JORNAL DO BRASIL
1982 JORNAL DO BRASIL LTDA

Preço: Cr$ 40,00

Ano XCI — N° 351

1982
Rio de Janeiro — Segunda-feira, 29 de março de

San Antônio Abad, El Salvador/UPI

Tempo
£.Rio — Parcialmente nu-
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blado a nublado, sujeito
á' pancadas de chuvas
ao entardecer, principalmente mis Zonas Leste e
Rural. Temperatura estâvel. Ventos Este a Norte fracos: Máximas: 33.0,
em Bangu; mínima: 20.2,
no Alto da Boa Vista.
O Salvamar informa que
o mar está agitado, com
águas correndo de Leste
para Sul. A temperatura
da água 6 de 20 graus
dentro da baia e fora da
barra.
Temperaturas referentes
às últimas 24 horas.
(Mapas na página 12)

Salvadorenho
desafia rebeldes
e vota em massa

índice
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paralela vai
ser vetada
(Pàg. 3)
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Vitória de Montt
surpreende EUA
(Pág. 9)

"Coisas da
política"

Almlr Oajardoni
(Pág. 11)

Spínola
Noénio
"Nova
revolução
inglesa é exemplo
para o Rio" S
(Pág. 11)

Dom Lucas
Neves
Moreira
"O
Papa volta à
fábrica"
(Pág. 11)
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(Pág. 13)

Praia da Ribeira
está coberta
de óleo
(Pág. 4)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio d» Janeiro/
Mina» Gerai»
Dias úteis Cr$ 40,00
Domingos CrS 50,00
S6o Paulo/E«plrito Santo
Dias úteis Cr$ 50,00

Domingos

Cr$ 60,00

RS, SC. PR, MS, MT, BA, SE,
AL, PE
Dios úteis CrS 70,00
Domingos Cr$ 70,00

DF, GO
Dias úteis CrS 60,00
Domingos Cr$ 70,00
Outros Estado*
e Territórios
Dio» úteis CrS 80,00
Domingos CrS 80,00

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
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com guerrilheiros. O soldado morreu
Eleito^aWdS fila e ajudou a carregar o sol fado ferido no tiroteio

Motocicletas

Yamaha aumenta
seus preços
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Cardeal critica
padre por usar
a Justiça civil
O Cardeal-Arcebispo do Rio de
D Eugênio Sales, declarou
Janeiro,
"o
Menceslau está totalPadre
que
mente errado por ter recorrido à Justiça civil e não a um tribunal eclesiástico" na sua questão com o Bispo de
Niterói, D José Gonçalves da Costa.
D Eugênio falou no Aeroporto do
Galeão, ao chegar de Roma.
Sem que ninguém tocasse no asdo Rio de
sunto, 0 Cardèal-Arcebispo
"nenhum miliJaneiro observou que
tar vai colaborar com esse padre. Isso
seria subverter a ordem dentro da
Igreja. Os militares devem saber
que a Igreja tem uma hierarquia,
assim como eles têm a sua." D Eugênio declarou também desejar que
"não separem a luta contra a pornôgrafia das outras lutas." (Página 5)

"Pra Frente Brasü",
a vitória em Gramado
Melhor filme do Festival de Gramado,
onde foi aplaudido de pé, Pra Frente
Brasil, de Roberto Faria, tem estréia prevista para a próxima segunda-feira, mas
está sob exame da Censura Federal em
Brasília. O presidente da Embrafilme, Celso Amorim, declarou que não vê razão
específica para se preocupar com a liberaçáo, pois 0 filme dispõe de dois certificados provisórios de exibição, para Gramado e Cannes.
"Meu filme é um serviço à.abertura", disse Roberto Faria, que refutou as
debate em Gramaacusações, feitas num
"reacionário" e "mado, de que seria
niqueísta" ao tratar dos anos 70. Segundo o diretor, não se trata de documentario, mas da recriação de um clima político.

Caderno B

Argentina envia Palanque desaba
mais 5 navios às e Miro fala de
cima de caminhão
ilhas Malvinas
A Marinha argentina enviou einco navios, entre eles um submarino,
às ilhas Geórgia do Sul, no Atlântico
Sul, para proteger seus técnicos que
há oito dias estão na ilha de São
Pedro, de soberania britânica contestada pelos argentinos. Antes, os ingleses já tinham mandado para lá oo
navio Endurance, e os argentinos
barco-patrulha Bahia Paraíso.
O Chanceler argentino, Nicajior
Costa Méndez, Conferenciou com o
Embaixador britânico Anthony Williams" no Palácio San Martin, e
declarou que
ao final do encontro"tensa
e séria".
a situação continua
Toda a República Argentina está mobilizada, em pé de guerra, para reivindicar as ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich, respaldada
pelo apoio tácito da ONU. (Página 7)

O Deputado Miro Teixeira acabava
de chegar, abraçado à cantora Lecy
Brandão, e estendia a mão para pegar o
microfone, quando o palanque em que o
PMDB fazia seu comício em Santo Antônio de Pádua (RJ) desabou por inteiro. Era perto de meia-noite e a manifestação reunia apenas 6 mil das 10 mil
pessoas que ali estavam às 18h.
— Só o palanque do PDS não cai,
Miro
porque não tem povo — disse
Teixeira, erguendo-se sobre uma viga e
calmos. A
pedindo a todos que ficassem
arranhões
queda provocou apenascandidato doe
contusões leves e o
PMDB ao Governo do Rio conseguiu
discursar do alto de um caminhão,
quando atribuiu o desabamento do paIanque a um ato de sabotagem. (Pág. 3)

Flamengo, Fluminense e Bangu vencem e Vasco empata

ACERTE AQUELA
EMPREGADA, BABÁ,
ETC. — Psicólogos selecionam sua empregada através de testes
psicológicos, entrevistas e comprovação de
referências. GABINETE DE PSICOLOGIA.
Não é agência. Somos
uma empresa pioneira
em assessoria domestica científica no Brasil. Conheça c/ segurança quem entra em
sua casa. Aprov. 385
Secr. Saúde. Garantia
6 meses — Infs. 2558802 — 257-9784 —
236-3340. Obs.: A Lei
4119/62 atribui ao psicólogo a exclusividade
da seleção profissional.
A AG. MERCÚRIO —
256-3405 e 235-3667
Domésticas e diaristas. Av. Copa, 534/
301.

Rogério Reis

Todos os clubes cariocas venceram
seus compromissos pela Taça de Ouro,
com exceção do Vasco da Gama. Empatou com o Grêmio Porto-Alegrense por
1 a 1 (Pedrinho e Baltasar, de pênalti) e
terá de vencer o clube gaúcho em Porto
Alegre; o Grêmio se classifica com outro empate. No final do jogo, dirigentes,
funcionários e torcedores do Vasco da
Gama tentaram agredir o juiz e os bandeirinhas.
Formou-se um tumulto, no meio
do qual foram atiradas garrafas e pedras. Mário Cupelo, presidente do Conselho Fiscal do Vasco, tentou chutar
o juiz Manoel Serapião Filho e foi mordido por um cachorro da PM. O vicepresidente de futebol vascaíno, José
Maria Calçada, alegou ter levado uma
bandeirada do bandeirinha Arivaldo
Magalhães.
O Flamengo perdeu uma boa oportunidade de viajar, amanhã, para o Recife, com a classificação assegurada.
Desperdiçou muitas oportunidades e
ganhou do Esporte por 2 a 0 (gols de
Zico). Mesmo assim, pode perder até
pela diferença de um gol, que se classifica. O Fluminense derrotou o Ceará, em
Fortaleza, por 2 a 1 (Gilcimar e Amauri)
e está praticamente classificado.

AGÊNCIA TIA BETH — Ót.
babás. coz.. copeiras e domôsticas em geral c/ garantia
1 ano e refs. Taxa única 8.000.
T. 359-4711.

AGÊNCIA EMP. CRISELA —

reg0 mt° trabalho 5.000
clientes atend. of- babás. coz.
i. fogão, tnv. cop.. arrumad. e
doméstica (N e ass. nem
gab.l. E legaliz. Tx. única 8.000
ano e refs. 390-8940/ 3505179.

A BABÁ Cl BOAS REFERÊNCIAS — Para menino de 3 e 8
anos no colégio. Paga-se Cr$
18 mil á começar Tel 294.
3144, Gávea
Ã COZINHEIRA — Alfabetizade
casa
does
.
p/
da. c/ refs e
fino trato no Leblon. Ligar às
9h Tel. 239-4993
A EMPREGADA — P. todo
serviço dormindo emprego c/
refs. does. precisa-se R. Anita
Gangaldi 38/ 304 Copacabana
A EMPREGADA — Maior ou
menor, todo serviço sal á combinar, folgas 7/7 does. refs. R
Sen. Vergueiro 6/ 301 T 2456838

correram ontem para
Os salvadorenhos
"como
adolescentes
procurando
urnas
as
entrar num show dos Beatles", na imagem
do Embaixador americano, Deane Hinton.
Indiferentes a tiros e explosões, milhares
fizeram fila para votar na Capital. O correspondente Rosental Calmon Alves assistiu ao tiroteio numa seção eleitoral, onde
morreram 12 guerrilheiros e dois soldados.
Nessa guerra sem prisioneiros, os rebeldes feridos foram executados com tiros de
misericórdia.
Um jornalista saiu ferido: o cinegraflsta
da TV chilena, Carlos Ruz, gravemente
atingido por um tiro no pescoço. Mas a
guerrilha só conseguiu impedir a votação
numa cidade, Usulután. Dona Lídia de Verlocal,
jelli, presidente da Junta Eleitoral
"nunca hououvida pelo telefone, disse que
Uma
ve nada tão horrível em Usulután".
"os santos
igreja foi palco de combates e
foram baleados".
A maioria dos eleitores em San Salvador disse aos jornalistas que ia votar na
Arena, do Major Roberto d'Aubuisson, que
promete acabar com a guerrilha em três
meses. O Secretário de Estado dos Estados
Unidos, Alexander Haig, avisou que o füturo Governo salvadorenho só terá ajuda militar se respeitar os direitos humanos. (Pág. 8)

Após o gol, a comemoração,

que, numavirada de esquerda,marcou

AG. AUXILIADORA DO
t
LAR — Ofereça empregadas caprichosas p/
ARRUMADEIRA — Oue co— A ARRUMADEIRA — Moça A AG. ALEMÃO 227-3098 A APTA — Psicólogos Azinhe
e tenha refs. CrS 20 mil
todos serviços, babás AGENCIA MINEIRA
Folga
refs
cj
apresentavel
A
mais tradicional of. selecionam
Tem domésticas res- dom Hor. de 8 às 16h Nào
pessoal apt°. de casal. Ataulío de Paicarinhosas, cozinhas
1174
SS 2 Leblon
ponsáveis com referên- dorme CrS 15 mil R Reden- sempre cozs f.f babás, doméstico qualificado. va.
gabaritadas, acompaarrs etc
cops
noite
uih- ia»»eas bebas, co- tor. 32/ 401. Ipanema
—
nhantes pacientes mo
Crianças 1 e 5 anos
A
BABÁ
Piava,
Ataulfo de
zim. acomp. enfermei A BABÁ — Precisa-se com 227-22»
Refs. min 2 anos emprego
toristas atenciosos ca
2392.
Infs..
1174/
folga
etc
16/ 15 dias 13c
recente
>»_- uhohü esseiros
seiro etc Toao» 6/ rufe
boas referências Tratar Tel.
riachuelo 8597, 239-3195.
Paga-se bem Tel. 247-8236
i_3u.ni'¦• his ficarem 6 237-5150. com Sra. Dirce — a agência
solides e cart ae sauete
Que ha «X anos serve
io.--.h- Em contrato T. Copacabana
- Babá Cl A COZINHEIRA VI CASAL —
.Garantimos 6 meses em
o RJ. Oferece cop., A ARRUMADEIRA
Forno e fogão competente
256-9526. 236-1891
boas ref. Paga-se bem Tr 9
Nossos em
A BABA —P/2 crianças (la 1'2
contrato
babás
e
serv.
arms
t.
refs. Mais de 1 ano. ótimo
as 6 Tel. 294-7698 Av Ataulío
e 3 anos) O referências (mini
224Siaue»a
pregados esperam ACOZINHEIRA P/ CASAI
231-3191
T
diar
salário 237-5246.
Paiva. 1079 s 608 ou tel 322mo de ? anos* e documentos
C. refs Baraia Ribeira ?~4 T
substitutos 236-7960 —
Campos. 681 901.
noite
Ti|uca
2499
a
7485
Tel
388-6276
20 mil
mil
7i0
20
Cor*
and231 3721

A UNIÃO ADVENTISTA — Oferece domesticas respons. c/refer.
idôneas babás práticas
e enfermeiras, acomp.
coz. chofer, caseiro.
Garantimos ficarem 6
meses. 255-8948 2553688.

O Bangu venceu o São José por 3 a
1, em jogo tumultuado, com cinco expulsões. E o Campo Grande, pela 4Taça
de Prata, derrotou o Uberaba por a 0.
Demais jogos: Bahia 1 e Coríntians 1,
Londrina 0 e Santos 0 e, a grande surpresa da rodada, Anapolina 3 e São
Paulo 1. (Esportes, páginas 15 a 22)

— Ela pf A COZINHEIRA — ArrumadeiA COPEIRA ARRUMADEIRA AO CASAL C/ REFS
cozinha, ele serviços gerais. ra carteira assinada referência
(O) — P' casal tratamento,
R. Barata Ribeisirva francesa. Refs.. dormir Tr. Av. Rodolfo Amoedo 317/ CrS 17 000,00
ro 807 ap. 403 dormir serviço.
C-01 Barra T.: 399-0936.
emprego Tr. 551-9464.
— Precisa ARRUMADEIRA/COPElRA
À COZINHEIRA — Trivial varia- ARRUM. COPEIRA
se. 15 mil 2030 anos C práti- Precisa-se educada, boa apado. Refs. 1 ano. sal. CrS 14
ca e refs. Av. Rainha Elizabeth, rôncia. d prat. ord. CrS 16-mil.
mil. + INPS mais 13° salário.
Exige-se refs.. Tr tel. 295244Í301. Copa Tratar 2a f.
Barra 399-4079.
7281
— Com idade
—
ARRUMADEIRA
c
Preciso
A COZINHEIRA
Ref de 1 A COZINHEIRA — Trivial fino.
prática ref. dorme emprego entre 17 e 23 anos
Folga quinzena Av. Oswaldo ano. cart. + INPS e folga apresentavel. cí refs. Dorme.
CrS 25 mil. R. Redentor. 32/
semanal Sal. 12 000.00. Tel.
Cruz. 131 ap 802 Tel. 551
401 — Ipanema.
259-1230 — Ipanema.
0235.
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Vogue é o armário embutido
que tem o maior espaço
interno da praça.
O único com 60 cm de
profundidade. \
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CODEVASF

MINISTÉRIO DO INTERIOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO VALE DO SAO FRANCISCO

PROCEDIMENTO DE COMPRAS E
CONTRATAÇÕES
EDITAL N? 11/82
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TRANSFERENCIA/ANTECIPAÇÃO
A CODEVASF, comunica aos interessados que o
Edital
procedimento de compras e contratações objeto do
nP 11/82, para execução de estacas presso-ancoradas e
tirantes na Estação de Bombearnento EB-1 e obras anexas,
localizadas no Projeto Jaíba, no município de Manga, Minas
Gerais, foi antecipada, por motivo de ordem administrativa,
para o dia 07 (sete) do corrente, no mesmo horário e local
mencionados no Edital convocatório.
Brasília, 26 de março de 1982
GERENTE DO DEPT9 DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL
N.° 03/82

AVISO
A EMPRESA BRASILEIRA OE PESQUISA AGROPECUÁRIA
-EMBRAPA TORNA PÜBLICOQUERECEBERANOOIA03de
Edifício "Super — Center Venàncio
maio de 1982, às9horas, no
"B", n° 60, 1o andar, salas 151/158,
2000" Quadra 08, Bloco
para nabiSetor Comercial Sul, Brasllia/DF, documentação
"Equipamentos
de
lltaçào e propostas para fornecimento de
Laboratório" —(298 itens).
Cópias do Edital ooderão 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).
adquiridos bens
serão
somente
De firmas estrangeiras
originários dos palsesjnembros do BID relacionados no Edital.
Brasília- DF, 17demarçode1982.

(5)

INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com os Artigos 19, 20 e 21 dos
Estatutos, convoco todos os Filiados a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÀRIA, a realizar-se no dia 27 de abril de 1982, às
09:00 horas, em primeira convocação e, em
segunda, às 10:00 horas, na sede do INSTITUTO
VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO, à Rua Leandro
Martins, n° 10 — 10o andar — nesta cidade do Rio
de Janeiro — RJ, para apreciação e votação da
seguinte
"Ordem do Dia":
_
Reforma dos Estatutos.
1)
Rio de Janeiro, 24 de março de 1982
INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO
(Ass.) José Maria Amaro Filho
Diretor-Presidente (P
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cionamento
São Paulo—Ao confirmar sua condição de candie PDT gaúchos foi agrava- dato ao governo estadual nas eleições de novembro,
do novamente com um inafasta a possibilidade de um
cidente na colagem de car- pelo PDS, Laudo Natel
Paulo Maluf, como
Governador
e
o
ele
entre
acordo
cabo
eleitoral
tazes. com o
o
Deputado
Brasüla,
em
paulista Jorge
insinuou,
do PMDB, Ivo Ferreira dos
Passos, registrando queixa Maluli Neto, depois de revelar suas preocupações
na 10* DP, por furto, con- eleitorais ao Presidente Figueiredo, em relação ao
tra o ex-Prefeito da Capi- pleito em São Paulo.
tal e candidato a DepuNo PMDB, o mesmo está acontecendo, pois ò
tado estadual Sereno Senador Orestes Quércia, eliminou a hipótese de uma
Chaise, que lhe retirou os conciliação com o seu colega Franco Montoro, como
documentos. Sereno tamde São Bernardo, Tito Costa, numa
bém registrou queixa con- pediu o Prefeito
do PMDB, na cidade de Carapide
reunião
prefeitos
colar
cartazes
tra Ivo por
cuiba.
que a conciliação no Partido
garante
Quércia
do Senador Pedro Simon
sobre a propaganda eleito- só poderá ser viável após a convenção, com o perdedor dando seu apoio ao vencedor.
ral dele, Sereno.
O ex-Prefeito passava
tinguida a um candidato
em seu carro pela Avenida SEM HOSTILIDADE
ao Senado no pais, 4 mio
Erico Veríssimo, com
Ihões 600 mil votos.
na
voltou
Natel
Laudo
Deputado Getúlio Dias '
de domingo de
O senador está proces(PDT-RS), quando viu cò- madrugada
uma viagem ao inte- sando o ex-Deputado Davi
lagem e parou o veículo, mais "absolutamente
con- Lerer — do PMDB e cassainiciando-se uma discus- rior,
só
não
de
victo"
ga- do pelo AI-5 em 1969—que
que
Ivo
são entre Sereno e
que
determinou com o registro nhará a convenção do PDS declarou que Quércia está
como a eleição em novem- comprando votos dos delede queixas recíprocas.
bro. Ele se baseia nas pes- gados para ganhar de
Ao denunciar ontem o quisas que lhe foram entre- Montoro na convenção e
Incidente, ocorrido na ma- gues e realizadas em quase ser o candidato do Partido
drugada de sábado, Ivo todas as regiões adminis- ao Governo.
dos Passos disse ter identi- trativas do Estado, em que
O ex-Governador Laudo
ficado um dos homens co- seu nome aparece entre os
afirma que, embora
Natel
Getúlio
Deputado
mo o
três primeiros, na preferênDias, que ficou no carro e cia dos eleitores. Os outros não desista de sua candinão interferiu, e que o ou- dois são os do ex- datura à sucessão estaque tem
tro homem, que lhe tirou presidente Jânio Quadros dual, por entender
mandocumentos e mais Cr$ 5 e do Senador Franco Mon- condições de vitória,
linha
mesma
terá
a
que
esalegou
segundo
mil que
toro, eventuais cândidade
tavam com suas carteiras, tos, pela ordem do PTB e imprimiu há tempos,
nada a resera Sereno Chaise. Aconse- PMDB à sucessão de Pau- náo comentar
peito do Governador Paulhado pelo advogado do lo Maluf.
lo Maluf e de náo hostilizaPMDB, Eduardo Viana
dizer
O mesmo não pode
Pinto, Ivo registrou queixa o Senador Orestes Quer- lo.
Seus assessores políticos
contra o ex-Prefeito na 10* cia, pois seu nome ainda
delgacia por furto.
não desponta entre os pre- mais diretos, no entanto,
O ex-Prefeito de Porto feridos dos eleitores. Con- garantem que não existe a
Alegre ontem, não foi loca- tudo, Quércia lembra que, mínima possibilidade de
lizado, mas sua mulher em 1974, ocorreu o mesmo os dois entrarem num
Therezlnha Chaise, embo- com ele, época em que as acordo para fortalecer o
ra náo saiba todos os deta- pesquisas indicavam o PDS. Enquanto Laudo Nalhes, admite que Sereno candidato da Arena, pro- tel tem votos no interior, o
os do- fessor Carvalho Pinto, Prefeito Reynaldo de Barpossa ter apanhado
cumentos, para "registrar franco favorito para ga- ros tem votos na Capital. A
a queixa identificando os nhar a eleição. Quando as soma dos dois, se houvesse
autores da colagem em ci- urnas foram abertas, Ores- sublegenda, daria a vitória
ma de sua propaganda, o tes Quércia recebeu a ao PDS, no entender do
maior votação até hoje dis- próprio Partido.
que é ilegal".

INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com os Artigos 19. 20 e 21 dos Estatutos, convoco
todos os filiados quites a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 27 de abril de 1982, às 10:00 horas,
em primeira convocação e, em segunda, às 11:00 horas, na sede do
INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO, à Rua Leandro Martins, n° 10 — 10° andar — nesta cidade do Rio de Janeiro-RJ, para
seguinte
apreciação e votação da "Ordem
do Dia"'
Ata
da Assembléia
1. Leitura da
anterior de 29/04/81;
2. Relatório da Junta Diretora;
3. Balanço do exercicio 1981/1982
e parecer do Conselho Fiscal;
4. Orçamento para o exercicio de
1982/1983;
5. Eleição e posse dos membros
da nova Diretoria;
6. Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1982
INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO
(ass.) José Maria Amaro Filho
Presidente
(P
Junta Diretora

DIVIRTA-SE
Sexta feira,
no Caderno B,
tudo que há
para ver no Rio

BANCO DO BRASIL S.A.
#

CGC. n.°00.0CO.000<0001-91

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Porto Alegre — Num
ambiente festivo, a con-vs-venção do PDS-Jovempa-.¦:?'"
ra lançamento de seus can- o
didatos transformou-se on-..-¦¦tem num aparente ato der,
união do Partido com uma: i;t\
acentuada e amável trocar;
de gentilezas, como ainda..;
não havia ocorrido, entre ».<::'
candidato derrotado nasoih
prévias, deputado Nelson
Marchezan e o eleito Jairo
Soares, na véspera da reu-v; i
nião da executiva que podera definir os candidatos
a vice-governador e senador, pelo PDS.
A convenção foi realizada no plenário da Assem-"
bléia Legislativa, no mes- *
mo andar e a menos de jjSjj
lOOm de distancia do audi-.;*>'•
tório, onde se realizava pVj*
seminário nacional do".*
PMDB. Jair Soares e o Se^j£
nador Pedro Simorir*''
(PMDB) terminaram não
se encontrando, apesar de> n
no saguão, se confundirem"; ||
jovens e moças com canu,^;-'
setas de Jair 82 ou Pedro?£
Simon — vamos governar
juntos.

1

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
2." CONVOCAÇÃO
Acionistas do Banco do Brasil S.A. a participarem
os
Senhores
convidados
Sào
segunda e
e
das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que. cumulativamente em
as 15 n do
última convocação, se realizarão no Edifício Sede lll, 20." andar, nesta capital,
dia 31.3.82. a fim de:
Quanto à Assembléia Geral Ordinária:
a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, para deliberado Conselho Fisçáo. contas, balanços, demonstrações financeiras, pareceres
cal e dos Auditores Independentes e manifestação do Conselho de Administraçáo. relativos ao exercicio de 1981.
b) homologar a destinação do lucro liquido e a distribuição de dividendos:
c) eleger Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e dar cum76: e
primento aos artigos 152 e 162. § 3.u. da Lei n.° 6.404
no
d) aprovar a correção da expressão monetária do capital social, como previsto
art. 167 da Lei n.° 6.404 76.
Quanto à Assembléia Geral Extraordinária:
a) reformular os Estatutos, como segue:
Art 4 ° em razão da correção da expressão monetária do capital proposta a
incorAssembléia Geral Ordinária, e. de outra parte, por imperativo legal, da
modificação do número de
limite,
sem
de
excedentes
reservas
de
poração
ações representativas do capital;
Capitulo VII, ém função de alteração na composição do Conselho de Administração";
_.
„
Capitulo VIII. por motivo de alteração da composição do Conselho Diretor ; e
Art 42 com vistas a dar cumprimento a decisão da AGE. de 28.4.81. instituou
cionalizando o Fundo de Desenvolvimento de Programas Cooperativos
Comunitários de Inlra-Estruturas Rurais".
homologar participações acionárias do Banco em diversas empresas, do Pais e
do exterior; e
tralar de assuntos de interesse geral da sociedade

c)

7j
§5
ra

Brasília

ftj

(DF). 24 de março de 1982

PMDB no .,
Sul encerra fl
encontro
Porto Alegre — O destas^
*
que no encerramento do
seminário nacional Esperança e Mudança, promo- -;
vido no fim de semana pelo
PMDB na Capital gaúchas.
foram os discursos de dois.'¦,
antigos adversários e qué;**
entusiasmaram o púbUcó;<v
o Senador Pedro Simon;***
candidato do PMDB ao
Governo gaúcho e o exGovernador arenista Sin-.
vai Guazzelll. que estav&
no PP e se incorporou ad£'
PMDB. Ambos, aplaudia
dos de pé, enfatizaram
união entre eles "para lutar por uma democracia»,
verdadeira nesse país". \j£
disse
O ex-Governador
"Feriu de
que o Governo
morte dois princípios básV
cos da democracia ao obrigar os Partidos a colocarem candidatos em todos
os níveis, e tirando do elei-;.,
torado a opção livre entre, '
candidatos de diferentes
Simon.
Partidos". Já Pedro
afirmou que: "Nós não te- :
mos medo do confronto. Nós queremos o confronto,' porque tem mais cinco generais de cinco estrelas na,
fila para ser presidente." O ,
presidente do PMDB, Ulis-,'-,
ses Guimarães náo pôde"
comparecer ao seminário,
como estava previsto, pelo , '
fechamento do Aeroporto
de Congonhas (SP).

Jair acha
bom debater
com três "É

b>

Continuarão suspensas as transferências de açòes.

J

PDS gaúcho
promove
i's"j!lr
pacificação

_^______(

Pemedebista
Natel mantém disposição
acusa Sereno
de disputar vaga e afasta
furto
por
de acordo
Porto Alegre — O rela- possibilidade
entre o PMDB

tecnolooiaagropecuAria
financiamento do bancointeramericano de desenvolvimento bio

Documentos

^^wP^f^B

ívo foi à delegacia registrar queixa contra o ex-prefeito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIODAAGRICULTURA
- EMBRAPA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
PROJETO DE FORTALECIMENTODA PESQUISA E DIFUSÃO DA

O Governador da Bahia, Antônio Carlos
Magalhães, telefonou sexta-feira última para o
Deputado Prisco Viana comunicando-lhe que,
atendendo a uma recomendação direta do
Presidente da República, em sua última visita a
Salvador, está disposto a promover um degelo
em suas relações com os insatisfeitos pela
escolha do Sr Clériston Andrade para cândidato a Governador. Os dois ficaram de se encontrar em breve.
Secretário-geral do PDS, o Sr Prisco Viana não tem interesse de ocupar uma posição
incômoda. Prisco deseja se voltar, agora, apenas para o trabalho de garantir sua reeleição.
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EMBRAPA Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária

MANOEL NASCIMENTO PINTO
Presidente da Comissão de Licitação
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Porto Alegre Um bus?
to de ex-Presidente João. wz
Goulart, de cimento e %__^.<A
so, com 80cm de altura/**--*
que o Presidente do Para-"-'guai, General Alfredo^*:
Stroessner mandou colo?-t^car na Praça Brasil, em v
Assunção, e desapareceu^'- v
¦ depois da queda de Jango :¦¦-¦'•¦ em 1964, foi descoberto por
amigos do ex-presidente
brasileiro naquele país e
deverá ser colocado na>^:
Avenida João Goulart, na.vsua cidade natal, Sâo -•
Borja.
tiVírí-o
O advogado e pesquisá-w7'
'"'
dor Iberê Athayde Texeira "
descobriamigos
e alguns
ram que o busto estava'^".1
uum
com um funcionário do Mi-"''
nistério de Relações Exte- r'!
riores do Paraguai, Iberê;"'*;
não conseguiu descobrir os;'".
'"*'
motivos da homenagem de' a B
Stroessner a João Goulart,J
mas sabe que o busto foi
confeccionado em 1963,
possivelmente devido ao
projeto da Itaipu Blnacio-; ':„,
nal, que começou a ser negociado há cerca de 2<T£v
anos.
'•'',/"

*" ^______t________________———Wtíy>Jr. iw$^_?&?°98_W___\

Degelo

Os dirigentes do PDS estão mantendo
entendimentos com o Governo para ajustar
uma posição comum em relação à propaganda
eleitoral deste ano. A executiva nacional elabora documento estabelecendo as normas de
uma propaganda padronizada, a nível nacional. O Sr Delfim Neto, Ministro do Planejamento, oferecerá subsídio para um outro documento em defesa da política econômica.

' -;v

Ml

Governadores assumem
o comando nos Estados
Tarcísio Holanda
—
esforço pessoal do
do
Apesar
Brasília
Presidente da República em favor da escolha
de candidatos capazes de harmonizar as diferentes correntes do PDS nos Estados, os governadores estão dando as cartas como lhes convém e impondo aqueles nomes que melhor se
enquadram em seus objetivos políticos.
Em alguns Estados, essa influência dos
governadores se fez sentir sem maiores traumas, em outros ameaça deixar seqüelas que
poderão produzir conseqüências eleitorais negativas. Só no Ceará, o Palácio do Planalto
desempenhou o papel de mediador, assim
mesmo em favor do Governador Virgílio Távora, que acabou beneficiado pela escolha de um
técnico que serviu a seu Governo.
O Presidente Figueiredo, preocupado com
as divergências instaladas em diversas seções
estaduais, ficou diante do dilema de intervir
para forçar soluções harmônicas, contrariando
alguns governadores, ou aceitar o jogo para
evitar o pior. Se os governadores, ressentidos,
cruzarem os braços, será pior eleitoralmente
para o Partido.
Numa fase de grave situação econômicosocial, de recessão e desemprego, o Governo
tem consciência de que o eleitorado mais
independente dos grandes centros urbanos inclina-se notoriamente em favor do voto de
protesto, que favorece as oposições. Diante de
tal realidade, o Presidente e seus principais
assessores são obrigados a depositar suas esperanças no voto conduzido pela influência da
máquina dos Estados.
Essa expectativa obriga o Governo a uma
linha de conduta voltada para prestigiar os
governadores, esperando que da ação de todos
eles resulte uma safra maior de votos. Mas, há
nuanças nesse comportamento. No Paraná, o
Presidente Figueiredo prestigiou publicamente
o candidato do Governador Ney Braga, Sr Saul
Raiz, que mantém uma posição secundária nas
pesquisas de opinião pública.
Na Bahia, o Chefe do Governo aceitou o
jogo do Governador Antônio Carlos Magalhães, mas não chegou a apoiar publicamente
seu candidato, respeitando as resistências dos
Senadores Luís Viana Filho e Lomanto Júnior.
O Presidente agiu com habilidade para não
acirrar os ânimos, tomando a iniciativa pessoal
de aproximar, com o estilo que lhe é peculiar,
o Governador Antônio Carlos Magalhães e o
Senador Lomanto Júnior.
O Senador Luís Viana Filho nunca interrompeu as relações com o Sr Antônio Carlos
Magalhães. Homem realista, ele tem consciência de que o protesto de uma candidatura, a
essa altura, sem sublegenda, é quixotesco e,
portanto, inconseqüente, uma vez que todos os
governadores controlam a maioria dos votos na
convenção regional.
Persistem problemas críticos no Rio GranNorte e no Espírito Santo. No primeiro,
do
de
os Senadores Dinarte Mariz e Martins pilho,
assim como os Deputados Vingt Rosado e
Wanderley Mariz, ameaçam não votar no PDS
se for mantida a candidatura do Prefeito de
Natal, José Agripino, filho do ex-Governador
Tarcísio Maia e sobrinho do atual Governador
Lavoisier Maia.
O Sr Dinarte Mariz aguarda, a partir de
hoje, um chamado do Ministro Leitão de
Abreu, a quem o Presidente da República
atribuiu a incumbência de tentar a harmonização no PDS potiguar. No Espírito Santo, o
Governador Eurico Rezende e seus amigos
resistem à candidatura do Sr Élcio Álvares,
oferecendo-lhe uma senatoria que o político
dissidente recusa.
A vinculação total de votos, estabelecida
pelo pacote eleitoral de novembro, ajuda o
poder imperial dos governadores, que o Palacio do Planalto não tem interesse em abalar.
Dificilmente terá êxito a tentativa de separar
essa vinculação, através do projeto apresentado pelo Deputado Erasmo Dias (PDS-SP). O
Planalto e os governadores têm interesse em
manter a vinculação tal como foi estabelecida.
Não há consenso no PDS a respeito do
projeto Erasmo Dias, conforme observa o líder
da Maioria no Senado, Sr Nilo Coelho. Há um
número expressivo de parlamentares a favor da
proposição, mas existe um número expressivo
se interessa pela vinculação total. O grupo
o Sr Adauto Bezerra, do Ceará, tinha simpaaue
tia pelo projeto Erasmo Dias. Após o acordo
com o Sr Virgílio Távora, desinteressou-se pela
mudança.
A vinculação amarra todos a um só objetivo, uma vez que a sorte dos candidatos 'aa
deputado depende do êxito dos candidatos
governador e vereador. Elimina-se a possibilidade de traições ou defecções, que eqüivalem a
verdadeiro suicídio. Todos são obrigados a
remar numa mesma direção, ainda que ajudando a eleger adversários e até inimigos que
poderão ser incômodos, mais tarde.

