

. i 003

VIDA EM FAMÍLIA (Family Ufa), da Kèn-;':i?s
neth Loach. Com Sandy Ratcliff. Bill Dean/'-"V
Grace Cave e Malcolm Tierney. No Cinechi- -<.z.\i
be Cantareira: às 17h30m, na Sala Manuel -_Q ,
Bandeira. Rua Pereira da Silva, 102—Icaral. r0,,
(18 anos). , ..'^

A história da esquizofrenia do üftwhoo
jovem inglesa narrada em tom do do-.^.ft
cumentário: conversas com os pais, oa. fiv
médicos, o namorado e breves anotações ¦ •
sobre o conceito de ordem e sanidade na °^
sociedade contemporânea. .:.-nu,-J'

—: ;•»* fií

O GRANDE DITADOR (Th* Graat Dlct»-
tor), de Charles Chaplin. Com Charles Char.." „
plin. Jack Oakie e Paulette Godard. As*"!J
18h30m. no Cineclube da Aliança Francas» •»--
do Méier, Rua Jacinto. 7. (Livre). ; ..-'M

Primeiro filme falado de Chaplin (reali-"
zado em 1940). Sátira ao naà-fascismo
através dos personagens de Hynkel (Cha- ' 

j
plin) e Napolini (Oakie), ditadores de dois '

países imaginários, a Tasmânia e a Bac- .
teria. '',_"_

 %i\~J

•••• :&;&.
ALGUMA COISA SOBRE A ÁRVORE, O ,„-
RIO E O GRITO DO POVO (Quelque Choso , '
de 1'Arbre, du Fleuve et du Peuple). de '
Patrice Chagnard. Complemento: Ppr^ní
Exemplo: Canindé. de Guido Araújo. Asilei!
20h30m, na Cinemateca do MAM, Av.,-,^
Beira-Mar, s/n°. .-, ¦'

As margens do rio São Francisco um'^
poeta popular católico percorre os povoa^ívrí
dos pobres de lavradores, plantadores da, •.
arroz e coletores de cocos, recolhentÍQ^ .
histórias do dia-a-dia para compor seus _
versos cantados depois numa reunião dé "Jl
todo o povoado. Numa aldeia adianta ftt-.:>i
população se reúne e luta para defender*,.-;./*
as imagens de sua igreja, que o nova,.,-,
proprietário da terra deseja levar para sutf *:
fazenda. Dedicado a D. Pedro Casaldáliga, '• ">¦

este documentário filmado à maneira do
cinema verdade, quase sem interferência»;*,,
do narrador, recebeu o Grande Prêmio doa§S
Festival de Cinema do Centro Pompidou, jg*
em Paris, em 1981. ' MS!-¦  r^~S_P
O GORDO E O MAGRO 82 (I)—Exibição dè Jf U
Os Detetives (Do Detactives Think?). <teJ$K
Fred Guiol. Com Stan Laurel, Oliver Hardy (MgjE|
James Finlayson. Complemento: Filhos <toíS&
Deserto (Sons of the Desert). de William A-^K
Siter. Com Stan Laurel. Oliver Hardy e Chari*'^
ley Chase. Às 16h30min, na Cinemateca doSsa
MAM, Av, Beira-Mar, s/n°. •;>*•.

 -(Ji
A ESCOLHA DÓ PÚBLICO— Exibição deíjffi
Os Monstros (Freaks). de.Tod Browning/->{
Com Wallace Ford e Olga Baclanova. Cpfnjj^
plemento: A Batalha Real (A Battle Royal). EjSM
Às T8h30min, na Cinemateca do MAM, Av. ^Beira-Mar, s/n°. •'•«[

——  :_
CINEMA NA RUA — Exibição de Era Uma
Vez... Duas Crianças, de Franck Gassenti.
Às 19h, no Cineclube Carioca, Rua Ribeiro
de Almeida.

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
cempo de concentração, onde sofreu nas
mãos do ex-amante, e se deixa arrastar a
práticas sado-masoquistas.

•••
SAMBA DA CRIAÇÃO DO MUNDO (Brasi-
leiro), de Vera de Figueiredo. Com a Escola
de Samba Beija-Flor de Nilópolis. Cindido
Mandes (Rua Joana Angélica. 63 — 267-
7897): 16h. 18h, 20h, 22h (Livre).

Apresentada pela realizadora como a"primeira ópera-samba do cinema", foca-
liza o desfile da escola de samba Beija-
Flor, em sua performance campeã de 78.
História em torno da criação do mundo
segundo os nagôs, apoiada em informa-
ções do livro de Juana Elbein dos Santos,
Os Nagôs a a Morte.

•••
MEU NOME É NINGUÉM (My Name is
Nobody). de Tonino Valeri. Com Henry Fon-
da e Terence Hill. Baronesa (Rga Cândido

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 —
240-8285): de 2" a 6a. às 12h, 15h05min.
17h10min, 19h45min. Sábado e domingo, às
13h30min, 16h35min, 19h40min (18 anos).

Pomochanchada.

GRANDE RIO

NITERÓI
ALAMEDA (718-6866) — Menino do Rtó, _S
com André de Biase. Às.17h, 19h, 21h (14£j,.
anos).

"-&
BRASIL — Eros, o Deus do Amor, com §5
Dina Sfat. Às 14h30m. 16h40m, 18h80/n$J8
21 h. (18 anos). ¦ ¦*"*

S_
CINE DRIVE-IN '

Cotação do JB: -k-k-k
Cotação do leitor: ••••* (8 votos)
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. Jacarepaguá
Auto-Cine 1 (Rua Cândido Benlcio, 2.973 —
392-6186): 20h, 22h. Até terça. (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. Quando 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, nâo 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: ••* (21 votos)
OS SALTIMBANCOS TRAPALHÕES (Brasi-
leiro), de J. B. Tanko. Com Renato Aragão,
Dedo Santana. Zacarias. Mussum, Lucinha
Lins e Mário Cardoso. Ilha Auto-Cine (Praia
de São Bento — Ilha do Governador — 392-
6186): de 2a a 6a. às 20h30m, 22h30m.
Sábado e domingo, às 18h30m. 20h30m.
22h30m. Até terça. (Livre).

Inspirada na peça de Bardotti, Bacalos
e Chico Buarque, esta nova aventura de
Didi, Dedé, Zacarias e Mussum mostra os
quatro como humildes e explorados tra-
balhadores de um circo cujo dono, O
Barão, é um nobre arruinado que com a
ajuda do mágico Assis Satã planeja juntar
dinheiro para voltar ao antigo conforto e
promover um casamento milionário para
a filha.

OS TROMBADINHAS (Brasileiro), de Ansel-
mo Duarte. Com Pelo. Paulo Goulart, Paulo
Vilaça, Neuza Amaral, Ána Maria Nascimento
Silva. Sérgio Hingst e Nilton Micheli. Jacaré-
paguá Auto-Cine 2 (Rua Cândido Benicio.
2.973 — 392-6186): 20h, 22h. Lagoa Driva-
In (Av. Borges de Medeiros. 1.426 — 274-
7999): 20h, 22h30m. Até terça. (Livre).

Com roteiro original de Pelo e colabo-
ração de Carlos Heitor Cony, o filme mos-
tra a realidade social do menor abandona-
do que acaba tranformando-se em trom-
badinha. Pele descobre que estes meni-
nos trabalham incentivados por adultos e,
com a ajuda de um empresário, parte para
o combate, usando seu prestígio de joga-
dor de futebol.

MATINÊS
AS NOVAS DIABRURAS DO FUSCA —
Barra-1: 13h30mm l Livre).

CENTER (711 -6909) — A Mulher doTanen-
ta Francês, com Meryl Streep. As 14h,
16h30m, 19h. 21h30m (14 anos).

CENTRAL (718-3807) — Outland — Cp^/ |
mando Titânio, cóm Sean Connery. As
14h30m, 16h40m, 18h50m, 21h. (14 anos). '.

ICARAÍ (717-0120)—Uma Professora Mui-
to Especial, com Sylvia Kristel. As 14h10m,:
16h, 17h50m, 19h40m. 21h30m (16 anos)/

NITERÓI (719-9322) — Uma Professora,,
Muito Especial, com Sylvia Kristel. As 14h/
16h. 18h, 20h, 22h. (16 anos) \ ¦>•"_

 
-. \iitt

CINEMA-1 (711-1450) — Dertu Uzala, com;-:
Youli Solomine. Às 13h20m, 16h, 18h40m..;r,
21h20m (Livre). _r,

-,  ?.rv
RIO BRANCO (717-6289)—RlhosaAmanT;^
tas, com Renée de Vielmond. Programa .
complementar: O Boxeador Chinês do um
Braço. Às 13h. 16h20m, 20h (18 anos). 33

KJQ
DRIVE-IN-ITAIPU — Os Trombadinhas,^'
com Pelo. Às 20h30m, 22h30m. (Livre), .ri

TAMOIO (São Gonçalo) — Orgia das Uber-
tinas, com Márcio Prado. As! I5h30my~«
17h10m, 18h50m. 20h30m (18 anos). oJ

PICCOLO (Itacoatiara) — Pinóquio Volta è"
Vida. Às 18h30m. 20h30m. (Livre).

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO (42-2659) — Aluga-se Moças,
com Gretchen. Às 14h20min, 16h,
17h40min, 19h20min. 21h (18 anos).

PETRÓPOLIS (42-2296) — As Sais Mulha-
ras da Adio, com David Cardoso. As I5h,
16h30m, 18h, 19h30m, 21h. (18 anos).

BJJXâJDA FLDBDNEN8B

PAZ (Duque de Caxias) — Amor Sam Rn»,.
com Brooke Shields. Programa complemen-
tar: Misteriosos Coices do Kung Fu. Às
12h30min. 16h30min, 18h50min. (16 anos). '
__^———————————————————————— -''-^
SÃO JOÂO (São João de Meriti) — Aa • .
Mulheres da Adio, com David Cardoso. ,
Programa complementar: As Quatro Fora*
do Shaolin. Às I3h, 16h05min, 19h10min.'
(18 anos).

.— —— -—' ~—* .'. t

CAXIAS (Duque de Caxias) — Noita daa
Depravadas, com Ana Maria Kreisler. Pro-
grama complementar: Bacanal. As 13h,
16h10min. 19h20min. (18 anos).

GLÓRIA (São João de Meriti) — Ma Daixa
de Quatro, com Helena Ramos. Programa
complementar: América na Era do Sexo.
Às 13h30rrun. 15h20min. 18h50min. (18'
anos).

NILÓPOLIS (Nilópolis) — Ma Deixe de Qua-
tro. com Helena Ramos. Programa comple-,
mentar. Relações intimas. Às 13b.
16h10mm. 19h20mm. 08 anos).
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SHOW DISCOS
MUSICA
INSTRUMENTAL

Bom retorno. Neste domin-
go, seis horas da tarde, vol-
tam os sons instrumentais ao
Parque Carlos Lacerda ou,
como é bem mais conhecido,
Catacumba na Lagoa. Du-
rante algum tempo foram sis-
temáticas estas apresenta-
ções, depois desapareceram.
Uma pena porque tanto para
os músicos como para os no-
vos havia sempre razoável
público atraído pela arte e
conveniente entrada franca.
Agora retorna a boa iniciati-
va, patrocinada pelo Institu-
to Municipal de Arte e
Cultura, tendo como primei-
ra atração o saxofonista Jua-
rez Araújo acompanhado por
Norato, trombone, Rique
Pantoja, teclados, Newton
Rodrigues, trumpete, Nilson
Matta, baixo, e Everaldo, ba-
teria. Que não chova.

TANTA FESTA
No Instituto Gay Lussac,

em Niterói, o Show Tanta
Festa está se despedindo ho-
je às 21h30m. A sua principal
atração é Marcus Drum-
mond que começou seu tra-
balho. naquela cidade, per-
tenceu ao quarteto Forma e
ao famoso Movimento Artis-
tico. Universitário, MAU, ao
lado de Oonzaguinha, Ivan
Uns, Aldir Blanc e muitos
outros. Já compôs trilhas so-
noras para várias peças de
teatro e agora vai gravar seu
primeiro disco independente.
Què continue com tanta
festa. ¦. ' 
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Carminha Mascarenhas
é atração no Sambão e

Sinhá

NOVA
TENTATIVA

O conglomerado Sambão e
Sinhá, une restaurante a ca-
sa de espetáculo, desde de
seu início, ofereceu shows ti-
po* exportação. Isto é muitas
mulatas e humor. Este geral-
mente a cargo do dono da
casa, Ivon Curi, e um convi-
dado. O último foi Rogéria. A
oferta teve sucesso enquanto
os turistas existiam ou vi-
nham a esta cidade. Agora
eles andam sumidos, e expli-
car as causas me parece des-
necessário, e por isso a linha
de atrações foi reformulada.
Para os nacionais apresenta-
ção, evidentemente apimen-
tada, de Costinha Também é
Cultura. Dentro do seu esti-
lo, no mínimo, peculiar. E
depois dança com crooner de
exceção. Pois se trata da ve-
terana Carminha Mascare-
nhas voltando as lides.

DOMINGUEIRA
Gafieira no Circo Voador.

No mínimo um festão que vai
acontecer hoje, e também no
próximo domingo, de 21 ho-
ras a uma da madrugada.
Animada pelo excepcional
músico Paulo Moura que há
muitos anos vem realizando
um trabalho apurado em sin-
tetizar os sons citadinos. Já
gravou um disco ótimo nesta
especialidade e agora retor-
na a ela tocando para dançar
neste simpático local novo
da zona Sul da cidade. Ao
seu lado, sempre no sax so-
prano, alto e clarinete, nada
menos de 15 outros músicos
foram a banda. Incluindo
Mary Lou no vocal. Os cava-
lheiros pagam Cr$ 500, as da-
nias CrS 300. E o anúncio
assegura que no bar pode ser
comprado "cerveja, salgadi-
nhos e bebidas quentes". Se-
rá cha?

Maria Helena üutru
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Carlos Lacerda (ex-

+•••••••••••••••••••**

'arque Catacumba) show gratuito
liderado pelo saxofonista Juarez Araújo

E A GENTE NEM DEU NOME-> Show da
cantora Nana Caymmi acompanhada de
Cláudio Nucci (violão), Raimundo Queiroz
(violão), José Roberto dos Santos (baixo) e
Augusto Arid (bateria). Teatro Joio Caeta-
no, Pça. Tiradentes. Segunda-feira, às 21 h.
Ingressos a CrS 500, platéia e 1 ° balcão e CrS
300, 2° balcão, em beneficio da Escolinha de
Arte do Brasil.

Cotação do Leitor: (33 votos)

SEMPRE, SEMPRE MAIS—Show de Luci-
nha Lins e Cláudio Tovar. Direção de Jorge
Fernando. Coreografia de Rogério de Poli e
Cláudio Tovar. Teatro da Lagoa. Av. Borges
de Medeiros; 1 426 (274-7999). De 4« a
dom., às 21 h30m. Ingressos a CrS 800 e CrS
500, estudantes. i

PROJETO MÚSICA INSTRUMENTAL —
Show do saxofonista Juarez Araújo acompa-
nhado de Norato (trombone), Rique Pantoja
(teclados), Newton Rodrigues (trumpete),
Nilson Matta (baixo) e Everaldo (bateria).
Parque Carlos Lacerda, Catacumba. Dom,
às 18h. Entrada franca.

JARDS MACALÉ E LUIZ MELODIA —
Show dos violonistas e compositores açom-' 
panhados da banda Prazer. Cine-Show de
Madurelra, Rua Carolina Machado, 542. De
6a a dom, às 21 h. Ingressos 6a e sáb. a CrS
400 e dom, a CrS 300.

TANTA FESTA—Show do cantor e compc-
sitor Marcus Drummond acompanhado de
Marcelo Lima (teclados), Iberê (bateria), Flá-
vio (baixo), Alexandre (guitarra), Sávio (sax e
flauta). Participação de Zé Haikal e Gedivan.
Teatro Gay-Lussac, Rua Cel. João Brandão,
87. S. Francisco, Niterói. 6a, às 21h30m; sáb,
às 21 h e'23h e dom, às 20h. Ingressos a CrS
500, CrS 350. estudantes.

NOITE DE JAZZ — Apresentação do Quar-
teto de Saxofones (Juarez, Aurino, Charles e
Marcos), do conjunto Knignts of Karma e
jam session no final. Teatro Fonte da
Saudade, Av Epitácio Pessoa, 4866. Dom.
às 19h. Ingressos a CrS 400.

PROJETO FIM DE TARDE — II — Show do
saxofonista e maestro Paulo Moura e do
pianista Wagner Tiso. Teatro Arthur Azeve-
do, Rua Vitor Alves, 454, Campo Grande.
Sáb e dom, às 18h30m. Ingressos a CrS 150.

PROJETO HM DE TARDE—I—Apresenta-
çâo da cantora e compositora Fátima Gue-
des. Teatro Armando Gonzaga, Av Mal.
Mascarenhas de Morais, s/n°, Mal. Hermes.
Sáb e dom, as 19h. Ingressos a CrS 150.

GRUPO CAMAFEU—Apresentação do gru-
po formado por Tito (vocal), Paulinho (bate-
ria), Guto (percussão), Paulo Borba (violão),
Ricardo (cavaquinho), Elísio (flauta) e Lula
(baixo). Casa do Estudante do Brasil, Pça.
Ana Amélia, 9/9°. De 4" a dom., às
20h30min. Ingressos a CrS 250.

Cotação do leitor: -kirk (8 votos).
CHAMA DAS ÁGUAS — Show de lança-
mento do LP da cantora Joanna. Direção de
Hermínio Bello de Carvalho. Teatro Casa
Grande, Av. Afrânio de Melo Franco, 290
(239-4046). De 4a a dom., às 21h30m. In-
gressos de 4a a 6a e dom., a CrS 1.000 e CrS
800, estudantes; sáb., a CrS 1.000.

Cotação do leitor: **** (1 voto)
AGILDO RIBEIRO — Show do humorista.
Participação da cantora Doris Monteiro. Mú-
sica para dançar com a orquestra do maestro
Zanoni. Direção de Wolff Maia GoMen
Room do Copacabana Palace. Av. Copaca-
bana, 327 (256-8590 e 257-1818), 5a e dom.
às 22h, 6a e sáb. às 23h. Ingressos 5a e dom,
a CrS 1 mil. 6a a CrS 1.200, sáb., a CrS 1.300.
Sem consumação mínima. O salão abre às
21 h, para serviço e jantar.

Cotação do Leitor: •••* (14 votos)
EMOÇÕES—Show do cantor e compositor
Roberto Carlos, acompanhado do conjunto
RC 9 e do Coral RC e grande orquestra do
Canecão. Texto, roteiro e direção de Miele e
Boscoli. Regência no maestro Eduardo La-,
ges. Cenografia de Mário e Mauro Monteiro
Canecão. Av. Venceslau Braz, 215 (295-
3044 e 295-1047) 4a e 5a, às 21h30m, 6a e
sáb. às 22h30m e dom., às 20h30m. Ingres-
sos a CrS 1500. \

Cotação do Leitor: **** (73 votos)
A ROLETA DO PAULO SILVINO — Espeta-
culo de humor e variedades com Paulo
Silvino, Manoel da Conceição (violão), Sidney
Matos (piano), atores e músicos. Direção de

Gracindo Júnior. Teatro Gloria, Rua do Rus-
sei, 632 (245-5527). 5a e 6\ às 21 h30m; sáb.
às 20h e 22h30m; dom., às 18h e 21h.
Ingressos 5a e dom., a CrS 1.000 e CrS 600,
estudantes; 6a, sáb., a CrS 1.000.

BRILHO DAS ESTRELAS — Apresentação
de Fernanda Lamour, Bira Teles, Jacira Cos-
ta, Huguette, Waldecir, Mareia Levi e outros.
Teatro Faria Uma, Rua Jaime Redondo, 2,
Vila Kennedy. Dom, às 19h30m. Ingressos a
CrS 100.

MENINOS DO CIO — Show da Gang, do
Movimento de Arte Pornô, com Cairo Assis
Trindade, Sandra Terra, Eduardo Kac, Denise
Trindade e Cynthia Dornelles. Menino do
Rio, Rua Dias Ferreira, 233. Hoje e amanhã,
à meia-noite, e domingo, às 22h. Sem couv-
ert.

Cotação do leitor: •••*• (23 votos)

NONATO LUZ — Show do violonista e
compositor. Kiau's Bar. Rua Dias Ferreira,
410. (294-4197). De 3a a sáb., a partir das
22h. Consumação de 3a a 5a e dom., a CrS
450 e 6a e sáb.. a CrS 600. ;

MÚSICAS DÈ SEMPRE—Apresentação do
cantor Mário Jorge e trio formado por Luiz
Carlos (piano), Renato Amroim (baixo) e
Fernando Pessoa (bateria). Cervejaria Chu-
crute. Lgo. de S. Conrado (399-4974). Dc-
mingos, a partir das 21 h. Couvert a CrS 250.

NEW JOA — Show de Sidney Matos
(violão e voz), Marcelo Bernardes (sax e
flauta) Carlos Munhoz (guitarra), Fernando
(bateria) e Flávio Perè (baixo). Estrada do
Joá, 2360. (antigo Bar Luar) (399-0309): De
5a a dom, às 21 h. Couvert a CrS 250.

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 Dixieland
com a Mississipi Dixieland 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 Angeli-
ca, 29 (286-8338).

COSTINHA É CULTURA—Show do humo-
rista Costinha. Após o espetáculo, apresen-
tação da cantora Carminha Mascarenhas.
Sambão e Sinhá, Rua Constante Ramos,
140 (256-1871). De 3a a 5a, às 23h; 6a e sáb,
às 24h e dom., às 22h. Ingressos de 3a a 5a. a
CrS 1 200; tP e sáb, a CrS 1 500 e dom., a
CrS 1000.

JOÃO DO VALE — Show do compositor e
violonista acompanhado de Julinho (açor-
deon), Pipiu (violão). Bar do violeiro. Rua
Aristides Esplnola, 44. De 6a a dom., a partir
das 23h. Couvert a CrS 400.

WESTERN CLUBE—Programação: Dom. e
2a, às 22h, Fernando Garcia (voz e violão)
acompanhado de Reinaldo (percussão). Ca-
reca (baixo), Torquato Mariano (guitarra) e
José Haikal (cantor e compositor). Consuma-
ção a CrS 150. Rua Humaitá, 380.

Cotação do leitor: **•** ( 1 voto)
ESCÂNDALO — Show da cantora, composi-
tora e pianista Angela Ro Ro acompanhada
de Isidoro (guitarra), Bira (percussão), Luisão
(piano), Cacau (sopro), Chiquinho (bateria) e
Décio (baixo). Teatro Clara Nunes, Rua
Marquês de S. Vicente, 52 (274-9696). De 4a
a dom., às 21h30m. Ingressos a CrS 800 e
CrS 600, estudantes. Até dia 4 de abril.

*

REVISTAS

FUSÃO

A GAIOLA DAS MIMOSAS — Show de
travestis com Geórgia Bengston, Camile,
Andreia Gaspareli, George Rosas e Evelin.
Texto e direção de Brigitte Blair. Teatro
Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos, 51 (521-
2955). De 3a a domingo, às 21h30m. Ingres-
sos a CrS 500 (de 3a a 6a) e CrS 600 (sáb. e
dom.).

Cotação do leitor: -k-k-kk (4 votos)
BONECAS COM TUDO EM CIMA — Show
dos travestis Verusca, Cláudia Celeste Jane
di Castro e Maria Leopoldina. Teatro Prince-
sa Isabel, Av. Princesa Isabel, 186 (275-
3346), De 3a a 6a. às 21h30m; sáb. às
20h30m e 22h30m; dom, às 18h e 21h30m.
Ingressos de 3a a 6a e dom, a CrS 800 e CrS
500, estudantes; sáb, a CrS 800.

MUSICA
NABUCCO — Ópera em quatro atos de
Giuseppe Verdi. Libreto de Temistocle 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) Eleó-
nora Jancovic (mezzo-soprano), Áurea Go-
mes (soprano) Wassili Janulako (dias 25, 28
e 31) (barítono) e Fernando Teixeira (barto-
no), Marlene Uchoa (mezzo-soprano), Wilson
Carrara (baixo-baritono) e Joel Telles (tenor).
Teatro Municipal, Pça. Mal. Floriano, (262-
6322). Assinatura B—dia 31 de março, às
21h; Assinatura C — hoje, às 17h. Recitas

CIRCO DANÇA
DOMINGUEIRA DANÇANTE — Baile-show
com a orquestra do saxofonista e maestro
Paulo Moura. Circo Voador, Praia do Arpoa-
dor. Dom. às 21 h. Ingressos a CrS 500 e CrS
300. estudantes.

A crise que assola a indústria do disco
continua produzindo fusões. Desta vez foi o
Estúdio Eldorado, do jornal O Estado de São
Paulo, que passou para o controle da Odeon.
Segundo essa empresa que se recusa a revê-
lar as cifras da transação, a operação foi
semelhante à realizada com a WE A. Ou seja:
a Odeon fabrica e vende os discos da Eldora-
do, distribuindo-os pelo Brasil, com a exce-
ção de São Paulo, onde o selo, artisticamen-
te autônomo, continua com o controle de
seus produtos.

INTERNACIONAL
Nesta segunda-feira o compositor Fag-

ner desembarca em Nova Iorque para iniciar
a gravação de seu primeiro disco nos Esta-
dos Unidos, depois da boa experiência com o
LP espanhol, que vendeu mais de 200 mil
cópias só no Brasü. Com ele, estarão o
baixista Jamil Joanes, as cordas de Manacés
e os infatigáveis teclados de Lincoln Olivet-
ti. Na percussão, o internacional Nana Vas-
concellos, presença marcante de Manera
Fru Fra Manera, o LP de estréia de Fagner,
em 1973.

PASSAPORTE
, Nos próximos dias,' Tom Jobim embarca

pára os Estados Unidos a fim de renovar o
green-card que há 20 anos o permite traba-
lhar naquele país. Vai com a mulher, Ana
Beatriz, e o filho João Francisco, de dois
anos, que está tirando seu primeiro passa-
porte. Mas não será uma viagem turística.
Jobim tem "30 músicas novas em cima do
piano", que podem resultar em mais um LP
americano. Além disso, há um convite aceito
para fazer a trilha sonora da superprodução
Gabriela, Cravo e Canela, com Marcello
Mastroiani, Sophia Loren e Sônia Braga nos
principais pepéis. Por fim, Nova Iorque será

¦ o cenário inicial do programado Especial do
compositor na TV Globo. As primeiras cenas
devem ser tomadas no Museu de História
Natural da cidade, "onde ainda se podem
conhecer algumas espécies brasileiras já ex-
tintas no próprio Brasil".
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Tom Jobim
de viagem
para os
Estados
Unidos

PONTE
Miguel Bosé é outro cantor espanhol que

tenta a ponte com o Brasil, já realizada de
forma comercialmente bem-sucedida por
Júlio Iglesias. Bosé, que andou apresentan-
do-se aqui em 1081, até no programa no
Chacrinha, gravou uma versão de seú suces-
so europeu, I Don't Know, com o titulo não
exatamente vernáculo de Tutti Frutti. A
novidade, além do portunhol provável, é o
concurso vocal das Frenéticas, que contra-
cenam com Bosé.

Tárik de Souza
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As Quatro
Estações, de An-
tonio Vivaldi
(Philips 6500.877).
Com Felix Ayo
(violino) e conjun-
to I Musici.

A Philips ree-
dita a mais famo-
sa obra de, Vivai-
di, numa grava-
ção clássica de
Feliz Ayo com I Musici. As Quatro Estações eqüivalem
aos quatro primeiros concertos do Opus 8 de Vivaldi (II
cimento dell'armonia e dell"invenzione). Descrevendo
sucessivamente a primavera, o verão, o outono e o
inverno, Vivaldi consegue uma variedade de atmosfera e
de colorido que corresponde a um dos pontos mais alto»
do estilo barroco em música. (Luis Paulo Horta).
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She Shot me Down (Reprise/WEA). Frank Sinatra
com orquestra. Arranjos de Gordon Jenkins, Don Costa e \
Nelson Riddle. ...;_

Que Frank Sinatra já não é o mesmo todo mundo '
sabe. Desde seu retorno em 1974, com OI* Blue Eyes Is -
Back, so sinais do tempo vêm se tornando mais e mais BV
evidentes em sua voz, antes suave, limpa, natural, hoje-
grave, rouca e eventualmente hesitante. Mas se The'
Voice já não é a voz, continua a ser um grande Intérprete..
E um grande profissional: seus discos, mesmo os últimos,. >
que nem de longe lembram os da fase Capitol ou dos
primeiros anos de Reprise, são soberbamente produzidos
e admiravelmente arranjados. Este, além dessas virtu- '

des, conta com um repertório irretocável, em que se
misturam canções inéditas de Alec Wilder.uma de um •
show fracassado
de Stephen Son-
dheim, um reen-
contro de Sinatra
com seu velho
amigo Jule Styne
e, acima de tudo,
uma nova versão
para o clássico
Thanks For The
Memory em que o
Intérprete nos faz
esquecer, por mo-
mentos, que a voz
já não é a voz.
(João Máximo)

¦ ¦ ¦

Pirates (WEA 26.050). Com Riclde Lee Jones, autora ;
das músicas (uma parceria com David Kalish e outra".':1
com Sal Bernardi) e dos arranjos de vozes e metais.
Produção de Russ Titelman e Lenny Waronker. Arranjos J
de orquestra: Ralph Burns e Nick DeCaro. Gravado em, •
janeiro de 1980 em Hollywood. »"^

Com apenas 24 anos, em 1979, Rickie Lee Jones, de'.„
Chicago, criada em Los Angeles, tomou a música ameri-1:
cana. Páginas e páginas abriram-se para a desconhecida.:'
de voz estranha ("almiscarada", inventou a revista TÍ-..J-
me), letras contundentes e cínicas. "Posso pegar qual-;
quer pessoa nessa rua ou na próxima ei quina e incorpo-
rá-la" — disse a atrevidinha sempre de vestidos negros/ •
cigarrilha na boca e chapéus pretos em contraste com o$ ,
cabelos louros escorridos. Pirates tem muita balada-.
country, o que reduz um tanto o impacto sonoro das
crônicas urbanas musicadas por Rickie. Irresistível apè^;'.
nas o boogie-woogie incrivelmente vocalizado em Woo^; •
dy and Dutch on the slow Train to Pecking. (Tárik de
Souza). .'*

O Universo Rítmico de Guem (Som da Gente SDG''
010/82), com o percussionista Guem, participação de .
Daniel Slon e, apenas em Riacho, um grupo de ritmistas; • {
Produção de Cláudio Slon. Gravado em São Paulo, em-,
janeiro.

Guem, um extraordinário percussionista africano,.!
cria uma gania de ritmos e sons absolutamente fascinari- ('
tes. Utilizando instrumentos africanos (djembê, bonga e 

'¦ 
.

karkabu), afro-cubanos (congas e bongôs) e um construi- -
do por ele mesmo (trois-têtes), com sua inesgotável:
energia alcança clímaxes sonoros excitantes, reafirman: ;
do que a África é a gênese de todos os ritmos ocidentais. > ,
Indicado aos percussionistas, ritmistas, estudiosos dos
ritmos de outras culturas e pesquisadores em geral. (José ¦'
Domingos Raffaelli) ''-!/

RADIO
FM ESTÉREO

99.7 MHZ
HOJE

10h — Suite da Ópera Rei Arthur, de
Purcell (Collegium Aureum—15:50); Fanta-
sia em Fá Menor, Op. 49, de Chopin (Arrau
— 12: 15); Adagio Appassionato, Para Violi-
no e Orquestra. Op. 57, de Max Bruch
(Accardo — 9:42); Concerto em Si Bemol,
para Bandolim e Orquestra, de Pergolesi
(Anedda — 18:19); O Quebra-Noze* —
ballet em dois atos, Op. 71, de Tchaikows-
ky (Orquestra do Teatro Bolshoi e Rozhdest-
vensky (1 h23m); Suite Húngara, para Flau-
ta e Piano, de Bartok (Rampal — 12:23);
Schehérazade — Assie, La Flúte Enchan-

~Xr-

tée a rindHférent, de Ravel (Horne e Berns-
tein — 18:38).

20h — Missa Solamnis, de Beethoven
(Giulini — 1h28m); Sonata em Mi Maior,
para Violino e Cravo, Op. S/11 (Grumiaux
— 8:19); Concerto am Sol Menor, para

, Flauta • Orquestra de Cordas, de Bach,
IZoeller e Baumgartner — 11:35); Sinfonia
n° 5, em Si Bemol Maior, Op. 100, de
Prokofieff (Prev.in — 44:13); Sonatina, de
Ravel (Argerich — 10:32); Pour les Clias-
seurs I e II, da II Pastor Fido, de Haendel
(Marriner — 5:40).

AMANHÃ
20h — Concerto Grosso am Si Bamol

Maior, Op. 6/11, de Corelli.Ogor Oistrakh —
9:56); Solo a Pansoso — Ária para Sopra-
no e Orquestra, de Haydn (Edith Mathis —

6:14); Concerto n° 2, em Mi Bemol, para
Trompa e Orquestra, de Richard Strauss.
(Peter Damm — 19:28); Los Raquiabroe,
Coloquio en la Roja, Fandango dal Candil .
e Quejas ou La Maja y ei ruisenor (Goyes- -

cas), de Granados (Alicia de Larrocha —:
32:18); Sigurd Jorsalfar — Suite, Op. 56, de'
Grieg (Leppard — 20:16); 16 Valsas. Op.;.
39, de Brahms (Gelber —18:30); Sinfonia',
n° 8, em Ré Maior, de Mendelssohn (Masur
— 32:30); Sonata n° 1, em Si Menor, para>
Violino e Cravo, de Bach (Kogan e Karl
Richter — 15:00); Concerto em Fá Menor,'para 

Orquestra de Cordas e Continuo, de
Francesco Durante (Collegium Aureum —;-
11:45); Syrinx, de Oabussy (Anthony-
Dvvyer, flauta — 2:38). ' •'.

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.

QUARTETO DA UFRJ — Recital do grupo
formado por Santin» Parpinelli e Jaques
Nirenberg (violinos). Henrique Nirenberg (vio-
la) e Eugen Ranevsky (violoncelo). Programa:
Divertimento Op 1 n° 1, em Si Bemol
Maior, de Haydn; Quarteto Brasileiro, de
Henrique Oswald e Quarteto Op 56 n° 2, de
Szymanowski. Museu da Chácara do Céu,
Rua Murtinho NObre. 93. Santa' Teresa.
Hoje, às 21 h.

O MENOR CIRCO DO MUNDO — Musical
infantil com o grupo Abracadabra. Circo
Voador Praia do Arpoador. Sáb. e dom . às
17h30min. Ingressos a CrS 250.

FALO DE PHALLÓS — Teatro-dança com o
grupo 3 na Corda Bamba. De Vânia Penteado
e Mauro César. Direção de Jamir Soares.
Teatro da Galeria. Rua Senador Vergueiro.
93. De 4a a domingo, às 21 h. Ingressos a CrS
300. Até dia 4.

ANEDÓTICA — Apresentação do grupo de
dança Coringa. de Graciela Figueroa Teatro
Teresa Rachel. Rua Siqueira Campos, 143.
De 4a a domingo, as 21 h Ingressos a CrS
300 Ultimo dia

O LEITOR E O CRITICO
Neste cupão 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-
vaçôes", pede acrescentar
qualquer comentário, inclusl-
ve sobre a qualidade da proje-
ção ou o estado da saía. 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 cupão deve ser
entregue na agência de classi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL mais próxima de
sua casa ou enviado pelo Cor-
relo para o JORNAL DO
BRASIL, Seção Divirta-se, ^ m
Avenida Brasil, 500, 6° andar ^— CEP 20.940. dffc
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H Espetáculo  U |
Local/Canald«TV  . |
Dia. Hora.

Cotaçèo

ObaarvaçõM."ri

I
Nomedo leitor.

Profissão. .Idade.

Endereço

CEP Telefone.

OS CUPÔES ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS ESPETÁCULOS.
AS COTAÇÕES DIVULGADAS REFLETEM APENAS A OPINIÃO DOS LEITORES
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TEATRO
Cotação do leitor: •*** (2 votos)
AMOR VAGABUNDO (ETERNAMENTE
NUNCA)—Texto de Felipe Wagner. Dir. de
Domingos de Oliveira. Com Betty FAria e
Jorge Dória. Teatro Vanucci, Rua Marquês
de S. Vicente, 52—3o (274-7246). De 4a a 6a
as 21h30m; sáb.. 20h e 22h30m e dom., às
.I9h e 21 h30m. Ingressos 4» e 5". a CrS 1 mil
e"Cr$ 700, estudantes; de 6" a dom. a CrS 1
mil.
! História de uma conturbada paixão
entre um homem casado e uma moça
solteira.

Cotação do leitor: •** (2 votos)
D PARTO OA BÚFALA — Texto de Monah
Delacy. Dir. de Roberto Frota. Com José
fc/layer, Nadja Nardini, Angela Vieira. José
Roberto Mendes, Alice Viveiros de Castro.
Teatro Gléucio Gill, Praça Card. Arcoverde.
s/n° (237-7003). De 3* a 6*, às 21h30m;
•sáb., às 20h e 22h30m; dom. às 18n30m e
•21h30m. Ingressos de 3a a 5" e dom. a
:Cr$ 800 e CrS 500. estudantes; 6" e sáb, a
•CrS 800 Comédia de costumes e situações,
•mostrando os encontros e desencontros de
'.um jovem casal, nos caminhos da Ponte
•Aérea.

• Cotação do leitor: **•* (16 votos)
! A NOITE DO OSCAR—Comédia de Vicente
I Pereira. Dir. de Luis Carlos Ripper. Com
-Thais Portinho, Nildo Parente, Maria Lúcia
Dahl, Duse Nacaratti. Mário Borges. Teatro
•do BNH. Av. Chile. 230 (262-4477). De 4" a
.6». às 21h15m, sáb., às 20h e 22h15m e
;dom„ às 18h e 21 h. Ingressos de 4» a 6* e
•dom., a CrS 600 e CrS 300, estudantes e
Isáb., a CrS 600. (14 anos).
{'¦ Uma série de acontecimentos impre-
'vistos e grotescos frustra os planos de um
Igrupo de amigos que pretendia assistir
ípela televisão à cerimônia de entrega do
¦Oscar.

ÍPEER GYNT — Texto de Henrik Ibsen. Dir.
!de Marcos Fayad. Mús. de Tim 'Rescala. i.
|Com Arnaldo Marques, Daniel Barcellos,
! Henri Pagnoncelli. Jaime Leibovich, Marcos
J André, Melise Maia, Paulinho de Tarso. Ro-
igério Lima, Thais de Andrade, Theotoniode ,
! Paiva. Terezinha Marcai, Ticiana Studart,
1 Walkiria Alves. Músicos: Letlcia Garcia (Clari-
inéta), Teca Vieira (violino), Sérgio Felix (flau-
; ta). Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha. 187
'(220-8394). De 4" a sáb., às 21 h; dom., às
!l9h. Ingressos a CrS 800 e CrS 500, estu-
Idantes. .'¦_¦_._.
< Ao longo de uma vida cheia de aventu-
; ras e emoções, Peer Gynt, uma espécie de
• Fausto nórdico, busca desesperadamente
la sua própria identidade.'
! Cotação do leitor: •••• (3 votos)
"AMADEUS — Texto de Peter Shaffer. Dir.

de Flávio Rangel. Dir. mus. de Aylton Esco-
bar. Com Raul Cortez, Edwin Luisi, Marieta
Severo, Ruy Affonso, Labanca, Jorge Chaia,
Jorge Cherques, Renato Dobal, Luis Magnel-
li e outros. Teatro Adolpho Bloch, Rua do
Russel, 804 (285-1465). De 4". a 6", às
21h30m; sáb. às 22h. e dom., às 18h è
21h30m. Ingressos a CrS CrS 1 mil e CrS
5B0, estudantes (4a, 5a e dom.) e CrS 1 mil

•200 (6a e sáb.).
Em Viena, nos fins do séc. XVIII,- o

compositor oficial da Corte, Salieri, trans-
tornado de ciúmes pelo gênio do jovem
Mozart, lança um desafio a Deus, por
quem se sente traído.

MOTEL PARADISO — Texto de Jucá de'Oliveira. Dir. de José Renato. Com Maria
Delia Costa, Leonardo Villar, Yara Amaral,'Oswaldo 

Loureiro, Fernando José, Ellsio Jo-
sé, Denise Barreiros. Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 3a a

'6a, às 21h30m; sáb, às 20h e 22h30m e
dom. às 18h e 21h. Ingressos de 3a a 5a, a
CrS 600; 6a e sáb., a CrS 1000; dom. a CrS
¦1000 e CrS 600, estudantes (18 anos).

•CELEBRIDADES — Apresentação de tre-
,chos de diversos musicais em cartaz na
Broadway. Direção de Laura Chipe. Com o
grupo TLT. Escola Americana, Estrada da
Gávea. Dom, às 17h. Ingressos a CrS 600.

õ Cotação do leitor: •• (33 votos)
.PO DE GUARANÁ — Musical baseado no
original Fourtune, de Russel e Melrose.'Adaptação 

de José Rodrix. Dir. de Wolf
Maya. Com Cininha de Paula, Cláudio Saviet-

-to, Guilherme Karan, Eliane Maia. Papagaio
: Café Cabaré, Av. Borges de Medeiros, 1426

(274-7999). Dé 4a a 6a, às 21h30m; sáb., às
20h e 22h; dom., às 19h e 21h30m. Ingres-

' sos 4a, 5a e dom., a CrS 800 e CrS 500,
estudantes; 6a e sáb., a CrS 800.'-' Um conjunto de rock busca subir na

vida por todos os meios.
' 

Cotação do Leitor: ••••• (6 votos)' 
A TEMPESTADE — Texto de Augusto Boal,
inspirado em Shakespeare. Dir. de José Luiz

' Ribeiro. Com Moisés Aichenblat, Hilário Sta-
híslaw, Andréa Daher, Marcos Bandeira, Sér-
gio Arcuri e outros. Teatro Glauca Rocha,
Av. Rio Branco. 179 (224-2356). De 3a a 6a-

1 feira, às 18h30m; sáb., às 18h. Preço único
' Cr$ 300
t • Uma rebelião liderada pelo escravo
l Caliban procura derrubar o poder coloni-

zador que domina uma ilha selvagem,
graças aos conhecimentos científicos de
Próspero, um nobre italiano.

, Cotação do leitor: •••• (34 votos)
rA SENHORITA DE TACNA — Texto de
Mário Vargas Llosa traduzido por Millór Fer-

' 'nandes. 
Direção de Sérgio Britto. Figurinos

•'de Mimina Roveda e cenários de Paulo
'•'Mamede. Com Tereza Raquel, Sérgio Britto,
" Luis de Lima, Ana Lúcia Torres, Dema Mar-
'¦'ques, Marcos Weimberg e Tamara Taxman.

Teatro de Arena. Rua Siqueira Campos. 143
(235-2119). De 4a a 6a, às 21h30m; sáb., às

_20h e 22h30m.; dom., às 18h. e às 21h30m.
.-r_í... - ;,! fsl . . .

LONGA DURAÇÃO
Peer Gynt, espetáculo do Grupo Engenho,

dirigido por Marcos Fayard, que está em cartaz
no Teatro Ginástico, tem sessão única, hoje, às
19h. A razão desse horário é que o texto de
Ibsen, excessivamente longo, exige um espeta-
culo de muitas horas de duração. A montagem
de Fayard, que na estréia atingiu a marca das
quatro horas, mas que no decorrer desta sema-
na teve a sua duração diminuída — está com
3h40m, mas o diretor pretende compactá-la até
aingir as três horas. A qualidade do texto, a
beleza visual do espetáculo, a marcante musica
de Tim Rescala e a boa direção garantem um
programa de alto nivel para o domingo. Mas
atenção: o espectador que for ao Ginástico não
espere encontrar um texto leve e um espetáculo
facilmente digerível. Mas o tempo é diluído pelo
clima encantatório e as discussões propostas
por Ibsen. Vale a pena enfrentar a maratona.
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NOVOS TEATROS

Ainda que não disponham de requisi-
tos excepcionais de conforto, duas novas
salas de espetáculo estão à disposição do
público teatral carioca.

O Teatro Gil Vicente, na Av. Chile, que
funciona ho antigo pavilhão de Portugal
para a feira que comemorou o Vo Cento-
nário do Rio, está apresentando Mãe D'A-
gua. Outro teatro é o do Tapume, que
funciona na Voluntários da Pátria, onde
estava instalado o restaurante Schnitt e
que agora é uma igreja de seita protestan-
te. Não se sabe muito bem como convive
a peça Grito no Andaime, que é levada lá,
e os cultos religiosos.

A boa vontade de abrir novos teatros,
improvisando locais não preparados para
tal fim pode ser explicada pela necessida-
de dos grupos em mostrar seus espetácu-
los a qualquer custo. Às vezes a precarie-
dade dõs locais e das montagens nem
sempre justifica tanto esforço.

NA VÉSPERA
DO OSCAR
Antecipando as emoções

da entrega do Oscar, o pú-
blico poderá ir hoje, às 21h,
aò Teatro do BHN para
assistir A Noite do Oscar,
"comédia hedionda de Vi-
cente Pereira". A peça tra-
ta de uma reunião em tor-
no da tv para assistir à
cerimônia de entrega dos
prêmios de Hollywood. Co-
média com traços apoca-
lípticos, tem apenas o Os-
car como pretexto para
uma análise do comporta-
mento da classe média.
Como manda dizer a pro--
dutora e atriz Thais Moniz
Portinho — que interpreta
a promotora da festa da
Noite do Oscar — "Venha
assistir ao Oscar de 1983
na véspera do de 1982".
Convite bem no espírito do
espetáculo.

Õ Espirro por Cr$ 200.

ADAPTAÇÃO AOS
TEMPOS

No Brasil poucas vezes se utilizou p
esquema de vendas de ingressos para tea-
tros dos Estados Unidos e da Europa. Isto
é, cobrar preços diferenciados — mais
caros se o espectador sentar próximo ao
palco, mais baratos se escolher um lugar
mais distante. Os teatros pequenos e a
indisciplina da platéia (que mesmo com-
prando o ingresso mais barato procura
sentar nas filas mais caras) fez com que
essa boa idéia fosse abandonada. Agora,
com a recessão econômica,.essa prática
está voltando aos poucos. Em São Paulo,
Clodovil utiliza, com excelentes resulta-
dos, o esquema no enorme Teatro Briga-
deiro no seu espetáculo Seda Pura &
Alfinetadas. No Rio, o produtor e diretor
Joáo Bethencourth está introduzindo a
prática no Teatro Copacabana. Quem qui-
ser assistir à comédia Espirro Milionário
pode fazê-lo por apenas Cr$ 200, desde que
se sujeite a sentar-se num lugar distante.
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Macksen Luiz

Vesperal 5a, às 17h. Ingressos 4a. 5a e dom.,
a Cr$ 800,00 e CrS 500, estudantes; 6a e
sáb., a CrS 800; vesp. 5a. a CrS 500. Até dia 4
de abril.

Escritor empenhado em escrever um
livro inspirado na história da sua familia
procura reconstituir na sua memória a
patética e decadente trajetória dos seus
antepassados.

Cotação do leitor: *** (11 votos)
A CORRENTE — Comédia em três elos, de
Consuelo de Castro, Lauro César Muniz e
Jorge Andrade. Dir. de Luis de Lima. Com
Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça.
Teatro Senac. Rua Pompeu Loureiro, 45
(256-2641). De 4a a 6a às 21 h; sáb., às 22h e
dom., às 18h e 20h30m. Matinê às 5a, às
17h. Ingressos, a CrS 400 (preço único).
Último dia.

Infidelidade conjugai comp recurso de
ascensão social, e como ela se manifesta
em três diferentes camadas da sociedade.

Cotação do leitor: •••*• (43 votos)
O BEUO DA MULHER ARANHA — Texto
de Manuel Puig, adaptado da sua novela. Dir.
de Ivan de Albuquerque. Com Rubens Cor-
rêá de José de Abreu. Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Morais, 824 (247-9794). De 3a a
6a, às 21h30m; sáb., às 20h e 22h30m;
dom., às 18h30m e 21 h30m. Ingressos a CrS
1.000 e CrS 500 (estudantes).

Reunidos na cela de uma prisão, um
homossexual e um guerrilheiro resistem
ao desespero, fazendo surgir entre si uma
complexa relação humana. Prêmio MEC

para um dos cinco melhores espetáculos
de 1981.

Cotação do leitor: *•** (1 voto)
QUANDO AS MÁQUINAS PARAM — Tex-
to de Plínio Marcos. Dir. de Nobel Medeiros.
Com Jorge Paulo e Rita Viana. Teatro Sesc
de São João de Meriti, Rua Ten. Manoel de
Alvarenga Ribeiro, 66, São João de Meriti
(756-4615). De 5a a dom., às 20h30m. In-
gressos a CrS 300, CrS 200 estudantes e CrS
150 sócios do SESC. Até dia 2 de maio.

O desemprego causa grave crise no
relacionamento entre um jovem operário
e a sua mulher.

Cotação do leitor: •• (33 votos)
CALUNIA—Texto de Lilian Hellman. Dir. de
Bibi Ferreira. Com Lfdia Brandi, Ariclê Perez,
Monah Delacy, Lidia Matos, Cristina Santos,
Estelita Bell, Sylvia Bandeira e outros. Tea-
tro Maison de France. Av. Pres. Antônio
Carlos, 58 (2204779). 4a. 5a. 6a, às 21h30m;
sáb., às 20h e 22h30m e dom., às 18h e 21 h.
Ingressos: 4a. 5a, 6a e dom a CrS 1 mil e CrS
500, estudantes; sáb. a CrS 1 mil. Até dia 4
de abril.

Nos Estados Unidos, na década de 30,
a suspeita de homossexualismo levanta-
da por uma aluna contra duas professoras
transtorna a vida de uma escola.

Cotação do leitor: ••• (19 votos)
O ESPIRRO MILIONÁRIO (Quem Gosta
Demais de Sexo Morre Fazendo Amor) —
Comédia de Pierre Chesnot. Adapt. e dir. de
João Bethencourt. Com Francisco Milani.
Carvalhinho, José Santa Cruz, César Monte-

negro, Arthur Costa Filho, Marta Anderson e
Margô Mello. Teatro Copacabana, Av. Co-
pacabana,327 (257-1818 R. Teatro). De 4a a
6a, às 21h30m; sáb., às 20h e 22h30m,
dom., às 18h e 21h30m, véspera! na 5a, às
17hr Ingressos 4a, 5a e dom., a CrS 600, CrS
400, estudantes e CrS 200, balcão; vesp. 5a a
CrS 350 e CrS 200, balcão; 6a a CrS 600 e CrS
200, balcão e sáb, a CrS 700 e CrS 200,
balcão.

Disputa em torno da herança de um
escritor de literatura erótica.

' Cotação do leitor: •*••••• (197 votos)
A BOMBA DA ELISABETH — Comédia de
Álvaro Valle. Dir. de Aderbal Júnior. Com
Suely Franco, Norma Blum, Aimée, Marcelo
Picchi. Priscila Camargo, Tânia Loureiro, Ha-
roldo Botta, Farneto, Miguel Rosenberg.
Teatro Mesbla. Rua do Passeio, 42 — 11o.
(240-6141). De 3a a 6a, às 21h15m; sáb.. às
20h e 22h30m; dom., às 18h e 21h15m.
Ingressos de 3a a 6a e dom. a CrS 700 e CrS
500, estudantes; sáb., preço único CrS 800.

Peripécias deco.rrentes de um atenta-
do contra ditador africano durante sua
visita ao Brasil.

Cotação do leitor: ** (27 votos)
O BEIJO DA LOUCA — Texto de Doe
Comparato. Direção de Cecil Thiré. Cenários
e figurinos de Maria Carmem. Músicas de
Caique Botkay e Beto Coimbra. Com Cláudio
Cavalcanti, Stella Freitas, Eduardo Tòrnaghi,
Ada Chaseliov, Hélio Ary, Thelma Reston e
outros. Teatro Joào Caetano, Pça. Tiraden-
tes (221-0305). De 4a a sáb, às 21 h; dom, às
18h e 21 h. Ingressos de 4a e 5a CrS 200, de
6a a dom, a CrS,300. Até dia 4 de abril.

História de uma assassina psicopata
que tem seu crime contestado por um
médico psquiatra.

MÃE DÁGUA—Texto de Raimundo Alber-
to. Direção de Fernando Penna Roza. Com
Celso Terra, Cao Costantino, Glória Romilly.
Lúcia Pernambuco e Romero Fernandes.
Teatro Gil'Vicente. Av. Chile, 330. De 5a a
dom., às 21 h. Ingressos a CrS 400 e CrS 200.
estudante. .

' Cotação do leitor: •••• (33 votos)'
CABARÉ S.A. — Espetáculo de variedades' com textos de Oswald de Andrade, Grande
Othelo, Antônio Pedro, Mauro Rasi.e Heloísa
Arruda. Dir. de Antônio Pedro. Dir. mus. de
Caique Botkay. Com Angela Leal, Tony Fer-
reira, Antônio Pedro, Angela Valério, Jalusa
Barcellos, Silvia Sahgirardie Luís Carlos
Burucá. Teatro PHvaMIua Álvaro Alvim. 17
(240-1135). De 4« a 6", jbs 21h15m? sáb., às
20h 6 22h30m; dom.; &_18h30m e 21 h15m.
Ingressos a CrS 800, e;Gr$ 600, estudantes e
CrS 200, classe teatral mediante carneira
sindical. ' 

' 
j \ / -

Dissolvendo imagens dos cabaré* pa-
risienses da belle époque e dos cabarés
literários da Europa Central num molho'bem 

brasileiro da Praça Máuá e da Lapa, a
equipe mostra os bastidores de um esta-
belecimento do gênero e exemplifica ai-
gumas de suas criações típicas. Prêmio
MEC para um dos cinco melhores espeta-
culos de 1981.

Cotação do leitor: -kirk-k (6 votos)

MOÇO EM ESTADO DE SÍTIO — Texto de
Oduvaldo Vianna Filho. Dir. de Aderbal Jú-
nior. Com Alfredo Ebasco. Carmem Gadelha,
Evandro Comym, Expedito Barreira, Fred
Gouveia, Gê Menezes, Júlia Guedes, Kinha
Costha. Miguel Oniga, Octacílio Coutinho,
Splange Jouvin, Vander de Castro, Zezé
Polessa. Teatro Glauca Rocha, Av.. Rk>:
Branco. 179 (224-2356). De 3a a 6*. às 21 h;,
sáb. às 20h e 22h30m; dom. às 18h e 21 h.;
Ingressos de 3a a 6a e dom. a CrS 700 e cr$
500, estudantes, sáb. a CrS 700.

Análise das perplexidades, das dúvi-
das existenciais e políticas e dos descami-

i nhos da juventude carioca do início da
década de 60, a partir da perspectiva de

l 1965, quando a peça foi escrita. Troféu
Mambembe pára õ melhor texto e Prêmio
MEC para um dos cinco melhores espeta-
culos de 1981• -.' . ', 

Cotação do leitor: *••»:• (99 votos)
LA VÊNUS DESBUNDE — Comedia de
Hilton Marques e Max Nunes. Dir. de Mauri-
cio Sherman. Com Elizângela, Olney Cazarré,
Germano Filho, Carla Nell, Rogério Fróes,
Martim Francisco, Luiz Pimentel, Elza Go-
mes. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88
(287-7794). de 4a a 6a, às21h30m; sáb., às
20h e 22h30m; dom., às 19h e 21h30m.
Ingressos de 4a a 6* e dom. a CrS 800 e CrS
500. estudantes e sáb., a CrS 800.

O roubo de um pedaço da escultura de
Vênus de Milo desencadeia violentas rea-
ções em Paris e no mundo.

Cotação do leitor: ickirk (16 votos)
O BRAVO SOLDADO SCHWEIK — Texto
de Antônio Pedro e. Marinho de Azevedo,
adaptado do romance de Jaroslav Hasek. Dir.
de Antônio Pedro. Com Pedro Paulo Rangel,
Betina Viany, Vinícius Salvatori, Anselmo
Vasconcellos, Eliane Rogério. Teatro Candi-
do Mendes, Rua Joana Angélica, 63 (227-
9882). 4a e 6a, às 21h30m; 5a. às 21h30m;
sáb.. às 20h e 22h30m; dom., às 19h e
21h30m. Ingressos de 4a a 6a e dom. a CrS
700 e CrS 400, estudante, e sáb, a CrS 800 e
CrS 400, estudantes.

Um soldado astuto empenha-se em
salvar a sua pele na balbúrdia da Primeira
Guerra Mundial.

Cotação do leitor: ••* (6 votos)
OHI KRISIS... — Criação coletiva do grupo
Disritmia. Mús. de Cláudio Savietto. Dir. de
Louise Cardoso. Com Beatriz Junqueira,
Márcia Bulcão, Marcelo Barroso, Mauri
Aklander, Otávio Moraes. Teatro Experi-
mental Cacilda Becker, Rua do Catete, 338
(265-9933). De 5a a sáb.. às 21h30m; dom.,
às 19h e 21h30m. Ingressos a CrS 350 e CrS
250, estudantes. (14 anos).

A CRÍTICA
DO LEITOR

Rotulado de "musical tragicósmico", o
espetáculo baseia a sua linguagem na
expressão corporal, na movimentação e
na música.

Cotação do leitor: *•** (32 votos)
NOITES BRANCAS — De Dostoiewsky.
Adaptação e direção de Paulo Afonso, de
Lima. Com Neila Tavares, Cláudio Gonzaga,
Isolda Cresta e Luiz Carlos Félix. Teatro dos
Quatro, Rua Marquês de S. Vicente, 52/2°
(274-9895). De 3a a 6a, às 21h30m; sáb., às
20h30m e 22h30m; dom., às 19h e 21h.
Ingressos de 3a a 6a e dom., a CrS 800 e CrS
400, estudantes; sáb.. a CrS 800. Até dia 2

. de maio.

GRITO NO ANDAIME—Texto de Irio Lima.
Direção de Limachém Cherém. Com Lima-
chém Cherém, Carlos Tatiano, Bento Buglèe
Ana Magdala. Teatro Tapume, Rua Voluntá-
rios da Pátria, 24. De 5a a dom. às 21 h.
Ingressos a CrS 400, CrS 200, estudantes e
CrS 100, operários.

NOLA RAE — Solos de mímica a cargo de
uma internacionalmente consagrada espe-
cialista anglo-australiana. Teatro Villa-
Lobos. Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695).
Só na próxima 2a-feira, às 21 h. Ingressos a
CrS 600 e CrS 300, estudante.

CRIANÇAS
. A FORMIGUINHA FOFOQUEIRA — Teatro

Teresa Rachel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). Sáb. e dom., às 16h30. Ingres-

: sos a CrS 300.

MUNDO MÁGICO DE ORION — Western
Clube, Rua Huamitá, 380. Sáb. e dom, às
17h. Ingressos a CrS 300.

SOSSEGA LEÁO — Teatro Gay-Lussac."Rua 
Cel. João Brandão. 87. S. Francisco.

* Niterói. Sáb. e dom. às 16h. Ingressos a CrS
•' 200.

CARA OU COROA? — Teatro Cacilda Bec-
> ker. Rua do Catete, 338. Sáb. e dom. às 17h.

O SAPO OU O PORQUÊ? — Colégio Jaco-'bina. 
Rua Retiro dos Artistas, 812 (392-'.4783). 
Dom. às 16h. Ingressos a CrS 200.

MENINO MALUQUINHO — Cine-Show
-"-Madureira, Rua Carolina Machado. 542
-.(359-8266). Sáb.. e dom., às 16h e 17h.

Ingressos a CrS 200. Até dia 4 de abril.

O DIA EM QUE O GUARDA-CHUVA SE' 
APAIXONOU PELA SOMBRINHA — Tea-
tro dos Quatro, Rua Marquês de São Vicen-

•te. 52/2° (274-9895). Sáb.. e dom., às 16h e
' '17h15m. Ingressos a CrS 250.

O PINTO QUE VIROU GALO... O GALO
QUE VIROU PINTO — Teatro da Galeria,
Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8846). Sáb.,

., é dom . às 17h. Ingressos a CrS 200. Até dia
4 de abril.

'¦•Cotação do leitor: *** (2 votos)

PIPOCAS DE PAPIRO — Teatro Teresa
' Rachel. Rua Siqueira Campos. 143. Sáb.. 8

.•üom.. ãs 15h30m. Ingressos a CrS 300.
, Ultimo dia

A REVOLTA DOS BRINQUEDOS — Teatro
Vanucci, Rua Marquês de São Vicente, 52
(274-7246). Sáb.. às 17h e dom., às 16h e
17h. Ingressos a CrS 300.

QUEM DOIS CONTOS CONTA, DOIS PON-
TOS APRONTA — Teatro do Sesc de São
Joio de Meriti, Rua Tenente Manoel Alva-
renga Ribeiro, 56. Sáb.. e dom., às 16h30m.
tngressos a CrS 200 e CrS 100 (crianças). Ató
dia 25 de abril.

v_ .
CASAMENTO NA FLORESTA II — Teatro
da CEU, Av. Rui Barbosa, 762. Sáb., e dom.
às 17h30m. Ingressos a CrS 250.

DOM, UM RATINHO DIFERENTE—Teatro
do Colégio Estadual Guatemala. Praça
Presidente Aguirre Cerda. Bairro de Fátima.
Dom., às 17h. Entrada franca.

OS CIGARRAS E OS FORMIGAS —Teatro
Tablado. Rua Lineu de Paula Machado. 724.
Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS 250.

BRUXITO: O PALHAÇO DA EMlLIA —
Clube Olímpico, Rua Pompeu Loureiro,
116. Sáb. e dom., às 10h30min. Ingressos a
CrS 300.

OS PRIMOS JOCA E SERAFIM — Teatro
de Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo de
Paiva, 269. 5ae6a. às 16h30min. Ingressos a
CrS 200.

Cotação do leitor: ••** (2 votos)
O SONHO DE AUCE —Teatro Villa-Lobos.
Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). Sáb.. às
17h. e dom., às 16h. Ingressos a CrS 400.
Vendas antecipadas a partir de quarta-feira.

Cotação do leitor: •••*• (90 votos)
MARIA CONTA HISTÓRIAS — Parque La-
ge, Rua Jardim Botânico, 414. Sáb e.dorh.,
às 16h30m. Ingressos a CrS 250. Ultimo
dia.

DOM QUIXOTE OU AS ALEGRES AVEN-
TURAS DE UM CAVALEIRO ANDANTE —
Teatro Arthur Azevedo. Rua Vitor Alves.
454. Campo Grande. Sáb. e dom., às 16h.
Ingressos a CrS 150. Até dia 3 de abril.

Cotação do leitor: •*** (6 votos)
O JARDIM DAS BORBOLETAS — Papa-
gaio Café Cabaré. Av. Borges de Medeiros,
1426. Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS
300.

Cotação do leitor: ••**• (4 votos)
O DRAGÀO DA BONDADE — Teatro do
Clube Gurilandia, Rua S. Clemente. 408
(246-9801). Dom., às 16h e 17h30min. In-
gressos a CrS 200.

OU ISTO OU AQUILO — Teatro Glaucio
Gill Pça. Cardeal Arcoverde,,"S/n0 (237-
7003). Sáb.. às 17h e dom., às 16h. Ingres-'
sos a CrS 250.

PASSEIO NA TERRA DO SONHO — Tea-
tro Armando Gonzaga. Av. Mal. Cordeiro
de Farias,. s/n°. Mal. Hermes (390-5733).
Sáb. e dom., às 15h. Ingressos a CrS 160.

O PLANETA LILÁS — Teatro de Bolso
Aurimar Rocha, Av. Ataulfo de Paiva. 269
(239-1498). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a
CrS 200.

A LUTA DO GATO E DO RATO — Grajaú
Tênis Clube. Av. Engenheiro Richard. 83
(238-2388). Sáb., às 17hedom...às 10h30m

e 17h. Ingressos a CrS 250. Último dia.

ALADIM E A LÂMPADA MARAVILHOSA
— Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Le-
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Teatro
O Palhaço da Cidade (Teatro Ta-
pume)"É a melhor peça do Rio. Levei
meu filho e gostei muito". Murilo
Lopes Braga, garçom

* ¦ •"Essa peça é muito educativa
e divertida. Até eu achei graça".
Maria Cristina, psicóloga.

» *
"A peça é muito divertida e

educativa. Adorei". Arthur Apri-
gio, 11 anos.

» * * •
"Levei meus filhos e todos gos-

taram. É a melhor dos últimos
tempos". Carmen Costa, secre-
tária..
Amor Vagabundo (Teatro Va-
nusci)"Teatro muito interessante,
artistas excelentes mas com mui-
tos e dispensáveis palavrões".
Edno Vigeiro Ruds Filho, pro-
fessor.

Noites Brancas (Teatro dos
Quatro)"Lindo espetáculo. Excelente
figurino, ótimos atores que fazem
rir e chorar". Ivonete L. Macedo,
telefonista.

Espirro Milionário (Teatro
Copacabana)"Sem senões a excelente co-
média. O ar condicionado do tea-
tro estava muito frio no segundo
ato". Claudia Maria José, advo-
gada. • * »"Me diverti muito. Aconselho
a todos". Ricardo Storino, estu-
dante.

Oh! Krisis (Teatro Cacilda
Becker)"Criação coletiva do grupo:
Disritmia que merece ser visto;
pelo que o trabalho tem de inusi-1
tado. Quadros distintos se interlT-"
gando, alguns com extrema força.
Excepcional a percepção trazida
a cena no quadro com a palavra
mengo, traduzindo a força de um
sentimento secular, retirado do
futebol". Affonso Leitão, engé-
nheiro.

RESTAURANTES
•Piccol» Newa— Rua das Laranjeiras, 506,
Laranjeiras. Tel 225-9540. Restaurapje.de
cozinha italiana, filial do tradicional La Mam-
ma, de Ubatubaditoral paulista). Aberto dia-
riamente, para almoço e jantar, das
11 h30min à meia-noite. Aceita cheques e o
ticket Vale Refeição, mas não trabalha com
cartões de crédito. Inaugurado há seis rrie-
ses no andar térreo de um sobrado, em
estilo antigo, tem capacidade de atendimen-
to de 120 pessoas em um salão e um terraço
coberto. Do cardápio, destacam-se os sé-'guintes 

pratos: torteloni branco ou verde pu
creme e espnguete ao pescador (com frutos
do mar), a Cr$650; capeleti à la panna
(creme de vários queijos), a Cr$700; escajo-
pe à siciliana (com champignon e crèmèTle
limão), a Cr$750 e o destaque que é o Filé de
congro rosa ao forno (peixe importado do
Chile, com batata e pimentão), a"Cr$750.> O
Couvert da casa é servido como entrada è ô"
composto de: salada de legumes, creme de
ricota, pão da casa, manteiga e bolinhos de
carne Ou arroz ou empada, a CrS 180. Opção
de sobremesas: tortas de maçã, ricota, cho-
colate," massa folhada ou abacaxi, a Cr$200
ou frutas da época. Para beber:- cerveja, a
Cr$160; vinhos nacionais entre Çr$700 e
Cr$950 e os vinhos italianos Bardolind (tinto),
a Cr$1 mil e 600, Ruffino e Orvietto y
Frescatti, a Cr$2 mil e 800 e Bola (tinto ou
rose), a Cr$3 mil e 200.
¦ Le Pré Catelan — Av. Atlântica, 4240,
Copacabana. Tel: 521-3232, ramal: 7686.
Funciona diariamente no nivel E do Hotel Rio
Palace, para jantar, a partir das 19h. Só abre
para almoço quando o cliente fizer a reserva
com 48 horas de antecedência. 

'Tém ar
condicionado e música ambiente. Aceita
cheques e cartões de crédito. Decoração.do
salão em estilo art-decô. O estacionamento
pode ser feito no Shopping Cassino Atlânti-
co. Restaurante de cozinha francesa orienta-
da pela equipe do cozinheiro francês Gastón
Lenôtre. Sugestão dos melhores pratos:
charlotte de agrião com polpa de tomate, a
CrS 650; filé de truta ao leite de coco, a CrS 1
mil e 500; os três tournedos de Versailles, a
CrS 1 mil e 300. Para complementar, sobre-
mesa especial de Gastón Lenôtre, a CrS 700
e uma bandeja de queijos, a CrS 700. Suges-
tão de alguns vinhos da carta: o brasileiro
Forestier Reserva Especial, a CrS 2 mil 150;
o francês Chateau D'Yquem 1969, a CrS 19
mil; o chileno Macul Don Luis, a CrS 3 mil e
600; o português Grandjó, a CrS 3 mil e 600,
o argentino Weinschloss, a CrS 3 mil e 300 e
o alemão Zeller Scharze Katz, a CrS 4 mil e
400. «38... -—•gea

O grupo
Abra-
cadabra
apresenta
hoje, pela
última vez,
o
espetáculo
O Menor
Circo do
Mundo

mos, 51 (521-2955). Sáb. e dom,,_àS 16h.
Ingres sos a CrS 200.

AS TRÊS LUAS DE JUNHO EilM^DE
JULHO — Teatro de Arena, Rua Siqueira
Campos, 143. Sáb., às 17h e domr, às iV6h.
Ingressos a CrS 300. ~ **~

O GATO MALHADO E A ANDORINHA
SINHA — Teatro do Planetário da Gévea.
Rua Padre Leonel Franca, s/n° (274-0096J.
Sáb. e dom., às 16h e 17h30m. Ingressos a
CrS 350. ._"S"

MÔNrCA E CEBOLINHA EM APUROS —
Teatro do Clube Olympico. Roa~ Pompeu
Loureiro, 116. Dom., às 16h. Ingressos aCr$
200. • -._a

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES —
Teatro Teresa Rachel — Rua Siqueira Cahn-
pos, 143 (235-1113) Sáb. e dom, às 17h30m.
Ingressos a CrS 300.

EM BUSCA DO TESOURO — teatro Leo-
poldo Frées. Rua Manuel de Abreu, 16,
Niterói (717-1600). Sáb. e dom., às 16h.
Ingressos a CrS 200. Último dia'.' '¦ 

^H

Cotação do leitor: ••*•• (10 voto_V_;
O PALHAÇO DA CIDADE — TeatroTapu-
me. Rua Voluntários da Pátria. 24.. Sáb'.1 e
dom., às 17h30m. Ingressos a CrS 250..

A CASA DE DOCE DA FLORESTA ENCAN-
TADA — Teatro Clara Nunes. Rua Marquês
de S. Vicente. 52/3°. (274-9696). Sáb. e dom.
às 17h. Ingressos a CrS 250.

CINDERELA, A GATA BORRALHEIRÀ —
América Futebol Clube. Rua Campos Sales,
118. Sáb.. às )7hedom.,às 16h. Ingressos a
CrS 250. ¦ -i^1

¦'-,•• - f>b-



JORNAL DO BRASIL
domingo, 38/3/82 ? CADERNO B D 9

VOO LIVRE
W_BfflBHHflflHMBBBBBBBBii^BMBBBMBM^BBiHK»^ Almir Veigo

: ' • -ii.'¦¦. .. .'¦ ¦.'<•'¦ 7'.7 :¦¦.¦! :..ví*:77':7> v--\V:-^íV;'^
7 ¦¦ ¦/'.-..'.¦':'¦. •¦ ¦'.¦¦¦:... ;7s77 ,¦¦¦'¦¦ -,¦¦¦;¦,¦'.'-¦..¦'.¦¦ -yy.^yyiyyyyy''',yyy.yy.-yy4:y ::-y['y.-y.yyyy. ¦'':''.

_____w wiu ^wi-..i.'_m ^F

, j-r-z i .
^V77;;/VS7V:77«V'ml '¦ 1

. :. . ..:.¦.¦/,¦:  ::¦¦¦¦..¦¦¦¦;¦¦:¦::¦... ¦¦¦¦.: ¦,¦¦:...¦-. ¦¦ 
' 

¦;¦¦.. .:.¦-.,¦¦¦_¦ ¦.'-. .

;7777777-m:V777»:"777í5777>" ^7 ¦ ¦ 7777:777777777V777Vi|li

; Paul Geyer,
. : 26 anos,

. bicampeão
. brasileiro de

• vôo livre, faz
manobras de
\20 graus no

«Eí^-Pepino.
^Voadores
«experientes

não se
. arriscam.

Paul tem
sempre entre

seu
equipamento~-®s um

;. pára-quedas•especial que
;.abre em 20m
èb! de queda
gV livre.

. Segundo ele,
jj 100% dos
..... acidentes
^.provêm de

falha
humana.

f o- Falta de
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errada da
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passado, no Município
de Sapiranga no Rio Grande do
Sul minutos de suspense antece-
deram a queda fatal de um voa-

dor gaúcho, de 31 anos. Já desclassificado na
prova de competição, tentou brincar um
pouco no ar, planejando um wing-over, ma-
nobre acrobática. Nào conseguiu. Virou de
cabeça para baixo e não desvirou mais,
forçando uma queda livre de 200 metros.
Bateu a cabeça e faturou a coluna cervical.

Tanto Paulo Geyer, 26 anos, professor e
bicampeão brasileiro de voo livre, Beto Dou-
rado, 23 anos, excelente voador, como Mi-
guel Tavares, professor e voador há mais de
cinco anos foram unânimes em dizer: Falta-
ram experiência e noções técnicas.

Imagine que em Sapiranga existem
menos de 20 voadores, isolados do mundo.
No Rio, são mais de 300 trocando informa-
ções. Tenho certeza que este cara não sabia
o que tava acontecendo.

Miguel Tavares não gosta do assunto,
como os outros. "É caso raro". Afirmam que
se a asa delta não tivesse quebrado, o gaú-
cho não teria morrido.

Paul lembra que uma asa é feita para
agüentar 700 quilos. Feita de duralurnlnio, é
forte e resistente. Quebra somente em casos
como este.

Ele subiu, deu a manobra ficando de
cabeça para baixo. E estolou — parou a asa
no ar no dorso dela —, caiu dentro da asa
quebrando os dois bordos de ataque. Era um
cara pesado, cerca de 90 quilos. Veio direto
para o chão.

Quando a asa não quebra, as possibili-
dades de desvlrar durante a queda são gran-
des. O mesmo gaúcho, há algum tempo,
cometeu o mesmo erro, mas como a asa não
quebrou, teve sorte. Desvirou, conseguindo
até pousar de maneira correta. Amigos avi-
saram, aconselharam. Náo tinha experiência
suficiente para se arriscar. Não ouviu.

Mas isso não impede os voadores de
continuarem a fazer acrobacias diariamente
saltando da Pedra Bonita. Consciente, res-
ponsável, Paul monta sua asa, checa todo
equipamento, verifica o vento pela biruta.
Prepara-se para dar alguns wing-overs.

O principio do wingover é o mesmo
que o de looping, só que mais de lado. Não
completa voltas de 360 graus redondos. Um
wingover bem feito alcança 270 graus de
percurso e 180 graus de inclinação. Dá para
aliviar a asa com o horizonte. Quando Isto
acontece, o wingover é perfeito.

A experiência de vôo e noção de veloci-
dade, segundo Paul, são essenciais. O piloto
de avião tem números e valores reais de
velocidade e altitude, independe de vento. O
piloto de asa-delta tem que sentir. Esse é seu
ponto de referência.

O processo é lento. O piloto não vê a
manobra que fez. Tem que saber dos outros
o que aconteceu. Na hora de comandar a
asa, dar o wingover eu sinto a pressão do
meu corpo contra o cinto. Dali deduzo o que
está acontecendo. E me guio.

A sensação de liberdade, o sentimento
de estar solto no ar, sem amarras, asa como
parte do corpo, "sem trilhos como em mon-
tanhas russas", faz com que voadores se
atirem a manobras de acrobacia. Mas não se
arriscam. Paul, por exemplo, tem sempre
entre seu equipamento um pára-quedas. "Se
o gaúcho tivesse um, não teria morrido."
Este pára-quedas, próprio para este tipo de
vôo, abre em 20 metros de queda livre.

O risco não é uma coisa genérica, é
individual. Envolve experiência, estado psi-
quico, condições de equipamento.

Paulo afirma que 100% dos acidentes
advêm de falha humana. Ou o piloto não
está em condições psicológicas, ou nâo mon-
tou a asa correta e cuidadosamente, ou se
esqueceu de se amarrar à asa, ou errou na
manobra de aproximação.

Entrar em nuvens é erro comum. O

piloto perde completamente a orientação.
Um conhecimento completo sobre meteoro-
logia é essencial. Entrar numa CB, nuvem
que carrega até granito, é perigosíssimo..

— Na Alemanha, aconteceu um caso
estranhíssimo. Um piloto, um pouco descui-
dado, durante uma competição, entrou nu-
ma CB. Sumiu. Dentro, entre raios, chuvas,
pedras, trovões, se viu preso. Não conseguia
sair. Pendurou-se na asa, calculou, e pulou
abrindo o pára-quedas somente após a salda
da nuvem. Se tivesse aberto dentro da nu-
vem, tinha morrido. . I

Por isso, os pilotos enfatizam a presença
de espírito. A reação certa numa hora de
dificuldade já salvou muitas vidas. No Rio,
os casos de queda e morte não são freqüen-
tes. Da Pedra Bonita, os voadores calculam
que tenha morrido menos de 15 pessoas
nestes últimos cinco anos. Todos casos de
falha humana. '¦

Uma asa muito usada não deve ser utili-
zada para acrobacias, pode agüentar mal
um tranco mais forte. Pular em condições de
tempo precárias, voar muito junto à pedra,
não estar devidamente treinado e guiado
acarretam acidentes. Náo há restrição espe-
cífica quanto a acrobacias. Cada piloto deye
sentir o seu tempo. Os professores não ensi-
nam isso. Os curiosos aprendem sozinhos.

Existem regras de tráfego aéreo. Na Pè-
dra Bonita, não voam acima de 1 mil 200
metros de altura. Rota de avião. Quando
duas asas se encaram, ambas desviam para
direita. O voador que está na encosta, tem
preferência de passagem. Quem estiver mais
perto do chão tem preferência de pouso. Sai
da rampa primeiro o que chegar primeiro.

Mas o barato dos voadores mais antigos,
hoje, não é mais acrobacia. É permanência.
Fim de semana, decolam do Vale da Boa
Esperança, em Petrópolis, indo aterrissar,
depois de quatro horas de vôo, no fundo da
Baía de Guanabara. "A gente já não quer ter
mais o trabalho de montar asa, que leva 30
minutos, para fazer um vôo curto. Encheu."

;; Ofi' '¦ "——

HANDSURF E MOLLYBOOGIE

DUAS
*&—

PRANCHAS PARA "PEGAR JACARÉ"
^^ Rubens Barbosa ...

Deborah Dumar

DUAS 

pranchas para pegar jacaré,
a handsurf e a mollyboogie, fo-
ram lançadas no Brasil pela fábri-
ca RK, que também confecciona

•os produtos vendidos nas lojas Waimea.
Além delas, chega ao mercado uma versão
mais «laborada da sandália anatômica que
massageia a planta do pé através de uma
palmilha de pequenos cilindros plásticos.

Nelson Machado, um dos sócios da Wai-
mea e da RK, decidiu lançar as novidades
aqui devido ao interesse que vinham desper-
tando no exterior e que pôde observar no
último campeonato de surfe realizado no
Havaí. Paulista, reside no Rio há 18 anos. Há
cinco, organiza o campeonato de surf Wai-
mea 5000 que conta com a participação dos
melhores surfistas do mundo e que possivel-
mente deixará de promover por falta de
patrocínio.•/a: ' —

Maior velocidade
Ele explica que a handsurf. prancha

com menos de 50cm, é confeccionada à base
de elastómeros e tem maior consistência que
o plástico. Presa ao punho por uma pulseira
regulável e de material auto-aderente. liga-
da a base por um elástico, não se perdera

quando o banhista "tomar um caixote". No
centro da handurf há uma cavidade que
serve de encaixe para os dedos serve para
adultos quanto para crianças: Nelson Ma-
chado explica qual é a sua utilidade:

— Dá maior velocidade e direção na
onda, pois a pessoa vai poder cortá-la.

A handsurf é encontrada nas cores ver-
melha ou preta e custa CrS 3 mil 200 nas
lojas Waimea (Rua Vinícius de Moraes, 129
— Ipanema ou na loja do segundo andar do
shopping Rio-Sul).

A mollyboogie, intermediária entre as
pranchas de isopor (em que o banhista apoia
o ventre) e a de surf (em que se pode pegar a
onda em pé), tem 95 centímetros. Enquanto
a pessoa vier tomando velocidade com a
onda, deverá vir com o ventre apoiado na
boogie e movimentando os braços como se
fossem remos. Quando a altura da onda e a
velocidade alcançada permitirem, poderá
apoiar os joelhos sobre a prancha.

Material
O material usado para a fabricação de

mollyboogie é o mesmo da prancha de surf,
porem a quantidade injetada no molde é
menor fazendo com que as partículas fiquem
mais afastadas. A consistência alcançada é
menor do que a de uma prancha de surf e o
material .semelhante a camurça. Os modelos

.'"T Vii" 77; ::.yyyyyy.. :VV.:.;.*.W.;^^ -: yXÜ
.: ¦¦ '.' y-yy. 

' ¦• . ¦
¦•¦¦'¦¦¦ '¦¦' '¦'•'¦¦'¦ ¦'¦'"' -¦¦¦¦"¦¦'. v-V/V ^ >é X -J1 V-H $ ' 'y

-¦¦ ¦' ' 
.¦:*'.;..<;..;..•:.•...:¦/ .... s> ?Jí '*&¦'££*\ 

v-V^t *<• ' ^ ?

'^'__lÍ^Í^^^^__^S_______ y____________________W___T* *'Írm A\^^*JÊÍÍÊ^^_e_i____áÊÈá_f_______k___t^r.v. - jâSí B

éÊL0_WÊÊ_mWÍ—_W£_Wr^^ lÉIII I

A handsurf, CrS 3 mil" 200 nas lojas Waimea, tem menos de 5Òcm,

mais consistente que o plástico, dá maior velocidade e direção na

onda

da Waimea são bicolores (azul com laranja,
laranja com amarelo) e, próximo a uma de
suas extremidades, há uma cordinha onde a
pulseira regulável para pé será colocada. A
mollyboogie custa Cr$ 10 mil.

A sandália anatônica da Waimea tem
um design mais aprimorado do que o das
sandálias vendidas em lojas especializadas
em produtos naturais. Ao contrário destas,
que são todas confeccionadas em plástico
colorido e com fivelas prateadas, a da Wai-
mea recebeu sola dupla de borracha estriada
e uma tira de couro com o logotipo da loja
em baixo relevo. No lugar da fivela, uma tira
de material auto-aderente que fica sobre a
de couro transpassada sobre outra. A palmi-
lha varia de cores, mas para que a sandália
seja ton-sur-ton, a cor havana deve ser esco-
lhida. Os pequenos cilindros que compõem a
palmilha obedecem ao mapa da planta do pé
utilizado em acupuntura, em que são rela-
cionados determinados pontos do pé com os
órgãos aos que os terminais nervosos corres-
pondem. A sandália custa Cr$ 2 mil 900.

Logo após o encerramento da liquidação
das lojas Waimea (final do mès), será lança-
da a linha infantil possibilitando as crianças
entre um e 12 anos irem à praia com calções
e biquínis semelhantes aos dos jovens e se
vestirem com roupas menos convencionais
do que as que as encontram em lojas in-
fantis.
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RESPOSTAS DA TRIVIA DO OSCAR
JORNAL DO BRASIL

.. 1 — (a); 2 — (b) No dia 2 de março, no
Grauman's Chinese Theatre. Prêmios
correspondentes a 1943; 3—(d) O assunto
de Martin Luther King. A cerimônia foi
adiada de 8 para 10 de abril de 1968; 4 —
(c); 5 — (d) A estatueta é de zinco, antimô-
nio e cobre, folheada a ouro de 18 quila-

les; 6 — (b) Como os outros quatro, cena-
rista; 7 — (b); 8 — (d) Autor da musica de
Rio de Janeiro, candidata ao Oscar de

• melhor canção em 1944. A letra em inglês
«ra de Ned Washington. A vencedora:

: Swingingón Star, de James Van Henseu
e Johnny Burke; 9 — (d) Pelo roteiro de

. -Arenas Sangrentas. Os outros quatro ci-
; tados também eram roteiristas — e tam-
bém estavam na "lista negra"; 10 — (a)

¦ Oscar de melhor roteiro de 1935, com O
Delator; 11 — (e) Ao anunciar (e ganhar
com White Christmas) o Oscar de melhor
canção de 1942; 12 — (b) 14 indicações.
Ben Hur foi o que mais Oscar ganhou: 11
çm 12 indicações; 13 — (d); 14 — (d) Em
A975:0 filme, Milos Forman, Jack Nichol-
gon e Loulse Pletcher; 16 — (b) Oscars de
1936 (Meu Filho É Meu Rival), 38 (Ro-

mance do Sul) e 40 (O Galante Aventurei-
ro) e indicado mas não vencedor em 41
(Sargento York); 16?? — (b) Em 1944.
Ganhou o de coadjuvante e perdeu para
Bing Crosby o de principal, tudo em O
Bom Pastor; 17 — (e) Só ganhou como
coadjuvante, O Diário de Anne Frank,
em 1959, e em Quando Só O Coração Vê,
em 65; 18 — (a) 10 anos ao ganhar o Oscar
de atriz coadjuvante em Lua de Papel em
1973. Shirley Temple tinha seis anos
quando ganhou um prêmio especial, em
1934, uma estatueta em miniatura; 19 (d)
em 1931/32, por O Médico e o Monstro, e
em 46, por Os Melhores Anos de Nossas
Vidas; 20 — (d) Joan Woodward já ga-
nhou o seu Oscar, mas o marido, Paul
Newman, ainda n&o. Nas quatro outras
duplas, todas de parentes, só há vencedo-
res; 21 — (a) quatro Oscars; 22—(a) Fosse
ganhou, porém, o Oscar como melhor
diretor em Cabaré, em 1972; 23 — (c) Em
1973: melhor partitura e melhor canção
(The Way We Were), em Nosso Anior de
Ontem, e melhor adaptação musical, em
O Golpe de Mestre; 24 — (d); 25 — (c).

COTAÇÕES:
25 — Você tem todo o direito de reivindiicar um lugar entre os membros da Academiae, assim, votar na disputa do próximo ano.20 a 24 — Realmente um expert.
15 a 19—Você sabe mais de Oscar do que,por exemplo, Gregory Peck, que já foi até

presidente da Academia. I
10 a 14 — Nem tanto, nem tão pouco.6 a 9 — Não dá para passar no exame.
1 a 5—Nem deve assistir ao programa de

amanhã.
0 — Tem certeza de que já ouviu falar no

Oscar?
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PARA SEMPRE AMANTES SOBRE
O AZUL DO MAR

REDS • WARRE.I BEATTY - D1ANE KEATON ¦ EDWARD HERRMANN - 1ERZYR KOMNSKI • IACK
NICHOLSON - PAUL SORVINO • MAUREEN STAPLETON FgjOGJAgAPOH VITORIO

STORARO- Editado pouDEDE ALLEN • Musica Original pobSTEPHEN SONDHEIM ¦ Musica
Adicional por DAVE GRUSIN • Desenhista de ProduçAoRICHARDSYLBERT Figurinos pou

SHIRUV RUSSELL- Escrito por WARREN BEAnYETREVORGRIFFITHS
Produzido e Dirigido por WARREN BEATTY.

Distribuído por Cinema International Corporation
colorido • trilha sonora original em discos e f itas cbs
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Mede 12 metros de comprimento.
Pesa quase uma tonelada.

Vive nos esgotos da cidade.
E está saindo para atacar!
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Ele será em breve o segundo homem
mais poderoso da Alemanha nazista
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REABERTURA
0 DIA EM
0 ANTÔNIO' S

FICOU SEM ÓRFÃOS
Helena de Almeida
UINTA-FEIRA, 17h.
O Antônio's — de
quem algumas pes-
soas no Rio já se sen-

.._, órfãs — está reabrindo
í$uas portas, fechadas na ma-
-drugada de 28 de fevereiro,
íquando.um incêndio atingiu o
Restaurante destruindo par-
:çialmente sua cozinha, a des-
;pensa-e os banheiros. Foram
J^iàs duros de suportar, pelos
^gílüentadores habituais.
W O primeiro deles a chegar a
*d$ur" um abraço comovido em
*Zèlito Borges, o maitre, é Car-
jlos Eduardo Magalhães, o Ca-
#j_n5úer saber se está tudo em
$>KJ_em, e Zelito informa que do

tso 
-ao teto, passando por fo-

o, geladeira e panelas, tudo
|£í__novo; 

"só o pessoal é o
anesmo.
f• Cadu diz então, brincando:
i.Nossaprincipal preocupação,
|áuando soubemos do incêncio,
Wqi saber se as notas (os regis-
¦ftros dos débitos dos clientes)
ífcinham-se queimado tam-
íbém". Em seguida pede o pri-
Sjrneiro uísque da reabertura e
'§- como não há mercadoria na
fcasã..— fila um cigarro do
barojan.

'Hapening"
aqui — prossegue

D

ii
jj£ |-;j_,,.istoCadu-— é
te

WB= —-

um hapening, um

entra e sai onde o inesperado
está sempre presente. Uma vez
entrou aqui a Ursula Andrews
e todo mundo fingiu que não
viu. Mas nunca houve uma bri-
ga aqui dentro nem ninguém
fumando ostensivamente ma-
conha. O maitre deixa meia-
dúzia de pessoas que animam
o ambiente beber de graça e
corta as que perturbam. Com
isso, cria uma atmosfera eletri-
ca, quase à beira da bagunça,
mas náo deixa que chegue lá.

ONO de uma firma de
processamento de da-
dos, Cadu garante: "o
Antonio's é um lugar

muito bom para amaciar ban-
queiros. Uma vez eu estava
pleiteando um empréstimo
num banco. Trouxe a gerente
para almoçar aqui, chegaram
o Jô Soares e o Chico Anísio,
sentaram-se à nossa mesa, e
ela acabou o almoço concor-
dando com o empréstimo.

Cadu compara o Antônio's
ao J.P. Clark, de Nova Iorque.
E dá uma dica sobre a compo-
siçáo da freqüência da casa
carioca: "Aqui convivem mui-
to bem o pessoal da esquerda e
a burguesia da direita (o bar é
muito procurado pela gente do
mercado de capitais), tudo nu-
ma mistura muito bem dosada
e engraçada".

Zelito, o maitre, que, se-

gundo Cadu, é "quem adminis-
tra a mistura", aceita a atri-
buição. "Eu converso com os
clientes, ouço seus desabafos,
eles também ouvem os meus".
Amigo, confidente, cúmplice
às vezes, Zelito se diz muito
bem informado: da política ao
esporte ele fica sabendo de tu-
do pelos clientes.

Cadu conta que uma vez
trouxe para jantar no AntÒ-
nio's um paulista que havia
declarado que não se comia,
bem no Rio de Janeiro. "Ai eu
pedi um jantar para paulista!
Zelito entendeu, foi à cozinha e
caprichou: trouxe um jantar
para paulista nenhum botar
defeito".

Cerca das 19h chegam no-
vos clientes: Camila Amado e
Stephan Nercesiam: "Nós nos
sentimos órfãos", vai dizendo
Camila, depois de um prolon-
gado abraço em Zelito. "O fe-
chamento do Antônio's botou
todo mundo muito complica-
do, a gente ficou sem saber
para onde ir". E diz que en-
quanto o restaurante esteve
fechado as pessoas do Antô-
nio's foram marginalizadas em
outros bares, especialmente
na Fiorentina. Talvez não no
Degrau "mas lá é lugar prá
pessoas de mais de 60 anos,
uma espécie de refúgio dos ve-
lhinhos".

Arquivo
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Manolo não foi à festa de reabertura
de seu restaurante: estava na Espanha

Diz que o Antônio's é seu
ponto de referência, e o com-
para ao Les Deux Magots e ao
Coupolle, de Paris. "Você aqui
pode deixar de dar gorjeta du-

rante um mês que ninguém vai
ficar mal-humorado. Há uma
relação humana entre as pes-
soas, não é esse bar fútil que se
pensa, há uma coisa de compa-

nhia, de solidariedade. E úm
restaurante onde o ser huma-
no em sua falência tem vez. Se
você não está bem, pode vir
mesmo sem estar bem. Há
também dias em que todo
mundo está muito bem e então
é dia de festa."

OAntônio's 

tem hora-
rio de abrir, pontual-
mente ao meio-dia,
mas náo tem de fe-

char — a casa cerra suas por-
tas quando o último freguês
vai embora, geralmente lá pe-
las 3h30m, 4h. Tem, entre seus
clientes habituais, Chico Buar-
que de Holanda, Tom Jobim,
Zózimo Barroso do Amaral,
Renato Acher, Paulo Mendes
Campos, José Carlos Oliveira,
o Ministro Nascimento Silva, o
Embaixador Hugo Ghoutier,
para citar apenas alguns.

Quinta-feira, 21h, em torno
do bar, Múrcio Roberto e Mar-
cos de Vasconcelos tentam le-
vantar os antecedentes do Ah-
tônio's. Há 16 anos, no local
funcionava o Le Grill do Le-
blon, e antes disso uma sapa-
taria. Marcos garante ter sido
freguês do Le Grill. Conta que
quem o levou para lá foi Millor
Fernandes. «

Saindo do restaurante Ni-
no, Florentino e Manolo com-
praram o restaurante junto
tom Antônio, que era o cozi-
nheiro. Manolo queria chama-
lo de Strangers in the night,
conta Marcos, mas "eu propus
que chamassem de Antônio^.
Além de ser o nome do coçi-
nheiro, há Antônio's em toda
parte do mundo".

Para Marcos, que além de
batizar O'restaurante foi o res-
ponsável por três das suas di-
versas decorações, e se consi-
dera junto com Carlinhos Oíi-
veira autor intelectual da casa,

•o Antônio's é "uma síndrome
de situações cariocas, ou seja,
aqui acontece de tudo". ;

FLeon Eliachar
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DIVAGAR E SEMPRE
MELHOR SUBSTITUTO MELHOR FILME EM SÉRIE

MELHOR ATRIZ
DEMOCRACIA
NkT UNCA, em tempo ai-

« gum.se conseguiu repre-
sentar um papel tão difícil.
As precárias condições do
estúdio, os cortes na verba
(e principalmente no verbo),
o script modificado a cada
instante, tornam quase im-
possível um bom desempe-
nho. Ainda assim, seu talen-
to é tão grande que lhe ga-
rante uma atuação sur-
preendente. A tal ponto que
muita gente não acredita
que por trás de tanta espon-
taneidade existe um "ponto
eletrônico" ditando tudo.

AURELIÁNO
CHAVES
NAS 

cenas arriscadas, o
substituto toma o lugar do

astro — mas desta vez foi ao
contrário: enquanto o Presi-
dente foi a Cleveland pra entrar
na faca, Aureliáno ficou aqui,
com a faca e o queijo na máo.
Imitou táo bem que náo usou
nem a faca nem o queijo, embo-
ra estivesse o tempo todo em
exercício. Xerox perfeita do ori-
gínal: tanto que, quando os
dois se encontravam, ninguém
sabia quem ia ficar nem quem
ia embora.

8HP

MELHOR TRILHA SONORA
CARLOS
ÁTILA
ESTÁ 

na trilha certa: Porta-
voz do Governo foi inventa-

do pra dar informações sem infor-
mar nada. Funciona com fita úni-
ca (sistema RCA, Voz do Dono),
na base de frases-respostas:"acho que sim, mas talvez náo"..."vai depender"... "é provável que
aconteça"... "deve ocorrer mas
náo tenho confirmação". O segre-
do do Carlos está no sincronismo
perfeito da voz com o porte (devia
ser Porte-Voz). Sua credibilidade
está na convicção com que náo
esclarece coisa alguma.
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METRO
A 

história é a :
mesma, um t

tesouro escondido
debaixo da terra."
Só que às
avessas: ninguém
está procurando •
o tesouro, está >
enterrando.
Cavam dia e >
noite pra ¦ \
despejar fortunas:
no subsolo e, j;
quando a gente ',
pensa que está ^
acabando, está só
começando. Que',
acontecerá? ;•
Sairão do
buraco? \\

MELHOR REVELAÇÃO FEMININA

MELHOR FOTOGRAFIA
FERREIRA
NETO
RETRATOUo momento
politico,
ameaçando a
Lei Falcão, que
derrubava os
políticos, um
de cada vez.
Agora podem
ser derrubados
em dupla.

| ^Bl£* •'¦ - j^Èf*> ^I^B wKr mmmW

^b^^^wbb^^^^^^^^^^hbr^i? ' ''¦'¦%$$&&¦$£' .'¦ -¦¦'--¦r^mw %è >ií' '
mm mmmwB^SSK- ¦ ^V&y^.- av^w- -ím V"-:-.-:- -¦ -c
I _________P^ES ^" V

^| ^m\W^$ ffir ' ^^^M~?_5?iB 
_________kr mm\Àmmm\\w^m\ * '"vks^^^S

jj ;>==r

MELHOR FICÇÃO CIENTÍFICA
O BICHO
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CUMULA todos os ingre- -

J\. dientes do gênero. Intri-
gante e misterioso: está em
todo lugar e em lugar ne-
nhum. Fantástico e sobrena-
tural: quando alguém o ataca
se transforma rapidamente,
numa legal. Envolvente: às
vezes parece mentira, e é; às
vezes parece real—e também
é. Não dá pra entender: um
verdadeiro bicho de sete ca-
becas. Final surpreendente:
ninguém sabe que bicho vai
dar.
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CHICO ANYSIO E JO SOARES
EMPATE. 

Inacreditável que
dois gladiadores habituados

às Alciones e às Bandeiras da
vida real, possam se revelar tão
sálomés e tão norminhas no vi-
deo-tape do faz de conta. E se

reveleram tão bem que viraram
atacadistas: estão enchendo seu&
programas com tanta imitação
de mulher que vão acabar en-
chendo o "original" que a gente
tem em casa.

MELHOR COREOGRAFIA
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MELHOR
BILHETERIA

MELHOR
NON-SENSE

CIFERAL
«-assos incríveis, na base da improvisação. Operários
P £5? nuncnaCdInçàram antes rebolaram detucfo queié
ipitn tpndo como parceiros o Corpo ae t»aiie aa rivi.
Harmonia de geSos perfeita: toda vez que os PMs levanta-
vSs braços5 oÇoperários abaixavam a cabeça - embora
nem todos a tempo.

INPS
FÓRMULAsimples e
certa para
atingir o
grande
público: a
história de um
tubarão que
engole uma
multidão de
velhos e
doentes.
Rendendo os
tubos,
inclusive na
estréia, que foi
em benefício
(próprio).
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MELHOR
FIGURINO

PELE
Chavinha Unibanco

na mão e Xuxa
a tiracolo.

MELHOR
DIÁLOGO

NELSON
PIQUET

Ficou sentido
porque perdeu

os sentidos.

^mmmW&8&@5 ?££9Rw^___K_ra JOÃO
FIGUEIREDO

Uma palavrinha
acabando com
os palavrões.
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ACLAMADO
PELA CRÍTICA!

além do ódio, alem da vida...

MUITO ALÉM
DO JARDIM"OVIDEOTA" fò.
PETER SELLERS

SHIRLEY MacLAINE
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DIVIRTA-SE
SEXTA-FEIRA

%M:t
CADERNO B

JORNAL DO BRASIL
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A Chopper Fjord comunica ao mer-
cado de moda em geral que está
aceitando serviços de lavagem no
processo stone washed.
Para maiores informações, falar
com Sr. José Américo.
PABX. 201-8522.

CtCkOPEE
TJCCD

Sears, agora, também no BarraShopping:
uma nova opção para suas compras e seu lazer

Sears M • § atual em
calcadoaa Preços Baixos!
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Sapatilhas
de couro perolado
Preco Baixo é Sears!

ABRA LOGO SUA
CONTACCSCARTAO
DE CREDITO SEARS

Ela é gréttal

Você compra
tem juros,

e tem 10 dias para
pagar após

a data da fatura,
ou paga em

^mensalidades com juros.

o par *
Em vários modelos

graciosos e confortáveis.
Cores diversas. Tam.: 33 a 39.
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Sapatos mocassin de couro

Em 3 modelos
forrados. Salto
de 4cm. Várias
cores. Tam.:
33 a 39.

Preço Baixo
é Sears!

c* 1.990,
o par

SEARS BOTAFOGO. DE 2Í A 6?. DAS 9 AS 22H E AOS SÁBADOS, DAS 9 AS 18:30H - SEARS BARRASHOPPING. DE 3? A SÁBADO. DAS 10 AS 22H - 2?, DAS 14 AS 22H

Você pode
contar com a Sears SATISFAÇÃO GARANTIDA

OU
SEU DINHEIRO DE VOLTAI

Botafogo
Praia de Botafogo, 400

Te).: 286-1522

BarraShopping 8B
Av. das Américas, 4666

Tel.: 327-7311 (PABX)

SERGEI
DORENSKI

NO MUNICIPAL,
UM DOS PRIMEIROS
PIANISTAS RUSSOS

A TOCAR VILLA-LOBOS
Aguinaldo Romo»
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lorensKi faz a sexta viagem ao Brasil, que
conhece de ponta a ponta e o entusiasma por ser "muito musical'

Vivian Wyler

No dia 2 de abril, sexta-feira, às 21h, o
pianista Sergei Dorenski mostra, no
Teatro Municipal, sob o patrocínio da
Dell'Arte e do JORNAL DO BRASIL, as
qualidades que o fizeram ser tão apre-
ciado pelos cariocas amantes de música
da década de 50. No recital, de músicas
de Chopin, um compositor que ele enca-
ra como permanente desafio de inter-
pretação, Sergei pretende retomar o
diálogo com um público "sentimental a
ponto de chorar ouvindo boa música" e.
que, ele constatou em suas primeiras
apresentações aqui, adora o compositor
polonês.

EM 

1957, o jovem pianista rus-
so Sergei Dorenski, 25 anos,
arrebatava a platéia carioca
do Io Concurso Internacional

de Piano do Rio de Janeiro, o primeiro
certame deste tipo na América do Sul.
No meio de 104 candidatos de todo o
mundo, entre eles o adolescente Nelson
Freire, Sergei logo se destacou como o
melhor, foi aclamado, recebido pelo en-
tao Presidente Juscelino Kubitscheck,
chegou a gravar disco pela gravadora
Continental. Mas não ganhou o primei-
ro prêmio, vetado por um dos elementos
jo júri, por motivos políticos.

Vinte e cinco anos depois, Sergei faz
sua sexta viagem ao Brasil, um país que
conhece de ponta a ponta, do qual diz
sentir sempre "saudades" e que o entu-
siasma por ser "muito musical". Olhos
muito azuis, barba grisalha e rala, Do-
renski, um leitor contumaz de Jorge
Amado, em cuja casa se hospedou certa
vez, chegou ao Rio, vindo de apresenta-
ções em Manaus, Belém, Porto Alegre,
Florianópolis e Curitiba, na segunda-
feira, dia 22.

Delícias
Contundido na testa, numa "pelada"

de praia em Florianópolis, ele reencon-
trou na casa da empresária que o traz
nessa excursão, Myriam Dauelsberg,
além de uma amizade que dura 25 anos,
as delícias de uma fruta-de-conde, inge-
rida à sobremesa do almoço, com caro-
ços e tudo. Fascinado pelas semelhan-
ças que encontra entre o povo brasileiro
e o russo, ambos emotivos, calorosos,
Dorenski descansou apenas o suficiente
para retomar as viagens programadas
nessa vinda ao Brasil.

No dia seguinte, embarcou para Vitó-
ria, de lá voltou ao Rio, foi para Petró-
polis. Um vaivém a que está acostuma-
do na carreira de pianista e que só no
Brasil, fez com que conhecesse, ao longo
das suas seis passagens por aqui, cida-
des que, ele jura, "muitos brasileiros
não conhecem". Como Recife, Aracaju,
Goiânia, Piracicaba, Santos.

Um dos primeiros pianistas russos a
incluir Villa-Lobos, Mignone e Camargo
Guarnieri nos programas de seus reci-
tais na URSS, Sergei Dorenski aos 50
anos, 43 dedicados ao piano que come-
çou a estudar com a idade de sete,
divide seu tempo entre o Conservatório
de Moscou, sua cidade natal, a partici-
paçào em júris de concursos de piano
em Sidney, Varsóvia (Chopin), Espanha
(Paloma) e Itália e jogos de tênis, a que
dedica três dias por semana, quando"não estou em tournées". Nas aulas do
Conservatório, também distribuídas
por três dias na semana, Sergei, profes-
sor que tem entre seus alunos alguns
ganhadores de concursos como o Tchai-
kovski, acredita estar assistindo ao apa-
recimento de uma geração de pianista*
com "idéias novas sobre interpretação''

— O piano é uma arte em constante
desenvolvimento — explica ele, balan-
çando uma figa dourada, brasileira, que
não tira do pescoço há anos—às vezes o
desenvolvimento dá-se no plano virtuo-
sístico, outVas vezes é centrado mais na

música propriamente dita, na interpre-
tação.

Peladeiro
Nascido numa família com tendên-

cias esportivas marcantes — o pai era
fotógrafo de esporte, um dos tios foi
preparador da Seleção Soviética de Fu-
tebol nos anos 50 — Dorenski concilia
sua paixão pela música a que dedica
cinco horas de estudos diários, com a
paixão pelo esporte de maneira geral e
particularmente o futebol.

Não saio do Rio sem jogar uma"pelada" em Copacabana — decidiu
mal acabara de aterrisar em terras ca-
riocas.

Orgulhoso de uma foto sua com Pele,
que decora uma das paredes de seu
apartamento em Moscou, Dorenski du-
rante sua estada no Conservatório de
Moscou, como estudante, integrou um
time de instrumentistas —"era engraça-
do, jogávamos com luvas para proteger
as preciosas mãos" — classificado em 5o
lugar num campeonato entre escolas.

O detalhe é que só havia seis
times.

Torcedor da União Soviética na Co-
pa do Mundo, mas certo de que o Brasil
será o vencedor, Dorenski diz que já
começou a fazer apostas com os amigos,
sobre a vitória brasileira.

Espero ganhar desta vez, porque
na última Copa, apostei no Brasil e
perdi seis garrafas de vodka.

Samba
Fã de samba e bossa-nova, assuntos

sobre os quais gostaria de falar mais
longamente, Dorenski desenvolveu
grande parte de sua carreira na União
Soviética, onde existe cerca de 5 mil
escolas de música e a importância dada
a essa arte inclui uma seleção minucio-
sa de concorrentes para os concursos
internacionais.

Nossos candidatos sáo escolhidos
nas diversas escolas através do país,
depois submetidos a um concurso na-„
cional e depois programados para reci-
tais e concertos que os preparem para
os certames.

Casado com uma ex-bailarina do
Stanislavski Ballet, Dorenski tem um
filho de seis anos que acha que o pai
toca piano demais. E faz cercá^dè 50
concertos e recitais por ano, metade na
URSS, metade no exterior. Acredita
que um pianista normalmente não.to-
que "tudo bem".

Bom, Horowitz e Rubinsteih.to-.
cam de tudo. Mas geralmente o pianista
se especializa. 2~ZZS

Chopin
Identificado com a arte de Chopin,

que para Rachmaninoff era "umá Bíblia
para os músicos, a ser lida toda uma
vida, até que se possa chegar ao signifi-
cado real de cada obra", Sergei Dorens-
ki sente-se em relação ao compositor
polonês "como se estivesse sempre pro-
curando o ponto máximo, o topo de
uma montanha, sem jamais encontra-
la".

Tocar Chopin é como procurar
um ideal e nunca atingi-lo. Chega-se
perto, mas sempre falta alguma coisa,
por mais que se pratique, por mais que
se conheça, como eu, cada dia de 'sua
vida, detalhe da obra. 1

Apreciador de Beethoven e Brahms,
Dorenski colheu elogios, durante sua
carreira, pela interpretação das Mazur-
kas (que fazem parte do programa do
dia 2 de abril). Dono de toque considera-
do pela revista Time como requintado,
maduro, Dorenski garante que deve ao
Brasil o grande impulso para a fama
internacional, para a consolidação de
uma técnica que lhe vale o decanato de
piano no Conservatório de Moscou. E
que ele enriquece a cada momento com
a compreensão conquistada por quem
procura conhecer outras formas de
cultura. Como a literatura (principal-
mente russa).

Leio sempre para desenvolver
mec espírito — conclui ele. '
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A CAMPANHA ELEITORAL JA COMEÇOU

Povão e consciência política
__- Arquivo_. i ... "' ¦¦-¦-¦--------¦ ....-_..'.. .. ' ' TT—"** il.nykil II distineuida c

Fábio Wanderley Reis

Mk S idéias correntes a respeito das carac-
M\ terísticas básicas do eleitorado brasi-

_^"^ leiro incluem, como é usual em politi-
ca, alguns mitos que se opõem com

certa simetria. Temos os mitos da direita, que
costumo.ilustrar com uma formulação que mé
parece exemplar, a ser encontrada na mensa-
gem dirigida pelo Presidente Geisel ao Con-
gresso em 1976.

Nela, o ex-Presidente vê a constituição de
Partidos "autênticos" como algo a ser alcança-
do, em nosso país, num momento futuro em
que venhamos a ter um eleitorado "consciente,
racional e sociabilizado".

O interesse dessa formulação não consiste
apenas na implicação de que os eleitores da
atualidade — ou muitos deles, corresponden-
tes aos setores mais pobres e desprovidos de
educação — não têm as qualidades menciona-
das; é também reveladora a sugestão de que
tais qualidades tenderiam a apresentar-se con-
juntamente, de forma que o eleitor consciente
e racional viria a ser também o eleitor "sociabi-
lizado".

Ainda que a mensagem presidencial não
se detenha, naturalmente, a precisar o sentido
das palavras, não parece haver margem para
dúvidas sobre o tipo de eleitor que aí se tem em
mente: trata-se do eleitor supostamente cons-
ciente dos "verdadeiros interesses do país",
capaz de guiar-se, em seu comportamento
político-eleitoral, por uma concepção consen-
sualista e "harmônica" da vida política.

A fórmula traz implícita uma espécie de
modelo de participação política convergente,
no qual se supõe que, à medida que se tornem
conscientes e racionais (e ganhem assim condi-
ções de participação legítima, deixando de
estar expostos à manipulação por parte de
falsas lideranças), os eleitores em questão
venham a exibir padrões de conduta política
conformistas e não contestadores.
Mitologia de esquerda

! Os mitos da esquerda a respeito, por sua
vez,' podem ser descritos em termos de um
modelo de participação política divergente.
Apesar de que também aqui se destaque o
acesso à "consciência" e à "racionalidade' por
parte das camadas destituídas da população,
esse acesso é visto como resultando, não na
convergência e no consenso, mas antes na

f>ercepção 
clara dos interesses específicos que

hes correspondem (a consciência de classe) e,
conseqüentemente, em formas de atuação poli-
tico-eleitoral combativas e inconformistas.

Um aspecto mais fluido da mitologia de
esquerda (que tampouco é claro em sua contra-
partida direitista) é o que diz respeito aos
elementos a comporem a racionalidade política
correspondente à condição "consciente', bem
corno a articulação entre eles. Assim, seria de
presumir que o eleitor fosse visto como tanto
mais racional quanto mais refinado seja na
estruturação do universo sócio-político e na
percepção, por exemplo, das ligações existen-
tes entre o plano da estrutura sócio-econômica
e o''dos mecanismos institucionais do Estado.

! Isto é, quanto melhor possa avaliar não
somente o condicionamento geral que a estru-
tura sócio-econômica exerce sobre os mecanis-
mos institucionais, mas também a relevância
destes para a promoção dos interesses que se
dão naquela.

A Contudo, não obstante as lições da expe-
riéricia do regime autoritário ainda vigente, os
preconceitos que aqui prevalecem levam a que
vulgarmente se minimize, e se veja mesmo de
maneira negativa, a sensibilidade para com os
aspectos institucionais do jogo político, com
freqüência denunciados como mero "mascara-
mento" dos problemas e interesses reais.

Como é amplamente sabido, a maneira
como se distribuem os padrões de comporta-
mento eleitoral das camadas populares, segun-
do as dimensões <jue compõem o mosaico
heterogêneo da reahdade brasileira contempo-
rânea, tendem a ajustar-se antes ao que prevê
o modelo de participação divergente.

Claramente, uma vez ultrapassado certo
limiar de participação sócio-política geral (dei-
xando-se a condição de estrita marginalidade,

—Jg: —
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EUA. o debateLacerda (E)foi um dos políticos brasileiros que melhor usou a tevê.
entre Nixon e Kennedy (1960) tornou-se um caso clássico

Ganha na TV quem
tem voto na rua

João Rodolfo do Prado

O debate entre Franco Monto-
ro e Reynaldo de Barros, na

_ TVS, abriu duas questões
quanto ao uso dos meios de comuni-
cação para fins político-partidários:
como fica a Lei Falcão?; qual é
exatamente o poder da televisão nes-
sa história? A primeira pergunta é de
difícil resposta, mas ficou evidente
que sua importância diminui numa
situação política aberta, de livre con-
corrência. Talvez seu papel se con-
centre agora na questão dos peque-
nos candidatos, pois os grandes estão
com horário garantido.

A outra questão é mais fácil, pois
existe um considerável acúmulo de
dados e experiências sobre o assun-
to. O Brasil tem bons exemplos de
uso político dos meios de comunica-
çáo, bastando citar Brizola e Zarur
(não tanto em termos partidários,
mas de arregimentação) para o rá-
dio, assim como Jânio Quadros e,
principalmente, Carlos Lacerda para
a televisão.

Lacerda, que em 11.9.65 ocupou
uma cadeia de quatro emissoras de
tevê e cinco de rádio, das 22h às 8h,
para um balanço de seus cinco anos
de Governo no Estado da Guanaba-
ra, deu interessante depoimento, em
artigo publicado na revista Manchete
(Psicanálise da Televisão Brasileira):

"Fui testemunha e de certo modo
co-autor de um dos primeiros e
maiores exemplos, no mundo, do
poder de comunicação da tevê. Em
1954, subitamente me vi diante da
câmara, com cinco minutos para ex-
plicar a campanha que, posto contra
a parede num pequeno jornal bra-
vio, havia começado contra o crês-
cente poder do Governo sobre a
opinião pública, através do financia-
mento maciço de órgãos de im-
prensa.

Cinco minutos para explicar toda
aquela complicação? Não havia arti-
fício de retórica ou recurso oratório
possível. Era o tempo em que ainda
se falava com inflexões de locutor,
cada vez mais desusadas agora, pois
o gravador de fita acaba como privi-
légio e abre a era da fala tal e qual é.
Decidi enfrentar a dificuldade pelo
método mais simples, o de quem não
tem outro recurso: falei como se
estivesse me dirigindo a cada ouvinte
dentro de sua casa. Falei o mais
naturalmente que pude, com aquela
naturalidade que não é, afinal, tão
natural assim. É uma afetação de
naturalidade, um faz-de-conta. Daí
por diante, desencadeou-se um pro-
cesso de desagregação do poder, tal

qual estava estruturado há mais de
20 anos no país."

Carlos Lacerda percebera de
imediato o que as telenovelas, por
exemplo, só iriam notar nos 15 anos
mais tarde, com Beto Rockffeller, o
estilo "natural" de interpretação exi-
gido pela TV. Mas provavelmenteexagera na capacidade do meio de
comunicação de mudar as concep-
ções — políticas ou não — das pés-
soas. O exagero é compreensível no
contexto do artigo, mas a questão é
muito oportuna agora, quando os
debates na televisão ganham desta-
que e se pensa em vencedores e
perdedores.

Na tradição dos estudos de co-
municação coletiva ficou acertado
um conjunto de princípios: as pes-
soas gostam mais do que já conhe-
cem; buscam mensagens que refor-
cem seus pontos-de-vista; os meios
de comunicação têm muita dificulda-
de em mudar opiniões e sentimentos
já cristalizados (seria mais fácil apre-
sentar algo totalmente novo. Para
encenar, uma observação de Paul
Lazarsfeíd, um pioneiro nestes es-
tudos):

"Estudamos em 1940 o papel dos
meios de comunicação coletiva nas
decisões de votar, durante uma cam-
panha presidencial. Para nossa sur-
presa, verificamos que sua ação era
muito reduzida. Pareceu-nos que,
quanto a suas opiniões políticas, as
pessoas eram muito mais influencia:
das pelo contato direto com outras
pessoas — familiares, amigos, vizi-
nhos e companheiros de trabalho."

Ou seja: os meios de comunica-
ção de massa, a começar pela tevê,
têm maior eficiência como mobiliza'
dores políticos, despertando cons-
ciências, e não podem ser desligados
da trama das relações interpessoais.

A idéia de que os meios de
comunicação podem impor um único
pensar (como propôs Serge Tchako-
tine em A Mistificação das massas
pela propaganda política, ao analisar
a propaganda nazista através de con-
ceitos pavlovianos) só encontra
exemplos em situações totalitárias,
onde eles são "mobilizados por uma
doutrinação contínua", observa Jean
Cazeneuve (UHomme Télespecta-
teur, Les pouvoirs de la télévision).

O

Todas estas observações sobre a
televisão e a política foram compro-
vadas no caso clássico do assunto: o
debate Richard Nixon x John Ken-
nedy, travado em quatro rounds (o
primeiro, em 26 de. setembro de
1960, durou quatro horas). Jean Ca-
zeneuve mostra, em seus livros, os
resultados de pesquisas sobre os efei-
tos do debate, assistido ao todo por

100 milhões de norte-americanos
que aconteceu?

"De início, Nixon era muito me-
lhor conhecido dos eleitores do que
seu concorrente, com a reputação de
ser um político eficaz, experimenta-
do, aprovado em testes e familiariza-
do com a televisão. A maioria dos
telespectadores esperava que ele fos-
se muito superior a Kennedy nos
debates, tido por inexperiente, um
pouco snob e muito favorecido por
ser de família rio».

Ora, após a primeira das quatro
confrontações televisadas, a imagem
dos dois candidatos mudou comple-
tamente. Certamente, a superiorida-
de de Kennedy foi reconhecida bem
mais largamente entre os télespecta-
dores democratas, mas também o
foi, numa proporção não negligen-
ciável, entre os republicanos.

Os três outros debates pouco
alteraram o quadro, mas houve elei-
tores que se esforçaram para enqua-
drar a imagem dos candidatos às suas
escolhas políticas. Assim, republica-
nos que reconheceram a derrota de
Nixon nos debates se disseram que
ele fora prejudicado pelas perguntas
dos jornalistas, que ele não estava
em forma, ou mesmo que não era
importante que um futuro Presiden-
te da República fosse um bom deba-
tedor na televisão."

O fato, continua Cazeneuze, é
que o debate praticamente não alte-
rou o número de votos de Nixon,
mas Kennedy conseguiu melhorar
seu potencial em 10%, votos obtidos
entre os inicialmente hesitantes. As
imagens dos candidatos junto ao pú-
blico sofreram alteração, porém
muito menos do que o número de
votos finais.

O quadro do debate Nixon-
Kennedy se repete em várias outras
ocasiões e serve de alerta diante de
análises precipitadas. Assim, a partir
do simples resultado "Montoro ven-
cedor por 43% a 18%" não se pode
ir longe demais. Mas, pode-se supor,
numa leitura esquemática a partir
dos conceitos aqui enunciados, que
43% dos eleitores estavam disponí-
veis para gostar mais de Montoro do
que de Reynaldo, antes mesmo de o
debate começar. O que não chega a
surpreender na situação política de
São Paulo, que se tem mostrado
oposicionista nas recentes eleições.

João Rodolfo do Prado é editor do Especial
e autor do livro TV: Quem Vê Quem.

distinguida por hábitos de deferência social e
por total alheamento político, a ser encontrada
nos setores populares rurais e nos estratos mais
marcadamente destituídos e periféricos das
populações urbanas), dá-se a tendência ao voto
oposicionista. A afirmação eleitoral do MDB
que ocorre na última fase do bipartidarismo
recente representa, sem dúvida, a retomada de
tendências desse tipo que já se faziam sentir
com nitidez no período anterior a 1964.