JORNAL DO BRASIL
Porto Magro — Luis Achutti

I

I
Roberto Colin
Oswaido
Presidente
Sj

até
Porto Alegre —
melhor enfrentar os três'
candidatos da Oposição,:,
porque náo temo fogo cru-;
zado. Um time de futebol
joga melhor com 10 do que
com 11 jogadores" disse :
confiante o Ministro Jair
Soares, candidato do PDS
ao Governo gaúcho, sobre
o debate de hoje à noite, nà"'
TV Guaíba, do qual também participarão os seus'
três adversários — o Sena-"
dor Pedro Simon (PMDB),
o Deputado Alceu Collares
(PDT) e o líder sindical Olivio Dutra (PT). No início
do debate cada candidato
falará durante três minutos. Depois os quatro res-.
ponderão a perguntas
enviadas por várias entidades e a questões feitas
por dois jornalistas e pelos
telespectadores.
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Io caderno
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segunda-feira, 29/3/83 d

POLÍTICA
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JORNAL DO BRASIL
Queimado»/RJ — Almir V«iga
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Governadores assumem
o comando nos Estados
Tarcísio Holanda
Brasília — Apesar do esforço pessoal do
Presidente da República em favor da escolha
de candidatos capazes de harmonizar as diferentes correntes do PDS nos Estados, os governadores estão dando as cartas como lhes convém e impondo aqueles nomes que melhor se
enquadram em seus objetivos políticos.
Em alguns Estados, essa influência dos
governadores se fez sentir sem maiores traumas, em outros ameaça deixar seqüelas que
poderão produzir conseqüências eleitorais negativas. Só no Ceará, o Palácio do Planalto
desempenhou o papel de mediador, assim
mesmo em favor do Governador Virgílio Távora, que acabou beneficiado pela escolha de um
técnico que serviu a seu Governo.
O Presidente Figueiredo, preocupado com
as divergências instaladas em diversas seções
estaduais, ficou diante do dilema de intervir
para forçar soluções harmônicas, contrariando
alguns governadores, ou aceitar o jogo para
evitar o pior. Se os governadores, ressentidos,
cruzarem os braços, será pior eleitoralmente
para o Partido.
Numa fase de grave situação econômicosocial, de recessão e desemprego, o Governo
tem consciência de que o eleitorado mais
independente dos grandes centros urbanos inclina-se notoriamente em favor do voto de
protesto, que favorece as oposições. Diante de
tal realidade, o Presidente e seus principais
assessores são obrigados a depositar suas esperanças no voto conduzido pela influência da
máquina dos Estados.
Essa expectativa obriga o Governo a uma
linha de conduta voltada para prestigiar os
governadores, esperando que da ação de todos
eles resulte uma safra maior de votos. Mas, há
nuanças nesse comportamento. No Paraná, o
Presidente Figueiredo prestigiou publicamente
o candidato do Governador Ney Braga, Sr Saul
Raiz, que mantém uma posição secundária nas
pesquisas de opinião pública.
Na Bahia, o Chefe do Governo aceitou o
jogo do Governador Antônio Carlos Magalhães, mas não chegou a apoiar publicamente
seu candidato, respeitando as resistências dos
Senadores Luís Viana Filho e Lomanto Júnior.
O Presidente agiu com habilidade para não
acirrar os ânimos, tomando a iniciativa pessoal
de aproximar, com o estilo que lhe é peculiar,
o Governador Antônio Carlos Magalhães e o
Senador Lomanto Júnior.
O Senador Luís Viana Filho nunca interrompeu as relações com o Sr Antônio Carlos
Magalhães. Homem realista, ele tem consciência de que o protesto de uma candidatura, a
essa altura, sem sublegenda, é quixotesco e,
portanto, inconseqüente, uma vez que todos os
governadores controlam a maioria dos votos na
convenção regional.
Persistem problemas críticos no Rio Grande do Norte e no Espírito Santo. No primeiro,
os Senadores Dinarte Mariz e Martins Filho,
assim como os Deputados Vingt Rosado e
Wanderley Mariz, ameaçam não votar no PDS
se for mantida a candidatura do Prefeito de
Natal, José Agripino, filho do ex-Governador
Tarcísio Maia e sobrinho do atual Governador
Lavoisier Maia.
O Sr Dinarte Mariz aguarda, a partir de
hoje, um chamado do Ministro Leitão de
Abreu, a quem o Presidente da República
atribuiu a incumbência de tentar a harmonização no PDS potiguar. No Espírito Santo, o
Governador Eurico Rezende e seus,amigos
resistem à candidatura do Sr Élcio Álvares,
oferecendo-lhe uma senatoria que o político
dissidente recusa.
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Secretário-geral do PDS, o Sr Prisco Viana não tem interesse de ocupar uma posição
incômoda. Prisco deseja se voltar, agora, apenas para o trabalho de garantir sua reeleição.
Documentos
Os dirigentes do PDS estão mantendo
entendimentos com o Governo para ajustar
uma posição comum em relação à propaganda
eleitoral deste ano. A executiva nacional elabora documento estabelecendo as normas de
uma propaganda padronizada, a nível nacional. O Sr Delfim Neto, Ministro do Planejamento, oferecerá subsídio para um outro documento em defesa da política econômica.
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bancada forte que o apoie em todas as casas legislativas

Sandra repete que vai arrumar a casa

— Vamos governar este Estado à moda
das mulheres. Vamos arrumar esta casa. Vamos acabar com os ratos e ratazanas. Fora
com os que estão no poder fazendo mal ao
povo deste Estado. Fora com eles.
A repetição do principal slogan da campanha de Sandra Cavalcanti, candidata do
PTB a governador do Estado (vamos arrumar
a casa), foi a afirmação mais aplaudida pelas
cerca de 1 mil 500 pessoas que assistiram
ontem à noite ao seu comício na Praça dos
Eucaliptos, em Queimados.
Acusações

Choveu até quase a hora marcada para a
concentração (20h) e a Praça dos Eucaliptos,
em todas as imediações, foi completamente
tomada pelos ônibus, kombis e automóveis
que levaram grande parte dos que compareceram ao comício. Sandra falou por cerca de
meia hora, no palanque, sempre ladeada pelo
presidente regional do Partido e candidato a
vice-governador, Paiva Muniz, e pelo Deputado federal Celso Peçanha.
Enquanto a candidata falava, grupos de
moças e rapazes distribuíam propaganda de
outros candidatos do Partido e, sem que houvesse qualquer reação, um folheto acusando
Sandra de ter-se aproveitado das festividades
programadas pela Sociedade Amigos da

0

Cultura (SAC), de Queimados, para promover
seu pronunciamento.
Sandra Cavalcanti, no inicio de seu discurso, afirmou que o Governo do Estado
transformou Queimados "numa espécie de
desaguadouro, de depósito do crime organizado". Por isso, disse, a população da área
precisa recuperar seu direito ao "quinhão de
terra para construir suas casas".
Acusou o Governo Chagas Freitas de cobrar impostos abusivos e, ao referir-se à chuva
— que havia parado minutos antes — declarou, sob aplausos: "A população de Queimados está cansada de ver suas ruas inundadas e
enlameadas quando chove. O povo não quer
mais se arrastar na lama, como carangueijo,
acuado pelo Governo."

Fora com os que roubam o povo. Eles
não têm mais o direito de abusar da paciência
de vocês. Votem fechado nos candidatos do
PTB. Precisamos de uma bancada forte, que
nos apoie na Assembléia Legislativa, na Câmara de Vereadores e também na Câmara dos
Deputados.
Ao se referir ao principal slogan de sua
campanha (vamos arrumar a casa), Sandra
fez uma pausa e observou que as casas das
"humildes, mas arrumapçssoas pobres são
das". E completou:

E qual é o homem que não gosta da
casa arrumada, de ver tudo limpo, ajeitado?

BANCO DO BRASIL S.A.
C.G.C. n.°00.000.0000001 -91

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

2." CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A. a participarem
das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que, cumulativamente e em segunda e
última convocação, se realizarão no Edifício Sede III. 20° andar, nesta capital, às 15 h do
dia 31.3.82, afim de:
Quanto à Assembléia Geral Ordinária:
a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, para deliberação, contas, balanços, demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e manifestação do Conselho de Administração. relativos ao exercício de 1981:
b) homologar a destinação do lucro liquido e a distribuição de dividendos;
C) eleger Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e dar cumprimento aos artigos 152 e 162. § 3.°, da Lei n.° 6.404 76: e
d) aprovar a correção da expressão monetária do capital social, como previsto no
art. 167 da Lei n.° 6.404 76.
Quanto à Assembléia Geral Extraordinária:
a) reformular os Estatutos, como segue:
Art. 4". em razão da correção da expressão monetária do capital proposta à
Assembléia Geral Ordinária, e, de outra parte, por imperativo legal, da incorporação de reservas excedentes de limite, sem modificação do número de
ações representativas do capital;
"Conselho de AdmiCapitulo VII, em função de alteração na composição do
nistração":
"Conselho Diretor"; e
Capitulo VIII, por motivo de alteração da composição do
A.G.E.
de 28.4.81. instituArt. 42, com vistas a dar cumprimento à decisão da
"Fundo de Desenvolvimento de Programas Cooperativos ou
cionalizando o
Comunitários de Infra-Estruluras Rurais".
b) homologar participações acionárias do Banco em diversas empresas, do Pais e
do exterior: e
c) tratar de assuntos de interesse geral da sociedade.
Continuarão suspensas as transferências de ações.
Brasilia (DF), 24 de março de 1982.
Oswaldo Roberto Colln
Presidente

l
DIVIRTA-SE

Degelo
O Governador da Bahia, Antônio Carlos
Magalhães, telefonou sexta-feira última para o
Deputado Prisco Viana comunicando-lhe que,
atendendo a uma recomendação direta do
Presidente da República, em sua última visita a
Salvador, está disposto a promover um degelo
em suas relações com os insatisfeitos pela
escolha do Sr Cleriston Andrade para cândidato a Governador. Os dois ficaram de se encontrar em breve.
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A vinculação total de votos, estabelecida
pelo pacote eleitoral de novembro, ajuda o
poder imperial dos governadores, que o Palacio do Planalto não tem interesse em abalar.
Dificilmente terá êxito a tentativa de separar
essa vinculação, através do projeto apresentado pelo Deputado Erasmo Dias (PDS-SP). O
Planalto e os governadores têm interesse em
manter a vinculação tal como foi estabelecida.
Não há consenso no PDS a respeito do
projeto Erasmo Dias, conforme observa o líder
da Maioria no Senado, Sr Nilo Coelho. Há um
número expressivo de parlamentares a favor da
proposição, mas existe um número expressivo
se interessa pela vinculação total. O grupo
3ue
o Sr Adauto Bezerra, do Ceará, tinha simpatia pelo projeto Erasmo Dias. Após o acordo
com o Sr Virgílio Távora, desinteressou-se pela
mudança.
A vinculação amarra todos a um só objetivo, uma vez que a sorte dos candidatos a
deputado depende do êxito dos candidatos a
governador e vereador. Elimina-se a possibilidade de traições ou defecções, que eqüivalem a
verdadeiro suicídio. Todos são obrigados a
remar numa mesma direção, ainda que ajudando a eleger adversários e até inimigos que
poderão ser incômodos; mais tarde.
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Sexta feira, no Caderno B,
tudo que há para ver no Rio

Os homens também vão ajudar na nossa
campanha.
Tradição
Disse também a candidata do PTB que o
brasileiro tem uma tradição de família,
povo
"baseada em sentimentos puros, na verdade,
na decência e na moralidade. Por isso, todo
esse quadro que presenciamos agora vai mudar quando chegarmos ao Governo do Estado".
Sandra Cavalcanti referiu-se, também, ao
incidente ocorrido na véspera, quando um
grupo de correligionários — que preparavam
o equipamento e o palanque
para o seu comicio — foram espancados: "Bateram nos nossos eleitores, quebraram nossos automóveis e
ainda roubaram até o dinheiro destinado à
gasolina, que estava numa kombi. É assim
que querem nos ganhar. É assim que eles
agem".
O comício foi encerrado logo depois que
Sandra terminou seu discurso e a candidata,
cercada por admiradores e correligionários,
saiu com dificuldade para descansar no escritório de corretagens de um membro do Partido, ao lado da praça. Não chegou a assistir ao
restante do programa preparado pelo PTB
local que incluía, ainda, um desfile da Escola
de Samba Imperatriz Iguaçuana e do Bloco
Unidos da Mangueira.

INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com os Artigos 19, 20 e 21 dos
Estatutos, convoco todos os Filiados a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 27 de abril de 1982, às
09:00 horas, em primeira convocação e, em
segunda, às 10:00 horas, na sede do INSTITUTO
VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO, à Rua Leandro
Martins, n° 10 — 10° andar-— nesta cidade do Rio
de Janeiro — RJ, para apreciação e votação da
seguinte
"Ordem
do Dia":
1) — Reforma dos Estatutos.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1982
INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO
(Ass.) José Maria Amaro Filho
Diretor-Presidente (P

INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com os Artigos 19. 20 e 21 dos Estatutos, convoco
todos os filiados quites a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 27 de abril de 1982. às 10:00 horas,
om primeira convocação e, em segunda, às 11 .'00 horas, na sede do
INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO, à Rua Leandro Martins, ^10 — 10° andar — nesta cidade do Rio de Janeiro-RJ. para
seguinte
apreciação e votação da "Ordem
do Dia":
1. Leitura da Ata da Assembléia
anterior de 29/04/81;
2. Relatório da Junta Diretora;
3. Balanço do exercício 198V1982
e parecer do Conselho Fiscal;
4. Orçamento para o exercício de
1982/1983,
5. Eleição e posse dos membros
da nova Diretoria;
6. Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro. 24 de março de 1982
INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO
(ass.) José Maria Amaro Filho
Presidente
Junta Diretora
<p
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originários dos paisesjnembros do BID relacionados no Edital.
BrasMia-DF, Udemarçodel 982.

MANOEL NASCIMENTO PINTO
Presidtnta ds Comissão de Licitação
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Porto Alegre — Um bus-.
to de ex-Presidente João
Goulart, de cimento e ges-.so, com 80cm de altura,
que o Presidente do Paraguai, General Alfredo,
Stroessner mandou colo-:
car na Praça Brasil, em:
Assunção, e desapareceu
depois da queda de Jango,
em 1964, foi descoberto por amigos do ex-presidente
brasileiro naquele pais e.
devera ser colocado na .
Avenida João Goulart, na ¦.
sua cidade natal, São, .
Boija.
;.:
O advogado e pesquisa-'
dor Iberè Athayde Texeira
e alguns amigos descobri-*
ram que o busto estava;
com um funcionário do Mi-';
nistério de Relações Exte-"
riores do Paraguai, Iberê.
não conseguiu descobrir os SJSXt
motivos da homenagem de
Stroessner a João Goulart,
mas sabe que o busto foi
confeccionado em 1983,
possivelmente devido ao a&í
projeto da ltaipu Binacional, que começou a ser ne- 1>^U
_t jt ;**gociado há cerca de 20 ¦JÚÁÍ
anos.

PDS gaúcho
promove
pacificação

Vogue é o armári^emb^iiri^l
,qj__tóNittÒ^^
interno da praça. f
;|3^S|^^in-6(^ní de
|g
;
profundidade; ^

. &&__.

Porto Alegre — Num. :¦*«_.
ambiente festivo, a con-.vrfcvenção do PDS-Jovem pa-v..^:
ra lançamento de seus can-1 írí .«'
didatos transformou-se on- iür»
tem num aparente ato de..".>."v
união do Partido com uma ¦ àv
acentuada e amável troca ¦•¦fe
de gentilezas, como ainda-\ -i'
não havia ocorrido, entre o ow
candidato derrotado nasprévias, deputado Nelson-:
Marchezan e o eleito Jair:^i>
Soares, na véspera da reunião da executiva que podera definir os candidatos
a vice-governador e senador, pelo PDS.
A convenção foi realiza- £
da no plenário da Assem- '¦$£
|í.
bléia Legislativa, no mesmo andar e a menos de;ÍM
lOOm de distância do audi-?*^*
tório, onde se realizava o';:..£
seminário nacional do> ;r
PMDB. Jair Soares e o Se-'
nador Pedro Simon;
(PMDB) terminaram não'^"4
se encontrando, apesar de,?. >'
no saguão, se èonfundirem^>
jovens e moças com cami-¦¦£*.
setas de Jair 82 ou Pedro .
Simon — vamos governar
juntos.

PMDB no
Sul encerra
encontro

>¦'*•§¦

?*&>

Porto Alegre — O destaque no encerramento do
seminário nacional Esperança e Mudança, promo-;
vido no flm de semana pelo .
PMDB na Capital gaúcha,';;
foram os discursos de dòl&rf*
antigos adversários e ,que>'?
entusiasmaram o público:
o Senador Pedro Simon,
candidato do PMDB ao
Governo gaúcho e o ex-;
Governador arenista Sin- $
vai Guazzelli, que estava 1
no PP e se incorporou ao
PMDB. Ambos, aplaudia^ *
dos de pé, enfatizaram
união entre eles "para lutar por uma democracia' verdadeira nesse país".
O ex-Governador disse
"Feriu de
que o Governo
morte dois princípios bási- ~
cos da democracia ao obrigar os Partidos a coloca- •.
rem candidatos em todos
os níveis, e tirando do elei- ,
torado a opção livre entre "
candidatos de diferentes
Partidos". Já Pedro Simon
afirmou que: "Nós não temos medo do confronto.
Nós queremos o confronto,
porque tem mais cinco generais de cinco estrelas na
fila para ser presidente." O
presidente do PMDB, Ulisses Guimarães não pôde
comparecer ao seminário,
como estava previsto, pelo
fechamento do Aeroporto
de Congonhas (SP).

MINISTÉRIO IX) INTERIOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO VALE DO SÃO FRANCISCO

PROCEDIMENTO DE COMPRAS E
CONTRATAÇÕES
EDITAL N? 11/82
TRANSFERÊNCIA/ANTECIPAÇÃO

AVISO
A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
- EMBRAPA TORNA PÚBLICO QUE RECEBERA NO DIA 03 de
"Super — Center Venàncio
Edilicio
maio de 1982. às9 horas, no
"B". n°
60, 1o andar, salas 151/158,
2000", Quadra 08. Bloco
para habiSetor Comercial Sul. Brasilia/DF. documentação
"Equipamentos
de
litaçào e propostas para fornecimento de
—
itens)
(298
Laboratório"

m

Busto de
Jango é
descoberto

A CODEVASF, comunica aos interessados que c
procedimento de compras e contratações objeto do Edital
n9 11/82, para execução de estacas pressoancoradas e
tirantes na Estação de Bombeamento EB-1 e obras anexas
localizadas no Projeto Jaíba. no município de Manga, Minas
Gerais, foi antecipada, por motivo de ordem administrativa,
para o dia 07 (sete) do corrente, no mesmo horário e local
mencionados no Edital convocatório.
Brasília, 26 de março de 1982
GERENTE DO DEPTP DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

segunda-íeira, S9/3/82 o 1° caderno d 3

POLÍTICA

JORNAL DO BRASIL

Miro
de
comício
no
150
com
desaba
Palanque
pessoas
-*¦_. „, „„ r^«nns começaram aa
Algumas pessoas
Santo Antônio âe Pádua, RJ —
chorar e outras ficaram com dlflculO palanque desabou por inteiro
dade para respirar. Um senhor de
micinco
Durante
com 150 pessoas.
terno branco desmaiou. Foi impôssilêncio
em
ficou
nutos, a multidão
sivel apurar se houve sabotagem na
ao
na praça. Eram seis mil pessoas
queda do palanque sobre o qual
o
final da noite de sábado, quando
cantavam e dançavam os sambiscandidato do PMDB ao Governo do
tas desde as 18h. Os ferimentos
Rio, Miro Texeira, acabava de cheficaram mais por conta dos fogos de
o
mão
a
pegar
para
e
estendia
gar
artificio.
Lecantora
à
abraçado
microfone,
Discursos
cy Brandão. Por um minuto, ninUma dezena de políticos não
guém se mexeu no palanque por
houtemor de que sob o madelrame
conseguiu falar, porque o comício
vesse uma criança.
começou atrasado. Alguns candi— Só o palanque do PDS náo
datos cederam seu tempo a Miro
cai porque não tem povo — disse
Teixeira, que fez um discurso curto
Miro Teixeira, erguendo-se numa
e contudente, atribuindo a queda
ficasse
viga e pedindo ao povo que
do palanque a um ato deliberado de
calmo:" Nào se mexam". A viga de
sabotagem. Também fez criticas ao
suporte do palanque, na qual o
PTB, mas sem mencionar o nome
candidato se sustentava, também
de Sandra Cavalcanti.
desabou e ele desapareceu outra
— Trata-se de uma falsa legenemudesom
vez. A aparelhagem de
de Oposição, um Partido de aluda
ceu no primeiro instante da queda.
do Governo federal. Chegou a
guel
Mas o bravo locutor da Rádio Cluno entanto, de virar a mesa
hora,
be de Itaperuna continuava a irravoto.
pelo
diar como se descrevesse o desabaSegundo Miro Teixeira, o PTB
mento de una» arquibancada de
não pode ser respeitado como um
o
ninguém
futebol, embora quase
Partido de Oposição. Em sua opiouvisse mais.
niáo, as verdadeiras forças oposi": Contusões leves
cionistas estão no PMDB. Entre
criticas à Previdência Social, ao
Às componentes do Movimento
custo de vida e à correção monetáPopular de Mulheres foram as priria, anunciou que o programa do
meiras a sair, depois das crianças.
PMDB para o Governo do Estado
Não havia ninguém debaixo do mado Rio começará a ser preparado
deiráme. Houve apenas contuões
mês, em convenções
dentro de um
"Até agora não se ouviu
leves e arranhões, enquanto cinco
populares.
pessoas lamentavam ter torcido o
o povo", frisou. Miro lembrou que o
pé, já diante da Igreja Batista, onde
comício de Pádua era o primeiro do
o comício recomeçou com os candiPMDB incorporado.
datos no alto de um caminhão. DeDiscursaram ainda o jornalista
Hélio Fernandes e o presidente repois, subiram numa Kombi e num
jipe, mas o comício custou a retogional do PMDB Mário Martins,
mar seu estilo festivo iniciado pela
com fortes críticas aos governos
escola de samba Império Serrano.
posteriores a 1964. O orador que
— Macaco velho náo vai a banmais entusiasmou, por ser da re—
quete nem sobe em palanque
gião, e responsável pelo projeto que
disse o ex-Senador Vasconcelos
devolveu autonomia ao município,
Torres, acendendo um charuto pafoi o Deputado estadual Elias Cara aliviar a tensão. Desde o entardemilo Jorge.
o
cer-ele andava de um lado para
outro, em conversas ao pé-doDoze ônibus
ouvido, preocupado com uma ala
A
caravana
que chegou a Pádua
do .PMDB que havia aderido na
— uma estância turística, onde os
AntôSanto
de
PDS
ao
sexta-feira
notáveis da cidade discutem no
nio de Pádua.
Bar Tio Patinhas, o centro das artiinterAntes da meia-noite, nova
culações políticas — era formada
rupçáo: foi atirado pó-de-mico
por 12 ônibus. Pádua, que fica no
diante do palanque improvisado.

com
Noroeste fluminense, fronteira com
Minas Gerais, recebeu neste final
de semana candidatos de Miracema, São Sebastião do Alto, Itaperuna, Campos e outros municípios.
Márcio Braga também esteve lá,
com a bandeira do Flamengo. O
comício chegou a juntar 10 mil pessoas nas primeiras horas da noite.
Para um dos chefes de sua campanha, a retórica do candidato vai
mudar nesta escalada em direção
ao Rio de Janeiro, o seu reduto. A
adversária do momento é Sandra
Cavalcanti, mas a ameaça maior
virá com o estilo de Brizola. Para
esse colaborador de Miro, Sandra
não é uma ameaça naquela regjáo
fluminense, embora tenha um forte
cabo eleitoral, Durval Vicente Nei
Serrão, um industrial com uma fábrica de aguardente.
Ainda ontem, sob o imapacto da
visita de Miro Teixeira, o principal
assunto no bar, que é o chamado
termômetro político de Pádua, era
a saida da familia Padilha do
PMDB. Ela tem nove fazendas,
uma concessionária de automóveis,
uma fábrica de papel, uma distribuidora de café com 30 caminhões,
e é capaz de decidir uma eleição.
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que aceita
debater

Campos — Sempre
acompanhado do Minis'W
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tro do Interior, Mário Andreazza, o candidato do
PDS a governador do
Rio de Janeiro, Emilio
Ibrahim, afirmou ontem
debater na teque aceita
levisão "a qualquer dia e
hora" com todos os demais candidatos à sucessão estadual.
O comício do PDS,
para o final da
marcado
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inauguraram um centro
Proposta
social urbano iniciado no
De volta ao Rio, Miro refutou,
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Precisamos eliminar de uma vez
por todas estes vícios neocolonialisDurante o banquete ofeim
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Campos,
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Fluminense,
Clube
atividade normal.
de som
a
aparelhagem
com
inteiro
desabou
madeira
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candidatuas
O
por
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Santo Antônio d. Pádua/ Cario» Mesquita
ras à Prefeitura de Roc\
~ kefeller Lima, José Maria
Monteiro e Ângela PeixoNOVAS TÉCNICAS COMPUTADORIZADAS
to e os nomes para à CâEM MEDICINA NUCLEAR
mara Municipal.
CURSO NA CLÍNICA SÃO VICENTE
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Depois dá queda do palanque, ainda agitado, Miro (C) é cercado pelos eleitores

Figueiredo não abre mão de
vinculação total de votos
Nos últimos dias, o comando do
PDS manteve-se em posição de expectativa diante do projeto. O Senador José Sarney tem afirmado
que a matéria é de iniciativa de um
parlamentar, e que portanto o Governo tende a acatar o que for decidido sobre ele pelo Congresso. O
secretário-geral do PDS, Deputado
Prisco Viana, é um dos defensores
da proposição. Mas a fonte palaciana assegura que o Governo não
abre mão de manter a vinculação
total de votos porque o projeto politico em curso visa a fortalecer o
quadro pluripartidãrio. —
acresO Palácio do Planalto
centa a fonte — está informado
sobre as repercussões negativas para o desempenho do Partido do
Governo em grandes centros urbanos se for mantida a vinculação
total. Mas não pretende modificar
os termos da proposta encaminha-

- Brasilia — Alta fonte do Palácio
do Planato informou ontem que o
projeto do Deputado Erasmo Dias
(PDS-SP) estabelecendo a vinculação paralela de votos — permissão
para o eleitor votar nos candidatos
de um só Partido aos cargos majoritápos e nos de outro aos cargos
proporcionais — será vetado pelo
Presidente da República se vier a
ser aprovado pelo Congresso.
Na semana passada, o projeto do
parlamentar paulista começou a
tramitar em regime de urgência.
Cóm isto, não será preciso passar
pelas comissões técnicas. Os pareceres dos relatores serão dados
oralmente, em plenário. Sua votação. conforme acordo firmado entre
Erasmo e a presidência da Câmara,
será realizada logo depois da Semana Santa.

da ao Congresso — aprovada por
decurso de prazo — porque espera
que o PDS recupere, com vantagens, a diferença negativa dos grandes centros com os votos do interior
do país, que tradicionalmente desaguam para o Partido que exerce no
momento o poder.
Outro argumento a favor da manutençâo da vinculação total, corrente entre os membros do Conselho de Desenvolvimento Político do
Governo, é que a desvinculação pode conduzir ao paradoxo de um
Deputado apresentar e aprovar na
Câmara um projeto e um Senador,
pelo seu voto, ajudar a derrubá-lo
no Senado. Se tanto o Deputado
quanto o Senador tiverem sido eleitos com o voto do mesmo eleitor
configura-se uma situação insus_bsurda que o Governo
tentí
não pretende avalisar, acrescentou
a fonte.

A quem interessa a vinculação
A vinculação total ou parcial
dos votos acabou se tornando um
ponto de controvérsia entre o Palacio do Planalto e grupos de parlamentares do PDS. De acordo com
um parlamentar do Partido do Governo, que faz parte também do
Conselho de Desenvolvimento Politico, a questão encerra uma batalha entre um bloco de governadores
— aos quais interessa a vinculação
total — e pretendentes ou ocupante§ de cargos que são conseqüência
de eieições proporcionais — deputados e vereadores.
1 Na verdade, de acordo com cálculos de parlamentares do PDS, a
vinculação total dos votos poderá
trazer prejuízos à bancada do Partido do Governo na Câmara. Alguns
estimam que o PDS poderá perder
40 cadeiras para a Oposição. Aos

governadores, no entanto, a vinculação total favorece. É mais um
ponto em que se apoiar para que
consigam eleger seus sucessores.
Com o voto vinculado e o Partido
bem estruturado no Estado, o eleitor não poderá (ou não precisará)
deixar de votar para governador ao
escolher os nomes dos seus candidatos a vereador, deputados e senador.
Não importaria ao grupo de govemadores (um deles estima que
sâo 14. no total) a perda de algumas
cadeiras na Câmara, desde que sua
sucessão estivesse garantida, já
que uma derrota no Estado pesa
muito mais contra um governador.
Para compensar as possíveis perdas. argumenta um dos governadores favoráveis à vinculação total, o
Governo estaria atacando com o
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aumento do número de deputados
(o total foi ampliado de 420 para
500) e com o projeto que se encontra no Congresso para estender até
2 de agosto o prazo para que os
descontentes com a incorporação
PP-PMDB busquem nova legenda.
Como o Governo se dispõe a
vetar qualquer projeto que mude a
forma de vinculação que propôs,
pode-se concluir que os governadores (os mais interessados são os do
Norte e Nordeste) venceram. O raciocínio em que se baseiam os defensores da vinculação total é simpies: principalmente no Norte e
Nordeste, o vereador é o principal
captador de votos. Nas duas regiões, o maior número de vereadores pertence ao Partido do Governo
e, assim, com a vinculação, a eleiçào dos governadores estaria beneficiada.

"Questão de Relevo"
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em artigos esportivos.
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BarraShopping

Iníomaçòes Comerciais: CM - Tel: 286-7144

Quem sabe onde põe os pés está no Nível Lagoa do BarraShopping.
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Moradores improvisam área
contra lixo em Bonsucesso
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JORNAL DO BRASIL
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Saídas semanais

FERIADO
SEMANA SANTA
Solicite excursões especiais!

HMSDESIM ANA
ÁGUAS E CIDS. HISTÓRICAS MINAS
PARATY E CAMPOS DO JORDÃO
ECLUSAS E CIDADE DA CRIANÇA

DQMINGUHRAE
Cabo Frio e
Búzios

Itatiaia e
Penedo

Angra e
Paraty

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

Salvador, Maceió, Recife, Fortaleza,
São Luiz, Belém e Manaus -18 dias

RODOVIÁRIAS 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
E MAR-18 dias
• CAMINHO DE BRASÍLIA - 8 dias
> CAMINHO DAS ECLUSAS E CALDAS
NOVAS - 7 dias
Realizadas nas SOLNAVES
exclusivas da SOLETUR onde
você viaja flutuando.

Para impedir que, pelo menos num
trecho das margens do Rio Faria Timbó, na Avenida Além Paraíba, em Bonsucesso, caminhões particulares e até
Kombis do INPS joguem entulho, os
moradores tomaram uma providência:
cercaram uma área com mudas de árvores, troncos e canteiros improvisados
com pneus, criaram seu espaço de lazer
e pedem, por favor, que não se jogue lixo
ali. Essa área e um campo de futebol sáo
os únicos espaços que náo se parecem
com um vazadouro.
Restos de obras e outros tipos de lixo
ocupam
parte da Avenida Além Pajá
a Rua Mágoa. Nos montes
desde
raíba,
o
de entulho escondem-se assaltantes,Na
à noite.
que torna o local perigoso, Avenida
Nooutra margem, do lado da
vo Rio, há os mesmos problemas embora também seja proibido jogar lixo ali.
Mas a ordem não é obedecida, principalmente, a partir das 22 h. A Comlurb
informou que fará uma vistoria no local,
para estudar o que pode ser feito.

Abaixo-assinado
Do começo, na Avenida dos Democráticos, até o fim, no Caminho do Itararé, o aspecto da Avenida Além Paraíba,
do lado do Rio Faria Timbó, é sempre o
mesmo: restos de obras, muitas latas,
bagaço de cana, pedaços de madeira,
tiras de plástico, sapatos e roupas velhas — e até um vaso sanitário quebraManuel
do. Morador do local há 18 anos,
"sempre foi
Vieira Martins disse que
assim" e os moradores já se cansaram
de reclamar, porque telefonam para a
Comlurb, dão a placa dos caminhões
que estão jogando o lixo" e o número é
encaminhado ao Detran para ser aplicada a multa".
Há um mês enviaram à Prefeitura
pedindo providênum abaixo-assinado,
cias, já que "no ano passado, a Comlurb
limpou tudo duas vezes e este ano ainda
não apareceu" — informou Manuel Martins. Para deixar livre, pelo menos, um
trecho, os moradores do prédio 600 providenciaram a limpeza de uma área,
uma placa
cercaram-na e colocaram
"Área de lazer. Favor
com os dizeres:
não jogar lixo". O pedido tem sido respeitado.
Até produtos inflamáveis jogam aqui
— denuncia outro morador, Vieira da
Silva, apontando para uma substância
preta despejada perto do número 614 da
Além Paraíba.
Outro dia — continuou — joguei um
fósforo em cima e subiu uma labareda
de uns cinco metros. O INPS também
joga entulho aqui. Ontem (quarta-feira)
esteve aqui uma Kombi preta, chapa
branca, que deixou vários sacos plásticos. Dentro havia areia e pedaços de
concreto quebrado. Para impedir a chegada de carros até às margens do rio,
Vieira da Silva sugeriu a colocação de
pilastras de concreto junto do meio-fio.
O trecho da avenida entre a Rua
Magoa e a Avenida dos Democráticos
está parcialmente tomado pelos montes

de entulho e pelo mato que cresceu em
cima. Nele, como no resto da avenida,
"há dois tipos de ratos: o de duas pernas
e o de quatro", disse José Júlio, mora"O
dor na Rua Mallet, uma transversal.
de quatro pernas se esconde atrás dos
montes de lixo. Eu não passo aqui depois das cinco horas da tarde" — comentou.
O mesmo problema ocorre nas ruas
próximas da Avenida Novo Rio, do outro lado do rio e em cujas margens
caminhões basculantes e outros carros
também jogam entulho, principalmente
à noite, segundo Sidney da Costa Vieira.
Maria Elzir Fontenele, moradora no n°
115 da Rua Dr Tavares de Macedo,
contou que já houve dois assaltos —
antes, a gente ficava batendo papo até
uma hora da manhã. Agora a gente fica
com medo" — desde que, há três meses,
a Comlurb deixou de limpar a área. Já
reclamaram, ligando para o número
230-1816, mas sem nada conseguir.
Contou também, junto com Sônia
Menezes Pereira, moradora do prédio
112, que, como as margens do rio foram
tomadas pelo entulho, e do outro lado
da Avenida Novo Rio, só há espaço para
passar num pequeno trecho, ficou dificil
ir à feira-livre, perto da Avenida dos
Democráticos. São obrigados a seguir
pela Rua Darke de Matos, o que aumenta o percurso. Em frente à Rua Dr
Tavares de Macedo, onde moram, há
um ponto de ônibus, mas o acúmulo de
os pedestres. Recladetritos prejudica "cheiro
insuportável"
maram ainda do
sai do rio, porque jogam tudo nele.
que
"Até a Skoll, que fica na Estrada Velha
da Pavuna, joga um negócio parecido
com levedo de cerveja", comentaram.

Placas
A Comlurb, dizem os moradores das
avenidas Além Paraíba e Novo Rio,
colocou, nas duas, placas advertindo
para a proibição de jogar lixo ou entuüio de obra, mas essas placas foram
retiradas por alunos da Escola João VI e
por meninos de favelas próximas (só
ficou uma, na Novo Rio. Nela está indicado que os infratores pagarão Cr$ 27
mil 400 de multa e que o local apropriado é o vazadouro do quilômetro zero, da
Rio—Petrópolis).
O problema é de difícil solução, segundo a Comlurb, porque as pessoas
não respeitam as advertências, jogam o
lixo em lugares proibidos, principalmente à noite, mas se a fiscalização
pegar alguém em flagrante, multa na
hora. Quanto ao caso das margens do
Rio Faria Timbó, informou que será
feita uma vistoria no local para ver o
que pode ser feito, já que as prioridades
da empresa são a coleta domiciliar de
lixo e a limpeza das ruas.
Qualquer reclamação referente ao
lançamento de lixo ou entulho de obra
em local proibido pode ser feita pelos
seguintes telefones: 270-0296, da Zona
Leopoldina até Santa Cruz; e 274-2999.
do Méier à Barra da Tijuca.
Luiz Morier
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• PANTANAL, BOLÍVIA E
PARAGUAI
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Conjugação perfeita avião/ônibus 9 dias

MISSÕES, 7 QUEDAS E IGUAÇU

Avião Rio/P. Alegre. Ônibus por Gramado,
Caxias do Sul, liui, S. Miguel das Missões,
Foz. Londrina etc. — 10 dias

FOZ DO IGUAÇU PANORÂMICA
Avião Rio/Foz. Visitas ao Paraguai e
Argentina. Ônibus por Cascavel, Vila
Velha, Curitiba etc. — 5 dias
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• BAHIA HISTÓRICA (Via Litoral)

Ônibus por Guarapari, Vitória, Porto Seguro,
Ilhéus e Salvador.Regresso por avião — 8 dias

'

-„

• NORDESTE GIGANTE

Morador do bairro há 18 anos, Manuel Vwira diz que sempre Joi
assim" e não se cansa de apontar a sujeira às autoridades

• TRANSBRASILIANA NORTE

EXCURSÕES

Avião Rio/Salvador/Rio. Ônibus por
Aracaju, Maceió, Nova Jerusalém, Recife,
|j.Pessoa.Natal,Fortaleza,Juazeiro,etc.-12 dias
Ônibus pelo litoral Nordeste até Fortaleza.
Regresso por avião ou prosseguimento
laèreo para São Luiz.Belèm e Manaus 14 dias

Internacionais
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-Aèreas 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, viha dei Mar, Portillo,
Mendoza, Assunção, Iguaçu, etc.
ROTEIRO DO PRATA I e 11-12 dias
CIRCUITO ANDINO - 14 dias
MARAVILHAS DOS ANDES

22 dias

PaSSagenS aéreas

nacionais e internacionais.
Cruzeiros marítimos
Peça grátis o Caderno de Excursões ao 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 - Sobreloja
Esquina de Av. Copacabana - Tel.: 257-8070
POSTO 6 N.S. Copacabana. 1417- loia 105
Cassino Atlântico - Tel.: 521-2240
TIJUCA Praça Saens Pena. 45 - loja 10L
Tel. 264-4893 (Centro Comercial da Tijuca)
GÁVEA. Marquês de S. Vicente. 52 • loja 110 |
Shopping da Gávea - Tel: 259-9046
Embratur 009420041-3 • Embratur 080058500-3
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'CIDADES HISTÓRICAS
GUARAPARI E PORTO
DE MINAS
SEGURO
Barbacena, Congonhas do
e
Santa
Pascoal
Monte
Vitória,
Campo, Ouro Preto e Gruta de
Cruz Cabrália. 6 dias.
Maquine. 4 dias.
CAMPOS DO JORDÃO
CIDADE DA CRIANÇA,
novíssimo
no
Pensão completa
SIMBA SAFARI E PLAY
5
dias.
Hotel Leão da Montanha.
CENTER
POÇOS DE CALDAS E
Hospedagem no Hotel Eldorado
TIETÊ
ECLUSAS DO
Boulevard, 5 estrelas. Costa
Águas da Prata, Águas de São
Verde, Angra dos Reis, Paraty e
Pedro u Eclusas do Tietê. 5 dias.
Riviera Paulista. 3 dias.
CATARATAS
PARAJY E CAMPOS DO
MARAVILHOSAS
JORDÃO
Ida em avião, regresso terrestre
Visita a C. Jordão, Ilha Bela,
Foz ÜO Iguaçu, Sete Quedas
Riviera Paulista e Costa Verde.
c Londrina. 5 dias
Passeio de Saveiro. 3 dias.
SERRAS GAÚCHAS
CIDADES HISTÓRICAS E
de
Laje
no
magnífico
Hospedagem
BRASÍLIA
Pedra. C.do Sul, B. Gonçalves,
Ida em ônibus, regresso em
Gramado e Canela. 5 dias.
avião. Congonhas do Campo, B.
CALDAS NOVAS
Preto, Gruta de
Hospedagem no Hotel de Turismo. Horizonte, Ouro
Maquine, 3 Marias e a capital da
Dias de relax e lazer em águas a
arquitetura mundial. 5 dias.
37 graus centígrados. 6 dias.
BUENOS AIRES
VALE DO ITAJAÍ E PRAIAS 5 dias e 4 noites, na grande
DO SUL
metrópole sulamericana.
Camboriú, ltapema,
Passeios e compras a preços
Florianópolis e Blumenau. 5 dias. muito accessíveis.
ECLUSAS, ESTÂNCIAS E
Solicite nossa
PRAIAS PAULISTAS
Riviera Paulista, S. José Campos.
programação específica
Águas de Lindóia eS.Negra.4dias
CENTRO: Quitanda, il': 4? and. TH.>. 221r4499 V
IPANEMA: VÍsc; líi»iá.i55O;r.L/H0 - TEL.: 25*0049

'7Einb'ralur0p942004Í 3;
Embralur 080058500 - 3

Esquina dc Àv„Còp«»baru - TEk.: 257.807J)r :J .::
POSTOóí N.S. Copacit)ana,'.Jt.417v-,loM 105;. .,..'--r,*
• : '""....,.,.
,t'â«Jno.AiUnt!co''írEL'.:S21-2240..
:TIJUCA: Praça Saens Pcft»,45;-".loj> 10-,.L" :';:,;:•.'
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A travessia da camada de óleo obrigava a cuidados especiais

Praias da Ilha amanhecem
sujas por crosta de óleo
A Praia da Ribeira, na Ilha do Governador, amanheceu ontem com uma
ao sabor
grossa crosta de óleo boiando
das pequenas ondas. O óleo — atribuído
à lavagem dos tanques dos navios que
descarregam petróleo nos terminais da
Esso — que foi levada às outras praias,
como Zumbi e Pitangueiras, e que garantem os moradores, com a experiência de quem já viveu problemas iguais,
demorará um mês para se diluir na
água.
Mas o pior é o cheiro que a gente
sente garantiu D. Luci Araújo, moradora na Praia da Ribeira há 11 anos.
"Estou em pé a poder de remédios. Já
coloquei pomada oftálmica, porque senão fico toda inchada e com os olhos
fechados. É essa poluição".