De grande importância, porém, embora
muito menos destacadas nos debates correntes,
são algumas verificações repetidamente feitas
por várias pesquisas que se vêm realizando
sobre o processo eleitoral brasileiro de pós-64.
Ver especialmente, a propósito dos itens que
aqui se tratam, Fábio W. Reis, Classe Social e
Opção Partidária e Conclusão: Em Busca da
Lógica do Processo Eleitoral Brasileiro,.ambos
em Fábio W. Reis (ore.), Os Partidos e o
Regime (São Paulo: Símbolo, 1978). Em espe-
cia-Ta de que, salvo no caso de minorias muito
reduzidas, não cabe imputar qualquer grau
minimamente sofisticado de "consciência poli-
tica" ao eleitorado popular oposicionista.

Assim, pôde-se observar, de maneira cer-
tamente pouco surpreendente, que esse eleito-
rado se mostra, em proporções avassaladoras,
desinformado e alheio em relação aos grandes
temas do debate político-institucional da atua-
lidade. Mas, estatisticamente falando, mesmo
temas como o custo de vida estão longe de
mostrar relações claras com o comportamento
eleitoral de oposição (por exemplo, a decisão
de votar pelo MDB nas eleições recentes)
dentre as camadas populares onde se concentra
o grosso da votação oposicionista — apesar de
que essa relação apareça com mais clareza
precisamente entre os emedebistas de extração
social mais elevada.

Insatisfação difusa
No eleitorado propriamente popular, em

cuja percepção integram-se, em geral precária-
mente, os diversos aspectos ou dimensões do
universo sócio-político, a opção eleitoral oposi-
cionista parece ligar-se antes ao contraste vaga-
mente apreendido entre o "popular" e o "eli-
tista", no qual se traduz uma insatisfação
difusa incapaz de articular-se por referência a
problemas específicos de qualquer natureza.,
Assim, um Partido de oposição, como o extin-^
to MDB, mobilizará em seu proveito essa
insatisfação, não diretamente em função das
posições que assuma quanto a questões especí-
ficas em seu discurso, mas antes em função de
que esse discurso, conjuntamente com outros
fatores, concorra para fixar-lhe a imagem ade-
quada aos olhos do eleitorado popular.

Por outras palavras, votar na oposição é,
para o "povão", um pouco como torcer para o
Flamengo. Daí a importância que adquirem
aspectos acessórios, como as siglas partidárias;
daí também as perturbações temporárias das
tendências que cabe esperar da recomposição
partidária corrente, tal como se deu nos anos

3ue 
se seguiram imediatamente à implantação

o bipartidarismo.
Nas condições da atualidade brasileira,

portanto, parece claro que a estabilidade da
opção oposicionista dos setores majoritários do
eleitorado popular, se certamente se articula
com a distinção semi-intuitiva entre povo e
elite, por outro lado se associa com traços.que
não cabe ver senão como deficiências, quando
confrontados com um ideal de participação
política consciente e lúcida.

Não creio qué se possa extrair daí, em

Eerspectiva 
de mais longo prazo, uma escolha

em fundada entre as apostas contidas nos dois
modelos acima esboçados, o da participação
convergente e o da participação divergente. A
médio prazo, porém, parece inquestionável
que, em qualquer processo político razoável-
mente aberto e sensível ao eleitorado, o popu-
lismo proscrito em 1964 é uma fatalidade—e o
encaminhamento da abertura política, quer se
seja contra ou a favor, terá que haver-se com
ela.

Fábio Wanderley Reii é professor de Ciência» Políticas da
UFMG e presidente da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais.

Richard Eder

u The New York Times

MA série de eleições provinciais, realizadas na
França nessas duas últimas semanas, infligiram
ao Governo de François Mitterrand sérios revê-
ses políticos.- A eleição do segundo turno que, na Primavera passa-

da, deu aos socialistas e seus aliados comunistas e outros
esquerdistas uma vantagem de seis pontos, escolhendo
Mitterrand Presidente e dando-lhe o controle da Assem-
bléia Nacional, teve reviravolta parcial. A votação para os
Conselhos da metade dos Detartamentos do país deu à
oposição conservadora pouco menos de 50% da preferên-
cia popular, deixando a coalizão governamental dois
pontos atrás.

Como resultado disso, a oposição vai controlar os
Conselhos de 58 Departamentos, e o Governo os dos
restantes 37.

Os resultados não constituem um desastre para Mit-
terrand e os socialistas, mas Lionel Jospin, líder do Partido
Socialista, admitiu que eram uma "advertência", e alguns
jornais simpatizantes do Governo, como Le Monde, usa-
ram a palavra "derrota".

Entre os conservadores, o grande vencedor foi o
Partido neogaullista, liderado por Jacques Chirac, prefeito
de Paris e o mais notável dirigente oposicionista em cena.
Embora conquistando menos cadeiras do que o do Presi-
dente Veléry Giscard d'Estaing, o Partido de Chirac fez
ganhos espetaculares.

No momento, os Conselhos de Departamento, ou
assembléias, possuem menos poderes. A parte do leão do
poder local é exercida pelo Governo nacional: os prefeitos
de vilas e cidades detêm a maior parte do que sobra.
Entretanto, os socialistas planejam alterar drasticamente
essa situação.

De acordo com a legislação aprovada em parte — o
resto entrará em vigor brevemente — o presidente dos
Conselhos de Departamento terão os principais poderes
locais antes exercidos pelo prefeito indicado por Paris.
Resta saber como será a divisão de poder entre as
autoridades nacionais e departamentais.

Por enquanto, o principal significado do voto é ser um
grande teste do estado da opinião pública. O "recado"
transmitido aos socialistas e comunistas é desagradável e
diferente para cada um deles.

A notícia foi pior para os comunistas. Nas eleições
nacionais da Primavera passada, sua parcela de votos cairá
para uma desastrosa percentagem: 16%. Desde então, os
comunistas vêm dizendo a si próprios que isso se deveu à
presença de Mitterrand à frente da chapa, e que os que
tinham desertado iriam voltar.

As eleições departamentais parecem mostrar que o
declínio comunista é um fenômeno a longo prazo.

No momento, dirigentes comunistas anunciam que
permanecerão como leais parceiros mais jovens na coali-
zão. Mas essa resolução será obviamente testada pela
demonstração de que sua participação não lhes está
trazendo eleitores.

Como Partido, os socialistas não se saíram mal. Na
realidade, mantiveram aproximadamente o alto escore que
tinham conquistado nas últimas eleições departamentais.
Por outro lado, não conseguiram conquistar votos comu-
nistas suficientes para obter margem sobre a coalizão
conservadora.

É no seu papel de governo que os socialistas têm sido
feridos. Eles detêm os centros de poder — a Presidência e
a Assembléia Nacional — e vão continuar nessa posição
até, pelo menos, as próximas eleições legislativas de 1985.

Não obstante, o fato de que os eleitores tenham
retirado o apoio que lhes deram na Primavera passada
provoca interrogações sobre o que o Governo tem feito
para perder esse apoio e sobre o que fará agora para
reconquistá-lo.

Geralmente enumeram-se certas razões para a derro-
ta. Em seus 10 meses de cargo, o Governo não tem
mostrado capacidade para melhorar a economia: a inflação
pode ter aliviado um pouco, mas o problema do desempre-
go continua tão grave como antes. Além disso, o franco
caiu sensivelmente: sua taxa de valorização em relação ao
dólar atinge recordes incrivelmente baixos, e afirma-se que
o Banco da França gastou 1,5 bilhões em reservas na
semana passada para impedir que o franco caísse ainda
mais.

Os socialistas têm sido acusados — pelos seus partida-
rios — de serem barulhentos e inseguros ao tratar dos
problemas da nacionalização e descentralização.

Os eleitores, de acordo com os analistas políticos
franceses, ainda não se voltaram contra o Governo — a
popularidade de Mitterrand continua alta — mas parecem
achar que ele não está se saindo bem.

A principal questão que se levanta agora é saber se o
Presidente decidirá retardar certas mudanças que ainda
resta fazer. Alguns ministros acham que é necessário fazer
uma "pausa".

LIVRO O fato de o autor analisar o Brasil de um ângulo exclusivamente de classe, parece a Simon Schwartzman o maior defeito de A Ditadura em

Questão novo livro - o 30" - de Florestar. Fernandes, ex-catedrático da USP e considerado o criador da "escola paulista" de sociologia

(Página 4 e 5).
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Quadros
Octávio Gouveia de Bulhões

Ocorreu-me apresentar os balanços
financeiros federais expostos em seqüên-
cia, tal como a disposição dos quadros
que serviu de inspiração a Mussorgsky.

C primeiro quadro, em nossa imàgi-
nária exposição financeira, é de origem |
clássica, em fase de inflação. Representa
a previsão orçamentária do Tesouro com
a estimativa de receita de CrS 4 trilhões,
Cr$ 660 bilhões superior à estimativa das
despesas. Depois de contemplar esse
quadro, nosso imaginário visitante passa
para o segundo, revestido de esperanças.
Mas, em lugar de prosseguir esperanço-
so, cai em perplexidade.

O quadro seguinte, do Banco Cen-
trai, parece estar exposto às avessas. Se o
Banco Central decide elaborar um orça-
mento, deve ser no propósito de dosar o
suprimento monetário, de modo a preser-
var o valor da moeda. O aumento do
crédito há de subordinár-se ao pré-
determinado acréscimo da oferta de moe-
da. Mas, no segundo quadro da seqüên-
cia exposta, começa-se por indicar subs-
tancial expansão de crédito subsidiado. O
acréscimo do suprimento de moeda, bas-
tante significativo, serve de suporte à
expansão creditícia. Exatamente o inver-
so do que deveria ser.

O terceiro quadro consubstancia a
síntese dos balanços das empresas esta-
tais. O acréscimo da receita operacional
corresponde à receita do Tesouro mais o
acréscimo do Orçamento Monetário. Ao
todo Cr$ 6 trilhões. Não obstante tão
elevada receita, a previsão dos investi-
mentos, no valor de Cr$ 1 trilhão 359
bilhões, conta com CrS 545 bilhões do
Tesouro Nacional e o resto repousa em
empréstimos, particularmente oriundos
do exterior. Há enorme deficiência de
capital próprio.

DIANTE 

da seqüência desses
quadros financeiros, o visitante
não estará em condições de dei-
xar a exposição em ambiente de

festividade sonora, como ocorre com o
•visitante da exposição Mussorgsky-
Ravel. Mas, também, não há motivo para
que venha a deixar a exposição financeira
em clima de desânimo. Se o saldo do
primeiro quadro está longe de suportar as
deficiências financeiras dos quadros que
o seguem, é notoriamente em relação ao

-segundo que reside todo o desastre.
Aguarda, pois, o visitante a sua substitui-
ção. Nessa expectativa, ele nutre a espe-
rança de, em subseqüente visita, venha a
deixar a exposição em ânimo festivo.

A perplexidade da imaginária figura
do esperançoso visitante de nossa suposta

de uma exposição
exposição de quadros financeiros resulta Cabe acentuar, por ser geralmente
do Orçamento Monetário, no valor total olvidada, a extraordinária importância
de CrS 2 trilhões. das expectativas, no prosseguimento ou
-._n*-c- ,. c.n^nMnnr na cessação da infação. Repito os argu-
EMPRÉSTIMOS SUBSIDIADOS mentos submetidos às "Cooperativas de
SUBSÍDIOS DAS AUTORIDADES Arroz"( a propósito dos subsídios e da

MONETÁRIAS taxa de juros.
(previsão de acréscimos para 1982) Uma taxa de juros de 45%, não

(bilhões de cruzeiros) obstante subsidiada, representa pesado
Setor rural  760 encargo financeiro. Aumentá-la para
Setor exportador :... 473 100%, torna o financiamento insuportá-
Proálcool  153 vel. Mas convenhamos em reconhecer a
Subsídio ao trigo  132 impropriedade do termo que estamos
$; Total 1518 usando. De forma alguma, a taxa de

juros é de 45% ou de 100%. A maior
Se confrontarmos o total do valor parcela da pesada percentagem represen-

dos subsídios com o Orçamento do Te- ta a taxa de inflação. Esta provém da
souro Nacional, de CrS 4 trilhões, obser- transferência de recursos, levada a efeito
varemos que se trata de proporção de pei0 Governo para financiar a agricultu-
quase 40%. E proporção excessivamente ra Nao havendo disponibilidade suficien-
elevada, geradora, portanto, de forte te> 0 Governo além de enfrentar a dife-
pressão sobre a expansão da base mone- rença da obtenção de recursos a 100%
tária, por maior o esforço de consignar-se para emprestá-los a 45%, é forçado a
um montante de recursos "nãomonetá- aumentar 

o suprimento da moeda, em
rios" no Orçamento do Banco Central. elevada escala.

A repetida pressão do vulto dos __________ _„ . . . ,
subsídios sobre a expansão da base mone- ^" fM 

outros termots.' ° cust1°nnd°
tária responde pela causa primordial de P* financiamento atinge a 100%
nossa inflação. A realimentação inflado- ___m £E"e A'w/ $??__ t_
nária dos salários, provocadora de de- J^™ ordem de m%.' Tao P™j? °
semprego pelo exagero dos reajustamen- Governo anunciar a plena e imediata
tos, advém da saturação dos efeitos infla- supressão do subsidio, a expectativa in-
cionários. O desequilíbrio da previdência üac}0ff™ 

d£,xará de prevalecer, pois
social, reflexo da lei salarial ampliada aos será f*f! ve"flcar,° declimo da expansão
aposentados sem a Drévia correção das monetária. Cessada a expansão monetá-
contribuições, é outra atitude de ambiéri- ria' co.m a «f aÇão d° s"bsídio' aff de
te inflacionário. O rigor da política mone- «»flaçao cairá. O custo dos empréstimos
tária, traduzida na violenta elevação da de,xará de co"t.er.a margen? 

^acionária
taxa de juros, provocadora da recessão %> nes?as condlÇ°es> com bastante rap.-
na esfera industrial, é um imperativo de dez observaremos o declínio da taxa de

prudência contra o aumento da acelera- \\\ ..¦¦ "¦ 
_ ..„ -J „ „

ção inflacionária, provocada pela inflação „ O presidente das Cooperativas , Sr

èerada pelo financiamento do crédito Hom.ero G.™aefs> atnb.m a intlaÇao
subsidiado aos "eseclu"1'3nos financeiros, provoca-'____^___ft? f^SSS^sESSS
crs*. i2=eds esss.te -í* _mw_____-
venda dos produtos. Mas é precisamente P ent de modo a ressaltar oessa transferencia, agravada com a su- , do* suhsíá^ em confronto com
pressão do subsídio ao trigo que deixa dispêndios inflacionários.Governo relutante, em face dos dissabo- A Jd 

H d exposição de uma seqüên-res da elevação do nível geral de preços, de drQs fi£n(£ iros pareCeu-me a
par das lamúrias dos agricultores. . H 

tiva de r£a, a causaHá contudo, um grande equivoco fundamental da realidade de nosso dese-
na relutância. Esauece o Cioverno de que .,-, . _ ¦ _-_ ¦ ¦ , ¦
T tendência ascensional dos nrecos quihbno econômico. O imaginário visi-a tendência ascensional dos preços^e deixa confiante exposição,
permanente com o sucessivo acréscimo ^ H *
dabase monetária, no suporte à.oferta do £ * l 

^subsidio. Sua eliminação pode .gua men- dermos viver em melhor ambJte mo_te, provocar uma elevação de preços. £etário caoaz de nermitir a comoreensãoMas a alta é verificável uma ún ca vez. netano, capaz ae permitir a compreensão
i/f- , „ „, ^,.i_,*;„_,m„„t„ „- dos problemas brasileiros com maior luci-Nao se prolonga cumulativamente no . *? 

seeurancacurso do tempo, como vem ocorrendo g v 
com OS sucessivos aumentos da base mo- Octávio Gouvêa d» BÜThõe» foi Ministro da Fazenda
netária no Governo Caitello Branco.

Bartok e a criação a
partir do folclore

Arquivo

Maria Abreu

STRAVINSKI 

referiu-se algumas vezes
ao fato, para ele "muito estranho", de
um gênio como Bela Bartok consagrar
tantos anos de sua vida a investigação

folclórica. Enfim, perdendo tempo, ao invés de
se entregar exclusivamente à sua própria e ex-
traordinária invenção. Por que não d"ixar esse
trabalho a outros músicos destituídos da capacida-
de que só é conferida ao gênio?— Porque ninguém o faria em meu lugar —
respondeu o compositor húngaro, consciente de
que sua fascinante pesquisa iria ao encontro de
formas musicais tão verdadeiras e inquietantes
quanto a liturgia de religiões arcaicas.

Não sei de outro compositor que, como ele,
tivesse captado o âmago da afetividade de seu
povo através da música. O ritmo, na obra de
Bartok — sua mais intensa característica —
retrata a alma da hungria sob múltiplas formas e
nas mais complicadas combinações.

Os acentos do idioma falado, o vigor dos
sentimentos, os vendavais das mutações históri-
cas (desde a invasão dos Mongóis no século
XIII), depois, a fragmentação do território, pelos
Turcos, a supremacia (jamais aceita, dos austría-
cos, na formação do Império Áustro-Húngaro), a
passionalidade do clima político, a preservação
da unidade do idioma e o cunho nacional da arte;
tudo foi preservado na transposição musical
bartokiana.

Comprometido com a expressão musical do
povo, essa circunstância não simplificou as coi-
sas, pois sua música sumamente elaborada é,
ainda hoje, 37 anos após sua morte, considerada
difícil. Jamais assimila padrões gratificadores que
facilmente se popularizam e que Mario de An-
drade qualificava, pejorativamente, de "massa-
gem auditiva".

Linguagem musical

Sua linguagem harmônica decorre da fusão
dos modos, Maior-Menor para formação de um
mesmo acorde; enquanto o discurso melódico
resulta da integração do cromatismo com interva-
los diatónicos, assimilando pólos contrários. Nem
por isso foi seguidor da estética marxista, ou mais
proximamente, de seu compatriota Georg Lu-
kács. Na verdade sempre esteve mais perto de
Kant e Schiller.

"O caso Húngaro" (como escreve Otto
Maria Carpeaux) consiste, entre outras peculiari-
dades, no fato dos grupos magyars possuírem um
folclore musical isento de influência européia —
no que se refere as formas clássicas. Outro tanto
não se poderia dizer da França, Itália, Alemã-
nha, países nos quais tanto as canções populares
como os motivos folclóricos contem uma assimi-
lação simplificada dos padrões clássicos.

"As manifestações musicais dos camponeses
húngaros (escreveu Bartok em seu livro sobre
folclore) oferecem as formas mais variadas e
perfeitas. Suas melodias, cuja qualidade e limpi-
dez se expressam dispensando o detalhe super-
fluo, poderiam servir de exemplo tanto quanto as

^^^.^EnSf^m Iwlro *'* '¦'¦ -/^H ________¦

Bela Bartok orientou seu
trabalho para dois cami-
nhos: pesquisa e invenção

obras primas de Bach e Mozart — em miniatura,
naturalmente".

Sua filosofia estética era lógica ao afirmar
que a verdadeira arte consiste, antes de tudo, em
revelar a circunstância mais próxima. E dentro
desse princípio, o fortalecimento da originalida-
de, o conteúdo da verdade existencial, só tem um
caminho: o contado profundo com a própria
identidade.

Não existe linguagem universal sem uma
lúcida consciência da nacionalidade. Bartok em-
preendeu sua busca da música nativa com a
obsessão do arqueólogo envolvido na descoberta
dos arquétipos. Muito diferente, portanto, das
relações ocasionais, fortuitas, que os composito-
res estabelecem com os motivos populares.

Eles se utilizam de retalhos do folclore e os
encaixam em suas músicas como pedras de um
mosaico colorido mas fragmentado. É esse, mais
ou menos, o caso da música clássica brasileira
que, exceção feita a uns poucos, como J.Siqueira
e Guerra Peixe, recorre a temas já popularizados
e deixa de lado um imenso território no qual os
elementos mais genuínos à formação de um
idioma musical foi apenas aflorado. Villa-Lobos,
por exemplo, que se identificou de maneira
vibrante e genial com a expressão popular, ele
mesmo se impôs limites, nesse caminho, ao dizer:"O folclore sou Eu.*'

Bartok, que não centralizou a própria cria-
ção em si mesmo, levou sua pesquisa mais longe
do que qualquer outro compositor. Convencido
de que a linguagem verbal tem raízes que se
ramificam — lá nas profundezas do ser — com a
expressão musical ele, que já conhecia profunda-
mente o seu idioma e ainda rumeno, tcheco,

búlgaro, alemão, inglês e francês, estudou tam-
bém turco e árabe com a finalidade de melhor se
apropriar da música desses povos do Oriente
Médio. Povos que interferiram — como os sons
da série harmônica — na formação da consciên-
cia magyar. Viajou por esses países e, nessa
fantástica peregrinação o compositor prescruta
não só a música, mas também o modo de falar em
cada região, registrando nuanças de pronúncia e
acentos que dão especial relevo ao ritmo.

Um obra completa
Na gravação integral de sua obra em 38 Lps
(Hungaroton) pode-se acompanhar, mais fácil-
mente, a linha de seu pensamento musical, que
se desdobra entre a poética rusticidade da Hun-
gria do início deste século e a complexidade das
obras sumamente elaboradas.

Num dos extremos estão os Microcosmos
(método progressivo de leitura), Alegro Bárbaro
— que segundo Carpeaux vale por um manifesto
antiocidental da Hungria arcaica) e a Cantata
Profana. No outro, O Castelo da Barba Azul
(Ópera cm um ato), Mandarim Miraculoso (bal-
let), o 5o Quarteto de Cordas e as Duas Sonatas
para violino e piano, cuja gravação (Harmonia
Mundi) com a violinista alemã Jenny Abel e
Roberto Szidon, pianista brasileiro, alcançou o
Prêmio do Disco Alemão (Deutscher Schllaplate
Preis) sendo também selecionada pela Fono
Forun entre os 33 melhores Lps do século XX.

A Cantata Profana é baseada em canções
folclóricas da Hungria. O texto refere-se aos
jovens caçadores que abandonando a segurança
da casa paterna e entregam-se à liberdade da
floresta. O assunto atraiu o compositor por seu
simbolismo de repúdio à civilização urbana.

Quanto às Duas Sonatas, estas se antecipam
de alguns anos à idéia proposta por Ravel, que ao
escrever sua única Sonata para violino e piano
declarou que esses instrumentos deveriam atuar
como forças opostas. O compositor húngaro,
entretanto, foi muito além. "Nem diálogo, nem
luta. Os dois discursos se propõem como dois
irmãos siameses, ligados pelas costas, sem jamais
se olharem mas portadores de um mesmo co-
ração".

Bela Bartok expandiu seu trabalho em duas
direções distintas: pesquisas e invenção. Na pri-
meira atuou como cientista. Na segunda, como
artista, dominando uma área que — sabe-se lá
por qual misteriosa razão — continua sendo
propriedade exclusiva do gênio; pelo menos no
que se refere à capacidade de criar. A área da
pesquisa, entretanto, é campo aberto, em muito
pontos, inexplorado, oferecendo a riqueza do
folclore de um lado e a experiência tecnológica
do outro.

A música representativa deste final de sécu-
lo prossegue na busca de um idioma em sintonia
com o momento. Mas. paradoxalmente, são os
compositores clássicos, alguns românticos e os da
primeira metade do século XX — Stravinsky e
Bartok — que continuam nutrindo as novas
gerações de intérpretes e ouvintes.

Maria Abreu é jornalista e crítica de música
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Líder comunista
prega democracia

no "Partidão"

O 

chamado levante de 1935
não passou de uma quar-
telada, feita sem levar em
conta a opinião do povo e

sem consulta aos próprios membros
do PCB, servindo apenas para inter-
romper o desenvolvimento democra-
tico brasileiro e facilitar a instalação
do Estado Novo. Está é uma das
várias afirmações heterodoxas do ve-
terano militante comunista Moisés
Vinhas, no livro O Partidão: a Luta
por um Partido de Massas, 1922-
1974, lançado esta semana pela Edi-
tora Huciteç (268 páginas). Vinhas,
que se opõe frontalmente a Prestes no
caso de 35, diz que os responsáveis
por aquela "aventura" devem até
hoje uma completa autocrítica peran-
te o povo brasileiro. A reportagem é
de Mário .Pontes.

Nascido em 1915, Moisés Vinhas
tomou-se membro do PCB em 1935
e integra seu Comitê Central desde
1946, pertencendo ao grupo de diri-
gentes que não se exilou depois do
AI-5. Autor de sete livros, dedicados
principalmente a problemas do cam-
po, ele não considera O Partidão
uma história do PCB, mas "uma
contribuição para o seu resgate his-
tórico". E opina que a história do
Partido deve ser escrita sob a forma
de monografias, "pois se fosse uma
história oficial, cada direção que as-
sumisse ia querer mudar. Como
aconteceu alhures", acrescenta, nu-
ma alusão às mudanças sofridas pela
História do PC da União Soviética.

¦ Vinhas divide o seu livro em seis
capítulos, reproduzindo no final de
cada a íntegra de documentos —
alguns raros — que considera impor-
tantes para a compreensão da etapa
estudada. Inclui também vários
apêndices, um deles sobre a impren-
sa comunista no país desde 1945. O
Partidão (que procura dar conotação
positiva a um termo usado pejorati-
vãmente por outros setores da es-
querda), reflete os pontos-de-vista
da atual direção do PCB só na medi-
da "em que coincidem". O autor
garante que seu livro não foi censu-
rado "e nem visto" pela direção.
Entre as várias pessoas a quem é
dedicado, "apenas uma pertence ao
Comitê Central, Renato Reis. Ele
afina comigo? Em tudo, não".

Partido democrático

. — Eu gostaria que a sociedade,
o nosso povo compreendessem, acei-
tassem o PCB como parte integran-
te, positiva da História do povo
brasileiro. Esta é a mensagem deste
livro. Queremos ser vistos como Par-
tido democrático, o que não exime o
seu caráter revolucionário, pois que-
remos a transformação da sociedade.
Não queremos impor nada. As reso-
luções do V e do VI Congressos
rejeitaram a idéia de assalto ao po-
der. Adotamos a via democrática. Se
um dia tivermos a hegemonia, isso é
um problema de aceitação da socie-
dade. Não pode haver socialismo
imposto. Democracia é uma coisa de
baixo para cima.

O autor reconhece a dificuldade
para a aceitação dessa imagem, por-
que durante a maior parte de sua
existência o PCB foi autoritário, fe-
chado em si mesmo como uma seita,
"indo para um lado e a realidade
brasileira para outro". A fim de
ilustrar a tendência ao sectarismo e
ao isolamento, Moisés Vinhas lem-
bra que nos longos períodos de "le-

galidade de fato" (que ele distingue
da "legalidade jurídica") o Partido
continuou agindo clandestinamente,
"fazendo mistério" da sua atividade.

— Para você ter uma idéia.
Quando eu estava escrevendo este
livro, descobri que a direção não
sabia o nome verdadeiro de vários
membros do Comitê Central. E
olhe, nós estamos num desses perío-
dos de legalidade de fato.

Três fontes

Para Vinhas, o autoritarismo do
PCB tem várias fontes. A primeira
seria a própria falta de tradição de-
mocrática do Brasil, país que viveu
sempre sob regimes autoritários e/ou
elitistas, sem contar com verdadeiros
Partidos. A segunda seria a influên-
cia do tenentismo, um movimento
antioligárquico, mas excludente,
"que transformou o Partido numa
espécie de organização militar. Basta
ler o livro gravado de Prestes (Vi-
nhas sempre usa essa expressão
quando se refere ao recentemente
publicado Lutas e Autocríticas, a fim
de lembrar que Prestes naõ sabe
escrever) para ver o quanto ele é
obcecado pela disciplina militar".

Finalmente, Vinhas menciona a
influência "de fora", o stalinismo,
que para ele não deve ser entendido
apenas como a ação pessoal de Sta-
lin, mas "como toda uma tendência
do movimento comunista, um pro-
blema de visão de mundo, de con-
cepção da política" encarnados pelo
líder soviético. Essa influência "de
alhures" (outra expressão preferida
do autor) não só contribuiu para
modelar rigidamente o PCB como
pode ser em parte responsabilizada
por alguns dos seus piores erros.

A própria liderança de Prestes,
lembra Vinhas, é um exemplo "des-

A
sa influência". Ela foi imposta ao
PCB pela Internacional Comunista.
"É um exemplo único na história do
movimento comunista, de um diri-
gente que foi primeiro da IC e que
nunca passou por uma célula do
Partido". Não é de admirar, diíX>
autor, que a junção do autoritarismo
brasileiro com o stalinismo tenfíã
levado o grupo dirigente de 1935 á
"substituir o consenso do povo e dò
Partido" pela sua vontade, com báít
numa visão irrealista e golpista. í-

A influência negativa do stalinis-
mo refletiu-se em várias outras to-
madas de posição do Partido depois
de 1935. Vinhas cita o Manifesto de
Agosto, "um documento golpista",
que em 1950 conclamava o Partido a
derrubar o Govemo pelas armas. .E
dá mais um exemplo da influência do

. "componente internacional" nos er-
ros partidários. Em 1954, quando, se
realizavam as discussões prévias ao
IV Congresso do PCB, "na mais
rigorosa e inútil clandestinidade",
Diógenes Arruda — então o chefe
de fato do Partido — respondia, ks
críticas e sugestões ao programa que
iria ser aprovado, dizendo: "Daqui

Álbum de família
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Moisés Vinhas integra o Co-
mitê Central do PCB desde
1946

não tiro uma vírgula, porque isto foi
lido por Stalin, e ele disse —este e_o
programa de vocês".

Pluralismo

Reiterando sempre que 
"nem to-

dos pensam assim", Moisés Vinhas
defende que a proposta do PCB deiíe
ser claramente democrática e plura-
lista, "aberta, com liberdade paia
todas as visões de mundo". Ele dis-
corda radicalmente de Prestes qúàh-
do este, em seu recente livro, defeh-
de a criação de uma frente não para
lutar pela democracia, "mas contra o
imperialismo, o latifúndio e o mònb-
pólio", visando à conquista imediata
de "um Governo de transição para o
socialismo".

Ora, esse tipo de GovernoBe
. transição não seria democrático,

quer impor um salto. Precisamos'"é
de um tipo de Governo que dê.ao
povo brasileiro a oportunidade de
conhecer a democracia, que de fato
nunca conheceu.

Diante da crise dos países sócia-
listas do Leste europeu, Vinhas ado-
ta uma posição tendo como ponto de
partida o reconhecimento de qúe"nenhum deles chegou ao socialismo
vindo de uma revolução feita pelo
povo". Na sua implantação, diz,
houve participação das massas, mas
na época do stalinismo tentaram or-
denar-se conforme "um modelo úni-
co". Daí, "fenômenos negativos"
como a revolta da Hungria, os casos
da Tcheco-Eslováquia e da Polônia.

As democracias populares
continuam sua luta para se ordenar.
Quando erram, o povo se manifesta,
o povo luta pelo seu projeto político.
Os povos da Tcheco-Eslováquia as-
piravam por uma sociedade mais
democrática, até que isso chegou ao
ponto de atrito, a Primavera de Pra-
ga. Pessoalmente, fui contra a entra-
da das forças do Pacto de Varsóvia
na Tcheco-Eslováquia. Se havia um
perigo de invasão da OTAN, então
que protegessem as fronteiras, mas
deixassem o povo lá dentro resolver
o problema. Me manifestei assim em
68 e sustento minha opinião.

No tocante à Polônia, Moisés
Vinhas acha que a única solução
para a_>crise está no respeito aos21
pontos do Acordo de Gdanski, assi-
nado pelo Governo e o sindicato
Solidariedade, representante de mi-
lhões de trabalhadores. "O acordo
foi concreto, justo, correspondente
aos interesses dos trabalhadores.
Deve ser o ponto de referência."

Sonhando com a transformação
do PCB de "um pequeno Partido tíe
combatentes valorosos, mas sem efl-
cácia e influência" em um Partido de
massas, juridicamente legal e reco-
nhecido pela sociedade como iristru-
mento indispensável à vida democra-
tica, Moisés Vinhas lembra, entre-
tanto, que nada disso será possível
sem o estabelecimento de uma pre-
missa:

A luta pela democracia impll-
ca a própria democratização do Par-- tido.
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Diplomado em burocracia. Com louvor

.:*já? Luiz Felipe de
~_" Souza Coelho

-->¦

PARA 

se abrir um curso supe-
rior, seus responsáveis de-
vem solicitar permissão ao

.Conselho Federal de Educação, que
examina os recursos materiais e hu-
manos da escola e permite,ou não, a
abertura. Uma fiscalização mais ri-
gorosa é feita na expedição do pri-
meirc diploma, com a escola forne-
céndo detalhes do seu funcionamen-
to', da sua área física, do programa
de cada curso, etc. Findo isto, a
escola está apta a expedir diplomas
pára seus alunos finalistas, devendo
comunicar ao CFE alterações no
currículo.'' ' Até aqui. tudo é razoável: deve
¦fiáver controle por parte da socieda-
de (representada pelo CFE/MEC)

-sbbre os profissionais superiores que
são formados. Aí vem a terceira
fiscalização sobre a escola: cada di-
ploma expedido deve ser examinado
ém detalhe pela Universidade Fede-
rá! do Rio de Janeiro (ou do Estado
em questão), tendo em vista possí--*éis violações de leis no que concer-
ne ao currículo mínimo. Isto quer

.dizer que cada formando e cada
¦ universidade são contraventores até
! provarem em contrário.
i' Eu me formei em Física na PUC-
! RJ e solicitei meu diploma em
! 24/9/1980. Como Física não é profis-
! são reconhecida, náo há currículo
! -mínimo. Alterações no currículo
! dentro da PUC-RJ são decididas

pelos órgãos colegiados e enviadas
ao CFE, o qual verifica da sua con-
cordância com as leis. A não existên-
cia do currículo mínimo retira muito
da verificação feita na UFRJ, mas,
continuando no meu caso, dia
29/4/1981 o diploma chegou na
UFRJ para ser registrado.

A espera de sete meses tem como
causa o fato de a UFRJ desejar que
os diplomas sejam enviados em gru-
pos, com o que a PUC esperou
outros pedidos, os quais formam o
meu "processo". Oito meses passa-
ram-se na UFRJ e em meados de
dezembro o processo ainda nâo co-
meçara a ser examinado. No mês
anterior, fui informado na PUC que
nenhum diploma da universidade fo-
ra registrado em 1981 — talvez seja
um exagero, não sei. Mas o fato é
que só em 11 de fevereiro deste ano
é que recebi o diploma.

Entendo perfeitamente as difi-
culdades do Setor de Registro de
Diplomas da UFRJ: 18 mil 566 di-

plomas em 1977; 17 mil 561 em 1978;
15 mil 820 em 1979; e 18 mil 397 em
1980 (97 instituições registraram di-
plomas em 1977, 109 em 1979, 115
em 1980 e 120 em 1981) — segundo
relatório da Comissão de Ensino de
Graduação/1979-1981. Os números
são colossais, embora seja estranho
que cresça o número de faculdades e
diminua o de diplomas...

Além disso, como se a tarefa não
fosse difícil, descobriu-se, em 1979,
irregularidades neste serviço. Quase
5 mil diplomas foram revistos, en-
contrando-se 26 irregularidades
(uma em 2 mil). Este é o quarto nível
de fiscalização, agora feito sobre a
seção de registro de diplomas.

A origem do registro está em
que, inicialmente, as universidades
todas eram governamentais, sendo
então uma mera formalidade. Com a
expansão do ensino superior priva-
do, uma carga enorme foi colocada
sobre os serviços de registro resul-
tando em dezenas de milhares de
pessoas em situação profissional irre-
guiar a cada ano, apenas no Rio.

Enquanto o diploma não é regis-
trado, levam desvantangens em con-
cursos de títulos (afinal, só se é
"doutor" com "diploma"), além do
status profissional (vêm-se à mente
os escritórios de liberais com os
diplomas nas paredes), o emprego
de dezenas de funcionários universi-
tários no registro é uma sobrecarga
para a administração, além de ser
inútil e injusto;

¦ O que se necessita é de confiança
em que as universidades governa-

mentais e privadas cumpram a lei.
Sugiro (ao MEC, ao Ministério da
Desburocratização) que seja feita
uma amostragem de cada instituição
de ensino superior, verificando o
cumprimento das leis. Esta amostra-
gem não impediria a expedição do
diploma, o qual poderia ter reconhe-
cimento apenas das assinaturas da
instituição que o forneceu.

Por exemplo: terminei agora
doutorado na Inglaterra, e na minha
universidade são expedidos diplomas
duas vezes ao ano (uma formalidade,
pois lá não se exigem diplomas). O
registro na Secretaria de Educação
(o equivalente do MEC) demorou 15
minutos: o suficiente para verificar a
assinatura do diploma (no meu caso,
um certificado de conclusão de
curso). A assinatura da Secretaria de
Educação foi reconhecida em quês-
tão de minutos no Ministério de
Relações Exteriores britânico; já o
Consulado brasileiro pediu dois dias
para reconhecer esta última.

Se na amostragem dos diplomas,
como sugeri, fosse verificada fraude,
a universidade ou o formando deve-
riam ser punidos com todo rigor.
Quando alguém for encontrado
culpado — um em cada 2 mil — que
seja julgado pela Justiça ou pelo
CFE, mas não é razoável punir os 1
mil 999 que nada fizeram de errado
com a "peneira fina" da contra-
venção.
Luiz Felipa d* Souza Coalho é professor •
pesquisador no Instituto d» Física da UFRJ
(área d* Ffsica Atômica). Mora em Copa-
eabana. Rio, é casado • tom 30 anos.
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abertura política e poder de decisão
\V8l

i-fs Alexandre César
Pires de Carvalho

J Á dizia um velho mestre do
Pedro II que a ousadia dos
maus é diretamente propor-

cional à passividade dos bons. Sem o
maniqueísmo de procurar resolver as
coisas a partir dessas lembranças,
sua imagem tem um inegável efeito
demonstrativo para os dias atuais.

Uma sociedade que desmorona,
uma sociedade do salve-se quem pu-
der, da hipocrisia, dos golpes e expe-
qjentes, tem que reformular seus
conceitos enquanto é tempo.'," 

E constata-se sempre, como ori-
t gem das distorsões, o desprestígio do

pensamento. Se a preocupação
maior for com carregar as pedras
èprre-se o risco de levá-las a lugares

,.ijúe não interessam a ninguém.
,.',' É evidente que num mundo com-

plexo, e hoje altamente dependente
SlE!.' VV

da tecnologia, não se pretende su-
bestimar os aspectos técnicos no
aprimoramento social; o que se quer
é precisamente somar na busca de
um equilíbrio com a restauração da
dignidade do pensamento e dos as-
pectos comportamentais.

Realmente, não seria por exem-
pio no campo propriamente técnico
que se encontrariam respostas para
as dificuldades com a elevada dívida
externa brasileira. O apego à forma
e à euforia como a "ilha de tranqüili-
dade" é que teria atrasado as medi-
das de racionalização de combustível
que os países afetados tomaram mes-
mo em 73.

Quando a regra geral neste país é
a encenação, quando cada um busca
se poupar, sem no entanto deixar de
faturar ou manter suas posições, fica
mesmo inviável qualquer projeto. Se
muitos estão enganando, se poucos
ainda executam algum trabalho real,
as coisas começam a não servir mais

a ninguém. Mas é evidente que
quando as pessoas não se sentem
sócias de nada, fica realmente difícil
alterar este quadro. Certamente, um
dos objetivos maiores da abertura
seria procurar exatamente um clima
de co-participação e de colabora£ão
capaz de melhorar a produtividade e
atenuar a crise sócio-econômica.
Mas os segmentos mais retrógrados e
obscurantistas não aceitam nem isso
e procuram o retrocesso. Talvez seja
malhar em ferro frio, mas estes seg-
mentos deviam verificar que nossa
realidade imediata conduz a preocu-
pações sérias com o perdurar de um
hiato ou distanciamento comprome-
tedor irremediável do futuro. Pelo
andar da carruagem até problemas
de quadros vão acabar nos afetando.

Quando existia uma Cinelândia
como pulso político deste país, era
possível uma aferição a priori, antes
que houvesse um encurralamento de
padrões e valores. A livre concorrên-

cia de idéias é rigorosamente a me-
lhor terapêutica. Portanto, que to-
dos entendam a importância do dia-
logo nascente, sem os sectarismos
primários de uns, que apenas vêem
nele um cavalo de tróia, ou a irres-
ponsabilidade daqueles que só expli-
citam suas limitações. Aos primeiros
apelamos para o que entendemos ser
seu carro-chefe a racionalidade. Aos
últimos argumentamos que o povo

não pode continuar pagando por
erros de avaliação cíclicos.

Apesar de todas as limitações
que nos têm atingido, ainda acredita-
mos que um trabalho sério possa
influir nos bem-intencionados e res-
gatar nossos mais legítimos direitos
de decisão. .

Alexandra Casar Piras da Carvalho a
•nganheiro metalúrgico a trabalha no Mi-
nistério da Fazenda. Mineiro de 40 anos, é
casado a mora na Tijuca, Rio.

O bom exemplo do empresário paulista
Frank de Luca

HÁ 

tempo acompanhamos
com interesse o debate tra-
vado em São Paulo pelos

líderes empresariais em torno do
-.assunto "alto custo de dinheiro".

Inicialmente, e curiosamente, um
número substancial desses líderes
•defenderam um ponto-de-vista que
nada tem a ver com um regime poli-
ticamente e economicamente livre.
Defendiam esses senhores, represen-

Jantes da livre iniciativa, o subsídio,
benefícios fiscais e cada vez mais
interferência do Governo.

Felizmente, o empresário paulis-
tá parece que está mudando. Hoje
falam em capitalização de empresas,
equiparação dos dividendos a corre-

' 
çáo monetária e juros no tratamento
fiscal; e parece que, finalmente, co-

' meçarão a ouvir o Ministro Beltrão
na sua defesa da capitalização da pe-'quena e média empresa como a me-"Ifior 

garantia de permanência e ex-'pansão de um sistema social, politi-"' tamente e economicamente livre e
'"que 

proporciona oportunidades
Jguais a todos.s" Reconheçamos que o assunto é

.»«,-

complexo, e que, por motivos tradi-
cionais, culturais e religiosos, a gran-
de maioria dos empresários sofre de
uma miopia capitalista. Porém, há
sinais de melhoria, pois está-se tor-
nando cada vez mais aparente que o
empresário que deseja criar um pa-
trimônio, que reúne condições de
durar gerações e gerações, obrigato-
riamente tem que abrir seu capital e
profissionalizar sua empresa.

A situação aqui no Rio, infeliz-
mente, está difícil. O Governo esta-
dual absolutamente nada faz para
desenvolver e incentivar a expansão
do mercado de capitais, mercado de
mercadorias ou mercado financeiro.
Os empresários vivem ainda na era
medieval, onde sustentam-se basea-
dos em favores, subsídios e benefí-
cios políticos. Não há nenhuma asso-
ciação de classe no Rio — com a
exceção da Abrasca, que é nacional
— que incentive a abertura de capi-
tal como uma boa estratégia tanto
política como social.

Nota-se, claramente, que o Rio
está perdendo rapidamente sua posi-
ção de destaque no mercado de capi-
tais e, em termos de mercado de
mercadorias, nem se fala. Na medida

festj; •*>_, •___*•">\ ll/S_y^__ A—

em que a administração da dívida'
pública se torna cada vez mais roti-.
neira, e na medida em que títulos
privados como ações, debêntures e
contratos "futuros" de mercadorias
crescem em volume e importância, a
tendência é favorável à concentração
dos mercados na cidade que lhe pro-
porcionam mais importância e
apoio. Hoje este centro não é o Rio
de Janeiro.

Não sou regionalista: o excessivo
regionalismo é uma demonstração
de incompetência e incapacidade.
Porém, uma área geopolítica não se

CfKlWiy

desenvolve por si só — é necessário
o esforço consciente de todos para
atingir um grau de sofisticação con-
dizente com a realidade. Porém, os
mais interessados, pela natureza das
suas atividades, no desenvolvimento
de mercados ativos, visíveis e efi-
cientes, são os empresários donos de
indústrias e de estabelecimentos co-
merciais. No Rio de Janeiro eles sâo
ausentes.

Frank de Luca e especialista em investi-
mento em mercado de capitais. Mora em
Guaratiba, Rio.

Pelo aborto nos casos de estupro
João Baptista Cataldo

Q UANDO estava para ser
sancionada, a lei que insti-

_, tuiu o divórcio em nosso
.país, as igrejas Católicas Apostólicas".Romanas 

desta cidade fizeram divul-
,gar uma tira de papel — muito bem
.escrita por sinal — com o título
Declaração dos Bispos do Estado do

.Rio de Janeiro: a unidade cia família.
V. Exlraía-se, para bom entendi-

mento, um dos trechos iniciais desta
declaração:"*T "Declaramos, clara e firme-
'mente:

í'

l — O divórcio é contra a lei de
Deus, proclamada incisivamente por
Jesus Cristo — "o que Deus uniu o
homem não separe Mt. 19,6). —por
isso, o divórcio é mais uma causa de
degradação moral da sociedade".

Até aqui tudo muito bonito, jus-
to e exeqüível. Também sou contra o
divórcio.

Agora, sobre outro problema an-
gustiante e crucial de nossa socieda-
de moderna, e em contradição, toda
a Igreja faz ouvidos de mercador.

Refiro-me ao estupro e a permis-
são legal para o aborto neste caso.

Vou mais além: com punição de
cadeia para o estuprador — 10 a 15
anos de prisão, no mínimo.

Por que motivo a legalização do
aborto no caso supracitado? Muito
simples a resposta: uma união por
estupro — estupro verdadeiro — é
uma união de Deus de um lado, com
o diabo do outro, o que, convenha-
mos, é um catastrófrico paradoxo.

Ora, o filho do diabo pode ser
abortado perfeitamente, pois se não
pode conciliar uma atuação demo-
níaca com uma atuação divina, de
Deus.

Pois bem, sobre um assunto tão

trágico quanto este no âmbito da
sociedade não se vê a Igreja Católica
arredar uma palha sequer.

Enquanto isto vêem-se por aí aos
trambolhões sacerdotes falarem em
reforma agrária, prisão albergue,
moradia para os pobres, e outros
problemas, os quais, se bem pensa-
dos, são tão graves quanto o caso da
legalização DO ABORTO PARA
AS POBRES MULHERES VÍTI-
MAS DE ESTUPRO. Tenho dito.

João Baptista Cataldo é cenógrafo resi-
dente na Tijuca, Rio. Solteiro, tem 46
anos.
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Diesel para todos
Geraldo Luís Saraiva

SÃO 

deveras surpreendentes
as justificativas apresentadas
para a próxima sobretaxação

dos veículos leves movidos a óleo
Diesel (Informe JB, 10/3/82), pois
aquelas não se coadunam com fatos
verificados na prática. Senão, ve-
jamos.

O primeiro argumento, segundo
o qual o óleo seria o único produto
insubstituível do processo de era-
queamento, é um tanto obscuro,
visto que o Diesel nem mesmo resul-
ta deste processo de refino e sim da
chamada destilação fracionada a vá-
cuo. Os resíduos deste processo é
que são submetidos ao craqueamen-
to, visando a obtenção de gasolina
de alta octanagem e GLP. Além do
mais, insubstituível, como?

O motor original de Rudolf Die-
sei já funcionava com todos os tipos
de álcoois, óleos vegetais e até mes-
mo carvão finamente granulado, exi-
bindo uma versatilidade apenas com-
parável ao famoso motor Stirling.
Evidentemente, não se espera que os
caminhoneiros nacionais venham,
um dia, a abastecer seus veículos
com carvão, mas as pesquisas com
óleos vegetais e a dupla alimentação
álcool-Diesel encontram-se em pie-
no andamento, podendo render bons
frutos, a médio prazo.

Por outro lado, por que não se
parte para uma revolução tecnológi-
ca total, aprofundando-se a busca
por uma unidade motriz especifica-
mente projetada para o uso do ál-
cool? Há algum tempo, foi noticiado
pela imprensa que a equipe do Prof.
Urbano Stumpf, do CTA, estaria
ultimando um projeto nesse sentido.
O que fói feito dele? É também
sabido que, ao menos em teoria, tal
motor poderia igualar o rendimento
de outro que funcione com gasolina.
Ademais, aí poderia encontrar-se a
verdadeira vocação do Proálcool, ou
seja, contribuir para a movimenta-
ção da frota de caminhões, responsa-
vel por 80% do transporte de cargas
no País e calcanhar-de-aquiles de
nosso perfil de consumo de petróleo.

Outro motivo alegado refere-se a
uma suposta inadequação do motor
Diesel ao uso em veículos "leves e
velozes". Nada mais incorreto, haja
vista o notável desempenho deste
campeão de consumo que é o Golf,

da VW alemã. A própria Fiat fabrica
em Betim aquele que é, provável-,
mente, a menor unidade Diesel co-
mercial de todo o mundo, com 1300
cc, usada para impulsionar os mode-;
los 127D (fora do Brasil, é claro...) à
razão de 18-20 km/litro. Quem duvi-,
dar, pode consultar a revista Auto
Esporte de fevereiro deste anoi

O terceiro argumento é o mais
equivocado de todos — os motores
Diesel seriam excessivamente po-'
luentes. Uma consulta a qualquer
bom compêndio de Física ou Enge-,
nharia Automobilística comprovará
que eles, na verdade, apresentam
um rendimento térmico considera-
velmente superior aos seus congêne-
res a gasolina (32-38% contra 22-,
28%), razão de seu consumo infe-
rior. Ora, se O combustível é "quei-'

mado" com mais eficiência, obvia-
mente menos resíduos serão expelii
dos pelo motor. A propalada polui-
ção deste motor é apenas aparente,'
visual, assim mesmo provocada poi
bombas injetoras desreguladas, a
despejar, literalmente, na atmosfe--
ra, o combustível não aproveitado.
Este problema seria evitável com
uma fiscalização rigorosa junto às
empresas de ônibus e postos de pesa*
gem de caminhões, nas estradas.

Do exposto, conclui-se que a ver*
. dadeira motivação de semelhante

medida prende-se menos aos proble;
mas citados do que ao compreensível
receio de uma rápida expansão da
frota "dieselizada" (vide o recente
lançamento da Kombi Diesel). En-
tretanto, seria desejável que o acesso

, às tecnologias avançadas não fosse
vedado aos motoristas brasileiros, e
pretexto de, com isso, resolvérem-se
nossos problemas energéticos gio-
bais.

Estes, assim como as demais
questões que se nos oferecem, só
poderão ser efetivamente soluciona-
dos quando nossos planejadores pas-
sarem a encarar seriamente suas res-
ponsabilidades para com a nação,
abstendo-se de presenteá-la com as
habituais megalomanias ufanísticas e
casuísmos típicos dos períodos elei-
torais. Talvez, assim, deixaremos"ae
ser o eterno "país do futuro" para
tornarmo-nos uma nação com os pés
firmemente plantados no presente.

Geraldo Luis Saraiva é geólogo em pós-
graduação na UFRJ. Solteiro, 26 anos,
mora no Rio Comprido, Rio.

Luta pelo emprego
Ralph G V von Gersdorff

QUAIS 

são as medidas que o
Governo federal deveria to-
mar para evitar o desempre-

go aberto no âmbito de uma política
de emprego geral? Em primeiro lu-
gar, é preciso melhorar a informação
estatística (e náo estatística), que
deveria fazer parte da coleção de
dados que o cidadão poderia encon-
trar, por exemplo, numa "sala de
operações" de uma cidade, em nível
municipal e estadual, organizada pe-
las autoridades de planejamento e
estatística ou pelos bancos de desen-
volvimerito.

Dever-se-ia, também, expandir a
rede de agências de emprego públi-
cas regionais, complementando a re-
de de agências particulares. Embora
a grande maioria dos desempregados
ache emprego através de contatos
diretos com empregadores — e não
através de agências e jornais — esta
expansão torna-se necesária, sim-
plesmente porque os desempregados
não têm tempo e dinheiro de procu-
rar muitos empregadores diretamen-
te. As salas de operações podem
servir também como lugares onde
aqueles que querem «mpregar mão-
de-obra de qualquer tipo podem en-
contrar as informações necessárias.

A luta contra o desemprego deve
ser travada de dois lados: através do
planejamento da cúpula (nível fede-
ral) à base (Município) e da base à
cúpula, encontrando-se os dois no
nível regional (grupo de Municípios,
Estado, grupo de Estados). E o

Governo federal que deve elaborar a
política de emprego através da Sé-
cretaria de Planejamento da Presi-
dência da República (Seplan) e o
Ministério do Trabalho (MT), o qual
já está suficientemente organizado
para isso. Por exemplo, a expansão
da rede das agências públicas-de
emprego regionais é a tarefa do MT.
Teria também a incumbência de or-
ganizar o treinamento dos desempre-
gados para a demanda de mão-dè-
obra prevista. Durante o treinamen-
to devem receber um subsídio para o
sustento. Financiado como? Pela tri-
butação das rendas altas e das gran-
des propriedades. 7

No nível municipal, o emprego
pode ser organizado principalmente
pela auto-ajuda (autofinanciamento,
mutirão, etc). A própria população,
agindo em grupos (associações de
bairros, núcleos, etc), identificaria
os projetos econômicos e sociais dos
quais precisa, com a assistência das
autoridades de planejamento e das
associações particulares. E no nível
regional (município metropolitano,
Estado, etc.) que o planejamento de
"baixo para cima" e de "cima para
baixo" se encontram — e deveriam
ser compatibilizados para uma iden-
tificação sistemática de projetos eco-
nômicos (industriais, agrícolas, de
serviços) e sociais (educação, saúde,
habitação, transporte e previdência
social, etc.)

' "ll

Ralph C. V. von Gersdorff é economista,
autor do livro Identificação e Elaboração
de Projetos (Zahar Editores, 1979). Tem 51
anos e mora no Leblon, Rio.

Os artigos publicados em O leitor Especial foram editados a partir rte
uma seleção de cartas enviadas por leitores à redação do JORNAL. DO
BRASIL, com assinatura, nome completo e legível, e endereço e/ou
telefone que permita confirmação.
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LIVRO
0 Brasil numa visão classistal

Ex-catedrático da Universidade de São Paulo, conside-
rado fundador da "escola paulista" de sociologia,
Florestan Fernandes acaba de publicar o seu 30° livro,
A ditadura em questão (T. A. Queiroz Editor; 164
páginas, Cr$ 800), no qual define o regime vigente como
um sistema de duas caras, analisa a abertura em curso e
propõe alternativas para o futuro político do país. A
crítica de A ditadura em questão fica a cargo de Simon
Schwartzman, professor do IUPERJ e autor de Bases
do autoritarismo brasileiro, obra recentemente publica-da com grande repercussão no meio universitário.

Brtull

Simon Schwartzman

I(£11 NTELECTUAL militante
largado a si mesmo", eis
como se define neste livro
Florestan Fernandes, ex-

catedrático de sociologia da USP, um
dos introdutores da sociologia funcio-
nalista no Brasil e tido como fundador
da "escola paulista" de sociologia.
Vitimado pelo AI-5, fói afastado de
sua cátedra e abandonou suas antigas
idéias sobre a possibilidade de uma
sociologia cientificamente neutra. O
funcionalismo deu lugar ao marxismo,
e o apego à vida acadêmica foi substi-
tuído por uma nova militância, intran-
sigente e sem compromissos, solitária
e despojada. Hoje Florestan prega a ."desobediência civil generalizada" co-
mo forma de luta política contra o
regime, e justifica e defende a necessi-'
dade de uma extrema esquerda organi-
zada que, embora ineficaz a curto
prazo, teria a função de "desmascarar
e desmistificar a democracia burgue-
sa", além de desempenhar outras fun-
ções revolucionárias.

Creio que a tese principal de seu
livro é simples e na realidade bastante
antiga. Segundo o autor, o regime
político brasileiro tem duas caras, que
são dois lados da mesma moeda: a
democracia burguesa e a "república
institucional", também chamada de "o
sistema" ou, simplesmente, a ditadu-
ra. O que explica a existência da
"república institucional" é a incapaci-
dade de as "classes burguesas" mante-
rem o poder por si mesmas; esta
incapacidade derivaria do caráter pre-
datório e parasitório do capitalismo
brasileiro, característica bastante geral
em países periféricos de desenvolvi-
mento tardio. Tímida e assustada, essa
burguesia não assumiria seu papel de
levar à frente uma revolução burguesa
profunda, que implicaria sua indepen-
dencia em relação ao capitalismo mo-
nopolista internacional e o estabeleci-
mento de uma democracia de massas
com ampla participação dos sindicatos
e Partidos de esquerda. Em seu pâni-
co, ela terminaria por pedir a ajuda
dos militares, que implantam um regi-
me repressivo.
Crença ilusória

Os movimentos de abertura dos
últimos anos refletiriam, em parte, a
dificuldade de manter indefinidamente
um regime fechado, quando tantas
forças sociais são desencadeadas pelo
próprio processo de crescimento e
transformação econômica e social.
Mas seriam, em última análise, uma
farsa, já que implicam uma série de'
manobras para manter o Poder nas
mãos das classes capitalistas. Se é
assim, a abertura seria talvez uma
oportunidade a ser aproveitada; mas
acreditar nela uma ilusão, pois só o
aumento da capacidade de ação das
classes trabalhadores poderia signifi-
car mudança real do regime a longo
prazo. Dotadas de uma ideologia de

tipo socialista ou comunista, essas cias-
ses teriam condições de ir abrindo
espaço à participação dos trabalhado-
res no regime político burguês, e assim
a revolução burguesa se completaria,
malgré soi.

Não obstante o linguajar às vezes
incendiário, trata-se afinal de tese bas-
tante moderada. Florestan defende a
implantação de um regime político
democrático, com lugar para ampla
participação de setores hoje marginali-
zados dos centros de decisão. Ainda
que sua preferência seja pelo que
chama de "democracia operária", esta
é uma opção para o futuro; a não ser
que "a transição da democracia restri-
ta em sua versão atual para a democra-
cia de participação ampliada" seja
"bloqueada de modo cego e persisten-
te, sem deixar alternativas e esperan-
ças", caso em que surgiriam "as pola-
rizações anticapitalistas e socialistas".
Questões ignoradas

A principal dificuldade do livro
não está, no entanto, neste ressurgir
de antigas teses sobre a revolução
burguesa, e sim no conjunto de pro-
blemas que decide ignorar, exatamen-
te aqueles ao redor dos quais se coloca
hoje o debate sobre o passado e o
futuro da democracia brasileira.

Primeira questão ignorada é a difi-
cuidade de dar uma interpretação sim-
plesmente classista à história política
brasileira e seus possíveis desdobra-
mentos. Quando utilizamos conceitos
suficientemente preciosos de classes
sociais, concluímos que a burguesia
industrial sempre teve no Brasil im-
portância política limitada, e que o
operariado sempre foi um grupo social
relativamente restrito e incapaz de
levar à frente a "missão histórica" que
o marxismo tradicional lhe atribuía.
Florestan, no entanto, resolve esse
problema utilizando os conceitos cias-
sistas de forma extremamente frouxa.
Para ele, "classes capitalistas" são to-
dos os que têm poder e dinheiro; os
outros formam as "classes populares"
ou "proletárias".

A partir daí, dizer que nossos regi-
mes políticos favorecem a "burguesia"
não passa de um grande tautologia,
que impede uma visão mais complexa,
das coisas. Como, por exemplo, uma
compreensão mais adequada do papel
do Estado e de instituições importan-
tes na vida política do país, a começar
pela Igreja e as Forças Armadas; ou de
fenômenos de marginalização e parti-
cipação popular que não ocorrem den-
tro de um sistema de classes, mas,
exatamente, por estar fora dela. É
curioso que ao analisar os fenômenos
da violência urbana Florestan sinta
necessidade de voltar ao funcionalis-
mo de Émile Durkheim, a quem cita
nominalmente, para afirmar que ela
existe de "forma anômica" para
cumprir a função de "fator de blo-
queamento" da "violência de classe
organizada".