Manchas na areia

• CIRCUITO SUL, PRAIAS E
SERRAS

Avião Rio/Curitiba/Rio e maravilhoso
circuito em ônibus pelo Sul do Brasil— 9 dias

Ronaldo Theobáld

A poluição das praias da Ilha do
Governador, além de impedir o banho
de mar, deixa manchas de óleo na areia.
Mesmo quem não se arriscar a mergulhar fica sujo apenas caminhando pela
praia.
Dessa vez eu vi jogarem óleo na
água", afirma D. Nilza da Silva Souto,
que mora no conjunto de edifício Prai-,
nha da Ilha — nove blocos de três andares cada com 12 apartamentos por pré—
Praia da Ribeira, que
' dio no canto da terminal
da Esso.
faz limite com o
Ela conta que acordou de madrugada — 3h—intrigada com um barulho de
motor funcionando. Abriu a janela —
mora de frente para a praia — e viu,
num dos dois navios que estavam atracados ã noite no terminal, homens lavando galões e jogando no mar o que
sobrava da limpeza. Pela manhã D. Nilza viu que o navio responsável pela
poluição náo estava mais atracado no
terminal.
Morando no prédio Prainha da Ilha
há um ano e meio, D Nilza já pensa em
mudar, embora diga que o lugar é calmo, os vizinhos amigos, condução para
o centro da cidade farta e nunca houve
caso de assalto ou roubo nas imediações.
— Meu marido está com uma bronquite alérgica terrível, por causa da
poluição. Eu, por causa desse cheiro, já
u

precisei ir ao Hospital Paulino Werneck
tomar um remédio, para náo ficar toda
inchada", disse.
Enquanto D Nilza fala dos problemas causados pela poluição do lugar,
sua vizinha, Luci Araújo, lembra que a
às
multa por lavar tanques próximo
"uns Cr$ 20
praias é muito pequena —
mil", garante — e que por isso muitos
comandantes preferem ser multados a
gastarem mais dinheiro com a limpeza
de seus tanques.
— Já perdi a conta das vezes qúe
eles jogaram óleo nas praias, disse D
Luci, "mas nós nunca tínhamos reclamado. Mas agora não dá mais para
agüentar, vamos botar a boca no
mundo."
Além do cheiro que causa alergias às
"a,
pessoas, a grande reclamação dos moradores do Prainha da Ilha é que, com
ao
frente
em
existente
a
poluição, praia
conjunto de edifícios fica inutilizada até
para reuniões à sombra da enorme
amendoeira que a protege da do sol
forte.
Na Praia da Ribeira, onde fica a
estação dos aerobarcos, mais da metade
da areia está tomada pela borra de óleo
e detritos diversos. A mancha de óleo se
estende pela beira da água, margeando
o muro de contenção da rua e deixando
a crosta grossa cobrir as pedras, que
brilham à luz do sol. Da Praia da Ribeira o óleo continua pela Praia do Zumbi
(ou Engenhoca), também deixando rastro de borras pela areia.
Jorge Alfredo de Lima, de 12 anos, e
seu amigo Edson — que não quis dizer
sobrenome nem idade com medo de a
mãe saber o que estava fazendo — voltam para casa depois de pescarem apenas quatro cocorocas. Estão sujos de
óleo até a altura da cintura, além das
mãos e antebraço. Carregam dois sacos
plásticos manchados de óleo, com o
produto da pescaria. Jorge Alfredo garante que come o que pesca e que nunca
passou mal. Explicou que estão manohados até a cintura porque, como as
praias da Ilha do Governador são rasas,
pescam em pé, dentro da água.
Mas vi um garoto na Ribeira com
óleo até nos cabelos. Ele cismou de
nadar, disse Jorge, em tom de repressão.

Netuno" vence poluiç ao e voa
—
da motonáutica.

Mesmo reclamando que o óleo despejado na praia do Zumbi—sujara os flutuadores de seu ultraleve espécie de asadelta com motor e assento — e impedira
a saída de lancha para que a subida
fosse feita em alto-mar, Edson Mascarenhas afivelou o cinto de segurança de
seu Netuno, ligou o motor Kawasaki de
40 HP e saiu voando, dando rasantes na
areia poluída da praia.
Numa manhã de domingo em que o
banho de mar estava impraticável pela
poluição de óleo nas águas, a decolagem
de Netuno atraiu um pequeno grupo de
curiosos e distraiu as moças que tomavam sol, estendidas na faixa da areia
onde havia menos borras de óleo, na
praia do Zumbi.
Em seu passeio de ontem de manhã,
Edson Mascarenhas, que é engenheiro
de vôo de DC-10 e já foi campeão de
motonáuticas. conduziu Netuno até Paquetá, passando sobre os rios que existem no fundo da Baía de Guanabara.

É
É diferente
realmente mais gostoso", diz Edson, falando com entusiasmo de seu novo esporte.
Quase que interamente fabricado no
Brasil — apenas o motor e a hélice são
importados — Netuno é cópia de um
ultraleve norte-americano, modificado,
para nosso clima.
Quase todo fim de semana Edson sai
de casa — mora em frente à praia do
Zumbi (ou Engenhoca) — para voar eni
seu ultraleve. Ontem ficou surpreso
com a poluição que encontrou na água.
Roberto Viana, que tinha ido levar
seu filho Eduardo, de três anos e meiói
disse que, às
para ver o ultraleve voar, "mas
quando
vezes, há óleo nas praias,
coincide maré enchente com vazamento
de óleo e de esgoto, aí, então, fica insúportável".
Danielle Simonini, com os filhos
Marcelo, 15 meses, e Adriano, de 9,
contou
que a praia da Bica, onde mora;
"é um pouquinho
mais limpa"
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Macedo abre
novo centro
do oenac
Campos — Ao Inaugurar
o Centro de Formação Prodo Senac
Cam.fissional
"pios o Ministro do deTraba.lho, Murilo Macedo, ressalípu que o Governo Pigueiyredo além de promover a
7lei salarial e de vir dando
íêhfase especial à seguranf^ja no trabalho, está tam*tria
^bém promovendo a melhono nível de mão-de•*õbra, "porque sabe que o
^desenvolvimento do pais
;-só
será possível desenvol'.yendo
o homem, o traba•vlhador".
u"•. _
1 Ocupando uma área de 2
mil 595 metros quadrados,
à obra custou ao Senac
pouco mais de Cr$ 50 mi?Ihões, e, segundo o Presi^dente Regional do órgão
. iio Estado do Rio, Victor
. D'Araújo Martins, tem co.Mo principal finalidade as; segurar atendimento adequado às necessidades do
mercado de trabalho de to<•da a região do Norte flumi/nense. A solenidade de
inauguração estiveram
.também presentes o Minisíítjro do Interior, Mário An.dreazza, e o presidente da
Federação Nacional do Comércio, José Papa Júnior.

0,
fO QUE

Cardeal acha
O Padre Menceslau está totalmente errado por ter recorrido à Justiça civil e não a um
tribunal eclesiástico — afirmou ontem o Cardeal Eugênio Sales, ao comentar o caso do
padre de Niterói que, apesar de considerado
excomungado e ter sido afastado da paróquia
de São Sebastião, no Barreto, lá continua no
exercício das suas funções.
Dom Eugênio, que fez a declaração no
Aeroporto do Galeão, ao chegar de Roma, e
disse ter conhecimento do caso do Padre Menceslau Valiukevicius só pelo que leu nos jornais,
não se quis pronunciar sobre a licitude òu não
nos casamentos e outras cerimônias que"umo
padre continua realizando. Para ele, esse é
caso afeto ao bispo local, e só a ele compete
tomar as medidas que julgar cabíveis".

Uma advertência
Dom Eugênio Sales não só disse que o caso
do Padre Menceslau é da alçada exclusiva do
Arcebispo de Niterói (Dom José Gonçalves da
Costa), como fez dele um elogio espontâneo:
Dom José é uma pessoa multo prudente
e capaz. Eu creio que ele tem todas as condições para resolver satisfatoriamente o caso.
Sem que nenhum jornalista o provocasse, o
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que padre errou contra bispo

cardeal-arcebispo do Rio fez também uma espécie de advertência que ninguém esperava:
Nenhum militar vai colaborar com esse
padre. Isso seria subverter a ordem dentro da
Igreja. Os militares devem saber que a Igreja
tem uma hierarquia assim como eles têm a sua.
Dom Eugênio insistiu em dizer que o Padre
Menceslau "a"agiu mal em apelar para a Justiça
Igreja tem a sua disciplina", que a
civil", que
atitude assumida por aquele padre representa
"uma profunda subversão da ordem" e que
"isso faz um mal multo grande aos fiéis".
Deixarei o julgamento para os especialistas, para os canonistas.
Para o Cardeal, este é porém um assunto
sobre o qual é melhor guardar silêncio porque,
"quanto mais se fala nele, mais se divulga o
erro, um aspecto negativo e profundamente
desfavorável à Igreja".
Dom Eugênio se disse satisfeito por o Presidente da República se ter manifestado, no seu
discurso do último dia 15, contra a pornografia
mas que o Cardeal-Arcebispo de Fortaleza,
Dom Aloisio Lorscheider, achou menos grave
do que a prática da injustiça, a mentira e a
violência.

— Eu nâo sou contra Dom Aloisio. Também eu quero que lutem contra as injustiças.
Mas desejo que não separem a luta contra a
pornografia das outras lutas.
Dom Eugênio disse que pensa de maneira
diferente daqueles que "acham que o certo é
resolver todos os problemas do Brasil de uma
só vez. Para mim, eu já me contento com o que
possa ser feito, mesmo que não façam tudo o
que eu gostaria", acrescentou dando como
exemplo o escândalo da mandioca.
A cruzada contra a pornografia — concluiu
Dom Eugênio — "só pode merecer o apoio dos
homens de boa vontade. Eu me alegro por ela
ter sido iniciada e mais me alegrarei quando ela
conseguir chegar ao fim a que se propôs".

As finanças
O que levou Dom Eugênio Sales a Roma,
desta vez, foi especialmente um exame das
finanças do Vaticano. Membro (único bràsileiro) do Conselho Permanente dos Cardeais (com
15 membros), o Cardeal do Rio não escondeu
que o déficit verificado nos últimos anos e de
forma crescente nas contas do Vaticano "preocupa de certa maneira o Papa".

Disse Dom Eugênio que o déficit do Vatic»no — que no ano pasado foi de 23 milhões da
dólares (Cr$ 3 trilhões 405 milhões) — deve
chegar este ano a 30 milhões de dólares (Cr$ 4
trilhões 44 milhões). Déficit que ele explica
como conseqüência de três fatores: a inflação
da libra, o grande número de comissões e
reuniões surgidas depois do Concilio Vaticano
II, e a folha salarial e previdenciária dos 5 mil
119 funcionários, ativos e aposentados, que o
Estado do Vaticano mantém.
Quanto ao déficit do ano passado, Dom
Eugênio afirmou que ele foi coberto, inteiramente através do óbulo de Sáo Pedro (doações qúe
os fiéis de todo o mundo fazem em favor do
Papa todo ano no dia de São Pedro) e de uma
campanha promovida a nível mundial no final
de 1981.
Reconhecendo a necessidade de uma "éstruturação mais moderna" na administração
das finanças da Igreja, o Conselho dos Cardeais
(criado no ano passado pelo Papa João Paulo
II) determinou que fosse reestruturada a Cúria
romana e redigido um documento que está
sendo enviado a todas as Conferências episcopais, informou Dom Eugênio.

É

' ".A obra tem de área cons*truída 2 mil 641 metros
quadrados que abrigam
»auditório, restaurante, várias salas de aulas, de professores, sala de multimeio, de atividades não
¦formais, de propaganda e
- de todos os demais equipamentos indispensáveis a
seu funcionamento.
;;; Ao explicar a opção por
'Campos para abrigar o
s Centro de Formação Profissional, Victor D'Araújo
-Martins ponderou que é o
..município que concentra o
£ maior contigente populacional da região (62% dp
total e 70% de população
urbana), além de possuir
toda a área 11 mil 500 estabelecimentos comerciais e
4 mil e 100 industriais.
'
Destacou ainda, o presi'dente
do Senac regional,
que o órgão que dirige envaidece o fato de poder ofeiçcer à juventude do comércio cerca de 300 cursos
de diversificação — em níveis que vão da aprendizagem ao aperfeiçoamento—
e também a circunstância
de ter atingido, no setor do
Comércio e Serviços, 11
áreas de atividades diferentes, para as quais o Senac pode contar com 16
unidades escolares, 11 empresas pedagógicas, sete
com unida.minicentros, e"modalidade
.des móveis,
operativa cuja versatilidade permite ao Senac levar
a sua bandeira à quase totalidade dos municípios
.fluminenses".
• • O presidente da Federação Nacional do Comércio,
José Papa Júnior, argu•mentou que, treinando os
jovens, dando-lhes a oportunidade de dominar os
conhecimentos técnicos, o
Senac está oferecendo à
<economia nacional uma
valiosa parcela de contribuição.

Professores
decidem como
fazer
greve
"._

Os professores do Rio se
reuniram ontem, no Sindicato dos Metalúrgicos, parà deliberar sobre a forma
dè organização da greve já
decidida para hoje, Dia
Nacional de Luta do funcionalismo, contra a rejeição da emenda que garantia à classe o reajuste semestral. A principal deliberaçâo é a de que os professores não devem assinar
ponto e nem comparecer
às escolas, procurando
orientação nas zonais do
CEP.
•' Com mais de 11 mil professores, a assembléia dirigida pelo Centro Estadual
de Professores teve informes de todas as regionais
da entidade, com previsoes de que haverá paralisação total no Rio, 50% em
Niterói e São Gonçalo, total na Baixada e parcial no
Norte e Sul do Estado.
Segundo a diretoria do
CEP, a recomendação para que os professores não
assinem ponto e nem compareçam às escolas é dada
apenas para aquelas escolas onde a reunião dos professores ainda não esclareceu como agir no Dia Nacional de Luta, e que prevê
ato público à tarde na Cinelándia.
r Foi aceita ainda pela assembléia da categoria a
proposta para que se faça
um projeto alternativo ao
Plano de Classificação de
Cargos, com o enquadramento através de formaçâo e não, ao contrário da*
proposta do Estado, através de carreira, levando-se
em conta tempo de serviço
e merecimento.

O SISTEMA
FINANCBRO
FRANCÊSE
BRASILEIRO
CREDBAMCO
MUDOU
Mudou, no Rio de Janeiro, para facilitar ainda mais o
atendimento que as empresas que constituem o
Sistema Financeiro Francês e Brasileiro-Credibanco
dão a seus clientes.
Agora,no Rio, tudo ficou mais funcional, mais fácil.
Hoje, 29 de março, o Sistema Financeiro Francês e Brasileiro Credibanco inaugura suas novas instalações à
Avenida Rio Branco, 193.
Nossas instalações dão a medida exata dos serviços que
oferecemos aos nossos clientes.
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SISTEMA FINANCEIRO FRANCÊS E BRASILEIRO-CREDIBANCO
associado ao CREDIT LYONNAIS
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Informe JB
nenhuma obediência às posturas municipais nem ao bom senso urbanístico. São construídas em tais pontos e a
Chuvas ralas, sem grande intensi- tal ponto que chegam a Impedir o
dade, demonstraram ontem que as pe- acesso de outros moradores ou de visiriódicas enchentes da cidade não são tantes à praia.
Sobre Pedra está construída uma
sazonais; ultrapassam o verão, invadem o outono e provavelmente conti- igreja — assim mesmo, como manda a
nuarão durante o inverno. O que pro- parábola a Pedro — uma velha igreja
va, definitivamente, que os bueiros es- patrimonial, hoje cercada descuidadatão entupidos, as galerias deáguas mente de pequenas residências, e táo
estão entupidas, os rios estão apegadas à velha Igreja que mais parepluviais
'
entupidos. E só não sâo desentupidos cem casas de sacristia.
porque os ouvidos das autoridades
também estão entupidos. Cegos, não Nestor Vítor
vêem o rio de lama em que se transforma a cidade. Surdos, não ouvem as
Ao saudar o futurismo de Mário de
.reclamações e as queixas. A consciênVítor, cujas
cia da opinião pública, através dos Andrade, o criticoserNestor
republicadas pela
órgãos de comunicação, repete ad obras acabam de Rui
Barbosa e menauseam que a cidade está alagada Fundação Casa de
conhecimento
que
lidas
ser
recém
pelo
deórgãos
dos
á
desidia
que
devido
da literatura eurovem mantê-la em boas condições. Mas o paranense tinha século,
passa uma
nada se faz. E castigo vem com cada péia do inicio do
nos escritores
pancada de chuva. Ruas alagadas, violenta espinafraçáo
trânsito interrompido, tudo parado, à jovens:
— Há uma recua enorme, como
espera que as águas desçam.
nunca houve, de pretendentes às letrás que é uma vergonha se apresentarem como vêm. Que gente pamonha,
Nesta altura da água — e jâ está que cabeças ocas, que ociosos pretejaresmas e resmas,
pelo pescoço do contribuinte — não se dores de papel, eme mais
livros, sobresabe mais a quem apelar. Ê um espeta- impingindo livros
culo deprimente ver a Avenida Brasil, tudo livrinhos e mais livrinhos, ou
o grande eixo distribuidor de trânsito fazendo massa nas revistas mundanas
da cidade, transformada em caudalo- e nos suplementos dos jornais, aos
so rio, por onde os carros só passam se domingos.
O texto é de 1928. Atualíssimo.
• invadem a pista reservada aos ônibus.
Ontem, na estrada do Galeão, em.fren-te ao Velho Galeão, formou-se um
-grande lago, onde alguns carros sub- Fábula
mergiram.
A situação lembra uma calamidade
O Dr Assaf Habda, presidente da
pública provocada pela natureza, mas Associação Paulista de Medicina, annão é. Trata-se apenas de reles chuva, da contando, para avivar a memória
que em qualquer cidade civilizada se- do Sr Francisco Dornelles, secretário
ria neutralizada com capa e guarda- da Receita Federal, a fábula árabe do
chuva. Aqui não; mais um pouco e o leão e do rato.
único veículo seguro para se trafegar
Fábula: certa vez, o leão encontrou
no Rio será o submarino.
o rato preso numa ratoeira. Com uma
patada na armadilha, salvou o roedor,
que lhe agradeceu. O leão jactou-se:
em que poderia um pobre e raquítico
Se um dia chover mesmo, uma chu- rato ajudá-lo, ele, leão, o rei das selvas.
va parecida com os dilúvios de 66167, a Certa vez, o rato encontrou o leão
cidade desmanchará na água, como preso numa rede e, lembrando o favor,
papel.
pôs-se pacientemente a roer as cordas,
Esta é a calamidade pública que até que libertou o leão. Aprendida a
nos ronda e ameaça, à cada nuvem lição de humildade, o leào agradeceu.
negra que se forma no céu.
Mesmo assim, diz o Sr Francisco
Dornelles que os médicos devem uma
fábula ao leão da Receita Federal.
Memória

Nuvem negra

O ex-Governador da Bahia, Juracy Brasil-Iraque
Magalhães, comparecerá ao lançaSeparados apenas por uma divermento do livro Minhas Memórias Provisórias, depoimentos que prestou à gência de 582 anos para efeito de data
equipe coordenada por Alzira Alves de — para os brasileiros, 25 de março de
Abreu, com a colaboração de Eduardo 1982, para os iraquianos, 25 Jamadi Al
Raposo e Paulo César Farah, dia 5 de Awal 1402 — Brasil e Iraque formalizaabril, a partir das 16h no 4o andar da ram, no Itamarati, um acordo sobre
Fundação Getulio Vargas.
educação e cultura que prevê, por parO livro é uma co-edição da Editora te dos dois Governos mais cooperação
de
Centro
o
Civilização Brasileira com
nessas áreas, através de concessão de
Pesquisas e Documentação da FGV. bolsas-de-estudo, intercâmbio de proNele, entre recordações e opiniões, o fessores, cientistas, técnicos e também
ex-Chanceler afirma categoricamente de informações e equipamentos.
Pelo lado iraquiano o acordo foi
que o Brasil faltou aos Estados Unidos
quando se recusou a enviar tropas assinado pelo Ministro da Educação
para combater no Vietnã, ao lado do Abudl Razzak Al Rashimi; o Chanceregime de Seoul.
ler interino Baena Soares o firmou em
nome do Governo brasileiro. O acordo
só entrará em vigor quando as duas
Manual
partes houverem concluído o processo
de aprovação interna, no caso brasileiO presidente do Mobral, Cláudio ro, pelo Congresso, e no do Iraque,
Moreira, com a colaboração de equipe pelo Conselho da Revolução.
do Ministro Hélio Beltrão está terminando de preparar o Manual do CiConsagrado
dadão.
O objetivo do livro é simplificar a
vida das pessoas, orientando-as como
O Senador Marcos Freire, cândidaagir numa infinidade de encontros to do PMDB ao Governo de Pernamcom a burocracia, desde os registros buco, começou ontem um rosário. Um
de nascimento até a organização dos rosário de telefonemas para todos os
documentos do inventário.
federais do PMDB que têm
O Manual do Cidadão ajudará a deputados
em Pernambuco. A toeleitoral
peso
deslindar muitas complicações que só dos, fazia a mesma pergunta:
são complicadas porque dona BuroVocê apoiará o Cid como candiera assim exige.
dato único do PMDB ao Senado?
Do outro lado da linha:
Apelo para Pedra
Sim, sim, sim, sim...
Portanto, o Sr Cid Sampaio será o
Se o Prefeito Júlio Coutinho, um candidato, e único, do PMDB pernambom matemático, visitar Pedra de bucano ao Senado.
Falta agora o Sr Marcos Freire deGuaratiba, verá que lá a geometria
a intransigência dos Srs Jarbas
mover
casas
de
construtores
Os
ficou louca.
nâo sabem o que é uma linha reta, as Vasconcelos e Egydio Ferreira Lima,
ruas só tém esquinas. As casas sáo que não querem a entrada do Sr Cid
construídas atabalhoadamente, sem Sampaio no PMDB.

Lance-livre
O fotógrafo Ronald E Galella, um
freelance que devotou grande parte de
sua carreira a fotografar Jacquellne
Onassis e seus filhos, prometeu a um
Juiz Federal dos EUA que nunca mais
dirigirá sua câmara para a Sra Onassis. Ele foi obrigado a fazer tal promessa para evitar condenação a seis anos
de prisão e 120 mil dólares de multa
por violar uma decisão de corte judiciai que o ordenava a permanecer sempre 15 metros distante da antiga First
Lady dos Estados Unidos e seus filhos.
O poeta e romancista Geraldo de
Mello Mourão afirma que não é de sua
autoria a recente nota do PMDB sobre
a situação politica do pais. Exdeputado cassado, Mello Mourão
adianta que suas relações com o Partido estáo seriamente estremecidas
desde o episódio da incorporação, o
que não o impede de permanecer fiel
aos seus ideais de político da Oposição. Ele volta a Pequim esta semana
mas em dez dias regressará definiuvãmente ao pais.
A partir de hoje. e durante esta
semana, na ABI, Fernando Henrique
Cardoso fala sobre O que é o Partido
Político: origem histórica e desafio do
Presente.
No dia 13 de abril, o Ministro Mário Andreazza lançará a Semana do
índio com uma solenidade no Posto
Indígena Leonardo, às margens do
Xingu, onde habitam índios xavantes.
À solenidade estarão presentes representantes da Igreja.
O Senador José Lins diz que já está
na mesa do Ministro Leitão de Abreu o
projeto sobre a nova Lei Falcão. Segundo o Senador do PDS, o Ministro
Ibrahim Abi-Ackel já ouviu todos os
dirigentes partidários e elaborou o
projeto.
ajajs;ii.„-Ul,i-U-._L'.'',i.._.i.J)Sa
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Já o presidente da PDS, Senador
José Sarney, calcula que nos próximos meses o Governo nâo tocará na
atual Lei Falcão. As alterações, se
ocorrerem só chegarão em junho.
O Instituto Euvaldo Lodi, da CNI,
programou para maio, em Brasília, um
fórum de debates sobre Educação e
Trabalho.
Estão abertas até o dia 2 de abril,
na Fundação Casa de Rui Barbosa
(Rua S. Clemente, 134), as inscrições
para o curso de editoração, que abrangera os temas: bibliografia, direitos
do autor, preparo, apresentação e seleção de originais, diagramaçào e produção. As inscrições custam Cr$ 10
mil, parceláveis.
Já está em atividade o Clube de
Repórteres de Policia do Rio de Janeiro, Crepol, o primeiro do Brasil. Em
reunião realizada no fim de semana,
foi escolhido como patrono o jornalista Laerte Barros e como presidente de
honra Augusto Donadel.
O Deputado Thales Ramalho
aguarda apenas o momento propício
para anunciar seu ingresso no PDS.
Sábio e prudente, ele espera a aprovação do último pacote eleitoral do Governo. Caso contrário, ele correria o
risco de se tornar inelegível.
O Presidente da Câmara, Deputado Nelson Marchezan, acredita que
até junho estará pronto o projeto devolvendo as prerrogativas ao Legislativo. No dia 14 de abril, o Deputado
Célio Borja dará seu parecer para a
comissão do PDS que estuda o assunto. Em seguida, o trabalho irá ao Pianalto. E logo após o recesso de meio de
ano, estará em condições de ser apresentado ao Governo.
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Todos os moradores do Lar D Pedro V ocupam-se com trabalhos manuais, e passam juntos as horas livres

Gincana reúne
110 pintores
na Praça 15

Repentista
anima lazer
no Flamengo

Realistas ou acadêmicos, surrealistas ou .impressionistas; de todos os ângulos e estilos, por gente
de todas as idades e classes sociais.
O centenário edificio da Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro, na Praça
XV — que deverá ser substituído
moderno de concrepor um projeto
to e vidro — foi registrado ontem,
na manhã de sol, pela espátula e
pincel de 110 pintores profissionais
ou amadores participantes da gincana promovida pela Associação de
Funcionários dá Bolsa.
— Não importa o concurso. O
mais importante é o prazer de pintar—garantiu a concorrente Aríete
Zacarias, sentada em um banco da
madeira, em frente ao Arco do Teles. Para Júlio César da "oSilva, presiprincipal
dente da associação,
objetivo da gincana é incentivar o
pessoal da pintura e registrar para
a posteridade o prédio da Bolsa e os
monumentos históricos da Praça
XV que, a cada dia, vêm sofrendo
maiores transformações em seu patrimônio".

Pouca gente aproveitou,
ontem à tarde, uma boa
hora de lazer oferecida por
dois repentistas, dois emboladores de coco e um
trio de forró, que se apresentaram no pátio do Museu do Telefone, no Fiamengo, dentro da prograinação da Primeira Feira
de Artesanato promovida
pela Telerj. A apresentação dos artistas tinha um
objetivo: mostrar outros
aspectos do folclore brasileiro, diferentes do artesãnato.
A feira apresenta o trabalho de 16 artesões da Telerj, convidados, e da obra
social O Sol e só vai terminar no final da semana,
funcionando no horário
das 9h às 17h. Inclui peças
feitas em cerâmica, pano,
sucata, miolo de pão, madeira e corda, que podem
ser adquiridas na hora, diretamente das mãos do artesão.

Amor à arte

Os primeiros concorrentes começaram a chegar à Praça XV às
8h. Depois de inscritos na coordenação do concurso, a primeira preoESPAÇOS CULTURAIS
cupação dos pintores foi a localização do melhor ângulo para retratar
Funcionando num préo edifício da Bolsa, o chafariz, o
da Rua Dois de Dezemdio
prédio dos Correios, o Arco do Teles
no Flamengo, o Museu
bro,
Osório.
do
General
estátua
a
ou
Telefone, desde sua
do
a
a
começaram
pintar,
Instalados,
inauguração, em abril do
maioria usando tripé. Alguns seguano passado, obedece a
ravam à tela com as mãos. Como o
uma diretriz, segundo seu
sol era forte, todos procuraram a
diretor, Tobias Teles de
sombra das árvores.
Eufrásio Barbosa de Araújo, 17
Souza: abrir espaços para
anos, foi o mais jovem participante.
tipode manifesqualquer
com
Morador na favela da Rocinha,
cultural. A Feira do
taçâo
os pais e sete irmãos, em uma casa
Artesanato, que deveria
de alvenaria, é estudante do segundurar uma semana, por
comanhã
do grau e trabalha pela
causa do interesse do púComo auxiliar de administração.
blico vai permanecer por
meçou a pintar há cerca de dois
mais um semana em funanos, influenciado por um amigo.
cionamento.
Já participou de outras gincanas,
sem nunca ter alcançado qualquer
A apresentação dos arpremiação.
tistas, entretanto, não será
Para melhor concentração no
repetida, apesar do pouco
trabalho, todos os recursos foram
público — cerca de 40 pestentados. Um homem de meiasoas. Eles foram aplaudiidade, pincel na mão e a tela pendudos e divertiram bastante.
rada em um galho de árvore, deA primeira apresentação
sensibilidade
pinmonstrou grande
foi do trio Os Originais do
tando ao som suave de uma música
Forró, com Nelson, no
barroca do toca-fitas de seu carro.
acordeon, Mizael, no triãnO mesmo estilo de música que uma
guio e José Ramos no zaoutra concorrente — secretária exebumba. Cantaram samba,
cutiva e admiradora de Renoir e
música popular brasileira
Monet — escolhera para se aproximar da arte, através do violão, até
e bolero, tudo em ritmo de
descobrir a pintura como vocação.
forró.
Aríete Zacarias gosta de pintura
estudanera
em
tempo
desde o
que
te secundarista e desenhava com
lápis ou caneta recebendo prêmios
Rádio JB debate
em conconcursos internos no colegio. Casado há 25 anos com o denviolência na
tista e professor universitário João
abandonou
América Central
Félix Jorge, três filhos, "por
falta
a arte pelo casamento —
A América Latina no Séde tempo" — só voltando a pintar
éulo XX e, em especial, as
há cerca de quatro anos, quase
raizes da atual violência
sempre em praça pública, ao ar
na América Central, são
livre.
temas do debate de hoje, a
Os 110 participantes foram divipartir das 9 h, na RADIO
JORNAL DO BRASIL, no
didos em duas categorias: a pintores premiados e iniciantes. Os cinco
programa apresentado
por Eliakim Araújo. Os
primeiros classificados, em cada
convidados, autores de
uma, receberam medalhas de ouro,
um novo livro didático soprata e bronze. Os dois melhores
bre a realidade latinotrabalhos de profissionais foram
americana, sáo os profesadquiridos por Cr$ 80 e Cr$ 40 mil e
sores Rubim Santos Aquios de iniciantes por Cr$ 50 e Cr$ 25
no, Jesus Freitas de Lemos
mil, passando a integrar o acervo
e Oscar Guilherme Pahl
da Bolsa de Valores. Os demais
Campos Lopes. Os ouvinserão expostos a partir do dia 23 de
tes podem participar do
abril em local a ser determinado. A
debate, fazendo perguntas
comissão julgadora foi integrada
pelo telefone 234-7566.
por quatro membros entre pintores,
proprietários de galerias e representantes dos funcionários.

A vida de 78 velhos que
esperam os beija-flores
Lilian Newlands
Foi inacreditável. Uma tocou
acordeon, outra piano e, num certo
momento, me vi dançando com
uma senhora de 90 anos, que rodava sem parar, e eu morrendo de
medo de nâo agüentar o tronco.
Bailes e reuniões têm no salão
de visitas o espaço ideal. Tapetes
de palha, sofás e poltronas de cana
de índia, um piano, TV em cores e
vontade de sentir prazer. As reuniões semanais sáo lideradas por
dona Flora Beltrano de Oliveira,
viúva, uma filha e dois netos. Mas,
antes da liderança de dona Flora,
há a gerência-administrativa de Ricardo Santos Monteiro. Jovem ainda, ele mora em Realengo e conhece todos os moradores do Lar, suas
manias, suas facilidades, seu jeito
de ser e viver a vida. Todos o procuram, todos gostam dele:
Para nós, o presidente da casa é o Ricardo. Porque é ele quem
nos atura das 7 às 7. Os diretores só
aparecem em dias de festa", explica
dona Flora que, ao plano, executa
"Ciúmes", de Zequinha de Abreu, e
dirige as reuniões onde cada uma
trabalha no que prefere — tricô,
bordado, crochè — e doa a renda
obtida com tais trabalhos para as
crianças carentes.
Alheio à reunião de mulheres, o
General Icaraí de Albuquerque Potiguara, 83 anos, joga sua paciência
nas cartas espalhadas pela mesa:
Como vou indo? Tudo bem,
desde que nasci. A vida me tratou
mim é um
Dona Geny e a felicidade bem. Isso aqui para minha
espohotel. Visitamos, eu e
— O que me ajuda, apesar da sa, dezenas de hotéis geriátricos.
idade, é minha cabeça. Ela é ótima. Nenhum é igualável a este. Os de
Só
Medo não tenho de nada. Nem no gerontologia, então, nem se fala.
tempo em que morei aqui sozinha, dá velho caduco, demente. Estoue
seis meses. Os empregados iam em- ótimo aqui. Fui colega de Costa
bora à noite e a luz faltava. Eu Silva, Castelo Branco e Figueiredo
sempre tinha algumas velas à mão, era cadete quando eu era capitão.
mas nem acendia. Eu sempre soube Mas o pai dele foi meu instrutor de
e o Orlando Geisel meu
que a luz chegaria, conta com uma Cavalaria
Mas não gosto de
de
turma.
colega
do
a
de
orgulho
precursora
ponta
de
nem
e
políticos. O Golpolítica
Lar Dom Pedro V, dona Geny, que,
sem marido, filhos ou parentes, diz bery ter saído ou não do Governo,
"nunca está só; Estou sempre para mim, é a mesma coisa. Gosto
que
acompanhada. Porque tenho Deus de homens de cultura. Vivi multo.
Hoje, leio e jogo cartas. Tô numa
comigo".
boa, brinca o General, para dizer
O marido era dentista e faleceu em seguida:
"Não,
ele náo era bonihá 33 anos:
— Vá conversar com minha müto. Mas era um homem bom. Minha
a Odete. Uma velha bem apálher,
Aleem
Porto
Sul,
familia está no
Estágre, onde nasci. Aqui, apenas gran- nhada que está lá no salão.
des amigos", conta, em seu quarto, mos casados ná 56 anos, conclui p
repleto de objetos identificáveis pa- General, doador da maior parte dos
ra quem teve uma vida que valori- livros que estão nas prateleiras, à
zou os detalhes: um pote de mel disposição de quem quiser. Há lios gostos: A Amanpuro forrado de chita florida; um vros para todos
vaso pequeno com flores do campo; te Fatal de Madagascar (Frank
é Assim (Zé
geléia de frarnboesa; uma antiga e Slaughter), O Sertão
valiosa máquina Singer; três copos Praxedis), Solidão no Paraíso (Laude cristal apoiados na bandejinha ra Saunders), A Sangue Frio (Trude prata; retratos do marido, dou- man Capote) e, com encadernação
levou de luxo, vermelha, Memórias Inator Juliano, o homem que "rodocabadas, de Humberto de Campos.
Jerusalém
até
Geny
dona
Memórias inacabadas talvez espiou" com ela pelo mundo. Uma
cadeira de balanço, próxima à jane- tejam sendo escritas agora, no préla, onde ela coloca em dois bebe- dio colorido no alto da ladeira. Endouros, água gelada com açúcar tre as mulheres, aquele estágio de
com carinho para os bei- feminilidade que só os olhares mais
preparada"pássaros
especiais".
atentos detectam: a delicadeza é
ja-flores,
— Como vê, não sou táo sozinha uma tônica entre elas, que bordam
assim: tenho meus beija-flores, as- em estopa, tocam Fascinação ao
sisto a três novelas e me sinto feliz piano e fazem à mão os presentes
que trocarão entre si. Falam do
aqui neste lugar.
passado com naturalidade e ainda
enxergam um futuro onde a mensaBaile e paciência
lidade será de Cr$ 40 mil (assisténDona Aríete, a nutricionista da cia médica, serviços de lavanderia,
firma contratada pela Sociedade alimentação) — com-60% a menos
Portuguesa, conta que, dia 15 de para os sócios. Os carentes não
março, os moradores do Lar realiza- pagam, mas devolvem o que rece;bem em alegria e solidariedade.
ram um baile:

— Não tenho nada para contar a
algum jornal, nenhuma história.
Minhas conversas são todas interiorizadas. Mas, por favor, nâo vá embora antes de conhecer os beijaflores que me visitam no meu quarto. Eu às vezes fico preguiçando
quietinha, sentada na cadeira de
balanço, à espera deles. E quando
chegam é uma festa! São tão bonitos, tão perfeitos. É o único pássaro
que consegue planar. Ele não canta, mas tem um encanto que passaro nenhum possui.
Dona Geny Moreira tem 83 anos
e nenhum descendente. Seu quarto
é o último do terceiro andar, mas
ela foi a primeira a se instalar no
Lar Dom Pedro V, quando a luz
ainda não havia sido ligada. Ela
as velas, ficava no escudispensava "porque
sabia que a luz
ro mesmo,
ia aparecer". Inaugurado há quatro
anos pela Benemérita Sociedade
Portuguesa, o Lar Dom Pedro V, na
Rua Euclides da Rocha, prolongamento da Ladeira dos Tabajaras, é
um prédio moderno, arejado, colorido e confortável, que tem, ao Norte,
Copacabana e seu mar vistos do
alto, e, ao Sul, o cheiro e a presença
do mato, árvores e flores. Distribuídos por três andares, vivem 70 mulheres e oito homens entre 60 e 90
anos, num sistema comunitário que
lhes permite — por direito e conquista — a chance de atuar, comunicar, trabalhar e, principalmente,
sonhar.