Depois, Florestan adota de forma
acrítica dois postulados hoje dificil-
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Florestan Fernandes: discurso radical contra o sistema

mente aceitáveis. O primeiro é o de-
terminismo histórico, fortemente he-
geliano. O texto abunda em expres-
soes como "limite histórico", "estilo
histórico de vida política", "saturação
do espaço histórico", "inviabilidade
histórica", "tarefa histórica" e até
época histórica". É como se existisse
uma História com destino e sentido
próprios, distinta e superior à sua
construção cotidiana, e que desse aos
homens um futuro tão certo e verda-
deiro quanto a vida após a morte.
Triste experiência

O segundo é o que hoje se deiiomi-
na "obreirismo", a crença inabalável
na classe operária como encarnação e
portadora do futuro garantido pela
História. Ora, se a experiência euro-
péia confirma que os movimentos ope-
rários tiveram papel importante na
implantação das atuais democracias
naquele continente, isto é muito mais
incerto no resto do mundo; e nenhum
dos atuais regimes socialistas de ori-
gem revolucionária teve por origem o
movimento operário, a começar pela
União Soviética.

Finalmente, ao contrapor a demo-
cracia operária à democracia burgue-
sa, Florestan simplesmente deixa de
lado toda a triste experiência das cha-
madas "democracias populares" con-

temporâneas, que tem levado os ana-
listas políticos a considerarem, cada
vez mais, que a democracia não pode
ser entendida como simples decorrên-
cia de determinado jogo de interesses,
mas implica a implantação e manuten-
ção de uma série de mecanismos de
garantia da pluralidade e diversidade
de interesses e valores em uma mesma
sociedade, incluindo um sistema judi-
ciário independente e o pluripartida-
rismo.

Dificilmente alguém não comparti-
ria as preocupações do autor com os
limites estreitos do sistema político
brasileiro, e com o destino trágico de
tantos que ficam à margem ou pagan-
do o preço da sociedade moderna que.
aqui se vem implantando a duras pe-
nas. O que nem sempre se percebe,
porém, é que não bastam a indignação
e a firmeza de intenções; é necessário,
além disto, incorporar de forma ade-
quada o conhecimento e a experiência
acumulada em relação a esses proble-
mas. Para isto servem, em última aná-
lise, os procedimentos de verificação
empírica, consulta a fontes bibliográfi-
cas, utilização de evidências históricas,
definição e precisão dè conceitos, etc,
que formam o chamado "estilo acadê-
mico" dos cientistas sociais, ao qual
Florestan Fernandes hoje renega.

Acima de tudo
intransigente
José Nêumanne Pinto

SÃO 

PAULO — Certa feita, o sociólogo;
Florestan Fernandes e 0 jornalista Júlio-'
de Mesquita Filho, de O Eslado de S. "-

Paulo, encontraram-se nos EUA e, como ami-*"
gos, almoçaram juntos. "Em 1964 o seu nome"
estava numa lista de pessoas puníveis; fui eu que
o tirei de lá", disse o jornalista. "Pois fez mal,
Júlio. Afinal, vocês tomaram o Poder e tinham'
de limpar o caminho. Se fôssemos nós que"
tivéssemos tomado o Poder, eu não pouparia o'
seu nome", respondeu o sociólogo. *;'

O episódio, lembrado por Florestan Fernan-"
des Júnior, serve para ilustrar um dos traços;'"
básicos do caráter desse paulista de 62 anos,"'
considerado pelo historiador inglês Eric Hobs-;
bawm, como ele marxista, um dos 10 mais"
importantes intelectuais vivos do mundo: a in--
transigência. Florestan não milita em nenhum-
Partido político, mas, como diz a cientista sociaP '
Armes Andraus, do Departamento Intersindicaf
de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos

• (DIEESE), "sempre foi de tomar partido". T*Jij
Para sustentar essa coerência, lembra' outraít á

de suas discípulas, Janice Teodoro da Silva,-; ._\
Florestan não teve nem o nome ilustre nem benst* *
de raiz, ao contrário de outros intelectuais mar%.^
xistas, como, por exemplo, Caio Prado Júnior»*;
Filho de uma empregada doméstica, nasceu e fofc-
criado na casa da rica família Bresser, em São;'
Paulo. Dona Maria — segundo o filho do sociólo-^
go, editor e jornalista Florestan Fernandes Jú>*
nior — não pôde interferir sequer na escolha dc*5 d
nome do garoto, que pelo seu gosto se chamaria;! £
Vicente. "3 a
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Disciplina
Aos seis anos, Florestan foi trabalhar comi?

um alfaiate espanhol. Já rapaz, entrou como,
garçom em um restaurante do centro de São"*""
Paulo e — sendo o local freqüentado por jorna
listas, escritores e professores universitários — ati\_
recebeu os primeiros estímulos para levar seus
estudos a sério. Annez e Janice identificam nas
humilhações sofridas pelo jovem Florestan as
raízes de sua rebeldia e, sobretudo, de sua
revolta contra o que chama de "as iniqüidades do
sistema capitalista". '

Quando jovem, o vendedor de peças de-
automóveis e de produtos farmacêuticos Flores- ?
tan Fernandes queria ser químico. Mas ao ter
condições de entrar para a USP, teve de escolher
o curso menos dispendioso, o de Filosofia. Estu-'"'
dou furiosamente e, formado, dedicou-se à car-'•
reira universitária, além de escrever artigos para"-
O Estado de S. Paulo. Fernando Henrique Car-'
doso, que o conheceu em 1949, recorda-o como (um professor severo, sempre de avental branco, '•
porque era então um "funcionalista" e acreditava
na sociologia como uma ciência. Exigia dos seus'
alunos a mesma disciplina, o mesmo rigor e a"'
mesma paixão pela leitura. :,:

Florestan Fernandes tornou-se famoso de-.'
pois de sua apaixonada participação na campa-.'
nha pela escola pública, no fim dos anos 50. Na '_,
década seguinte era quase um mito no meio
universitário. Mas, para o filho, a imagem prefe-'}'
rida do pai é a do homem brincalhão, de quem'.]
foi separado em plena adolescência, "quando,..'
mais precisava dele". .,

Formalismo
Brincalhão mas também explosivo, o soció-..

logo é um atento cobrador de afeto, segundo os
amigos que hoje já não se reúnem com tanta,'
freqüência em sua casa na Rua Nebraska, Bro-
klyn Paulista. Annez Andraus, um dos poucos
membros do círculo que não o tratam de "se-
nhor" (Fernando Henrique Cardoso, por exem-
pio, ainda usa o tratamento formal dos tempos de*!
aluno ou de assistente), assegura, porém, que ele ,
dá mais do que cobra.

Corintiano desde menino, não freqüenta
estádios, mas comenta os jogos que vê pela
televisão, como se estivesse preparando uma
tese. Metódico, acorda às 6h, trabalha em hora-
rios fixos e chega a expulsar de casa os amigos
que o atrapalham. É desde a juventude um
fanático defensor da classe operária, mas, apesar
da preferência pelo trotsquismo nos anos 40, só
na passagem dos 60 para os 70 assumiu plena-
mente a condição de marxista.

riUi francisco alves é notícia!
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os anéis, fiquem os dedos— reza uma velha máxima aplica-
da pelas pessoas de bom senso

àquelas situações extremas em que a
sobrevivência está na arte de ceder o não
essencial. Mas no livro A era da incerteza,
versão escrita da série de tevê atualmente
em exibição no Brasil, John Kenneth
Galbraith observa que muitas vezes, ao
longo da História, os poderosos têm-se
revelado mais obstinados do que sábios,
aferrando-se aos anéis mesmo quandoconscientes de que com eles irão os
dedos.

Outra atitude comum em tais situa-
ções — não lembrada por Galbraith — é
a reação à moda avestruz: enfiar a cabeça
na areia e ignorar a tempestade. Em seu
novo livro, O dia-a-dia do Rio de Janeiro
segundo os jornais: 1870/1889, Delso Re-
nault chama a atenção para um desses
episódios em que um grupo dominante
volta as costas voluntariamente à realida-
de e contenta-se em viver das próprias
ilusões.

Escrevendo sobre os últimos dias do
Império, diz ele: "Qualquer observador,
ainda que pouco perspicaz, pode notar
uma circunstância de aparência ilógica:
enquanto os eventos seguem seu curso, a
Monarquia parece ver o trono sustentado

por forças inexpugnáveis. -Nada a atemo-
riza nem a surpreende". A República
está às portas, mas os defensores da
coroa dançam a valsa na Ilha Fiscal,
empanturrando-se de champanha e
iguarias finas.

Em livro anterior, de características
semelhantes, Delso Renault concentrou-
se nas relações raciais e econômicas do
Rio imperial, desvendando-as através dos
textos dos anúncios publicados em jor-
nais que aqui circulavam. Neste, am-
pliando o campo de sua pesquisa, o que o
autor põe em maior evidência é a crise
política, que se instala com o término da
guerra do Paraguai e se agrava progressi-
vãmente até culminar com a abolição e a
desorganização agrícola que a sucede,
arrastando consigo o trono de tão aparen-
te solidez.

Objetivando menos fazer História do
qüe traçar o painel de um período históri-
co, Renault enriquece o retrato da crise
com numerosas referências a outros as-
pectos da vida na corte durante aqueles
anos nervosos das campanhas abolicionis-
ta e republicana. O leitor tem, assim, um
quadro bastante variado, que inclui o
ambiente intelectual, o meio artístico, as
querelas religiosas, o lento desenvolvi-
mento da cidade, o aparecimento de
modas e gostos que já são um prenuncio
da Belle Époque. E, embutidas nessa
moldura, algumas lições que não são para
ser esquecidas. Principalmente pelos que
têm anéis e dedos a conservar.
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A política com humor
Impávido Colosso, de Fernando Pe-
dreira. Editora Nova Fronteira; 356
páginas, CrS 1 mil 200.

MESMO 

um país de marcha sono-
lenta e roteiros pouco atraentes,
como o Brasil, é capaz de des-

pertar interesse quando examinado pelo
olho de um observador arguto e analisa-
do por um ensaísta que sabe passar pelo
moinho do estilo um amplo conhecimen-
to de ciência política e literatura. É isto o
que acontece nos artigos de Fernando
Pedreira — na verdade pequenos ensaios
no sentido britânico do termo — 71 dos
quais aparecem reunidos em Impávido
Colosso, seqüência de Brasil, Política
1964/1974 e A Liberdade e a Ostra, tam-
bém compostos de textos antes divulga-
dos nas páginas dos jornais.

O dia-a-dia da política — a brasileira
em especial — é a matéria-prima desse
carioca de Laranjeiras, vencedor em 1974
do prêmio de jornalismo Maria Moors-
Cabot, da Universidade Colúmbia. Mate-
ria quase sempre cinzenta, à qual, entre-
tanto, ele consegue acrescentar uns to-
quês de cor, com a habilidade de quem
começou a vida escrevendo sobre artes
plásticas. E cujo núcleo freqüentemente
alcança seguindo o caminho da fábula e
do apólogo, como bom leitor de literatu-
ra que é.

Assim, uma historinha de tigres, apa-
nhada numa passagem das antiquíssimas

obras de Confúcio, pode ser o melhor
ponto de partida para chegar ao habitat e
aos instintos de feras igualmente famin-
tas, com a desvantagem de estarem mais
próximas de nós: no caso os tecnocratas
que bolam e põem em prática a política
fiscal brasileira. Maomé pode ter muitd
mais a dizer sobre a esquerda do que d
velho Marx. E outro Marx, o Groucho,
tem tiradas sobre as quais vale meditai
quando se trata, por exemplo, de analisar
a mediocridade das lideranças no mundo
contemporâneo. j

Apesar da variedade dos assuntos
tratados, há um corpo de idéias bastante
nítido nesse conjunto de ensaios de Ferf
nando Pedreira. Os tios que unem esses
pedaços são o antidogmatismo, o libera*
lismo, a convicção de que, com todos os
seus males, a democracia ainda é o me-
lhor caminho para solucionar em alto
nível os problemas da humanidade. G>
mo bom humanista, ele é irônico e'.
naturalmente, cético. Mas não pessimista
ao ponto de achar que nada melhorou
neste mundo de mais guerra do que paz£,
de mais canhões do que manteiga. Ate
este impávido colosso, com sua eterna
tentação de voltar ao berço esplêndido,
está indo para frente. Inclusive interna;-
mente, o que é tão importante quanto
comer mais e vestir melhor. "Os brasilei-
ros", observa Pedreira, "tèm traído algu-
mas vezes a liberdade e a democracia,
mas, no fundo, envergonham-se disto ".



JORNAL DO BRASIL
ESPECIAL — 5

D domingo, 38/3/83 —— ;—¦ ¦¦ ~

LIVRO ""
Encurralado
tloy, de Carlos Droguett. Tradução de
Cecília Zokner. Editora Codecri; 107

páginas, Cr$ 600.

VINTE 

e três anos depois de escrito,
chega ao Brasil o romance Eloy, do
jornalista e escritor chileno Carlos

Droguett, tido como um dos principais
nomes da literatura de seu país. Exilado na
Suíça após a queda de Salvador Allende,
Carlos Droguett, que acaba de ter sua obra
discutida *e homenageada no Centro de
Estudos Latino-Americanos da Universi-
dade de Poitiers, em Paris, inspirou-se na
história de um bandido eliminado pela
polícia em 1941. A narrativa passa-se numa
noite, com Eloy encurralado e finalmente
morto, crivado de balas.

) A força do romance, já editado em
espanhol, francês, holandês e dinamar-
quês, está na maneira como é narrado: de
dentro para fora do personagem, entre-
ideando o que está acontecendo (a caçada
policial) cora o que Eloy sente e pensa.
Rjenüniscências, associações e delírios se
sucedem num crescendo, que se acopla ao
final trágico. O que mais marca o pensa-
mento do bandido são as diferentes versões
que apresenta para um mesmo aconteci-
mento, alternando-as sucessivamente, e
ampliando assim o clima de angústia e
incerteza em que vive.

Editora Codecri
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Território do Mal
Com uma grande força poética, mas

também com profundo desespero, Czeslaw
Milosz descreve em O Vale dos

Demônios o mundo de sua infância

O vale dos demônios, de Czeslaw
Milosz. Tradução de João Guilherme
Linke. Editora Francisco Alves; 236

páginas, Cr$ 980.

Editora Francisco Alvasmm

Carlos Droguett

; Eloy não é bom nem mau. Sabe-se que
rpatou várias pessoas, mas o que fica
patente é sua rudeza, os limites que encon-
trou no seu desenvolvimento (era um sapa-
teiro pobre), e os atos de delicadeza que a
despeito de tudo é capaz. Preocupa-se com
â mulher e o filho, gosta deles, mas sua
maneira de declarar amor é dizer: "Rosa,
Rosa, vou esganar você". Exatamente por-
que Eloy não é bom nem mau, porque as
coisas que o cercam são assim, porque'.'amor e ódio vivem juntos e se salpicam",
• que o romance atinge um respeitável
Climax humanístico e literário.

i Carlos Droguett escreveu vários ro-
mances sobre existência marginal, a violên-
çia e a falta de liberdade no mundo latino-
americano. Em 100 Gotas de Sangue e 200
de Suor narra a conquista espanhola do
Chile. Em Patas de Cachorro, o conflito do
menino Bobi diante de um mundo violen-
to.' Em O Compadre, a história de um
operário que se mata. Em Todas Estas
Mortes, a visão do criminoso como artista.
Mas Eloy, escrito em 1959, é uma de suas
criações preferidas. Luiz Otávio Barreto
Leite, apresentador da edição brasileira,
lembra que com Eloy "a expressão dro-
guettiana do homem à margem do humano
alcançou a mais contundente sinceridade, e
isso se efetivou graças ao modo narrativo

: escolhido pelo autor". (D.B.)

Mario Pontes

PRÊMIO 

Nobel de Literatura em
1980, Czeslaw Milosz é um desses
europeus cuja vivência atormentada

transparece naquilo que escreve sob a forma
de um profundo sentimento do trágico, sutil-
mente evidenciado neste O Vale dos Demo-
nios, seu primeiro livro de ficção publicado
no Brasil. Nascido no interior da Lituânia em
1911, Milosz cresceu ouvindo tiros, gemidos
e gritos furiosos de homens dominados pelo
ódio racial. No curso de sua existência, a
cidade de Vilno, onde se formou intelectual-
mente, mudou de dono meia-dúzia de vezes;
enquanto isso a própria Lituânia recobrava e
tornava a perder a independência.

Todas essas mudanças, com seu cortejo
de violência e morte, não eram uma novida-
de, mas apenas a continuação de um drama

que recua muito longe do passado. Mesmo

pondo de lado as lutas mais remotas com as
outras tribos da região a Lituânia, como sua
vizinha Polônia, tomou-se um campo de
batalha freqüente desde a Idade Média,

quando os Cavaleiros Teutônicos avançaram
para o Leste,, massacrando em nome de
Deus, • os príncipes da Rússia central fize-
ram o mesmo no seu movimento de expan-
são para o Báltico.

Não é de admirar, portanto, que o deses-

pero de Milosz chegue ao ponto de ele
confessar (uma confissão algo bizarra, sem
dúvida) que na sua visão de mundo um lugar
importante é ocupado pelas antiqüíssimas
idéias do maniqueísno persa, segundo as

quais a Terra é um planeta ferozmente
disputado pelo deus do Mal e o do Bem, mas
há muito perdido por este último. O Vale dos
Demônios é um retrato reduzido desse mun-
do onde o Diabo fincou a sua bandeira e
obriga o homem a agir conforme os seus
desígnios.

Romance de cunho autobiográfico, O
Vale dos Demônios centra-se na descrição
dos primeiros anos da vida de Tomás, filho
de um fazendeiro estabelecido às margens do
rio Issa, no coração da zona de lagos e

Uma síntese
O livro de ouro da literatura brasileira,
de Assis Brasil. Editora Tecnoprint; 312
páginas, Cr$ 800.
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mesma linha paradidática de
Vocabulário técnico de literatura e
Dicionário prático da literatura

brasileira, Assis Brasil publica agora O
livro de ouro da literatura brasileira, englo-
bando 400 anos de história literária. O
volume é ilustrado e traz roteiros para o
estudo da matéria abordada.

A historiografia adotada, esclarece o
autor, é a tradicional, de cunho cronológi-
co. Mas no volume são destacados "alguns
aspectos pouco estudados em livros da

Czeslaw Milosz

florestas da Lituânia. Como Milosz, é entre
as incertezas de lutas de toda ordem e o
terror da natureza semi-selvagem que ele

passa a infância e a adolescência, que transi-
ta da inocência para a consciência, que
descobre em si mesmo as contradiçéps e
conflitos entrevistos ao redor. O romance
abandona Tomás no momento em que o

jovem herói diz adeus ao país natal para ir
viver na Polônia, odiada por um dos ramos
de sua família, em cujas veias correm san-

gues de diversas procedências.
Milosz fez o mesmo. Adolescente, foi

para Vilno — então território polonês — de
onde teve de fugir em 1937, perseguido como
esquerdista. Declarada a guerra, ingressou
na resistência, editando clandestinamente,
em Varsóvia, literatura antifascista. Procla-
mada a república popular, tornou-se seu
representante diplomático em Paris, até
romper com ela em 1953, em protesto contra
o stalinismo. Publicou, então, um livro de
idéias que imediatamente o faria famoso, A
Mente Cativa, análise das difíceis relações

entre intelectuais e o Partido Comunista.
Desde 1960 vive nos EUA como professor de
literaturas eslavas.

Poeta acima de tudo, Milosz escreveu
mais da metade de sua obra (perto de 30
títulos) em versos. Uns 10 títulos desse total
são constituídos de ensaios, a maioria sobre
literatura. Apenas dois sâo de ficção, e deles
o mais famoso é justamente O Vale do
Demônios, publicado em 1953, e cujo título
original é O Vale do Issa. Trata-se, porém,
de um romance em que o poeta está presente
a cada passo.

A linguagem do romancista Milosz é
exuberante. Como um pescador que lança a
rede numa longa extensão de água, ele
parece movido pela ambição de captar tudo,
ou quase. Florestas, lagos, campinas, todo o
reino animal e toda a vida dos habitantes do
vale são descritos minuciosamente; e o mes-
mo se pode dizer da sua cultura tradicional,
do folclore, das lendas, superstições e cren-
ças, um amálgama de paganismo e cristianis-
mo que este último nunca foi capaz de
decantar.

Atravessando todo o livro, a figura do
menino Tomás, crescendo e fazendo o seu
aprendizado. Descobrindo não apenas os
segredos da leitura, da escrita, das artesanias
mas também a história cruel e trágica dos
seus antepassados e, sobretudo, aprendendo
a distinguir, característica da mente que se
faz adulta. Paralelamente a Tomás, persona-
gens que aparecem, brilham e desaparecem
como línguas de fogo. Um enorme elenco de
mulheres, loucas, lúcidas, bondosas, ódio-
sas, vítimas e algozes dos homens. E, em
número bem menor, figuras masculinas, ai-
gumas impressionantes. Como o jovem Do-
minic, rebelde que apunhala uma hóstia para
desafiar Deus a que o castigue e assim prove
a sua existência. E o campônio Baltazar,
símbolo da criatura dominada pelo Mal, que
quer ser bom mas é incapaz de frear o
impulso de matar.

No mundo maniqueísta que Milosz mi-
niaturiza em O Vale dos Demônios alguns
tinham necessariamente que se inclinar para
o bem. Mas, para desespero do romancista
— e do leitor — os que se inclinam para o
lado oposto são em número maior, muito
maior. E nem poderia ser de modo diferente;
afinal, o Demônio é quem manda neste vale
de lágrimas.
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mesma natureza: a visão de conjunto da
evolução da nossa crítica literária desde o
período de formação; e a repercussão do
Modernismo em diversas províncias".

Outro aspecto saliente do livro é o
espaço que o autor dá para o que chama de
"A nova literatura", coni a concepção —
desenvolvida em estudos anteriores — de
que o Modernismo encerra seu ciclo histó-
rico com a geração de 45. Assim, a partir
do ano de 1956, tendo como ligação estéti-
ca Herberto Sales e Guimarães Rosa, a
criação literária brasileira passa por trans-
formações.

Entre os nomes estudados mais detida-
mente alinham-se, no romance, Aguinaldo
Silva, Paulo Jacob, Ivan Ângelo, Ricardo

. L. Hoffmann, Sérgio Sant'Anna, Guilher-
me Dicke e Agildo Monteiro; no conto,

Samuel Rawet, Dalton Trevisan, José J.
Veiga, Flávio José Cardozo, Deonísio Sil-
va, Duílio Gomes e Bluma Dauster; na
poesia, Carlos Nejar, Gilberto Mendonça
Teles, Walmir Ayala, Luiz F. Papi, Harol-
do de Campos, Mario Chamie, Ferreira
Gullar e Affonso Ávila.

O capítulo de encerramento é sobre as
tendências atuais da literatura, incluindo a
crítica literária. Assis Brasil define seu
livro como uma síntese, naquela linha do
Quadro sintético de Tristão de Athayde."A diferença é que as tendências literárias
são vistas até a década de 70, quando a
literatura brasileira parece que realmente
começa a seguir novos rumos, retomando o
coloquial na poesia ou o enredo no conto
ou a preocupação de um romance de idéias
mais profundas, saindo da saturação politi-
ca e regionalista".

Jogo da vida
A Coroa no Reino das Possibilidades, de Miro
Morais. Edições FCC; 132 páginas, Cr$ 350.

DESAPONTADO 

com o vazio de sua prós-
pera e aparentemente brilhante carreira
de burocrata, o herói de Miro Morais

passa por um transe que aos olhos dos outros só
pode ser qualificado como "ataque de loucura",
mas que ele próprio recordará depois como o seu
momento de maior lucidez. De repente, sem dar
nenhuma explicação, ele abandona tudo, foge da
cidade e vai estabelecer-se em local semideserto,
em meio a uma colônia de rústicos pescadores.

Levando-se em conta que essa história foi
escrita e publicada nos anos 60 (a presente edição
sai 15 anos depois da primeira, saudada como
"uma revelação" e esgotada em pouco tempo),
pode-se pensar nela como uma concessão ao
romantismo hippie da época. Contudo não é
assim. O retiro do personagem não é uma fuga
para algum paraíso rousseauniano. É para buscar o
sentido da existência que o personagem se isola.
Ele o faz lucidamente, como afirma desde o início,
e não embriagado pelos eflúvios de uma utopia
nostálgica e regressiva.

Se alguma influência se faz manifesta nesse
romance é, em primeiro lugar, a do existencialis-

. mo tal como concebido por Albert Camus, com o
seu sentido de angústia, o seu humanismo, a sua
preocupação essencialmente ética — nunca a do
neo-romantismo com os seus sonhos de deter a
história e reconstruir o mundo conforme os míticos
padrões de uma suposta "idade de ouro".

Solitário mas não egoísta, o herói do romance
não procura aproximar-se apenas da natureza, mas
também dos homens e mulheres que habitam o
recanto de mundo onde vai parar. Assim, a partir
do momento em que chega à ilha, o romance passa
a constituir-se simultaneamente de episódios liga-
dos às vidas dos personagens que ele vai encon-
trando e pelos indícios do seu próprio crescimento
interior, resultante da sabedoria que os ilhéus lhe
vão transmitindo mais com gestos e pequenas mas
significativas ações, do que com palavras.

Enigmático, o ti-
*rqu — tulo sugere um texto

hermético e erudito
— o que, aliás, não
seria de surpreender
num autor com a bio-
grafia desse catari-
nense inquieto, de
formação européia,
longas estadas no ex-
terior, ex-pesquisa-
dor social, ex-reitor
de universidade, ex-
planejador da U-
NESCO. Mas a ver-
dade é que o livro se
constrói numa lin-
guagem transparente

e poética. E se cada uma das 20 histórias que
compõem o conjunto encerra uma reflexão sobre
determinado aspecto do problema da existência,
esse filosofar nasce menos do monólogo interior
do narrador culto e mais de diálogos de pescado-
res, caçadores, velhos e crianças acerca dos fatos
corriqueiros da vida.

Do choque experimentado pelo personagem
entre razão e instinto, civilização e mundo primiti-
vo, não há como extrair nenhuma conclusão oti-
mista em termos de salvação da humanidade. A
salvação — como bem observa o crítico Salim
Miguel no prefácio da edição — "não está nem nas
exterioridades, nem no coletivismo, nem no indivi-
dualismo, mas no próprio homem como entidade
autônoma". E para esse homem, ele mesmo,
embora seu destino dependa de um jogo de
possibilidades, o autor acena com discreta espe-
rança no final, quando sugere que o indivíduo que
chegou à ilha desumanizado foi bem-sucedido no
esforço de deixar de ser o que parecia para tornar-
se aquilo que intrinsecamente era. (M.P.)

Miro Morais
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Wilson Martins
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ficção científica não é o
nosso forte, ainda que as
tentativas sejam mais nu-

merosas do que poderíamos pen-
sar: antes e depois das obras
estudadas por Teresinha A. dei
Fiorentino {Utopia e Realidade.
O Brasil no Começo do Século
XX. São Paulo: Cultrix, 1979),
há uma história virtual da espécie
em nossa literatura, que ela,

\ aliás, omite sem qualquer esfor-
. ço para, pelo menos, enquadrar

os diversos títulos na perspectiva
própria, inclusive os que tomou

\ para tema do seu ensaio. O pro-
blema com a ficção científica é
que deve ser científica na parte

. fictícia e fictícia na parte científi-
ca, acumulando, com isso, duas
inverossimilhanças complemen-

- tares, mas contraditórias, e que
se neutralizam entre si para si-
tuar-se fora da literatura; acresce
que, no Brasil, a ficção científica,
com as espécies correlatas da
utopia propriamente dita, vem

. quase sempre aliada à sátira poli-
tica, erro ainda mais grave por-
que, em sua respectiva essência
intelectual, essas duas formas se
rejeitam reciprocamente entre si.

Há, contudo, tanta nostalgia
pela ficção futurológica que a
Comissão Plenária designada em
1977 pela Fundação Cultura do
Distrito Federal para outorgar ao
melhor livro sobre a cultura bra-
sileira o grande prêmio nacional
dc ensaio conferiu-o à novela O
Fruto do Vosso Ventre, de Her-
berto Sales (que o aceitou), uma

Mais utopias e cacopias
e outro convencido pela argu-
mentaçao do prestigioso crítico e
teórico de literatura Gilberto
Mendonça Teles, segundo o qual"não é só o ensaio crítico, ou
estudo dito científico que serve
de intérprete de uma realidade
cultural. A obra de ficção é tam-
bém uma forma de interpretar
uma realidade e, às vezes, muito
mais eficaz, uma vez que o fiecio-
nista, ao criar um simulacro da
sociedade, está criando uma
Realidade maior e muito mais
profunda, pois, nela, além de
elementos verossimilmente coor-
denados, se condensam e se ma-
nifestam as forças inconscientes
da linguagem. É esta a grande
razão da Literatura. E é nisto
que reside a sua ambigüidade
fundamental: ela parece fugir pa-
ra ficar mais de perto, dá a
entender que se aliena e mais
profundamente documenta".

Ele situava a novela de Her-
berto Sales "na direção das gran-
des utopias como A República, a
Utopia e A Cidade do Sol, pois
ali se fala de uma ilha onde se
experimenta o controle da natali-
dade. Basta uma leve reflexão
sobre este tema, digo o tema
desta obra, para se perceber na
ilha o modelo em que se cruzam
e se entrecruzam elementos da
cultura brasileira do passado (a
ilha de Vera Cruz, por exemplo),
do presente (a questão atualíssi-
ma e essencialmente ideológica
desse controle) e até do futuro,
em que se projetam as esperan-

ças conscientes e inconscientes
do produtor deste texto literário.
Não há, a meu ver, melhor inter-
pretação da realidade brasileira,
de uma parte desta realidade,
pois, aí, o Brasil, ou o conteúdo
imaginário de um conceito de
Brasil, se vê dimensionado em
proporções realmente àntropoló-
gicas". Além disso, concluía Gil-
berto Mendonça Teles em obser-
vação parentética, seria "preciso
levar em conta a política do livro
brasileiro que Herberto Sales
vem desenvolvendo à frente do
INL, dando prioridade à edição
de obras voltadas para a inter-
pretação e documentação da
Cultura Brasileira". Os demais
membros da Comissão (Fábio
Lucas, Flávio Kothe, Dulcina de
Morais Mynssen, Luiz Guten-
berg Lima Silva, Antônio Sales
Filho, Bernardo Elis e Heráclio
Sales) concordaram com entu-
siasmo, visto não haver nenhum
regulamento que definisse com
clareza o que era uma "obra de
interpretação da cultura brasilei-
ra" {sic), obtendo a novela de
Herberto Sales cinco votos, con-
tra três a favor do livro de Edgar
Carone, O Estado Novo (cf. a
ata dessa reunião na Revista da
Academia Brasileira de Letras,
vol. 133, jan./jun 1977, pp 119 e
s).

Numa recente biografia de
Herberto Sales, publicada pela
Fundação Cultural do Estado da
Bahia (1979), acompanhada da
antologia dos seus textos,

cuidadosa bibliografia e farta
ilustração fotográfica, Ivia Alves
não tomou O Fruto do Vosso
Ventre como obra de interpreta-
ção da Cultura Brasileira, mas,
ao contrário, como texto fictício
cujo "elemento unificador", é o
"clima de magia projetando a
ficção para além do real./A pró^-
pria estrutura tripartida da obra
e seus respectivos títulos, onde
subjaz o trocadilho e a nota dis-
tintiva desta narrativa: o humor
— apóia-se apía-se na des-
realização do romance, como gê-
nero. A narrativa como um todo
subdivide-se em três gêneros in-
dependentes (a fábula, o conto,
o mito-sacro) que justapostas
combinam-se compondo o ro-
mance".

SURGIRAM 

desde então,
entre nós, outros autores
que tentaram a espécie li-

terária denominada por Anthony
Burgess de "cacopia", que é a
utopia catastrófica, o humor ne-
gro do pensamento utópico, cujo
humor róseo é a utopia conven-
cional (quase sempre passavel-
mente tola). Poder-se-iam lem-
brar, nessa linha, vários títulos
recentes, para nada dizer de O
Simples Coronel Madureira
(1967, reeditado em 1980), no
qual Marques Rebelo (1907-
1973) preferiu desvendar o lado
humorístico de uma situação que
os não rejeita. Contudo, diria o
Conselheiro Acácio, a primeira
condição da obra satírica é ser
engraçada, o que, por inespera-

do, só ocasionalmente acontece
no livro de Marques Rebelo, e
não chega jamais a ocorrer no de
Cristovam Buaquer (A Ressur-
reição do General Sanchez. Rio:
Civilização Brasileira. 1981).

Não há nada mais constran-
gedor do que o engraçado sem
graça, a que no caso se acrescen-
ta um instrumento literário rudi-
mentar, entre o domínio imper-
feito da sintaxe e a correspon-
dente pobreza estilística, entre a
monotonia episódica e a falta de
uma ação narrativa caracteriza-
da. A situação romanesca é a
mesma, na primeira como na
última página, enquanto a sátira
se resume em notações banais
sobre o imperialismo e as multi-
nacionais, os pesquisadores nor-
te-americanos e os governos mili-
tares, mais alguns palavrões su-
postamente humorísticos. A his-
tória se desenvolve em imagina-
ria república hispano-americana,
prudência que já não se justifica
quando o livro apareceu e em
nada lhe acresce as conotações
ridículas. Por faltar-lhe boa téc-
nica literária, Cristovam Buar-
que desperdiçou, entretanto,
uma idéia excelente e de eviden-
tes possibilidades satíricas: a pro-
dução clônica de generaizinhos a
partir da matriz única que seria o
ocupante do poder — mas o
tema se disssolve numa sucessão
de episódios repetitivos e clara-
mente justapostos para perfazer
um volume de proporções razoa-
veis.

Se a cacopia de Herberto Sa-
les combatia o controle de natali-
dade imposto, subentende-se,
pelas multinacionais e potências
imperialistas, a de Inácio de
Loiola Brandão, ao contrário,
descreve os horrores do excesso
demográfico depois que as mes-
mas forças malignas tiverem des-
truído todas as árvores do Brasil
(Não Verás País Nenhum. Rio:
Codecri, 1981). A verdade, po-
rém, é que tais horrores não
chegam a convencer, faltando-
lhes, como lhes falta, a verossi-
milhança original: em primeiro
lugar, porque a consciência eco-
lógica de que o próprio livro
nasceu não permitiria que a si-
tuação chegasse aos extremos ca-
tastróficos que èle descreve e,
em segundo lugar, porque isso
iria contra os presumíveis inte-
resses das entidades tenebrosas
que a teriam produzido. Tam-
bém neste caso, a justaposição
ininterrupta de episódios sem li-
gação dramática entre si imobili-
za o quadro romanesco numa
situação única: não há progresso
narrativo, a monotonia acaba
por embotar a nossa sensibilida-
de e joga contra o efeito de
conscientização que o autor, de
toda evidência, desejava provo-
car. Claro, também essa cacopia
tem conotações políticas, que sáo
as suas conotações polêmicas e
íhe explicam o malogro enquanto
obra de literatura. O romance da
utopia é a utopia do romance.



EUA estão perto do controle
dedo mercado

Robert Ricci

Reuter

A 

indústria americana de semicondu-
tores está próxima de uma vitória
que lhe garantirá o controle do
mercado mundial do setor, ameaça-

do pela concorrência dos japoneses. Adotan-
do as táticas empregadas pelos próprios rivais,
a maioria das empresas americanas se recusou
a realizar amplos cortes nos investimentos em
pesquisa e projetos de desenvolvimento, ten-
do como conseqüência um sério declínio rios
lucros e no preço de suas ações em Wall
Street. O valor dos papéis destas indústrias
caiu a seu mais baixo nível em cinco anos.

Nas últimas semanas, os analistas come-
çaram a observar indícios de que o sacrifício
dos rendimentos a curto prazo, para garantir a
competitividade tecnológica, poderá ser pie-
namente recompensado este ano com uma
forte recuperação nos lucros. Temendo ficar
tecnologicamente para trás na área altamente
competitiva dos semicondutores, as compa-
nhias dos Estados Unidos elevaram seus in-
vestimentos em pesquisa e desenvolvimento
de 10% para uma média de 12% do total das
vendas.

Mercado promissor
Algumas empresas passaram a destinar

15% de seus rendimentos a estes projetos,
bem mais do que a maioria dos competidores
japoneses. O que está em jogo é o crescente
mercado mundial do setor, avaliado hoje em
mais de 10 bilhões de dólares e que deverá
ultrapassar a casa dos 20 bilhões de dólares
em meados desta década. Semicondutores são
minúsculos circuitos impressos em silício, os
chips, que atuam como principal elemento dos
computadores, processadores de dados e pro-
dutos que variam de jogos eletrônicos a equi-
pamentos médicos.

— O fato de as companhias americanas
não terem reduzido a pesquisa e o desenvolvi-
mento provocou um grande colapso nos rendi-
mentos — afirmou Thomas Kurlak, analista
da empresa corretora Merrill Lynch, Pierce,
Fenner and Smith.

Ele lembrou que os japoneses ganharam
terreno no setor de tecnologia quando as
companhias americanas cortaram suas depe-
sas com pesquisa, no início da década de 70,
durante uma queda nas vendas. Em sua
opinião, mantendo estes gastos agora, os
americanos "estão provavelmente em melhor
posição frente aos japoneses do que já estive-
ram por muito tempo".

Além de manter os investimentos em
pesquisas, as empresas americanas também
imitaram as japonesas ao evitar demissões
generalizadas, ocorridas em situações anterio-
res de declínio acentuado nos negócios.

James Berdell, analista da Montgomery
Securities, em São Francisco, afirma que os
americanos foram motivados pelo medo de
perder todos os seus empregados para os
competidores japoneses ou de outra proce-
dência.

As demissões nesta recessão têm sido
minimizadas graças a alternativas como férias
compulsórias e ampla redução nas despesas
gerais. Algumas companhias pediram também
a seus executivos e técnicos que trabalhassem
mais horas sem aumento de salário até que a
recessão diminua.

W. J. Sanders, presidente da Advanced
Micro Devices, um dos principais fabricantes

semicondutores
Arquivo
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O semicondutor de silício é a base do fantástico desenvolvimento da
computadorização dos últimos anos

de semicondutores, com sede na Califórnia,
fez a seus funcionários pedido semelhante no
final de janeiro. Ressaltou que novos produ-
tos são o "sangue vital" no negócio de semi-
condutores e prometeu que sua empresa con-
tinuaria a manter o nível de investimentos em
projetos de pesquisa e desenvolvimento, que,
no ano passado, totalizaram cerca de 100
milhões de dólares.

— Controle, e não sobrevivência, é*'a
questão na batalha competitiva contra os
japoneses — disse Sanders. E, repetindo os
comentários de outras fontes da indústria,
acrescentou que sua companhia "não recorre-
rá a expedientes de curto prazo que compro-
metam o futuro".
Sem medo da concorrência
Executivos da Texas Instruments, maior fabri-
cante mundial de semicondutores, declararam
que os japoneses certamente não esperavam
que a companhia agüentasse os pequenos
lucros do ano passado.

"Isto é o que nossos competidores japo-
neses gostariam que nós fizéssemos, mas não
chegamos a 4 bilhões de dólares (em vendas)
em poucas décadas fugindo da competição ou
das incertezas do mercado", observou um dos
executivos.

A Texas Instruments sofreu uma queda
de 40% nos lucros em 1981, quando estes
totalizaram 108 milhões e 500 mil dólares. As
vendas subiram 3%, para 4 bilhões e 210
milhões de dólares. Segundo os analistas, a
companhia é, entre as indústrias americanas,
a que apresenta maior desafio às japonesas
que operam na área de semicondutores. Seus
planos prevêem a absorção de enormes custos
em determinadas operações destinadas a ob-
ter a superioridade sobre os concorrentes.
Dos 11 maiores fabricantes mundiais de semi-
condutores, seis são americanos, quatro são
japoneses e um é holandês (a Philips).

Uma das mais acirradas batalhas é trava-
da no setor dos 64K RAM (random access
memory), dispositivo de memória para
computadores com capacidade para armaze-
nar 64 mil bits (unidade de informação) num
único chip do tamanho de uma unha.

Os especialistas acreditam que, nos pró-
ximos cinco anos, os 64K RAM serão o
produto mais vendido na área dos semicondu-
tores, alcançado a casa de 1 bilhão e 500
milhões de dólares ao ano por volta de 1985.
Duas empresas japonesas, a Hitachi e a Fujit-
su, já dominam o mercado mundial dos 64K
RAM, com uma fatia de 70% contra 30%
para os fabricantes americanos.

Segundo os analistas, o Governo Ronald
Reagan pode estar estudando a adoção de
sanções comerciais para impedir que os japo-
neses continuem controlando o mercado deste
produto. Os japoneses dominam também o
mercado dos 16K RAM, atualmente o chip de.
memória de maior tamanho, vendido desde
meados dos anos 70.
Corrida baixa preços

Diversas companhias americanas, in-
cluindo a National Semiconductor Corpora-
tion, culpam a agressiva estratégia de preços e
comercialização dos japoneses pela capacida-
de ociosa das indústrias e bancos preços regis-
trados no mercado americano. OM 16 K
RAM caíram no ano passado de 6,50 dólares
para apenas 1 dólar por unidade.

— Os japoneses estão decididos a ficar
no negócio da memória (de computadores) a
qualquer preço — afirma um porta-voz da
National Semiconductor.

Há rumores na indústria de que a Hitachi
será a pnmeira a oferecer a próxima geração
de supêr-c/u/w de memória, o 256 K RAM,
com capacidade para armazenar 256 mil bits
por unidade. Analistas do stor acreditam que
a Hitachi poderá iniciar a produção em massa
dos 256 K RAM na primavera (abril-junho)
de 1983, dois anos antes do que se previa
inicialmente.

Entretanto, Kurlak afirmou que o produ-
to quase não terá importância nos próximos
três anos e "não será amplamente usado pelos
consumidores de semicondutores, até que se
explore plenamente o 64 K RAM". Mas ele
espera que a Motorola e a Intel Corporation
lancem seus 256 K RAM no ano que vem.

Tanto Kurlak quanto BTrdell acham que
terminará este trimestre a acentuada redução
nos lucros, registrada no ano passado pelo
setor. Algumas das grandes companhias, co-
mo a Intel e a Texas Instruments, terão altas
de 30% a 50% em relação aos fracos resulta-
dos de 1981. Eles prevêe ainda que os lucros
em 1983 serão duas ou três vezes mais eleva-
dos que os deste ano.

Para garantir os lucros do setor altamente
competitivo dos dispositivos memória para
computadores, as companhias americanas de
semicondutores estão diversificando também
suas linhas de produtos, informou Berdell.

Além disso, acrescentou Kurlak, a com-
petição japonesa "parecerá menos pesada nos
próximos 12 a 18 meses". As ecomendas de
semicondutores estão melhorando e deverão
beneficiar as firmas americanas, pois as japo-
nesas já estão operando a plena capacidade.

Uma teoria dos universos paralelos
Francisco Antônio Doria

EM 

1931, Victoria Ocampo reúne em
sua casa de Buenos Aires um grupo
de artistas. Entre os presentes, o
músico Ernest Ansermet, e Jorge-

Luis Borges. Naquele encontro é fundada a
revista Sur. Dez anos depois Borges publica
uma coletânea de narrativas, O Jardim dos
Caminhos que se Bifurcam. Destas, a última
— que dá título ao livro — é dedicada a
Victoria Ocampo. A primeira, Tloen Uqbar
Orbis Tertius, tem como personagem Adolfo
Bioy Casares, cunhado de Victona Ocampo.
Em 1944 as narrativas de O Jardim... são
acrescentadas a outras, e Borges publica a
coletânea definitiva, Ficções.

Treze anos depois, na Universidade de
Princeton, nos Estados Unidos, Hugh Everett
III defende uma tese de doutorado, em física
teórica, onde a epígrafe (e o motivo central do
trabalho) são tomados à narrativa de Borges
sobre os caminhos que se bifurcam indefinida-
mente no jardim do chinês Ts'ui Pên. O
trabalho de Everest, em suas breves 50 pági-
nas, é publicada ainda em 1957 na revista
Reviews of Modem Physics, e o acompanha,
como posfácio, um artigo assinado por seu
orientador, o cosmologista John Archibald
Wheeler.

O conto de Borges é um pequeno conto
policial, onde à trama seca se contrapõe o
mistério do jardim-labirinto de Ts'ui Pên.
Resolve-se o mistério pouco após se resolver o
enigma do labirinto: os caminhos que sempre
se bifurcam no jardim do chinês são o tempo,
e seus nós as diferentes opções que sempre
temos à nossa frente em cada momento.

Cada possibilidade é o início de uma
ramificação do tempo, e no jardim de Ts'ui
Pên o tempo não é uma linha, mas sim uma
árvore magnífica onde cada ramo representa
uma sucessão de possibilidades: "ao contrário
de Newton ou Schopenhauer, seu antepassa-
do não acreditava num tempo uniforme, abso-
luto. Acreditava em infinitas séries de tem-
pos, numa rede crescente e vertiginosa de
tempos divergentes, convergentes e paralelos.
Essa trama de tempos que se aproximam, se
bifurcam, se cortam ou secularmente se igno-
ram, abarca todas as possibilidades..."

Assim nos é dito na conversa que é o
clímax da narrativa de Borges; há uma infini-
dade de universos paralelos, cada um corres-
pondendo a um dos ramos do tempo. O
trabalho de Everestt, 16 anos após, dá forma
matemática a esta idéia. *»

O ponto de partida de Everett está nas
dificuldades conceituais da mecânica quânti-
ca. Esta singular disciplina surgiu entre 1910 e
1930, numa tentativa para se descrever mate-
maticamente os processos físicos intra-
atômicos. Três trabalhos convergem na cons-
trução da mecânica quantica: as pesquisas de
Erwin SchropHinner. as de Werner Heisen-
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Jorge Luís Borges inspirou tese
de doutorado em Física teórica

berg e colegas e as do inglês Paulo Dirac.
Schroedinger e Dirac se baseiam no ri-

quíssimo formalismo da mecânica clássica,
enquanto que Heisenberg parte de algumas
relações empíricas; publicadas entre 1926 e
1928, logo se verifica a equivalência — grosso
modo — das três teorias. Se a linguagem da
mecânica quantica é clássica, e se podemos
testar em laboratório as previsões da teoria,
abre-se com a nova disciplina uma dificuldade
conceituai inesperada. Pois suas equações não
têm uma interpretação intuitiva, imediata,
facilfhehte compreensível, como as equações
da mecânica clássica.

Um objeto quântico é, às vezes, partícu-
Ia, outras vezes onda. Se determinarmos pre-
cisamente sua posição, sua velocidade possui-
rá uma indeterminação infinita. A teoria suge-
re que o máximo que nos é possível conhecer
a respeito de um fenômeno subatômico são
suas probabilidades de ocorrência. No entan-
to, estas probabilidades não obedecem à álge-
bra da probabilidade clássica (a chamada"teoria da medida") — e, ao tentar com-
preender seu cálculo, o físico americano Ri-
chard Feynmann criou uma fantástica teoria
onde as partículas andam para a frente e para
trás no tempo, o que lhe valeu em 1965 o
Prêmio Nobel.

Na década de 30, o matemático John von
Neumann tentou desenvolver uma interpreta-
ção consistente para o formalismo da mecâni-
ca quantica. A interpretação de von Neumann
é certamente consistente, mas em vez de
minorar os problemas conceituais da discipli-
na, agrava-os... com um formalismo onde a
matemática é impecável, mas a interpretação.

o significado, a semântica da teoria, ainda
mais obscuros. De todas as críticas à formula-
ção de von Neumann, o trabalho de Everett é
ainda o que mais facilmente podemos com-
preender. Ainda que sua interpretação seja,
de todas, a mais fantástica.

Considere que você tem uma caixa de
madeira, grande, hermeticamente fechada.
Dentro desta caixa está um gato, vivo. As
paredes são opacas; você não vê o gato. Numa
das paredes, do lado de dentro, um singular
dispositivo: uma ampola, cheia de gás mortal,
e um martelo, que pode quebrá-la. O martelo
será acionado se ocorrer, no período de uma
hora, determinada desintegração nuclear: um
núcleo atômico se desintegra, emite uma
partícula, a partícula aciona um contador e o
contador faz com que o martelo quebre a
ampola, matando o gato.

A mecânica quantica nos diz, suponha-
mos, que em uma hora há 50% de chances
que a partícula seja emitida. Que sabemos,
então, a respeito do gato? Estará morto ou
vivo ao fim de uma hora? Se você abrir a
caixa, você vai ver o gato, morto ou vivo. Sem
abri-la, a mecânica quantica só nos dá uma
mistura de alternativas, 50/50, sem definir
qual a que, efetivamente, se realizou. A
mecânica quantica náo nos dá uma regra que
nos permita 

"abrir a caixa" em casos mais
complicados, para decidir a questão. E o que
Everett afirma, em cima de uma lógica impe-
cávèl, é que o gato na caixa faz com que o
universo se bifurque. Num dos ramos, o gato
vai estar morto. No outro, estará vivo. Cada
transição quantica, em qualquer região do
universo, provoca a sua multifurcação em
ramos nos quais se realizam as diferentes
transições possíveis. Como, de modo geral,
elas são em número infinito, podemos quase
afirmar que, segundo Everett, a cada instante

. o universo se reparte na infinidade dos seus
caminhos possíveis. E esta repartição não tem
término; e a mecânica quantica seria a lingua-
gem formal desta agregado de todos os uni-
versos possíveis.

Podemos desenvolver uma teoria que nos
permita — talvez — um contacto com algum
dos outros universos de Everett. Existirão
eles? Não sei. Diante dos universos de Everett
fracassam todas as epistemologias que preten-
dem ser a ciência um exercício de seca e burra
e banalizadora racionalidade (Swift e Lutero
diriam: remember Laputa!) Ao contrário: com
freqüência o que se lê em números do Physi-
cal Review ultrapassa bem longe tudo o que o
Capitão Kirk, Mr. Spock, Luke Skywalker ou
Darth Vader possam fazer. Vai mais além em
imaginação e em qualidade — Borges dando
origem a uma rigorosíssima teoria em física. E
fico pensando se o maior de todos os episte-
mólogos em nosso tempo não teria sido
Jung...

Francisco Antônio Doria é professor-adjunto da UFRJ
e diretor-técnico da APANDE, em Petrópolis.

Explosões ameaçam a Terra
Desde que se tomou evidente que as

explosões de estrelas enormes produzem
uma libertação de radiação extremamen-
te intensa, os cientistas passaram a imagi-
nar como a vida na Terra poderia ser
afetada se uma tal explosão ocorresse
perto de nosso planeta.

Em 1974, o Dr Malvin A. Ruderman,
professor de Física na Columbia Universi-
íylevantou a hipótese de que os raios X,
raios gama e partículas de alta energia
derivadas de tal explosão, ou supernova,
poderiam eliminar a camada de ozônio da
atmosfera terrestre, permitindo a entrada
dos letais raios ultravioletas provindos do
Sol.

O fato de os raios X originados em
supernovas poderem realmente atingir a
terra parece ter sido comprovado em
1979 pela descoberta de camadas ultra-
ricas em nitratos encontradas em várias
profundidades dos gelos da Antártida.

Três das quatro camadas descobertas,
foi relatado, .foram depositadas numa

época aproximadamente coincidente com
supernovas observadas em 1181, 1572 e
1604. Foi sugerido que a quarta camada,
produzida por volta do ano 1300, poderia
ter sido causada por uma supernova só
visível no céu ao Sul de nosso planeta,
que naquela época era muito pouco ofrí
servado.

Cientistas dinamarqueses recente? •
mente procuraram verificar estes efeitos
sobre os gelos da Groenlândia, mas não
tiveram sucesso. Observaram que suas
datas para cada camada anual de gelo são
extremamente acuradas. Focalizaram
suas pesquisas em seis intervalos de tem-

Co, 
cinco dos quais próximos de datas

em conhecidas de supernovas durante
os últimos mil anos. Mesmo assim não
conseguiram descobrir níveis extraordi-
nários de nitratos. As descobertas destes
cientistas dinamarqueses foram relatadas
no número de dezembro da revista ingle-
sa Nature. (NYT) .

Diafragma pode intoxicar
Apesar de a maioria dos casos ainda

ser associadas à menstruação e ao uso dos
tampões higiênicos, a síndrome do cho-
que tóxico já ocorreu depois de interven-
ções cirúrgicas e partos em pacientes com
abscessos, bolhas e infecções da pele e
em vítimas de queimaduras.

Agora médicos relatam em The New
England Journal of Medicine que duas
mulheres entre 20 e 30 anos desenvolve-
ram sintomas da síndiome tóxica por
terem usado diafragma, deixando-os co-
locados no lugar por mais de 24 horas.

Num dos casos, tratado na University
of Connecticut Health Center, em Far-
mington, a mulher não havia conseguido
remover o diafragma que colocara dois
dias antes, duas semanas depois do fim de
sua última menstruação. No segundo ca-

so, tratado no Wilmington Medicai Cen-
ter, no Delaware, uma mulher que havia
sido submetida a um parto por cesariana
dois meses antes deixara seu diafragma
colocado no lugar cerca de 36 horas.

As duas pacientes desenvolveram fe-
bre alta, baixa pressão sangüínea, rápidas
batidas cardíacas e pequenas erupções da
pele — todos os sintomas clássicos da
síndrome do choque tóxico.

Além destes sintomas, uma das mu-
lheres sentiu dores musculares e nas jun-
tas, garganta inflamada e ficou com a
língua arroxeada. Nas duas pacientes, a
pele das palmas das mãos e das solas dos
pés começou a descascar cerca de 10 dias
depois de a doença ter começado. As
duas recuperaram-se depois de um trata-
mento com antibióticos. (NYT) . :¦ >,.

Alguns nascem tímidos

Há muito tempo vem sendo afirmado
por psicólogos infantis e outros pesquisa-
dores afirmam que os bebês nascem com
aspectos de suas personalidades já forma-
dos. Alguns são naturalmente mais extro-
vertidos do que outros. Uns mais irrita-
veis, outros são plácidos.

Focalizando sua atenção sobre alguns
aspectos da timidez, um pesquisador da
Universidade de Harvard, o Dr Jerome
Kagan, sugeriu na reunião anual da Ame-
rican Associaton for the Advancement of
Science, realizada em meados de janeiro,
que a timidez pode ser geneticamente
determinada, pelo menos em alguns indi-
víduos.

Cerca de um terço de todas as crian-
ças extremamente inibidas parece ter
uma predisposição genética para a timi-
dez, relatou o Dr Kagan na reunião
realizada em Washington. "As crianças

extremamente tímidas podem ser identi-
ficadas pela medição de suas batidas
cardíacas, quando se confrontam com
algo inesperado", afirma Kagan.

As pulsações destas crianças aumen-
tam ligeiramente e depois permanecem
estáveis, o que pode indicar que estão
tentando (e não conseguindo) compreen-
der o que enfrentam, explica o pesquisa-
dor. A alteração das batidas cardíacas
significa que pode haver alguma diferen-
ça genética no sistema nervoso das crian-
ças, algum fator desconhecido que as
torna predispostas para a timidez, sugere
Kagan.

As pesquisas dele em Harvard de-
monstraram que as crianças extremamen-
te inibidas "têm mais probabilidade de
permenecerem inibidas durante mais
tempo. (NYT)

Aranha gasta pouca energia
Num laboratório do campus da Uni-

versidade da Flórida em Gainesville, cin-
co grandes tarântulas andam por uma
pista quase todos os dias enquanto seu
consumo de oxigênio e produção de ener-
gia são medidos.

John Anderson, o zoólogo que realiza
a experiência, descobriu que as aranhas
precisam de 70 a 100 vezes menos alimen-
to proporcionalmente — bastando-lhes
de três a quatro grilos por mês — do que
os seres humanos e por causa disto têm
uma "produção de energia", a quantida-
de de energia que gastam para permane-
cerem vivas, muito baixa.

Anderson amarra um fino tubo de
borracha à volta do abdome da tarântula
que está sendo testada, cobrindo seu
pulmão. Na outra extremidade do tubo
de borracha fica colocada uma bomba de
oxigênio. Depois faz a aranha andar
sobre um registrador gráfico móvel, que
serve como pista de exercícios.

Ao medir a produção de energia e o
consumo de oxigênio das tarântulas, An-
derson espera comparar suas descobertas
com as realizadas nos atletas humanos.
Numa comparação relativa, com as corre-
ções necessárias por causa das diferenças
de tamanho dos corpos, o pesquisador
descobriu que a aranha "corre" muitas
vezes mais lentamente do que um atleta
humano com l,80m de altura. Isto signifi-
ca que um ser humano poderia completar
uma corrida de um quarto de milha em
cerca de dois minutos, enquanto a aranha
precisaria de quatro horas e meia para
completar o mesmo percurso.

As aranhas testadas são as tarântulas
mexicanas de pernas vermelhas que che-
gam a viver de 10 a 30 anos. "Estamos
usando-as provavelmente pela mesma ra-
zão que as empregaram no filme Caçado-
res da arca perdida, explica Anderson."Estas aranhas não são agressivas, não
mordem os seres humanos e não sáo
venenosas". (NYT)

Estratosfera corre risco
Nos últimos anos tem sido dada muita

atenção aos fluorcarbonos, como os
freons utilizados em refrigeração, consi-
derados possíveis ameaças ao ozônio es-
tratosférico que protege a Terra contra as
perigosas ondas de radiação solar.

Agora a Organização Mundial de Me-
teorologia previniu que as grandes frotas
de aviões subsônicos também podem pre-
judicar a camada de ozônio situada entre
12k e 50km da superfície terrestre.

Alguns cientistas haviam temido o
desgaste da camada de ozônio causado
pelos vôos supersônicos de transporte em
grandes alturas, mas tal trânsito nunca
chegou a níveis substanciais. Contudo,
espera-se que as novas frotas de transpor-
tes subsônicos se desloquem em alturas
estratosféricas, buscando um consumo de
combustível mais eficiente e assim alguns
especialistas estão preocupados com seus
possíveis efeitos sobre o clima.

A camada de ozônio obsorve as ondas
de raios ultravioletas que podem causar
câncer da pele e outros problemas de
saúde. Os especialistas temem que as
reações químicas iniciadas pelos gases
expelidos com a queima de combustível
dos aviõs ou pelos fluorcarbonos prejudi-
quem a camada de ozônio.

Grandes frotas de aviões operando
acima de 14km de altura sobre a superfí-
cie terrestre, afirma um documento re-
centemente publicado pela organização
meteorológica sediada em Genebra "po-
derão prejudicar seriamente a camada de
ozônio". O documento acrescenta que as
provas atualmente disponíveis continuam
apoiando o ponto-de-vista segundo o
qual a continuada libertação de fluorcar-
bonos na atmosfera, nos índices mundiais
registrados em 1977, "eventualmente le-
vara a uma significante redução do ozô-
nio nas camadas superiores da atmosfe-
ra". (NYT)

O que comem as panteras
Como é que os pesquisadores podem

descobrir o que uma espécie ameaçada
pela extinção, isolada e raramente vista,
usa para se alimentar?

No caso da pantera da Flórida, da
qual se acredita que existem apenas cerca
de 20 exemplares, os pesquisadores da
vida selvagem membros do Florida State
Museum, situado em Gainesville, "bola-
ram" um sistema que lhes permitirá des-
cobrir o cardápio destes grandes gatos.

O cabelo dos mamíferos é em grande
parte indigerível e os cabelos de cada
espécie são diferentes dos de outras.
Assim, desenvolvendo um quadro que

ilustra e descreve os cabelos de diferentes
animais e comparando os cabelos deste

.quadro pelos que passaram pelos intesti-
nos das panteras, os pesquisadores serão
capazes de descobrir de que elas se ali-
mentam.

Há muito acredita-se que estes gran-
des gatos, que chegam a pesar mais de 50
quilos, se alimentam quase exclusivamen-
te de veados e tatus. Agora os pesquisa-
dores acham que a dieta destes animais
pode incluir animais menores, tais como
coelhos. O quadro para a identificação
dos cabelos digeridos poderá confirmar
ou desacreditar tais teorias. (NYT)
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JORNAL DO BRASIL

Domingo Rio, 28 — 03 — 82, ano 7 — n° 310

QUEM

Míriam é
notícia

Agora, 

Míriam Rios é notí-
cia, sem precisar lembrar
a cada cinco minutos de

seu casamento com Roberto
Carlos. Com a peça O Sonho de
Alice, uma adaptação das histó-
rias de Alice no País das Maravi-
lhas e Alice no País dos Espelhos
feita por Fred Pinheiro e Tanah
Pinheiro, Míriam atrai para o
Teatro Villa-Lobos uma platéia
de 600 pessoas. A peça dirige-se
ao público infanto-juvenil, mas
esta versão moderna de Alice
agrada também aos adultos.
Normalmente, é um sacrifício
para um pai levar seus f ilhinhos
ao teatro, nas tardes de sábado,
porém a bilheteria atende a pe-
didos de reservas para cinco
adultos, que levam uma única
criancinha à matinê do Villa-
Lobos.

Administrando toda a publici-
dade, cuidando da produção
dos filmes para chamadas de
televisão, Míriam, de cabelos
em novo corte desfiado, vestido
branco e vermelho e sapatilhas
de dança, atinge seu estrelato.
Desta vez, o público não sai de
casa para ver Roberto Carlos, e
as crianças que assistem, que-
rem voltar para rever. Provável-
mente, vão comprar o disco,
que sai em breve, com a grava-
ção do próprio elenco. E imitam
a coreografia, criada por Mara
Borba, comentam as roupas de
José Carlos Ferrone. Mas o cen-
tro das atenções é Míriam, uma
moderna Alice, descobrindo os
encantos do palco, onde estará
trabalhando até agosto. Para
quem ainda não levou seus fi-
lhos ao Villa-Lobos, um aviso:
reservem com antecedência os
ingressos, porque quando a lota-
ção esgota, as criancinhas que
sobram do lado de fora do tea-
tro choram inconsoláveis. Sem
falar na decepção dos adultos.
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Míiiam cm «ei* ccimíito, o céu estrelado feito de pano do Sonho de Alice

Capa: a camisa listrada, com faixa caída nos quadris, um toque de moda da Mesbla-Barrashopping. Foto de Evandro Teixe.ra
Impresso na JBIG
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Além da oportunidade de ence-
nar Shakespeare, Maria Padilha
está contente por inaugurar
com seu espetáculo o Anfiteatro
do Parque Laje, um novo espaço
ao ar livre, com arquibancadas e
cadeiras para 400 pessoas. A
peça, que teve uma pré-estréia
em Curitiba, vai mostrar o texto
com suas características origi-

| nais. "Nossa proposta é fazer
g teatro elizabetano", diz ela. ¦

Maria Padilha

éiTempestade"
no P. Laje

0grupo 

Pessoal do Desper-
tar, Maria Padilha à frente,
estréia nesta quarta-feira,

dia 31, a produção Tempestade,
a última peça escrita por Sha-
kespeare e que foi encenada
pela primeira vez em 1611.

¦*____í_i-^V^r-i"'J*v lm* ^^m^^^^^^

Alda Regina

A PM
veste saia
Empunhar 

com naturalidade
um revólver calibre 38, re-
vistar pessoas, perseguir

marginais, orientar o trânsito ou
passear pelas ruas em policia-
mento ostensivo são agora tam-
bém funções de mulheres, de-
pois que 158 delas passaram no
concurso de acesso à PM cario-
ca. Os motivos que as levaram
ao concurso variam desde voca-
ção para o ofício até a garantia
de um trabalho em que a demis-
são é uma raridade. No entanto,
o que mais chamou a atenção na
apresentação das novas PM, foi
a elegância. Uma delas, Alda
Regina, destacou-se do grupo ao
se apresentar vestindo um só-
brio e elegante conjunto de saia
e blusa em malha cor de rosa,
sapato de salto alto e brincos e
anéis. Só um fato contrariou à
futura soldada de 1a classe: cho-
vera na véspera da apresentação
e ela enterrou o saltinho na
lama. ¦
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Stetta Miranda

Uma voz
que surge

Paulista, 

32 anos, há quatro
no Rio, Stella Miranda, que
foi atriz em "Policarpo

Quaresma" e "As 1001 reencar-
nações de Pompeu Loredo", es-
tá cantando ao lado de Duardo
Dusek no Circo Voador, no Ar-
poador. "Meu repertório é va-
riado, do jazz às músicas de
Kurt Weill, passando por Baba-
lu". Ainda este ano, ela grava
seu primeiro disco. ¦

magreça
com 2.390,00 mensai?

No maior centro de condicionamento físico, redução de peso e estética da América do Sul, você tem direito a:

Ginástica personalizada, corretiva, em grupo, com aparelhagem ultra moderna ( salões com 900 m2).
• Jazz • Ioga • Banho turco, sauna filandesa • Duchas • Piscina panorâmica ( 250 m ).

Perca 15 kg em um mês. Método europeu com total controle módico - descontos especiais.
Você poderá utilizar os serviços quantas vezes quiser por semana e nos horários de sua preferência (das 8 às
22 hs). Faça as suas contas. Em quaisquer outros institutos, você gastaria, no mínimo Cr$ 10.000,00 mensais

para usufruir de tudo isso, enquanto no Bella Center você pagará em média Cr$ 990,00 mensais!

PROMOÇÃO ESPECIAL: FAÇA UM CONTRATO DE 10 MESES E GANHE 14 MESES DE GRAÇA*.
Faça sua reserva ainda hoje. Promoção válida apenas para os 50 primeiros que telefonarem.

Rua Marechal Mascarenhas de Morais» 191
235-7947 - 236-3820 - 237-2337 -

255-1348 - 256-5382Bella Center
Para ambos os sexos
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MELHORE A SUA FALA
3 FITAS K-7

PROF. SIMON WAJNTRAUB
DIRETOR DO CENTRO DE PESQUISA DA FALA.

PITAMOS COMEMORANDO DOIS ANOS DO LANÇAMENTO PESTE TRABALHO
PARA A APRIMORART A COMUNICADO ORAL. A REPERCUSSÃO FOI ALÉM DO
ESTRADO ATINGIMOS INCLUSIVE Ò MERCADO INTERNACIONAL. RECEBEMOS
VX 

AOSADQUIR°RS ECTE raWUlírO DAS 3 FITAS K-7. VOCÊ ESTARÁ COLABORANDO
pjAOmaSSB^^ SÉRIA NO CAMPO DA TERAPIA DA
PA 

ATUALMENTE CONTINUAMOS A DESEmOimOJM^pjA^ODOCjBERHÈT^
m para atfi FRAR E ATUALIZAR A CORREÇAO DOS PROBLEMAS DA FALA
CONTAMOS TAMBÉM COM UMAEQUIPEDE Is ENGENHEIROS ELETRÔNICOS
QUErTÈWI POF1 FINALIDADE ELABORAR DETERMINADOS APARELHOS PARA FACILI-
TAR NA FIXAÇÃO DA TÉCNICA ,

O CONTEÚDO DAS FITAS

1) DICÇÃO — exercícios fonéticos pera pessoas que nflo articulam bem.
2) IMPOSTAÇÂO DA VOZ — exercícios para ter um melhor controle da colocação

V0°3J 
ORATÓRIA — técnicas e exercícios de, palestras, reuniões, discursos, locuções, e

poesias de minha «M^M$g^Etnffi%

COMO RECEBER AS 3 FITAS K-7

Enviar cheque nominal ou vale postal ao CENTRO ^ PESQUISA DA FALA t» vatoi.de
CrS 9000.00 (nove mil cruzeiros) rua Santa Clara 75 Gr 402 Copacabanaca CEP. 22041 RJ.
nâo trabalhamos com reembolso postal.

PROBLEAAAS NA FALA CUIDADO!!!

CAGUEIRA VOZ FINA ROUCA E NASAL. PERDA DA FALA TROCA DE LETRAS.
CRIANÇAS OUEDEMORA AFALAR. FALA ACELERADA OU LENTIFICADA AS FITAS
M^toACONSELHÂVEIS. MARQUE UMA CONSULTA EM UMA DE NOSSASFILIAIS:
RARA1NIBIÇÃCi TEMOSAULAS DE ORATÓRIA EM GRUPO COM VIDEO-TAPE RIO DE
IAMFIRO TTeís 256-1644 e 2365223 BRAS LIA — CNB S/ 5010 tel 2265751 GOIÂNIA
- AV%^NGUEM 3&1 S/802£l 2»470Ô BELO HORIZONTE - RUA PARAÍBA
1317 S^17 tel 221^321 EM BREVE ABRIREMOS UMA FILIAL EM «=
ATENDIMENTO DAS 9.00 hs às 22.00 hs.

E BOAS FALAS....

COMPORTAMENTO

.0 PAULO.

Domingo
¦ _/>/ __Pfc a__fc,

:AÍ^§5ffi^:
Mm—W—~t

A ReviH» do Domingo estará com vooíj. este «no. para
promover idéias e auxiüar as suas vendas. Abaixo, umroteiro

, ,, completo com a previsio de algumas das principais matínas a
J*»"**—¦*-** serem publicadas.

EDIÇÕES ESPECIAIS

11 de Abril
02 de Maio
04 de Julho
25 de Julho
01 de Agosto
08 de Agosto
15 de Agosto .
10 de Outubro
05 de Dezembro
12 de Dezembro
19 de Dezembro

6o aniversário da Revista do Domingo
Dia das Mies (Presentes)
"Rio Sport Show" .

• "FEIRA MODA-RIO"—SummerCollection (Verão)
Dia dos Pais (Presentes)
Decoração — idtias para o Lar
Jeans
Dia da Criança (Presentes)
Decoração — idéias
Natal (Presentes)Natal (Presentes)

MATÉRIAS ESPECIAIS

11 de
18 de
25 de
09 de
30 de
06 de
20 de
27 de
19 de
26 de

Abril
Abril
Abril
Maio
Maio
Junho
Junho
Junho
Setembro
Setembro

26 de Dezembro

Páscoa (moda infantil/bonecos de pano)
Noivas — Enxoval
Noivas — Moda
Moda Masculina — As linhas da temporada
Inverno (suéteres, cobertores, tapetes, lá)
Inverno — moda . . *
Sào Joio (moda infantil/as festas juninas)
Ftrias (a roupa prática para cada local)
Primavera (estamparias florais, arranjos .perfumes)
Beleza/Especial (maquilagem, tratamento,
cuidados corpo)
Ríveillon — Moda

Lembramos que o fechamento para publicidade í
sempre com 12 (doze) dias de anteeedtnaa i d»t>
de salda da Revista do Domingo.

Caso o seu produto nio tenha adequaçio direta a
qualquer um destes assuntos (o que será dificil),
procure-nos. Poderemos estudar uma promoção
em conjunto. ^^^^^^^^^^^^

**í|f • • W

ETIQUETA, UMA QUESTÃO
DE NATURALIDADE

NIos 

anos 50 não havia ele-
gante que não fosse apre-
sentada à sociedade pelo

Barão de Siqueira. Eram festas
monumentais, ocupando salões
e escadarias do Copacabana Pa-
lace. As meninas bem nascidas
desfilavam tecidos Bangu, em
reuniões que beneficiavam enti-
dades filantrópicas. O tempo
passou e os costumes mudaram.
O Copa sofrerá reformas, as
elegantes tornaram-se socialites
e Bangu é o nome de um time de
futebol.

Apesar de continuar a mesma,
a Colombo mudou de clientela.
E os filhos de seus antigos fre-
qüentadores costumam saraco-
tear na pista do Hippopotamus
ou do Castel. O modo de vestir é
outro e jeans assinados por cos-
tureiros famosos são usados
com a mesma segurança por
jovens de todas as idades. As
lanchonetes formaram o hábito
de comer em pé e as motos
roncam cada vez mais pela cida-
de carregando jovens em desa-
balada carreira. Os meninos do
Grupo de Arte Pornô desmorali-
zaram o palavrão e ninguém
atira mais areia em mocinhas
que vão à praia com o busto
descoberto.

O que estaria acontecendo?
Mudaram os costumes? A edu-
cação é outra? As mulheres libe-
raram-se? O mais provável é
que tenha ocorrido um pouco
de tudo. O eterno Jorginho
Guinle acha que hoje em dia
certos hábitos de comportamen-
to tornaram-se obsoletos. Ga-
rante porém que apesar das mu-
danças que vêm ocorrendo, o
meio em que a pessoa vive vai
determinar seu futuro compor-
tamento:

Se o Príncipe Charles, por
exemplo, morasse em uma tribo
no meio da África e não em
Londres, certamente seria tão
rude quanto o povo da tribo.

Bengala, chapéu e terno Prin-
cipe de Gales, Carlos Eduardo
de Souza Campos, o Didu, per-
sonagem da música Café Society
(de Miguel Gustavo, gravação
de Jorge Veiga), não deixou de
ser o gentleman que sempre foi
apesar das mudanças de com-
portamento.

A espontaneidade e a sen-
sibilidade são condições essen-
ciais para quem sonha em ser
um autêntico cavalheiro.

Como seu amigo Jorginho, Di-
du argumenta que educação
não se aprende na escola nem



em livros de boas maneiras. É
tudo uma questão de berço. Seu
filho Diduzinho, 33 anos, não
concorda muito com o pai e diz
que etiqueta, atualmente, de-
pende muito das circunstâncias.

Um garotão não costuma
mandar flores, abrir a porta do
carro ou beijar a mão das senho-
ras casadas. O importante para
mim, é ser natural.

Não mande flores para Danu-
za Leão. Nem tente abrir a porta
do carro para ela entrar. Danu-
za, uma das mulheres mais co-
nhecidas e queridas da cidade,
não acredita muito em regras de
educação.

Não tenho muita paciên-
cia para esperar até que alguém
abra a porta do meu carro. As
mulheres têm a mesma capaci-
dade física e mental dos homens
e não precisam que um mar-
manjo abra portas ou puxe a
cadeira para ela no restaurante.
Aliás, isso é obrigação do maitre
e de sua brigada de garçons.

Danuza gosta de pessoas gen-
tis. Ana Maria Tòrnaghi tam-
bém. Mas em alguns detalhes
discorda de Danuza.

Acho que mandar flores
para alguém que se esteja de
olho, na paquera, é um meio de
aproximação válido. Mas educa-
ção não é isso, pode ser isso.

Ana Maria, acostumada a or-
ganizar festas e congressos, lem-
bra que não basta ter berço para
ser uma pessoa educada, gentil.

Numa família, apesar da
educação ser a mesma, um filho
se destaca mais que o outro. Isso
ocorre também em uma favela,
onde aliás existe gente muito
bem educada.

O supercraque Zico, por
exemplo, leva quase uma hora
para percorrer o caminho que o

leva do campo de treinamento
do Flamengo aos vestiários. São
vinte metros no máximo, espaço
que ele tem para falar a dezenas
de emissoras de rádio, reporte-
res de jornais e atender aos
pedidos de autógrafos ou posar
para fotos com pessoas vindas
dos lugares mais distantes. E ele
não pode ser gentil com todo
mundo.

Hoje, mais experiente, te-
nho uma técnica. Não paro, fa-
ço tudo andando. E se parar,
estou frito. As pessoas amon-
toam e aí não saio de jeito
nenhum.

Mas com Sandra, sua mulher
e namorada desde os tempos de
criança, Zico é diferente. Parece
aquele personagem de Roberto
Carlos, do tipo que ainda manda
flores.

Mando e ela adora. Quan-
do fico concentrado peço para
alguém mandar em meu nome.

Durante as viagens — e ele
viaja muito, pelo Flamengo ou
com a Seleção — um telefone-
ma para casa é obrigação diária.

Nem que seja para matar
as saudades por meio de um
beijinho que mando pelo fio.
São coisas como essa, atenções
desse tipo, que ajudam a conser-
var um grande amor.

Craque no campo, ele tam-
bém é um craque fora dele.
Quando vai ao Florentino—um
de seus restaurantes preferidos— puxa a cadeira para Sandra.
Mas não comenta mudanças de
comportamento entre o homem
de hoje e o de ontem. E sua
justificativa também é digna de
um craque.

É que ainda sou* muito jo-
vem. Só posso fazer essa compa-
ração daqui há uns trinta
anos. ¦

(p3EEE3
FECHANDO
0 VERÃO!'

Você não pode perder essa
incrível remarcação nas coleções
de roupas leves da Étoile, de 29
de março a 3 de abril.

Moda para mulheres muito exigentes

Av. N. S. de Copacabana, 960-A - Tel.: 236-6965
Rua Visconde de Pirajá, 217-A - Tel.: 287-4564

Av. Ataulfo de Paiva, 983-A -Tel.: 274-6248
Rio-Sul Shopping Center - 3? andar - loja 36 - Tel.: 541-1245

o

VOGUE éelegância
funcional em sua cozinha.

12 VEZES SíM JUROS
pelo pref o efe a vista
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COZINHAS VOGUE
B Ww) WÊÊ [tempero bem brasileiro j

Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 19 - Tel.: 239-5195
Copacabana: R. Barata Ribeiro. 399 - Tel.: 256-5150

Disque VOGUE para orçamentos sem compromisso.
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.TARDINAGEM

Aproveite, a época é boa para plantar flores

ELOISA NASCIMENTO ¦ FOTOS DE LUIZ MORIER

Se você dispõe de tempo e gosta de cultivar plantas delicadas, pode aderir à

moda das flores em vasos rústicos. Nos centros de mesa, em cima de alçum
móvel da sala, do quarto ou das jardineiras das janelas, elas dão cor e delicadeza
ao ambiente. ... ,,. ...

Esta é a melhor época para plantar dalias, azàleias e bulbos — continuam
em moda — que no inverno estarão em flor. Mas se você preferir uma espécie
menos delicada cultive as alamandas que florescem o ano inteiro.
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BULBOS

Existem diversos tipos de bulbo, sendo
a cebola, o lírio e a tulipa os mais usados. A
capacidade que tèm de armazenar alimen-
tos por muito tempo justifica a sua resis-
tência e a facilidade com que nascem.
Cuidados— Precisam de média luz, devem
ser regados toda vez que a terra estiver
seca e fertilizados uma vez por mês.
Plantio— Através de sementes compradas
em lojas especializadas.

ALAMANDA

É uma planta rústica e resistente. Suas
flores amarelas são pequenas e numerosas,
o que causa um bom efeito decorativo.
Cuidados— Coloque próximo à janela, em
lugar de muita luminosidade. Regue sem-

pre que a superfície do vaso estiver seca e
fertilize uma vez por mès.
Plantio — Através de mudas, tiradas dos

galhos mais velhos.

AZALÉIA

Lilases, roxas, brancas e vermelhas, as
cores das azaléias são as mais vivas e
alegres. Nos meses mais frios — quando
elas florescem — você pode dar mais calor
à sua casa, combinando diversos vasos de
diferentes espécies.
Cuidados — Precisam de muita luz e
devem ser colocadas próximo a uma jane-
la. Só devem ser regadas quando a superfí-
cie do vaso estiver seca. Fertilize a cada
dois meses com uma colher de chá de
salitre do Chile dissolvido em um litro de
água.
Plantio — Através de semente ou muda.

DÁLIA ANÃ

Tão bonitas quanto as grandes, porém
muito mais delicadas, elas existem em
diversas formas: de pompom, de estrela,
em vários tons de vermelho, amarelo e
branco.

A alamanda é uma planta
rústica e resistente

O cultivo de salsas não
requer nenhum trabalho

8
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A tulipa, um dos tipos mais
comuns de bulbo, usa pouca luz

Cuidados — Só ficam bonitas quando pe-
gam sol. Por isso o melhor é colocá-las na
janela, pelo menos três horas durante o
dia. Deve-se regar somente quando a su-
perfície do solo estiver bem seca, aumen-
tando a freqüência se notar que as flores
estão murchando. Fertilize uma vez por
mês, e para estimular ainda mais a floração
corte as flores secas.
Plantio — Feito da mesma forma que as
azaléias.

Se você vai plantar em jardim, não
tenha medo de inovar. Crie combinações
diferentes, juntando plantas sofisticadas e
comuns, e preencha todos os espaços pos-
síveis. Quanto mais exótico ficar o conjun-
to, mas apreciado será.

O outono é a melhor época para se
plantar árvores que florescem no inverno.
Por serem resistentes e de fácil cultivo —
não precisam de nenhum cuidado especial

o jasmim, o plumbago — dá flores azuis
e a Ixora Cocinéia são as mais usadas

atualmente.
Seu plantio é feito com mudas amarra-

das a uma estaca. Só devem ser fertilizadas
uma vez por mês, e como ficam ao ar livre
só necessitam de rega quando o solo está
bem seco. ¦

A azaléia floresce nos meses
frios e gosta de muita luz

UM POMAR
DENTRO DE CASA

Ter pomar e horta em casa não é um
privilégio dos tempos da vovó! Em vasos
de quarenta centímetros de profundida-
de, você pode plantar laranjeiras, jabo-
ticabeiras, tangerineiras e outras árvo-
res frutíferas, que podem nào dar frutos
mas trarão bons fluidos.

Sem requerer nenhum cuidado es-
pecial, as árvores frutíferas são planta-
das a partir de mudas amarradas em um
suporte fincado no centro do vaso. Os
cuidados são os mesmos que se tem
com os arbustos.

Com finalidade prática maior, o
cultivo de salsas, cebolinhas e outros
temperos não requer nenhum trabalho
além do plantio — feito com mudas — e
da rega — sempre que o solo estiver
seco. Mas o melhor virá ao final, quan-
do você sentir como a comida ficou
mais gostosa!

VEJA
PORQUEÉ
MELHOR
ALUGAR

UM TV EM
CORES:

MESMO QUE VOCÊ
POSSA COMPRAR UM.

G )

VÁRIOS MODELOS À PARTIR DE

4.480,
MENSAIS '

Porque você recebe:
Assistência técnica rápida e permanente,
durante os sete dias da semana, inteiramente
grátis;
Substituição imediata do aparelho que não
puder ser consertado na hora;
Possibilidade de troca periódica do aparelho
por um modelo maior e mais moderno;
Vários modelos de 14 a 26 polegadas, inclusive
com controle remoto;
E você ainda pode dar o seu TV antigo como
parte do pagamento.

Tudo isso custa menos que um maço de
cigarros por dia. Alugue agora e junte-se ao
número cada vez maior de pessoas que optam
pelo aluguel de TV, no Brasil e nos principais
países.

Descontos especiais para hotéis,
motéis, clínicas, etc.

LIGUE HOJE MESMO PARA

286-3522 I
ou Niterói 710-0630

E PEÇA UMA VISITA SEM COMPROMISSO.

((§))
iS—Sa VOCF HfCÍBf MAIS QUE UM FV EM CORES

Rio: Rua Mena Barreto, 165 Tel.: 286-3522
Niterói: Rua Cel. Moreira César, 254

Loja 103 - Icaraí -Tel.: 710-0630
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ELOISA NASCIMENTO

Que 

tipo de literatura deve ser fome-
cida às crianças e pré-adolescentes?
Os gibis e revistas de quadrinhos

devem ser substituídos pelos livros? O que,
afinal, devem ler os nossos filhos?

"Tudo aquilo que gostam" — diz a
escritora e livreira Ana Maria Machado.
"O importante é que essa leitura seja de
boa qualidade.""Eu cresci lendo gibis — coisa que faço
até hoje — e aprendi muito com eles" —
continua Ana Maria. "As pessoas que ata-
cam essas publicações esquecem que exis-
tem dois tipos: o bom e o ruim. O quadri-
nho criativo — que inova na forma e
conteúdo — é tão positivo para a formação
da criança quanto um livro".

— Mesmo os quadrinhos massificados

O hw
— têm sempre a mesma forma, vocabulá-
rio reduzido e redundante — que as crian-
ças encontram aos montes nos jornaleiros,
não causam mal à sua formação se elas não
se limitarem a esse tipo de leitura" —
afirma a crítica e escritora Laura Sandroni,
diretora da Fundação Nacional de Literatu-
ra Infantil e juvenil.

"Os hábitos de leitura das crianças,
dependem muito dos estímulos que rece-
bem — continua Laura Sandroni. "As que
dispõem de biblioteca variada — livros de
poesia, aventura, contos de fadas, que
desde pequenas acostumaram-se com os
livros, vão ler gibis de maneira equilibrada,
sem se limitar a esse tipo de literatura."

Laura acha que as mães devem come-
çar cedo a educar para a leitura:"Mesmo
sem ter maturidade para entender histori-
nhas, os bebês já gostam do som harmonio-

da leitura um

so das rimas e musiquinhas. Aos poucos
vão compreendendo o sentido das pala-
vras, e aprendendo a gostar de literatura."

Livros de pano ou de papel cartonado,
com muitas gravuras coloridas e pouco
texto, também devem ser oferecidos desde
cedo: "Para que o bebê brincando, apren-
da a gostar deles" — diz Laura Sandroni.

"Quando meus filhos completaram
dois anos, eu comecei a contar historinhas
para eles. Fazia isso todo dia, sempre na
mesma hora, e mostrando no livro, as
gravuras que correspondiam ao trecho que
eu estava lendo"—conta Laura. "Procurei
transformar esses momentos em um alegre
passatempo, uma hora de muita união
entre eu e eles. Criamos um costume que
todos queriam manter. Conforme foram
crescendo, eles já pediam para eu contar a
história que mais gostavam, e quando se

10
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alfabetizaram, não esperavam mais, liam
direto nos livros."

Depois que a criança atinge a idade
escolar, a responsabilidade de estimular a
leitura passa a ser dividida entre professo-
res e pais. "Tentamos mostrar à criança
que através do livro ela cresce, se desen-
volve, adquire novos valores que pode
aplicar na sua vida pessoal" — diz o
professor Eri Farias do Colégio Santo Iná-
cio. "Para exercitar e desenvolver a sua
capacidade de compreensão, damos exer-
cícios de interpretação que respondem
após cada leitura/'

Além de discutir diversos livros em
aula, os alunos do Colégio Andrews rece-
bem uma lista de leituras para fazer em
casa. "Normalmente sugerimos histórias
de mistério e aventuras, que são as que eles
mais gostam. Só utilizamos autores nacio-
nais porque falam de uma realidade que é
nossa, utilizam conceitos e figuras familia-
res a todas as crianças — conta a coorde-
nadora pedagógica Enoli Carvalho.

Já os alunos do colégio Israelita Brasi-
feiro Scholem Aleichem são incentivados a
fazerem a maior parte de sua leitura na
biblioteca, onde encontram desde livros
em idisch (dialeto israelita) até histórias em
quadrinhos. "Procuramos trabalhar com
todos os gêneros de literatura, criando
atividades novas para cada um — diz

Scheindla Oigman, professora e biblioteca-
ria. "Com os quadrinhos, por exemplo, eu
faço o seguinte exercício: corto os balões,
colo as tiras em um papel em branco e dou
para as crianças reescreverem a história".

Para Scheindla, a atividade da leitura
deve ser o mais livre possível. "Se determi-
nado livro ou revista tem vocabulário po-
bre, acho melhor mostrar isso às crianças
do que proibi-lo. É interessante verificar
como aquelas que são mais críticas —
trocam logo o gibi pelo livro — normal-
mente são filhos de pais cultos, habituados
à leitura, que souberam transmitir isso aos
filhos."

O exemplo dos pais é um dos principais
fatores determinantes do hábito da leitura.
"De que adianta o pai mandar o filho ler,
se em sua casa os livros são raros, e ele
mesmo quase nunca o faz? É como querer
convencer os outros daquilo que a gente
mesmo não acredita".

"É preciso que os pais acostumem os
filhos a freqüentar livrarias, deixando que
eles escolham aquilo que querem ler",

observa Mariucha, uma psicóloga que se' 
uniu a duas amigas — Emy e Marilia — e
abriu a Pé de Página, uma livraria especia-
lizada em literatura infantil. O ambiente
permite que as crianças fiquem o mais à
vontade possível. O teto é forrado de lona
verde e azul, o chão tem cor de chocolate,
os livros e revistas ficam em prateleiras
baixas e podem ser remexidos. "Difícil é
convencer as mães disso" —diz Mariucha.
"Como elas estão acostumadas a f reqüen-
tar livrarias feitas para gente adulta, em
que o vendedor olha de cara feia quando a
criança desarruma alguma coisa, ficam
preocupadas em vigiar e não deixam as
crianças olharem tudo o que têm von-
tade".

É claro que os pais devem orientar os
filhos comprando os livros mais apropria-
dos para a sua idade. Mas é importante
deixá-los decidir sozinhos algumas vezes,
mesmo que errem um pouco — conclui a
escritora Laura Sandroni. "É lendo tudo o
que sentir vontade, que ele vai descobrir
do que realmente gosta." |f

RUTH ROCHA, BEST-SELLER
DE LIVRO INFANTO-JUVENIL

Foi contando histórias
para Mariana, sua filha, ho-
je com 19 anos, que a escri-
tora Ruth Rocha se foi
adaptando ao mundo infan-
til, com histórias inventa-
das ao sabor da imagina-
çáo. Na época, Ruth en
orientadora educacional do
Colégio Rh Branco, tradi-
cional escola paulistana, e
se via obrigada, muitas ve-
zes, a criar contos infantis
para que as crianças enten-
dessem melhor as analogias
entre o mundo do adulto e
o dos pequenos.

Desse emprego passou a
coordenar os fasckulos in-
fanto-juvenis da Editora
Abril, enquanto lançava
seus livros que, pelo siste-
ma da Editora, acabam
sempre em bancas de jor-
nais. Entre março de 1976 e
fevereiro de 1977, Ruth Ro-
cim bateu o recorde de ven-
das da literatura Manto-
juvenil — com 200 mil
exemplares — de oito li-
vros. Hoje, às vésperas de
lançar seu vigésimo volu-
me, Ruth conseguiu alcan-
çar os 500 mil exemplares

^fl*l
\j Âmmm\ J _____¦ * ^m 

^mm

¦ «BVBviJ«f 111

*^^B ^^^Mfe ___________

Ruth Rocha
vendidos.

— Sem contar que Nos-
sa Ilha/ um pequeno livro
que fizemos—eu ea Sônia
Robato —-para o Ministério
da Fazenda, ensinando às
crianças coisas de econo-
mia do tipo como surgiu o
dinheiro, entre outros as-
suntos, já atingiu a tiragem
de 27 milhões de exempla-
res para todo o país —
observa.

Apesar de náo estar con-
siderando Nossa Ilha como
livro sério, uma vez que se
tornou campanha institu-
cional, a obra é de criação
e fkcional, pois mostra às
crianças como foi necessá-
rio chegar ao dinheiro e ao
progresso.

Os próximos lançamen-
tos de Ruth Rocha sáo: o
disco Rei Vira Sapo, Vira
Rei, no dia 29 de março,
com seu texto e música de
Chico Buarque (A Banda,
regravada por Nara Leão),
que mais tarde sairá em
livro pela Editora Salaman-
dra; Davi Ataca Outra Vez,
um Davi moderno e ainda
menino enfrentando o su-
permercado Cotias, que, se
construído, irá roubar o
campo de futebol para mo-
tecida, livro a sair pela Co-
decri, em abril. Nesta obra
temos alguns aspectos bio-
gráficos. Ruth Rocha mora-
va na Rua Ouro Branco,
uma pequena travessa, que
sumiu para ser construído o
atual supermercado Eldora-
do, em Sáo Paulo (Alberto
Beuttenmuller, São Paulo).
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Seu filho tem em casa uma biblioteca
capaz de entretê-lo nos momentos de foi-

ga? Se você quer ter certeza de que está
fornecendo a ele, a literatura correta para
a sua idade, observe as sugestões e orienta-
ções dadas por Laura Sandroni—crítica de
literatura infanto juvenil, e diretora da
Fundação Nacional de Literatura Infanto

Juvenil.
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BEBÊS

Livros sem palavras, histórias em qua-
dros ou seqüências. Devem ser de material
resistente, cartão ou tecido grosso.

A PARTIR DE 6 ANOS

Livros de leitura representativa, que
exercem função psicanalítica, agindo sobre
as ansiedades psíquicas da criança. Ex:
todos os contos de fadas.

SUGESTÕES

O Menino Maluquinhode Ziraldo, Me-
lhoramentos, 1980; Maurício o Leão de
Menino de Flávia Maria, il. de Millôr Fer-
nandes, Summus Editorial, 1981; Bem do
Seu Tamanho de Ana Maria Machado, il.
de Gerson Conforto. Ed. Brasil América,
1980; Cadeira de Piolho de Maria Lúcia
Amaral, Codecri, 1981; Mudanças no Cali-
nheiro Mudam as Coisas por Inteiro de
Sylvia Orthof, il. de GÊ Orthof, Codecri
1981; O que os Olhos Não Vêem de Ruth
Rocha, il. de José Carlos de Crito, Salaman-
dra, 1981; Coleção Tererê de Santuza
Abras Pinto Coelho, il. de Ana Raquel,
Miguilim, 1981.

A PARTIR DE 2 ANOS

Livros com histórias pequenas. Os per-
sonagens devem ser objetos, bichos e brin-

quedos familiares à criança. Vocabulário
fácil.

SUGESTÕES

Amarelo, azul e ... de Cláudio Zirotti,
Ed. Berlendis & Vertecchia, 1981.

Coleção Peixe Vivo — (vol) de Eva
Furnari, Ed. Ática, 1980.

Coleção Gato e Rato (9 vol) de Mary e
Eliardo França, Ed. Ática, 1980

Era uma vez duas avós de Naumia
Aizen, il. de Patrícia Gwinner. E Editora
Brasil América, 1981.

Coleção Conte esta História (4 vol.)
vários autores, Editora Vigília, 1981.

to. Edição Centenário 1882-1982 Brasilien-
se, 1982
Vovô fugiu de casa de Sérgio Caparelli,
LPM, 1981
O sofá estampado de Lígia Bojunga Nunes.
Civilização Brasileira, 1981
Histórias do velho Totôniode José Lins do
Rego. José Olympio, 1981

A PARTIR DE 9 ANOS

Histórias mais complexas, com vários
personagens. Possuem final feliz, devido à
necessidade de segurança da criança. Per-
mitem a identificação com o herói, devem
ser fonte de divertimento, imaginação.
Atendem a uma criança que busca mundos
desconhecidos, selva, lua, outros países,
viagens interplanetárias... De preferência
contos fantásticos e de aventuras.

SUGESTÕES

O mágico desinventor de Marco Túlio
Costa. Record, 1981
O curumim que virou gigante de Joel
Ruf ino dos Santos, Ática, 1980
Obra infantil completa de Monteiro Loba-
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A PARTIR DE 12 ANOS

São indicados livros que aproveitando
o natural espírito de contestação dessa
idade proporcionam uma visão crítica do
mundo, incentivando o senso crítico. A
leitura se torna mais reflexiva.

SUGESTÕES

Série Viagens Célebres de Piero Ventura.
Melhoramentos, 1981
Corda Bamba de Lígia Bojunga Nunes.
Civilização Brasileira, 1981
O 13° trabalho de Hércules de Origenes
Lessa. Codecri, 1981
O Coração de Coralide Eliane Ganem. Ed.
Rocco, 1981
A vingança do timão de Carlos Moraes.
Brasiliense, 1981
O praça quinze de Paula Saldanha. José
Olympio, 1981
De olho nas penas de Ana Maria Machado.
Salamandra, 1981

ONDE LER E COMPRAR

LIVRARIAS: Centro de Divulgação e Pes-
quisa Rua Maria Angélica, 37 — Lagoa —
Tel: 286-6093 Malasartes Rua Marquês
de São Vicente, 52 loja 367 — Gávea —
Tel: 239-5644 Pasárgada Rua Pereira da
Silva, 70 — Niterói — Tel: 719-0342;
Picadeiro Avenida Ataulfo de Paiva, 566
loja 102 — Leblon — Tel: 259-7399;
Lerever Rua Barão de Mesquita, 181 —
Tijuca — Tel: 228-7564; Pé de Página
Rua do Catete, 228 loja 107 Tel: 265-
2906; Vaga íumeAvenida Visconde Pira-
já, 580 s/111
BIBLIOTECAS: Biblioteca Infantil do Mu->
seu do Cafefe (no Palácio do Catete) Rua
do Catete, 179 Tel: 225-4302; Biblioteca
Infantil Maria MazettiFundação Casa Rui
Barbosa — Rua São Clemente; Biblioteca
Regional de Copacabana Avenida Copa-
cabana, 702/B 4o andar; Biblioteca Infan-
til Carlos Alberto Ibicas Rua Rio Grande

do Sul, 82 — Méier:
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Responda à pergunta do cupom, preencha
com o seu nome e endereço e coloque na urna em
qualquer agência de classificados do Jornal do Brasil
ou da Caixa Econômica. E concorra a um Chevette
Hatch por semana.

Um Chevette Hatch por semana inteiramente
grátis.

E para você responder esta pergunta com
segurança, fique de olho

___ ^mmV_f__tt í^ÍW

nas dicas do programa Espanha 82 - Gols da Copa,
que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21:25h e
sábado às 21:30h, na Bandeirantes Canal 7 - Rio e
nas páginas de Esporte do Jornal do Brasil,
diariamente,

Neste mesmo programa, às quartas-feiras,
você vai assistirão grande sorteio.

Um sorteio que pode dar a você um Chevette
Hatch zerinho, zerinho. Estalando de novo. Mas para
ganhar é preciso recortar. Então recorte, preencha,
coloque na urna e torça. Porque nesta copa quem
ganha é você.

Fora do Rio, envie o cupom para a
Bandeirantes Canal7-Rio - Caixa Postal 700. E veja
o resultado do sorteio no Jornal do Brasil de
quinta-feira.

JORNAL DO BRASILRgcIg
Bandeirante^"* Canal 7

PRA RECORTAR E GANHAR.
JB - INDÚSTRIAS GRÁFICAS LTDA. — AV. SUBURBANA N° 301

RIO DE JANEIRO — RJ — CGC 42.125.484/0001-45IMMg
VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE PARA 0 SORTEIO 00 DIA 31/03/82
QUEM MARCOU 0 Io GOL DO BRASIL NO JOGO CONTRA A ROMÊNIA NA COPA DE
70?

RESPOSTA:

NOME:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: ESTADO:

CEP: '. (CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DA S.R.F. DO M.F. ff 01/00/191/81)

Regulamento: Responda a pe,
gunta, preencha os claros ac
lado, recorte este cupom t
coloque em uma das urnas
instaladas nas Agências de
Classificados do Jornal do Bra-
sil ou da Caixa Econômica ou
remeta para a Rede Bandei-
rantes, Canal 7, Rio de Janeiro,
à Rua Álvaro Ramos, 492, e
concorra ao sorteio de um
carro Chevrolet Chevette Hatch
- 68 HP, zero quilômetro, a ser
realizado no próximo dia
31.03.82, is 21:25h, na Ban-
deirantes, Canal 7, Rio. Os
cupons poderão ser enviados,
manuscritos (em letra de for-
ma) ou datilografados, sem
implicar obrigação de aquisi-
ção de qualquer bem, direito
ou serviço. 0 prêmio pode ser
retirado até 180 dias apôs o
sorteio.í 1
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ELE TEM UM
JEITO DE CASA. MAS É

UM APARTAMENTO
PATRÍCIA MAYER ¦ FOTOS DE GERALDO VIOLA
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espaço dos apartamentos é reduzido:
afinal, por maior que seja o tamanho das salas,
quartos, varandas, é sempre uma parte de um
imóvel maior. Uma casa, por sua vez precisa de
dedicação constante e tem maiores problemas
de segurança. Pensando nisso, as famílias cario-
cas tentam agora reunir o conforto de um
apartamento, à impressão de ar livre, de quin-
tal, proporcionada pelas casas antigas. As gra-
mas resistentes, as clarabóias e os revestimen-
tos rústicos fazem a nova maneira de morar.
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Parece uma casa (à esquerda), mas é um apartamento, onde a principal preocupação
foi dar vazão a espaços livres e preenchê-los com plantas, flores, grama japonesa
verde. No ateliê do segundo andar, acima, sensação agradável é olhar, pela porta
entreaberta, a grama, as plantas e ao fundo, a vista da Lagoa
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orar em aparta-
mento ultimamente tomou-se
quase uma exigência imposta ao
carioca, devido ao alto preço
das casas e à toda trabalheira
que uma casa envolve. Varan-
das, terraços, piscinas — todos
os recursos que dêem um ar de
casa a um apartamento passa
ram a ser usados com freqüên-
cia por arquitetos, decoradores
e paisagistas.

Surgiram então na cidade
apartamentos que são verdadei-
ras casas, onde o morador tem a
opção de áreas ao ar livre e
pode-se dar ao luxo de criar
plantas, flores, árvores (até fru-
tíferas), pisar em grama, mergu-
lhar numa piscina e ainda conti-
nuar com o conforto e seguran-
ça de um apartamento. Um dos
precursores dessa nova tendên-
cia foi o arquiteto Cláudio Ber-
nardes e talvez um dos melhores
exemplos de apartamento com
cara de casa seja urna cobertura
dúplex na Lagoa decorada por
ele.

— Quando a obra estava
chegando ao final, fui chamado
com carta-branca para fazer o
que eu quisesse — conta Cláu-
dio. — Surgiu um apartamento
inteiramente voltado para o ver-
de e o céu.

Uma casa em pleno décimo
andar de um prédio da Epitácio
Pessoa. Essa é a sensação de
quem visita o dúplex de 700m2.
Na sala principal ampliada pela
parede revestida de espelho e
decorada com dois grandes so-
fás revestidos de seda rústica
indiana em tons de bege com
enormes almofadas, mesinhas
chinesas antigas e mesas laterais
de espelho fume, chamam a
atenção o domus—abertura no
teto que deixa passar a clarida-
de natural através de uma con-
cha acrílica transparente — e o
jardim interno, uma verdadeira
estufa emoldurando a escada
em caracol que leva ao segundo
andar. Plantas como a Dracena
surculosa, com aparência orien-
tal, completam o ambiente, que
tem como principais objetos de-
corativos peças de porcelana
azul e branca Macau. Mas é a
varanda que completa esse pri-
meiro andar e que pode ser vista
através da cortina-painel forra-
da no mesmo tecido do sofá, o >
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saía principal, o realce é o domus
(clarabóia) do teto, que deixa entrar a
luz natural. Os sofás são revestidos de

seda rústica, mesmo tecido das
cortinas-painel. O toque oriental fica por
conta das mesinhas chinesas e da dracena
surculosa, ao fundo, próxinux à parede de
espelho.

2 

Piso Brennand, teto de bambu c
bonita vista são os atrativos da
varanda do primeiro andar do

dúplex, onde a família pode se dar ao
luxo de mergulhar numa piscina, saborear
romãs e jaboticabas das árvores frutíferas.

3 A saleta íntima tem o toque
romântico dado pela Decasa, no

_____ sofá, poltronas e mesa vestida.
Iluminação sóbria e estante discreta para
o som, livros e objetos.

4 

A sala de estar é separada da sala
de jantar por uma bancada
emoldurada com vidro. Na parede de

fundo, simetricamente, foi colocado um
relevo de Galvâo. Os objetos das mesas de
arnbas as salas são porcelana Macau.

17
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quarto de dormir, em azul,
cria um clima de romantismo
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atrativo principal de quem co-
meçou a observar o apartamen-
to. Com a bonita vista da Lagoa
ao fundo, piso Brennand bege,
tem num dos cantos uma piscina
quadrada com uma cortina de
«igua jorrando do teto ao fundo
e um canteiro de árvores frutífe-
ras como jaboticaba e romã, e
no outro uma espécie de cara-
manchão com teto de bambu,
mais uma idéia de Cláudio Ber-
nardes. Ali o espaço foi preen-
chido com uma mesinha redon-
da e cadeiras, para um almoço
em dias menos quentes, ou café
da manhã.

Para chegar à escada caracol
dentro da estufa, é preciso pas-
sar por uma sala íntima, como
um sofá estampado e uma mesa
vestida — móveis da Decasa —
estante de vidro e cano de ferro

18

onde fica o som, iluminação
sóbria de focos embutidos, ele-
mentos que dão a essa saleta
uma aparência muito românti-
ca. O toque oriental, tão eviden-
te na sala principal, reaparece
num biombo Coromandel.

Na subida da escada caracol,
já não parece que se está num
apartamento. Plantas como es-
pirradeiras, icsórias, durantas,
hibiscos, lantanas, todas flori-
das, colocadas pela paisagista
Lila Coimbra "a duras penas
porque venta muito no aparta-
mento" emolduram o caminho.
Forrado de grama japonesa ver-
de, o terraço tem uma aparência
futurista dada pelas abóbodas
dos domus, que além da saia
principal também iluminam o
corredor que leva aos quartos,
cozinha e o closet do casal.

Uma escada de três degraus leva
à parte interna do segundo an-
dar, uma espécie de ateliê da
dona da casa, com um banheiro,
que tem ao fundo um pátio, com
canteiros e vasos de barro, e
uma mesinha de jardim. Solução
para um espaço entre o terraço
da frente e o pátio dos fundos
foi a criação de mais uma estu-
fa, fechada com vidro transpa-
rente e superlotada com plantas
em placas de parede e vasos
floridos.

Muito verde e bonita vista.
Uma das sensações mais agrada-
veis desse apartamento é sentar
no ateliê do segundo andar e
olhar a grama pela porta entrea-
berta de um lado, o extenso
pátio do outro e a abrangente
vista de lagoa e montanhas da
janela. ¦

Para o quarto do
casal, evitou-se
plantas (há quem.
não recomende
plantas em quarto)
e a solução dentro
do espírito local foi
usar o azul como
cor predominante,
numa harmonia
muito grande com a
natureza que se
descortina do
apartamento: lagoa
e céu
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HORÓSCOPO Semana de 28 de março a 3 de abril MAX KLIM

Aries Touro Gêmeos Câncer
(21/3 a 20/4)

Semana com indicações contradi-
tórias geradas por diversos posi-
cionamentos astrológicos que afe-
tam os arianos. Na terça, uma
oposição Sol/Marte criará um cli-
ma de fragilidade para seu concei-
to pessoal. Debilidade no trato
com superiores e pessoas idosas.
Hoje e sexta-feira estão boas as
indicações de caráter geral. Procu-
re agir com segurança e dinamis-
mo no trato íntimo. Saúde ruim
após terça-feira.

(21/4 a 20/5)

Início de semana ruim no trato de
assuntos pessoais, mas boa para
questões profissionais e negócios.
Bons acontecimentos deverão en-
volver pessoa muito íntima com
reflexos em sua vida doméstica.
Procure aproximar-se de pessoas
que lhe atraiam, pois são excelen-
tes as possibilidades para o trato
das questões amorosas. Porém,
continuam contrárias as influên-
cias que regem sua saúde.

(21/5 a 20/6)

O geminiano será beneficiado esta
semana por um posicionamento
altamente positivo em relação a
assuntos de natureza intelectual,
literária ou artística. São também
influenciados os publicitários e
jornalistas. Procure mostrar-se ex-
pansivo entre amigos e pessoas
mais próximas. Bons aspectos fi-
nanceiros. A partir de quarta-feira
poderão surgir problemas em fa-
milia. Clima neutro no amor e
saúde melhorando.

Leão Virgem Balança
(22/7 a 22/8)
Semana de possíveis acontecimen-
tos desfavoráveis no trabalho do
leonino, que será influenciado por
um quadro adverso do Sol em
oposição com Marte a partir de
terça-feira. No entanto, no final
do período são realçados pontos
de boa influência sobre finanças e
negócios próprios, bem posiciona-
dos pelo trânsito lunar. Nesse as-
pecto astrológico há boa influên-
cia para o trato em família. Tudo
bem com a saúde.

(23/8 a 22/9)
Clima tranqüilo em suas atividades
profissionais e pessoais nesta se-
mana. Você terá condições de rea-
lizar algumas de suas aspirações
imediatas, devendo agir com cal-
ma e controle. Apoio de pessoas
amigas. Após terça-feira, nâo se
envolva em assuntos místicos ou
de fundo religioso. Trato pessoal
que lhe facilitará a solução de
assuntos domésticos. Clima neutro
para o amor e saúde em fase boa.

(23/9 a 22/10)
Os aspectos da regência astrológi-
ca desta semana para o libriano
indicam a possibilidade de peque-
nos ganhos inesperados, acerto em
decisões de comércio e uma im-
portante presença de pessoa ami-
ga na solução de alguns proble-
mas. Clima de boa disposição para
o trabalho e finanças. Vida pessoal
e íntima receptivas a um compor-
tamento dinâmico e decidido.
Cuidado com a saúde, trate de seu
condicionamento físico.

Sagitário Capricórnio Aquário
(22/11 a 21/12)
Você mantém ainda presentes no
seu quadro astrológico as boas
disposições que muito o influên-
ciaram ultimamente. Por isso, pro-
cure superar instantes de timidez
no contato com pessoas que pos-
sam interfeir em seu trabalho. Sur-
presa em relação a pessoa amiga.
Clima financeiro em fase neutra.
Evite gastos desnecessários. Mos-
tre-se tolerante em assuntos liga-
dos à família. Saúde muito boa,
vitalidade.

(22/12 a 20/1)
Você terá uma semana neutra até
os meados deste período astrológi-
co, em quadro que se altera após
quinta-feira de forma bem favorá-
vel para os negócios e associações
de caráter mercantil, viagens e
problemas com números. Hostili-
dade injustificada por parte de
pessoa não muito íntima, mas de
sua convivência diária. Clima tran-
quilo e harmônico no trato pes-
soai, doméstico e sentimental.
Saúde boa.

(21/1 a 19/2)
Até quarta-feira você atravessará
momentos positivos em todos os
aspectos de seu horóscopo diário,
com possibilidade de bons aconte-
cimentos em seu trabalho. Depois
de quarta, cuidado ao tomar deci-
soes. Aproximação de parentes
distantes. Favorecimento inco-
mum para as questões relaciona-
das com o amor, com boa influên-
cia de Vênus. Começam a melho-
rar as indicações para sua saúde.

(21/6 a 21/7)
O canceriano terá uma boa sema-
na em caráter geral. São positivas
as indicações para viagens e assun-
tos judiciários, beneficiados por
um clima positivo após quarta-
feira (inclusive). No sábado tenha
cautela com seus gastos. Sua dis-
posição ao diálogo e o caráter
protecionista do canceriano lhe
reservarão bons momentos. Bom
clima para o amor. Saúde regular,
melhorando no final da semana.

Escorpião
(23/10 a 21/11)
Hoje e na maior parte da semana a
regência astrológica trará indica-
ções positivas para o escorpiano,
que será beneficiado diretamente
em acontecimentos significativos
no trabalho e suas finanças. Na
quinta-feira tenha cuidado com
pessoas estranhas ou com as quais
tenha tido problema recente. Frias
relações com parentes próximos.
Compreensão e atitudes significa-
tivas por parte da pessoa amada.
Saúde melhorando.

Peixes
(20/2 a 20/3)
Momentos de excepcional valori-
zação pessoal marcam esta sema-
na, em que a quinta-feira será o
melhor dia. No entanto, são muito
boas em todos os outros dias da
semana as indicações de regência
para finanças, contratos e associa-
ções mercantis. Dedique mais
tempo a assuntos e pessoas de sua
família. Trato afetivo prejudicado
pelo distanciamento entre as pes-
soas mais próximas. Saúde irre-
guiar.

i^^^^^^^^aa^^a.»....^..«..^a...g-^^si^^

COMECE BEM O DIA.
VA AO NOSSO SHOW.

Acorde e vá ao nosso Show-Room de cozinhas,
descubra que tem tudo aquilo que você sonhou.
Diversos modelos e cores, em madeira ou Fórmica.
Temos sempre uma solução para seu espaço.

COMPRE DE QUEM FABRICA, 10 VEZES SEM AUMENTO

e?m

SHOW-ROOM DA BARRA: Av. Armando Lombardi, 483.
Tel.: 399-5233. Aberto de 2B a sábado até às 20 h
SHOW-ROOM DA FÁBRICA: Av. Itaóca. 1.953 Galpão 4
Bonsucesso. Tels.: 230-6551, 260-7308 e 280-9346.
Aberto de 2* a sábado até às 18 h. __ 
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B/usa romântica com blazer
c/e //n/io, cfa Sears

Toda 

a moda de inverno num
mesmo lugar. É o que poderá
ser visto a partir de amanhã,
quando as vitrines das lojas

do BarraShopping estarão mos-
trando pela primeira vez a moda
da próxima estação. Sem proble-
mas de estacionamento para seu
carro e com uma temperatura am-
biente muito agradável, o Barra-
Shopping é o lugar ideal para fazer
compras e atualizar o guarda-
roupa. Todas as jóias e bijuterias
são da Masson, Sara Jóias, Les
Cadeaux, New Bi jou, Monte Car-
lo, H. Stern, M. Rosenmann, Meias
Casa Olga e óculos Di Occhiali.

Blazer de linho com blusa
bordada, da Sigli
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Mu/to atoa/ a ca/ça curta e o spencer cie //nAo da
Prú Be//a, ao /a^ com sapato c/a Belsport, e jóias
da Sara. Acima, as cores da estação na versão
Quorum

P^^^í______j_______________________I Hl EH ^^

Escarpin tacheado da Kelly
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UJ __ ..13H HM lia a_*ri^_ii
L/ma c/i/p/a bonita: Rogério, de conjunto
C&A, e Mariana, de bermudas das Lojas
Americanas, camiseta e cinto da Bicotta

m___%
ÍWM"" 'ri ^

Dois trainings muito femininos: da
Bit Bet e da Friends, com arco-íris, complementados por tênis da
Pé do Atleta e Ziki
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L/m ye/to novo de usar o pulôver
de plush, com gravatínha. Tudo
da Tavares
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' 
|
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Conjunto training da Loja
das Fraldas

Família esportiva: Gil usa calça
da Seta, camisa e sapato da
Toulon, jaqueta da Estilo, Angela,
com blusa Cantão 4, Job's Jeans
Staroup, Mariana com knicker da
Maria Chica e blusa Kiprocó.
Bolsa da Abusa.
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Angela usa calça e camisa New Man e Cil,
jeans t/a Mucho Loco, camisa e boné, da
Richard's
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Ca/ça t/e ve/ucfo t/a 4/ex e jaqueta da Follow Up, com bijuteria e
óculos Les Cadeaux

Sacola da
Renata Bolsas

W
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Macacão com capuz do Cinema
C-Company e cinto Companhia dos
Pés
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Training de napa sintética da Peggy
para Maira; Angela usa jaqueta jeans
com blusa de babados,
complementada por xale. Tudo da
Sacada. Óculos da Di Qcchiali
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Training ite fec/db emborrachado da Dinossaurus
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Ac/ma, //nha chinesa na blusa da Dimpus e abaixo,
Gil veste jeans, com camisa e pulôver Ellus,
enquanto Rogério vai de jeans da Silhueta Infantil,
camiseta da Sportime.
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A^a/ra, com vestido da Papoulas, cinto e pulseira da Les Cadeaux e
sapato da Belsport; Mariana, de vestido Maria João
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Anorak dle jeans, com direito a
capuz/ da Natural
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5aco/a da Manufact

Cil veste camisa e pulôver da
Porsche
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Roberto usa temo completo de Sua Majestade, e Maira
blusa requintada e saia rodada de Gregorio Faganello;
sapatos Belsport

Sapatilha da Vifra
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Calça da Rey Jeans e blusa
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Danielle
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Para Mar/ana, training da Popcom; Rogério veste
outro, de nylon, da P/uft, fên/s Speedo. Ange/a
prefere o conjunto de brim da Zunga
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Terno e camisa de seda, da José Silva;
relógio Cartier de M. Rosenmann

_SS_sra_S__E____n__£'^ '¦•y^&!^Smmmmm} H

. ¦•¦¦ctgHEí' _^v ^^____t' '-^-é^S?1 
'¦ - ¦ __B___K__^__w__BBI _____s>'¦'' ___B ^fl "''¦''¦"¦W>W"-¦' 'SP^^SiH'•- mw mm * *WÊm- ^M". í!W^^^mmmm-

¦¦---'.. mw "m^. ' M®?__B t-a* •y,;WçÊÈÊmÊÈmaÊÈB

m^ÊÉff-' ¦ i_i£_ f ^*^ ámm^Àr \%ÊSÈ' ' Hâ /¦ '^*B
________ ¦mW:3BLi.,.jiáÊÊÍÊi. fl__________r •fimw ¦ ~M B
t-^4JK_BBBfl Bi i., ^ T^lfl>-t.?:-Vi$llBPr V«^íáfl ••'¦¦:> JI»
í^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^_l_________H "'"fWi^M • • uÈarc-/ . ¦ A*™f-''¦¦. t;^AiffvJagM

B_^B --tjPifl' ofi. |m I;
^f?,*:3_____L, ,,::-j'' -«*•' ífSâB_l______-

i^^^^^^^^B .-v^mmmmM^'' Hi W$ l ^âÉÉBBflfl J*sÜfl tu' :i;.. v^fe ^ ^IPlffl fl;
^m\ m\ aÊ mW^ÈÊkmSiÈÊk B

^__________________________B _____________r •'"' ____^^_fl
.___________É ^B __fl__n .4$r^mm\ WÈÊmm^x

i hi iLfl v fl r ^^^^ ¦

BB ___B
fl

_i *, .sr- 
^f 

^"^k ^ÊÊÊê^. 
^m^LWÊL^mmk *r ^JÊÊPmlW^M

^Sfc fl r * í:E?^t|
1,. ' 

0 f MEL*' l^Mür^

^^ ' ""ifc^^v mÊ _________ •*%»' ^fl B__Eliifl

\\v''¦ ^____B_B______________E_____^_______É_____________r ^fe« __sS __Blíí_fl__B_h__^____^__ /'¦¦•\aâS&,i^^B
B^v '¦' '' ' '.':'^B m\\ '"¦¦ ^mt Wam^kmmmm^mwUÊ. M^-^B^-í^^¦r jj Sfluhri

^R5>v-' ¦'¦'¦Wmm\ mmmY&k.'*^ r -1 **%?¦*¦ _!¦__ Hfc_t 11^Hü' B il
WÈ-y mw "*'- ™ ___g^í_iWte^-Í ___PB Be

^ ¦l:"'';' '¦•"^B ____B ^B ^BlI^IM
lijfe' llfl fl , ¦¦-."" -_. .._j^^B—____^B

^B ___B B_IB ' ^_______B^^_____^^ll^^____B

í«^i ^fl-^^fl Bi

fl B^B fl
^__fl ____I_kII ________f ^B ______fl ^___fl mw^^^mM
^_H _________r _____fl______B ^__H Bp*': ** '"'3

/X;'; ^r Hfl| ^P^^P wSmmi ^

ISVS;-.*^ ^^jí-^V j| fl; \:'llfc '" fl
<P^ ¦'J Ji fl_ fl fl_^_^_Bnjj i \ IvS I

S? v vi lím VW B
<i_^

Oa Maison d'Ellas, o vestido bordado,
usado com jóias H. Stern e escarpim
dourado, também da Maison dfEllas

A sensualidade das transparências, no
conjunto da Festa, com /d/as Atonfe Cario

Terno completo, da Varsano; maxissuéter de lã, da
Daboukir, com bota Polar, e bijuteria New Bijou; o

menino de suéter e calça de cotelê da Segadaes

RD A equipe da Revista do Domingo produziu estas páginas
de publicidade para o Barrashopping
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AS NOVIDADES
QUE FAZEM
A SUA CABEÇA

\.H
Pentes de chifre, desenhados por LAila
Cavalcanti para a Fina Flor (Cr$ 3 mil
300)

Quem 

acha que um pente serve apenas para
pentear está redondamente enganado. Se
isso fosse verdade, seriam todos mais ou

menos iguais, quase não variando de forma, cor e
tipo de dentes. Mas náo é bem assim. Um pente,
hoje, é muito mais que apenas um instrumento
capaz de deixar seu cabelo como você quer.
Sabendo disso, os designers, a cada dia que passa,
variam o formato, mudam as cores e testam
novos tipos de dentes, sempre à procura do que
acham ideal. As grandes novidades são importa-
das, mas os nacionais, artesanais, são muito
eficientes. De dentes finos, grossos, redondos,
retangulares, com penas ou apenas para prender
os cabelos, as lojas cariocas tèm um verdadeiro
arsenal de novos tipos de modelos, bonitos até

para enfeitar a casa e que, certamente, farão a
sua cabeça.

Na hora de escolher seu modelo, pergunte à
vendedora qual a utilidade, se serve para cabelos
crespos, ou se está planejado para desembaraçar
cabelos de permanente. Para cada estilo, existe
um tipo de pente.
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A Lecyr Presentes mostra esses pentes de plástico florido
(Cr$ 360) e imitando tartaruga (Çr$ 820)

>jpPr' 
j||||||jfc

Na Ali! Se eu pudesse, as novidades ficam por conta
dos pentes com penas (até Cr$ 1 mil 500, os grandes)

Jr "''"'iiillWP-B

A Fina Flor oferece modelos
redondos, retangulares...