0 PROFESSOR VAI ATÉ VOCÊ

feedback

O Feedback está equipado
lugar do pais.
para dar aulas de Inglês em qualquer
no periodo que for necessário.
Se você ou sua empresa precisam falar Inglês.
é só chamar.
Nós vamos a qualquer lugar.
Prolessores ingleses e americanos.
Lei 6297 CF MO. 117.

R da Quitanda. 74 • 2.°. 3"
4? e 5°, Centro, tels..
222-2100. 221-1863 e
222-4305 Filiais em
Conacabana, Botafogo,
loanema e em março na
Barra e J.carepaguá.

Si!

INTERNACIONAL

JORNAL DO BRASIL

França protege
Mitterrand
contra Carlos
Paris — A polícia francesa intensificou a segurança do Presidente
François Mitterrand e seus ministros, temendo que o terrorista internacional Carlos, o Chacal, possa
atacá-los do prazo que marcou, e
que expira esta semana, para a
libertação de dois membros de sua
organização detidos em Paris desde
fevereiro.
O ultimato de Carlos, nascido na
Venezuela, foi entregue na Embaixada francesa em Praga no dia Io
deste mês. Escrito em espanhol,
com dois polegares impressos e autenticado pelo serviço de segurança
francês (DST), aponta como primeiro alvo o Ministro do Interior, Gaston Defferre, responsável pelo sistema policial.

Nablus, Cisjordânia/AP
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Pretória diz
que
possui ??
n
superarma
Johannesburgo — A África do
Sul possui uma "devastadora super-arma", um canhão de 155 milímetros capaz de disparar ogivas
nucleares, o G 5, e que faz com que
as similares armas norteamericanas "pareçam brinquedos",
afirmou ontem o diretor da indústria militar desse país, Comandante
P G Marais, em entrevista ao
Johannesburg Sunday Times.
Marais comentou um relatório
do Subcomitê de Relações Exteriores da Câmara de Deputados dos
Estados Unidos que culpa a CIA
(Agência Central de Informação,
dos EUA) de ter cometido uma "séria negligência", permitindo que
uma firma norte-americana fornecesse à África do Sul canhões e
projéteis de 155 milímetros, apesar
do embargo de armas imposto pelas Nações Unidas ao regime de
minoria branca sul-africano.
Em sua entrevista, Marais negou
categoricamente que a Armscqr, a
indústria estatal de armas da Áfriça do Sul, tenha mantido relações
com a CIA ou que a nova arma
tenha sido desenvolvida a partir de
um obus norte-americano. Marais
afirmou que o G 5 é um "sistema
produzido 100% na África do Sul."
Possui cerca de 40% mais de alcançe do que qualquer canhão semelhante de 155mm fabricado no
mundo e é mais preciso que seus
equivalentes soviético e norteamericano, disse Marais.
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Terrorista n° 1
Os jornais franceses disseram esta semana que a policia estava levando a ameaça particularmente a
sério.
O Ministro Defferre e os portavozes da polícia se negaram a comentar detalhes do assunto. Mas
Defferre disse em entrevista à Rádio Monte Cario sábado que tomara as medidas necessárias à segurança do Presidente depois de receber a ameaça de Carlos.
— Carlos náo é qualquer um. É
considerado o terrorista n° 1 em
termos mundiais — disse o Ministro.
Carlos, que é procurado em todo
o mundo por série de seqüestras e
assassínios praticados na década
de 70, tem a reputação de cumprir
suas ameaças, comentaram fontes
do Ministério do Interior.
Carlos — cujo verdadeiro nome é
Ilich Ramirez Sanchez, nascido em
1949 — é procurado na França pelo
assassinio de dois agentes do DST e
um informante palestino que foram
tentar prendê-lo em seu apartamento em Paris no ano de 1975.
! As investigações policiais estão
agora centradas no casal que Carlos diz, na carta-ultimato, ser, de
membros da sua organização: Bruno Breguet, 31 anos, suiço que
cumpriu pena de prisão em Israel, e
Magdalena Kaupp, 34 anos, alemã,
ligada à organização terrorista
Baader-Meinhoff.
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Soldado israelense foi apedrejado em Nablus

Choques deixam árabes
feridos na Cisjordania
Jerusalém — Quatro árabes ficaram feridos ontem durante choques
com uma patrulha do Exército israelense na Cisjordania ocupada ao
mesmo tempo em que o Governo de
Israel rejeita qualquer crítica contra sua política na área em conflito.
Fontes militares israelenses disseram que a unidade do Exército
foi atacada por manifestantes na
aldeia de Vaabid, depois que representantes da administração civil israelense tentaram visitar a comunidade. Um oficial israelense foi apedrejado na aldeia de Jaabed e um
soldado feriu um árabe em outro
incidente. Dois dos quatro árabes
feridos na manifestação estão em
estado grave.

Medidas severas
O Primeiro-Ministro Menahem
Begin justificou ontem seu proceder contra os árabes da Cisjordania
e a Faixa de Gaza, alegando que há
supostos planos da Organização
para a Libertação da Palestina
(OLP) para insuflar um levante popular. O Gabinete israelense
apoiou a adoção de medidas severas para sufocar os distúrbios palestinos na Cisjordania.

Yasser Arrafat, dirigente da
OLP, declarou ontem que seus
guerrilheiros não permanecerão
inativos diante dos acontecimentos
no conflito árabe-israelense e advertiu que o Oriente Médio está à
beira de uma explosão.
Em entrevista publicada ontem
em jomal de língua inglesa de Beirute, o Ministro do Exterior do Egito, Kamal Hassan Ali, criticou a
ação de Israel na margem ocidental
ocupada do rio Jordão, afirmando
que ela é um obstáculo às negociações sobre a autonomia palestina.
Ali assegurou que, se a atual
onda de distúrbios persistir nos territórios israelenses ocupados, "não
há dúvida de que nós agiremos,
assim como o mundo inteiro agirá".
Líderes árabes em Israel planejam uma grande manifestação e
uma greve geral na terça-feira no
Norte do país, quando, pela primeira vez, estarão dando seu apoio aos
árabes dos territórios ocupados.
No sábado, foram presos na cidade de Nazaré seis manifestantes,
ao mesmo tempo em que 300 árabes
israelenses marcharam pelas ruas
de Jerusalém em solidariedade aos
manifestantes na Cisjordania
ocupada.

Iraque perde 30 mil na guerra
está conduzindo uma

Teerà — O jornal de Teerã Ettelaat afirmou ontem que o Iraque
perdeu 30 mil homens entre prisioneiras, mortos e feridos durante a
operação Vitória iniciada na segunda-feira da semana passada. Segundo o jornal, 13 mil soldados iraquianos foram presos, 8 mil mortos e 12
mil feridos nos Combates travados
a Oeste do e Kuzistão.

Segundo um comunicado militar, a terceira etapa da ofensiva
iraniana Fath permitiu reconquistar vários pontos estratégicos no
centro da frente de guerra contra as
forças iraquianas. O comunicado
assinalou que três brigadas mecanizadas do Iraque foram destruídas
durante os combates.

Advertência
O Governo da Arábia Saudita
advertiu o Irã que desista de instigar os setores minoritários muçulmanos xiitas nos países
'que do Golfo
Pérsico, e afirmou
qualquer
ação contra essas nações será res"violentamente."
pondida
O Ministro Saudita do Interior,
Príncipe Naief, afirmou que o Irã

política de
terrorismo e que quer dominar toda
a região do Golfo.
— O conflito com o Irã não é
somente uma guerra entre esse país
e o Iraque, mas reflete ambições
para dominar toda a costa árabe
oposta ao Irã, com o objetivo de
estabelecer regimes pró-iranianos
— disse o Príncipe.
O jornal britânico Sunday Times afirmou ontem que, com a bênção do aiatolá Khomeiny, milhares
de estudantes e iranianos entre 12 e
18 anos participam — e morrem —
na guerra com o Iraque. O jornal
afirma que Khomeiny deu permissão a meninos e jovens para Ingressarem na luta.
O regime de Teerã considera
próxima a vitória final contra o
Iraque e faz projetos para a futura
reorganização da região. O Presidente iraniano, Ali Hamenei, recebeu ontem um grupo de religiosos
islâmicos iranianos e lhes preveniu
que estejam prontos para constituir um novo regime que substitua
o que está por cair sob o peso das
derrotas militares do Presidente
Saddam Hussein.
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Buenos Aires — A tensão criada
pela crise do Atlântico Sul aumentou ontem com a notícia, confirmada por fontes oficiais, de que a
Argentina decidiu enviar às Ilhas
Geórgia do Sul cinco naves de guerra, entre elas um submarino, para
proteger seus técnicos que há oito
dias estão na ilha de São Pedro, de
soberania britânica contestada pelos argentinos. Antes, os ingleses já
haviam mandado para lá a belonave Endurance, e a Argentina o barco-patrulha Bahia Paraíso.
O Chanceler argentino, Nicanor
Costa Méndez, conferenciou por 45
minutos, ontem, com o Embaixador britânico Anthony Williams, no
Palácio San Martin, e ao final do
encontro declarou que a situação
continua sendo "séria e tensa". O
Embaixador disse apenas: "Tenho
de informar ao meu Governo."

Catástrofe
Costa Méndez disse aos jornalistas que havia entregue uma propôs-

ta a Williams, e "agora espera-se a
resposta do Reino Unido". Mas se
recusou a informar sobre o conteúdo da nota argentina. A imprensa
local comenta com manchetes de
primeira página — algumas com
caráter de catástrofe — o incidente.
Toda a República Argentina está mobilizada, em pé de guerra,
para reivindicar a soberania das
Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e
Sandwich. A Organização das Nações Unidas, através de seu Comitê
de Descolonização, deu um tácito
apoio à Argentina.
Ontem à tarde, informou-se em
Londres que Costa Méndez havia
manifestado a Williams sua preocupação pela notícia de que a GrãBretanha teria enviado outra belonave, o John Briscoe, além do quebra-gelo Endurance, que lá se encontra há uma semana. O Embaixador britânico disse que não sabia
desse novo envio, e tinha até de
averiguar se existia na Marinha
Real um navio com esse nome.
Dos navios enviados pela Argentina, duas corvetas darão apoio ao

41 agências do Banco Nacional estarão abertas
hoje até 22 horas, para receber a
sua Declaração de Renda.
Todas as demais ficarão abertas até 18 horas.
No Nacional, sua Declaração recebe atenção,
mesmo depois da hora.

Agências que ficarão abertas até 22 horas:
Presidente Dutra
Alcântara
Avenida Centrai
Bairro Campo Grande
Barra da Tijuca
Botafogo
Catete
Copacabana
Duque de Caxias
Praia de icarai
Ipanema
Laranjeiras
Leblon
Gávea
Ouvidor
Tijuca
Lido
Jardim Botânico
Princesa Isabel
Santa Cruz
Taquara

*

Porte/a
Pacificador
Cabo Frio
Macaé
Angra dos Reis
Madureira
Magé
Méier
Nilópolis
Niterói
Nova Iguaçu
Penha
Realengo
Rocha Miranda
São Gonçalo
Volta Redonda
Barra Mansa
Resende
Campos
São José

NACIONAL
O Banco que está a seu lado
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O Pacote Curt
com Filme Grátis
tem uma excelente
medida econômica:
você nunca paga a
mais pelo que sai a
mais, nem a mais
pelo que sai a
menos. Pegue um
filme de 36 poses
como exemplo. Se saírem 38fotos,
você só paga 36. Se saírem 34, você
só paga 34fotos.

barco-patrulha já ao largo das
Geórgia do Sul, enquanto dois contratorpedeiros e um submarino partiram de Mar Del Plata "prontos
para operações no Atlântico Sul",
disseram as fontes oficiais.
As fontes disseram que o Bahia I
Paraíso, com 200 fuzileiros a bordo,
avistara o Endurance, que está armado com dois canhões leves Bofors, ao largo das montanhosas
Geórgia do Sul. Em Londres, o Ministério da Defesa britânico informou que o John Briscoe é um navio
de pesquisa científica que está levando para as Malvinas um grupo
de fuzileiros, que vâo substituir a
guarnição de 40 homens que guardam as ilhas.
Um porta-voz do Ministério explicou que se trata de uma viagem
de rotina, que normalmente seria
efetuada pelo Endurance. Acrescentou que os fuzileiros atualmente
nas Malvinas não voltarão por enquanto, porque o John Briscoe não
pode retirá-los, devido a outros
compromissos.

o Nacional recebe*
a sua Declaração.
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Um Pacote
Um Pacote
Um Pacote
à prova de emendas. que não vai pesar na
que não faz fft
Nada de emendas adicionais.
sua balança
discriminações.
O Pacote Curt com Filme Grátis é perfeito:
g£JÊmW\
tem um lindo porta-retrato para você expor
comercial.
sua melhor foto e um álbum colorido para
guardar as demais.

Io caderno

Argentina envia cinco navios
contra ingleses no Atlântico

Agora, na Colorcenter, você já pode pedir o pacote
econômico mais tentador dos últimos tempos:
Pacote Curt com Filme Grátis.
Com ele, você vai fotografar e ganhar mais.
Veja, o Pacote Curt tem um filme grátis, Curtcolor II,
novinho, do mesmo tipo e número de poses do
filme que você manda revelar.
E, para que a providência não seja em vão, se você
entrega um filme de 12 poses, leva outro de 24, com
o dobro de fotos para fazer.

A Colorcenter

?

Não importa a marca do
filme que você tem para
revelar. O Pacote Curt com
Filme Grátis é válido para
filmes negativos coloridos de
qualquer marca, em 110,126
e135.
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GRÁTIS

Então, vá à Colorcenter mais próxima
e peça Pacote Curt com Filme Grátis.
Mais providencial, impossível.

COLORCENTER
IHIIHIIHI
CINE-FOTO-SOM
Rio de Janeiro
Shopping Centers: Gávea • Rio Sul • Barra
Centro: Av. Gomes Freire, 315- lj D • R. dos
Inválidos, 146-lj. eslj.
Bairros: R. José Eugênio, 31 - São Cristóvão •
R. Oliveira, 8-lj. eslj.-Méier» R. Conde do Bonfim,
344 - lj. 108 - Tijuca • R. Visconde de Pirajá, 580 lj. 115 - Ipanema

Vantagem exclusiva
da Colorcenter para
você: junte CrS 6.000,00
em notas fiscais de
fotoacabamentoe
ganhe uma bolsa térmica
Curt. Aproveite.
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Salvadorenhos desafiam guerrilha e votam em massa
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Rosental Calmon
de
lado de fora de uma cortina que serve
porta
traseira.
A essa hora, pouco depois das B da manhã,
dezenas de guerrilheiros mantinham posições no
bairro Delícias dei Norte. Andavam pelas ruas e
conversavam com as pessoas que acordavam e
saíam de suas casas. Os que diziam que iam
trabalhar no moinho, que fica na descida do morro, podiam passar. Quem estava arrumadinho
para ir votar recebia conselhos de não ir ou simplesmente eram impedidos de passar.
Pouco depois das 9h chegaram as tropas. Na
frente, tanques e carros blindados que subiam a
ladeira sob uma chuva de balas. As casas estavam
fechadas e às pessoas deitadas no chão. Os guerrijBHEWE&^BWI
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para a população, com medo de serem identiflcados
Por volta das 10h30m o Exército já os tinha
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alto, na ladeira
porta
casa, uma mulher comentava: "Los muchachos
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Outra mulher disse timidamente, em voz baixa:
"Eles são daqui mesmo."
— O povo está com as Forças Armadas. Veja
como nos tratam bem. Eles queriam votar e os
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mão do militar, uma garrafa de refrigerante:
uma senhora daqui que nos deu refrigerante, nos
ofereceram comida. Eles estão com as Forças
Armadas."
Em Delícias dei Norte, um rapaz de óculos
escuros se aproxima dos repórteres e diz: "Por que
vocês não vão a Cuscatancingo? Lá está infestado
de subversivos." Minutos depois, Cuscatancingo
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ruas estavam cheias e as filas cresciam nos postos
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de votação. Mas quem ia votar parava para ver se
era conhecido o cadáver que havia ficado estirado
na rua: um homem de uns 60 anos, que levou um
tiro nas costas, quando saiu cedo para votar logo.

San Salvador—Milhares de pessoas compareceram ontem às juntas eleitorais desta Capital e
votaram ouvindo os tiros e explosões dos combates esporádicos entre guerrilheiros esquerdistas e
tropas da Forças Armadas. A ofensiva dos insurgentes da Frente Farabundo Marti de Libertação
Nacional (FMLN) não conseguiu evitar a realização das eleições para escolha de uma Assembléia
Constituinte, mas provocou uma onda de violência em quase todo o país, com mortos e feridos.
Segundo o Exército, morreram pelo menos 30
pessoas.
Filas de mais de dois quilômetros podiam ser
vistas em alguns bairros de San Salvador. Mas as
notícias que chegavam do interior indicavam que
os guerrilheiros tinham conseguido êxito ao impedir a realização de eleições em algumas localidades, a maioria no Nordeste e no Leste do país. Essa
zona, aliás, continuava ontem virtualmente isolada do resto por via terrestre, porque os guerilheiros tomaram posições estratégicas nas estradas e
destruíram pontes, além de levantar barricadas.
Pouo antes de amanhecer, já se ouviam intensos tiroteios e explosões de bombas em San Salvador, sobretudo nas zonas Norte e Leste da Capital.
Comandos guerrilheiros estavam atuando abertamente em diversos bairros da cidade, buscando
como objetivo principal atacar as superprotegidas
escolas e locais públicos, que serviriam como
seções eleitorais, e impedir que as pessoas descessem dos bairros altos para votar.

Começou a "balacera"

Foi a essa hora que cerca de 50 guerrilheiros se
aproximaram da escola pública de San Antônio
Abad, um bairro que fica no pé de uma das serras
de San Salvador. Os soldados que estavam dentro
da escola viram que o grupo se aproximava. "Eu
todos de
pensei que fossem da tropa, pois estavam
verde. De repente alguém gritou: "Son babosos"
(adjetivo pejorativo) e a balacera (tiroteio) começou. Tínhamos visto que eles não levavam a senha", conta um soldado de 18 anos, que participou
do combate. A senha era uma fita adesiva de
papel, colada no lado esquerdo do uniforme, na
altura do coração.
— Eles gritavam: "Rendam-se soldados. Vocês
estão rodeados". Eram mais de 50, mas nós vencemos. Morreram 12 subversivos e nós tivemos só
"Quer que eu atire?"
dois feridos — dizia um sargento, sem esconder o
seu orgulho pela vitória, pouco depois da situação
Os combates mais intensos pareciam estar
se acalmar. Na realidade, porém, os dois feridos a
sendo realizados a uns 10 km de Cuscatancingo,
que ele se referia já estavam mortos. De qualquer
em Apopa, município nas redondezas de San Salforma, foi a maior derrota de um ataque de comanvador. O Exército estava desde cedo defendendo a
do guerrilheiro que se viu em San Salvador nestes
única escola da cidade, onde funcionaria uma
últimos dias de violência.
seção eleitoral. Os guerrilheiros chegaram a cercar
Os 12 corpos dos guerrilheiros estavam estiraa escola, mas, quando as tropas os obrigaram a
dos no chão ali defronte. Seus companheiros já
coraafastar-se, as pessoas, com impressionante "para
tinham sumido pela montanha e não estavam
gem, começaram a sair de suas casas
sendo perseguidos. Um homem apareceu com uma
cumprir a obrigação de votar".
cadeira desmontável perguntando se já podia passar para assumir sua posição de secretario da
Às 13h, ainda se combatia nos arredores de
seção eleitoral, que uma hora depois estaria funApopa. Ao lado de um ninho de metralhadora,
cionando naquela escola.
onde os soldados disparavam esporadicamente
Os últimos minutos do combate ofereceram
guiando-se pela direção dos estampidos da guerrilha, passavam calmamente os civis. Muitos estaaos poucos jornalistas presentes um triste espevam indo votar, outros tinham desistido, porque
táculo: os soldados estouraram literalmente a
não havia condições de entrar na escola, devido ao
cabeça dos feridos que ainda estavam vivos. Um
garantiam que
acúmulo de gente na porta. Mas"Vamos
dos guerrilheiros que levaram esse tiro de miserivoltar de
era uma desistência temporária:
córdia era uma mulher, jovem como os demais,
tarde."
que já tinha levado uma bala no peito. Mas essa
No ninho de metralhadora, no meio do tiroguerra é assim mesmo: não há prisioneiros, não há
feridos; há sobreviventes e mortos.
teio, um soldado posou para a foto: "Quer que eu
atire?", perguntava rindo ao fotógrafo. Naquele
Os soldados pegaram as armas dos guerrilheimomento, na escola de Apopa as pessoas se espreros mortos, revistaram seus corpos e chutavam
para o ar os documentos ou objetos que encontra- ' miam para passar numa portinha estreita no meio
de um grande portão de aço mantido fechado, por
vam nos cadáveres. Além de contar sua vitória,
xingavam os mortos, que pouco antes podiam ter
questão de segurança. Outros, mais audaciosos,
pulavam um muro de mais de quatro metros,
acabado com sua vidas como aconteceu com os
escalando-o como podiam. Entre os audaciosos,
dois jovens soldados, cujos corpos saíram dali
sempre havia mulheres.
numa ambulância militar, com os pés imóveis do
Rafael Wasserman

O guarda tentou controlar a multidão que se reuniu nas portas do estádio nacional para votar

Direita vence na boca da urna
San Salvador (do correspondente)
Se as pequenas sondagens feitas
pelos jornalistas nas filas de votação
na boca da urna—de alguns bairros
de San Salvador pudessem servir de
indicio sério sobre os resultados da
eleição de ontem neste país, não naveria dúvidas para se prever uma folgada
vitória da Arena (Aliança Republicana
Nacionalista), o partido de extremadireita, chefiado pelo ex-chefe de Inteligência do Exército, o Major reformado Roberto d'Aubuisson.
Muitas pessoas não queriam revêlar seus votos aos jornalistas, mas qüase todos os que respondiam imediatamente à consulta diziam Arena. Alguns já cantavam vitória para esse
Partido, embora os seus próprios dirigentes, incluindo d'Aubuisson, tenham denunciado no fim de semana
que haveria fraude, para favorecer seu
principal rival, o Partido Democrata
Cristão, de Napoleón Duarte, atual
Presidente da Junta civil-militar de
Governo.
Na realidade, a preferência pela
Arena pode ser interpretada como um
exemplo da radicalização da crise politica salvadorenha, que causou mais de
30 mil mortes nos últimos dois anos.

Jornalistas são
tema de campanha

Cansados de tanta violência, muita
gente, não só das classes altas, argumenta que a única solução é o tratamento de choque contra a guerrilha
proposto por d'Aubuisson, que promete acabar com a subversão em três
meses.
A guerrilha, possivelmente, favoreceu a extrema-direita ao criar o clima
de violência e terror durante essas
eleições. Quem se arriscou a sair de
casa para votar, contrariando a recomendação da extrema-esquerda, foi,
em grande parte, motivado pelo convite da extrema-direita, que agarrou a
bandeira da democracia e da paz.
O Partido Democrata Cristão, por
sua vez, tem grandes chances sobretudo nas áreas rurais, já que mantém o
controle sobre o aparato estatal, incluindo todas as prefeituras. Mas é
visível o desgaste que sofreu Duarte
nestes meses de Governo compartilhado com os militares. Seus eleitores são
os que acreditam numa solução mais
moderada para acabar com a guerra
civil e provavelmente são a maioria
daqueles que — mais por temor que
pelo simples segredo — não queriam
revelar seus votos nas filas dos postos
eleitorais de San Salvador.

Haig condiciona ajuda militar
~\--ym.m^*^.}0r

^j£í£^jr

^v San Salvador

SAN SALVADOR 1^ Apopa

San Antônio ___^__\\_^^' Jr

^E^

W\.

w*V

\-£Z^f%!*A

^^S-.

^—__—fWT^\^jB^^—^_f—

^**^JT

tiiÁABÁni

"i

A

NICARÁGUA

A guerrilha atacou subúrbios ao Norte da Capital
'
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D. Lídia acha tudo "horrível

San Salvador (do correspondente)—"Os combates continuam como ontem e os subversivos
chegaram aqui perto. Ninguém pode andar pelas
ruas. Claro que não houve eleições. Tudo isso é
horrível." A declaração foi feita ontem, no final da
tarde, pela presidente da Junta Eleitoral da cidade
de Usulután (uma das cinco maiores cidades do
país), consultada por telefone pelo JORNAL DO
BRASIL. Como toda a população de Usulután,
dona Lídia Coutade de Verjelli está sitiada em sua
casa.
Os combates em Usulután começaram a lh da
madrugada de sábado, quanto centenas de guerrilheiros tentaram ocupar essa cidade (a 127 km de
San Salvador) depois de terem conseguido contrôlar importantes posições na região, incluindo a
cidade de Puerto Parada, a apenas 11 km de
Usulután.
Os atos de sabotagem praticados pela guerrilha de sexta para sábado já deixaram a cidade
quase isolada do resto do país. A estrada para San
Salvador podia ser transitada com dificuldade,
desviando-se de postes derrubados e barricadas
armadas pelos insurgentes em locais propícios a
emboscadas. Por isso, os reforços de tropas de elite
enviados para defender Usulután tinham de ser
levados por helicóptero ou enfrentar as emboscadas certas. Os jornalistas, com bandeira branca
nos carros, podiam, no entanto, passar.

"Os santos foram baleados"
Desde a manhã de sábado ninguém pode sair
de casa em Usulután. Os poucos que saem, arricando-se a levar um tiro, não têm outra alternativa, pois os mantimentos acabaram e a fome os
leva a buscar algum alimento com os vizinhos. Os
problemas se agravam ainda mais porque a guerrilha explodiu os reservatórios de água e as linhas
de transmissão de energia elétrica. Assim, há dois
dias não há água nem energia elétrica na cidade.
— Nunca houve nada tão prolongado assim,
nunca houve nada tão horrível em Usulután. Esta
é uma cidade muito cobiçada. Mas os subversivos
nunca conseguiram tomá-la, embora tentassm outrás vezes. Mas os combates eram sempre de
—
quatro ou até doze horas, nunca tão longos da
dizia, sem ocultar sua tensão, a presidente
Junta Eleitoral de Usulután.

Dona Lídia de Verjelli é dona do principal
hotel de Usulután — o Hotel Esvana — que fica
bem ao lado do Palácio Municipal, onde a guerrilha queria chegar. Ontem de manhã, os rebeldes
conseguiram tomar uma igrejinha a apenas cinco
quarteirões dali. Mas só mantiveram essa posição
umas poucas horas. Acabaram desalojados quando o Exército empregou tanques e artilharia contra a igrejinha dei Calvário.
— Destruíram sim. O altar-mor caiu, os santos
foram baleados. Os santos foram baleados—repetia indignada, Dona Lidia.
Cuscatancingo, o subúrbio ao Norte da Capital, também esteve em poder da guerrilha durante
toda a manhã. De madrugada, chegaram mais de
100 guerrilheiros, chefiados pelo Comandante Chepe, que se deslocou com sua força desde Ouazapa,
a menos de 30 km de San Salvador. Em duas
semanas, esta é a segunda vez que Cuscatancingo
passa algumas horas em poder da guerrilha esquerdista.
O Exército demorou mais de quatro horas
para iniciar sua ofensiva final para retomar
Cuscatancingo, que fica numa região montanhosa
ao Norte da capital. Durante esse tempo, houve
combates leves e na parte alta, perto de uma
escola, a guerrilha instalou seu comando. Fizeram
propaganda, conclamando o povo local a "lutar
contra a ditadura e unir-se à revolução socialista".
As casas se mantinham no entanto fechadas.
O Comandante Chepe, depois de contatos com
os que formam as conexões locais da guerrilha,
invadiu a casa de um homem acusado de oreja
(delator) e, ao não encontrá-lo, quebrou quase
tudo que havia dentro. Como ali funcionava uma
vendinha, a maioria das coisas eram garrafas de
bebidas alcóolicas. Mais tarde, quando levou reverem a casa, o Comandante disse:
pórteres
"Fizemos para
isso também porque somos contra o
álcool".
De um rádio apreendido das forças militares, o
Comandante acompanhava comodamente as comunicações entre a tropa e de vez em quando
interferia. Fazia convites à deserção e pedia para
falar com o Major, "para termos uma conversa de
oficial a oficial". Depois, irritado por não receber
resposta, xingava os soldados e dizia que seus
combatentes estavam esperando e tinham vindo
para lutar, e, portanto, que o Exército nào tardasse em atacá-los.

Washington — A ajuda militar dos
Estados Unidos ao próximo Governo
de El Salvador vai depender da sua
adesão às políticas de reformas sociais
e de melhoria dos direitos humanos,
disse ontem o Secretário de Estado,
Alexander Haig, ao comentar a possibilidade de vitória do líder da extremadireita, Roberto d'Aubuisson nas
eleições à Assembléia Constituinte
que estavam sendo realizadas ontem.
O Secretário de Estado disse em
entrevista na televisão NBC que os
EUA apoiavam o atual regime do Presidente Napoleón Duarte "com base
nas reformas" agrária, de maior plurarismo democrático e de melhoria da
situação dos direitos humanos. Acrescentou que "qualquer"será
que for o resula adesão a
tado" das eleições
esses princípios que determinará o
apoio americano e o grau de ajuda
militar".
O Embaixador dos EUA, Deane
Hinton, afirmou num programa da
ABC que a guerrilha estava realizando
ações armadas, ontem, em apenas seis
das 261 cidades onde havia urnas eleitorais. Disse que em nenhum local os
rebeldes haviam conseguido impedir o
povo de votar. Mais de 600 mil eleitores, segundo a estimativa do Embaixador, devem ter ido votar ontem.

"Show" dos Beatles
Deane Hinton disse que estava havendo um comparecimento maciço às
urnas. Fato que na sua opinião demonstrava a fraqueza militar dos guerrilheiros, a capacidade das forças de
segurança de assegurar a ordem e um
reconhecimento pelos rebeldes de que
o povo queria votar.
O Embaixador disse que os salvaestavam correndo para as
dorenhos
umas "como adolescentes procurando
entrar num show dos Beatles". Afirmou que qualquer coalizão
que vencer
as eleições deverá fazer "uma proposta
de reconciliação à guerrilha", mas que
comparecimento do povo às urpelo "não
haverá muitos esquerdistas
nas
para serem levados à mesa de negociações". El Salvador tem 1 milhão e 400
mil eleitores registrados.
O Embaixador Hinton, numa avaliação talvez pouco realista da situaos
çáo, previu que depois das eleições
"gruguerrilheiros serão reduzidos a
pos de bandidos nas montanhas e de
terroristas urbanos". Se d'Aubuisson
vencer as eleições. Hinton afirmou que
os EUA"o deverão lhe dar pelo menos no
beneficio da dúvida" e apoiar
inicio
o seu Governo.
Deane Hinton recusou a acusação
do seu predecessor. Embaixador Robert White, de que d'Aubuisson era um
assassino patológico. Disse que o candidato do Partido da extrema-direita,
Arena, "se não vencer as eleições, cer-

Armando Ourique
tamente será um dos principais políticos do país, um líder da Oposição".
Em sua campanha eleitoral, d'Aubuisson afirmou que derrotaria a guerrilha
militarmente em três meses, usando
inclusive napalm. O Embaixador americano não comentou essa promessa
eleitoral de d'Aubuisson. Disse que os
EUA esperavam do próximo Governo
de El Salvador o julgamento dos
acusados pelo assassínio de quatro
religiosas americanas mortas no ano
"o crescente respeito pelos
passado e
direitos humanos".
Os Estados Unidos apoiaram ostensivamente a candidatura de Napoleón
Duarte nas eleições de El Salvador.
Washington no entanto tem-se preocupado nas últimas semanas com a perspectiva de um Governo de coalizão
liderado pela extrema-direita. As declarações do Secretário Haig e do Em-.
baixador Hinton, ontem, pareciam refletir essa preocupação com a vitória
da extrema-direita.
Deane Hinton procurou melhorar a
imagem de d'Aubuisson. Disse ainda
que ele não mantinha a sua promessa
de levar Napoleón Duarte a julgamento como um "criptocomunista". O Secretário Haig, entretanto, advertiu
que o próximo Governo de El Salvador terá que manter sua adesão "aos
objetivos americanos" de reformas sociais para contar com ajuda militar.
O Embaixador Hinton repetiu que
o próximo Governo poderá entrar em
acordo com alguns setores da esquerda, mas que não havia
possibilidade
de negociações com "os guerrilheiros
de linha dura".
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A candidatura de Duarte teve
a ajuda ostensiva dos EVA

San Salvador (Do Correspondente) — "Jornalista, entregue o
seu país, não o nosso: diga a verdade". Há dois dias, essa frase é o
carro-chefe de uma campanha da
extrema-direita de El Salvador
contra os correspondentes estrangeiros que se encontram aqui, pois
parte da premissa de que todos mentem em suas reportagens para
o exterior. Num pais onde tantos
jornalistas já foram mortos nestes ¦
tempos de violência política, a
campanha só aumenta os perigos.
Diga a verdade, diga a verdade, diga a verdade — repetiam
ontem os bem-vestidos salvadorenhos que, em seus carros de luxo,
passavam pelos correspondentes
estrangeiros nas ruas de San Salvador ou eram vistos nas filas de
votação dos bairros mais elegantes. A repetição era irritante e vinha acompanhada sempre de um
olhar fuzilante, mas sem outras palavras.
Em várias partes da cidade, o
slogan da campanha contra a imprensa estrangeira aparece em faixas de pano, amarradas em postes
de um lado a outro das ruas, sempre nos bairros mais elegantes. Há
também adesivos para carros, que
foram fixados também nos elevadores e em outras partes do Hotel
Camino Real, onde se concentra a
maior parte dos jornalistas estrangeiros.

Comparecimento às
urnas surpreende
San Salvador — Observadores
americanos das eleições salvadorenhas manifestaram surpresa diahte
da grande afluência de eleitores em
alguns centros de votação, e interpretaram esse fato como um voto pela
paz.
Deveriam estar orgulhosos —
disse a Senadora republicana Nancy
Kassebaum, que encabeça a delegação americana de oito pessoas, a uma
mulher que esperava numa fila de
mais de 10 mil pessoas em Santa
Tecla, a uns 13 quilômetros ao sul de
San Salvador. Cerca de 200 observadores, de 40 paises, estão em El Salvador.

Guerrilha pode
perder bandeira

San Salvador — Para a guerrilha
"é uma carta muito importante
a que
está sendo jogada hoje", disse ontem
o sacerdote Amilcar Torruela, que
substituiu na homília dominical o Arcebispo de San Salvador, Dom Arturo Rivera y Damas.
Se o povo comparecer em grandes porcentagens e as eleições forem
livres, evidentemente a guerrilha terá
perdido uma valiosa bandeira, e grande parte de sua credibilidade nos
paises social-democratas europeus —
afirmou Dom Arturo.