,e outros em madeira,
chineses, desde Cr$ 1 mil
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PflssnRELn» PRONTA
ENTREGA

OS MELHORES ENDEREÇOS PARA LOJISTAS E REVENDEDORES

Eneas
Franco

JEANS METALIZADO SEM EXAGERO
FEMININO e UNISSEX

FÁBRICA E PRONTA ENTREGA
SHOW ROOM Rua Alexandre Calaza, 43 e 44 Vlla Izabel. TEL: 238 2006

€neae
Franco

I

i

\wio &ene 7òu&
TECIDOS DA MODA EM PRONTA ENTREGA

PARA CONFECÇÕES

RIO: Rua Sao Januário, 833 A - e 965
Sâo Cristóvão Teto.: 228-4777 e 228^192

VITÓRIA: Av. Florentino Ávidos. 371 - Centro ¦ Tel.: 223 5115

SHOW-ROOM: RUA SANTA CLARA.33 s.802 TEL: 235-7298
MODA INFANTIL: RUA SANTA CLARA.33 s.724

TRAININGS,T. SHIRTS.MALHAS
E ESTAMPAS EXCLUSIVAS.

FÁBRICA: RIO (021) 201-5844
REPRES.: S. PAULO (011) 208-5188

B. HORIZONTE (031) 226-8275
P. ALEGRE (0512)23-0603
NEW YORK DDI-001 212-6588385

^^ CONHEÇA 
OS JEANS MAIS QUENTES 0A TEMPORAOAI.WNCAMENTOS EXCLUSIVOS NA UNHA RIO - 82

Rua da AHlndega. 375 Sobrado - Centro

6te_ ^jiSêáUA
T-SHIRTS PARA

OCUTONO-INVERN0 82

A MODA INTELIGENTE E
DESCONTRAÍDA!

Av. Copacabana, 583 gr. 507 tel.
257-6197 e Rua Santa Clara, 75 s/207 -tel.

235-7797 • Copacabana. Fábrica: Av. Copacaba-
na, 583 • gr. 4Ó2.

PROHTA ENTREGl
LINGERIE, JEANS,

LYCRA, SEDA PURA,
VISCOSE, LINHO.

"A MODA ATUAL
SEMPRE PERTO

DE

I *
fT_ »

1 \v) *

ww
i

i

R. Santa Clara. 70 s/1007. Tel: 255-5991
R. Santa Clara. 33 s/222. Tel: 255-5991

pSSSS... liC0LLANTS. BIQU
Rua Santa Clara, 33

IISETAS
ipacaoana

«O — S. PAULO — NEW YORI
Rua Santa Oara, 33 Grupos 420 e 421

Teb: 237-4484 e 235-3125

PASSALAGQUA
LINEA

LANÇAMENTOS DE FINO GOSTO
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 550

subsolo Lj 103 Tel: 259-0191
VAREJO E
PRONTA
ENTREGA

^S^

GERMANY MODA EM LYCRA!
SENSACIONAIS BIQUINES,
COLLANTS COM DETALHES
LINDÍSSIMOS! ^n
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 550
S. 608 TEL.: 239-9848 - IPANEMA
FÁBRICA: R. GOMES BRAGA, 9A
TEL.: 258-5194 • ANDARAI

[COPACABANA: PBONTA-ENTREGA
[Rua Barata Ribeiro, 370 Lj. G
APART-HOTEL-Tel: 257-5145

| IPANEMA: VAREJO
Rua Visconde de Pirajá, 444

Lj. 125-Tel: 267-7751

A»BA?LnAr£ Mva. 135 - A EDIF. CIDADE DO LEBLON

lançamentos
\meia-estaçâo'

trainíngs, blusas de malha,
vestidos e conjuntos.

Rua Santa Clara, 75 s.710 Tel: 255-9148 Copacabana

Robert Ferr
Tpnis Etonic, Top Sider, T-Shirts,
Viscose, Shorts, Cintos e Bolsas.

Av. Copacabana. 807 »/1 203 Tel: 2564794
Shopping de Búzios

CONFECCIONISTA!
Anuncie com a REPLAY todos os domingos
nas seções especializadas em Pronta-
ErtregaT^TRINE DA MODA GUIA DA MO-
DAflOO, MODA ATUAL E PASSARELA DA

SS^alefonar para: 521-1396 e 521-2643.

CORPORATION? O FINO EM JEANS [CORPORATION?_ _ . —^ — ¦ ¦ __l i ¦ _r~* _f* r" %/

PRONTA ENTREGA-FEMININO E UNISSEX
VELUDO LYCRA — ÍNDIGO — LYCRA E STRETCH

Gueiredo Magalhães, 219 s.706Tel: (021)257-9798 CopacahMODA JOVEM

Malhas nter
CanaeMòmimV Rum Paula Freitas, S1-Â - TeL* 255-5150
oSSÍte»*Nu™ 12B3 • rÍ23(M599í4n^eslwio«in?!iW

C0NFECCI0NISTAS!
Temos para ofèrecer-ihes as lycras lisas

e estampadas nas padronagens mais atuais e nas
cores da estação. Pronta entrega

e entregas à domicilio:
visite-nos ou solicite uma visita do

nosso representante.

DISTRIBUIDOR DE TECIDOS DE
LYCRA NA QUALIDADE
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TTTfst FERNANDO VERÍSSIMO

SER ECONÔMICO
Tem um personagem de Voltaire que
um dia descobre, encantado, que falou
em prosa toda a sua vida, sem saber.
Também tem a história do guri que
chega em casa da escola excitadíssimo:

Màe, sabe o que eu sou?
O que, meu filho?
Um pronome pessoal!

Na verdade, estamos metidos em
muito mais coisas do que nos damos
conta. Pertencemos, simultaneamente,
a vários sistemas que mal
compreendemos, começando pelo
nosso próprio corpo e terminando pelo
Universo. Coisas espantosas acontecem
conosco a cada instante, pelo simples
fato de existirmos. Agora mesmo,
enquanto escrevo — ou enquanto você
lê _ fatos fantásticos se desenrolam
dentro de nós. Cenas dramáticas.
Células que se reproduzem sem parar.
Bandos de bactérias que percorrem
nossas vias interiores, procurando
barulho. Nossos sucos se encontram e
se misturam em alquimias
inacreditáveis. Posso ouvir o ruído
agora mesmo. E a todas estas giramos
em torno do Sol, que por sua vez se
desloca pelo espaço em alta
velocidade, cuspindo fogo. Ninguém
pode fazer como a moça do interior
que lia nos livros de física sobre as
leis da termodinâmica e da gravidade
e suspirava porque nada daquelas
coisas excitantes aconteciam com ela.
Estamos todos na mesma aventura.
Você, eu, a moça do interior e o
porco-espinho.
E ainda por cima falamos em prosa.

Náo é preciso entender de física para
termos peso e volume e deslocarmos
uma massa de água equivalente à
nossa. Da mesma maneira, não tem
sentido dizer que não entendemos
nada de economia, como se isto nos
livrasse das suas leis. Feito o suíço que
passeava erecto pelo campo de
batalha, recusando-se a se proteger das
balas porque seu país era neutro. Você
está dentro da economia do seu país,
queira ou não queira. Ocupa espaço?
Respira? Coca? Então é um ser
econômico, da manhã à norte.
Você não acorda, simplesmente, na
sua cama. Já acorda numa classe
social. Junto com um inventário de
pernas e braços — meu pé, meu Deus,
onde está meu pé, juro que tinha dois
quando deitei — você deve
recolocar-se, mentalmente, no seu
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nicho econômico a cada manhã. Renda
per capita, faixa de contribuição à
Receita Federal, etc. Só saía da cama
depois de se assegurar que não
esqueceu o número do seu CIC.
Ao saltar da cama você se transforma
num consumidor. Ao escovar os
dentes, tomar banho, fazer a barba —
se for o caso — e se vestir, você está

contribuindo para o produto interno
bruto. Ou para a conta de royalties.
Pode até imaginar uma maquininha
que vai registrando suas contribuições:
PIB, PIB, PIB... O que dificulta esta
conscientização de que somos, a cada
momento, personagens ativos da
economia nacional é a falta de
evidências físicas. Se, por exemplo,
cada vez que a moeda fosse
desvalorizada nosso dinheiro
diminuísse de tamanho, teríamos uma
noção mais exata do que nos está
acontecendo. Um dia abriríamos a
carteira e teríamos que catar nossos
cruzeiros lá do fundo, como confetes
de carnavais antigos. Mas acontece o
contrário, como provam as novas
cédulas. Quanto menos vale o
dinheiro, mais vistoso ele fica. Imagine
se as notificações da dívida externa
nacional fossem entregues na nossa
porta, mensalmente, por mensageiros
vestidos de vermelho. Ô vexame!
Posso menos ignorar a economia do
que ignorar as forças que me trazem
preso ao planeta. O diabo é que as
leis da física são imutáveis, apesar do
que pensava aquele deputado que
queria a lei da gravidade para
favorecer o programa espacial. As leis
da economia náo têm a mesma
constância. Eu estaria disposto a tentar
entender a economia se me
convencessem que alguém entende.
Reconheço que é a ciência maldita
porque é a que trata mais de perto
dos apetites humanos, e portanto é a
menos exata e a mais especulativa.
Mas desconfio que seus teóricos estão,
hoje, em relação às misteriosas forças
do mercado, no mesmo estágio em
que estavam os feiticeiros da
pré-história em relação à física. As
vezes acontece que a dança da chuva
coincide com um temporal, e aí cresce
o prestígio do feiticeiro. Mas se o
feiticeiro pede chuva e vem uma
tempestade de areia, tanto faz. Ele

s continua com prestígio, porque é o
1 único que domina o jargão.
g Para melhor facilitar meu pensamento
i a respeito, decidi personalizar a

economia brasileira. Em vez de
números e gráficos, pensaria em
pessoas. Imaginei uma figura humana
que simbolizasse a Inflação e outra
figura humana que representasse a
Recessão. Imaginei as duas figuras
entrelaçadas num combate ciclópico,
como o Bem e o Mal, só que no caso
ficaria difícil saber qual é o melhor e
o pior.
Desisti quando me dei conta que as
duas figuras tinham a cara do Delfim.
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Traga a planta do seu Apê e nós o projetamos
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Endereços:
RIO DE JANEIRO
Barra Av Armando Lom-
bardi, 583 —Tel 399-0677
Tijuca. R. Hadock Lobo,
373-B — Pca Gal. Osório-
Tel 234-0124
Ipanema. Rua Teixeira de
Mello, 37-A—Tel: 267-1642
Copacabana: Rua Barata
Ribeiro, 797-B Tel 236-
1508
Niterói Rua Gavião Peixo-
to, 183 - lj 103 — Icarai —

714-0704
Petrópolis Av. Imperador,
288, lj 11 — Shopping
Center

pecjro | — Tel. 43-7525
SAO PAULO Av. Brigadei-
ro Faria Lima, 1483/1501
SANTOS. Marcilio Dias 27
Tel 40984
BRASÍLIA CLS 111 Bloc B
|0Ja 26/32 Tel 244-1842
SALVADOR AV Antônio
Carlos Magalhães, s/n& —

Shopping
Center Iguatemi — Quadra
A- Ljs 10 a 16 — 241-3122
VITORIA Av Vitoria, 2850
Tel 227-0678
BELO HORIZONTE: Av.
Afonso Penna, 4020 Tel
221-6433
JUIZ DE FORA - Av lnde-

pendência 690 Tel. 211-
0417
PORTO ALEGRE Av S. Pe-
dro, 790 - R S Tel
421247
FABRICA Rua José dos
Reis, 2275 — RJ
CURITIBA — Av Manuel
Ribas 4980 Tel 253-4022

— Sta Felicidade
FLORIANÓPOLIS — Av.
Oton Gama D'eça, 103 Tel
224771
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Ml CARTA, POR )-V FAVOR 7
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"CARO CONSELHEIRO: ULTlMAlWENTE.
VENHO SOFRENDO DORES NA BARRIGA

E NAS COSTAS."

"DEVO PROCURAR UM MÉDICO OU UM
MASSAOVSTA? ASSINADO.

DODOi".

CARO DODOl ! NEM UM, NEM OUTRO! |IÊUiuf8_M flil M [l| M
PROCURE SEU VETERINÁRIO, PARA U Wk HA fll fljfl JEfl flfl liil Pfl IS§1
ENSINAR SEU CACHORRO A DEIXAR H H H 1^1 fll _Pfl* "*** U HwU

DE SALTAR EM CIMA DE VOCÊ li-Tl "¦ ¦¦ ».. 
^
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/C^ ^~^V CHEGA! DITAR CARTAS ft*í
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HORA pe você
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NEVOU A
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7Õ£<JA" ODNTARAÍVN PRA VOCB COMO &
OOB AS CRIAtfÇAS vétt AOMUüPOj^'JT^Jfii'... 

AS CRIAWÇAS SAO
' v trazidas pela casoMBA

/QUEM PlSSelf MINHA MÂ£... ELA
pSPpft^A M m cornou que %VOCe? MOUAMPO EU NASCI...,

~~T= < I
CHOVIA TAfVTCQUe ACBâO/WA

QUE MG TROUXE RgSOU UM RES*
FRIAPO E TEv/6 ATSjFQUe FICAR

ACAMAPA.

PRA QVJS CONTAR PftRA eLA A
veRPAPe? ela nao \ria acre-

PITAR NONCfii I
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T.K. Ryan
E' ISSO AÚ BIÍHVNLO BUCCfUCOL EU DISSE
QUE .«A COUHER CEg|aA| cp«A

MAS SE VOGÊ OUSAR FAZER QUALQUER
MAL AOS CABELOS DE EXPRESSO DA
SORTE, EÜ eJURO QUE NAO SAIO COM
VOCÊ! VOU BUSCAR MINHA CESTA!

V ESTOU PRONTA! CAOÊ O EXPRES- 'Jj (b 
ELOS DELE ESTÂo)
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Normal Bengell
David Cardoso
Paulo Goulart

págs. 4, 10 e 11
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Eva Todor e Armando Bogus
começam a vida em comum
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enfrenta
o Canal

livre
pág. 3

Santinha
e Valério

inauguram os
casamentos em
Sétimo Sentido

págs. 8 e 9

IBOPE
ft>

Os Adolescentes 5
Destino 6
Ninho da Serpente 11
Cidinha TPg 16
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Debate político
derrota filmes

Canal 4
(Silvio Santos)

Sfio
Programa

Ferreira Neio

atilo
Horário

23b
MhJlm
2«h
OliHlm
Ih
IhM

Índice

23.3

Espectador»

1 milhão 360 mil
I mllhio 2W mil
SM mll
543 mil
467 mil
449 mil
2JJ mil

Canal 5
tft lobo)

Jornal Narional

I milhão 16S mil

700 mil

Canal 13 quando IWrmnro
(Bandeirantes) ciwi.r (S«i»dol 21b

2.ib30ra
Mb

li mi! 761
7 mll 592

~^~^*~ ^^——»-—-—————_____________________
Rio dc Janeiro

Procrama Horário Índice Espectadores

Canal Mainum 23b 29.3 1 milhio 16C mll
2.1b.l(lm 11.3 721 mil

Jornal Narional 24 20.3 107 mil

O -Surdo-Mudo (Filme) 0h30min S5S mil
lb 7.7 306 mil
IhJOniin 7.3 290 mil

CanaJ 7 quando iwru.hr.>
Checar iwriado) j_h 0.7 2 mil 7M

23li30mLn 0.7 2 mil 716
Ub 3.3 12 mil IM
OhÜQro 15 mil 520

O Homem que Nasceu
dtNovoiFiltne) ]h 2.7 10 mil 746

lh30mln 1.3 5 mil 174

Canal 11 Punira Ntio 23b 9.3 370 mll
23h30min 7.3 290 mil
24b 6.7 206 mil
Orilüm 4.0 159 mil
lb 2-7 107 mll
IhSQro 2.7 107 mll

£ Segunda-feira passada, o programa de Ferreira Neto, promotor do^ debate entre o Prefeito Reynaldo de Barros e o Senador Franco
Montoro, na TV Studios Silvio Santos, teve ótima audiência em São Paulo
e bons índices no Rio de Janeiro. Neste periodo, tanto a TV Globo (Canal
4 no Rio e 5 em São Paulo) como a TV Bandeirantes (Canal 7 no Rio e 13
em São Paulo) exibiram seriados e filmes de longa metragem. Nas tabelas,
a comparação entre as três emissoras no Rio e em São Paulo.

•••**•*•••••*•*•••••••••*•••••••

O Rio dos
cineastas

m Chorinho no Fundo de Quintal, dew Walter Lima Jr.; Vida de Bailarina,
de Tereza Trautman; Dando à Luz, de
Tizko Yamasaki; Primeira Página, de
Eduardo Escorei; e Domingo da Rapazia-
da, de Waldir Onofre, são os cinco
curtas-metragens que serão apresentados
esta quarta-feira, as 22h, na TVE, no
terceiro programa da série Cinema Rio,
supervisionada por Nelson Pereira dos
Santos (sábado haverá reprise, às
22h30m).

Com cerca de 10 minutos de duração,
cada curta-metragem trará um ponto de
vista pessoal do cineasta sobre o cotidia-
no do Rio de Janeiro, sem qualquer
preocupação jornalística. No primeiromódulo, gravado na casa de Álvaro Car-
rilho, na Penha, Walter Lima Jr. retrata
os encontros musicais, comuns nos subúr-
bios cariocas nos fins de semana, a partirde uma reunião à qual estão presentes o
flautista Altamiro Carrilho, Radamés
Gnatalli, José da Velha, Sérgio e Odair
Assad e o pessoal da Camerata Carioca.

Em Vida de Bailarina, que tem parti-cipação especial do cantor Edy Star, o
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tema são as angústias, anseios e esperan-
ças das balarinas de boate. Em Dando à
Luz, a diretora de Gaijin parte de sua
própria experiência (teve um filho em
dezembro) para focalizar a mulher no
momento do parto.

A -partir de uma foto publicada em
dezembro no JORNAL DO BRASIL,
que mostrava um rapaz carregando nos
braços seu irmão morto em conseqüência
das enchentes em Petrópolis, Eduardo
Escorei fez Primeira Página. No filme,
depoimentos de Carlos Mesquita (autor
da foto), do rapaz fotografado (Jamil
Luminato) e do jornalista Alberto Di-
nes). Gravado no bar do Império Serra-
no, Domingo da Rapaziada mostra como
se diverte nos fins de semana o pessoal
das escolas de samba Quilombo e Unidos
da Vila Cosmos.
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Da tela pequena
para a grande

A excelência do trabalho dos atores no
filme Pra Frente Brasil, de Roberto Farias,
é uma clara demonstração de que a televi-
são brasileira, através das novelas, está
contribuindo para formar uma escola de
interpretação. Uma escola de gestos natu-
rais, que cai sob medida para o tom de
reconstituição quase documentária do fil-
me. As pessoas acostumadas com o traba-
lho de Beth Savalia, Natália do Valle,
Antônio Fagundes e Reginaldo Faria na
televisão terão uma surpresa agradável ao
vê-los neste filme. A tela maior amplia a
eficiência que eles já demonstram na tele-
visão.

Só para Caxias
A TV Olho, que funciona em circuito

fechado em Duque de Caxias, anuncia
para esta semana a realização de um deba-
te com o Deputado estadual Lázaro José
de Carvalho, um show do chorão Waldir
Azevedo no programa Fundo de Quintal
Agradece e reportagens sobre as atividades
esportivas da cidade, no Bola Cheia. A
programação começa a ser exibida, diária-
mente, às 18h, na Praça do Pacificador, em
um telão e dois aparelhos de TV.

Videoclube
na serra

As cidades serranas ganharam seu pri-
meiro videoclube, com sede em Petrópolis,
na Rua 16 de Março, 90, sala 101, direção
de Paulo Amaral. Com um estoque inicial
de 3S0 fitas originais, sem legendas ou
dublagem em português, o Petrópolis Vi-
deo-Clube cobrará, ao associado, Cr$ 6 mil
de mensalidade. Se o sócio viajar, passa a
pagar apenas 20% da mensalidade e, em
caso de desistência, as duas fitas originais
dadas como depósito são devolvidas. Os
moradores de Friburgo e Teresópolis po-
dem receber as fitas em casa, através do
serviço de entrega do videoclube.

GNoaT
Onda arrasta

Darcy
• É verdade. Meu nome foi realmente
censurado pela própria Bandeirantes.
Acho que isso faz parte de uma onda em
que o programa do Ziraldo foi vetado e o
90 Minutos esvaziado — declarou o antro-
pólogo Darcy Ribeiro sobre o cancelamen-
to, em cima da hora, do Outras Palavras da
próxima quarta-feira, em que o problema
universitário seria discutido, com Darcy
como convidado principal.

A Bandeirantes cortou 15 minutos do
Outras Palavras da semana passada, com
Chico Buarque. Faltando apenas duas ho-
ras para colocá-lo no ar, a direção da
emissora decidiu fazer fazer o corte e os
editores tiveram que reeditar o programa.
O corte foi no trecho em que se falava da
Copa do Mundo de 70 e a atriz Fernanda
Torres comentou sua experiência de torce-
dora com cinco anos de idade, dizendo
que, à época, não tinha "informações cor-
retas sobre o Governo Mediei".

A reedição do Outras Palavras sobre
sexo a liberalismo sexual — que foi ao ar
quatro dias antes do pronunciamento do
Presidente da República sobre licensiosi-
dade e pornografia nos meios de comunica-
ção — também foi definitivamente cance-
lada.

A discreta
ambição da TVS

• Uma estratégia pessoal e intransferível
marcará a resoluta entrada da TVS no
campo da telenovela: a partir de segunda-
feira, dia 5 de abril, a estação ocupará a
faixa nobre das 19h às 21h com Destino (às
19h e, em reprise, às 20hl5m) e Os Ricos
Também Choram (às 19h45m). A primei-
ra, de autoria de Marissa Garrido, mere-
ceu alguma divulgação da emissora, mas da
segunda pouco ou nada se sabia até agora.
Bem, trata-se de outro drama mexicano,"o maior sucesso de audiência em toda
América Latina", de acordo com informa-
ções da divulgação da TVS. A discrição
observada em seu lançamento é deliberada
— Sílvio Santos não acredita em estarda-
lhaços publicitários como fator determi-
nante de audiência; em sua opinião, é o'
público quem decide, por si. Daí a adoção
da tática denominada soft opening, cujo
princípio é "fazer as coisas maciamente,
sem chamar muito a atenção". Fica claro,
de qualquer modo, que a TVS estará
fazendo um teste com a apresentação de
Destino em dois horários. Se a novela tiver
alguma chance na disputa do filé-mignon
das oito da noite... Por que não? O favori-
rismo é de Janete Clair. Mas, e se desse
zebra?

Novos
diretores na
Bandeirantes

• Fernando Barbosa Lima
e Roberto D'Ávila assu-
mem amanhã seus novos
cargos na Rede Bandeiran-
tes: Fernando foi nomeado
diretor geral de criação e
D'AviIa, diretor adjunto.
Eles trabalharão de três a
quatro dias na capital pau-
lista e passarão o resto no
Rio, pois Barbosa Lima não
saíra da TVE. A dupla pro-
mete ênfase no jornalismo.
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0 Deputado (D) e alguns de seus entrevistadores: CláudTo Lacerda (£), RobertoDAvila e, ao fundo, Paulo Alberto Monteiro de Barros

Henrique José Alves
+***++++*+*+++++++++++++++++++++++++
• O diretor da TVE, Ro-
berto Parreira, assegurou
que não vem tendo nenhuma
espécie de problema com a
exibição de A Era da Incerte-
za, apresentada pelo econo-
mista John Kenneth Gal-
braith. "O 

programa irá ao
ar inteirinho até o último
capítulo" — garantiu — "e
então exibiremos a série do
Milton Friedman, pois a in-

Parreira
garante

Galbraith

tenção da TVE é mostrar
todas as correntes de pensa-
mento econômico". Quanto
ao não atendimento, por par-

te da TVE, do pedido do
presidente do Banerj, Israel
Klabin, para gravar a série
de Galbraith em video casse-
te, Parreira explicou que o
equipamento de Klabin não
é doméstico, mas profíssio-
nal. "Se eu abrisse este pre-
cedente, muitas outras pes-soas me pediriam o mesmo, e
eu acabaria acusado de pira-
taria," brincou.

• Quatro semanas no ser-
tão de Alagoas foram neces-
sárias para a gravação de
Lampião e Maria Bonita,
hostória de abertura do nú-
cleo de minisséries da TV
Globo (estréia marcada para
26 de abril). O diretor Paulo
Afonso Grisolli explica que a
figuração foi requisitada no
local, "o 

que deu muita au-
tenticidade" ao texto escrito
por Aguinaldo Silva e Doe
Comparato.

— Esses episódios — con-
tinua Grisolli — irão ao ar
segunda a sexta-feira, às 22h,
até dezembro, ocupando o

Entre
o sertão

e os
estúdios

lugar dos seriados. No caso
deste, que é o primeiro, a
duração vai ser de oito a 10
capítulos, mas normalmente
cada um deles vai durar 20
capítulos. Neste núcleo, já
temos alguns temas previs-

tos, o que suprirá o horário,
como já vinha sendo feito
com os outros seriados. A
segunda história, com o títu-
lo provisório de Os Bandidos
da Falange, também com ro-
teiro de Aguinaldo Silva e
Doe Comparato, trata da
marginalidade no Rio de Ja-
neiro. Quanto às outras
duas, estamos aguardando,
porque é preciso olhar desde
as sinopses até o momento
da edição.

Lampião e Mana Bonita já
está em fase de edição.
(L.C.)

NÃO 

sou herdei-
ro do Governa-
dor Chagas Frei-
tas. Apresente-
me minhas ações
provando quesou seu herdeiro. Esta questão é sem-

pre malcolocada pelas pessoas, talvez
levadas pelo desconhecimento. Tenho
por ele uma profunda amizade e grati-dão e a gratidão é um traço do meu
caráter. Além disso, seria um ato de
mau caráter se dissesse que não tenho
nada a ver com o Governador.

¦ A afirmação, em tom ao mesmo
. tempo irônico e irritado, foi feita pelocandidato do PMDB a governador do

Rio de Janeiro, Deputado Miro Teixei-
ra, em. resposta a uma pergunta do
jornalista Roberto D'Ávila, na grava-
ção do programa Canal Livre, da TV
Bandeirantes, que vai ao ar às 22h de
hoje. As relações entre Miro e Chagas
foi um dos principais temas do debate,
no qual o Deputado se declarou sócia-
lista, criticou a candidata do PTB a
governador, Sandra Cavalcanti, e de-
safiou o Senador Roberto Saturnino
Braga a disputar na- convenção do
PMDB a indicação para concorrer à
sucessão. O problema é que o Senador
já se desligou do Partido, por repelir a
convivência com o chaguismo.

Integravam a banca de entrevista-
dores, que submeteram Miro a uma
verdadeira sabatina, o ex-Deputado
Paulo Alberto Monteiro de Barros, o
Artur da Távola, o economista Mauri-
cio Leite Barbosa, o professor da
UFRJ e ex-Deputado estadual Ciro
Kurtz, os repórteres políticos Cláudio
Lacerda (O Estado de S. Paulo) e
Merval Pereira (O Globo), o estudante
universitário Ricardo Medeiros e a
jornalista e historiadora Luciana Vil-
Ias-Boas. Os que fizeram as perguntasmais agressivas foram Lacerda, Kurtz
e Luciana.-

Momentos antes de a gravação co-
meçar Miro reclamou do calor'provo-
cado pelas luzes das câmeras é confes-
sou seu nervosismo por causa da entre-
vista, revelando que sente a mesma
coisa antes de qualquer programa de
televisão. Entre os que assistiram à
gravação, nos estúdios da TV Bandei-
rantes, estavam diretores da emissora
e os Deputados Jorge Moura e Átila
Nunes (PMDB).

Gesticulando muito e enxugando osuor a todo instante com um lenço,
Miro aproveitou uma pergunta de Pau-
k) Alberto, sobre a eficácia do discurso
eleitoral de Sandra Cavalcanti, voltado
para os problemas do cotidiano da
população, para criticar duramente sua
concorrente e~o seu Partido.— O PTB é um Partido de utiliza-
ção pelo sistema nos Estados em que é
clara a inviabilidade do PDS. E dona
Sandra não tem qualquer compromisso
com a democracia, com a luta pelasliberdades, com a organização da so-
ciedade. Ela aproveita um enorme
tempo disponível — enquanto nós tra-
balhamos — para ir à televisão e aó
rádio enfocar problemas como se elesfossem a conseqüência e não a causa
disso tudo. Não sou contra Sandra,
mas contra o que ela representa.

Demonstrando irritação sempre
que a questão de suas ligações com o
governador vinha à tona, suscitada porLacerda e Luciana, historiou suas rela-
ções com Chagas e explicou que é
grata porque ele lhe arranjou um em-
prego de repórter em seu jornal, O
Dia, quando Miro estava desemprega1
do, com o fechamento do jornal A
Noite.

Você quer fugir de sua circula-
ção com Chagas por causa das pesqui-sas que o apontam como o governadormais impopular do país? — indagou
Lacerda.

Não fujo de minha amizadecom o governador.
Até porque você tem uma sala

ao lado da dele no Palácio Guanabara— replicou Lacerda.
Quantas vezes você foi a estasala? — perguntou Miro, irritado.
Nenhuma.
Claro, porque não há isso.

Existe uma sala reservada aos parla-mentares e, quando estou no Rio, vou
lá. Que sala é esta? Que influência noGoverno é esta? Gostaria de poderajudá-lo a governar, mas não possoporque tenho compromissos em Brasi-
lia como deputado federal e primeirosecretário nacional do PMDB. E só
quem conseguiu ficar em dois lugares
ao mesmo tempo foi Santo Antônio dePádua, que foi canonizado.

Esta discussão dá bem a idéia do
que o telespectador verá hoje à noite.
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Norma,
La Bengell
•o•Só volto às novelas

se escreverem
uma história para mim.

Eu mereço. Bfl)

FÚTIL 

e superficial — a Danuza Leão: é
como Norma Bengell vê sua persona-
gem, Paula em Os Adolescentes, da TV
Bandeirantes, com a qual a atriz, de 47
anos, tem contrato até o dia 31. A ex-
vedete, cantora e precursora da nudez

no cinema brasileiro (em Os Cafajestes, de Ruy
Guerra) não economiza criticas à novela — "mal
realizada e maniqueísta" — e a Paula — "monocór-
dia e linear".

Ninguém agüenta ficar oito meses fazendo e
dizendo as mesmas coisas. Por isso, vai ser muito
produtiva, para a Bandeirantes, a minha saída nesse
momento.

De férias até 20 de maio, quando começam as
filmagens, em Pernambuco e no Maranhão,'de,
Casa-Grande e Senzala, de Gilberto Loureiro (ex-assistente de direção de Arnaldo Jabor e Joaquim
Pedro de Andrade), Norma Bengell, participaçãoencerrada em Os Adolescentes, não foi escalada paraa nova novela do horário, Assassinato no Boulevard,
de Jorge Andrade.

Não me recusei a fazer o papel, que era o de
uma velha de 70 anos, aristocrática, que já puxou a
cara várias vezes. As pessoas fizeram os testes paraver se dava certo, mas não deu. Na minha opinião,
ia ficar muito caricato.

A personagem de dona Joaquina em Casa-
Grande e Senzala é o primeiro papel principal deNorma no cinema em sete anos, desde que voltou do
exílio voluntário em Paris.

De agora em diante — avisa — só volto a
fazer novela se alguém escrever uma história só paramim. Acho que mereço ter um trabalho feito paramim em meu país.

Quanto a sua participação em Os Imigrantes,
fase atual — no papel de uma atriz pela qual o
principal personagem masculino se apaixona — tudo
dependerá de a emissora aceitar ou não suas reivin-
dicações. Insiste em que o autor Wilson Aguiar
escreva um papel especialmente para ela.

Gostei muito desse novo personagem em Os
Imigrantes, mas só faço se minhas condições forem
aceitas pelo Johnny Saad. (d.C.)

Uma das maiores
preocupações de-
quem compra
qualquer tipo de
aparelho é a
assistência técnica
disponível. Quando
esse aparelho é
novidade no
mercado, a esta
preocupação se
soma a garantia de
existência de peçasde reposição e
técnicos
capacitados.

NO 

caso de vi-
deocassete
doméstico,
esta questão
tem algumas
nuances. Os

aparelhos importados não
são novidade no Brasil, já
existem, há algum tempo,
oficinas com peças de repo-
sição e técnicos em condi-
ções de prestar a necessária
assistência técnica. No en-
tanto, com o lançamento do
videocassete brasileiro, a
coisa complica um pouco.A Sharp armou um esque-
ma de assistência técnica
que tem como base, única e
exclusivamente, suas pró-
prias oficinas. Ela alega a
necessidade de se repassar
os conhecimentos técnicos
sobre o aparelho com vaga-
reza, devido à sua alta com-
plexidade e à necessidade
de se fazer uma estatística
dos defeitos que o aparelho
possa vir a apresentar.

Quanto à estatística dos
defeitos, é fácil reconhecer
sua utilidade, mas, em rela-
ção à complexidade do apa-
relho, temos que discordar.
Custa a crer que o Sharp
VC 8510 seja mais comple-
xo que os aparelhos impor-
tados, nossos velhos conhe-
cidos. Ao que parece, essa
cautela só se faz necessária
frente àqueles técnicos quesó agora estão sendo apre-
sentados a tão intrigante
engenhoca.

Sempre que um aparelho
eletrônico deste gabarito é
lançado no mercado, as fir-
mas responsáveis têm por
obrigação fornecer acesso
imediato a peças de reposi-
ção e ao manual de serviço

c\Meomaiua
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Assistência

técnica:
algumas dúvidas

Rubens Silva

destes aparelhos, exemplo
do que é feito nos EUA,
inclusive pela própria
Sharp. Essa empresa no
Brasil tem como tradição
permitir tais facilidades aos
profissionais técnicos, mas
o que está acontecendo
agora com o videocassete é
uma exceção.

A necessidade que se tem
de conhecer melhor o Sharp
não é só para poder conser-
tá-lo, mas também para me-
lhor informar, aos proprie-tários de Vídeos importa-
dos, as modificações opera-
das pelo Sharp no que se
refere ao seu padrão (PAL-
M).

O lançamento do apare-
lho brasileiro veio definir
esse padrão, devendo os
importados sofrer uma no-
va adaptação que lhes per-mitirá tornarem-se compa-
tíveis com o Sharp e aptos
também a usufruir dos lan-
çamentos de fitas pré-
gravadas, que estão prestesa acontecer. A Sharp pare-ce não só ignorar a existên-
cia de técnicos de video-
cassete, como também o
próprio mercado de vídeo
já existente no Brasil.

Pensando sobre os dados
fornecidos pela própria

Sharp, a perplexidade dos
técnicos brasileiros só tende
a crescer frente à constata-
ção de que, na melhor das
hipóteses, em um ano a
Sharp será capaz de obter
apenas um quinto do mer-
cado de videocassete no
Brasil. Isto se ela conseguir
vender tudo o que pre-
tende.

Se a Sharp permanecer
muito tempo com esta filo-
sofia exclusivista, outros
também serão prejudica-
dos, como é o caso dos
produtores cinematográfi-
cos. As fitas pré-gravadas
devem utilizar o padrão na-
cional (PAL-M), mas fica
difícil para o produtor pen-sar em lançar seus firmes
somente para os aparelhos
nacionais atualmente exis-
tentes. O mercado, um dia,
será destes aparelhos, mas,
atualmente, pertence ao
importado. Tanto é que to-
dos òs videoclubes utilizam
fitas pré-gravadas no pa-drão NTSC (americano).

Talvez, então, devam os
produtores lançar seus fil-
mes no padrão americano,
o que permitiria a sua utili-
zação pelos vídeos nacio-
nais e importados. Será queé isto que a Sharp quer?

CARTA DO LEITOR

O Sr Otávio J. P. de
Souza Júnior, de Minas Ge-
rais, pergunta:

1) Uma fita gravada em
PAL-M (convertido) repro-
duz em cores no Sharp VC
8510?

2) Um recorder Panasso-
nic PV 3200 ao gravar (comcâmara ou tunner) monito-
riza em cores, mas, quandoreproduz, apresenta barras
horizontais coloridas. Esse
recorde já foi convertido ou
ainda está no sistema
NTSC?

Resposta à primeira per-
gunta: Não. Para que um"
fita gravada pelo VC 8510
possa ser reproduzida em
cores, no seu vídeo, ele te-

na que passar por uma nova
adaptação. Os técnicos bra-
sileiros, apesar do descaso
da Sharp, estão pesquisan-do, e brevemente poderãofazer tal adaptação.

Resposta à segunda per-
gunta: se a monitorização
se faz em cores ao gravar
(da câmara ou do tunner) é
sinal de que toda a sua
aparelhagem já foi transfor-
mada. Quando à reprodu-
ção imperfeita, ela se deve
a um defeito no seu vídeo,
na parte de gravação ou na
sintonia fina do seu tele-
visor.

Rubens Silva é técnico em ele-
trònica, especializado em vi-
deocassete.
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c&íhriOSaips
misses

Já estão sendo eleitas todas as mis-
ses estaduais para participar do
Concurso Miss Brasil, Io de maio,
no Palácio das Convenções do
Anhembi. As misses chegarão a
São Paulo dia 18 de abril, para
ensaios, passeios, gravações, exter-
nas e visitas oficiais.

2. O primeiro de Ben
Depois de 10 anos de casado, nas-
ceu o primeiro filho de Jorge Ben.
É homem. Nessa noite o cantor
andou pelas boates paulistas, come-
morando o acontecimento com ami-
gos. Acabou tomando um pi-leque...

3. O nono de Nana
Nana Caymmi se considera (pilhe-riando, claro) a Liz Taylor cabocla.
Já teve oito maridos e está partindo
para o nono. Trata.se do composi-
tor Cláudio Nucci, muitos anosmais moço do que ela, mas que se
entrosou muito bem com a agitada
vida da cantora.

4. O ritual de Gal
¦^BaaaaBaaaBaBBaBaaBBBBBBaaaBjBBaaBjBBBB

Telé Cardim, repórter encarregada,
no Noticentro, da cobertura de Va-
riedades, ao entrevistar Gal Costa
ficou assombrada com os preparati-vos da cantora na hora de entrar em

cena. Ela gasta pelo menos 15 mi-
nutos em concentração ioga, mais
meia hora em massagens, mais 15
minutos para maquiagem. É um
cerimonial incrível.

5. O ouro de Ned
Dentro de alguns dias, Nelson Ned
embarcará para os Estados Unidos,
onde fará um show em Miami para30 mil pessoas. O espetáculo será
transmitido em cadeia para todo o
México e Estados Unidos, pela Te-
levisa. Na ocasião, Nelson Ned re-
ceberá dois discos de ouro pelasvendagens altíssimas de seu álbum— Perdidamente Apaixonado — nos
dois países. Nelsinho esteve na sede
do SBT, despedindo-se dos amigos.

6. Gretchen protesta
Gretchen está fula da vida com
quem inventou essa história de queteria perdido o filho que estava
esperando. A cantora acha isso
brincadeira de mau gosto e faz
questão de avisar aos fãs que ela e o
bebê passam bem, obrigado. A mo-
ça, por sinal, está no terceiro mês
de gestação e*já prepara com muito
carinho o enxoval da criança. O
resto é intriga da oposição.

7. Grande Experiência
Waldemar de Moraes, supervisor
de Destino, novela da TVS que
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estréia dia Io de abril, já dirigiu
outras histórias importantes no
tempo da TV Excelsior. Entre elas
A Grande Viagem, A Menina do
Veleiro Azul, Os Quatro íllhos,
Ainda Resta uma Esperança e Re-
denção, a mais longa novela da TV
brasileira.

8. Sem Casamento
Quem está inconsolável é a Solange
Couto, ex-mulata do Sargentelli e
ex-mulher do Sidney Magal. Acon-tece que ela estava de casamento
marcado para abril e seu noivo, oengenheiro Gilberto, decidiu rom-
per o compromisso, que durava hámais de um ano. Para afogar asmágoas, ela fez questão de desfilar
por duas escolas de samba, numa
tremenda fossa.

A boa velha
música está de

volta hoje
• São Paulo — Peto Telefone, Odeon, Feitio de
Oração, Agora É Cinza, Asa Branca, Saudosa
Maloca, Duas Contas, Foi um Rio que Passou
em Minha Vida, Apelo, Detalhes, Praça Onze e
Nervos de Aço são as músicas brasileiras queirão compor o repertório do primeiro progra-ma Viva a Música Popular Brasileira, direção
de Fernando Faro, com estréia hoie, às
20h30min.

Viva a MPB será uma série de 10 progra-
mas, objetivando reavivar a memória musical
do público brasileiro, com repertório compôs-
to de 96 músicas, escolhidas por críticos de São
Paulo e Rio. Os selecionadores foram: Zuza
Homem de Melo, Maurício Kubrusly, Luis
Carlos Saroldi, João Máximo, Sérgio Cabral,
Okky de Souza, Dirceu Soares, José Ramos
Tinhorão, Tarik de Souza, Silvio Lancelotti e
Ana Maria Bahiana.

A idéia — segundo Jayme Almeida", um"dos diretores da Abril Cultural, responsável
pela promoção do programa — foi a "de
resgatar os mais significativos sucessos da
memória musical do país, trazendo-os para ura
público mais jovem que, atualmente, é teste-
munha de sucessos instantâneos e de pouca
permanência".

O diretor do programa Fernando Faro
lembra uma velha conversa, na casa de Viní-
cius de Morais, "com a presença do Tora
Jobim e outros. A gente falava da importância
de andar para trás e ver as pegadas. Chegamos
a lembrar do poeta e ensaísta inglês T S Elliot,
que dizia:"A arte nova nada mais é do que a
arte velha, acrescentada de alguma coisa".

Cada crítico musical escolheu duas músicas
de cada década. As primeiras décadas, até
1930, foram consideradas como um só, devido
à dificuldade de seleção. As músicas serão
apresentadas em número de 12 em cada um
dos oito primeiros programas. O de número
nove será um especial-surpresa, enquanto o
décimo e último da série revelará as preferidasdo público, que votará mediante canelas dis-
tribuídas nas apresentações. Os cantores que
participarão do primeiro programa são: Cie-
mentina de Jesus, Zimbo Trio, Toquinho,
Dominguinhos, Carlinhos Vergueiro, Silvia
Maria, Roberto Ribeiro, Nara Leão e Jame-
lâo, entre outros. (Alberto Beuttenmuller)

B191HHHflHflB9B99999 A escntora mexicana Marissa Garrido, autora de Destino, realização com
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A escritora mexicana Manssa Garndo, autora de Destino, realização comque a TV Sílvio Santos entrará, segunda-feira, 1 de abril, na área dastelenovelas, veio ao Brasü para supervisionar os trabalhos de adaptação egravação de sua novela, em São Paulo. auapw^u e

Débora Chaves

Fui 

aos estú-
dios ver as
gravações e
achei tudo
muito bem

feito. A produção é estu-
penda e a cenografia tem
muita classe. Destino é uma
novela curta e isso é bom
para um teste com o público
brasileiro. Se der certo, a
TVS já está interessada em
comprar mais duas novelas
minhas, que poderão ser
Leona e Prisioneira.

Sempre acompanhada do
marido, o ator Augustin
Sauret, Marissa beberica
sua caipirinha —"forte co-
mo a tequila" — e diz que
não gosta da comparação
de seu trabalho no México,
com o de Janete Clair.

— Não a conheço pes-
soalmente, mas a única se-
melhança que senti ao ler

suas novelas foi o lado emo-
tivo e romântico — explica.

Marissa, que escreveu
quatro peças de teatro, qua-
tro filmes e 34 novelas,
mantém há três anos, na
televisão, uma série chama-
da Teatro Família, com pro-
gramas semanais de uma
hora de duração. A novela
de maior sucesso, atual-
mente, no México, Quiere-
me Sempre, é de sua auto-
ria. Trata dos conflitos en-
tre três gerações.

Casada há 30 anos, Ma-
rissa Garrido se define co-'
mo católica —"mas não fa-
nática" — e revolucionária.
Sobre restrições à criação
na televisão mexicana,
conta:

— A censura no México
vem de muitos lados. Existe
um índex de proibições,
além de uma supervisão li-
terária que nos relembra os
assuntos proibidos. No ho-
rário nobre, por exemplo,
não se pode falar de drogas,

alcoolismo, homossexualis-
mo ou prostituição. Só de-
pois das 23 horas.

Destino, feita especial-
mente para o horário das
18h, conta a história de uma
mulher que não é corres-
pondida em seu amor e
cujos filhos desapareceram
misteriosamente. No decor-
rer dos 55 capítulosda no-
vela, as buscas às duas
crianças e os encontros e
desencontros da mãe ar-
mam o clima dramático em
que a protagonista "acaba
se superando emocional-
mente".

Para Marissa Garrido, o
importante no desfecho de
uma novela é a imagem po-
sitiva que fica no telespecta-
dor. Sua única novela proi-
bida, sobre São Francisco
Xavier, contava a história
do santo como a de um
homem progressista e sócia-
lista. Não passou pela cen-
surá da própria emissora de
televisão. (D.C.).
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CARLOS CHAGAS
„lEXTOt

CUWOAUH&OA
NÃO ACEITO BALINHA NE-
NHUMA,TRAVASSOS.' MAS
SUA ATUAÇÃO NO CASO PO
ANEL. ME CONVENCEU PE
QUE É" O HOMEM CERTO
PARA UMA MISSÃO IM-

PORTANTE...

ER...QUER Pl-
ZER QUE NÃO
VAI ME PUNIR

POR TER
FRACASSADO

DE NOVO?
7.

CLARO QUE NÃO!
VOCê VAI FICAR EN-
CARREGADO, A
PARTIR PE HOJE,
PE DESCOBRIR.
TUDO SOBRE O
30GO DO BICHO.'

ENFIM, SO'S.'AINPA BEM
QUE RESOLVI ASSU-
MIR PE VEZ. E ME
SEPAREI DA CHATA
PA ISOPOR. AFINAI-,
EU NÃO AGÜENTAVA «WS
AQUELA PALMAÇACW f

foi tfrmo, sem!
GARANTO QUE
SUBSTITUIREI
A ISOPOR COM
VANTAGEM.

ASS.M?EUNÃO
QUERO MAIS NE-

^NHUMA MULHER?
| EÜ QUERO ÍIM

CAPE O AFONSO? QUERO
SER A PRIMEIRA A DAR-
LHE A NOTICIA.1 ELE GA-
NHOU O TROFÉU SAÚDE?

S.SS ti.
¦ ¦"

s <mi_T r
3ZECOMO GANHOU? ELE MEM COMPE-

pU NAS ULTIMAS PROVAS PORCAUSA GA BAITA GRIPE QUE
PEGOU NAS CENAS PE PISCINA?

POIS É\0 TROFÉU
SAÚDE FOI DADO
PRA QUEM MAIS
ESRIRROU!
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Um
Gilberto Braga

desinspirado
Foi ao ar ontem o último capítulo da

novela Brilhante, de Gilberto Braga. Aqui,
um balanço de acertos e erros não resulta

em saldo favorável para o autor, de um
lado acossado por emergências

mercadológicas, de outro perturbado peloolho vigilante da Censura.
Regina Rito

EM dúvida, Bri-
lhante não faz
parte da galeria
de sucessos de
Gilberto Braga.
Logo nos primei-

ros capítulos, a trama policial
em Londres — que só seria
esclarecida do meio para o
fim da novela — não foi assi-
mi latia pelos telespectadores,
que ao mesmo tempo eram
apresentados a todos os de-
mais personagens e às mais
diversas situações da história

O eficiente Gilberto Braga,
usando o termômetro de
mercadologia da Globo, às
pressas, teve que desvendar
todo o mistério e assim mu-
dar sua concepção original.
Idéia brilhante, jã que, como
ele mesmo afirmou diversas
vezes: "Não faço novela para
eu gostar, mas para que todo
mundo goste." Embora com
isso tenha melhorado a au-
diência da novela, Gilberto
ficou com sérios problemas.
Por exemplo: José Wilker,
um ótimo ator, acabou sem
personagem. O autor tentou
por todos os lados uma solu-
ção para Sidney, mas não
conseguiu. A relação com
Isabel não deu bons frutos e
terminou mal resolvida.

Na verdade, poucos perso-
nagens seguiram a linha ori-
ginal traçada inicialmente
por Braga. No caso, a mais
bem delineada, psicológica
ou ideologicamente, foi Chi-
ca Newman: em torno dela
tudo acontecia.

Paulo César (Tarcísio Mei-
ra), o herói típico, também
não saiu da linha original,
mas também trouxe proble-
mas para Gilberto Braga.
Ninguém aceitava a sua sepa-
ração de Isabel. Acabou
acontecendo que o excelente
desempenho de Renée de
Vielmond fortaleceu a rela-
ção com o marido. Isto pesou
na opinião do telespectador
arraigado a valores como fa-
milia e propriedade, e foi
preciso então que Braga ex-
plicasse a todo instante, atra-
vés de Isabel, que Luisa, ape-
sar de amante de seu ex-

marido, era uma moça boazi-
nha. E. mais importante:
quando conheceu Paulo, eles
estavam separados...

Fred e Ciça se casaram ãs
pressas, por causa de uma
gravidez que a censura elimi-
nou. Por isto, muita gente
não entendeu que motivos
teriam levado o rapaz a ca-
sar. A ala jovem, encarrega-
da de dar alegria e charme à
novela, não conseguiu nem
isso. Kadu Moliterno não ti-
nha o que fazer em cena a
não ser competir e ser dispu-
tado, semeonvicção nenhu-
ma, por Nadia Lippi e a es-
forçada Carla Camuratti.

A trama do roubo do anel
não foi das idéias mais felizes
de Gilberto Braga. Era mais
uma historinha digna de uma
novela das seis ou das sete.
Fica a impressão de que fal-
tou tempo para bolar um mis-
tério um pouco mais interes-
sante e menos cansativo. En-
tre astros e estrelas, poucos
se destacaram. Valeram as
interpretações de Jardel Fi-
lho, vivendo o impecável
Bruno, de Renata Sorrah co-
mo Leonor e do maravilhoso
Mário Lago, que deu muito
bem a volta no autoritário
Victor, transformando-o, an-
tes da morte, num doce de-
mocrata.

Quanto aos temas, a tenta-
tiva mais inovadora, sem dú-
vida, foi a de abordar o ho-
mossexualismo. Embora
apresentado de maneira su-
perficial, já que ultrapassa as
limitações agora ainda mais
rígidas da censura para o ho-
rário, Gilberto Braga tentou
como pôde mostrar que Iná-
cio, sendo homossexual, po-
dia também ser uma pessoa
legal. Não há dúvida de que a
idéia atingiu muita gente. In-
felizmente, aqueles que me-
nos precisavam dela, pois os
mais preconceituosos — se-
gundo pesquisas da própria
Globo — tentaram justificar
o personagem como, apenas,'"o mais simpático".

Regina Rito é repórter de Conti-
go e Ilusão, as revistas de TV da
Editora Abril.
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As disputas, as alianças. Os amores,
os ódios. Os fracassos, os sucessos.
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Tião Bento
(Francisco |

Cuoco) e
Luana

Camará
(Regina

Duarte): uma
relação

complic3da

Q, 

UANDO se exilaram no Marro-
cos, na época de Getúlio Vargas,
os pais de Luana Camará deixa-
ram os bens com Antônio Rivore-
do, que nunca mais os devolveu.
Luana, dotada de poderes para-

; normais, volta ao Brasil, já adul-
ta, para reaver a fortuna. Sofre muito até assumir
seus poderes e a personalidade de Priscila Caprice,
atriz morta que exerce forte influência sobre a vida
e as atitudes de Luana.

No Brasil, Luána encontra Tião Bento, filho
adotivo dos Rivoredo, que participou do golpe dado
por Antônio na família Camará e tem também
estranhos aspectos de personalidade. Fanático por
cinema, procura imitar na vida as atitudes dos
heróis da tela. Embora procure o tempo todo
manter o prestígio junto aos Rivoredo, fica fascina-
do por Luana,' que desde o começo mostra seus
poderes prevendo a morte de Bárbara, uma de suas
mulheres, além de revelar fatos do passado dele queo incomodam. Tião procura agredir Luana sempre
que pode e manda um mastim atacá-la: Santinha
Rivoredo, a matriarca da família, tem verdadeiro
pavor de envelhecer; fez várias operações plásticas.
Odeia Luana pela ameaça constante que ela repre-
senta para o patrimônio dos Rivoredo. Como sabe
que Tião tem as provas do golpe, mantém com ele
um relacionamento amistoso, principalmente após a
chegada de Luana ao Brasil.

Rudi Rivoredo é um jovem esportista famoso
que se destaca pela ousadia. Rudi já praticou vários
esportes e se interessa profundamente pela pesca' submarina. Casado, não aceita a gravidez de Hele-
nice, sua mulher, que faz tudo para que ele abando-
ne a profissão. E é em plena crise matrimonial queconhece Luana, com quem passa a ter um forte
envolvimento emocional; apóia-a quando ela é
baleada por um detetive e vai para o hospital.

A irmã de Rudi, Sandra Rivoredo, é quemcomanda as Indústrias de Gêneros Alimentícios
Catarina, da família. Sandra luta para que Tião não
ocupe o seu lugar na empresa da família.

A principal atração
televisiva de
amanhã é a estréia
da nova novela das
oito da TV Globo,
Sétimo Sentido, de
Janete Clair. Entre
os personagens
com os quais o
público entrará em
contato, Santinha
Rivoredo (Eva
Todor) e Valério
Ribeiro (Armando
Bogus), cujo
casamento será
mostrado logo no
primeiro capítulo.
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Um ensaio: Rudi (Carlos Alberto
res) e Jaime (Jonas Bloch)
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Marco Antônio Cavalcanti

í/ma mulher que
teme a velhice e
um ator
vaidoso:
Santinha e
Valerio
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Tony Rivoredo é o caçula da familia. Alegre,
extrovertido, não gosta do padrasto, pois acredita
que ele se casou com Santinha por interesse e
procura manifestar sua insatisfação o tempo todo,
implicando com Valerio. Como o irmão, Tony é
esportista e chegará a ser campeão, pois é bastante
obstinado.

Valerio Ribeiro é o segundo marido de Santi-
nha. Ator medíocre, mas muito vaidoso, conseguiu
fama através dos filmes financiados pela mulher.
Tem um passado obscuro, e esta circunstância
atormenta a mulher.

Helenice de Mello é a mulher de Rudi. Ela
trabalha, por hobby, numa loja de objetos de
decoração. Engravida na esperança de manter Rudi
a seu lado mas não consegue com isso superar a
crise do casal.

Harold Bergman é o irmão mais velho de
Santinha. Apesar de não ter filhos, trata Rudi e
Tony como se o fossem. Harold é multimilionário e
tem uma companhia de pesquisas submarinas.

Jorge Palmeira, cunhado de uma irmã já faleci-
da de Santinha, é um dos pioneiros nas indústrias
Catarina e almeja a vice-presidência da empresa.
Por causa disso, vai viver em conflito permanente
com Tião Bento.

Henrique Palmeira é um jovem músico que não
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se interessa por namoros com jovens, preferindo as
mulheres mais velhas, o que deixa o tio Harold
furioso.

Do outro lado, a família Mendes, que trabalha
nas indústrias dos Rivoredos. Elísio e Sara Mendes
são operários com histórias de luta sindical, no
passado; hoje, são mais acomodados e Sara assom-
brada por fantasmas da fome e do desemprego, vai
lutar contra Luana em certos momentos, por causa
do medo. Seu filho, Danilo Mendes, ao contrário, é
muito amigo de Luana. Jornalista em Pedra Linda,
tenta denunciar os Rivoredos mas acaba por envol-
ver-se com Sandra. Uiara é a irmã de criação de
Danilo.

Uiara foientregue aos Mendes aos oito anos,
pelos país índios, que fizeram a família prometer
que a devolveria quando ficasse adulta. A menina,
conflituada, vai namorar Tony Rivoredo.

Tomás, o jardineiro de Santinha, tem três
filhas: Giza Rezende, que sempre se mete em
situações complicadas; Erika, que teve problemas
de poliomelite, compensados com os estudos, e é o
braço direito de Sandra; e Alba, a mais nova, que
leciona no colégio de Pedra Lina, onde fica muito
amiga de Luana.

Mapy Hilder vive-de vender vestidos usados de
- dondocas para sobreviver, depois que se separou do'

marido. A única filha com quem mantém um
relacionamento é Cristina, jovem rebelde para
quem o que importa é o piano. Jaime Borges é o
supervisor de mergulhos de Rudi, e, como adota a
profissão, está sempre afastado da mulher e do

. filho. Sônia, sua mulher-, é professora de piano de
Cristina. Pérola Sales é a gerente do conservatório
— uma mulher bonita e culta, orgulhosa de ser
negra e apaixonada por Gilson Pratini, que é
advogado e procurador de Priscila Caprice, a italia-
na dona do conservatório, segunda personalidade
de Luana.

Horário Sampaio é o advogado de Tião Bento,
que vai defender também os interesses de Helenice.
Jerusa é a governanta dos Rivoredo e pessoa de
confiança na família. Carolina é secretária de Tião
Bento, que adora; chega mesmo a usar patins para
atender ao chefe.

Barbara é mulher ligada ao passado de Tião
Bento e sua morte é prevista por Luana Camará,
que avisa Tião que tudo acabou. Ele corre ao
hospital e encontra Bárbara morta, reforçando-se
assim o medo dos poderes de Luana.

EVA TODOR Maria do Céu
V, £ — Só não estou pulando de felicidade por-

que não tenho mais idade para isso — diz,
eufórica, a atriz Eva Todor, 40 anos de teatro,
que será a Santinha de Sétimo Sentido. No
camarim, enquanto se penteia após terminar
uma gravação, comenta que um papel como o
seu (fará a mulher de Valerio, interpretado por
Armando Bogus) é o melhor que uma atriz em
sua idade pode almejar:

Não podemos mais ser as heroínas, não
fazemos parte do casal romântico, sempre relê-
gadas a papéis secundários. Mas este papel, nâo,
pois é praticamente um personagem principal,
que requer muita leveza e ver-satilidade.

Em seguida descreve com entusiasmo as
características de Santinha:

E caprichosa, cheia de vontades, manho-
sa, uma adolescente mimada, cuja idade é
indefinida. Na verdade, Santinha é uma ein-
qüentona que ainda não amadureceu, mas quan-
do lhe pisam nos calos ela tem toda a força de
uma matriarca que manda e desmanda, faz
prevalecer sua vontade e em defesa dos seus, até
morde. A seriedade da personagem e sua vonta-
de firme me chocam, às vezes, mas Santinha é
quase sempre uma personagem humana e sensí-
vel, embora só até quando lhe convém.

Sobre o casamento com Valerio, Eva escla-
rece:

Será mais um capricho. Talvez em princí-
pio não tenha sido por amor, mas com o tempo
vai se criar um belo relacionamento humano,
uma ternura e um preenchimento de solidão —
mais da parte dele que dela — que os torna
sobretudo dignos. Isto tudo sem contar com o
aparecimento do elemento-surpresa na trama,
sempre presente em todas as novelas de Janete.

Entre os trunfos que relaciona para prever o
sucesso da novela, Eva cita a direção "primoro-
sa e criativa" de Roberto Talma e o reapareci-
mento de um conhecido par romântico da televi-
são brasileira — Regina Duarte e Francisco
Cuoco:

Só um doido não gostaria de trabalhar
numa novela com este casal, que por si só já é
uma garantia de sucesso.

Faz também questão de se referir à qualida-
de da montagem — "é uma superprodução no
nível de Hollywood" —e à cenografia, "belíssi-
ma". Apesar dos muitos fatores que parecem
garantir uma sólida audiência para a nova feiti-
caria de Janete Clair, Eva Todor prefere não ser
inteiramente categórica quanto a isto. pois, em
sua opinião, muita coisa dependerá "da boa
vontade do telespectador e da sorte de eles
estarem de bom humor depois do jantar".