Goldwater defende
ação contra Cuba

Washington — O Senador Barry
Goldwater (republicano-Arizona),
presidente da Comissão de Informações do Senado, defendeu uma ação
vigorosa dos Estados Unidos contra
Cuba em represália ao apoio de Havana à Nicarágua e aos rebeldes salvadorenhos.
Tenho defendido — e sei que
não vou ser popular por isso — que o
Presidente Castro seja advertido para parar ou então começaremos a
derrubar seus aviões e afundar seus
navios de suprimentos.
Ele se opõe, no entanto, ao envio,
de tropas americanas para lutar em
El Salvador e afirmou que não podia
imaginar nenhuma circunstância para uma intervenção desse tipo.
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Salvadorenhos desafiam guerrilha e votam em massa

Èt

Rosental Calmon Alves

San Salvador—Milhares de pessoas compareceram ontem às juntas eleitorais desta Capital e
votaram ouvindo os tiros e explosões dos combates esporádicos entre guerrilheiros esquerdistas e
tropas da Forças Armadas. A ofensiva dos lnsurgentes da Frente Farabundo Marti de Libertação
Nacional (FMLN) nào conseguiu evitar a realização das eleições para escolha de uma Assembléia
Constituinte, mas provocou uma onda de violência em quase todo o pais, com mortos e feridos.
Segundo o Exército, morreram pelo menos 30
pessoas.
Filas de mais de dois quilômetros podiam ser
vistas em alguns bairros de San Salvador. Mas as
notícias que chegavam do interior indicavam que
os guerrilheiros tinham conseguido êxito ao impedir a realização de eleições em algumas localldades, a maioria no Nordeste e no Leste do país. Essa
zona, aliás, continuava ontem virtualmente isolada do resto por via terrestre, porque os guerilheiros tomaram posições estratégicas nas estradas e
destruíram pontes, além de levantar barricadas.
Pouo antes de amanhecer, já se ouviam intensos tiroteios e explosões de bombas em San Salvador, sobretudo nas zonas Norte e Leste da Capital.
Comandos guerrilheiros estavam atuando abertamente em diversos bairros da cidade, buscando
como objetivo principal atacar as superprotegidas
escolas e locais públicos, que serviriam como
seções eleitorais, e impedir que as pessoas descessem dos bairros altos para votar.

Começou a "balacera"
Foi a essa hora que cerca de 50 guerrilheiros se
aproximaram da escola pública de San Antônio
Abad, um bairro que fica no pé de uma das serras
de San Salvador. Os soldados que estavam dentro
"Eu
da escola viram que o grupo se aproximava.
de
todos
estavam
tropa,
fossem
da
pois
pensei que
verde. De repente alguém gritou: "Son babosos"
(adjetivo pejorativo) e a balacera (tiroteio) começou. Tínhamos visto que eles não levavam a senha", conta um soldado de 18 anos, que participou
do combate. A senha era uma fita adesiva de
papel, colada no lado esquerdo do uniforme, na
altura do coração.
— Eles gritavam: "Rendam-se soldados. Vocês
estão rodeados". Eram mais de 50, mas nós vencemos. Morreram 12 subversivos e nõs tivemos só
dois feridos — dizia um sargento, sem esconder o
seu orgulho pela vitória, pouco depois da situação
se acalmar. Na realidade, porém, os dois feridos a
que ele se referia já estavam mortos. De qualquer
forma, foi a maior derrota de um ataque de comando guerrilheiro que se viu em San Salvador nestes
últimos dias de violência.
Os 12 corpos dos guerrilheiros estavam estirados no chão ali defronte. Seus companheiros já
tinham sumido pela montanha e não estavam
sendo perseguidos. Um homem aparecei' com uma
cadeira desmontável perguntando se já podia passar para assumir sua posição de secretário da
seção eleitoral, que uma hora depois estaria funcionando naquela escola.
Os últimos minutos do combate ofereceram
aos poucos jornalistas presentes um triste espetáculo: os soldados estouraram literalmente a
cabeça dos feridos que ainda estavam vivos. Um
dos guerrilheiros que levaram esse tiro de misericórdia era uma mulher, jovem como os demais,
que já tinha levado uma bala no peito. Masnãoessa
há
guerra é assim mesmo: náo há prisioneiros,
feridos; há sobreviventes e mortos.
Os soldados pegaram as armas dos guerrilhei
ros mortos, revistaram seus corpos e chutavam
para o ar os documentos ou objetos quesuaencontravitória,
vam nos cadáveres. Além de contar
xingavam os mortos, que pouco antes podiam ter
acabado com sua vidas como aconteceu com os
dois jovens soldados, cujos corpos saíram dali
numa ambulância militar, com os pés imóveis do

"GUATEMALA

lado de fora de uma cortina que serve de porta
tT"8 s e i r _ _ _
A essa hora, pouco depois das 7 da manhã,
dezenas de guerrilheiros mantinham posições no
bairro Delícias dei Norte. Andavam pelas ruas e
conversavam com as pessoas que acordavam e
saíam de suas casas. Os que diziam que iam
trabalhar no moinho, que fica na descida do morro, podiam passar. Quem estava arrumadinho
para ir votar recebia conselhos de não ir ou simplesmente eram impedidos de passar.
Pouco depois das 9h chegaram as tropas. Na
frente, tanques e carros blindados que subiam a
ladeira sob uma chuva de balas. As casas estavam
fechadas e as pessoas deitadas no chão. Os guerrilheiros, vestidos de verde oliva e lenços vermelhos,
foram recuando. Já haviam estado mais de quatro
horas ali e muitos não tinham mostrado o rosto
para a população, com medo de serem identificados
Por volta das 10h30m o Exército já os tinha
expulsado e apenas mantinha a posição ali no
à porta de sua
alto, na ladeira Montreal. Junto"Los
muchachos
casa, uma mulher comentava:
vão voltar assim que o Exército for embora. Eles
estão naquele monte ali. Estão só esperando."
Outra mulher disse timidamente, em voz baixa:
"Eles são daqui mesmo."
— O povo está com as Forças Armadas. Veja
como nos tratam bem. Eles queriam votar e os
subversivos não os deixavam passar. Veja quantos
estão indo votar — o oficial apontava para numerosas pessoas com roupa de domingo, que tinham
Na
esperado acabar o tiroteio para sair de casa."Foi
mão do militar, uma garrafa de refrigerante:
uma senhora daqui que nos deu refrigerante, nos
ofereceram comida. Eles estão com as Forças
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Em Delícias dei Norte, um rapaz de"Por
que
escuros se aproxima dos repórteres e diz:
vocês não vão a Cuscatancingo? Lá está infestado
de subversivos." Minutos depois, Cuscatancingo
estava em calma. Os prolongados combates tinham terminado e a população saíra de casa. As
ruas estavam cheias e as filas cresciam nos postos
de votação. Mas quem ia votar parava para ver se
era conhecido o cadáver que havia ficado estirado
na rua: um homem de uns 60 anos, que levou um
tiro nas costas, quando saiu cedo para votar logo.
m.j.

"Quer que eu atire?"
Os combates mais intensos pareciam estar
sendo realizados a uns 10 km de Cuscatancingo,
em Apopa, município nas redondezas de San Salvador. O Exército estava desde cedo defendendo a
única escola da cidade, onde funcionaria uma
seção eleitoral. Os guerrilheiros chegaram a cercar
a escola, mas, quando as tropas os obrigaram a
coraafastar-se, as pessoas, com impressionante "para
gem, começaram a sair de suas casas
cumprir a obrigação de votar".
Às 13h, ainda se combatia nos arredores de
Apopa. Ao lado de um ninho de metralhadora,
onde os soldados disparavam esporadicamente
da guerriguiando-se pela direção dos estampidos
lha, passavam calmamente os civis. Muitos estavam indo votar, outros tinham desistido, porque
não havia condições de entrar na escola, devido ao
garantiam que
acúmulo de gente na porta. Mas"Vamos
voltar de
era uma desistência temporária:
tarde."
do tiroNo ninho de metralhadora, no meio
"Quer que eu
teio, um soldado posou para a foto:
atire?", perguntava rindo ao fotógrafo. Naquele
momento, na escola de Apopa as pessoas se espremiam para passar numa portinha estreita no meio
de um grande portão de aço mantido fechado, por
questão de segurança. Outros, mais audaciosos,
pulavam um muro de mais de quatro metros,
escalando-o como podiam. Entre os audaciosos,
sempre havia mulheres.
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Rafael Wanerman
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Democracia Cristã sai na frente
San Salvador (do correspondente)
— A contagem dos votos para a escolha de 60 deputados de uma Assembléia Constituinte foi realizada logo
depois de terminados os trabalhos de
cada seção eleitoral, pelos próprios
mesários. Ontem à noite, Já chegavam
de todo o país mensagens com os
resultados, e altos funcionários do Governo mostravam-se entusiasmados
com uma possível vitória da Democracia Cristã.
— Acho que faremos 28 deputados
e com 45% dos votos. Mas já temos a
vitória de que o povo deu sua resposta
—
positiva ao comparecer às urnas
comentou o Chanceler Fidel Chavez
Mena ontem ao encontrar alguns observadores e diplomatas estrangeiros
no Hotel Presidente, onde foi montada
uma central de apuração dos votos.
Quando lhe perguntaram se não haveria problemas para uma coalizão, a fim
de completar maioria absoluta — 31
deputados—Chavez Mena respondeu:
"Temos nossos aliados naturais na AD
(Ação Democrática)".
O Chanceler salvadorenho disse
a vitória da Demotambém que com
cracia Cristã "será possível abrir um
diálogo com alguns setores da oposição". É a primeira vez que um membro

do atual Governo admite a possibilidade de negociações com a oposição
armada, pois o Presidente Napoleon
Duarte tem dito que não há diálogo
com a guerrilha.
Mas os primeiros resultados indicavam um virtual empate entre o Partido Democrata Cristão e a Aliança Republicana Nacionalista (Arena), mas
se restringiam a apenas 13 urnas: 1 mil
322 votos para a Arena e 1 mil 381 para
o Partido Democrata Cristão. O Govemo, entretanto, já deveria dispor de
dados mais adiantados, já que controIa as telecomunicações do país.
Aliás, os guerrilheiros atacaram ontem à noite a central da Empresa
Salvadorenha de Telecomunicações,
no Centro de San Salvador, mas não
tiveram êxito, pois foram dispersados
rapidamente por forças armadas regulares.
O Presidente do Conselho Central
Eleitoral, Jorge Bustamante, anuntranscorreu em
ciou que a votação
normalidade "em quase todos os municípios", chamando a atenção para o
comparecimento em massa da população em áreas de conflito armado, como
a província de Morazan, onde houve,
segundo ele, apenas um atraso na
abertura das umas.

Armando Ourique
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ao Norte da Capital
\A guerrilha atacou subúrbios

tudo
D. Lídia acha
"Os

comSan Salvador (do correspondente) —
bates continuam como ontem e os subversivos
chegaram aqui perto. Ninguém pode andar pelas
ruas. Claro que não houve eleições. Tudo isso é
horrível." A declaração foi feita ontem, no final da
tarde, pela presidente da Junta Eleitoral da cidade
de Usulután (uma das cinco maiores cidades do
país), consultada por telefone pelo JORNAL DO
BRASIL. Como toda a população de Usulután,
dona Lídia Coutade de Verjelli está sitiada em sua
casa.
Os combates em Usulután começaram a lh da
madrugada de sábado, quanto centenas de guerrilheiros tentaram ocupar essa cidade (a 127 km de
San Salvador) depois de terem conseguido controlar Importantes posições na região, incluindo a
cidade de Puerto Parada, a apenas 11 km de
Usulután.
Os atos de sabotagem praticados pela guerrilha de sexta para sábado já deixaram a cidade
quase isolada do resto do país. A estrada para San
Salvador podia ser transitada com dificuldade,
desviando-sè de postes derrubados e barricadas
armadas pelos insurgentes em locais propícios a
emboscadas. Por isso, os reforços de tropas de elite
enviados para defender Usulután tinham de ser
levados por helicóptero ou enfrentar as emboscadas certas. Os jornalistas, com bandeira branca
nos carros, podiam, no entanto, passar.

"Os santos foram baleados"

Desde a manhã de sábado ninguém pode sair
de casa em Usulután. Os poucos que saem, arricando-se a levar um tiro, não têm outra alternativa, pois os mantimentos acabaram e a fome os
leva a buscar algum alimento com os vizinhos. Os
problemas se agravam ainda mais porque a guerrilha explodiu os reservatórios de água e as linhas
de transmissão de energia elétrica. Assim, há dois
dias não há água nem energia elétrica na cidade.
— Nunca houve nada tão prolongado assim,
nunca houve nada tão horrível em Usulután. Esta
é uma cidade muito cobiçada. Mas os subversivos
nunca conseguiram tomá-la, embora tentassm outrás vezes. Mas os combates eram sempre de
—
quatro ou até doze horas, nunca tão longos da
dizia, sem ocultar sua tensão, a presidente
Junta Eleitoral de Usulután.

"horrível"

Dona Lídia de Verjelli é dona do principal
hotel de Usulután — o Hotel Esvana — que fica
bem ao lado do Palácio Municipal, onde a guerrilha queria chegar. Ontem de manhã, os rebeldes
conseguiram tomar uma igrejinha a apenas cinco
quarteirões dali. Mas só mantiveram essa posição
umas poucas horas. Acabaram desalojados quando o Exército empregou tanques e artilharia contra a igrejinha dei Calvário.
Destruíram sim. O altar-mor caiu, os santos
foram baleados. Os santos foram baleados—repetia indignada, Dona Lidia.
Cuscatancingo, o subúrbio ao Norte da Capital, também esteve em poder da guerrilha durante
toda a manhã. De madrugada, chegaram mais de
100 guerrilheiros, chefiados pelo Comandante Chepe, que se deslocou com sua força desde Guazapa,
a menos de 30 km de San Salvador. Em duas
semanas, esta é a segunda vez que Cuscatancingo
passa algumas horas em poder da guerrilha esquerdista.
O Exército demorou mais de quatro horas
para iniciar sua ofensiva final para retomar
Cuscatancingo, que fica numa região montanhosa
ao Norte da capital. Durante esse tempo, houve
combates leves e na parte alta, perto de uma
escola, a guerrilha instalou seu comando. Fizeram
"lutar
propaganda, conclamando o povo local a
revolução
socialista".
à
e
unir-se
ditadura
contra a
As casas se mantinham no entanto fechadas.
O Comandante Chepe, depois de contatos com
os que formam as conexões locais da guerrilha,
invadiu a casa de um homem acusado de oreja
(delator) e, ao não encontrá-lo, quebrou quase
tudo que havia dentro. Como ali funcionava uma
vendinha, a maioria das coisas eram garrafas de
bebidas alcóolicas. Mais tarde, quando levou reverem a casa, o Comandante disse:
pórteres
"Fizemos para
isso também porque somos contra o
álcool".
De um rádio apreendido das forças militares, o
Comandante acompanhava comodamente as comunicações entre a tropa e de vez em quando
interferia. Fazia convites à deserção e pedia para
falar com o Major, "para termos uma conversa de
oficial a oficial". Depois, irritado por não receber
resposta, xingava os soldados e dizia que seus
combatentes estavam esperando e tinham vindo
para lutar, e, portanto, que o Exército não tardasse em atacá-los.
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nacwnal para votar
O guarda tentou controlar a multidão que se reuniu nas portas do estádio

Haig condiciona ajuda militar
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Washington — A ajuda militar dos
Estados Unidos ao próximo Governo
de El Salvador vai depender da sua
adesão às políticas de reformas sociais
e de melhoria dos direitos humanos,
disse ontem o Secretário de Estado,
Alexander Haig, ao comentar a possibilidade de vitória do lider da extremadireita, Roberto d'Aubuisson nas
eleições à Assembléia Constituinte
que estavam sendo realizadas ontem.
O Secretário de Estado disse em
entrevista na televisão NBC que os
do PreEUA apoiavam o atual regime
"com base
sidente Napoleon Duarte
nas reformas" agrária, de maior plurarismo democrático e de melhoria da
direitos humanos. Acressituação dos "qualquer
que for o resulcentou que
"será
a adesáo a
tado" das eleições
esses princípios que determinará o
apoio americano e o grau de ajuda
militar".
O Embaixador dos EUA, Deane
Hinton, afirmou num programa da
ABC que a guerrilha estava realizando
ações armadas, ontem, em apenas seis
das 261 cidades onde havia urnas eleitorais. Disse que em nenhum local os
rebeldes haviam conseguido impedir o
povo de votar. Mais de 600 mil eleitores, segundo a estimativa do Embaixador, devem ter ido votar ontem.

"Show" dos Beatles

Deane Hinton disse que estava havendo um comparecimento maciço às
urnas. Fato que na sua opinião demonstrava a fraqueza militar dos guerrilheiros, a capacidade das forças de
segurança de assegurar a ordem e um
reconhecimento pelos rebeldes de que
o povo queria votar.
O Embaixador disse que os salvaestavam correndo para as
dorenhos
urnas "como adolescentes procurando
entrar num show dos Beatles". Afirvencer
mou que qualquer coalizão
"umaqueproposta
as eleições deverá fazer
de reconciliação à guerrilha", mas que
comparecimento do povo às urpelo "não
haverá muitos esquerdistas
nas
para serem levados à mesa de negociações". El Salvador tem 1 milhão e 400
mil eleitores registrados.
O Embaixador Hinton, numa avaliação talvez pouco realista da situaos
ção, previu que depois das eleições
"gruguerrilheiros serão reduzidos a e de
pos de bandidos nas montanhas
terroristas urbanos". Se d'Aubuisson
vencer as eleições, Hinton afirmou que
os EUA"o deverão lhe dar pelo menos no
benefício da dúvida" e apoiar
início
o seu Governo.
Deane Hinton recusou a acusação
do seu predecessor, Embaixador Robert White, de que d'Aubuisson era um
assassino patológico. Disse que o candidato do Partido da extrema-direita,
Arena, "se não vencer as eleições, cer-

tamente será um dos principais politicos do país, um líder da Oposição".
Em sua campanha eleitoral, d'Aubuisson afirmou que derrotaria a guerrilha
militarmente em três meses, usando
inclusive napalm. O Embaixador americano não comentou essa promessa
eleitoral de d'Aubuisson. Disse que os
EUA esperavam do próximo Governo
de El Salvador o julgamento dos
acusados pelo assassínio de quatro
mortas no ano
religiosas americanas
"o crescente respeito pelos
e
passado
direitos humanos".
Os Estados Unidos apoiaram ostensivamente a candidatura de Napoleon
Duarte nas eleições de El Salvador.
Washington no entanto tem-se preocupado nas últimas semanas com a perspectiva de um Governo de coalizão
liderado pela extrema-direita. As declarações do Secretário Haig e do Embaixador Hinton, ontem, pareciam refletir essa preocupação com a vitória
da extrema-direita.
Deane Hinton procurou melhorar a
imagem de d'Aubuisson. Disse ainda
que ele não mantinha a sua promessa
Duarte a julgamende levar Napoleon
to como um "criptocomunista". O Secretário Haig, entretanto, advertiu
que o próximo Governo de El Salva"aos
dor terá que manter sua adesão
objetivos americanos" de reformas sociais para contar com ajuda militar.
O Embaixador Hinton repetiu que
o próximo Governo poderá entrar em
acordo com alguns setores da esquerpossibilidade
da, mas que não havia
de negociações com "os guerrilheiros
de linha dura". A
,,„_,, ..
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Jornalistas são
tema de campanha
San Salvador (Do Correspondente) — "Jornalista, entregue o .
seu pais, não o nosso: diga a verdade". Há dois dias, essa frase é o
carro-chefe de uma campanha da
extrema-direita de El Salvador
contra os correspondentes estrangeiros que se encontram aqui, pois
parte da premissa de que todos
mentem em suas reportagens para
o exterior. Num país onde tantos
jornalistas já foram mortos nestes
tempos de violência política, a
campanha só aumenta os perigos.
Diga a verdade, diga a verdade, diga a verdade — repetiam
ontem os bem-vestidos salvadore- ,
nhos que, em seus carros de luxo,
passavam pelos correspondentes
estrangeiros nas ruas de San Salvador ou eram vistos nas filas de
votação dos bairros mais elegantes. A repetição era irritante e vinha acompanhada sempre de um
olhar fuzilante. mas sem outras palavras.
Em várias partes da cidade, o
slogan da campanha contra a imprensa estrangeira aparece em faixas de pano, amarradas em postes
de um lado a outro das ruas, sempre nos bairros mais elegantes. Há.
também adesivos para carros, que
foram fixados também nos elevadores e em outras partes do Hotel
Camino Real, onde se concentra a
maior parte dos jornalistas estran- •
geiros.

Comparecimento às
urnas surpreende

San Salvador — Observadores
americanos das eleições salvadorenhas manifestaram surpresa diante
da grande afluência de eleitores em
alguns centros de votação, e interpretaram esse fato como um voto pela
paz.
Deveriam estar orgulhosos —'
disse a Senadora republicana Nancy
Kassebaum, que encabeça a delegação americana de oito pessoas, a umà
mulher que esperava numa fila de
mais de 10 mil pessoas em Santa
Tecla, a uns 13 quilômetros ao sul de
San Salvador. Cerca de 200 observadores, de 40 países, estão em El Salvador.

Guerrilha pode
perder —bandeira

Para a guerrilha
San Salvador
"é uma carta muito importante
a que
está sendo jogada hoje", disse ontem
o sacerdote Amilcar Torruela, que
substituiu na homilia dominical o Arcebispo de San Salvador, Dom Arturo Rivera y Damas.
— Se o povo comparecer em grandes porcentagens e as eleições forem
livres, evidentemente a guerrüna cera
perdido uma valiosa bandeira, e grande parte de sua credibilidade nos
países social-democratas europeus —
afirmou Dom Arturo.

Goldwater defende
ação contra Cuba

A candidatura de Duarte teve
a ajuda ostensiva dos EUA

Washington — O Senador Barry
Goldwater (republicano-Arizona),
presidente da Comissão de Informações do Senado, defendeu uma ação
vigorosa dos Estados Unidos contra
Cuba em represália ao apoio de Havana à Nicarágua e aos rebeldes salvadorenhos.
— Tenho defendido — e sei que
náo vou ser popular por isso — que o
Presidente Castro seja advertido para parar ou então começaremos a
derrubar seus aviões e afundar seus
navios de suprimentos.
Ele se opõe, no entanto, ao envio,
de tropas americanas para lutar em
El Salvador e afirmou que não podia
imaginar nenhuma circunstância para uma intervenção desse tipo.

segunda-feira, 29/3/82
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Vitória de generais na Guatemala surpreendeu EUA
Reagan tem
contra ele
52% do país

Nova Iorque — A maioria dos americanos não deseja que o Presidente Honald Reagan se apresente
como candidato a um segundo mandato, segundo
pesquisa realizada pela revista semanal Time, divulgada na edição de ontem.
Pela pesquisa, só 31% dos
entrevistados desejariam
què ele se reapresentasse,
enquanto 52% não o querert de volta.
Ã pesquisa indica que
61% dos americanos não
acham que Reagan possa
reduzir os impostos, aumentar os gastos com a
defesa e ao mesmo tempo
eliminar o déficit do orçamento federal Uns 31% disseram que a personalidade de Reagan é a sua melhor
qualidade e 16% que sua
propaganda é o melhor de
seu Governo.
Segundo a revista, 28%
dissedos entrevistados"conflanram que não têm
ça real alguma" na habilidade de Reagan de dirigir
a economia. Time diz que,
de acordo com a pesquisa, ¦
"o apoio à política externa
de Reagan diminui pelo temor de uma guerra nuclear
a pelas intenções dos Estodos Unidos na América
Central".

Colúmbia
desce hoje
à tarde
Houston, Texas—Todos
os sistemas de descida da
nave espacial recuperável
Cólumbia funcionam bem,
informaram o Comandante. Jack Lousma e o piloto
Gordon Pullerton depois
de um teste geral para o
pouso previsto para às 16h
27min de hoje na base de
White Sands, Novo México.
j
À Unidade Auxiliar de
Energia (APU) n° 3, desligáda na subida por medidá de precaução depois
qüe superaqueceu nos primeiros minutos do vôo segunda-feira .passada, reagiu muito bem e estará
funcionando na descida.
As três APUs da nave fornecem energia para os controles' hidráulicos que permitem à Colúmbia manobrar na descida como um
planador, já que não dispõe de turbinas para se
movimentar na atmosfera.

Trabalhadores prometem
paralisar Bolívia hoje e
amanhã com greve geral

Raymond Bonner
The Now York Time»

Guatemala — Funcionários americanos na Guatemala se surpreenderam
com a reviravolta promovida pelo General Efrain Rios Montt, chefe da Junta'
Militar, no golpe articulado por oficiais
jovens e civis com o conhecimento da
Embaixada dos Estados Unidos. Em
vez de uma junta formada por esses
setores para convocar eleições em 60
dias, sem candidatos militares, surgiu
um Governo de altas patentes, que nâo
falou em prazos para um novo pleito.
A conspiração começou em janeiro
mas os planos só se agiúzaram após as
eleições do dia 7, ganhas pelo candidato
oficial, General Anibal Guevara. Os oficiais jovenis — tenentes e capitães, a
maioria — náo queriam que um militar
concorresse pelo Partido governista, posição compartilhada pela Embaixada
americana.

Irritação
A indicação do General Guevara e
sua vitória posterior irritaram esses oficiais, que já estavam revoltados com a
corrupção nos altos escalões das Forças
Armadas e pretendiam uma reestruturação nos quadros militares. Dos 900
oficiais existentes no país, 235 são generais ou coronéis, número que os revoltosos consideram exagerado.
No lado americano, os Estados Unidos gostariam de enviar ajuda militar
para ajudar o Governo guatemalteco a
derrotar o movimento rebelde que a
cada dia se torna mais forte e mais
organizado. O péssimo quadro na situação dos direitos humanos na Guatemala, considerado um dos piores da América Latina pelo próprio- Departamento
de Estado, impedia esse auxílio de Washington.
O Governo Reagan considera a Guatemala um dos alvos prioritários da
subversão da América Central comandada por Cuba e coordenada pela Nicarágua, mas a legislação americana exige
uma boa situação dos direitos humanos
como condição para que um país receba
ajuda.
O golpe começou às 4h30min da manhã de terça-feira e, às nove horas, 2 mil
homens cercaram o Palácio do Governo
e sitiaram o Presidente, General Romeo
Lucas Garcia. O General Efrain Rios
Montt foi chamado pelas estações de
rádio que já estavam sob controle dos
golpistas e como representante dos ai-,
tos escalões chegou ao Palácio em trajes civis às 13h.
Começaram as negociações dos oficiais jovens e civis, incluindo líderes do
Partido Movimento de Libertação Nacional, de extrema-direita, que apresentaram ao General Montt um programa

CHUVAS E VENTOS
O tempo em White
Sands está chuvoso, com
muito vento, mas as condições atmosféricas serão
adequadas para a descida,
segundo funcionários do
Centro Espacial Johnson,
Houston, que controlam a
terceira missão da nave.
Previsões anteriores, de
que o tempo hoje seria seco com muito vento, fizeram com que a NASA cogitasse de descer a Colúmbia
24 horas antes, mas novos
boletins tranqüilizaram o
controle que manteve o calendário previsto.
*A
Colúmbia dessa vez
não descerá na pista de
areia do deserto de Mojave, Base Aérea de Edwards, Califórnia, porque
. chuvas alagaram toda aregião. O pouso será em White Sands, Novo México.
A nave seguirá o mesmo
esquema de descida das
vezes anteriores, com a saida de órbita sobre o Oceano Índico, 57 minutos an• tes da aterrisagem, e a entrada na atmosfera sobre
as ilhas Wake, no Pacífico,
quando as 31 mil placas de
silica, o escudo térmico do
casco, suportam temperaturas de até 1 mil 500
graus. A Colúmbia perdeu
40 placas na partida mas o
controle afirmou que todas
estão em partes submetidas a temperaturas nâo
maiores que 670 graus.
Nessa fase o aparelho estara envolvido em gases
carregados de eletricidade
gerados pelo calor e ficará
17 minutos sem contato
com o controle. A essa aitura, a Colúmbia estará
voando como um planador
de 8 mil quilômetros por
hora (a velocidade em órbita era de 27 mil km/h), 41
mil metros de altura, e
atravessará a Costa da Califórnia.
Desta vez em vez de dirigir-se para Edwards, entre
Santa Bárbara e Los Angeles. a nave sobrevoará essa
última, passará por Pomona. San Bernardino, cruzará a linha do Arizona, passara 112 quilômetros ao
Norte de Phoenix e, quatro
minutos depois estará realizando as manobras de desaceleração em S sobre
White Sands, onde pousará. se tudo correr bem, sob
aplausos de 100 mil pessoas a 356 km por hora.
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COMPANHIA IOCHPE
DE PARTICIPAÇÕES
CGCMF n° 92.753.367/0001-02
COMPANHIA ABERTA

La Paz — Os operários bolivianos prometeram
fazer o país parar a partir da meia-noite de ontem, em
resposta à convocação de uma greve geral de 48 horas
pela Central Obrera Boliviana (COB) e o Sindicato
Confederação dos Mineiros. Trabalhadores de fábricas, camponeses, professores, empregados de jornais
e gráficos disseram que aderirão ao movimento.
A greve é um protesto contra a morte de seis
operários em choques com a polícia durante uma
manifestação, sexta-feira, contra a política econômica
do Governo. As autoridades advertiram que as greves
estão proibidas, e que vão agir contra a planejada
paralisação com a força da lei.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DÉ 18 DE
FEVEREIRO DE 1982
14:00
DATA E LOCAL: 18 de fevereiro de 1982, àsem Porhoras, na sede social, sita
to Alegre-RS, à rua Sete de Setembro n° 1123.
do
QUORUM .acionistas representando mais de 2/3
IVONCY BROCHMANN
COMPOSIÇÂO^MESA:
IOSCHPE
— Presidente;
DANIEL IOSCHPE —
Sec.retário.
CONVOCAÇÀO:edital publicadoho Diário Oficial do
Estado do Rio Grande do Sul e no
Jornal do Comércio, de Porto
Alegre-RS, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro no
Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 11,11
e 13 de fevereiro do corrente ano.
DELIBERAÇÕES-.aprovada, unanimemente, Propôsta dos Administradores no sentido
de autoriza a compra do controle
DE
acionário de RIO GRANDE - COMPANHIA
— PARTICICELULOSE DO SUL pela sociedade KIV
PACÕES S/A., em organização, de cujo capital a

Confronto
General Efrain Rios Montt
de três pontos: (1) Convocação de novas
eleições em 60 dias; (2) o veto a cândidaturas militares e (3) uma cruzada contra
.
a corrupção.
Um funcionário graduado da Embaina
estava
Unidos
xada dos Estados
praça em frente ao Palácio e acompanhava as negociações através de portavozes dos oficiais jovens que.articularam o golpe.
O General Rios aparentemente rejeitou os três pontos. Uma fonte que participou das negociações disse que ele se
recusou a fazer um discurso que tinha
sido preparado pelos golpistas. Pelo menos duas juntas foram formadas naquele dia. Uma tinha o General Montt, um
Tenente-Coronel, um Coronel, um Ma-,
jor e um Capitão, já diferente'do que se
pretendia antes.
A Junta definitiva foi anunciada com
a participação de Montt, do General
Maldonado Schaad e do Coronel Gordillo. Os oficiais jovens ficaram com um
conselho de assessoramento formado
por seis oficiais, de tenentes a coronéis.

Guerrilha mata
chefe de polícia

Guatemala — Guerrilheiros mataram ontem o Chefe do 6o Comando da
Polícia Nacional, Benedicto dos Santos,
quando ele passava de carro por uma
estrada 50 quilômetros a Leste da Capital. A guarnição de Santos é acusada
pela Oposição de envolvimento em diversos crimes políticos. Na sexta-feira,
estudantes realizaram protesto nas imediações do Palácio Nacional para exigir
a reestruturação do 6o Comando, uma
divisão encarregada de investigações
especiais, geralmente de cunho político.

Os bispos do país, reunidos em Oruro, 150 quilometros ao Sul de La Paz, lamentaram as mortes dos
operários, em Cochabamba, e pediram ao Governo e
ao povo que evitem o confronto e a violência, não se
deixando arrastar pelo ódio, a vingança e a politicagem.
O setor operário, por sua vez, afirmou que a
flutuação do peso ocasionou uma desvalorização de
300% em relação ao dólar americano, pondo os assalariados em situações angustiosas. Os operários dizem
que o Fundo Monetário Internacional (FMI) obusca
aniquilar pela fome, a miséria e o desemprego povo
da Bolívia.

de sua controlada PARISA PARTICIPAÇÕES S.A
da proposta
participa com 42%, tudo nos termos

Ataque de guerrilha
no Peru mata cinco

íaSAMl^O^AtlsEMBLÉIA: ata lida e

Lima — Cinco pessoas morreram — um policial,
dois civis e dois guerrilheiros — num ataque da
guerrilha à Fazenda Ayzarca, na província peruana de
Cangallo, Departamento de Ayacucho. O ataque, que
é o segundo à mesma fazenda, durou três horas e entre
os guerrilheiros havia três mulheres. Antes de fugir, os
assaltantes incendiaram e saquearam a fazenda, levando armas, munições e alimentos.
O Bispo Luciano Metzinger, secretário da Conferência Nacional dos Bispo do Peru, disse em entrevis-a
ta publicada ontem no jornal El Observador que
situação política e econômica do país após 20 meses
criou condições favoráde Governo Belaúnde Terry,"de
tipo violento".
reação
a
uma
popular
veis

SSt^aS^^
Presidente;

DANIEL lObuMrb
_ Secretário;ISRAEL IOCHPE;
IBOTY BROCHMANN IOSCHPE; GERALDO HESS;
JOÃO CARLOS SILVEIRO; ADEMAR RUI BRATZ;
¦ ISADA PARTICIPAÇÕES S/A. Ivoncy Brochmann
loschpe e Daniel loschpe — Diretores; FUNDO
FISCAL BAMERINDUS 157 —Alaor Jardim Barbosa
Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembléia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata
original lavrada no livro próprio.
Porto Alegre, 18 de fevereiro de 1982.
ET IVONCY BROCHMANN IOSCHPE
Presidente
(as.) DANIEL IOSCHPE

Fome
Segundo prelado, os programas do Governo prevêem soluções que atingirão o povo num prazo de tres
de resistir
a cinco anos, mas este não terá capacidade
social, disse Dom • Luciano, e
até lá. O mal-estar
"o movimento de violência que estagrande aqui" e
mos vivendo não é de apenas alguns poucos".
Em meio à carência de serviços de saúde e educao povo, "que
ção, à falta de habitações e de empregos,
como ha
entende
não
passa fome freqèntemente",
outros que não têm emprego e podem sobreviver com
luxos.
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A REVISTA DO DOMINGO
TROCA DE ROUPA.
VENHAVER.
lançamentos, culinária,
beleza, atualidades,
horóscopo, veríssimo.
TUdo isso e muito lazer
e diversão na edição
Desinibida.
com novo corpo e nova de aniversário da Revista
do Domingo.
cara
Agora de roupa trocada,
E principalmente de
ainda melhor.
alma nova.
Para que você não
Falando do jeito que
você gosta sobre tudo o troque uma boa leitura
que você já gostava: casa, por outra opção
decoração, moda, qualquer.