ARMANDO BOGUS
0 — Abaixo o -naturalismo. Existem atores

que estão fazendo bodas de prata consigo
mesmo, há anos representando o seu próprio
personagem — propõe o ator Armando Bogus
(o Nàcib da novela Gabriela), que aceitou o
chamado para interpretar um homossexual em
O Sétimo Sentido, de Janete Clair.

O convite foi recusado por vários outros
atores, entre eles Hugo Carvana, por achar que
o papel poderia ser prejudicial à sua carreira.
Embora negue que Valerio seja homossexual,
Bogus aceita, bom humor, as brincadeiras mali-
ciosas de seus colegas em torno do personagem.

Nos corredores, no vaivém — dos artistas,
Bogus, 51 ano define este novo personagem
como um desafio em sua carreira.

Aceitei o papel porque ele é, antes de
tudo, um desafio para mim, e acho que um
artista completo deve enfrentar todos os desa-
fios. Talvez outros o tenham recusado por ser
um personagem conflitante, de interpretação
muito difícil. Mas eu quero fazer de tudo na
minha carreira.

Ele julga que é muito importante a vivência
que a gravação dos personagens dá porque o
ator tem que procurar dados para essa interpre-
tação. E exemplifica: "Eu vou ter que perder,
com o Valerio, o concurso de fantasias, vou ter
que ser repudiado em meu carinho, enfim, vou
ter que viver.meu personagem."

E eu tenho possibilidade — acrescenta —
de trabalhar muito este personagem, porque é o
momento que o define. Ele não é bom ou mau,
homossexual ou não; os momentos passam e as
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realidades mudam. Tudo é momento e Janete
lida muito bem com o momento. Tanto que
dizem que ela é confusa e complica. Mas se a
vida não fosse complicada tudo seria previsível,
não é?

Ao definir os imprecisos contornos de seu
novo personagem, Bogus, que iniciou sua carrei-
ra nos Jograis de São Paulo, observa que Janete
nunca fala de homossexualismo, "mas deixa
sempre tudo no ar".

Talvez por ser um carnavalesco—explica
— por não ter um comportamento linear, ou por
ser um personagem basicamente conflitivo, po-
de ser tomado por um homossexual, mas ele é
apenas um ser humano, com todos os seus
problemas, angústias e rejeições. Deixo a defini-
ção para o público, que odeia o grande herói.

Revela que jamais representou um homosse-
xual, mas já aceitou o convite e aguarda a
produção de uma peça dirigida pelo marido de
Bibi Vogel, que fez grande sucesso, recentemen-
te, em Buenos Aires. Ele não teme aceitar o
papel de Valerio porque considera que o perso-
nagem não muda a imagem do ator diante do
público:Em Coração Alado, fiz um personagem
mau caráter, o Gamela, que era adorado pelas
crianças. O telespectador sente necessidade de
personagens humanos, com quem possa se iden-
tificar, so sofrer e sentir-se marginalizado.

Bogus aposta no sucesso de seu personagem,
e conclui:

Valerio vai ser um sucesso; senão para o
público, pelo menos para mim, que acredito
demais nele. (Maria do Céu).
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DAVID
CARDOSO

A dificuldade de contracenar
com moça bonita

'Não tenho
mais tanta
vontade de
fazer
televisão
como
antigamente,
quando eu
era bonito e
ainda não
era tão
careca. Essa
experiência
da Globo é
importante
para mim,
mas confesso
que estou
muito
inseguro no
papel.'
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Débora Chaves

Omatogrossense 

do Sul David
Cardoso, 37 anos, conhecido
como ator de pornochancha-
das (em telenovelas traba-
lhou em Cara a Cara, na
Bandeirantes, e agora faz O

Homem Proibido, na Globo), prefere defi-
nir-se como "um ecologista"; afirma, aliás,
que só está realmente feliz quando viaja
para sua fazenda no Pantanal Matogrossense
e trabalha como fiscal do Governo na pre-
servação da flora e da fauna.

David queixa-se da rapidez das grava-
ções e da falta de adaptação do personagem— "fino, sofisticado e dissimulado" — à sua
personalidade, a seu "jeito de matuto". Se
pudesse, acrescenta, faria "de novo 50 das
100 cenas já gravadas". O pior, para ele, é
"a falta de orientação e direção":

— Na novela Cara a Cara. os atores se

encontraram pela primeira vez para conver-
sar três meses antes de a novela ir ao ar. Em
O Homem Proibido, isso não aconteceu.
Meu personagem tem que se enamorar sem
se enamorar na realidade, ou seja, só pode
enamorar-se do ponto-de-vista clínico, para
ajudar a Joyce (Lídia Brondi). Como eu não
tive nenhuma orientação e não tenho técni-
ca, fica difícil contracenar com uma moça
tão bonita sem se trair nos olhares ou num
sorriso maior.

Ator, produtor, diretor de 17 dos seus
55 filmes, David também se ressente de não
poder interferir em detalhes de fotografia,
iluminação, interpretação e direção de O
Homem Proibido. Por sua participação na
novela, ganha CrS 400 mil mensais e comen-
ta que fazer televisão é, para ele, "um
desastre financeiro":

— O que eu ganho na Globo por mês
poderia ganhar sentado na minha empresa, a
Òacar, em dois dias, sem fazer nada. O que
me trouxe à Globo foi a confiança do

Teixeira Filho e de outros, que me viram em
Cara a Cara e gostaram do meu trabalho.
Mesmo. produzindo três fitas por ano e
dando emprego a muita gente, nunca conse-
gui ser capa de revista nem ser conhecido
como qualquer ator de novelas.

Para fazer outra novela, encerrada O
Homem Proibido, David Cardoso exige o
preenchimento de duas condições:

— Um salário que eu acho que mereço
e um personagem, que tenha mais a ver
comigo. Afinal, quero que me digam senta,
levanta, grita. Trabalhar sozinho não dá
para mim.

Semidesativada com a participação de
David na novela das 18h do Canal 4, a Dacar
— David Cardoso Produções Cinematográ-
ficas — está com quatro projetos já aprova-'
dos, à espera do fim das gravações: um filme
infantil, uma comédia erótica, um filme com
Anselmo Duarte (O Rapto) e outro com
Ody Fraga.

••••••••••••••••••••••••••••••••••^^GNoar
a Walter Avancini mudando-se definitiva-

mente para São Paulo depois de vender a
sua casa na Gávea. Ele é o responsável pelo
núcleo paulista do seriado Avenida Paulista
e quando vier ao Rio ficará hospedado em
hotel.
a Janete Clair está providenciando um ho-

vo número para o seu telefone, pois, a
cada estréia de novela sua os telefonemas
não param, interrompendo o seu trabalho e
o descanso em família. Assim que Sétimo
Sentido estrear ela tira uma semana de
descanso já que a novela tem mais de 50
capítulos prontos.
m O diretor do seriado O Bem Amado,
y Régis Cardoso, salgueirense doente,
disputa hoje a presidência da sua escola. Ele
era o único candidato mas com o lançamento
da chapa de Edson Valença, filho de Osmar
Valença, a briga ficou difícil.
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Num clima de brincadeira,' começou a ser gravado o
Especial MPB — Joào do
Vale, que ira ao ar pela TV
Globo na primeira, sexta-feira

| de maio. A cidade
1 cenográfica de Guaratiba foi

transformada numa
cidadezinha -do interior do
Maranhào, onde Fagner ja
gravou sua participação,
cantando, com João, Bom
Vaqueiro. Outros artistas

, fizeram questão de participar
J do especial do compositor
*_ maranhense, que — Jackson

do Pandeiro, Gonzaguinha,
i. ,| Alceu Valença, Nara Leão,

Clara Nunes, Amelinha, Ze"Ramalho e Tom Jobim —
promete ser imperdível.

ocLátor
do

Crítico
•••••••••

Ainda a temperatura
• "Quero ratificar e fortalecer
as criticas à TVS feitas pelo leitor
Roldão Simas Filho, quando nos
intervalos o locutor anuncia:"Temperatura quente".

Sou professor de geografia e
há muito tempo que pretendia
escrever à TVS, o que ainda não
fiz. Quente ou frio é o tempo, ou
o clima; a temperatura ou é alta
ou é baixa.

Foi um alívio para nós, teles-
pectadores amantes do futebol, a
saída do Gerson da Globo. Aliás,
estou surpreso de, até a presente
data, o Sindicato dos Jornalistas
do RJ não ter protestado pela
presença do Gerson no vídeo,
assim como protestou contra a
participação do psicanalista
Eduardo Mascarenhas no progra-
ma Interiores, da TVE.
Luiz David de Vasconcelos,

Rio".

Buzinadas
no Chacrinha v;-v

1"Como 

na televisão "nada
se cria, tudo se copia",
Abelardo Barbosa, o Cha-

crinha, volta ao canal do qual foi
quase que expurgado anos atrás,
quando ao lado de Dercy Gonçal-
ves e Raul Longras, não
cumpriam o ritual da emissora,
ou seja, o "padrão de qualidade".
Mais uma vez retorna o apresen-
tador, com as mesmas histórias e
concursos de sempre, impondo
falsos ídolos e desprestigiando
pessoal e publicamente os artistas
que se recusam a participar de
seus programas por um ínfimo
cachê. Buzina nele! Ana Paula
Magalhães — Rio"

2 

"O Chacrinha está de volta
à TV Globo. E com o seu
retorno, a TV Globo atinge

hoje 100% de mediocridade em
sua programação diária. E lá das
alturas, o criador de tudo e de
todos deve estar bem triste, consi-
derando que o maior meio de' comunicação já posto na mão do
homem não tem sido usado com a
finalidade de educação e informa-
ção, como era de seu objetivo. Os
responsáveis pela emissora fogem
a esse objetivo, escondendo, tal-
vez, objetivos inconfessáveis. O
fato é que o povo está sendo
marginalizado, levado incons-
cientemente para fora de áreas
que deveriam ser consideradas
prioritárias como a educação, a
cultura, e a informação. No en-
tanto, o povo vem assistindo a
uma programação deteriorada e
uma vergonhosa avalancha de
dramas passionais que chega às
raias do absurdo. Será que não
existe no Brasil uma autoridade
em educação que observe este
verdadeiro atentado? Se alguém
tentar contradizer esta afirmação,
respondo com o pensamento de
José de Alencar: — Só a ignorãn-
cia aceita e a indiferença tolera o
reinado da mediocridade. ÉDMO
GOMES, Rio".
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<4 mesa, embora nem sempre como
convém, os animais de

Hl. estimação e seus donos,
entre eles, ao fundo,

Eleonora Mendes
Caldeira e
Chiquinho

Scarpa
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O ANIVERSÁRIO DE
LADY CHATTERLEY

A Ü é do» cães 1H * os de alta estirpe j em -Ninho da Serpente

í»

1-3

ft

.99

Fernanda Torres

LADY 

Chatterley, uma galga afga cinza,
completa três anos — o equivalente a 21,
para um ser humano. Por isso, sua dona,
Guilhermina (Cleide Yaconis), matriarca
de uma tradicional família, a Taques Pen-
teadó, promove uma grande festa, para

cães de não menos nobres linhagens, amrnais de
estimação de amigas grã-finas. De repente, o fiUiode
Guühermina, Eduardo (Raimundo de Souza) icoloca
em cima da mesa um cachorro vira-lata que^achou na
rua e está criado o reira: mdigna-se a matriarca,

protesta a cachorrada.

É uma seqüência da novela Ninho da Serpente, que
a TV Bandeirantes colocará no ar dia 5 de abril, as tia.
Para a sua gravação, foram convidados freqüentadores
S^SwSSs wmo Eleonora Mendes Caldeira,
que levou seu poodle Toy; Chiquinho Scarpa, acompa-
Shado de Dudli, seu dog alemão, e sua namorada Alice
Sira de Freitas, qüe exibia Babuska, igualmente
doe Cachorrinhos e cachorrões passaram pelo cabelei-
reiro As fêmeas exibiam laços de fita no pescoço e os
"IS' 

StoA- que nitidamente ecoava os
ostentatórios banquetes caninos &m_^PSg&&
soes de milionários americanos, como John Kennetn
Gabnk mostra na Era da Incerto» -os cães sao
reunidos em volta da mesa de amversáno, onde, ao
centro podia ser visto um bolo de ração enfeitado com

camarões e lagostas — mera ornamentação, de fato,
pois lagosta e camarão não são alimentos indicados
para cachorros. , . ,

Para desviar da vira-lata Diana—uma cachornnha
auè vive na TV Bandeirantes e pertence a Ricardo
Saa(l a atenção dos suscetíveis animaizinnos de
estimação, a produção providenciou um gato em uma
gaiola. Os dois dogs alemães ficaram enfurecidos e se
puseram a investir contra o gatinho.

Francisco Scarpa Filho — que colaborou com a
produção levando um Alfa-Romeo esporte, um Rolls-
Royce; um Cadillac e um Galaxie Landau — participa
da festa como Chiquinho Scarpa, nome pelo qual e
apontado nas colunas sociais, e figura em outra cena da
novela, quando um filho de Dona Guilhermina vai a
seu escritório convidá-lo para a festa.

Morco Antônio CovolcorrH

Silas por Paulo Goulart

OS PERIGOS DA
PAIXÃO AOS 40

Lília Coelho

PARA 

analisar o personagem
Silas em sua trajetória final,
ninguém mais capacitado do
que o ator Paulo Goulart, que
com ele conviveu intimamente
nos últimos meses, na novela

Jogo da Vida.
— Silas só agora percebe que foi engana-

do. Ele está pagando pelo que fez. Está na
mesma situação em que deixou Jordana
quando se separaram e ela o apoia agora.
Nesse relacionamento em que as situações se
inverteram, ele está redescobrindo, na anti-
ga, uma nova mulher. O que não sabe é se ela
o está aceitando por pena ou por amor. A
disputa agora é maior, pois há o Vieira
(Gianfrancesco Guarnieri), o Carlito Madu-
reira (Raul Cortez), além de uma série de
fatores, como o fato de ele estar sozinho, e

ainda a questão financeira. Ele está na situa-
ção de começo de vida. Sempre emocional e
temperamental, agora está inseguro, depois
do baque. Na verdade, na meia-idade, quan-
do se tem uma decepção amorosa e se
redescobre a afetividade das pessoas que
sempre estiveram por perto, ou a pessoa se
arrebenta ou melhora de vez. '

Para Paulo Goulart, a vida em torno dos
40 anos é um período em que se está quei-
mando etapas, tanto para o homem quanto
para a mulher. "E quando isso acontece" —
diz — "despeitar o interesse de um homem
ou de uma mulher mais jovem dá uma certa
força para quem está vivendo a idade do lobo.
Na maioria dos casos, tudo não passa de uma
ilusão, mas não quer dizer que não haja
situações em que as coisas dêem certo. O que
tem que ser evitado aos 40 anos é a paixão,
porque aí é perigoso. A paixão é fogo de
palha: você tem aquele sentimento mas sabe
que vai durar pouco tempo, e às vezes se
arrebenta por isso.
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0 personagem de Goulart recomeça do
zero, em Jogo da Vida

cNoar
Lírios em Portugal

Lisboa — A telenovela Olhai os Lfrios do
Campo, produção da TV Globo, é um dos
líderes de audiência em Portugal, informou a
agência de notícias Anop, citando uma pes-
quisa realizada pela Rádio e Televisão Portu-
guesa. Com índices de mais de 80%, a novela
baseada em original de Érico Veríssimo
divide a preferência do público português
com programas de produção local, como
Sabadabadu e Passeio dos Alegres, e o seria-
do americano Dallas. O estudo concluiu
também que o telejornal é o principal veículo
de informação dos portugueses, com uma
média de 75% de espectadores.

Para francês ouvir
• A atriz Cristina Mullins, a Nina de Os
Imigrantes, já está dublando para o francês
os filmes brasileiros que vão participar do'
Festival Internacional de Filmes Publicitá-
rios, em Cannes. É o quarto ano consecutivo
que a atriz realiza esse trabalho. Já estão
prontos os filmes da Shell e do cigarro
Charm.

«rj,
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Sérgio Cabral
em campo
O jornalista Sérgio Ca-

bral assume hoje o seu novo
posto na Rede Bandeiran-
tes, substituindo Márcio
Guedes nos comentários do
programa Bola na Mesa.
Durante a semana ele fará
comentários diários no tele-
jornal de edição local. Os
entendimentos foram de-
morados devido aos acertos
financeiros.

As incertezas
da TVE

A programação da TVE
continua sujeita a chuvas e
trovoadas. Primeiro foi o
Pauta HB, vetado a três
dias da estréia e agora a
vítima é o De Olho no Mun-
do. que, após ter sua estréia
adiada do dia 21 para hoje,
acabou morrendo antes de
nascer. No horário previsto
para o programa (domingo,
2(lh), que trataria de temas
internacionais atuais, será
reprisado o episódio da se-
gunda-feira anterior de A
Kra da Incerteza (o Com-
portamento e a Moral do
Alto Capitalismo). A expli-
cação para essas mudanças
estaria na preocupação da
presidência da emissora de
evitar programas polêmicos
num ano eleitoral. Este se-
ria igualmente o motivo pa-ra a retirada do ar. em bre-
ve. ilo Sábado Forte — Em
Discussão, programa de de-
bates apresentado aos sába-
dos. às 2lhl5min, com De-
nise Reis como mediadora.

Dupla
despedida

• Valdir Fernandes, o
Primo de Salvio da novela
Os Imigrantes, casa-se com
Ligia Matos dia 16 de abril.
Em vez dos tradicionais
chás de panela e despedidas
de solteiro, os dois vão fa-
zer uma única festa de des-
pedida de solteiro para to-
dos os amigos.

Tônia, Betty,
Paulo:"Os Astros"

Os atores Paulo Porto
(o Guilherme de Brilhan-
te). Tônia Carrero e Betty
Faria serão os próximos
convidados de Grande Ote-
lo em Os Astros, da TVE,
às sextas-feiras, 22h.

O
TV-EDUCATIVA

2
Às 14h, Paulo

Moura, Joel do
Nascimento e

Galo Preto tocam
em Nossa Música

8.45 Stadium Os melhores lances
nacionais e internacionais do
esporte. O I Torneio Hella de
Squash disputado no Rio de
Janeiro. A abertura do Cam-
peonato Gaúcho de Moto-
cross. Os melhores momentos
do 11° Torneio Pão de Açúcar
de Hipismo. A 2a etapa do
Campeonato Carioca de Ciclis-
mo disputado na Ilha do Fun-
dão. Cotação do leitor:
***** (5 votos)

9.45 Telecurso Rural. Hortaliças n°
6.

10.00 Palavras de Vida. Mensagens
do Cardeal D Eugênio Salles.
Cotação do leitor: *** (1
votol.

10.30 Telecurso 2o Grau. OSPB n°
11. Cotação do leitor:
***** (2 votos).

10.45 Telecurso 2° Grau. Recapitu-
lação de Matemática n° 31. 32.
33. Inglês n" 21. 22. OSPB n°

12.00

13:30

14.00

15.00
16.00

17.00

18.00

19.00

11.. Cotação do leitor:
***** (2 votos).
Futebol Compacto. América x
Operário. Cotação do leitor:
**** (8 votos)
Futebol Compacto. Flamengo
x Corintians. Cotação do leitor:
**** (8 votos).
Nossa Música. Apresentando
o saxofonista Paulo Moura, o
bandolinista Joel do Nascimen-
to e o conjunto Galo Preto.
Concertos Para a Juventude.
Geographic Magazine. Hoje:
Americano no Monte Eve-
rest. Cotação do leitor:
**** (4 votos)
Som Pop. Sucessos interna-
cionáis. Cotação do leitor:
**** (22 votos).
Jacques Cousteau. Hoje: Em
Busca da Atlãntida — 1*
Parte.
Os Astros. Com o compositor

OE Q*080 fflHl

Plínio Marcos e
Diana Pequeno

estão em Soai
Brasil, às lOh

. 7.30 Santa Missa em Seu Lar. Ce-
lebrada por D Eugênio Salles.

9.00 Globo Rural. Uma reportagem
no Sul do pais sobre a técnica
dos arados puxados a tração
animal. Na seção de cartas
continuam a ser respondidas
as cartas sobre gado bovino.
Dando seqüência à reporta-
gem apresentada na semana
passada sobre o prêmio de
produtividade, o programa lo-
caliza o ganhador do prêmio
como grande produtor. Cota-
ção do leitor: **** (sete
votos).

10.00 Som Brasil. Participação espe-
ciai de Ptinio Marcos que, ao
lado de Rolando Boldrin, conta
histórias e causos. Diana Pe-
queno canta Cantiga (caiacó).
Guadalupe canta Carece Expli-
cação Cotação do leitor:
***** (37 votos).

11.00 Festival de Desenhos.
12.00 Cachorro-Quente Seriado.

12.30 As Panterinhas Seriado.
13.00 Scooby Doo & Scooby Loo.

Desenho.
13.30 Fred & Bamey Show. De-

senho.
14.00 O Planeta dos Macacos Se-

riado. Cotação do leitor: ***
(15 votos).

15.00 Xerife Lobo, Desenho. Cota-
ção do leitor: *** (nove
votos).

16.00 Aventureiro do Pacifico.
Filme.

18.00 Geração 80. Apresentação de
Kadu Moliterno e Elida L'Asto-
rina. Participação de Marcelo.
Os Incríveis. Ricardo Graça
Mello. Joyce. Cláudio Nucci.
Gilliard. Antônio Marcos. Jes-
sé. Júnior. Lulu Santos, Tim
Maia e Jorge Ben. Cotação do
leitor: ** (24 votos).

19.00 Os Trapalhões. A cantora
Adriana e as duas filhas can-
tam ao lado dos Trapalhões. O

Egberto Gismonti. Apresenta-
ção de Grande Otelo.- Cotação
do leitor: ***** (28 votos).

20.00 A Era da Incerteza. Com o
economista John Kenneth Gal-
braith. Narração de Rubens
Amaral. Tema: O Comporta-
mento e a Moral do Alto Capi-
talismo. Reprise. Cotação do
Leitor: **** (15 votos).

21.00 Esporte Total — Futebol
Compacto. Cotação do leitor: .
*** (32 votos).

22.00 Esporte Total. Mesa-
Redonda. Apresentação de
Luiz Orlando. Analistas: Sérgio
Noronha. José Inácio Wer-
neck. Achilles Chirol, Luís
Mendes. Cotação do leitor:
*** (32 votos).

23.15 Esporte Total. Futebol.
23.45 Encerramento. Com Jonas

Rezende. Cotação do Leitor:
***** (69 votos).

quarteto mostra como nascem
os super-heróis com as partici-
pações de Ted Boy Marino.
Adele Fátima e Wilson Grey.
Cotação do leitor: **** (13
votos).

20.00 Fantástico. Atração Musical:
Clara Nunes canta Como É
Bonita a Natureza. Reporta-
gem sobre uma cidade-
fantasma de São Paulo aban-
donada pelos moradores devi-
do a uma estranha doença que
matou alguns dos antigos habi-
tantes. Cotação do leitor: **
(97 votos).

22.00 Gols do Fantástico. Cotação
do leitor: *** (oito votos).

22.15 Dallas Rime: A Herdeira. Co-
tação do leitor: *** (41
votos).

23.15 Domingo Maior. Filme: A Or-
ganização.

01.15 Coruja Colorida. Filme: Ra-
quei, Raquel.

vjcntt _\Bn^Sa-itnr%tet^
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Q destaque hoje é
Viva a Música

Popular Brasileira,
às 20h30min

8.00 Rex Humbard. Religioso.
8.30 Momentos de Paz. Reli-

gioso.
9.00 Jornal da Terra. Noticiário

Rural. Edição Nacional.
10.00 Canto da Terra. Musical

Sertanejo.
10.30 Futebol Total. Fluminense x

Cruzeiro.
12.00 Futebol Compacto. São

Paulo x Atlético Paranaense.

13.00 Gol, o Grande Momento
do. Futebol. Seleção de gols
que decidiram partidas em
vários estádios do pais. Cota-
ção do leitor: ** (3 votos)

14.00 Automobilismo. Campeo-
nato Brasileiro de Hot-Car.

15.30 Vesperal. Filme: A Filha do
Embaixador.

17.30 Festival Scooby Doo. Dese-
nho de Hanna & Barbera.

18.00 Supersessão Especial. Fil-

TVS

®
7.30 Escala. Programa Educati-

vo. Cotação do leitor:
••••• (1 voto).

8.30 Zorro. Filme.

9.00 Clube do Mickey.. Dese-
nho. Cotação do leitor:
•••• (1 voto).

9.30 Besouro Verde. Filme.
10.00 O Garoto e o Gigante.

10.30 Spectreman. Desenho.
Cotação do leitor: ***(6
votos).

11.00 Programa Silvio Santos.

me: A Queda do Império
Romano.

20.30 Viva a MPB. Musical com o
melhor do MPB nos últimos
80 anos. Apresentação de
Othon Bastos e Eliana Mat-
tos. Serão apresentadas as
seguintes músicas: Pelo Te-
lefone. com Clementina de
Jesus. Odeon. Zimbo Trio.-
Feitio de Oração, com Pauli-
nho da Viola. Agora É Cinza.
com Toquinho. Asa Branca.
com Dominguinhos. Saudo-
sa Maloca, com Carlinhos
Vergueiro. Duas Contas.
com Sílvia Maria. Foi um Rio
que Passou em Minha Vi-
da, com Roberto Ribeiro.-
Apelo, com Emílio Santiago.
Detalhes, com Nara Leão.
Praça Onze. com Jamelão.
Nervos de Aço. com Elizeth
Cardoso.
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Sílvio Santos

21.45 Gols da Rodada. Os gols da
Taça de Ouro em todo o
Brasil. Apresentação de Pau-
lo Edson.

21.55 Anos 80. Jornalismo. Apre-
sentação de Rubem Medina.
Cotação do leitor. * (2
votos).

22.00 Canal Livre. Jornalístico de
entrevistas. Apresentação
de Roberto D'Avila. Entre-
vistado: Miro Teixeira. En-
trevistadores: Arthur da Tá-
vola. Maurício Leite Barbosa.
Ricardo Medeiros. Claudia
Lacerda. Merval Pereira e Lu-
ciana Villas-Boas. Cotação do
leitor: ••*• (126 votos).

23.35 Bola na Mesa. Esportivo de
debates. Apresentação de
Paulo Stein. Participação de
Sandra Moreira. José Rober-
to Tedesco. Marcelo Rezen-
de e Sérgio Cabral. Cotação
do leitor: ••• (18 votos).

Variedades. Cotação do lei-
tor: •• (31 votos).

20.00 Chips. Filme. Cotação do
leitor: •••• (18 votos)

21.00 Sessão das Nove. Filme:
A 23 Passos da Rua
Baker.

23:00 O Homem do Sapato
Branco. Apresentação de
Jacinto Figueira Jr. Cota-
ção do leitor: -k-k (15
votos)

00.00 Câmara Onze. Jornalfs-
tico.
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oscRlnjes deFHoje
PROCURANDO 

reprisar o sucesso de El
Cid, um dos raros filmes históricos com
dignidade artística, o produtor Samuel
Bronston e o diretor Anthony Mann volta-
ram a se reunir, três anos mais tarde, para
filmar A Queda do Império Romano.

Não obstante a presença do ex-
periente Philip Yordan entre os rotei-
ristas, o tédio só é rompido por uma
corrida de bigas (que não chega aos
pés da de Ben Hur), um duelo de
lanças e alguns combates militares
aos cuidados de Yakima Canutt, res-
ponsável pelas cenas de ação de Um
Homem Chamado Cavalo, o que é
muito pouco para uma superprodu-
ção de 187 minutos de duração com
externas filmadas na Espanha e consultoria histórica do
famoso Will Durant.

A reconstituição é bem cuidada e a fotografia, de
Robert Krasker, de ótima qualidade, mas o grande elen-
co está quase todo deslocado e pouco convincente, sal-
vando-se apenas Alec Guinness e James Mason, atores
de peso que sempre conseguem superar scripts e papéis
inadequados. Sophia Loren é apenas um atrativo visual.

Graças à interpretação de Sidney Poitier, por sinal
uma das mais contidas do ator, o Tenente Virgil Tibbs se
destacou em No Calor da Noite face à determinação com
que enfrentou o preconceituoso xerife vivido por Rod
Steiger. Três anos mais tarde, Poitier voltou a interpretar
o mesmo personagem em Noite Sem Fim e, no ano

seguinte, pela última vez, em A Orga-
nização. Sem o pano de fundo do
choque surdo dc personalidades for-
tes, que foi um dos aspectos mais
atraentes do primeiro filme, The Or-
ganization se transforma em mero
policial, bem-conduzido e movimen-
tado, mas sem nada de especial a
destacá-lo da enxurrada de obras do
gênero.

Realizando um veího, sonho.
Paul Newman estréia atrás das câmaras em Raquel,
Raquel, que surpreende pela emoção bem dosada e não
resvala para o melodrama. Junte-se ao roteiro de Stewart
Stern, pontilhado de observações acuradas, o excelente
trabalho dramático de Joanne Woodward e tem-se no
conjunto uma obra equilibrada e eficiente em sua
linguagem cinematográfica.
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A FILHA DO EMBAIXADOR

TV Bandeirantes — 15h30min
(The Ambassador'* Daughter) —
Produção norte-americana de 1956,
dirigida por Norman Krasna. Elenco:
Olivia de Havilland, John Forsythe,
Myrna Loy, Edward Arnold, Adolphe
Menjou. Francis Lederer, Tommy
Noonam. Minor Watson. Colorido
** Para tentar dissuadir um sena-

.dor (Menjou) a não declarar Paris
zona proibida aos soldados america-
nos destacados para servir na Euro-
pa. Embaixador (Arnold) pede ajuda
à filha (Havilland) e juntos conse-
guem convencê-lo a dar parecer fa-
yorável no Congresso.

O AVENTUREIRO DO
PACÍFICO

TV Globo — 16
(Donovan's Reef) — Produção nor-
te-americana de 1963, dirigida por
John Ford. Elenco: John Wayne,
Lee Marvin, Elizabeth Allen. Jack
Warden, César Romero, Dorothy La-
mour, Dick Foran, Mareei Dalio, Mi-
ke Mazurki. Colorido.•kit Quando a filha (Allen) de ex-
diretor de hospital (Warden) que
abandonara a família resolve visitá-lo
na ilha da Oceania francesa em que
se estabelecera seus amigos fazem
tudo para esconder-lhe que ele se
casou com uma princesa polinésia
com quem teve três filhos ilegí-
timos.

A QUEDA DO IMPÉRIO
ROMANO

TV Bandeirantes — 18h

(The Fali of the Roman Empire) —
Produção norte-americana de 1964,
dirigida por Anthony Mann. Elenco:
Sophia Loren, Stephen Boyd, James
Mason, Ornar Sharif, Alec Guinness,
Christopher Plummer, Mel Ferrer,
John Ireland, Eric Porter, Finlay
Currie, Anthony Quayle. Colorido.
•kit Imperador Marco Aurélio
(Guinness), o filósofo, revela à filha
(Loren) que o filho adotivo, Lívio
(Boyd), será seu sucessor, mas seu
instável filho ilegítimo (Plummer) en-
treouve a conversa e resolve elimi-
ná-lo para tomar o Poder. Música de
Dmitri Tiomkin..

A 23 PASSOS DA RÜA BAKER
TV Studios — 21 h

(23 Paços to Baker Street) — Pro-
dução norte-americana de 1965, diri-
gida por Henry Hathaway. Elenco:
Van Johnson, Vera Miles, Patrícia
Laffan, Cecil Parker. Maurice De-
nham, Estelle Winwood, Isobel El-
som. Colorido.

* Escritor cego (Johnson) ouve um
crime ser tramado enquanto bebe
num bar e resolve impedir que ele
se consuma, mas é descoberto pe-
los bandidos, que põem sua vida em
perigo.

A ORGANIZAÇÃO
TV Globo — 23h15min

(The Organization) — Produção
norte-americana de 1971, dirigida
por Don Medford. Elenco: Sidney
Poitier, Barbara McNair, Gerald S.
0'Loughlin, Sheree North, Fred Beir,
Allen Garfield, Bernie Hamilton. Co-
lorido.

*¦*¦ Tenente Virgil Tibbs (Poitier),
da polícia de São Francisco é chama-
do a investigar assalto a fábrica de
móveis que causou a morte de seu
gerente e desconfia que o objetivo
era roubar drogas contrabandeadas.

RAQUEL, RAQUEL
TV Globo — 1h15min

(Rachel, Rachel) — Produção norte-
americana de 1968. dirigida por Paul
Newman. Elenco: Joanne Woodr
ward, Estelle Parsons, James OI-
son, Kate Harrington, Bernard Bar-
row, Donald Moffat, Frank Corsaro.
Colorido.
*** Professora solteirona (Wood-
ward) leva vida reprimida em peque-
na cidade da Nova Inglaterra. O
reencontro de antigo colega, com
quem inicia romance, dá-lhe novas
esperanças, mas não.demora a se
desiludir. Contudo, essa experiência
amarga leva-a a romper os grilhões
de seu conformismo.
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Katharine
Hepburn vê
surgir
ressentimentos
represados em
Um Equilíbrio
Delicado
(sábado, no /,
às 21 h)

e da Semarja
•••**•••**•••*•••**••*
SEGUNDA-FEIRA

13h30m — Agente 711 Pede
Socorro (7)

15h — Época Maluca (4)
22h — Noite em Bizãncio (7)

— Seriado (último capi-
tulo)

23h — Mundo Sem Sol (7) —
Documentário sobre as
maravilhas do mar dirigido
por Louis Malle sob orien-
tação do oceanógrafo
Yves Cousteau.

0h30m — O Monstro da
Bomba H (7)

TERÇA-FEIRA

13h30m — Meu» Irmãos Sei-
vagens (7)

15h — Ardida Como Pimenta
(4) — Doris Day revive
Calamity Jane e canta a
premiada Secret Love,
Oscar de Melhor Canção
de 1953.

21 h — Os Boinas Verdes (11)
0h15m — Juggernaut, Infer-

no em Atto-Mar (4). Ma-
níaco tenta explodir um
transatlântico de luxo.

0h30m — Distintivo Partido
(7)

QUARTA-FEIRA
13h30m — Caninos Brancos

. (7)
15h — Quem Está Guardan-

do a Erva? (4)
21h10m — Quando o Circo

Vier à Cidade (4) — Es-
tréia.

22h — Médica e Mulher (7) —
Seriado (primeiro capítulo)

0h45m — 0 Diário de Anne
Frank (4) — Versãopara a
TV do dramático relato da
jovem judia que durante
dois anos se escondeu
dos nazistas num sótáo de
Amsterdã.

lh — O Estranho John Kane
(7)-

QUINTA-FEIRA:
13h30m — Na Rota-rias Es-

traias (7)
15h — O Bamba do Regi-

mento (4)
22h—Médica e Mulher (7) —

Seriado (segundo capi-
tulo)

OhíSm — O Último Hurrah
(4) — John Ford fora do
seu elemento.

0h30 — As Torturas do Dr

Diabólico (7) — A terrível
visão do futuro concedida
a cinco espectadores de
um circo.

SEXTA-FEIRA:

13h30min — Posso Vencer
(7)

15h — O Barco do Desespero
(4)

21 —Scorpius (11) —Aventu-
ra de espionagem.

22h — Módica e Mulher (7) —
Seriado (terceiro capítulo)

23h — Vai Trabalhar, Vaga-
bundo (11)

0h15min — Corruptos e San-
güinários (4)

0h30min — Rebelião em Da-
kota (7)

2h — A Vida intima de Uma
Mulher (4)

SÁBADO

21 h — Um Equilíbrio Delica-
do (7) — Estréia. A peça
de Edward Albee ganhou
uma dupla de atores de
peso, Katharine Hepburn
e Paul Scofield, em sua
versão cinematográfica.

21h20min — Nosso Amor de
Ontem (4) — _ Drama ro-
mântico com bons de-
sempenhos de Robert
Redford e Barbra Strei-
sand. e uma canção-título
premiada com um Oscar:
The Way We Were.

23h — Butley (7) — Estréia. 0
dramaturgo Harold Pinter
se' aventura à direção.

23h20min — O Irmão Mais
Esperto de Sherlock Hol-
mas (4) — Gene Wilder
atrás e na frente das cã-
maras numa comédia típi-
ca de seu humor.

1h — A Invasão Hippie (7)
1h20m — Susan e Jeremy, o

Primeiro Amor (4). Dra-
ma sobre a descoberta do
amor por dois adoles-
centes.

DOMINGO

10h15min — Fúria Sangüiná-
ria (4) — James Cagney
vive um gangster psicóti-
co dado a rompantes as-
sassinos.

18h30min — O Último Sa-
murai do Oeste (7)

21h — A Ressuscitada (11)
0h15min — Samutai (4)
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Amelinha em"Nova Mulher"
• Nova Mulher de sexta-feira (canal 7,
23h) traz como principal convidada a
cantora Amelinha. além de um debate
sobre o pagamento ou não de pensãoalimentícia, coma presença da advogada
que conseguiu manter a pensão de sua
cliente, apesar do reconhecimento de queela tinha relações sexuais com outro
homem.

O humor das mãos
e do erotismo

As mãos são o tema do Viva o Gordo
de amanhã. "Mão boba", "mão branca"
e Pôncio Pilatas, que lavou as mãos, são
algumas atrações do programa.

O que vem a ser a falada onda de
erotismo? E um dos temas do Chico
Anysio Show desta quinta-feira. Atra-
ções. também: Roberval Taylor e seu
jornal especializado; Dona Dedé mostra
a Marilu seu álbum de família.

Os jovens e
as eleições

O Outras Palavras de quarta-feira
(canal 7, 23h) será sobre as próximaseleições de novembro. Jovens serão en-
trevistádos na rua e farão perguntas sobre
0 processo eleitoral, que serão respondi-
das pelos jornalistas políticos Villas-Bôas
Corrêa, Marcos Sã Corrêa, Alberto Di-
nes, Tão Gomes Pinto e Carlos Castello
Branco.

'/...."¦¦'

O aniversário
de TV Mulher

TV Mulher comemora sexta-feira o
seu segundo aniversário com uma festa
no Teatro Municipal de São Paulo. O
programa contará com a presença de
Chico Anysio, que será entrevistado ao
vivo, e Marta Rocha em claquete. Partici-
parão também da festa Clementina de
Jesus, que será homenageada, Rolando
Boldrin, Tarcísio Meira e Glória Mene-
zes. Clodovil preparou um desfile espe-
ciai para a ocasião. O pública poderá
participar ativamente (haverá um micro-
fone à sua disposição) da comemoração,
que se estenderá até 13h. Durante a
semana, Edney Giovenazzi, Nelson Ca-
vaquinho e Jucá Chaves são os entrevista-
dos de Christiane Torloni, que substitui
Marília Gabriela até quinta-feira, quando
a titular volta e entrevista Sandra Sá.

As fobias dos
brasileiros

Psicanálise: Nossos Medos, será o te-
ma de Os Médicos, esta sexta-feira (TVE,
23h), abordando as fobias mais comuns
entre os brasileiros, as conseqüências da
doença no indivíduo e os tipos de trata-
mento indicados. .

Aldemir nos
bastidores
Bastidores (Canal 7, 23h)

de quinta-feira discute a
influência das rendeiras e
cangaceiros no desenho de
Aldemir Martins, o trabalho
da atriz Consuelo Leandro e
a nova novela da
Bandeirantes, Ninho da
Serpente, com seu autor,
Jorge de Andrade.

A carreira de ítalo
• O ator ítalo Rossi, que está comple-
tando 30 anos de carreira artística, é o
convidado de Grande Otelo em Os As-
tros, esta sexta-feira, às 22h,. na TVE.
Paulista de Botucatu, 51 anos, ítalo Rossi
participava aos oito anos de representa-
ções caseiras baseadas em trechos de
ópera. Após participar da peça Casa de
Bonecas, de Ibsen, no TBC, a convite de
Ziembinski, sua grande oportunidade,
ele aluou em Casa de Chá do Luar de
Agosto, que lhe valeu um prêmio como
ator-revelação, o primeiro de uma longa
série que inclui o Molière.
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Sérgio Reis,
Dominguinhos
e Luiz
Gonzaga

NO CANAL 2,
POPULAR

E CLÁSSICO
Esta semana o Onda 82 ÇTVE, de

segunda a sexta-feira, às. 19h40min)
traz entre outras atrações, Fagner,
Gang 90 e Absurdetes, Moraes Morei-
ra e Chicago (segunda-feira); Júnior,
Zizi Possi, Biafra e Peter Frampton
(terça-feira); 14 Bis, Kleiton e Kledir,
Janis Joplin e George Benson (quarta-
feira); Wanderléia, Alice Cooper, Si-
mone e The Beatles (quinta-feira); e
Jorge Ben, Marcelo, Caetano Veloso
e Diana Ross (sexta-feira).O compositor Sivuca e sua mulher
Glorinha Gadelha, cantora, composi-
tora e poetisa, e a violonista Rosinha
de Valença estarão em Água Viva esta
quinta-feira, às 22h, na TVE. Com a
apresentação de Hermínio Bello de

^j^^MJIJPSH^^^li^a^''^

Carvalho, o programa traz também
um novo compositor: Afonso Gade-
lha, irmão de Glorinha, que executará
com a irmã e o cunhado pela primeira
vez, Em Cada Parte, em Cada Ponte.

Esta terça-feira o programa Músi-
ca Clássica (TVE, 22n) mostra a Or-
questra Sinfônica do Estado de São
Paulo executando, sob a regência do
maestro Gerard Devos, a ópera Iphi-
génie en Aulide, de Christophe Gluck,
e o Concerto n° 2 em Fá Menor, Opus
21, de Chopin, tendo como solista a
pianista Magdalena Tagliaferro.

Os compositores e cantores Sueli
Costa e Danilo Caymmi serão as atra-
çõés do segundo programa da série
Seis e Meia (TVE, sábado, 18h30min),
que terá depoimentos da jornalista
Maria Helena Dutra e do compositor
Dori Caymmi, irmão de Danilo.

O Quinteto Villa-Lobos é a atra-
ção deste sábado em Maestro (TVE,às 14h). Interpretando Arrastão, de
Edu Lobo; Naquele Tempo, de Pixin-
guinha; Os Boêmios, de Anacleto Me-
deiros; e a Suíte para Quinteto, de G.
Schuller, entre outros números.

Uma boa oportunidade para quemestá fazendo shows de Música Popular
Brasileira: o Vídeo-Rock (TVE, sába-
do, 17h30min) está abrindo espaço
para divulgar os trabalhos dos novos
artistas. Para isso, basta escrever paraAvenida Gomes Freire, 474 — progra-ma Vídeo-Rock.

• A partir de 21h de sexta-feira, a Gio-
bo estará exibindo o Forró Forrado,
com as participações de Luiz Gonzaga,
Dominguinhos, Sivuca e Sérgio Reis;
direção de Augusto César Vannucci.

Luiz Gonzaga relembra, numa fazen-
da em Campo Grande, a história dos
forrós, expressão tirada de for ali (paratodos, em inglês) festa popular que en-
cantava todos no Nordeste, durante a n
Guerra Mundial. "O forró fez a gentebrincar, dançar, se divertir e amar",
comenta o Rei do Baião.

Sérgio Reis dá seu depoimento: "Foi
no forró que encontrei minha música,
que pode ser definida como a de um
vaqueiro paulista".

Dominguinhos dá a visão do sanfo-
neiro sobre o forró: "Para mim e os
outros sanfoneiros, como Sivuca e Os-
waldinho, o forró é uma ponte entre
nossas raízes e a loucura que é viver
numa grande cidade".

Vannucci diz que o programa "pro-
cura mostrar um gênero de música de
festa muito popular em todo o Brasil,
porém pouco divulgado pelo rádio e
televisão". Além da fazenda Indiana,
em Campo Grande, e do Teatro Fènix, o
programa mostra um baile de animação
no Cassino Bangu e outro no Forró
Forrado, do Catete.

A noite do Oscar
• A festa de entrega dos prêmios Oscar
da Academia de Hollywood é atração
amanhã, na TV Globo, a partir de 23h.
Warren Beatty (Reds), Henry Fonda
(Lago Dourado), Burt Lancaster (Atlan-
tic City), Dudley Moore (Arthur, o Mi-
lionário Sedutor) e Paul Newman (Au-sência de Malícia) são candidatos ao
prêmio de Melhor Ator. Na categoria
Melhor Atriz sáo concorrentes Katheri-
ne Hepburn (Lago Dourado), Diane
Keaton (Reds), Marshsa Mason (O Doce
Sabor de um Sorriso), Susan Sarandon
(Atlantic City) e Meryl Streep (A Mu-
lher do Tenente Francês):

Cyro dos Anjos,
um acadêmico

• Mineiro de Montes Claros, 75 anos,
Cyro dos Anjos, que ocupa a cadeira 24
da Academia Brasileira de Letras como
sucessor de Manuel Bandeira, é o convi-
dado de amanhã de Um Nome na História
(TVE, 23h).

Merquior apresenta
• O diplomata e crítico literário José
Guilherme Merquior abre amanhã o ter-
ceiro episódio da série A Era da Incerte-
za, apresentada pelo economista John
Kenneth Galbraith (TVE, 22h). Em Karl
Marx — A Dissidência das Massas, Gal-
braith compara a mensagem do Manifesto
Comunista, escrito em 1848 por Marx e
Engels, com os acontecimentos reais das
revoluções desse ano na Europa, e desta-
ca a exatidão de algumas das observações
dos autores. Faz também um resumo dos
elementos básicos da teoria marxista: a
luta de classes, o colapso do sistema
capitalista através da concorrência desen-
freada e a vitória do proletariado.
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O Homem Proibido

• Mostrou esta semana a conclusão dos
médicos de que Joyce é realmente uma
neurótica com possíveis alterações de
personalidade. Deo se declarou a Ra-
quel, Cláudia contou a Getúlio que sua
mãe o ofendeu, Alberto contou a Villani
que vai lançar uma revista sobre os gran-
des vultos da História brasileira e Bretas
agrediu Jocemar.

¦ ¦ ¦
Os Imigrantes

• Esta semana, girou em torno de Nina,
que reencontrou as pessoas e quase foi

Proibido
reconhecida.-Tônico se alistou e Tufik
teve sua primeira matéria publicada no
jornal O Estado de São Paulo. Antonieta
passou mal e Mariinha descobriu que
Isabel é prima de Teca.,No capítulo de
ontem, Lico pediu Renata em namoro,
Pereira contou a Teca que vai sair de
casa, Renata e Mariinha ficaram intriga-
das com Nina e Tônico apareceu na casa
de Angelina com a farda da Força Expe-
dicionaria Brasileira.

¦ ¦ ¦
Jogo da Vida

Mariúcha foi finalmente desmascara-
da, esta semana. Rosana passou mal
quando descobriu a verdade. Zeca se-
qüestrou Flávia e acabou chorando no

ombro de Gero. Badaró tentou roubar o
cupido de Clarita, mas acabou preso por
Zelito, e Etevaldo o soltou em troca da
verdadeira história. No apítulo de ontem,
Cacilda abandonou Carla; Oswaldo e
Silas descobriram que Oswaldo conheceu
Mariúcha num cabaré, em Rio Claro,
mas ela era loura, nesse tempo.

Brilhante
Por iniciativa do diretor Marcos Paulo,
de Fernanda Montenegro é Cláudio Màr-
zo, a novela Brilhante mudou o seu final,
confirmando-se a união de Dona Chica
com Carlos. Eles gravaram a cena sem
diálogos, escritos depois que Gilberto
Braga concordou em montar outro final.
Assim, o final de Dona Chica — inicial-
mente ficaria sugerido um romance com
Mauro Mendonça — foi mesmo com
Carlos.

¦ ¦ ¦
Os Adolescentes

• A semana mostrou o auge da crise de
Caito, que acabou saindo de casa e bri-
gando com Moacir e Marilú. Liminha
está tão apaixonado que quase sofreu um
acidente de trabalho e sua mãe, preocu-
pada, brigou com Raquel. No capítulo de
sexta-feira, a briga da Caito com Moacir
aconteceu^ Diogo foi a uma gafieira com
uma prostituta. De madrugada, Moacir
acordou e viu Liminha beijando Raquel
em seu quarto.

••••••••••*•••**********************************

BONS. 

Aderindo ao estilo de
resumir avaliações, é justifica-
vel dar quatro estrelas, tipo
nível bom, para o Globo Re-
pórter e o debate entre o
Senador Franco Montoro e o

Prefeito de São Paulo Reynaldo de Barros,
acontecido no programa Ferreira Neto, da
TVS. Lógico que estes programas ainda apre-
sentam defeitos, mas todos compreensíveis,
porque o tom testemunhai do primeiro em sua
nova fase e a discussão política tipo objetiva
visando às eleições do segundo não são costu-
meiros nem têm grande tradição de feitura na
televisão brasileira.

Abandonando a narração e a entrevista
pura simples, mas infelizmente também o
horário nobre, pois agora está na faixa das 23
horas, o Globo Repórter, canal 4, às quintas-
feiras, melhorou bastante de rendimento. Ob-
tendo, por exemplo na sua segunda edição
deste ano, ótimos resultados até em assuntos
que já pareciam saturados como o futebol
brasileiro, a situação atual da Polônia e o
comércio de sangue na periferia carioca. E
como a fórmula é simples. Acompanha todos
os lances do trabalho de um repórter em lugar

Quatro
estrelas

de apenas fornecer o resultado dele. Mas é um
trabalho difícil, pois para este esquema são
necessários profissionais veteranos que saibam
dosar com exatidão o seu participar. Não
podem tentar ser superiores às notícias e nem
por elas ser esmagados. E todos os três,
Galvão Bueno, Roberto Feith e Renato Ma-
chado, se portaram muito bem. Auxiliados por
excelentes cinegrafistas com imagens precisas
ou forçosamente tremidas que à perfeiao com-
plementavam o trabalho.

Pena que a matéria sobre Gal Costa nao
teve a mesma força. As imagens foram primo-
rosas, talvez as mais bonitas já vistas na
televisão de um artista no palco, mas o texto
era lamentável. Não por culpa da muito entre-
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vistada personalidade, mas pelas perguntas
tipo "você gosta de cantar?" que ainda lhe são
feitas. Não sei como não respondeu que odia-
va e estava nisso há 15 anos por pura distração.
Enfim, mais uma vez artes e espetáculos não
recebem da televisão o tratamento sério que
outros assuntos merecem.

Outro programa que valeu foi o debate
Montoro e Barros no programa Ferreira Neto.
Regional — ambos são candidatos a Governa-
dor de São Paulo e por isso os assuntos que
predominaram eram os locais — mas impor-
tante por fazer à televisão a discussão política
objetiva. Pena que a estação colocou no ar
esta emissão apenas às 23h e só os notívagos
quebraram a longa abstinência de 18 anos
deste tipo de embate. Como as pesquisas
provaram, o senador ganhou tanto que no
final seu oponente chegou a afirmar que
Franco Montoro não o havia convencido com
seus argumentos. Colocando-se portanto na
condição de eleitor e não de candidato. Perdeu
e ainda deu bandeira.

Quem deu algumas também foi a estação,
que tratou um diálogo como se monólogo
fosse, pois jamais a câmara enquadrava os dois
no mesmo instante. E que armou para o
encontro mais de 1 milhão de condições,
fazendo que o debate tivesse mais regras do
que jogos infantis. Nem o velho brinquedo
Monopólio è tão complicado e extenso em
normas. Mas que foram bem cumpridas por
Ferreira Netto, que se mostrou mediador até
por demais olímpico. Podia ser menos, pois
tem provado em seus programas diários na
estação ser jornalista atento e capaz de per-
guntas atinentes em cima do lance.

Apesar de tudo muito preso a rígidas
regras, teve resultado sério. Mas como é
televisão brasileira, e principalmente TVS,
teve também toques folclóricos. Do apresenta-
dor dizendo ser este o primeiro debate na
história do veículo em 32 anos de vida no
Brasil. Menos verdade. Antes de 64 existiram.
Depois foi a moca encarregada de sortear as
perguntas dos jornalistas. Estava fantasiada de
ajudante de mágico e nunca parecia que ia
tirar números e sim fazer aparecer coelhos e
pombas. Foi engraçado. Como também o fato
de os candidatos elogiarem todas as perguntas
da imprensa como sendo da maior inteligên-
cia. Nada como um ano eleitoral.

kW^m_vS_\\
_W_m^___M
B BpjjB B

cEsportes

• 
Os noticiários esportivos fixos da
Bandeirantes, como o Bandeirantes

Esporte e Cupom da Copa, terão seus
horários alterados esta semana, por causa
do jogo Palmeiras x Penarol e do progra-
ma Propaganda e Mercado. Regularmen-
te às 12h30min, Bandeirantes Esporte
terá seu horário modificado ' 

para
12hl5min, sábado, e o Cupom da Copa,
que vai ao ar às 21h25min, será transmiti-
do às 20h55min de terça-feira por causa
da transmissão ao vivo do jogo Palmeiras
x Penarol, pela Taça Ademir da Guia.
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Didi está em Minuto da Copa

• 
São as seguintes as atrações de Minu-
to da Com esta semana:

Amanhã — Didi, um dos maiores joga-
dores do futebol mundial, titular da Sele-
ção Brasileira nas Copas de 58 e 62 e
técnico da Seleção Peruana de 1970.
Terça — As Seleções de Brasil e Alemã-
nha através dos tempos, os dois países
líderes de estatísticas em Copas do
Mundo. . 

*

Quarta — O atacante Mano Kempes, da
Argentina, artilheiro, com seis gols, e
melhor jogador da Copa de 78.
Quinta — As prorrogações em finais de
Copas do Mundo: Itália x Tcheco-
Eslováquia 1 (em 1934), Inglaterra 3 x
Alemanha Ocidental 2 (em 1966) e Ar-
gentina 3 x Holanda 1 (em 78).
Sexta — Johann Cruyff, o genial jogador
holandês que maravilhou o mundo na
Copa de 74. ;
Sábado — Os mais bonitos gols de falta
marcados por jogadores brasileiros em
Copas do Mundo.

¦ ¦ ¦

___. De segunda a sexta-feira, Eliakim
B Araújo apresenta em 10 minutos as
principais notícias esportivas do dia, em
Esporte Hoje (TVE, 2J.h5min),
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POR que será que as pes-
soas não se contentam

em mandar e querem apare-
cer também??? O Moisés
Veltman, diretor da TVS,
não contente de ganhar seu
alto salário, adora sentar nas
cadeiras em frente às câme-
ras. Tudo que é programaele aparece. É muita vaida-
de!!! O pior é que ele, quan-
do faz comentários no tele-
jornal Noticentro, faz cita-
ções em latim. Substituir"direito de espernear" por"juse sperniandi" é coisa de
Mathusalém.

V

DEPOIS 
de duas novelas

na Globo, Fernanda
Montenegro volta a fazer
teatro. No final de agosto ela
estréia no Teatro dos Quatro
com uma peça alemã chama-
da As Lágrimas Amargas de
Petra Von Kanz.

OStepan 
Nercessian esta-

va uma arara. Ele foi
gravar uma externa da nove-
la O Homem Proibido, em
Jacarepaguà, e ficou por lá,
totalmente perdido. • En-
quanto a equipe de produção
se aprontava para vir embo-
ra, o Stepan foi dar um tele-
fonema e quando percebeu
estava de roupa de motorista
e sem um tostão no bolso.
Ele, que está sempre de bom
humor, subiu pelas paredes.

Campos

Estão querendo matar o povo de
desgosto. Vai entrar no Senado um projeto
estabelecendo a transmissão, pela televisão,
do noticiário do Congresso Nacional. E os
políticos não fazem por menos. O horário
que eles desejam para a transmissão em
cadeia para todo o Brasil é, simplesmente,
o horário nobre.

Eu fico pensando até onde os políticos
têm o direito de fazer imposições tão
absurdas. Não é preciso fixar horários para
transmitir informações. Quando as notícias
são importantes, elas aparecem sem
pressões, sem arbitrariedades. O povo não
é burro e não se vai deixar enganar. Se
este projeto for aprovado, vai acontecer o
mesmo que já acontece nò rádio com a
Hora do Brasil. Vamos ter o maior
número de aparelhos de TV desligados no
país. É preciso encarar o veículo com
seriedade e não com os olhos de quem
quer aparecer e garantir seu alto salário.

Fica difícil imaginar sair do ar de
repente, Regina Duarte e Francisco Cuoco
sendo substituídos por uma voz misteriosa
que anuncia: com vocês Laélia Alcântara e
Evandrò Carreira. É pra arrasar com a
televisão no Brasil.

CAUBY 
Peixoto continua trabalhando horrores.

Ele vai ter uma participação especial na novela
Jogo da Vida, durante dois capítulos. A gravação
vai ser na boate Xeroca. Em abril, ele e seus
irmãos se apresentam no Maksoud Plaza, em São
Paulo. Depois do Sinatra, só mesmo o Cauby.

O 
Jorge Fernando, diretor
da novela Jogo da Vida,

resolveu voltar ao teatro.
Vai trabalhar como diretor e
ator de um espetáculo que
ainda não tem nome, junto
com Cláudio Gaya, Luiz
Fernando Guimarães e Duse
Naccaratti. Serão sete mini-
peças de 10 minutos e o
público vai ter participação
escolhendo quem vive cada
personagem. A estréia da
peça está prevista para o mês
de agosto.
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Rede Globo pretende
fazer uma grande cober-

tura da Copa do Mundo na
Espanha e está preocupada
com todos os detalhes, rara
evitar os problemas que
aconteceram na Copa da Ar-
gentina, quando quatro pes-
soas tiveram pneumonia, to-
dos farão um rigoroso exame
médico antes da viagem. Pa-
ra que o trabalho saia perfei-
to, a Globo vai mandar para
a Espanha 141 profissionais.
Alguns deles, como é o caso
do repórter Carlos Nasci-
mento e do cinegrafista Hu-

;o Sá Peixoto, já estão por lá
á três meses.

¦ ¦ ¦

OWilton 
Franco precisa

ter muita coragem paraapresentar durante 10 minu-
tos o Lemgruber, no Povo na
TV. Isso é realmente tripu-
diar, ofender, humilhar to-
das as pessoas religiosas. In-
crivei, mas em apenas 10
minutos Lemgruber fez qua-tro paralfticos andarem. Je-
sus não conseguiu isso em 33
anos. E a Censura fica preo-

cupada com os capítulos do
Homem Proibido. É brinca-
deira uma coisa dessas???

¦ ¦

MOACIR 
Deriquém já

está-se preparando pa-
ra assistir à festa de entrega
do Oscar, nesta segunda-
feira, pela televisão. Ele
curte tanto este prêmio que
já comprou champanha e
queijinhos franceses. A
apresentação do Oscar vai
ser do Hélio Costa e os co-
mentários serão de Rubens
Ewald Filho.

O Hélio vai ficar aqui no
Rio, transmitindo do estú-
dio, uma festa que acontece
nos Estados Unidos. Se a
Globo fosse uma emissora
pobre eu até perdoava, mas
com tanto dinheiro isso é um
absurdo.

¦ ¦
LILLAN 

Lemmertz, a Flá-
via do Homem Proibido,

fez uma operação plástica
em São Paulo, mas não teve
muita sorte. Ficou com um
buraco na cabeça e teve que
tirar um pedaço da virilha
pra botar no lugar. Ninguém
nota porque o cabelo está
escondendo. Agora, só de
brincadeira, dizem que
quando ela pensa levanta a
perna ou quando levanta a
perna ela pensa. Que situa-
ção!!! Mas o rosto ficou
bom, a Lilian está muito bo-
nita.

y I
OUTRAS 

três que farão
plástica são: Célia He-

lena (Regina de Brilhante), a
Gina, mulher do Francisco
Cuoco, e a Tônia Carrero.
As duas primeiras ficam poraqui e a Tônia vai a São
Paulo fazer implante de ca-
belo. Mulher já gosta de so-
frerü!

1
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óticas brasil
Qualidade
é a nossa menina
dos olhos Pág. 5

As reclamações,
as diversões e as
dicas de quem ama
o Rio

Pág. 3

Cassu
Ficam pelo chão mas
podem ser a alma de
uma casa: tapetes,
do persa à palha

_ Pág. 4

Criança
Como eliminar
manias sem criar
problemas maiores

Pág. 11

Moda.
Muitas rendas no"new romantic" que o
inverno vai mostrar

Pág. 9
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DISCO
Angela Rô Rô-

Pouco a pouco Angela Rô Rô retorna
ao contato com o chamado grande público,
depois dc uma abstinência compulsória.
Seu show (lotado todos os dias) no Teatro
Clara Nunes, e a tão esperada curva de
ascensão nas vendagens do LP Escândalo
são fortes evidências.