A Revista do Domingo
aproveita a
comemoração do seu
sexto aniversário para
Domingo, 11 de abril,
mudar de roupa.
vem aía nova Revista
E vai fazer isso sem
do Domingo.
perder sua classe
E vai entrar em sua casa
anterior,
com menos pudor.
portanto vá logo
Totalmente
avisando ao pessoal.
Convide
reestruturada gráfica
família.
a
Chame
e editorialmente.
os amigos.
Mais solta. Jovem.
Acorde os vizinhos.
.
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Reserva de espaço até: 31
de março de 1982.
Entrega de material: 2 de
abril de 1982.
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Questões de Relevo

Das novas normas jurídicas propostas pelo
Governo para disciplinar o processo eleitoral, apenas a reabertura do prazo de filiação partidária se
afigura como inegociável. Em relação ao voto vinculado não se pode afirmar que haja empenho em
manter o projeto oficial nos termos em que foi
enviado ao Congresso. No primeiro caso, é inegável
tratar-se de resposta direta, e sem preocupação de
disfarce, à incorporação do PP ao PMDB. Um
casuísmo? Sem dúvida. Mas o Governo não teve a
preocupação de ocultá-lo, chegando, ao contrário
disto, a anunciar uma reação política específica ao
desafio também expresso da Oposição.
Não há, portanto, o que estranhar na rigidez
da postura do Planalto nesse caso, que é verdadeiramente um caso à parte no rol das proposições
destinadas a' preparar as eleições de novembro.
Entre outras características de caso excepcional,
anote-se a circunstância de interessar exclusivamente a um Partido, que é o novo aglomerado oposicionista reestruturado segundo o modelo original, que
não custa ver — agora como antes — forçado pela
própria política oficial responsável pela aglutinação
de variados grupos e correntes de opinião e tendência ideológica em duas únicas organizações partidarias que nem nome de Partido chegavam a ter.
Por interesse eleitoral, pessoas que viviam
constrangidas nos limites confusos da Oposição
aceitaram a oportunidade da reforma de 1979 e
fundaram um Partido ao qual, também oficialmente, se atribuía a feição de uma força que teoricamente se beneficiaria da antiga condição tanto quanto
da nova — que era a de uma agremiação em cujos
integrantes confiava o Governo para o efeito de
enfrentar a eventualidade da transferência do Poder, pela primeira vez, depois de quase duas
décadas de domínio das forças revolucionárias.
Difícil de conciliar na prática, as duas condições não tardaram a fundir-se numa só, que não
poderia deixar de ser a primeira. Os dirigentes do
PP cederam ao fascínio fácil, da contestação generalizada ao stablwhment è descobriram, ou supuseram, que a esta altura dá caminhada para as urnas
os melhores frutos estariam no rumo radical, à
margem esquerda da estrada. Voltaram precipitadamente ao antigo redil, deixando a impressão —
— de que muitos de seus
pelo menos ao Governo
liderados para lá foram constrangidos e por força
das circunstâncias, sendo lícito supor que alguns
deles desejam uma oportunidade de reconquistar a
liberdade de movimentos tolhida, inclusive, pela lei.
Perdida a oportunidade aberta com a Emenda
Bandaró à Lei das Inelegibilidades, pelo esgotamento do prazo de-30 dias, o Governo quer alargar esse
prazo e não parece, por motivos óbvios, disposto a
generalizar sua utilização a todos os Partidos.
Esse caso é, portanto, um caso atípico mesmo
na variedade de hipóteses legislativas que confere às
regras eleitorais deste ano incontestável falta de
tipicidade, de harmonia e coerência em face da
natureza do processo que se quer disciplinar. Não é
de esperar que outra coisa aconteça, no tocante a
ele, além da esperada aprovação por decurso de
prazo, sem qualquer alteração no projeto original.
Da vinculação total de votos, o mínimo que se
pode dizer é que o próprio Presidente da República
se encontra em estado de hesitação diante da
disparidade de situações e de interesses identificados no Partido por cuja vitória eleitoral ele trabalha. Do ponto-de-vista dos resultados, a chamada

vinculação parcial insinua-se como a salvação dos
congressistas. Não se pode desconhecer essa realidade, ainda que se pense exclusivamente em termos de
manter ou não o sistema que pareceu ao Governo,
na primeira hora, o melhor para o seu Partido de
um modo geral.
Não é somente disto que se trata, contudo.
Importa saber se convém no caso manter, não o ato
legislativo como expressão de prestígio e força do
esquema oficial, mas o processo imaginado como
ideal e que, aos poucos, na medida em que é
avaliado segundo os efeitos práticos a produzir, se
revela quando nada duvidoso. Separar as eleições
proporcionais das majoritárias, para obrigar o
eleitor ao voto vinculado, interessa fundamentalmente aos candidatos a deputado federal e estadual,
e a vereador. Manter unidos os dois tipos de eleição,
para o mesmo efeito, parece melhor solução para os
governadores; mas não em todo o país. Pode-se
medir o interesse do tema, deste ângulo de apreciação, pelo que declaram de público os homens do
PMDB e pelo modo como reagem, mais racionalmente, os oposicionistas nas conversas em qffcom os
repórteres políticos.
O líder oposicionista na Câmara afirma simplesmente que o Governo, de uma forma ou de
"enorme
outra, estaria com
poder de corrupção nas
mãos, usando de um lado o candidato a prefeito e de
outro o candidato a vereador", na hipótese de vir a
ser adotada a vinculação paralela ou parcial. O
Senador Tancredo Neves declarou-se desinteressado, com o argumento de que a vinculação parcial
"pois o
somente beneficiaria o Partido do Governo,
fato".
PMDB já está vinculado de
Mas não é tão simples assim. O que se espera é
que o projeto elaborado por um deputado do PDS,
o Sr Erasmo Dias, venha a ser combatido pelas
bancadas oposicionistas dos Estados do Centro-Sul
e pelas representações oficiais, mobilizadas pelos
governadores dos Estados do Norte e do Nordeste.
O interesse despertado, de qualquer modo, pela
hipótese nada improvável da separação das eleições,
está refletido objetivamente na facilidade com que o
Sr Erasmo Dias conseguiu obter assinaturas em
número suficiente para beneficiar sua proposição
com os privilégios da tramitação em regime de
urgência — assinaturas colhidas em todas as bancadas, a começar pela do PDS que deu a maior
contribuição.
Mais de um deputado afirma ter ouvido do
General Figueiredo que nunca esteve convencido
das vantagens da vinculação total, não lhe
custando, portanto, segundo um dos-parlamentares
que o ouviram a respeito, deixar o problema
inteiramente entregue à decisão do Congresso. A
julgar pelos elementos de informação e análise já
divulgados, seria esta a solução mais prudente e
mais conveniente, desde que se confirme ser útil a
vinculação parcial ao trabalho doa candidatos às
Casas parlamentares. Do ponto-de-vista do futuro
do projeto institucional, é tão importante eleger
bons governadores como compor, com as eleições
deste ano, um Congresso capaz de manter a estabilidade do Colégio Eleitoral que vai escolher daqui a
dois anos o sucessor do General Figueiredo na
Presidência da República.
Basta pensar nisto para se chegar à conclusão
de que o problema do voto vinculado está longe de
ser assunto menor para se converter em uma das
questões de maior interesse do processo eleitoral.

Duplo Movimento
O problema perturbador do tóxico acaba de
ser focalizado, em conferência, pelo superintendente de planejamento da Fundação Oswaldo
Cruz, Sr Mário Antônio Soyeg. Pesquisa feita no
ano passado pela Fundação, e mencionada pelo
conferencista, identificou como caminhos levando
"pedantisà droga fatores os mais diversos, como
mo, diletantismo, narcisismo e egoísmo, independência ou permissividade"; e, naturalmente, fuga
à realidade. Mas também este último fator tem
"escolas
origens múltiplas:
anacrônicas, famílias
desintegradas, não aceitação de normas morais".
Bastaria essa pesquisa para indicar que a
droga funciona, em parte, como desaguadouro da
— o que
grande crise de valores da nossa época
fica ainda mais evidente quando se sabe que,
segundo a pesquisa da Fundação, a faixa etária
onde há maior incidência de drogados (73%) é a
— faixa onde a
que vai dos 18 aos 30 anos
o
ou
questionamento, de valores é mais
procura,
intensa.
Esses dados não devem servir para intensi-

ficar a perplexidade geral. Devem, em primeiro
lugar, ser tomados como advertência para que,
sob a pressão emocional do problema, não se
mude o raciocínio de um plano necessariamente
objetivo para a procura de soluções rápidas.
"caminho curto" levou, muitas vezes,
Esse
à tendência de atirar-se a culpa e a punição sobre
o viciado — que é, de toda essa engrenagem, o elo
de mais rápida identificação. Em vez disso, a
manutenção da necessária objetividade pode concentrar o lado prático da profilaxia na busca e
identificação dos núcleos de distribuição — que
se escondem, muitas vezes, por trás do drama dos
viciados.
O outro lado da necessária reação implica
um movimento muito mais amplo das famílias, da
sociedade, das instituições, no sentido de atender
às carências básicas e profundas que estimulam a
droga. Só esse duplo movimento — para o qual
não há fórmulas miraculosas — pode fazer face
ao desafio em toda a sua complexidade.

Visão do Paraíso
Na administração pública vigora o princípio segundo o qual só é permitido ao administrador fazer aquilo que a lei autoriza expressamente. O juiz da observância desse princípio é o
Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da
União, por decisão unânime, está chamando o
presidente da Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem), para explicar dentro de 60
dias irregularidades por ele assinaladas em suas
contas.
Por elástico que seja o conceito de irregularidade, capaz de ser atendido com uma formalidade, a freqüência de sua prática dá a medida de
uma predisposição permanente por parte da
burocracia para exceder os limites de sua competência. É instintivo ao burocrata do Estado o
narcisismo de contemplar-se na obra e na própria
norma. Nesse sentido Brasília representou extraordinário estimulo à alma da burocracia nacional, contida pelo freio da sociedade quando a
Capital da República se localizava numa região
em que a atividade econômica é testemunhada
pela presença da iniciativa privada.
Brasília veio a ser o paraíso social da
burocracia, por estar distante das áreas mais
densamente povoadas do país e portanto longe da
fiscalização da sociedade civil. 0 fermento polftico da expansão burocrática foi o AI-5, que
forneceu a sensação de uma eternidade de mando
incontrastável. Os maus hábitos consentidos ao
tempo em que a necessidade de construir e
consolidar a nova Capital a tudo justificava.

tentaram sobreviver quando não mais eram necessários.
Alguns exemplos retirados dos itens relacionados pelo TCU são significativos. A construção
de piscinas em residência para hospedagem de
funcionários é típico: trata-se de um precedente
nascido em Brasília e, pelo que se comprova, até
hoje mantido. O uso indevido de automóveis
oficiais é fenômeno nacional. A avaliação de um
preço maior, para efeito de compra de um
terminal de pesca no Espírito Santo, é outra
prática que não é exclusiva da burocracia brasileira, mas que entre nós deitou raízes. A questão
para o TCU é contábil, mas para a sociedade é,
além disso, também moral. Por mais que se venha
a comprovar que a operação foi legal, jamais a
moral poderá explicar como e por que uma
instalação, quatro meses depois de avaliada em
CrS 30 milhões, poderia ser honestamente adquirida por CrS 100 milhões. As explicações da
Cibrazem poderão atender às exigências da lei,
mas não serão capazes de satisfazer às exigências
morais dos cidadãos que pagam impostos. E não
pagam certamente para que isto aconteça e se
repita.
E evidente que a distância que separa
Brasilia e o resto do país amortece, entre o
conhecimento dos fatos e sua repercussão, os
efeitos morais que deveriam funcionar como
freios automáticos para os administradores públicos.
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Cartas
Pagamentos atrasados
É de calamidade pública a maneira
de agir da Previdência Social no setor de
pagamento aos hospitais da iniciativa
particular. Os preços são irreais e os
atrasos no pagamento, assim mesmo,
sáo freqüentes. Sabe-se que os hospitais
de propriedade da Previdência são em
pequeno número. É, dessa forma, forçoso
recorrer à iniciativa particular. Segundo
vários levantamentos, até de caráter govemamental, o custo nas casas de saúde
oficiais chega a ser seis vezes maior dò
que na rede particular. Pergunta-se entáo: Por que tanta demora em pagar as
dividas?
De minha parte, convicto da vantagem do pluralismo também na assistència sanitária, sou partidário do recurso
aos hospitais particulares mesmo na hipótese da existência de uma grande rede
de hospitais públicos. Aqui, novamente,
urge lembrar que é indispensável a pontualidade do Poder Público em pagar o
que deve. Era de esperar que a Previdència fosse mais pontual nas suas obrigações financeiras, principalmente após a
Imposição do pacote da mesma denominação ao sacrificado povo brasileiro.
Condeno as fraudes que acontecem
'
em algumas casas de saúde em relação à
Previdência, mas recrimino, por igual, a
desidia do poderoso organismo oficial
em face de todos os hospitais partículares. A situação fica mais grave quando se
trata de hospitais ligados a universidades de livre iniciativa. Aí, necessáriamente, o dinheiro do aluno que se destina à manutenção e ao aperfeiçoamento
do ensino é repassado para garantir a
folha de pagamento dos funcionários das
casas de saúde. Causa estranheza que,
quando o assunto vem a público, altos
funcionários da Previdência declarem,
açodadamente, que tudo está em ordern... Por que essa pantomima?
Há quem pense que, com as presentes
criticas, se queira atingir a pessoa de um
candidato ao Governo do Rio Grande do
Sul. Náo é verdade. Só desejo justiça;
pleiteio exclusivamente o término dessa
nominável fraude. Não há dúvida de que,
se o titular do Ministério ao qual o
problema está vinculado lhe der solução
rápida, isso constituirá uma credencial
para a campanha eleitoral que se aproxima.'
O Ministro da Previdência Social é
acusado, no Centro do pais, de proteger
o Rio Grande do Sul. Caso a afirmação
tenha procedência, imagine o leitor o
que estarão passando os hospitais particulares dos outros Estados... Estou vacinado contra as peremptórias notas à
imprensa da eficiente Assessoria da Comunicaçáo Social da Previdência. Quero
que os fatos — sim, os fatos — desmintam as queixas dos administradores dos
hospitais. As promessas não cumpridas
cansam. Mainar Longhi — Porto Alegre.

Fumo e saúde
O fumo é responsável por 30% das
mortes por câncer nos Estados Unidos,
sendo a principal causa do câncer no
pulmão, laringe e esôfago, além de contribuir para a ocorrência de tumores
malignos na vesleula, nos rins e no páncreas. Naquele pais os cigarros sáo responsáveis anualmente por 430 mil mortes, 13 bilhões de dólares em gastos com
saúde e mais 25 bilhões de dólares em
perdas na produção. Somente nos casos
de câncer de pulmão, 85% das mortes
são atribuídas ao hábito de fumar.
Há ainda uma elevada taxa de mortes por câncer, no estômago e no colo do
útero entre fumantes, embora as relações entre causa e efeito náo estejam
ainda suficientemente comprovadas.
Esses números Impressionantes fazem parte do relatório anual divulgado
pelo Secretário de Saúde Pública dos
Estados Unidos, Everett Koop. Na mesma semana, um seminário internacional
de medicina em Berlim revelava indícios
de que o fumo possa estar também relacionado com o câncer na bexiga, porque
o tabaco desprende uma substancia que
se acumula na urina e, durante sua per-
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manência na bexiga, pode afetar os tecidos desse órgão e produzir ali tumores
malignos.
No Brasil, no campo das estatísticas
oficiais, jamais poderemos pensar em
algo sequer semelhante ao relatório da
Secretaria de Saúde Pública dos EUA,
porque o setor (ir) responsável, o Ministério da Saúde, só dá o ar da graça
quando de alguma epidemia inocultável
ou, anualmente, nas merltorlas campanhas de vacinação contra a poliomielite.
Evidentemente, é Inútil esperar, de dentro do Governo, qualquer atitude que
possa prejudicar o fabuloso filão de IPI
que é o cigarro, mesmo que no outro
prato da balança esteja a saúde pública.
Essa omissão irresponsável e lmperdoável do Governo torna-o cúmplice da indústrla do ftimo no país, cujo órgão
máximo, a Abifumo, estimulado por essa
cumplicidade, tem procurado lnutilmente esvaziar ou mesmo ridicularizar
quaisquer campanhas contra o vicio de
fumar nesse pais. Felizmente, a lnconsistência dos argumentos apresentados, associada a algumas gafes memoráveis,
tem transformado as manifestações da
Abifumo no melhor aliado do movlmento contra o fumo. Vasco Soares da Costa
— Niterói (RJ).
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Construção ilegal
Vimos dirigir um apelo ãs autoridades a fim de que nos socorram neste
momento de grande tensão e nervosismo ¦'
que estamos atravessando. Somos moradores do edifício dà Rua General Glicé-.
rio, n° 445, em Laranjeiras. Possuí ele
duas alas de apartamentos, sendo uma
delas voltada para a Rua Cristóvão Barcelos e situada em frente a um terreno de
encosta desta rua, que vem desde o ano
de 1977 sendo motivo de celeuma sobre
uma construção considerada ilegal e que
teria o n° 239 da referida Rua Cristóvão
Barcelos.
O que nos deixa assustados, apavorados mesmo, é o fato de o terreno não
oferecer condições para uma construção
além de dois andares e o que se pretende
construir ali é um edifício de 12 andares,
construção essa da qual tomamos conhecimento através de cópia de projeto
aprovado recentemente, o que multo nos
surpreendeu, pois em 1977 o ex-Prefeito
Marcos Tamoyo Indeferiu licença para
uma obra semelhante e em 1981 o Governo Júlio Coutinho agiu da mesma forma
quando tentaram novamente obter nova
licença. A recusa por duas vezes seguidas de dois governos significa que a obra
é inviável, segundo o exame e conclusão
dos técnicos (o que chamamos terreno
devia ser denominado encosta).
Preocupa-nos sobremodo o fator risco na referida construção, pois a constitulção geológica do terreno em questão é
semelhante á do terreno de encosta da
Rua Belizário Távora onde, há 15 anos,
em fevereiro de 1967, ocorreu lnesquecível catástrofe que chocou náo só b nosso
bairro, como todo o Estado do Rio, atlngindo repercussão nacional (vide imprensa da época). Referimo-nos ao dramático desmoronamento de uma encosta, de onde se descortina o bairro de
Botafogo, a qual ruiu em conseqüência
de fortes e constantes chuvas que assolaram o Rio nessa época, atingindo uma
mansão ali existente, que, desmoronando, levou de roldão com seus escombros
dois edifícios alinhados na encosta abaixo, sendo o último deles localizado a
alguns metros do terreno de que estamos tratando, matando e deixando mutiladas mais de uma centena de pessoas.
Antigos moradores que somos deste
prédio da General Glicerio, que acompanhamos e sofremos, durante um tempo
que para nós pareceu uma eternidade,
primeiro o socorro às vitimas, depois a
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retirada dé corpos e finalmente a remoçáo dos escombros que se prolongou por'
meses devido às dificuldades de trabalho e riscos encontrados pelos bombelros, assistimos também ao sofrimento de
famílias amigas que, traumatizadas,
nem podem e nem devem dar o seu
testemunho, atualmente, sobre a trágica
ocorrência que para muitos já caiu nio
esquecimento. Nós, entretanto, náo podemos nos calar e cruzar os braços e sim
alertarmos a opinião pública e as autorldades de nossa sofrida Cidade, vendo
construtoras passarem por cima de prolbicões, não as acatarem e, sim, tentarem
e insistirem até,' encontrando uma brecha, conseguirem vencer, sem sequer se
importarem com o que possa ocorrer '
com futuros moradores de uma construção até então considerada Ilegal e sua
vizinhança ameaçada, pensando em
concretizar seus Intentes, doa a quem
doer, visando apenas a lucros materiais.
Pedimos um basta aos órgãos competentes.
Ao vermos tal projeto em via de execução, entramos em pânico, pois este
terreno já nos trouxe dissabores no passado pela sua má localização e inclinação inadequada, tanto que, há anos,
houve rolamento de pedras e desmoronamento de um muro de uma antiga
fábrica que ali existia, tendo atingido o
nosso prédio. Após o citado desmoronamento de 1967, as encostas foram alvo de
atenção das autoridades e no terreno em
questão foram feitas obras de contenção
e plantadas árvores' para evitar novos
deslizamentos de pedras e terra, para
segurança dos moradores dos arredores.
Após o relato acima, confiamos nas
providências das autoridades compe tentes, de que dependemos e às quais pedimos proteção. Que nos venham tranqüllizar, a nós moradores assustados e que
esperamos ser atendidos, pois fazemos
parte de uma comunidade que paga seus
impostos e cumpre seus deveres de cidadãos pacatos e merecedores de consideração. Estamos seguros de que não nos
faltará o apoio das autoridades. Maria
Luiza Neri, Hlmlrene de Guimarães, Aurora de Afonso Costa, Maria Tema Cerqueira, Edlth Carvalho Mercler, Evilásio de C. Rocha, Lucilia Garcia Ramalho, Roberto Z. Soares Pinto, Henrique
Nirenberg, Fabiola Gomes Tubino,
Isaura P. R. Costa, Ediléia Sylvério,
Manuel Alves Filho, Rosália Arminda
S. Guasque, Heloísa Guilhermina S. Molinari, Leon Sprlntzin, Helena Lanari,
Teódulo Pinheiro, Manuel G. de Carvalho, Rachel Beliavsky, Clara Koiftnan,
Waldo Médict de Oliveira, Oscar de Almeida, Moema Campello, Célia Portocarrero Jucá, José Roberto Arruda, Gilson Macedo Guimarães, Julieta de Andrade Matar e Ludmlla Seewald — Rio
de Janeiro.
'¦'¦'•)_

Preocupação
Evitar a violência contra a qualidade
de vida dos homens nas cidades, deveria
ser uma das razões verdadeiras da luta
dos homens. Nós moradores do Jardim
Laranjeiras estamos seriamente preocupados com a construção de um edifício
pela Nortec — Empreendimentos Ltda.,
na encosta extremamente íngreme da
Rua General Cristóvão Barcelos, 239 —
obra que teve seu pedido de licença
indeferido em 1977 pelo Prefeito Marcos
Tamoyo e em 1981 pelo Prefeito Júlio
Coutinho.
Estamos surpreendidos e amedrontados pela concessão desta nova licença
pela dramática conseqüência que esta
construção poderá acarretar. Lembramos que neste local existem inúmeras
obras de contenção nas encostas, muro
de animo e plantio de árvores feitos em
67, quando do rolamento de pedras neste
terreno. Sarah Zagury, Maria Judith Ramalho e Suzana Nunes e Silva — Rio de
Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publicação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legível e endereço que permita confirmação
, prévia.
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Nova revolução inglesa
é exemplo para o Rio
Noênio Spínola

os ingleses estão fazendo uma segunda revolução em suas ilhas: hoje, 60% ou
DISCRETAMENTE,
mais do Produto Interno Bruto
derivam aqui da prestação de serviços.
Na própria indústria manufatureira, onde
se supõe que as pessoas apenas acionam
alavancas ou apertam parafusos, a mudança é sensível — a proporção dos
ocupados em trabalhos administrativos,
técnicos ou de apoio passou de 21 para
30% nas duas últimas décadas.
A estrutura prestadora de serviços da
economia inglesa tem na City de Londres
o seu mais importante centro irradiador
de inspiração e iniciativas. Na City, como
os londrinos se referem aos quarteirões
áridos de edifícios de escritórios, sedes de
corporações e negócios, funcionam os mecanismos básicos das empresas de seguros e bancos (quase 10% do PIB), administração de imóveis (6,2%), serviços profissionais e científicos (13,2%) e comunicação.
A estrutura dessa microcidade dentro
de uma economia que deflagrou a Revolução Industrial mudou aos poucos,
acompanhando a própria história do im, pério britânico. Na realidade, é como se o
declínio dos interesses do Governo e de
corporações inglesas no exterior tivessem
passado ali por um processo de reassimi' lação e transformação, ressurgindo sobnovas formas irradiadoras de influência.
Empresários brasileiros e pessoas do
Governo que passam por Londres e proctiram analisar esses fenômenos, com frequência estabelecem paralelismos com o
Rio de Janeiro como antigo Distrito Federal, Estado da Guanabara e, depois,
Estado do Rio. Por que nâo seria possível
desenvolver ali um processo de transformação semelhante, valorizando altamente as estruturas de serviço?
. Em um gabinete no coração da City,
Alan E. Moore, diretor-executivo e tesoureiro da divisão internacional do Lloyds
Bank, fala do caso de Bahrain. Ali ele
passou cinco anos desenvolvendo uma
experiência fascinante com os árabes,
enquanto estes lutavam para instalar um
centro financeiro autônomo, uma espécie
de base de reciclagem de petrodôlares.
Disse ele, olhando de quando em vez
para um videomonitor onde cada flutuaçáo de taxas de juros, câmbio ou preços
de mercadorias em qualquer parte do
é registrada instantaneamente:
mundo
"Bahrain leva uma vantagem sobre o
Rio, se esta cidade tomar a iniciativa de
instalar mecanismos semelhantes para
operar no mercado internacional de moedas. A vantagem está nos excedentes
financeiros dos árabes. Mas isso pode ser
compensado pelo fato de que a economia
brasileira tem uma dimensão consideravel, e absorve enormes somas de recursos
crédito e investimento".
para
! Perguntas
lhe foram feitas para sondar até que ponto um banqueiro com
internacional acha realista a
experiência
idéia do "Riodólar" e até onde o Brasil

pode competir com outras bases como
Cingapura, Londres ou Nova Iorque, descariando os fantasmas do endividamento
externo.
— O Brasil — disse o tesoureiro do
Lloyds — não está hoje no topo da lista
das preocupações dos banqueiros. O país
está tomando recursos para atividades
produtivas, para investimentos, e conseguiu dar uma fantástica volta por cima
das dificuldades que se registraram mais
fortemente em 1981. Houve o superávit
na balança comercial no ano passado, e a
baixa nos preços do petróleo é outro dado
favorável.
Segundo ele, mais cedo ou mais tarde
se desenvolverá um centro financeiro latino-americano em algum lugar. Iniciativas para criar áreas livres como existem
em Bahrain ou Cingapura naturalmente
contribuiriam para fixar a liderança de
uma determinada praça.
Opinião semelhante é defendida pelo
diretor da agência do Banco do Brasil em
Londres, um discreto funcionário de carreira que chegou em Cingapura — onde o
banco nâo tinha ninguém — e em seis
meses de operação estava com um escritório implantado com depósitos de US$
milhões no coração do asian dollar.
600
"Cingapura
— disse o amazonense Ademar Lins de Albuquerque, com uma voz
baixa e mais matreira que a de um mineiro — é um exemplo de cidade-serviço que
deveria ser atentamente examinado por
todos os interessados no desenvolvimento do Rio". Ele fala com algum conhecimento de causa, pois passou 12 anos
trabalhando nas dependências cariocas
do BB.
A idéia de um centro financeiro offshore na Guanabara envolve a instalação de
uma imensa rede de comunicações, a
atração de mais bancos do exterior e um
complexo prestador de serviços capaz de
treinar e desenvolver mão-de-obra altamente especializada. Alan Moore acha
que os grandes bancos irão cooperar, e os
de médio porte virão também, interessados em estabelecer um contato mais direto com um mundo
que não conhecem
"Muitos
bancos — disse
pessoalmente.
ele — participam de um sindicato sem
saber onde estão colocando o dinheiro. Se
tiverem seus agentes em um centro offshore, sua visão se modifica".
Com ou sem Riodólar, os peritos que
conhecem o Brasil acham que o Rio pode
desenvolver extraordinariamente sua base prestadora de serviços. Mas são ainda
necessários muitos mecanismos de informação instantânea, cotações em real tide interesses
me e sobretudo interligação
e veículos técnicos. "A realidade — como
observou o Sr Moore — é que os fluxos
financeiros existem. E se movimentam..."
Na tela de seu videomonitor uma luzinha piscava. Em algum ponto do mundo
uma fração de preço subia ou descia.
Noênio Spínola é correspondente do JORNAL DO
BRASIL em Londres.

O Papa volta à fábrica

E

STARA nascendo, no pontificado de João Paulo n, uma nova e
simpática tradição? Pode ser,
pois já pela segunda vez, o Papa
quis passar a festa de São José num
operário.
ambiente
".
O ano passado fora em Temi. Este
ano, nos locais da indústria Solvay, em
Rosignano, às portas de Livorno, cidade
de forte marca comunista na Toscana.
.:•¦ Esta é a única fábrica onde o Papa
podia dizer, com rigorosa verdade e sem
retórica, como disse aos operários: "Eu
fui um de vocês".
Ele mesmo o explicou, depois de falar
das recordações
que o assaltavam naquele momento: "Eu também, depois de ter
largado, em Cracóvia, as pedreiras de
Zarkrzowek, arranjei trabalho na Solvay,
em Borek Falecki, como empregado nas
caldeiras".
. . Sua conclusão é de desarmante sim"Eu me sinto solidário com
plicidade:
yocês porque participo de seus problemas, em que os acompanhei pessoalmente"
- Em cada visita que faz, antes mesmo
de falar por seus discursos, João Paulo n
começa a falar por suas atitudes e gestos.
É seu modo de ser. Isto é mais signiflcativo em visitas às fábricas.
Na Solvay, como o ano passado em
Terni, os operários não viram um visitante ilustre deslizando de modo protocolar
e à devida distância.
Viram um Papa que se demorou no
meio deles, apertou-lhes as mãos, interessou-se pelos problemas profissionais e
familiares. Como expressão do sentido da
visita, o pessoal da Solvay decerto se
lembrará por muito tempo de alguns gestos e algumas imagens: o Papa de capacete de proteção nos vários locais de trabalho (ele comentará depois que houve nestes um inegável aperfeiçoamento tecnologico, comparando com o seu tempo). O
Papa em reunião com o Conselho de
Fábrica ("transformado, por alguns ins' tantes... em membro do Conselho"). O
Papa na cantina almoçando no meio dos
"operários.
O Papa rodeado de trabalhadores anotando as perguntas para não se
omitir nas respostas.
-" Cada Papa traz algo diferente que
marca o seu pastoreio. A este Deus deu
um conjunto de qualidades e uma nistoria pessoal à retarguarda que lhe permitem dar ao exercício do pontificado, mais
do que uma feição e um estilo, esta forma
nova e esta direção peculiar que surpreendem.
Os operários da Solvay entenderam —
e, derrubada a barreira das ideologias —
acolheram espontaneamente o diálogo.
Como os de Terni, o ano passado. E os de
Turim, antes. Como, em contexto diferente, os do Brasil e de todos os Paises que
ele visitou.
Sustentadas por esses gestos, as palavras com que o Papa transmite sua mensagem adquirem um vigor especial e um
significado novo.
Ouvindo e lendo os dois discursos pronunciados na Solvay, um ao Conselho de
Fábrica e outro aos operários todos, percebi que eles recolhem, enquanto possível, todos os grandes temas da Laborem
Exercens. Era natural, mesmo por serem
os primeiros pronunciamentos do Papa,
falando diretamente aos operários, depois da publicação da encíclica. É o mesmo eixo nesta e nos discursos. A diferença é que no quadro da fábrica os temas

?

Io caderno

?
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Coisas da política

O processo e sua longa vida
Foi o falecido senador Milton
Campos, um dos verdadeiros campeões do liberalismo udenista,
quem, à certa altura do governo do
general Emílio Mediei, alertou para
a necessidade de se distinguir entrea revolução e o seu processo. A
primeira seria perene em seus postulados; o segundo, transitório nos
métodos para atingir tais postulados. Foi uma lição exemplar, que
deixava implícita a noção de que a
perenidade da revolução dependeria
da transitoriedade de seu processo,
sob risco da desmoralização. E oferecida à consideração dos governantes — dado que na época discussões
desse tipo não chegavam ao conhecimento da opinião pública — num
momento arriscado, em que tratar
dessas questões significava atentar
contra a segurança nacional.
Mesmo não tendo abalado a
rigidez do Governo Mediei, a pregação de Milton Campos terá tido sua
importância nos desdobramentos seguintes da política brasileira. Ela
sem dúvida ajudou o general Emesto Geisel, no período de governo
seguinte, a definir e implementar o
projeto da abertura. Foi o general
Ernesto Geisel quem estancou o
processo revolucionário, primeiro
golpeando a desenvolta autonomia
operacional dos DOI-CODI; em seguida, restabelecendo a liberdade
da imprensa; e, finalmente, promovendo a revogação do AI-5, ainda
que o tenha substituído por salvaguardas constitucionais quase tão
rigorosas e abrangentes.
Três anos são passados, e nesse
período viu-se a abertura caminhar
com novas medidas patrocinadas pelo Governo do general João Figuei-

redo: a anistia e a conseqüente volta
dos cassados, ao país e à atividade
política; a reforma partidária; e, por
fim, a programação das primeiras
eleições diretas de governadores,
desde 1965, a acontecerem em novembro próximo. Tais eleições seriam o último patamar da abertura,
a coroação de uma caminhada; conhecidos os resultados das urnas, o
país seria outro, renascido em seu
vigor institucional. No entanto, o
que se tem visto, nos últimos meses,
é caírem uma a uma as pétalas dessa
programação eleitoral de tal sorte
que já é possível suspeitar não estejam elas, as eleições, como antigamente se supunha, destinadas a produzir efeitos tão definitivos e alvissareiros.
É sintomático, por exemplo, o
desconforto com que as autoridades
do Governo, e mesmo os políticos
do PDS que com elas privam de
alguma intimidade, enfrentam perguntas hipotéticas sobre o futuro das
instituições, em caso de eventural e
consgaradora vitória oposicionista
nas urnas. Estivesse o país vivendo
em plena abertura, ou seja, em
plena democracia, e a resposta seria
óbvia, mas como não vive, o melhor
que se consegue como resposta à
hipótese da vitória oposicionista é a
hipótese de que nada de mal advirá.
Mas nunca a certeza.
Seria o caso, portanto, de parafrasear Milton Campos e lembrar a
necessidade de distinguir entre a
abertura e o seu processo. A primeira, consagrando os princípios democráticos mais elementares, seria perene, mas o segundo, transitório —
e a perenidade da primeira estaria
estreitamente ligada à perenidade

Almyr Gajardoni
do segundo. Em nome da continuidade do processo de abertura, o país
já foi obrigado a engolir, no passado, alguns petiscos de sabor duvidoso. O silêncio oficial sobre os numerosos atentados terroristas acontecidos, por exemplo, ou os também
numerosos pacotes de legislação
eleitoral, que ameaçam transformar
aquele que se sonhava seria o último
ato dessa programação em uma grotesca peça de Vaudeville.
Em boa parte, a opinião pública
"
terá sido levada a esse comportamento prudente graças ao exemplo
das lideranças oposicionistas mais
serenas que, no entanto, são sistematicamente denunciadas ao país
como radicais e radicalizantes. Pois
a elas, mais do que a ninguém,
interessa chegar às eleições, ainda
que despetaladas. E por isso, apesar
desse bom comportamento geral,
ensaia-se ainda, com alguma timidez, a pregação da idéia de que
depois do 15 de novembro não nasce, automaticamente, a democracia,
coroação do já longo processo da
abertura, mas continua esse mesmo
processo. O que pode exigir a crença na necessidade da vitória do
PDS, e por isso na necessidade de
quantos casuísmos a tornem segura,
ou, então, se de todo impossível tal
vitoria, seja a eleição seguida de
'
uma nova arrumação no mundo político, de forma a evitar perigosas
transferências do Poder. Em 1965,
criou-se o bipartidarismo; em 1979,
o multipartidarismo. Para 1983, já
se fala em outro partidarismo. O
que significa dar uma sobrevida ao
processo, para adiar o advento pieno da abertura. Ainda que ao risco
da desmoralização de ambos.
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Dom Lucas Moreira Neves

ganham um tom de concretitude, de coisa viva e palpável, que impressiona.
O tema n° 1 de Livorno é o da "centralidade da pessoa humana". Aos operários
que, em suas intervenções, haviam proa construção de um mundo no qual
posto
"no centro
de estudo não estejam mais o
lucro e a sede de poder mas o homem com
suas exigências de paz, de democracia e
de liberdade", o Papa responde que a
Igreja sabe que tem muito pouco a dizerlhes no plano técnico mas muito no plano
das questões fundamentais —- e a primeira é a da dignidade e dos direitos do
trabalhador. "Ela proclama que a dignidade do trabalho faz parte da dignidade
do homem todo". A fórmula-chave que
aparece
discurso aos operários é:
"Deus fez no
o homem para ser senhor e não
escravo do trabalho. É o tema que apareII e IV da Laborem
ce nos capítulos
Exercens: "O trabalho e o homem e "Os
direitos do trabalhador".
Este tema tem ramificações. Uma delas diz respeito à técnica e é o ex-operário
Woytila que denuncia uma técnica quando de aliada se torna adversária do operario, apagando nele o estímulo, a criatividade e a própria responsabilidade, empobrecendo-o como operário. Se a primazia
nâo pode ser do trabalho, menos ainda da
técnica. Outra ramificação concerne a
economia que tampouco pode ter a primazia sobre o homem que trabalha.
A luz desse tema básico, os discursos
de Ressignano retomam.muitos outros,
essenciais na Laborem Exercens: o direito a um trabalho digno; a urgência de
estruturas econômicas feitas pelo homem
e para o homem; o justo salário como
prova de fogo da verdadeira justiça sociai; a co-propriedade dos meios de trabalho, etc.
i
Por força das circunstâncias, dois temas da encíclica ocupam nos discursos
um lugar especial: o da solidariedade
operária, expressão necessária da dignidade do trabalho, sobretudo quando essa
solidariedade se traduz na liberdade de
organização e gestão dos sindicatos e o
do flagelo do desemprego. A menção explicita e pungente deste último é tanto
mais significativa quanto ontem mesmo,
escrevendo em nome do Papa às Semanas Sociais da Espanha, o Cardeal Secretário de Estado se referia ao mesmo problema, apontando nele a responsabilidade direta dos Estados (provocados a uma
urgente e adequada organização laborai,
se quiserem enfrentar o desafio do desemprego), sem todavia ocultar as responsabilidades subsidiárias dos corpos intermédios, bem como as raízes internacionais da questão.
O último capítulo da Laborem Exercens, sob o título modesto de "Elementos
para uma espiritualidade do trabalho",
indica as essências dessa espiritualidade
pois vincula o trabalho do homem à obra
divina da criação, ao trabalho de Cristo
em Nazaré, ao próprio mistério da Cruz e
da Ressurreição de Jesus.
Em Livorno, cada gesto e cada palavra
escondiam a dimensão da espiritualidade, a mais relevante que a visita do Papa
queria salientar e promover.
A respeito dessa espiritualidade o Papa deixou e fez falar o grande homenageado do dia: um singular operário cujo
nome era José.
Dom Lucas Moreira Neves, ex-bispo-auxiliar de
S. Paulo, ex-assistente nacional do Movimento
Familiar Cristão, é Secretário da Sagrada Congregação para os Bispos, no Vaticano.

t® Toda quinta-feira,
aCozinha Experimental
de Cláudia faz Comida
ainda mais gostosa.
Experimente.
Toda quinta-feira, no Jornal do Brasil, Comida vira a mesa pela
sua alimentação.
E toda quinta-feira, em Comida, a Cozinha Experimental de Claudia
põe na mesa uma alimentação ainda mais gostosa.
São algumas das mais geniais receitas que vêm publicadas
mensalmente na revista Cláudia e que foram cedidas com exclusividade
.
para o Jornal do Brasil.
Mas, seguindo a linha de Comida, não é apenas sabor que a Cozinha
Experimental de Cláudia traz P^^^
Economia também pesa na
balança. Por isso, todas
as receitas são baseadas nos
produtos mais baratos da
semana, indicados por Comida
Não deixe de experimentar
as a^iintas-feiras gostosas
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Falecimentos
Rio de Janeiro
Aida Soares de Queiros, 78, de parada cardiaca, em sua residência, em Ipanema. Carioca, era professora aposentada. Casada com
Leandro Pimentel de
Queirós, tinha dois fllhos — Rodrigo e Maria
de Fátima —, sete netos
e três bisnetos.
Wilson Vieira Martins Filho, 56, de infarto, no Prontocor. Carioca, industriário, tinha
uma filha. Casado com
Marli Pinheiro Martins,
tinha uma filha—Teresinha — e dois netos.
Cláudio B. de Carvalho, 35, de hemofilia, no
Hospital do INAMPS
na Lagoa. Carioca, era
desenhista industrial.
Solteiro, morava em
Botafogo.
Osvaldo Pereira Ribeiro, 67, de câncer, no
Hospital Santa Maria.
Carioca, comerciante,
morava no Flamengo.
Desquitado, tinha um
filho — Antônio Luís —
e três netos.
Cecília Correia do
Prado, 80, de acidente
vascular cerebral, em
sua residência, no Fiamengo. Carioca, era
viúva de José Oomes do
Prado e tinha duas filhas — Alzira e Helena
, além de vários netos e bisnetos.
Orlando Macedo da
Silva, 64, de edema pulmonar, no Hospital Pedro Ernesto. Carioca,
ferroviário aposentado,
morava em Vila Isabel.
Viúvo de Iolanda Costa
da Silva, tinha um filho
— Frederico — e dois
netos.
Paulo César Peixoto
dos Santos, 69, de miocardiosclerose, em sua
residência, no Engenho
Novo. Carioca, funcionário público aposentado, era solteiro.
Ari Barbosa de Sousa
Filho, 72, de parada cardio-respiratória, em sua
residência, na Vila da
Penha. Carioca, motorista profissional àposentado, era viúvo de
Maria de Lourdes Correia de Sousa.
Vera Lúcia Machado
da Silva, 57, de insuficiência cardíacocongestiva, na Clínica
São José. Carioca, morava em Cordovll. Solteira, tinha um filho —
Paulo Roberto — e três
netos.
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Brasil não cumpre lei sobre o
transporte de produto perigoso
Sáo
Uma oesauisa
pesquisa realizada em São
Paulo, no ano passado, já havia
concluído que o contato com o produto chamado pentaclorofenol, ou
qualquer de seus derivados, produz
doenças crônicas que deixam seqüelas Irreversíveis no organismo
humano. Técnicos de diversas
áreas têm-se mobilizado no sentido
de regulamentar o transporte, a
embalagem, a manipulação e o armazenamento de produtos perigosos como esse. Mas, apesar de existir um código internacional para o
transporte de produtos perigosos!
ele nem sempre é obedecido. No
Brasil, por exemplo, não há qualquer legislação nesse sentido.
Evidente que não faltam especlalistas no assunto. O problema,
porém, é que muita gente — dispersa em ministérios, secretarias, fundações, conselhos regionais e companhias particulares — repete exatamente o que está sendo feito em
outro lugar. Falta comunicação.
Falta entrosamento entre todos
eles, para que os envolvidos nos
estudos possam apresentar propôstas, executar harmonicamente os
projetos e, principalmente, exercer
suas funções especificas.

do
neas e muitos outros. Há o nome do
produto, suas propriedades, a descrição e orientação para as embalagens e armazenamento, além de
observações. No caso do pentaclorofenato de sódio há o destaque de
que é tóxico, engolido, inalado ou
em contado com a pele.
Listado em duas das classes —
pesticida e veneno, dependendo de
sua concentração — há também a
informação de que o clorofenol e
seus sais são os mais perigosos na
classe de produtos químicos venenosoS. Quanto à embalagem, são
diversas as opções, mas nenhuma
delas foi seguida para o caso especifico do pó da china recebido no
Porto do Rio de Janeiro.
O pentaclorofenato pode ser embalado em garrafas de vidro ou
plástico e, depois, postas juntas em
uma caixa de madeira ou outra
fibra resistente. Pode também vir
em latas ou sacos plásticos — como
o que chegou—mas, depois, devem
ser encaixotados em recipientes de
madeira ou metal de até 75 quilos.
O rótulo indicando perigo é outro
requisito: o pó da China tinha uma
caveira, mas não dizia, como manda o código internacional, para ser
depositado longe de alimentos.