Lourenço Baeta-
O Boca Livre Lourenço Baeta continua

organizando material para o lançamento
de um LP. segundo de sua carreira solo.
Há interesse da Polygram.

Má qualidade-
Produtores e músicos norte-americanos

estão gritando por causa da má qualidade
dos discos que as gravadoras tem colocado
no mercado atualmente. Segundo Bill
Szymczyk (que produziu, por exemplo,
Face Dances, do The Who) afirma que a

qualidade dos discos está caindo desde
1973 por causa da crise do petróleo. Um
jornalista pegou, recentemente, 350 LPs

para teste e chegou à conclusão de que
40% apresentavam defeitos.

No Brasil, o problema de prensagem
ainda é gritante em algumas marcas. A
sugestão dos americanos para os consumi-
dores é de que evitem a compra de discos
lacrados. "O ideal, afirma o jornalista
Woody Roberts de Billboard, é ouvir o
disco inteiro na própria loja, pois um LP
nunca é igual ao outro."
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lritimista, Caetano trocou o Maracanãzinhp por platéias menores no Canecão

Mundo Pequeno
Assim como os Rolling Stones não

cabem mais no mundo do Time Magazi-
ne, Caetano Veloso parece caminhar, a
cada ano, para o cobiçado éden^dos
indiscutíveis. Seu no LP Cores, Nomes,
além de estar sendo amplamente execu-
tado em praticamente todas as rádios de
sucessos do Brasil, ainda não recebeu
uma crítica negativa sequer, por parte da
imprensa carioca.

Mas Caetano continua um pouco
avesso a platéias gigantescas. Por isso,
seu show será no Canecão, inicialmente,

sendo parcelado em várias apresenta-
ções para micro-platéias, principalmente
no subúrbio e Baixada. Como Mick
Jagger, Caetano parece estar, sempre,
dez anos na frente e sabe de cor a trilha
da realidade carioca. Foi como disse
Regina Echeverria na Isto É (n° 273):
"Há dezessete anos, Caetano vem sendo
não só um dos maiores compositores
brasileiros como um de seus mais agudos
críticos e por isso continua na vanguarda
das discussões sobre a música popular".

-Simon & Garfunkel-
A versão pirata já circula há

meses pelos Estados Unidos. Por
isso a WEA está lançando em grande
estilo o álbum The Concert in Cen-
trai Park, que marca a volta da dupla
Simon & Garfunkel.

Com 20 músicas, entre elas os
maiores sucessos da dupla, o álbum
traz como brinde um pequeno livro
contando a história dos dois. O disco
está sendo recebido de pé pela crítica
internacional.

The Clash
As discutíveis posturas do presidente

Ronald Reagan em relação a El Salvador,
e as seguidas pressões sobre a Nicarágua,
fizeram subir, consideravelmente, as ven-
das do último álbum triplo do grupo inglês
The Clash, que se chama Sandinista.

Ozzy Osborne-
A CBS está lançando um LP do ex-

vocalista do grupo inglês Black Sabbath. O
disco trás como carro-chefe a faixa Flying
High Again. Osborne está sendo submeti-
do a tratamento psiquiátrico devido a su-
cessivas depressões. Há meses (conforme
já comentamos aqui) ele cantava com o
Sabath nos Estados Unidos e, da platéia,
jogaram um morcego no palco. O cantor
pegou o animal, arrancou a cabeça com os
dentes e devolveu, sendo internado em
seguida.

Pureza
Extra é o nome do LP que lança a

dupla Lulu Guedes e Thomas Roth. Trata-
se de um disco sério, digno e extremamen-
te bonito. Como destaque está a faixa
Angra, que critica com rara riqueza poética
as proezas nucleares do governo.

O disco é basicamente ecológico, daí o
nome, Extra, extraído de um jornal aler-
tando sobre a necessidade urgente de cons-
ciência ecológica.

Coisas Nossas ¦
Depois do estrondoso sucesso com

Marlene na Sala Funarte, o grupo Coisas
Nossas sai para várias apresentações pelo
Rio. O grupo mostra o que há de melhor
em música brasileira autêntica.

. Luiz Antônio Mello
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Visite Maceió para conhecer o Brasil
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Quem pretende visitar Maceió pela primeira vez e
imagina que vai encontrar homens rudes, mulheres e
crianças famintas acampadas como ciganos ou pedindo
esmola pelas ruas da cidade vai se surpreender. Segundo
depoimento de um pescador — "aqui só passa fome quem
tem preguiça ou não quer trabalhar". A juventude que
freqüenta as praias como Pajuçara, Ponta Verde e outros
que estão localizadas dentro dos limites da capital parece a
mesma que é encontrada em Copacabana, Leblon ou
Ipanema. É uma juventude alegre que usa trajes da moda e
curte muito o sol, o céu e o mar, levando vantagem sobre
os freqüentadores das praias do litoral sul do Brasil; não há
poluição e a vegetação tropical ainda está intacta.

E há as atrativas excursões às piscinas naturais, que se
formam nos arrecifes, na maré baixa. Mas nas manhãs de
domingo, principalmente, o espetáculo ganha um colorido
intenso. Carros e motos invadem as avenidas litorâneas e
na praia e nos bares o papo corre solto, entre cerveja
gelada e o tira-gosto, que pode ser um prato de frios ou
patinhas de uçá, camarões, sururu, carangueijos, siris etc.

Maceió tem muitas e belíssimas praias: Pajuçara,
Avenida, Sete Coqueiros, Jatiúca... A primeira impressão
que o turista tem, assim que chega ao Aeroporto Campo
dos Palmares, é bastante favorável, surpreendendo-se
ainda mais quando chega à cidade, percorrendo a distância
de 30 quilômetros (aeroporto/cidade) em modernas estra-
das asfaltadas. Os hotéis de Maceió são bons e acolhedo-

res, principalmente os de quatro estrelas — Jatiúca, com
seu ambiente tropical ornamentado pela Lagoa das Antas;
o Beira Mar e o Luxor, ambos na praia do Sobral.

Quanto a passeios, Maceió oferece muitas opções. O
velho centro da cidade tem muitos pontos interessantes,
com destaque para o prédio da Associação Comercial,
onde já funcionou a Câmara Municipal. Em estilo clássico,
com suas imponentes pilastras, lembra um palácio romano.
Também o Palácio Floriano Peixoto, o Teatro Marechal
Deodoro, Catedral Metropolitana e Igreja de Bom Jesus
dos Martírios são visitas obrigatórias para os turistas. Tudo
isso são apenas algumas das atrações que Maceió tem para
oferecer para o turista.

Para o feriado de 21 de abril, algumas agências de
turismo estão oferecendo um roteiro com destino a Ma-
ceio, com hospedagem no Hotel Jatiúca, bastante moderno
e construído nas próprias areias de uma praia cheia de
coqueiros, dispondo de toda uma infra-estrutura hoteleira
de um hotel de categoria internacional. A viagem, aérea,
sairá do Rio dia 16 de abril e regressa no dia 21. O preço da
viagem é de CrS 66.000,00 por pessoa, com tudo incluído.
Na parte aérea poderá haver um desconto para quem viaja
com a família, utilizando a Tarifa Familiar. Qualquer
informação você poderá obter pelo tel. 240-5112, no Rio
de Janeiro.

Roque de Almeida e Eduardo Souza
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CIDADE
Feijoada e Protesto——v

Mesmo sendo o prato escolhido um tanto -
pesado, os moradores da Rua Macedo Soares, na
Lagoa, não passaram mal com a feijoada promo-
vida ontem na rua, durante uma manifestação de
protesto. O que causa ihdigestão nos moradores é
o desmatamento que a construtora Pen estáfazen-
do, numa área que foi reflorestada, no ano
passado, pela Superintendência de Geotécnica, e
que custou Cr$ 11 milhões ao município. O
reflorestamento, aliás, muito bem feito, foi para
conter a encosta, pois o terreno é muito sedi-
mentar.

O objetivo do protesto é sensibilizar as auto-
ridades já que segunda informação dos morado-
res, o embargo da obra será decidido no dia 31
deste mês. Por enquanto, a Construtora Pen está
fazendo apenas testes de solo no local: já arrancou
cerca de 50 árvores e fez seis perfurações, com
sonda, de até 32 metros de profundidade, sem
encontrar rocha.

Jockey-
'¦¦ Os caminhões pipa da empresa Gavour continuam
dominando o espaço (ex-comunitário) da Praça Santos
Dumont, indiferentes às reclamações gerais.

Seis horas da manhã: hora de esquentar motores.
Pobres moradores!

• Parece que a praça esta realmente condenada a ser
garagem, lavanderia, banheiro público e outras coisas
mais.»

.-

Santa Teresa

índio sem teto
Abandonado e ameaçado de desa-

bamento é como está o velho casarão
que, desde 1953, abrigava o Museu do
índio, na Avenida Mata Machado, 127.

As primeiras peças do Museu foram
doadas pelo Marechal Rondon, que as
trouxe na ocasião em que estava sendo
organizado o serviço de linhas telegráfi-
cas de Mato Grosso ao
Amazonas. Outro entusias-
ta e grande colaborador do
Museu foi o antropólogo
Darcy Ribeiro.

Há cinco anos o Museu
teve que se mudar do velho
casarão para um espaço im-
provisado do Ministério do
Interior, pois uma avenida
passaria sob o histórico pré-
dio. Numa área bem menor
que a original (cerca de
40%) o Museu do índio
ainda hoje funciona nas
suas instalações provisó-
rias, enquanto o antigo ca-
sarão fica, literalmente, às
moscas, e sobre a av. não se
ouviu mais nada.

Quem perde com isso é
a própria comunidade (sob
diversos aspectos), pois é
riquíssimo o acervo do Mu-
seu. Antes da mudança, o
segundo andar do prédio já
era insuficiente para abri-
gar o material que possuía:
14 mil peças, 16 mil livros,
e 40 toneladas de documen-
tação. Após a transferên-
cia, em 1977, foi somado ao acervo toda
a documentação pertencente ap antigo
Serviço de_ Proteção ao índio, hoje

Funai, e ainda a biblioteca particular de
Rondon — com 25 mil volumes sobre a
cultura indígena.

São muita as dificuldades do Museu,
que está aberto à visitação pública de
segunda a sexta-feira, das lOh às lóh —
Rua das Palmeiras, 55. Quem quiser
pode checar. A própria limitação do
horário de visitas resultas das dificulda-
des existentes.

rGávea-
Engarrafamento, de manhã e a tar-

de, buzinas, barulho de muitos moto-
res e pouco espaço nas calçadas, fazem
parte do dia-a-dia da Rua Artur Arari-
pe, desde a inauguração da Auto-
Estrada Lagoa/Barra.

Inconformados, os moradores da
rua — há tão pouco tempo pacata — se
reunirão, na quarta-feira, com o dire-
tor-geral do Departamento de Estra-
das de Rodagem e um representante do
Detran, para apresentar sugestões.

De acordo com o esquema do De-
tran apenas quatro linhas de ônibus
deveriam passar pela rua, e na prática
são 21 linhas que tem trafegado por
ali. Pode-se, por aí, imaginar o caos
que reina no local...

No encontro, os moradores entrega-
rão um abaixo-assinado com 1 mil 800
assinaturas — para reforçar as reivin-
dicações. Entre as sugestões que apre-
sentarão, destacam-se: a inversão da
mão na Artur Araripe, que passaria
para o sentido Av. Padre Leonel Fran-
ca — Rua Marquês de São Vicente; e
inversão do trânsito na Av. Rodrigo
Otávio, para o sentido Praça Santos
DumontIPraça Sibelius.

•»

E quanto ao casarão da Avenida
Mata Machado? não valeria a pena
mantê-lo por sua arquitetura e história?

Nos dias 2 e 3 dé abril, o Centro Cultural Laurinda
Santos Lobo, na Rua Monte Alegre, 306, apresentará
O Rei da Voz, um show com Lauro Benevídes e
Domício Beviláqua. Os dois, além de cantar, tocarão
viola, violino, violão e bandolim. Os ingressos são bem

"baratos: CrS 200.

Entrada franca______
O saxofonista Juarez Araújo, que

dirige e toca na Dixie Band, do Clube
21, abre hoje o Projeto Música Instru-
mental, promovido pelo Instituto Muni-
cipal de Arte e Cultura, com um show
no Parque da Catacumba.

Nonato (trombone), Rique Pantoja
(teclados), Newton Rodrigues (trumpe-
te), Nilson Mata (baixo) e Everaldo

(bateria), acompanham Juarez neste
que promete ser um grande show, se a
chuva não atrapalhar.

Um dos precursores do movimento
de músicos do Beco das Garrafas (nos
anos 60), que resultou na Bossa Nova,
Juarez Araújo já foi apontado como o
terceiro saxofonista do mundo — pela
revista norte-americana, "Cash Box"

O show começa às 18h, com entrada
franca.

"Celebrities
Encerra hoje o espetáculo musical

Celebrities, apresentado pelo Little
Theatre (formado por um grupo de
estrangeiros), sob a direção de Laura
Chipe. Cenas de Fame, Cabaret, Porgy
and Bess, e outros musicais de sucesso
em Hollywood, fazem parte do show
que é muito variado: tap-dancing, jazz,
can-can, e todos os ritmos que caracteri-
zaram Hollywood.

Mais de 60 pessoas fazem parte do
elenco que é, na sua maioria, de ama-
dores. I

Celebrities vem-se apresentando na
Escola Americana desde o dia 25, e
quem quiser ver o espetáculo pode fazer
reserva através do telefone 247-8924, ou
comprar o ingresso na bilheteria da
Escola, na Estrada da Gávea, 132. Os
bilhetes custam CrS 600 (inteira) e Cr$
400 (meia). Começa às 17h.

Leticia Coimbra

Tijuca-
Para os que curtem som (da
aparelhagem à melodia)
uma boa notíca; na próxima
4a-feira, mais uma boa loja
de aparelhagem ide som sur-
gira no bairro. É a Veiga
Som, que funcionará na*
Rua Barão de Mesquita,
206-A.

Curso
• No dia 5 de abril come-
cará um curso para jovens,
com duração de dois meses,
abordando os seguintes te-
mas: o corpo no jovem;
orientação sexual; relacio-
namento jovem-adulto; o
jovem na sociedade.

Quem coordena o curso
é a psicóloga Vera Maria
Jacques da Cruz, que pode-
rá dar maiores informações
aos interessados, pelo tele-
fone 274-6341. Os contatos
também podem ser feitos
pelos telefones 266-5970 e
226-7147 — estes últimos
da Clínica Pavlov, na Rua
Barão de Lucena, 28.
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TAPETES 

soltos, dos mais diversos materiais e

padrões, substituem hoje os carpetes, principal-
mente em cômodos sociais, sala, sala de jantar,

escritórios. A nova tendência, que já pode ser observada
nos apartamentos decorados de uns cinco anos para cá,
surgiu como conseqüência dos pisos modernos, como
fõrmicas, pedras São Tome, tábuas corridas, lajotas, que
exigem complementos como tapetes soltos para um efeito
mais aconchegante no ambiente.

Tapetes persas eram praticamente a única opção em
termos de tapetes a alguns anos atrás—"SÍém de serem um
sinal de status. Hoje, devido ao alto preço ocasionado por
guerras no Irã, de onde são originários, os Kelins e Bucaras
podem ser substituídos por arraiolos (não necessariamente
os portugueses, quase tão caros quanto os persas), por
tapetes indianos, africanos e até mesmo os de palha e sisal,

que tão bem se encaixam na ambientação de móveis claros
e despojada das casas jovens. Alguns tapetes persas,
principalmente os modernos, são ainda encontrados a
preços acessíveis em casas de antigüidade. E quem insiste
no tapete persa e náo se preocupa com certificados de

qualidade, antigüidade e originalidade pode optar pelas
imitações de persa, os pérsias, algumas já muito bem-feitas
pela Tabacow e Sào Carlos e que garantem o mesmo efeito
decorativo a preços bem mais em conta.

A vantagem do persa é sua versatilidade: encaixa-se
bem em qualquer ambiente, clássico e moderno. Quem
tem muitos tapetes persas originais não deve temer em
expô-los, mesmo que toda a superfície do cômodo seja
coberta. As imitações, porém, devem ser usadas com
parcimônia, sob a mesa da sala de jantar, na circulação de

um ambiente para outro, no centro de um grupo de sofás,
sob uma mesa de centro. "

O arraiolo, tapete feito a mao que teve sua origem em

portugal e hoje é feito artesanalmente em larga escala no
Brasil, realça os pisos modernos com seu colorido e
estamparia de animais, flores e plantas ou geométricos. Os
mais conhecidos e considerados os mais perfeitos em
comparação com os portugueses são os da Casa Caiada, de
Pernambuco, vendidos no Rio em lojas como a Vivará, em
Ipanema, e no Artesanato O Sol. Os preços dos arraiolos
são bem mais acessíveis dos que os persa e para os
ambientes rústicos e o clima carioca são das melhores
opções. , ,. .

Os tapetes de palha e sisal, em geral, limitam-se as
decorações despojadas e rústicas, mas, mesmo num estilo
mais sofisticado de ambiente, podem se tornar interessan-
tes contrastes. Artesanais ou à máquina, em geral origina-
rios do Nordeste, esses tapetes surgem nos modelos mais
variados, com diferentes tramas, redondos, quadrados,
passadeiras, a preços compensadores.

Quem viaja muito, pode aproveitar para trazer enrola-
dinho na mala tapetes que não existem por aqui e são
encontrados a bons preços fora do país. E o caso dos
tapetes marroquinos, com estamparias geométricas, dos
tapetes peruanos, com seus desenhos de sol e colorido
forte, os mexicanos, listrados, ou os indianos.

Se a casa tem carpete em toda a extensão, não vale a
pena retirá-lo, mas sim aproveitar para cobrir alguns
espaços com tapetes soltos, medida que garante maior
charme e torna o ambiente aconchegante.

Patrícia Mayer

De palha e sisal,
esses tapetes são
vendidos a preços
acessíveis e alé
numa decoração
sofisticada são
interessantes
contrastes.
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ESTA 
foi a semana dos de-

bates políticos. Todos os
papos e comentários refe-

riam-se à fraca performance
do Reynaldo de Barros, ao de-
sempenho um-pouco melhor
do Senador Franco Montoro e
aos modos sui-generis de Fer-
reira Neto — este, o grande
vencedor do debate. Portanto,
começou, para o grande públi-
co, a batalha das eleições. Pelo
que tudo indica, mesmo sem
que caia a Lei Falcão — que
limita o aparecimento de can-
didatos às televisões — tere-
mos muitos debates até no-
vembro. Bom para os eleito-
res, bom para alguns poli-
ticos.

.Cinema.
Uma boa para a garotada: reestreou o filme Menino

do Rio. agora com censura para maiores de 14 anos
(antes, tinha sido liberado apenas para maiores de 16
anos). Em geral, o filme agrada, apesar da fragilidade do
toma — e do roteiro — mas tudo dentro de uma técnica
bastante satisfatória, pessoas bonitas, e muitas paisagens
do litoral do Estado. No Lido 2, Coral, Jóia, Olaria,
Cinema 3, Imperator, Palácio. Às 14, 16, 18, 20 e 22
horas. O filme é de Antônio Calmon e tem André Biasi e
Claudia Magno nos papéis principais.

EP^" ^.üi^Bh^B____B

HBPi -%!? wÊ
(______¦ '^'': ^^ ^mrmM

Wkm< 'w. fl^ í^flniai" ^ mlm. - -m

!___. 
" :-^™ íbb

m BPr: " íl^^^B§ llfl fl ' <WSBÊ B

1 _&&*^mJ I
9 '¦':',¦¦¦" _______

^fl |BÜB mk ^flBB 11 ; i H§ __BBPlÍ.tf§I " «,.?«.>/.> ¦
Henríette Moríneau volta aos palcos

.Teatro.
Uma reestréia para a próxima semana: Henriette

Moríneau volta ao palco do Teatro Carlos Gomes como
a "Maude" de Ensina-me a viver. A direção é de
Domingos de Oliveira, os cenários são de Marcos
Flaksman, e os figurinos de Kalma Murtinho. No elenco,
Natalia Thimberg, Diogo Vilela, Carlos Kroeber. O
espetáculo será de terça a domingo e os ingressos
custarão CrS 800,1)0 e CrS 500 (estudantes).
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Hoje, no Canal Livre,
o candidato ao Governo
do Estado do Rio de Ja-
neiro, Deputado Miro
Teixeira, que até agora
não se mostrou muito in-
clinado a aceitar debates
com qualquer dos candi-
datos de outros Partidos.
É possível que a posição
do deputado mude à me-
dida em que aumente o
número de políticos se
confrontando frente a
frente. Enquanto isso
não ocorre, vale ouvir as
idéias de Miro Teixeira,
que terá como entrevis-
tadores, entre outros,
Paulo Alberto Monteiro
de Barrose Luciana Vi-
las Boas. Às 23h na Ban-
deirantes:

Irmã de
Lucélia Santos

também
participou de
Luz dei Fuego

Cristina
Santos já está
no elenco da
peça 

"Calúnia"
em cartaz

no Teatro
Maison de
France e vai
participar do
MPB Shel 82
cantando Fiapo
de Capim, de
Lisieux Costa.

Além de
atriz, Cristina é
cantora, e está
se preparando
para lançar o
seu primeiro
LP. Sucesso.
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.Sriows.
• Oportunidade rara: hoje,

às 21h30min, no Cine Show Ma-
dureira, Jarbas Macalé e Luis
Melodia. Macalé dispensa apre-
sentações e, desde que adotou
uma linha de samba estilo Morei-
ra da Silva — do qual se declara
sucessor — tornou-se irresistível.
E Melodia, famoso por músicas
de grande sucesso como Pérola
Negra, estava afastado há algum
tempo dos palcos do Rio. Gran-
de pedida para quem gosta de

música popular brasileira pro-
gressiva.

• E amanhã, o Moreira da
Silva — em carne e osso — é
convidado especial do elenco fi-
xo de Noitada de Samba, no
Teatro de Arena. Além de mo-
rengueira, a noitada conta com
Xangô da Mangueira, Mariúza,
Paula do Salgueiro, Zeca da
Cuíca. Ingressos a Cr$ 800 e Cr$
500 (estudantes). Às 23 horas.
Shopping Center Copacabana.
Siqueira Campos 143.

Samuel Wainer Filho
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Jards Macalé no Cine Show Madureira
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ECONO

Em breve teremos eleições. Pela primeira vez em mais
de dez anos os habitantes do Estado do Rio de Janeiro
terão oportunidade de escolher via direta seus governan-
tes. É uma chance boa demais para desperdiçar — para
não sorvê-la até a última gota, saboreando todo o sabor
que porventura ela tenha, se líquida (e certa) for.

Mas como escolher o melhor candidato? Qual possui o
melhor programa? O que é a melhor alternativa para nosso
Estado, de tão má sorte com seus últimos governos?

Enfim, o que é bom, o que é melhor para cariocas e
fluminenses?

As coisas de governo são muito complicadas. Em seu
todo, como diria Nelson Rodrigues, só o sobrenatural de
Almeida seria capaz de compreender. Porém, há algumas
realidades de natureza econômica que merecem análise,
pois terão forçosamente que estar presentes a esquerda e a
direita de qualquer candidato, de qualquer governador.

O Estado no contexto nacional

Não se pode ignorar que o Brasil é um país de governo
centralizado. A sede de toda e qualquer decisão importan-
te é Brasília. Seja qual for o resultado das próximas
eleições esta centralização continuará a existir, vez que a
estrutura de impostos, portanto a corrente de dinheiro
público, é extremamente direcionada para o Governo
federal. Atualmente a parcela de recolhimentos públicos
que é gerida diretamente pelos Estados e municípios é
ínfima. Assim, o dinheiro e o poder de decisão estão e
continuarão em Brasília.

Nosso futuro Governador, independentemente de seu
matiz político, não poderá olvidar este fato: para governar
bem é necessário dinheiro; para governar muito bem é
preciso muito dinheiro. O dinheiro está com o Governo
federal, logo caberá ao futuro Governo do Estado manter
um relacionamento inteligente com Brasília, se desejar ter
acesso aos recursos do BNH, BNDE, Caixa Econômica e
os inúmeros programas de auxílio do Governo federal (já
se fala no "Protudo...")

Portanto terá maiores chances de fazer melhor pelo
Estado do Rio o governo estadual que tiver meios de obter

Para Governar o Rio não basta ser eleito
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mais recursos federais para o Estado, já que sem dinheiro
só se pode pazer o que peixe faz a vida toda: nada.

As opções imediatas
O Estado do Rio é o microcosmo econômico do

Brasil. Isto é, temos aqui mesmo, dentro de nosso Estado,
uma situação similar à de nação: regiões ricas e regiões
pobres; má distribuição da renda; falta de recurso humano
especializado convivendo com falta de emprego; esvazia-
mento econômico de certas atividades enquanto outras
experimentam uma verdadeira explosão desenvolvimentis-
ta, enfim, um pouco de tudo.

O futuro governante inicialmente terá que estabelecer
seus objetivos mais imediatos. Como escolher o que fazer
primeiro em meio a tantas necessidades?

Compromissos eleitorais à parte, o governante pode
iniciar sua lista de prioridades pela lista de prioridades do
cidadão comum, este verdadeiro artífice do milagre brasi-
leiro. O que ele deseja neste Estado? O que espera de seu
governo?

Os grandes problemas são sobejamente conhecidos: o

governante que contribuir para a solução da falta de

moradia, da falta de transporte eficiente, do excesso de
criminalidade e violência, da falta de emprego para a mão-

. de-obra não-qualificada e para a melhora do sistema
educacional, faria, sem dúvida, um governo capaz de
reanimar cariocas e fluminenses.

De quebra, bem que poderíamos ter um processo de
desburocratização que realmente tirasse o Estado das
costas do cidadão-contribuinte, que além de tudo pagar
ainda tem que se submeter aos maiores sacrifícios por
órgão do Estado.

A vocação econômica do Estado
O atingimento dos objetivos listados só pode ser

obtido em parte ou no conjunto através de desenvolvimen-
to econômico. É preciso, óbvio, que a economia do país
não contribua negativamente, mas dentro deste quadro
cabe aos governantes do Estado liderarem um processo
capaz de reacender a chama do desenvolvimento local.

O Estado do Rio, notadamente o Grande Rio, sempre
teve uma extraordinária vocação para centro exportador
de serviços, ou seja, a cidade, pela sua antiga situação de
Capital do País, pelas suas ligações internacionais e até
pelo espírito de seu povo, possui perfil ímpar dentre os
demais centros brasileiros para sediar atividades de presta-
ção de serviços tais como comércio internacional, Finanças,
artes, turismo, etc... Cabe ao governo do Estado o
constante desenvolvimento de incentivos e regulamentos
capazes de acentuar este favorecimento da. região, de
forma a garantir a estes serviços seu progresso.

Inegavelmente a atividade industrial tem forte relacio-
namento com a geografia. Uma região montanhosa, longe
do litoral não é a ideal para a construção de navios; por
outro lado o melhor lugar para uma fábrica de cimento é
em cima da mina de calcáreo... Portanto, uma forma de
apoiar e expandir a atividade industrial do Estado ve
conseqüentemente seu desenvolvimento é o futuro gover-
no estadual definir-se pelas atividades industriais em que o
nosso Estado tenha uma vantagem geográfica sobre outras
regiões do Brasil. A indústria cimenteira é bom exemplo,
já que temos excelentes jazidas de calcáreo. A indústria
naval melhor ainda, já que temos duas das melhores baías
do Brasil, além de toda a infra-estrutura necessária a esta
atividade. Enfim, é preciso procurar fazer o que dá o
melhor resultado com o menor esforço, pois leite tira-se de
vaca e não de pedra... (CONTINUA DOMINGO QUE
VEM)

tSérgio, Raposo
Sérgio Raposo, economista, é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executi-
vos Financeiros

QUE SOM ESCOLHER? Informe se com quem tem mais tradição, aliada a
competência técnica e seriedade profissional.

VEIGA SOM.
Você mesmo pode fazer seu plano de pagamento a prazo, inclusive com parcelas intermediária.
e ter seu crédito aprovado em minutos. Entrega e instalação, sem ônus, em 24 horas mesmo!
Traga apenas: comprovante de renda, residência. CPF e identrdadt.

AGORA TAMBÉM NA TIJUCA
RUA BARÃO DE MESQUITA. 206-A

TEL.: 2480992

QvhgaSõm
RIO

O SOM QUE TRANQÜILIZA
. Rua da Quitanda. 30 Gr. 502 T«l_: 252 «a» _ 221-1525

NITERÓI - Rua 15 d* Nwrtmbro. 49 - Ufe< J1--33S3
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ÁRIES">l dc março a 20 de abril

_W^\
TRABALHO: Apesar de você
se encontrar sob direta influên-
cia de Marte, seu regente, as
condições desta semana não
sáo muito favoráveis às costu-
meiras ações agressivas do
ariano. Procure mostrar-se

mais controlado que de costu-
me FINANÇAS E NEGÓCIOS: Não se arrisque em
aventuras e decisões superficiais. Procure criar à sua volta

um clima dc maior estabilidade. PESSOAL: Uma influen-
cia astrológica muito acentuada pode levá-lo a situação
bastante difícil nos meados da semana, principalmente nas
atitudes precipitadas e superficiais. FAMÍLIA: Todo um
clima muito especial e bem favorável lhe trará segurança
íntima e bons resultados nas iniciativas que digam respeito
a sua família. AMOR: Fase de harmonia e tranqüilidade.
SAÚDE: Aspectos não muito favoráveis neste período.
Cuidado.

TOURO
21 •JtVthril a 20 de maio

TRABALHO: Condições mui-
to boas regulam sua vida pro-
fissional na semana que hoje se
inicia. Rigor nas atitudes que
dependam de autoridade e êxi-
to em suas iniciativas ligadas a
vendas e representações. FI-

„_,  NANÇAS E NEGÓCIOS: To-

das as boas vantagens que você espera neste campo podem
se materializar no correr da semana. Lucros, aumento de

ganhos e acúmulo de vantagens materiais. PESSOAL:

Quadro neutro para o trato pessoal o que o favorece para a

tomada de iniciativas que melhor lhe convenham. FAMI-
LIA Momento de importante significado nas suas relações
com pessoa de sua família, beneficiária de acontecimentos

gratos e envaidecedores. AMOR: Favorecimento em novas
conquistas e fascínio no trato com pessoas do sexo oposto.
SAÚDE: Frágil e sensivelmente debilitada.

LEÃO
22 dc julho a 22 de agostow TRABALHO: O clima astroló-

gico não lhe é nada favorável
neste período quando você po-
dera enfrentar dificuldades
inesperadas e quase incontor-
náveis diante de seu comporta-
mento irredutível em certas

_____,_,_,,.. I questões. FINANÇAS E NE-
GÓCIOS: Acerto, boa disposição, agressividade e lucros

podem ser esperados neste aspecto dominado pela presen-
ça da Lua no final da semana. Leve avante os seus planos.
Racionalize-os. PESSOAL: Bom entendimento e uma
disposição plena de acerto marcarão seus contatos com as
pessoas amigas. Em pequenas oportunidades, prove seu
desprendimento. FAMÍLIA: Podem ocorrer alguns fatos

que lhe demonstrarão uma nova face da sua vida em
família. Influência muito favorável no, dia-a-dia. AMOR:
Retribuição, afetividade e carinho. SAÚDE: Boa. Vitalida-
de e disposição.

VIRGEM TRABALHO: Um bom enten-
¦>*. de agosto a 22 de seiembro dimento com seus colegas de

:________»**________________________________¦ trabalho, superiores e pessoas
I __________ra I das quais dependam suas ativi-

__W 
" 

M _i_____\ dades rotineiras fará desta se-

! %__ ffil I mana um F^riodo surpreen-
M_\W. ijiH m dentemente positivo para o vir-

UBBWi giniano. FINANÇAS E NEGO-
CIOS: Período neutro. No entanto você deve conservar
seu equilíbrio em exigências que signifiquem gastos exces-
sivos Não ceda diante de apelos fáceis. PESSOAL: Clima
muito favorável. Concretização de sonhos e antigas aspira-

ções Realização diante de pessoas de sua convivência mais

próxima. Honra e favores. FAMÍLIA: Não se deixe levar
por sentimentos de irreal significação diante dos problemas
de rotina em sua vida doméstica. AMOR: Procure tomar a
iniciativa e se aproximar mais da pessoa amada. SAÚDE:
Continuam bastante positivas as indicações para sua saúde.

^ /ST

C A P1 IT Á D> IO TRABALHO: Bom clima paraa/\«ji 1 A*v*y desempenho rotineiro de
22 de novemSjta^l drsfJezemb^^ taretí^profissionais. Você

«ode se candidatar, com boa
chance de êxito, a novas
ocupações ou empregos, assim
como pleitear aumento e me-

1^mm_^tm_ , Ihoria de salário. NEGÓCIOS
E FINANÇAS: Todas as atividades que visem lucro ou que
esteiam relacionadas a sociedades, empresas e firmas,
alcançarão facilmente seus objetivos nestes dias de boa

indicação financeira. PESSOAL: Momento neutro que
pode ser alterado graças à inexistência de qualquer fator
contrário às iniciativas que você vier a empreender.
FAMÍLIA: A distância que você vem mantendo das
atividades comuns em sua família pode ocasionar-lhe sena

preocupação. Seja mais afável e interessado. AMOR:
Instável e sujeito a muitos problemas. SAÚDE: irregular
com altos e baixos.

CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 rie janeiroK

TRABALHO: Uma influência
muito forte, originada de posi-
cionamento astrológico adver-
so em meados da semana, o
tornará presa fácil de alguns
problemas gerados pela falta
de concentração no trabalho.

seja cuidadoso e não reaja a
exigências que busquem protegê-lo. Finanças e Negócios
Nade se opõe a que você empreenda negociações ou
busque a solução de problemas pendentes. Seja cauteloso
em seus gastos não sucumbindo a impulsos de momento.
PESSOAL: Em toda a semana estarão muito bem posicio-
nados os aspectos que o tornam beneficiário de indicações
favoráveis a novas amizades. FAMÍLIA: Procure mostrar-
se mais amigo das pessoas de sua convivência rotineira.
Nâo se afaste de parentes: AMOR: Excepcional,momento
marcado por toda a possibilidade de Vênus. SAÚDE: boa.

3il&ffl SillÉilllt

m

GÊMEOS
21 de maio a 20 dc junho

TRABALHO: Um clima de
grande acuidade mental cerca-

___. rá suas atividades profissionais
V^B| pJr» I rotineiras. Na semana, todo o
¦ V W<=> m I nativo que dependa da criativi-

^M 
<^^^^W ~M 

tj.1(je para suas funções estará
Kn ^W tffl em posição muito favorável.
mLmm T *-™ FINANÇAS E NEGÓCIOS: A
regência da semana dispõe de forma bastante positiva para
você os assuntos ligados a dinheiro, ainda que não sejam
integralmente benéficas as indicações quanto aos seus
negócios no comércio e os que se relacionem a imóveis.
PESSOAL: Comportamento retraído e certa timidez no
trato com as pessoas dc sua relação cotidiana. Seja mais
extrovertido e deixe à mostra seus dotes de encanto e
ternura. FAMÍLIA: Não são boas as condições de sua
vivência íntima. Problemas. AMOR: Período neutro. SAU-
DE: Começam a se firmar as indicações de positividade em
relação a sua saúde.

CÂNCER
21 de iunho ;i 21 dc julho

A SEMANA de 28.03 a 03.04.82signo: Áries. Regência: Marte. Elemento:
Foeo Cor: Vermelho. Metal: Ferro. Pedra: Diamante. Trânsito Lunar no Período: por
Toura ™ início da semana, até a segunda-feira, 29; por Gêmeos, dias 30 a 31; por Câncer
dias 1° e 2 de abril; por Leão no sábado, 3. ^-Característica do nativo desta semana: Final do

primeiro e início dísegundo decanato de Aries. Tipo quase puro de ariano. E,***£**

pessoa dotada de excepcional energia e vigorosa capacidade empreendedora ainda que seja
tolhida pelas limitações de temperamento unpostas pelo signo antecedente, Peixes Qua"d0
interessado em alguma coisa impõe sua vontade e pode, às vezes, n^^«fl«-
mente. É extrovertido, em seu natural, e tem um comportamento ardente e apaixonado.

Max Klim

TRABALHO: Todas as ativida-
des profissionais do canceriano
estão bem posicionadas nesta
semana quando o destaque é
para aqueles que estejam liga-
dos à Justiça e a viagens. FI-
NANÇAS E NEGÓCIOS: Te-

, _. nha cautela com seus gastos
pois as indicações não o favorecem em toda a semana,
especialmente nos três últimos dias. Podem ocorrer algu-
mas complicações ligadas a descontrole em seus dispên-
dios. PESSOAL: Este é o aspecto de seu horóscopo diário
que tem melhor posicionamento durante esta semana._ Há
uma conjugação perfeita de influências da Lua e de Vênus
gerando um clima de encanto e boa disposição. Aproveite-
se. FAMÍLIA: Clima de estabilidade e entendimento.
AMOR: Favorecimento a todas as suas iniciativas. Procure
confiai mais. SAÚDE: De regular a boa.

» mn TRABALHO: O condiciona-
Ibipnf* t desta semana é grande-23 dc setembro a 22 de outubro 

^^ ^.^ ^ tudo Q que
se relaciona ao seu trabalho de
rotina. Procure tirar maior pro-
veito dessas condições, am-
pliando as garantias de sua es-

L_.  tabilidade. FINANÇAS E NE-
GÓCIOS- Junto a boa possibilidade de aumento de seus

ganhos, ainda que de pequenas proporções, existe um
condicionamento que o faz merecedor de favores era
termos mercantis. Aspecto muito propício aos negócios

próprios do libriano. PESSOAL: Aceite a ajuda de pessoa
que, verdadeiramente, se mostra sua amiga. Inclinação

para o isolamento. FAMÍLIA: Procure superar o imobihs-
mo e agir sempre que necessário na condução de assuntos
domésticos. AMOR: Clima neutro com momentos depen-
dentes de sua vontade. SAÚDE: Aspectos de debilidade
em todo o período.

I^WrTHlPIÃO TRABALHO: Uma atitude de
___.sy,yjw^.rit\y reconhecimento, envaidecedo-
23 de outubro .21 de nmembro^ 

-^ ^^ ^

J5^\ tivá-lo sensivelmente no traba-
BPr^ \ lho durante esta semana. Pro-
S-~**~ y cure analisar com equilíbrio es-
^^- y sa manifestação partida de co-

_^^*^^^_J lega ou superior. FINANÇAS E

NEGÓCIOS: Boa disposição. Aspectos de regência astral
muito bem condicionada para que se concluam com acerto
negócios recentes. Gratos acontecimentos. Lucratividade.
PESSOAL: Não confie em pessoas de conhecimentos
meramente superficial. Seja cauteloso aO fazer confiden-
cias Você corre grave risco de problemas nessa área de seu
horóscopo diário. FAMÍLIA: Trato difícil com um parente
próximo. Risco de desentendimentos. AMOR: A analise
da semana indica uma excelente regência de Venus sobre
suas relações amorosas. SAÚDE: boa.

AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro

TRABALHO: Se bancário, se-
curitário ou economista, o
aquariano terá dias de inco-
mum realização profissional,
com resultados excelentes para
o desenvolvimento de novas
técnicas e pesquisas ligadas ao

i ... Itl, ,_«—¦— i seu objeto de trabalho. FI-

NANÇAS E NEGÓCIOS: Uma influência combinada da

Lua Júpiter e Mercúrio lhe reserva um aspecto notável de
favorecimento na formação de novas empresas e associa-

ções de caráter mercantil ou lucrativo. PESSOAL: Você

estará sensível à reação das pessoas que o cercam, sujettan-
do-se por isso, a mudanças de humor que podem prejudi-
car-lhe Seja mais controlado em seus sentimentos e

reações. FAMÍLIA: Boa disposição. Convivência harmom-
ca e tranqüila. AMOR Não procure a felicidade onde,
certamente, ela não se encontra SAÚDE: muito boa.

PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março

TRABALHO — As indicações
da semana repetem o quadro

__^  de boa disposição que o fez~Z^M 
\Jw_\f_^__ favorecido nos últimos dias.

Ha^^fH Busque solidificar aspecto
^Ê f^\ com atitudes firmes, objetivas
Wm WW I e prontas. FINANÇAS E NE-
____Wmmmmm^E_--— GÓCIOS. Não tenha medo de
arriscar em investimentos e especulações. Somente sua
ação pode levá-lo a superar eventuais dificuldades. Seus
negócios podem caminhar muito bem se você os racionali-
zar adequadamente. PESSOAL: Comportamento tímido
diante de pessoas estranhas. Mostre-se mais extrovertido e
busque superar suas dificuldades no relacionamento roti-
neiro. FAMÍLIA: Comportamento difícil e trato complica-
do com manifestações de intolerância de sua parte.
AMOR: Clima de harmonia, ternura e muito carinho.
Satisfação. SAÚDE: Vitalidade, boa disposição e equilí-
brio.
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Outonais e românticas, as blusas que chegam
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La Bagagerie, a loja
simpática de Ipanema que
sempre se caracterizou pe-
Ias roupas esportivas e
descontraídas, preparou
uma coleção de inverno —
já à venda a partir de
amanhã — utilizando ain-
da o algodão — ideal para
o clima carioca — mas
sofisticando nos feitios.
Sônia Mureb, sua dona,
usou e abusou do new-
romantic, criando blusas
que tornam a mulher fe-
minina e até com uma
aparência de fragilidade.
São babados, rendas, fi-
tas, bordado inglês, pre-
gas, jabots, sempre usados
de maneira correta, fazen-
do contraste com saias de
tela rústica em corte sim-
pies ou calças de linho
grosso em modelos clássi-
cos, compridas ou pelo
meio da perna. Sônia usou
principalmente o algodão
em seus modelos de cami-
sas e blusas. Muito branco
ou popelines tinturadas
em tons suaves ou mesmo
tecido de camisaria listra-
do ou em xadrez.

Andréa Pastore
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BEBER
Não chega a ser
extravagância, mas
diferente não deixa de
ser: levar a família
nesse domingo para
almoçar em um dos
muitos excelentes
restaurantes do Centro
do Rio. É um dia em
que. há mesas vagas,
vagas para automóveis
e, principalmente,
silencio. Sugerimos
ainda, para quem está
perto, um passeio à
Jacarepaguá. Lá tem
um restaurante que
espera crianças e tem
ar de lugar fora do
Rio.
Bom domingo.

RANCHO DAS MORANGAS — Quem vai
de Jacarepaguá em direção ao Campo dos
Afonsos, o caminho (único) é pela Estrada
do Catonho, onde o visual é de sítio de
interior. Difícil é imaginar que vai encon-
trar no por aquelas paragens um restauran-
te como o Rancho das Morangas. Como o
nome denuncia, uma casa de campo, com
lago, par-
queamento
infantil,
chafariz,
criação de
gado e,
principal-
mente de
rãs, que é a
especialida-
de da casa.
Salão com
dois mil lu-
gares, aber-
to para ai-
moço e jan-
tar. O car-
dápio, dos
mais varia-
dos, oferece
a deliciosa
Rã à dorée,
guarnecida
com arroz à
grega (Cr$
450), tam-
bém servida
à milanesa. Uma esticada na culinária
regional, o destaque fica com o Jabá na
Brasa ($ 550), Sarapatel (CrS 400), Carne
de Sol na brasa ou creme de milho (CrS
550), sem falar nos frutos do mar (sopa de
siri, peixadas, polvo, etc), massas e pizzas
(15 espécies saborosas), além das bebidi-
nhas, onde se destacam o chope e as

batidas feitas com esmero. Estrada do
Catonho, 1 520 —Taquara. 392-2972/392-
90%.
PETIT CHALET — São 12 mesas embaixo
e igual número em cima. Este pequenino
chalé de dois ambientes, muito bem fre-
qüentado, com decoração rústica, é belo e
aconchegante. O bairro é dos mais concor-

ridos em
termos de
restauran-
tes. Chef
Artur; cari-
nhosamente
chamado
pela cliente-
la de Tuzão,
oferece no-
vas opções
para os ha-
bituées da
casa. Fugin-
do ao lugar
comum ofe-
rece tam-
bém, carnes
e massas),
no Petit
Chalet, o
ponto alto
está em sa-
borear, nos
fins de se-
mana, o so-
f ist içado

Fondue (a única do gênero na Zona Nor-
te), que vai bem com um vinho, mesmo
nacional. Também aos sábados e domin-
gos, a pedida é a suculenta Feijoada ou
Rabada preparada deliciosamente. Rua
Visconde de Abaeté, 87-A — Vila Isabel.
MOSTEIRO — Altos negócios são inicia-
dos no Mosteiro, restaurante classe AA.

Inúmeras opções no seu cardápio. Salão
requintado incluindo american-bar e ar
condicionado perfeito. Rua São Bento, 13
— Centro. 233-6426.
EL GEBAL — Restaurante preferido dos
executivos da SAARA. Pequeno e acon-
chegante, opção certa para quem gosta de
culinária árabe. Como sobremesa, vinte
tipos de doces típicos. Serve também sucos
e chope. Rua Buenos Aires, 328 — Cen-
tro. 224-2171.
GAROTOS DO SUL — Música ambiente,
ar condicionado. Churrasco rodízio (São
15 qualidades de carne), incluindo pratos
quentes, saladas e aperitivo (CrS 800,00).
Aceita cartões de crédito. Trezentos Íuga-
res e duas frentes: Rua Carlos de Vascon-
celos, 135/Soares da Costa, 87 — Tijuca.
264-1645.
FRATELLO — Localizado na sobreloja do
Edifício Central, aberto para almoço e
jantar (até 22 hs). Cozinha internacional,
com destaque para o Badejo à Belle Meu-
nière. Música ao vivo, com Geraldo Lopes
(Trio Nagô) ao violão, após às 18 hs. Àv.
Rio Branco, 156.
BARBA'S — Aberto de terça-feira a do-
mingo, das llh às 3 da manhã. Entre as
especialidades da cozinha ressalta-se a
Roupa Velha (Carne Seca desfiada, com
tutu e ovo frito) por apenas CrS 440,00, e
Supiir.pa com Arroz à Grega (para os não
iniciados, um filé alto, recheado com pre-
sunto e coberto com muzzarela) que custa
CrS 550,00. Aos sábados e domingos, fun-
ciona um setor infantil, com refeições e
atividades recreativas ao preço fixo de CrS
350,00. Às quartas-feiras, debates político-
intelectuais. Dia 31, Maria Conceição Ta-
vares é a convidada do jornalista Newton
Carlos. Rua Álvaro Ramos, 408—Botafo-
go. 286-8615.

Mirson Murad

íOURO E PRATA3MOEDAS SELOS
ANTIGÜIDADES

MARFIM
Compra e venda. NAIL -
Numismática e Antiquá-

rio internacional.
Rua Uruguaiana, 10 subsolo
101 (em frente às escadas ro
lantes). Tels.: 231-1062/
k_. 2.429469. ^

Esse é 1 módulo

SuperShopping

RESTAURANTE E PIZZARIA
ENTREGA A DOMICILIO A QUALQUER HORA

275-3848
AV. PRADO JÚNIOR. 237 D - COPACABANA

SÁBADO DE ALELUIA
I BAILE DO CHAVEIRO

NO
CAÍQUE DA BARRA

Estrada da Barra. 410 - Inf.: 399 1154
Distribuição de camisas da Banda do Chaveiro.

0 PINHEIRAO III
Restaurante e Pizzaria

SALÕES COM AR REFRIGERADO
COZINHA INTERNACIONAL

Variedade em massas — Fabricação própria

Rua Antônio Basilio, 1K - Tijuca - Tel.: 208-8297

-De garfo e faca-
Uma porção considerável

dos portugueses que aqui vie-
ram dar depois da avalanche
inicial dos cravos acabou nau-
fragando. Houve de tudo um
pouco no ramo da hotelaria,
dos comeres e beberes. Quem
não se lembra dos primeiros
dias gloriosos do Aviz, ainda na
Avenida Rio Branco, antes da
mudança para a Maison de
France? Doceiras se estabele-
ceram, casas noturnas se abri-
ram, receitas foram aprovadas,
espalhou-se o gosto pelo touci-
nho-do-céu, pelos pastéis-de-
santa-clara, pelo honesto e en-
corpado vinho do Dão. Mas o
entusiasmo inicial arrefeceu.
Ficaram, contudo, uns poucos.

Destes, a equipe que com-
põe o Antiquarius. (Rua Aristi-
des Espínola, no Leblon), pro-
vou ser a mais resistente — e
talentosa. Dela faz parte um
especialista no seu ramo que é
também homem de letras —
Luciano, o bartender autor de
dois livros e conhecedor de tu-
do o que é mistura alcoólica.
Luciano tem teorias própriassobre estas misturas — e os
efeitos que elas podem causar
no dia seguinte. Diz ele que, a
seguirem-se à risca suas recei-
tas, com a bebida certa na mis-
tura certa, não haverá seqüelas
malsãs. Se é verdade ou não,
ainda teremos muito que beber
para saber. Em todo o caso, o
bar chefiado por Luciano, um

dos mais aparelhados do Rio, é
dos poucos lugares onde se be-
be um perfeito Dry Martini — o
coquetel que é a pedra de toque
de qualquer bar que se preze.

Tomando o aperitivo, inte-
ressa-nos o salão e sua carta.
Uma carta que, da primeira vez,
encanta. Da segunda também.
E até da terceira. Porque assim
se terá a chance de percorrer
certas especialidades (todas
truculentas) com base em por-
co, polvo, bacalhau e frutos do
mar, preparadas com a prodi-
galidade que caracteriza o mo-
do português. Tão copiosos são
os pratos que, se nada se disser
ao maitre (e convém tudo dizer-
lhe, porque trata-se do excelen-
te Manuelzinho, de muitas sa-
bedorias), uma porção será
mais do que bastante para duas
pessoas.

A carta, entretanto, tem o

inconveniente de não mudar.
Dizem os restaurateurs cario-
cas que desse imçbilismo eles
não tém culpa. É a clientela
quem exige cardápios conser-
vadores. Mas pelo que pode fa-
zer a cozinha do Antiquarius, é
justo esperar invenções mais
desafiadoras. Daí a importán-
cia de um diálogo com Manuel:
às vezez o que não está na carta

como cabrito, rins prepara-
dos de outra maneira que não a
usual — poderá ser a surpresa
agradável que as papilas es-
peram.

Bem superior à médias das
casas boas do Rio é a adega do
Antiquarius. Por uma razão
muito simples: os vinhos portu-
gueses — a melhor relação qua-
lidade — preço no mercado bra-
sileiro — ali não padecem de
um mal comum em todo o lugar

o envelhecimento errado,
que lhes muda a cor e madeiri-
za o sabor. Quem compra, ali,
sabe o que faz. E por isso passa-mos mais de uma vez pela exci-
tante experiência de degustar
uma garrafeira de 1966 de José
Maria da Fonseca, digna de fi-
gurar ao lado de um honesto
borgonha. E a um preço de não
dar medo. Também neste pon-
to convém consultar Manuelzi-
nho, cujo apreço pelos bons vi-
nhos iguala o prazer que ele
tem de bem servir o que é bom.

R. Dodsworth
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assunto não é novo mas deixa a
maioria das mães muito inseguras:
falamos de chupetas e crianças que

chupam dedo. O importante mesmo é com-
preender que o sugar se constitui numa
necessidade básica das crianças em determi-
nada fase evolutiva.

foi conversando com a psicanalista liza
Dantas Vilela que buscamos orientação para
o nosso encontro de hoje. Diz a Dra liza que"ao nascer mãe-bebê fazem uma só unidade.
A criança ao nascer depende integralmente
dos cuidados maternos (quer seja a mãe ou
substituta). As necessidades básicas, vitais,
do bebê são satisfeitas através do seio e
contato físico (pele-pele). Quando ele tem
sede, fome, frio ou dor, reage por inteiro
sendo tomado por sensações de desprazer,
reagindo com choro e espasmos musculares
generalizados, pois ainda tem toda uma ima-
turidade cerebral. A boca aparece necessária-
mente como fonte de satisfação e prazer,
acompanhada de sensação corporal agrada-
vel, cheia de calor. A chupeta (ou mesmo o
dedo) poderá estar substituindo o seio mater-
no em estágios bem primordiais, como algo
que lhe devolve a tranqüilidade perdida".

Ao sair do hospital, muito cuidadosa com
seu bebê, a ansiosa mamãe se assusta ao
escutar do pediatra que o uso da chupeta
ficará a critério dela. Mas você agora tem
uma criança entre dois e três anos', que ainda
chupa "bico". Como resolver algo que está
começando a se tornar um problema? A
odontopediatra Janete Maria Anache de Car-
valho, auxiliar de ensino da UERI, comenta:
"O uso da chupeta pode ser considerado
normal até dois anos, pois estimula a museu-
latura perioral (músculo da boca). A partir
desta idade a "mordida aberta" ou seja, a

ZINHA
Salada com Presunto
Ingredientes:

¦ Couve-Flor
Ervilha
Brócolis
Cenoura Ralada
Alface
Presunto — 100 gr

Molho: Yogourte Natural
Bouquet-Garni (salsa —Tomilho — Cebo-
linha)

Modo de Fazer:
Disponha, sobre uma travessa própria, as
partes mais feunas do Alface (centro),
cobrindo toda a superfície; em seguida
arrume separadamente os . raminhos de
Couve-Flor, Brocolisr Ervilha e Cenoura
Ralada. Corte o Presunto em cubinhos e
deixe-os cair displicentemente sobre a Sa-
lada. O Molho: Pique bem fino a Salsa,
Cebolinha e o Tomilho e os adicione a 1
(um) copo de Yogourte Natural.

Chupeta — como eliminar sem traumatizar
separação entre os dentes superiores e infe-
riores da região anterior da boca aumenta. Se
o hábito for removido até cinco anos aproxi-
madamente, conseqüências maiores são evi-
tadas. A remoção do uso diurno da chupeta,
a visita rotineira desde cedo ao consultório do
odontopediatra, contribuem como estímulo
positivo aos pais na tentativa da solução do
problema.-"

Assim, a gente pode sentir que não existe
uma receita pronta para que nossas crianças
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abandonem suas chupetas. O importante é
descobrir um substituto natural, sem teatros
ou rituais, que não mobilize toda a família
mas sim, que traga segurança e tranqüilidade
para a criança.

Mary Sue

Bifes ao champignons
Peça ao seu açougueiro dois bifes de

contra-filet, bem altos, de mais ou menos
300gr. Envolva um de cada vez com umpa-
no e bata com uma palmatória ou martelo
apropriado para que cresçam de tamanho.
Em seguida, com a ponta de uma faca, faça
um desenho xadrez, cruzando riscos de
ponta a ponta da peça para formar os
quadrados.

Tempere"com sal e pimenta e grelhe-os
numa frigideira bem quente.

r Molho: -r<
Ingredientes:
100 gr de champignons

(um) copo de leite
1 (uma) colher de farinha de trigo ou
maizena
1/2 (meio) copo de caldo de galinha

Bata num liqüidificador os champignons,
leite, caldo de galinha e a farinha de trigo,
adicionando lentamente um a um. Ao
final, se for necessário, ou você desejar dar
um tom aveludado ao molho, adicione e
mexa suavemente 1 (uma) colher de creme
de leite.
Obs.: Este molho deve ser bem espesso e é
próprio para grelhados. Pode ser servido

-Faça você mesma
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Passarinhos dc verdade
são extremamente
atraentes. Mas se você
quiser um passarinho"mobile" é possível
fazer um, em papel
corrugado ou papel
cartão bem grosso c
resistente. Seguindo as
medidas indicadas do
modelo reduzido, crie
opções para os
pássaros,
recortando-os, usando
pequenas reproduções
que se adaptem à tira
que da movimento ao
bichinho. .Num passeio
pelo Jardim Botânico
ou Aterro arranje um
galhinho bem simpático
para pendurar uma ou
várias gaiolinhas.
Pintar ou colorir, ficará
ao critério da
habilidade e- -
imaginação de cada
um.

quente ou frio. Caso o deseje quente,
aqueça-o em banho maria.

Sobremesa: Ananás à Jaguar
Ingredientes:

Sorvete de Creme
1 (um) Abacaxi
Clara de 1 (um) Ovo
lOOgr de Açúcar
Contreau ao grand Marier

Corte a base e a cabeça do Abaca-
xi e divida em dois, obtendo dois
anéis de mais ou menos 7 (sete) cm
de altura. Retire a polpa da casca,
pique em pequenos pedaços e mistu-
re ao Sorvete. Em seguida com uma
colher de pau bata lOOgr de Açúcar e
a clara de 1 (um) ovo até encontrar o
ponto da glacê.

Recheie a casca da fruta com o
Sorvete, fazendo ultrapassar a altura
desta em 3 (três) ou 4 (quatro) cm
formando um bico. Cubra esta parte
exposta com a glacê e leve ao forno
bem quente por mais ou menos 1
(um) minuto, até algumas partes fi-
quem escurecidas. Ao servir derrame
1 (uma) dose de Gran Manior ou
Cointreau sobre a glacê para
flambàr.

Paulo Nizzo

Lasanha prática
2 colheres de sopa de azeite
1 cebola média, 250g de carne moída
pimenta-do-reino, grill
1 tablete de caldo de carne
1 colher de sopa de massa de tomate
6 tomates sem pele e sem semente
250g de massa para lasanha
300g de mozzarella em fatias

lata de creme cie leite,
pires de queijo parmesão ralado
ovos cozidos, 250g de azeitonas verdes

Preparação
Refogue no azeite a cebola e a carne
moída, tempere com o grill e a pimenta-do-
reino, e deixe fritar. Junte o tablete de
caldo de carne esfarelado, a massa de
tomate e os tomates picados, deixando
cozinhar em fogo brando por alguns minu-
tos. À parte, cozinhe a lasanha em água e
sal, sem deixar ficar muito mole e escorra.
Numa forma retrataria, untada com man-
teiga, arrume camadas de moino, mozza-
rella, lasanha, creme de leite e polvilhe
queijo ralado. Distribua rodelas de ovos e
azeitonas inteiras entre as camadas. A
última camada deve ser de mozzarella,
decorada com azeitonas e rodelas de ovos,
e povilhada com bastante parmesão rala-
do. Leve ao forno por 15 minutos e sirva
quente.

Áurea Xavier

/
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QUALIDADE E PREÇO.
O Armário Embutido
Linea 90 tem duas coisas
que vão deixar você
apaixonado logo de
saída: a qualidade Vogue
e o preço Bonzão.Todo
laqueado na cor branca,
o Armário Embutido Linea
90 é feito com material
de primeiríssima e um
acabamento perfeito em
todos os detalhes.
É a solução mais prática
e mais econômica para
resolver seu problema de
espaço e já vem prontinho
pra ser instalado. Sem
essa de transformar sua
casa numa carpintaria.

INSTALAÇÃO
IMEDIATA.
Agora, o mais legal do
Armário Embutido Linea
90 é que ninguém perde
tempo. Você mesmo
tira as medidas do vão
da parede (altura
e comprimento) e vem
ao Ponto Frio escolher os
módulos, a composição
interna e o acabamento.
Depois, é só aguardar
a equipe de instalação.

MELHORES
CONDIÇÕES AVISTA
E A PRAZO.
Bom, quanto ao preço,
o Bonzão sempre tem
o menor, e com as mais
variadas condições
de financiamento, em até
24 meses.
E o seu crédito tem
aprovação imediata, pra
você começar logo a curtir
essas vantagens.

AGORA SÓ NÃO TEM QUEM NÃO QUER

TAMBÉM EM ATE
24 MESES

SEM ENTRADA ri PONfO FRIO
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MODELO CIS
2 varas de cahide

A vista 50.450,

>

MODELO G2S
cabides -1 calceiro -
gavetas - 2 prateleiras

Avista 59.135,

__A S

MODELO G3S
2 cabides -1 calceiro -
6 gavetas - 4 prateleiras

À vista 66.590,