Código

Projeto

O Código Internacional Mari..mo para Produtos Perigosos não foi
obedecido integralmente no transporte do pentaclorefenato de sódio
que chegou ao Rio e foi, dias depois,
armazenado no Mercado São Sebastião. O pó da china chegou em
embalagens plásticas. Se o código
internacional fosse observado,
além do plástico, seria necessárias
caixas de madeira ou de outra fibra
resistente, para maior proteção.
As irregularidades, portanto, começaram no desembarque do produto mal embalado e, mesmo assim, aceito no Porto do Rio de
Janeiro. Em seguida, o pesticida foi
manuseado por homens desprovidos de qualquer equipamento obrigatório de proteção que ficaram
intoxicados ou morreram quando o
armazenavam em depósitos impróprios.

PM evita
depredação
de cinema
Vários carros da PM foram chamados para intervir e controlar o tumulto
ocorrido ontem, por volta
das 20h no Cine Largo do
Machado 2, onde estava
sendo exibido o filme Na
Época do Ragtime. A projeçâo foi interrompida, o
que provocou protestos e
tentativa de depredação
por parte das 1 mil pessoas
que estavam no cinema.
A situação só foi contornada com a chegada dos
policiais, chamados pelo
subgerente Dario Santana,
que devolveu os ingressos,
para serem utilizados em
outro dia.

Chuva fecha
de tarde o
S. Dumont
As fortes chuvas que caíram na tarde de ontem
causaram alguns problemas. A Av. Brasil, voltou a
alagar-se em longos trechos do Caju, Benfica,
Bonsucesso, Ramos e Irajá, e muitos carros ficaram
enguiçados. O Aeroporto
Santos Dumont fechou para pouso e decolagem das
16h58min às 17h30mhj.
Nas estradas, o nevoeiro
foi intenso e o tráfego ficou
lento, embora a Policia
Rodoviária Federal não tenha registrado acidentes
graves. O tráfego também
ficou lento em alguns pontos do Centro da cidade e
da Zona Sul, em conseqüência do enguiço de diversos sinais luminosos.
Para hoje, a Meteorologia prevê, para o Rio, tempo parcialmente nublado a
nublado, sujeito a pançadas de chuvas ao entardecer, principalmente nas
Zonas Norte e Rural. A
temperatura permanecerá
estável, e os ventos soprarào de Leste a Norte. A
máxima de ontem foi de
33, em Bangu, e a mínima,
sfl.2, no Alto da Boa Vista.

sempre tomada até a próxima semana. Funcionários do porto, que
náo podem ser identificados, definem o pentaclorofenato de sódio
como o pó da rotina. Realmente,
nâo houve-qualquer problema imediato no desembarque, apesar das
irregularidades na embalagem do
produto.
Ainda no porto do Rio de Janeiro, há a afirmação de que nào faltam equipamentos de proteção aos
carregadores que manipulam produtos perigosos. A mesma1 pessoa,
porém, assegurou que um outro
tóxico está sendo esperaproduto
do: "chama-se MIC e eu nâo sei o
que é. Já até mandamos comprar
aventais especiais de proteção."

Legislação internacional
O Porto do Rio de Janeiro tem
Código Internacional Marítimo para Produtos Perigosos, formulado
pela Organização Consultiva Intergovernamental Para Assuntos Marítimos, da qual o Brasil é membro.
Nele, o pentaclorofenato de sódio,
um dos sais do pentaclorefenol, está classificado como presticida e
veneno dos mais perigosos, se estiver concentrado em mais de 10%. O
que chegou ao Brasil, comprado
por uma empresa do Pará, é concentrado em mais de 80% e será
utilizado na preservação de madeira.
O código enumera os produtos
químicos perigosos por classes, tais
como explosivos, venenos, miscelâ-

Apesr de contarem com todo este material especifico, os responsaveis pelo porto do Rio de Janeiro
não devem ter o hábito de manuseá-lo. Pouco antes da chegada do
pentaclorofenato de sódio um técnico de um órgão prestador de serviços foi consultado sobre os
cuidados que deveriam ser tomados no desembarque, manuseio e
armazenamento do produto.
Além disso, a companhia das
Docas do Rio de Janeiro encomendou, em 1981, um projeto, em fase
final de elaboração. A Fundacentro
— Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho, vinculada ao Ministério
do Trabalho, autora do projeto, explicou que sua idéia básica é o
levantamento de produtos químicos perigosos transportados para o
Brasil e, a partir dessa listagem, a
elaboração de fichas de orientação
sobre cada um dos produtos para
amenizar os riscos envolvidos em
seu transporte, manuseio etc.
A idéia, portanto, é semelhante
àquilo que o porto do Rio de Janeiro já possui no Código Internacional Marítimo para Produtos Perigosos. A vantagem é que o trabalho
será em Português, com fichas individuais para cada produto e informações básicas para o atendimento
de urgência em casos de acidentes e
primeiros socorros a serem tomados.
O presidente da Companhia das
Docas, Pedro Batouli, é a única
pessoa credenciada a dar declarações e entrevistas, mas sua secretaria adverte sobre a impossibilidade
de entrevistá-lo. Sua agenda está

Responsabilidade
A pergunta básica—"de quem é
a responsabilidade de fiscalizar os
produtos importados, assim que
chegam ao porto do Rio de Janeiro?" — um técnico da Delegacia
Regional do Trabalho respondeu e
pediu para não ser identificado:
Essa dúvida, você levará daqui
porque é uma questão polêmica.
Não sou eu quem vai resolver.
Outra pessoa da Delegacia Regional do Trabalho vai mais longe,
dizendo que cabe ao Ministério da
Saúde autorizar ou não a entrada
de qualquer produto no Pais. O
Ministério do Trabalho, por intermédio da Delegacia Regional, flscaliza a manipulação dos produtos
pelo homem. Nesse caso, do pentaclorofenato de sódio a intervenção .
da Delegacia Regional do Trabalho
foi multo tardia porque já havia
quatro pessoas mortas e outras intoxicadas.
A divisão do trabalho não é muito definida. O Ministério do Trabalho tem a Secretaria de Segurança,
Higiene e Medicina do Trabalho,
com sede em Brasília. Cabe a essa
secretaria a fiscalização das condições de trabalho dos homens envolvidos na manipulação dos produtos
perigosos.
No Rio, há uma Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, na
Delegacia Regional do Trabalho
que, segundo um dos seus funcionarios, é inoperante por falta de funcionários, de verbas e de prestígio
político.
Prestígio que, segundo a mesma
pessoa, está sendo dirigido à Fundacentro, mantida por 1% sobre a
taxa de seguros de acidentes de
trabalho recolhida de empresas. Esta taxa pode chegar até a 2,5% da
folha de pagamento de cada empresa. Na condição oficial de prestadora de serviços, a Fundação Jorge
Duprat Figueiredo acaba exercendo as funções que deveriam ser da
Divisão de Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho.

Os exames laboratoriais de todos os casos tornaram patentes o comprometimento hepático dos indivíduos, que apresentaram seqüelas de tecidos do
fígado irreversíveis. Nos exames físicos, constataramse lesões hipercrônicas — pústulas, pápulas, abscessos — em regiões descobertas do corpo pnde o produto agia por contato direto, como a face e também em
outras partes. Constatou-se, também, que o uso de
equipamento de proteção individual insuficiente e
inadequado agravou as lesões, pelo acúmulo do produto. Tres casos apresentaram distúrbios pulmonares. Outros queixaram-se, ainda, de problemas visuais, emagrecimentos, cansaço.alterações urinárias
e a vias pequenas.
A maioria alegou, também, problemas de natureza psíquica, tanto no tocante ao relacionamento
profissional, considerando inclusive a dificuldade de
serem aprovados em outros exames médicos, quanto
no âmbito familiar e no ambiente social. Como justiflcativa, apresentaram a má aparência e o odor desagradável característicos das lesões provocadas pelo
pentaclorofenol.

Ministério do Trabalho estuda problema
"desastres"

O Conselho Regional de QuímiTraca, vinculado ao Ministério do
"protebalho, que tem o objetivo de
ger a sociedade contra os perigos
do manuseio de produtos químicos
por pessoas inabilitadas ou charlatães", como explicou o diretor Marcio Landes, está formando uma comissão para estudar o problema.
Será feito um levantamento sobre a situação dos transportes e da
manipulação de produtos químicos
em laboratórios e empresas, para

como
evitar que outros
o que ocorreu com o pentaclorofenato de sódio venham a acontecer.
O grande problema é a falta de
legislação específica no Brasil sobre os cuidados a serem tomados
no transporte desses produtos toxicos.
Em 1981, houve um seminário
com o DNER, no qual foram sugeridos a adoção de simbologia para a
comunicação pública relativa a
transportes perigosos — todos os

caminhões deveriam ter símbolos
indicando qual o produto tóxico
que levam, além de levarem uma
ficha com informações básicas sobre os produtos e uma folha de
emergência para que a pessoa responsável pela carga saiba como
agir.
Para isso, o DNER precisa implantar e exigir o cumprimento desengenheiro,
sas normas — disse o "um
problepara quem tudo isso é
ma de comunicação."

AVISOS RELIGIOSOS
EMBAIXADOR

JAYME AZEVEDO RODRIGUES
E
DE
MARIO ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES
(MISSA DE SAUDADES)

t

Celina de A B. Rodrigues, filhos e Cristina Larreta de A. Rodrigues
e íilho convidam para a Missa dos seus inesquecíveis JAYME e
MARIO ROBERTO. ho|e, 2a-feira. dia 29. ás 11.30 horas, na Igreja
N S. do Carmo, à Rua Io de Março.
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No Rio
Parcialmente nublado a nublado, sujeito a pancadas de
chuvas ao entardecer, principalmente nas Zonas Norte e
Rural. Temperatura estável. Ventos Este a Norte fracos.
Máxima: 33.0. cm Bangu; mínima, 20.2, no Alto da Boa
Vista.
As Chuvas — precipitação em milímetros nas últimas 24
horas: 0.0; acumulada este mês: 95.5; normal mensal: 133.1;
acumulada este ano: 399.7. Normal anual: 1075.8.O Sol —
Nascerá às 6 horas e o ocaso será às 17h55m.
O M»r: — Mares — Rio de Janeiro — preamar
01h08m/0.6m; 13h08m/O'.5m e 22h20m/0.9m. Baixamar:
05hl8m/1.0m c 18h03/l.lm. Cabo Frio — preamar:
04h42m/l.lm e 17hl4m/1.2m. Baixamar: llh27m/0.4m.
Angra dos Reis — preamar: 00h09m/0.4m e 12hl0m/0.4m.
Baixamar: 03h48m/l.lm e 16hl-m/1.3m.
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Cheia Minguante
Nova Crescente
até 31/3 M/4 08/04 16/304

Nos Estados
Am_zon-§— Par*—Amapá: Pte. nub. a nub. c/ chuvas ocas.
Temp.: estável. Máx. 30.8; min. 23.2; Roraima: Pte. nub. a
nub. Temp.: estável. Máx. 30; min. 24.8; Acre—Rondônia:
Nub. c/ chuvas esparsas. Temp.: estável. Máx. 26.4; min.
22.2; Maranhão: Pte. nub. a nub. cl chuvas ocas. no litoral.
Pte. nub. no interior. Temp.: estável. Max. 30.3; min. 23;
Ptaul Ceará: Pte. nub. a nub. c/chvs. ocas. no interior e
litoral. Temp.: estável. Máx. 31.4; min.' 22.5; Rio Gde.
Norte: Pte. nub. a nub. cl chuvas ocas. ao Norte e litoral.
Temp.: estável. Máx. 27.6; min. 23.6; Paraíba—
Pernambuco: Pte. nub. a nub. c/ chuvas esp. no litoral. Pte.
nub. a nub. no interior. Temp.: estável. Máx. 30.2; min.
24.8; Alagoas: Pte. nub. a nub. Temp.: estável. Mix. 29.9;
min. 21.3; Sergipe: Pte. nub." a nub. no litoral. Pte. nub. no
interior. Temp.: estável. Máx. 31.4; min. 25.8; Bahia: Pte.
nub. a nub. c/chvs. ocas. no Centro e a Oeste. Pte. nub. no
litoral. Temp.: estável. Máx. 31.4; min. 24.3; Mato Gro-»:
Pte. nub. a nub. c/chvs. esp. e trov. isoladas ao Sul. Pte.
nub. a nub. ao Norte. Temp.: estável. Máx. 24.6; min. 19.8;
M. Groaso Sul: Pte. nub. a nub. c/chvs. esp. ao Norte do
Estado. Demais reg. pte. nub. a nub. Temp.: estável. Máx.
22.1; min. 18.2; Goiás: Pte. nub. a nub. c/chvs. esp. e trov.
isoladas ao Sul. Pte. nub. a nub. ao Norte. Temp.: estável.
Máx. 29.4; min. 19.2; Brasília: Pte. nub. a nub. c/pnes. esp.
sujeito a trov. isoladas. Temp.: estável. Máx. 25.9; min. 17;
Minas Gerais: Nub. ainda sujeito a chuvas esp. Temp.:
estável. Máx. 26.4; mfn. 18.8; Espirito St°: Pte. nub. a nub.
possibilidade de pnes. de chvs. isoladas a partir da tarde.
Temp.: estável. Máx. 32.5; min. 24.7; Sio Paulo: Nub. d
chuvas ao Norte do Estado. Demais reg. pte. nub. a nub.
Temp.: estável. Máx. 26.1; min. 17.4; Paraná: Nub. cl
chuvas melhorando no decorrer do periodo. Temp.: estável.

ANALISE SINOTICA DO MAPA DO rNSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA — Frente fria ao Norte e
interior de Minu Gerais e Sul do Espirito Santo. Outra
frente fria a Oeste do Paraná, Noroeste de Sta. Catarina
estendendo-se pi Atlântico.
Massa de ar polar no interior da Argentina. Massa de ar
subtropical em transiçáo p/ tropical no oceano. Massa de ar
tropical no Oceano Atlântico.
Máx. 24.6; min. 16; SU. Catarina: Nub. ainda sujeito a
chuvas esp. Temp.: em declínio. Máx. 27.5; mfn. 21.2; Rio
Gdt. do Sul: Nub. a pte. nub. ainda sujeito a chuvas pass.
no None e NE. Clr. a pte. nub. nas demais reg. Temp.: em
declínio. Máx. 29; min. 14.8.

No Mundo
Amsterdã — 17, bom; Atenas — 18, bom; Bahrain — 2,
nublado; Bang-ok — 8, nublado; Barbados — 29, nublado;
Beirute — 16, bom; Belgrado — 22, bom; Berlim — 20,
bom; Bogotá — 18, chuvas; Bruxelas — 15, neve; Buenos
Aires — 19, bom; Caracas — 28, nublado; Chicago — 7,
bom; Copenhaf-e —13, bom; Dublin —13, bom; Cairo —
19, nublado; Estocolmo — 11, bom; Francfort — 19, bom;
Genebra — 15,bom;He__iqul — 7,bom;Ho_gKong—18,
bom; Hoaohdu — 25, nublado; Jerusalém — 10, nublado;
Joban-esburgo — 28, bom; Klev — 15; bom; Lima — 23,
bom; Lisboa — 18, bom; Londres — 15, bom; Los Angeles
21, chuvas; Madri — 16, bom; Manila — 31, nublado;
México — 28, bom; Miami — 27, nublado; Monlevideo —
18. bom; Montreal 7, nublado; Moscou — 8, nublado;
Nora Iorque — 4, bom; Nkosta — 14, bom; Oslo — 11,
bom; Paris —19, bom; Roma —19, bom; San Francisco —
15, chuvas; San Juan—31, bom; Santiago — 25, bom; Seul
12, bom; Sydney — 25, nublado; Taipa — 18, nublado;
Tel Avhr — 17, nublado; Tóquio — 12, bom; Toronto —
-6, nublado; Vancouver —10, nublado; Viena—16, bom.

Trti Rio» — Ultima Hora

^H

__R?I^E

___PlwwS_l___H

n

_____7- m

mMa\maW&^Wm^m7%mm

¦"

__K >•

__Em^_I

__P^_B

_&

mm I_k__________£'^___H__B

mKJm nWmM

\mm

__P ?_i-?___r ¦'¦¦í*;-.''í/_^__I
_J~**JD!d____H Bfl
_n__H__.
B''#W-_V
HH

¦

^H'

w! s^'m

I'

I

__H

1

m'
I <

W* W

Inoperante

-Pesquisa constata o perigo do contatoO contato do trabalhador com o produto pentaclorofenol, inclusive seus compostos derivados e componentes, deve ser terminantemente proibido". Essa
foi a conclusão, no item relativo à proteção individual, de uma pesquisa realizada pelo Centro de
Pesquisa e Orientação de Segurança e Medicina do
Trabalho da Federação das Indústrias Químicas e
Farmacêuticas do Estado de São Paulo que analisou,
durante dois anos, 17 casos de trabalhadores que
exerciam atividades na fabricação do produto.
Esses trabalhadores, todos da mesma empresa,
apresentaram, após afastamento de um mínimo de
seis meses do pentaclorofenol, intoxicações crônicas,
sinais e sintomas de doenças idênticos. A pesquisa
abrangeu o período de 11 de abril de 1979 a 15 de
março de 1981 e baseou-se no acompanhamento
médico dos casos através dos depoimentos pessoais,
investigação clínica de exames de laboratório e exames físicos e acompanhamento psicológico. Foi realizada pelo médico do trabalho Mateus Antônio Miri
Vieira, pela psicóloga Jurenice Alvares dos Santos e
pelo engenheiro de segurança Francisco Gondin
Galbes.

Tempo

ZAIRA CUNHA
DE VILLALBA ALVIM
T DIA
Angela Maria Alvim Richard, Mario Richard e filhos Lúcia
Maria Alvim Thiele. Adolpho Thiele e filhos. Álvaro Carlos
Alvim e Zelinda. agradecem as manifestações de pesar
recebidas pelo falecimento de sua inesquecível mãe. sogra
t
e avó ZAIRA e convidam para a Missa de 7o Dia a ser
realizada dia 30 terça-feira, às 9,30 na Igreja do Carmo, à Praça XV

ENOQUE BARBOSA DE SA
(MISSA DE T DIA)
Bezerra, Darcy Pereira Couto,
Arnaldo Cnagas, Antônio Demura, Alfredo Napoleáo Moura Gagliasso.
Heho Leite Ribe.ro
Malavota
Gilvan
Rocha.
Gessé
Sena.
Conti
Gabriel Heleno
Marcos Valadares
Range
Castro
de
Marcelo
Lorena,
Henrique Teixeira Santos, Ivan Carlos
t
Leão de Souza
Pendes
Novoa,
Castro
Octavio
Ferreira,
Targino
Antônio
Marco
Teixeira
Lopes
Augusto
Sérgio
Lima.
Câmara
Rinaldi
Ricardo
Cucineli,
Pinto
Manso Roberto Pomo Roberto
inesquecível
se"
de
falecimento
do
ocasião
Valdir Quiel Jr. Agradecem a manifestação de pesar por
a Missa de 7o Dia que será
amiqo BARBOSA e convidam os demais parentes e amigos paraPresidente
Antônio Carlos s/n°.
Av.
à
São
José
Igreja
de
na
cKadano dia 30, terça-feira às 12hs.
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Bombeiros tiveram de usar serras
para retirar os passageiros&ff
¦
V.-Í;')

yb

Ônibus cai em córrego naj
BR-393, mata 4 e fere 33
O ônibus 76 112, da Viação Nossa Senhora Aparecida, sofreu um
acidente, na noite de, sábado, no
Km 152 da BR-393, antiga RioBahia, matando quatro pessoas e
ferindo 33. O veículo que trafegava
de São Paulo para Aracaju, desgovernou-se após uma curva fechada,
bateu na amurada de proteção de
urria ponte e mergulhou de frente
no Córrego da Grama, em Três
Rios.
Passageiros acusam o motorista
Jonas dos Santos — 25 anos, casado, residente na Rua Rosa Moreira,
14, em Muriaé — de desenvolver
excesso de velocidade, para compensar o atraso causado pelo tempo perdido no conserto dos freios. O
acidente ocorreu pouco antes das
23h de sábado.
Defeitos
Segundo a passageira Maria dos
Santos Pereira, as pessoas que viajavam no ônibus só souberam que
ele apresentava defeitos nos freios
quando o motorista fez uma parada
no Restaurante Borba Gato, em
Volta Redonda: levou cerca de
meia-hora fazendo reparos.
Quando o ônibus passou pelo
Km 150, o motorista foi obrigado a
fazer nova parada, levando mais de

20 minutos consertando-o. Isso fez
com que os passageiros o interpe- *,
lassem, receosos de seguirem a via-tr
gem, mas foram tranqüilizados por *;
Jonas, que declarou ter eliminado ÔJ|
defeito.
^
Para compensar o tempo perdi-[£
do, entretanto, passou a desenvol-/
ver excesso de velocidade, embora-.*
a estrada nâo apresentasse boas"
condições de segurança, pois a pis^
ta estava escorregadia, em consè-'
qüência da chuva. Cerca de dois-*
minutos depois, houve o acidente. J
Motoristas e passageiros de outros f
veículos, tentaram socorrer os feri- I
dos: mulheres e crianças, em pani- \
co, empilhados uns sobre os outros, jgritavam por socorro.
Somente depois que chegou ao j
local uma guarnição da patrulha ;
Rodoviária é que foi iniciada a reti- .
rada dos feridos. Algumas pessoas ;
só foram resgatadas depois que j
chegaram os bombeiros de Três j
Rios, que tiveram de utilizar serras í
«
para retirá-las.
Alr
morreram
Lusinete
No local,
ves da Rocha, de 35 anos, no tercei- \
ro mès de gravidez; sua filha, de í
três anos e identidade desconheci- »
da; e José Trindade, de 65 anos. No :
Hospital Nossa Senhora da Concei- •;
ção, morreu Laurinete Alves de Li- t
i
ma, de 54 anos.

TAQUIGRAFO

ADOLFO CARDOSO
(MISSA DE T DIA)
Oswaldo Cardozo, Rommel Cardozo, Nair
t Rocha e Abigail Cardozo, pesarosamente
comunica o falecimento de ADOLFO CARDOSO ocorrido em Taguatinga, Brasília e convida parentes e amigos para a Missa de 7o dia
que se realizará terça-feira 30 de março de 82.
Às 18 horas na Igreja de São Francisco de
Paula, na Barra da Tijuca. Antecipadamente
agradecem aos que comparecerem a este
ato de caridade cristã. (Rpv5_n4)

A;

segunda-feira, 29/3/82
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ECONOMIA/NEGÓCIOS
Itaipu eleva população de Foz
do Iguaçu em 677% em 12 anos

Metalúrgicos de São
Bernardo rejeitam a
proposta da FIESP

S&o Paulo — Cinco mil metalúrgicos de Sào
Bernardo — a categoria tem cerca de 110 mil
operários — rejeitaram ontem, em assembléia de
duas horas, no Estádio de Vila Euclldes, os três
principais itens da proposta da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo: o critério de
dispensas, horas extras e a produtividade escalonada de 2,8% a 5%. O ex-presidente do sindicato,
Luís Inácio da Silva, o Lula, discursou após a
decisão, considerando "perfeita" a tática do sindicato.
Ao saber da decisão, o coordenador da comissão de negociação do Grupo 14 da FIESP, Roberto
Delia Manha, afastou qualquer possibilidade de se
reabrirem as negociações. Hoje à tarde, o Grupo 14
terá novo contato com os dirigentes do interior —
30 sindicatos pela Federação—para tomar conhecimento oficial da aprovação da mesma proposta
recusada pelos metalúrgicos de São Bernardo. O
acordo será assinado esta semana.

Texto e fotos de Jorge Oliveira
Fez do Iguaçu

Aqui não existe dinheiro miúdo. As notas que circulam são acima de Cr$ 1 mil — afirma Alexandre, paraguaio, garçon do hotel
Bourbon, cinco estrelas, há l^anos
em Foz do Iguaçu, que ainda não se
acostumou com o explosivo desenvolvimento da cidade, que dos 18
mil habitantes em 1970 atinge hoje
140 mil, um crescimento de 677%
em 12 anos.
Os moradores da cidade — que
vieram de todos as partes do Brasil
— identificam rapidamente a causa
desse rápido desenvolvimento: a
usina hidrelétrica de Itaipu, um
projeto de 18 bilhões de dólares que
começa a gerar energia elétrica a
partir de 1983. Quando começou,
em 1975, chegou a empregar em
suas obras 45 mil pessoas, atualmente reduzidas a 25 mil.
Todos aqui em Foz do Iguaçu
ganham muito bem — diz o relações públicas da Itaipu Blnacional,
Rubens Nogueira. Para você ter
uma idéia, existe nas obras um técnico de segundo escalão que tem
cinco carros e uma bonda de 400
cilindradas.

Cautela
Dos cinco oradores da assembléia de Vila
Euclides, nenhum sugeriu a greve imediata. Para
Lula, seria uma "imbecilidade" fazer greve amalembrou a
nhã (hoje), mas o ex-líder sindical "greve
dos
possibilidade de uma repetição da
braços cruzados", de 1978, quando os trabalhadores paralisaram suas atividades dentro das fábricas.
Com a rejeição dos três principais itens do
acordo proposto aos metalúrgicos, a FIESP deverá solicitar dissídio coletivo junto à Justiça do
Trabalho, que estabelecerá o valor do reajuste. A
previsão é de que o julgamento será realizado esta
semana e, desta forma, os metalúrgicos de São
Bernardo terão assembléias sexta e sábado, para
analisar a situação.
O Sindicato de Santo André, ainda sob intervenção, rejeitou em assembléia de 150 trabalhadores, toda a proposta da FIESP. Em São Caetano
do Sul, foi aprovada assembléia para hoje.

Geradora de dinheiro
Além da usina de Itaipu, há outra fonte geradora de recursos: o
turismo, principal fonte de riqueza
de Foz do Iguaçu. Este ano por
exemplo, cerca de 1 milhão de pessoas devem circular por lá, atraídas
pela beleza natural das Cataratas
do Iguaçu e pelo comércio livre no
lado paraguaio, na cidade de Porto
Presidente Strõessner.
Porto Strõessner transformou-se
em sete anos, na segunda em importância do Paraguai (a primeira é
Assunção, a Capital). Saiu dos 17
mil habitantes para 90 mil. Lá, próximo à usina, moram cerca de 20
mil pessoas, instaladas em 5 mil
casas construídas pela Itaipu Binacional. Foi construída uma verdadeira cidade, equipada com hospitais, ambulatórios, condução, escoIas e alimentação. Tudo grátis.
Na cidade de Foz do Iguaçu,
segurdo Nogueira, estudam 13 mil
alunos no 1° e 2o graus na Escola
Anglo-Americano, que ganhou a
concorrência para o ensino dos fllhos dos trabalhadores de Itaipu.

Custo de vida
O custo de vida nas duas cidades é alto. Por uma Coca-Cola cobra-se Cr$ 180 e por uma cerveja
Cr$ 300. Um prato simples: arroz,
feijão, bife e batata-frita custa mais
de Cr$ 1 mil 500.
- A presença brasileira na cidade
de Porto Presidente Strõessner, de
pouquíssimas ruas pavimentadas,
é marcante. De dia pela movimentação de pessoas fazendo compras
em lojas brasileiras e paraguaias.
De noite pela freqüência nos cassinos, atraídos pela curiosidade das
máquinas caça-níqueis, carteado e
roleta, que varam a madrugada.
A verdade é que as duas cidades
estão se desenvolvendo desordenadamente, depois da invasão de gente de todos os Estados brasileiros,
atraída pelas obras de Itaipu. Em
Foz de Iguaçu existem atualmente
100 hotéis, 10 de cinco estrelas. Há
cinco anos eram apenas quatro. Os
estabelecimentos comerciais crêsceram de 655 em 1977 para 1 mil 454
em 1980. Os bancos instalados sâo
19. Na cidade entram diariamente 9
mil 500 carros, além dos 14 mil
registrados.

S. A. Cortante Carioca

Cia. Aberta - CGC 33.132.275/0001 - 38

Estacionar em Foz já é difícil: a cidade tem 14 mil carros e
recebe diariamente mais 9 mil 500

Política

Custos da usina não
assustam Cavalcanti
A usina hidrelétrica de Itaipu,
projeto binaclonal entre o Paraguai e
o Brasil, no Rio Paraná, custará 18
bilhões de dólares. Sua primeira turbina, das 18, começa a funcionar em
fevereiro de 1983. Mesmo assim, os
números não assustam o presidente
da Eletrobrás, General Costa Cavaicanti, quando comparados com os 32
bilhões de dólares que serão gastos
no programa nuclear até o ano 2000.
"E as usinas nucleares? Você nâo
acha que a Itaipu ficará mais barata
do que as usinas nucleares?, perguntou.
O General acha que serão bem
Investidos os 4 bilhões de dólares,
quase 20% do custo total da usina,
nas cinco linhas de transmissão da
usina, de 1 mil quilômetro cada.
continua,
Duas serão em corrente "ainda
não
tecnologia que o Brasil
tinha absorvido". Ele acredita que
agora "os aproveitamentos hidrelétricôs da Amazônia estarão viabilizados, porque traremos a energia de lá
com linhas de transmissão em corrente continua".
A usina de Itaipu, a maior do
mundo em geração de energia elétrica, diz o presidente da empresa, terá
papel importante no desenvolvimento econômico do país nos próximos
10 anos (sua última turbina, a 18a,
estará funcionando em 1988). Itaipu,
Suabastecerá.além da região Sul e "padeste, também o Oeste e Norte,
ra onde o Brasil está caminhando e o
consumo crescendo até em 18%,
através de sistemas de interligações,
disse o General.
A hidrelétrica de Itaipu terá uma
capacidade instalada de 12 mil 600
megawatts. Sua energia será dividida melo a meio com o Paraguai, cujo
consumo atual é de metade de uma
turbina de 700 megawatts da Itaipu.
Enquanto o Paraguai não absorver a

GOVERNO CHAGAS FREITAS

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia de Eletricidade do Estado
do Rio de Janeiro — CERJ
Sociedade de Capital Aberto
C.G.C. N° 33.050.071/0001-58
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
Primeira Convocação
os Senhores Acionistas a se reunirem no dia 06 (seis)
1982, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da
na Rua Luis Leopoldo Fernandes Pinheiro n° 517.
Cidade, em Assembléia Gerais Ordinária e Extraordinádeliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Convidamos
de abril de
Companhia,
térreo, nesta
ria, a fim de
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
a) Exame do Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial e
Demonstrações Financeiras, com pareceres dos Auditores lndependentes e dos Conselhos de Administração e Fiscal, relativos ao
exercício de 1981; b) Eleição dos membros do Conselho de
Administração. Conselho Fiscal e seus Suplentes, c) Fixação dos
honorários dos membros do Conselho de Administração, da Diretona Executiva e do Conselho Fiscal; d) Destinação do Lucro Líquido
apurado; e) Elevação do Capital Social, de CrS 5.812.593,580,00
(cinco bilhões oitocentos e doze milhões, quinhentos e noventa e
Cr$
cruzeiros)
mil e
para
três
quinhentos e oitenta
11.123.380.520.00 (onze bilhões, cento e vinte e três milhões,
trezentos e oitenta mil e quinhentos e vinte cruzeiros), com a
Incorporação da quantia de CrS 5.310.786.940,00 (cinco bilhões,
trezentos e dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil e
novecentos e quarenta cruzeiros) proveniente da correção da
expressão monetária, na conformidade do Art. 167 da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, com a conseqüente alteração do Art.
5o do Estatuto Social.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a) Aumento do Capital Social mediante a incorporação da importància de CrS 106.662.398.36 (cento e seis milhões, seiscentos e
sessenta e dois mil, trezentos e noventa e oitQ cruzeiros e trinta e
seis centavos), relativa as quotas do Imposto Único Sobre Energia
Elétnca-IUEE pertencentes a municípios do Estado do Rio de
Janeiro, de acordo com a Portaria n° 608. de 5 de maio de 1977, do
'Ministério das Minas e Energia e o Art. 4o do Decreto-Lei n° 1.497,
de 20 de dezembro de 1976, passando o Capital Social de CrS
11.123.380.520.00 (onze bilhões, cento e vinte e três milhões,
trezentos e oitenta mil e quinhentos e vinte cruzeiros) para CrS
milhões, quaren'ta11.230.042.918.36 (onze bilhões, duzentos e trinta
e dois mil, novecentos e dezoito cruzeiros e trinta e seis
centavos); b) Aumento do Capital Social mediante a incorporação da
importância de CrS 1.476.839.857,64 (um bilhão, quatrocentos e
setenta e seis milhões, oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e
cinqüenta e sete cruzeiros e sessenta e quatro centavos), relativa as
quotas do Imposto Único Sobre Energia Elétrica — IUEE pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Art. 3o do DecretoLei n° 1.497. de 20 de dezembro de 1976. passando o Capital Social
de CrS 11.230 042.918.36 (onze bilhões, duzentos e trinta milhões.
quarenta e dois mil. novecentos e dezoito cruzeiros e trinta e seis
centavos) para CrS 12.706.882.776,00 (doze bilhões, setecentos e
seis milhões, oitocentos e oitenta e dois mil e setecentos e setenta
e seis cruzeiros), com a conseqüente alteração do Art. 5o do
Estatuto Social, c) Alteração do Art. 36 do Estatuto Social
Para serem admitidos nas Assembléias, os possuidores de ações ao
sede social da Companhia ate 48
portadoi deverão depositá-las na referida
reunião, na coniormidade
iquarenta e oito) horas antes da
11
Social.
An
do
Estatuto
dc disposto no
Niterói. 19 de março ae 1982
Peio Conselho de Administração
José Carlos Vieira
Presidente

metade da energia a que tem direito
pelo tratado assinado entre os dois
países, o Brasil comprará o excedente. É com essa venda de energia que
o Paraguai pagará sua dívida para
com a Itaipu Binacional que, através
da Eletrobrás, financia sozinha as
obras.
As obras de Itaipu, que hoje geram 25 mil empregos diretos (há três
anos, no pique, trabalhavam 45 mil
pessoas) terão um custo direto de 10
bilhões de dólares, mais 4 bilhões de
dólares de serviço da dívida (juros e
amortização durante a construção) e
4 bilhões de dólares correspondentes
ao custo do sistema de transmissão,
do qual fazem parte um conversor e
um inversor.
Esses equipamentos terão a função de converter a energia das nove
turbinas paraguaias em 50 ciclos e
inverter dos 50 para 60 ciclos, frequência brasileira, a energia que o
Paraguai não irá absorver. Eles estáo
sendo comprados por 1 bilhão 300
milhões de dólares.
Apenas este ano, segundo o General Costa Cavalcanti, serão investidos mais de Cr$ 140 bilhões no sistema de transmissão de Itaipu. Desse
total, pouco mais de Cr$ 130 bilhões
sairão direto do orçamento de Furnas e os restantes Cr$ 10 bilhões do
empréstimo (70 milhões de dólares)
assinado pela Itaipu Binacional com
o Unibanco.
Na usina de Itaipu já foram gastos
5 bilhões de dólares, dos quais 1
bilhão de dólares em equipamentos e
o restante em obras civis. Entre agosto e outubro, os técnicos de Itaipu
esperam fechar as comportas do desvio do Rio Paraná e encher o vertedouro da usina, que descarregará 62
mil metros cúbicos por segundo de
água rio abaixo.

Yamaha eleva preços
de suas motocicletas
em 13,3% esta semana
São Paulo — As motocicletas Yamaha sofrerão um aumento médio de 13,3%, a partir desta
quinta-feira. Os veículos Honda, por sua vez, já
estão mais caros desde a semana passada: as
motocicletas de 125 cilindradas subiram 13% e as
de 400 cilindradas, 9%.
Na linha Yamaha, a motocicleta a sofrer o
maior aumento é o modelo TT-125 cilindradas, que
passará de Cr$ 278 mil para Cr$ 319 mil, com a
prática de um reajuste de 14,7%. O modelo mais
barato da Yamaha é a RX-80 cilindradas, que
passará a custar Cr$ 248 mil. Da Honda, a motocicleta mais barata é a CG-125 cilindradas, que já
custa Cr$ 277 mil.
A CG-125 pode ser adquirida com uma entrada de Cr$ 55 mil 400 (20% do valor à vista) e mais 24
prestações de Cr$ 21 mil 576. Nesse caso, o valor
total da motocicleta financiada atinge Cr$ 550 mil,
praticamente o dobro do preço à vista.
A CB-400-II, o veículo mais caro da Honda,
passou a custar Cr$ 887 mil, e também pode ser
financiado nas mesmas condições, com entrada de
Cr$ 177 mil e 24 prestações de Cr$ 68 mil. O valor
total da moto, a prazo, atinge Cr$ 1 milhão 750 mil.
Na linha Yamaha, o veículo mais barato, RX80, poderá ser financiado com entrada de Cr$ 49
mil 600 e 24 prestações de Cr$ 19 mil 600. O
financiamento total chega a Cr$ 519 mil. O veículo
mais caro da Yamaha é a DT-180 cilindradas, que
passará a custar CrS 468 mil.

Comunicamos aos Senhores Debenturistas, que a
partir de 01 dc abril de 1982, iniciaremos o pagamento dos juros de 2,874% ao trimestre, calculados" sobre
o valor nominal das debêntures, atualizado monetáriamente nessa data, correspondente a CrS 99,81 por
debênture, bem como o pagamento da correrão
monetária do trimestre no valor de CrS 472,80 por
debênture. Imposto de Renda conforme a legislação
vigente.
Os rendimentos serão pagos contra a entrega
do coupon n? f>, colado no formulário próprio e
exibição de documento de identidade, procuração
específica, CIC ou cartão do CGC. conforme o
caso. Agente Fiduciário; sr. Luiz Fernandes Lopes
Filho.
O atendimento será efetuado de segunda a sextafeira, no horário de 1000 às 1630 horas, ha
CODESBRA S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, à Avenida Rio Branco, 131 - 3? andar,
Centro, Rio de Janeiro (RJ), e à Avenida Ipiranga,
282 -12? andar, em Sáo Paulo, Capital.
A Diretoria

m& 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 quai se
atingirá o ramal desejado sem o auxílio da
telefonista, bastando, para isso, discar, o
prefixo 271-7 seguido do número do ramal,
como no exemplo:
— ramal desejado: 791, n° discado
271-7791
Para auxílio da telefonista e informações deverá ser chamado o número chave
do sistema 271-7272.

CL
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BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO REGIONAL
DO RIO DE JANEIRO
COMUNICADO DERJA N? 82/06
O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica
que fará realizara TOMADA DE PREÇOS DERJA
N° 82/05, cujo EDITAL assim se resume:
OBJETO: aquisição de pneus e câmaras de ar para caminhões.
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: serão recebidas no dia 15.04.82, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Vargas, 84 - sala 609 - Rio de
Janeiro (RJ).
CÓPIA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: diáriamente, na Avenida Presidente Vargas, 84-sobreloja - Rio de Janeiro (RJ), das 1000 ás
16:30 horas.
Rio de Janeiro (RJ), 24 de março de 1982.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PIEDADE S.A.
REFINARIA
N? 33.067.034/0001-5!

LIVRO

CGC

AVISO
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DOMINGO

Acham-se & disposição dos Senhores Acionistas da Refinaria Piedade
S.A., em sua sede social a Rua Assis Carneiro 80, Rio de Janeiro RJ, os
documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404,de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercido social encerrado em31.18.1981.
Rio de Janeiro, SS de março de 1982
Hermlnio Ometto - Diretor Presidente

AÇOS E LIGAS ESPECIAIS

ELETROMETAL
Barras, Blocos, Discos
e Esboços Forjados

Swissair:
4a feira,
o primeiro vôo
Rio-Genebra
sem escala.
Reservas por computador.
Consulte a Swissair ou o seu agente de
viagens.

UNHA GERAL DE PRODUTOS
• AÇOS PARA CONSTRUÇÃO MECÂNICA - Aços ao carbono 10XX • Aços
para cementação 4320 - 8620 - 9315 • Aços para beneficiamento 4130 4140 - 4340 - 8640 - 9335 • Aços para rolamentos 52100 • Aços para
nitretação W.Nr. 1.8550 • Aços aoboro 10B46,41B25,86B15.
- AÇOS RÁPIDOS - M2-M35-M44.
- AÇOS PARA FERRAMENTAS DE TRABALHO A QUENTE - H10, H11, H12,
H13, W.Nr. 1.2713, 2714, 2721, 2365.
- AÇOS PARA FERRAMENTAS DE TRABALHO A FRIO - D2, D3, D6, 01, S1. W2.
- AÇOS PARA MATRIZES DE PLÁSTICOS - P20 (Electroslag)
- AÇOS INOXIDÁVEIS - 304, 304L, 308L, 310, 316, 316L, 321, 347,410, 420,
431,440B-C.
- AÇOS E LIGAS DE ULTRA ALTA RESISTÊNCIA - 300M, D6AC.
- LIGAS ELÉTRICAS E LIGAS ELETRÔNICAS
- LIGAS REFRATÁRIAS E RESISTENTES A CORROSÃO
10 - SUPERUGAS à base de ferro, de níquel e de cobalto.
Aços sem prefixo se referem às normas AISI.
Outros aços conforme ABNT, AISI, SAE, AAR, ASTM, AMS, MIL-S, mediante
consulta.

ELETROMETAL
ACOS FINOS S.A.
TECNOLOGIA DE *NOJARDA

IP

Luís Inácio da Silva não compareceu à convenção nacional do Partido dos Trabalhadores, do
Vila
qual é presidente. Preferiu ir ao Estádio de "pafossem
Euclides propor aos metalúrgicos que
ra o pau contra os empresários". "Aqui o Lula é
metalúrgico, membro da comissão de negociação,
e não um político", garantiam alguns de seus
companheiros de sindicato.
— Não há saída. A classe empresarial tratounos com deboche na mesa de negociação. Vamos
dar-lhe o troco dentro das fábricas — sugeriu Lula
— porque no ano passado não fizemos nenhum
tipo de greve e 40 mil foram demitidos. Este ano,
independente de data, temos que ir para o pau
contra os empresários.

Aviso aos Debenturistas

¦
S»« . Uiiru Cíimí Potul 944 - CEP >3100 CatTWn.il S P.
T.l 101921 64-1800-Tllu. 10191 1963EAFI BR
VeneMi em São Paulo
A. Margirul Dir«.u do T.etè, 952 Up. CtP 02501
Tíll 101II 26O1076 ¦ 260-4334- 2606829- 260-3710B31 9371 831 9382 8319414-8319425
Vendas no fl-o d* Jantiro:
Rua F.gueir» d. Maio. 410 ¦ 1/509 T.I.: 10211 264.9214
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ECONOMIA/NEGÓCIOS

segunda-feira, 29/3/82

FGV

Informe Econômico

Recorrendo
ao exterior
O limite de expansão dos empréstimos dos
bancos comerciais com recursos internos de
apenas 5% no primeiro trimestre deste ano
deixou essas instituições financeiras numa situação bastante apertada em março: não podem elevar suas operações em mais de 1%,
uma vez que, em janeiro e fevereiro, já haviam
aumentado 4%.
Assim, para muitos clientes, as opções se
resumem a um "não" por parte dos gerentes
dos bancos, ou os recursos externos, com
correção cambial, juros externos, spread (taxa
de risco) e comissão de repasse.
Não é de se estranhar, portanto, que, em
janeiro e fevereiro, a terceira fonte de recursos
com que contaram os bancos comerciais para o
financiamento de suas operações ativas foram
os ingressados via Resolução 63 — Cr$ 72
bilhões 100 milhões.

I

Acreditando no Proálcool
A maior destilaria do mundo, a São Martinho, do Grupo Ometto, em Pradópolis, interior de São Paulo, está aplicando Cr$ 2 bilhões
para elevar sua produção de 1 milhão de litros
de álcool/dia para 1 milhão 330 mil litros de
álcool/dia. O anúncio é do vice-presidente da
empresa, João Guilherme Ometto, acrescentando que também será ampliada a Usina
Iracema, de 490 mil litros/dia para 710 mil
litros/dia.
Estocando milho
O Governo não vai autorizar exportações
de excedentes de milho este ano, calculados
em dois milhões de toneladas. A informação é
do Secretário Especial de Abastecimento e
Preços, Júlio César Martins, adiantando que a
sobra da produção de milho, ao invés de ser
comercializada no exterior, vai permanecer no
país como estoque regulador.
A safra de milho este ano deverá chegar a
23 milhões de toneladas e o consumo interno
está estimado em 21 milhões de toneladas.
"Made in São
José, SP"
A Divisão Oldsmobile, da General Motors, decidiu se juntar às Divisões Buick e
Pontiac na utilização do motor fabricado pela
GM em São José dos Campos para seu modelo
Firenze, um carro da linha J.
A Oldsmobile não quis esperar o lançamento de um novo motor da Chevrolet norteamericana, que só estaria disponível para os
modelos 83.
O motor brasileiro, de 1,8 litros, quatro
cilindros e comando de válvulas no cabeçote,
equipará a versão nacional do carro J — o
Monza, a ser lançado dia 19 de abril.
Corrida à índia
A guerra mundial entre os fabricantes de
automóveis índia, onde vários fabricantes brigam para ser o escolhido pelo Governo indiano
para fabricar o novo carro local: o Maruti.
A índia não permite importação e só
dispõe atualmente do Ambassador, derivado
do Morris inglês e o Premier, derivado Fiat
italiano — ambos modelos de há 20 anos.
Competem pelo Maruti as japonesas
Daihatsu e Nissan, as francesas Peugeot e
Renault e a British Leyland.

Em tempo: a Puma, de São Paulo, está
testando protótipos de um minicarro da
Daihatsu, com vistas a um acordo para sua
fabricação no Brasil. A meta é chegar aos 20
quilômetros por litro de gasolina.

Os Ministros do Planejamento, Delfim
Neto, e das Minas e Energia, César Cais,
fizeram uma proposta ao Presidente Figueiredo no sentido de alterar a redação do Artigo 25
do Código de Minas que permitirá a extinção
de 43 empresas de mineração estatais.
O presidente da Comissão Especial de
Desestatizaçao, Paulo Niccoli, diz que essas
empresas, que só existiam no papel, passarão
para as empresas controladoras. Assim, a Vale
do Rio Doce vai absorver 28 empresas; a
Caraíba Metais, 11, e a Companhia Nacional
de Álcalis, quatro.
A alteração da redação daquele Artigo do
Código de Minas só atingirá as empresas
estatais. Para as empresas privadas, continuará
em vigor a norma anterior, isto é, para cada
grupo de cinco elementos minerais será obrigada a criação de uma empresa.
Desburocratização
Dentro de mais alguns dias serão eliminados mais 250 milhões de documentos pela
Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande
do Sul. A desburocratização é o resultado de
um decreto do Executivo gaúcho extinguindo
uma das quatro vias da nota fiscal do ICM.

r- Entregue sua declaração
no Econômico.
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PROGRAMA DE
ESPECIALIZAÇÃO
EM
CRÉDITO E COBRANÇA
Rio de Janeiro
de 12 a 16 de abril

Informações e reservas na sede do IRH/FGV à Av. Treze
de Maio, 23/11o ou pelos telefones 240-7024 e 262-3048.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO ESTADO DE ENERGIA
MINAS E COMUNICAÇÕES
COMPANHIA ESTADUAL
DE ENERGIA ELÉTRICA
CEEE
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS — CAEEB
CONVITE A FORNECEDORES
DE
E
EQUIPAMENTOS
MATERIAIS
ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA — CEEE
EMPRÉSTIMO BIRD N° 1824-BR
CONVITE PARA PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA N° 12
A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS — CAEEB receberá até às 14:00
horas (hora local) do dia 08 de junho de 1982 no
escritório do Coordenador de Compras — Av. Rio
Branco, 135, 12° andar, Rio de Janeiro — RJ, Brasil,
propostas lacradas para fornecimento e entrega de
INSTRUMENTOS PARA OFICINA DE MEDIDORES
para expansão dos sistemas de subtransmissão e
distribuição da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) representada pela CAEEB. São solicitadas
propostas a fornecedores com sede nos países
membros do Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (Banco Mundial — BIRD), Suíça
e Taiwan, entidade que financiará compra do material a que se refere a presente concorrência. As
propostas deverão ser obrigatoriamente apresentadas em modelos fornecidos pela CAEEB e de acordo
com as instruções e especificações por ela prepara"Documentação
das, reunidas na
para Propostas",
disponível em português e inglês, que será fornecida
aos interessados mediante pedido ao Coordenador
de Compras, acompanhado pela quantia não reempor
bolsável de CrS 30.000,00 (Trinta mil Cruzeiros),
"Documenjogo de documentos nos dois idiomas. A
tação para Propostas" somente poderá ser obtida no
endereço acima mencionado. Juntamente com as
dos Proponentes deverão apresentar uma
propostas
"Garantia de Proposta" não inferior a 5% (cinco por
cento) do valor dos materiais propostos.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1982
A DIRETORIA (P

O Banco da gente. ,

EUA propõem ap BID
mais crédito para
a América Central

CGT portuguesa faz
marcha sobre Lisboa
contra o desemprego
Juarez Bahia
Lisboa — Duas mil pessoas, concentradas na
Praça da Liberdade, no Porto, abriram ontem a
Marcha contra o Desemprego, organizada pela
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. Com bandeiras, cartazes e gritando palavras
de ordem contra o Governo de centro-direita, a
manifestação deverá atingir Lisboa no dia 3 de
abril, já com a presença estimada em 200 mil
participantes.
A marcha está dividida em duas colunas —
uma do Porto, no Norte, e outra de Évora, no
Centro do pais—e reúne desempregados de todas
as regiões agrícolas e urbanas de Portugal. No
percurso Porto-Lisboa (400km), os manifestantes
andaráo 100 quilômetros em seis dias, mas têm
apoio de ônibus e automóveis. As forças de segurança acompanham à distância a marcha, que
recebe assistência da Cruz Vermelha.

Cartágena, Colômbia —
O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID — Antônio
Ortiz Mena, revelou ontem
que os Estados Unidos, o
Canadá, o México, a Venezuela e a Colômbia estão
dispostos a propor maiores
inversões de dinheiro da
entidade na América Centrai e no Caribe, a fim de
"sustentar os governos democráticos da região", a
maioria deles às voltas
com a guerrilha.
O mexicano Ortiz Mena
considerou 1981 "o periodo
de maiores dificuldades
econômicas da América
Latina nos últimos 22
anos". Esta "dificuldade"
manifestou-se especialmente na região do Caribe
e com menor intensidade
nos países exportadores de
petróleo — Venezuela, México e, em menor grau, a
Colômbia. A Nicarágua é
outra exceção, com uma
de 5%
taxa de crescimento
depois de "arruinada
com a queda de Somoza"
contra um crescimento
médio de 1% no restante
da América Latina.

Agravamento
O problema do desemprego—grave em toda a
Europa do Mercado Comum, com seus 12 milhões
de sem trabalho — tornou-se mais agudo em
Portugal nos últimos anos. Segundo estatísticas
oficiais, os 47 mil desempregados em 1974 passaram a 386 mil em 1982. Os cálculos da CGTP — a
maior central sindical portuguesa, de tendência,
comunista — asseguram que o número total dos
sem emprego é de 480 mil.
Esta situação afeta mais os jovens (em busca
do primeiro emprego) e as mulheres. Na informação da CGTP, 200 mil desempregados são jovens
que não conseguem assegurar um começo de
trabalho, e as mulheres constituem 70% dos 480
mil. Um em cada seis Jovens e uma em cada quatro
mulheres estão sem emprego em Portugal, vítimas
da crise econômica e social, que abrange Norte,
Sul e Centro do Continente, e se estende às ilhas
dos Açores e Madeira.
A Marcha contra o Desemprego é mais uma
forma de luta da oposição sindical ao Governo do
Primeiro-Ministro Pinto Balsemão e se segue às
jornadas de greves, incluindo uma geral, que visaram dar conteúdo popular às posições críticas de
socialistas e comunistas para desalojar a maioria
de centro-direita do poder. Essas pressões nem
sempre resultam em adesões da população, mas
atuam no sentido de enfraquecer o Governo e
confrontá-lo com uma realidade de crescente descontentamento.
Pessimismo

RETROSPECTO
Em rápido balanço das
atividades do BID, Ortiz
Mena assinalou que os empréstimos do banco em 81
somaram 2 bilhões 493 miIhões de dólares. O atendimento a projetos específicos patrocinados pela enti-

Curso de Mercados Futuros
de Ativos Financeiros
Realização IBMEC - Apoio da BVRJ

ALGUNS TEMAS ABORDADOS PELO PROGRAMA:
• Função Econômica dos Mercados Futuros • A Formação de Preços • Estratégias de
Hedging • Margens • Controle dos Níveis de Risco • A Clearing-House • A Experiência
Brasileira com Mercados Futuros • O Mercado Futuro de Ações da BVRJ • Os Projetos dos
Mercados Futuros de Câmbio e de Letras do Tesouro Nacional.
Realização: De 29/3 a 15/4/82, de 2? ã 5? feira, das 18:00 às 20:00 horas
Local: Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
/Ç^/t\
Av. Beira Mar, s/n? - Anexo ao MAM <Çk0/ IBMEC
NÍIAZ/
Maiores informações e reservas:
Tels.: 220-5822 (ramal 64) e 240-9934 Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
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SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
COMPANHIA ABERTA
INSCR. CGC-MF N9 33.000.571/0001-85

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA CONVOCAÇÃO

São convidados òs Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária
que se realizará na sede social da Empresa, à Rua Mayrink Veiga n9 9, 279 andar,
nesta cidade, às 14:30 horas do dia 30 de março de 1982Ta fim de deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia:
a) Apreciação do Laudo de Avaliação apresentado pelos Senhores Peritos e referente
aos bens importados sem' cobertura cambial, a serem incorporados ao capital
social, de acordo com a deliberação tomada na Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 07 de outubro de 1981;
b) Verificação do exercício, pelos Senhores Acionistas, do direito de preferência para
a subscrição do aumento de capital aprovado pela mesma Assembléia;
c) Homologação do aumento de capital de Cr$ 9.484.328.210,00 (nove bilhões,
quatrocentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e vinte e oito mil e duzentos e
dez cruzeiros) para Cr$ 10.588.413.805,00 (dez bilhões, quinhentos e oitenta e
oito milhões, quatrocentos e treze mil e oitocentos e cinco cruzeiros), em decojrencia da incorporação de bens importados sem cobertura cambial e da subscrição
referidas nos itens a e b supra;
d) Apreciação de proposta da Diretoria referente ao aumento do capital social da
Empresa, de'CrS 10.588.413.805,00 (dez bilhões, quinhentos e oitenta e oito
milhõ«s, quatrocentos e treze mil e oitocentos e cinco cruzeiros) para CrS
13.764.937.946,00 (treze bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil e novecentos e quarenta e seis cruzeiros), mediante a
utilização de lucros e reservas diversas, bem como dos incentivos fiscais — ICM
previstos pela Lei n° 2.990/71 do Estado da Bahia, no valor total de CrS
3 176.524.141,00 (três bilhões, cento e setenta e seis milhões, quinhentos e vinte
e quatro mil, cento e quarenta e um cruzeiros), com a conseqüente distribuição
de bonificação proporcional ao número de ações de cada acionista, da ordem de
03 (três) ações do valor nominal de CrS 1,00 (hum cruzeiro) para cada 10 (dez)
ações possuídas;
e) Apreciação de proposta da Diretoria, já ratificada pelo Conselho de Administração, referente a distribuição de um dividendo intermediário de CrS 0,09 (nove
centavos) por ação do valor nominal de CrS 1,00 (hum cruzeiro) cada, do capital
de CrS 10.588.413.805,00 (dez bilhões, quinhentos e oitenta e oito milhões,
quatrocentos e treze mil e oitocentos e cinco cruzeiros);
f) Apreciação de proposta da Diretoria referente a alteração do artigo 59dos Estatutos Sociais, em conseqüência dos aumentos de capital anteriormente citados.
Poderão participar da Assembléia os Acionistas titulares de ações nominativas, que
exibirão, se exigido, documento hábil de identidade. Os detentores de ações ao
portador deverão depositá-las na sede social da Empresa, junto ao Setor de Ações
(279 andar) até 5 (cinco) dias antes da realização da Assembléia.
De acordo com o disposto no Artigo 37 da Lei n9 6.404/76, ficarão suspensas, a
partir desta data, até a realização da Assembléia as transferências e conversões de
ações nominativas.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1982
PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO
Presidente do Conselho de Administração
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dade atingiu 80 bilhões de
dólares. Os financiamen-;
tos para assistência técni-'
ca receberam 41 milhões
de dólares, 28% a mais que
em 80.
*.«
O ingresso de capital no
BID em 81 foi de 290 miIhões de dólares, sem pre:
cedentes, elevando a 1 b\_;.
lhão 768 milhões de dóla-.
res suas reservas. Os recufi.
sos obtidos no mercado int.,
ternacional de dinheiro
chegaram a 787 milhões de,
dólares, contra 460 mi;,
lhõ^s de dólares contrata-.
dos no ano anterior.
A ênfase do BID, segundo seu presidente, é o "me* lhoramento da qualidade"
de vida dos 400 milhões de
latino-americanos, 67%
concentrados nas áreas urAo mesmo tempo
banas".
"é
preciso estimular o crés-:
cimento econômico, gerando emprego para os 112
milhões de trabalhadores
latino-americanos. O défi1
cit global da região, em
conta corrente, passou de
17 bilhões 900 milhões de
dólares em 78 para 34 bi- •
Ihões de dólares em 8l;;
"em
grande parte devido
às importações de petróleo".
,;•>
Dos 25 países da América Latina, de acordo com ©
presidente da BID, 13 tiveram queda da inflação interna; seis deles tiveram ás
taxas estabilizadas; e em
outros seis se registrou forte aumento da inflação.»*-

Turbay Ayala abre hoje
a 23a assembléia-geral

H

banco. O caminho da limi-.
Cartágena, Colômbia
A 23a reunião da assem- tação seria obrigar o BID a:
bléia-geral do Banco Inte- captar no mercado inter-;
ramericano de Desenvolvi- nacional de capitais os re-;
mento —BID —a ser aber- cursos de que necessite,ta oficialmente hoje pelo medida suficiente para ini-:
Presidente colombiano, bir o crescimento de seus
Turbay Ayala, colocará empréstimos aos países
frente à frente, mais uma em desenvolvimento,
A abertura da 23a reu-j
vez, os interesses dos painião do BID contará com a
ses em desenvolvimento
os Estados Unidos. presença de ministros da
Brasil, México e Argenti- fazenda, presidentes de
na pleiteiam um aumento bancos centrais e repredos empréstimos do banco sentantes do setor banca-;
da ordem de 14 bilhões 800 rio dos 43 países membros
milhões de dólares nos da entidade. Além da
próximos quatro anos. Is- disputa entre os EUA e os
so representa um cresci- demais países, serão discumento nominal de 18% ao tidos a extensão do plano
ano, que, descontada a in- de ajuda à América Cenfiação, eqüivalem aos 7% trai e Caribe; um empréstisugeridos pelo próprio pre- mo para financiar a intesidente do BID, Antônio graçâo dos países signatários do Pacto Andino -|
Ortiz Mena.
Mas os Estados Unidos Venezuela, Colômbia,
têm outra proposta: que- Equador, Perue Bolívia—f
e as perspectivas económirem limitar ao máximo
expansão do crédito do cas da América Latina. ! i

Com o atual Governo — disse o membro do
Comitê Executivo do secretário nacional da
CGTP, Manuel Carvalho da Silva — a tendência é
para o agravamento da situação e, se se mantiver
o ritmo dos últimos cinco anos, em 1984 haverá
cerca de 600 mil desempregados em Portugal".
Mesmo setores ligados ao Governo encaram com
pessimismo uma recuperação econômica imediata
do país, indicando como fatores desalentadores a
queda das exportações e o baixo nível da produtividade nacional.
Silva nega que a marcha tenha caráter político. "Ela se insere na luta contra o desemprego, um
objetivo prioritário da CGTP", argumenta. O Governo, porém, justifica a diminuição dos postos de
trabalho como um fenômeno geral e não estritamente local. E aponta o "excesso de greves" por
"salários irrealistas" como uma das causas do
desemprego. A marcha termina com um comício
no Largo do Rossio, em Lisboa. Seu custo é de 6
milhões de escudos, sustentado por contribuições
sindicais. Os participantes dormirão em ginásios e
escolas e receberão comida de duas cozinhas móveis.

INSCRIÇÕES ABERTAS Todo o material didático será fornecido aos participantes

Extinção de empresas
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FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

JORNAL DO BRASIL"
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COMPANHIA!
FORCA E LUZ
CATAGUAZES
LEOPOLDINA
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• PEÇAS 1

COMPANHIA ABERTA
CGC (MF) N° 19.527.639/0001-58

• A. TÉCNICA //

I

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede desta Sociedade, na Praça Rui
Barbosa, 80, em Cataguases (MG), os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404,
de 15/12/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/81.
Cataguases, 26 de março de 1982
Ivan Müller Botelho
Presidente
(P

S. Rnngel

£B

R. Gin. Correia e Castro, 305
Jardim América • RJ
Tel.: 371-1619 • 371-7233

BRAHMA
| Companhia Aberta C.G.C. n.° 33.366.980/0001-08

•

CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem no dia 1 ? de abril próximo, quintafeira, às 14 horas, na sede da Companhia, na Rua Marquês de Sapucaí n.° 200, em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
- Exame, discussão e votação do Relatório e Demonstrações Financeiras relativos ao
exercício social findo em 31 de janeiro último;
II - Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
III - Proposta da Administração para aumento do Capital Social de CrS 8.833.000.000,00 para
CrS 17.391.524.156,61 mediante correção da expressão monetária;
IV - Fixação dos honorários mensais globais dos Administradores para o exercício 82/83;
- Eleição do Conselho Fiscal.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
—Aumento do Capital Social, já corrigido, de CrS 17.391.524.156,61 para
CrS 17.516.000.000,00 mediante incorporação de Reservas de Capital, decorrentes de incentivos fiscais do imposto de renda.
Em consonância com os §§ 1 ? e 2? do art. 13 do Estatuto só poderão tomar parte nas
Assembléias Gerais;
a) os titulares de ações ordinárias nominativas que deverão exibir, se exigido, documento hábil de sua identidade;
b) os detentores de ações ordinárias ao portador e preferenciais, que deverão exibir os respectivos títulos ou documento que prove terem sido os mesmos depositados na sede sociai da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, oú nas Filiais de São Paulo e Porto Alegre
ou, finalmente, em estabelecimentos bancários nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e
Porto Alegre, até três dias antes da data marcada para a realização das Assembléias, os
- quais, entretanto, não terão direito de voto.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1982

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HUBERT GREGG - Presidente
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JORNAL DO BRASIL

segunda-feira, 29/3/82

JORNAL DO BRASIL

Saga e o i°
na etapa final
e ganha título
9?

¦ O Saga, comandado por seu proprietário,
Erling Lorentzen, venceu ontem a ultima etapa
da Regata de Aniverário do Iate Clube do Rio
dé Janeiro, conquistando o titulo da competiçao, sem pontos perdidos. O barco, considerado
um dos melhores ocean racers brasileiros de
todos os tempos — ganhou a famosa Fastnet
Ràce, na Inglaterra — segue no próximo mês
para os Estados Unidos, onde vai disputar pela
terceira vez a Regata da Bermuda.
A Regata de Aniversário, aberta a todos os
clubes náuticos do Rio e a várias classes, foi
realizada em quatro etapas, sempre na bala de
Guanabara, e reunindo vários campeões mundiçds, pan-americanos e sul-americanos. Cerca
de 100 barcos e aproximadamente 30 iatistas
competiram ontem, na última prova, com ventos de Sul, força três e velocidade de 15 nós, e o
mar apresentou-se bastante mexido.
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Whitty ganha a
Maratona de Seul
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Seul — Com o
tempo de
2hl4m24s, o pouco conhecido australiano Laurie
vepceu
* Whitty
ontem a primeira
maratona internacional de Seul,
marcada pela decepção com o
americano Bill Rodgers, várias
vezes campeão em Boston e Nova
Iorque, e que terminou num inexpressivo 34° lugar, com o tempo
de 2h28m34s.
Entre as mulheres, a recordista
mundial Allison Roe, da Nova Zelândia, foi a vencedora, com um
tempo também inexpressivo:
2h43ml2s. Seu recorde do mundo
é de 2h25m29s, obtido na maratona de Nova Iorque, em outubro
último. Participaram da provas
dois brasileiros, que não figuraram entre os melhores: Lucinete
de Souza e o recordista nacional
Elói Scheleder. O segundo colocado foi o tanzaniano Agapius Masong, com 2hl5ml0s e o terceiro, o
sueco Tommy Persson, com
2hl5m36s.
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CLASSE OCEANO VII
Io Nirvana, Roberto Camargo
.'2o Flyer, Armando Oliveira
3° Green Fox, Jacques Aubry
CLASSE PINGÜIM
Io Alcino Moreira
2o Júlio Sasse
3o Luis Evangelista
CLASSE RANGER
Io Henry Miller
2° Paulo Viana
3o Heitor Braga
CLASSE STAR
Io Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca
2° Francisco Caneppa
3° Daniel Adler
CLASSE SNIPE
1° Nils Ostergren
2° llton Piccolo
3o Carlos Chaves
CLASSE LASER
1° Torben Grael Schmidt
2o Ricardo Stabille
3o Otto de Assis

CLASSIFICAÇÃO
FINAL
CLASSE OCEANO I e II
Io Saga, Erling Lorentzen, O pontos
2o Tuna, Stan Haynes, 8, 7
3o Neptunus, Sérgio Mirsky, 11,7
CLASSE OCEANO lll e IV
Io Xistina, Osvaldo Nascimento, 3 pontos
2o Taroa, Augusto Lefevre, 6
3o Garça, Gontran Maia, 11,4
i
CLASSE OCEANO
Io Five'Stars, Roberto Braile, O pontos
2° Diablo, Marcelo Giffoni, 8
3o Enkukado, Lars Biekerland, 11,4
CLASSE OCEANO VII
Io Nirvana, Roberto Camargo e Flyer, Armando
Oliveira, 3 pontos
3o Fragata, Benjamim Sodré, 19,4
CLASSE PINGÜIM
r Júlio Sasse/Mórcio Castro, 6 pontos
2o Tiago Moraes/Miguel Costa, 13,7
3° Luis Evangelista/André Duarte, 14,4
CLASSE RANGER
1° Henry Miller • Paulo Viana, 13 pontos
3o Heitor Braga, 14,4
CLASSE STAR
Io Francisco Caneppa/ José Simas, 3 pontos
2o Daniel Adler/Camilo Carvalho, 11,7
3o Pedro Bulhões/ Cristoph Bergamann, 15,7
CLASSE LASER

Io Torben Grael Schmidt, 5,7
2° Nelson Alencastro Guimarães, 6
3o Ronaldo Senft, 11
CLASSE SNIPE
Io Carlos Chaves/Carlos Caldas, 0 pontos
2o Nils Ostergren/André Israel, 11,4
3o Bibi Juetz/Tales Ferreira, 16
CLASSE OPTIMIST (feminino)
Io Maria Teixeira Soares (ICRJ)
T Mario Fernanda Belfort Roxo (CN)
3° Poola Jocques (CC)
CLASSE OPTIMIST (juvenil)
1° Eduardo Abad (CN)
2o Edgard Oliveira (CN)
3° Daniel Zohar (CC)
CLASSE OPTIMIST (infantil)
1° José Manoel Carregai (ICRJ)
2o Alexandre Barbosa da Silva (ICRJ)
. 3° Rodrigo Spinelli (CC)
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, CLASSE OCEANO lll e IV
1° Xistina, Osvaldo Nascimento
2° Taroa, Augusto Lefevre
3° Garça, Gontran Maia

CLASSE OCEANO VI
¦'¦> Io Tágide, José Avelino
2° Miracle, Luis Guilherme Corrêa
3o Enkukado. Lars Biekerland

Mônica Cleophas, em florete
feminino, e Roberto Martins, em
espada, ambos
pertencentes ao
Fluminense, foram os vencedores da etapa de
encerramento de Io Torneio Aberto de Esgrima, promovido pela
Federação Estadual e realizado
no Colégio Militar, sábado e
ontem.
Em florete feminino, as três
primeiras colocadas foram do Flumlnense — além de Mônica, Daise
Luz, segunda, e Yura Funatsu,
terceira. Em espada, o segundo
colocado, Juarez Tirelli, e o terceiro, Gomes Matos, pertencem à
Comissão Desportiva do Exército
— CDE.
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Fluminense é o
melhor na esgrima
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CLASSE OCEANO I e II
Io Saga, Erling Lorentzen
2° Tuna, Stan Haynes
. 3° Neptunus, Sérgio Mirsky

CLASSE OCEANO V
,1° Five Stars, José Roberto Braile
2° Elmar, Eric Schmidt
3o Osprey 22, Axel Schmidt

mm-.w.mm_mm

:,-::.:.::í::;¦;¦.¦¦'.

7."-.

RESULTADO DA
REGATA

L
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Surpresa

¦"+'Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca, o
Chorão, campeão estadual e brasileiro de Snipe, excelente timoneiro de Laser, Oceano e 470,
além de uma boa passagem na Classe Finn,
ontem voltou a comprovar sua versatilidade ao
vencer a prova de Star, tendo na proa, Cristoph
Bergmann. Ele não conseguiu superar a experiência de Francisco Caneppa e de Daniel
Adler, respectivamente campeão e vice, na
classificação geral, mas demonstrou que breve
deverá estar entre os primeiros, principalmente
porque pretende se dedicar à Classe, de agora
em diante.
Os outros destaques da Regata de Aniversàrio foram: Torben Grael (Laser), Carlos Chaves (Snipe), Henry Miller e Paulo Viana (Ranger), e Júlio Sasse (Pingüim).
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Suam domina os
30 quilômetros
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Regata de Aniversário do Iate
da
título
o
e
vitória
nova
obteve
o
Saga
Com Erling Lorentzen no timão,

Flamengo vence e Vasco apela no remo
Apesar de p Flamengo ter saido com
vantagem logo na primeira etapa do Campeonato Estadual de Remo, nem tudo foi
normal ontem pela manhã na raia da Lagoa
Rodrigo de Freitas. O Vasco entrou com
recurso na Federação, tentando anular o
resultado da sétima prova, single skiff, juniores A, acusando o remador do Flamengo
de ter recebido instruções durante a prova.
O recurso deve ser julgado amanhã, na Federação de Remo.
Tanto o técnico Doqulnha, quanto o
remador do Vasco, Oswaido Kuster Neto,
disseram que ouviram o piloto da lancha
que fazia filmagens dar instruções a Kláudlo
Pinaud Vargas, do Flamengo, que acabou
como o vencedor da prova, que foi a mais
emocionante do dia, com vitória por bico de
proa.
O remador do Flamengo hão falou sobre
as instruções, mas disse que entrou na prova

para o sacrifício, já que sua especialidade é o
four skiff, e que atendeu a uma solicitação
de técnico Buck. Mesmo assim, pretende
continuar treinando no single para tentar
participar do Campeonato Mundial, em
maio.
Outra prova que deu confusão foi a 10a,
quatro sem, Juniores A, quando o Vasco não
completou, por ter batido na bóia demarcatória da rala. Com isso, ficou a dúvida se o
árbitro geral teria que avisar ou não.
Segundo o árbitro, Ernesto Miceli Barbosa, um dos três brasileiros do quadro de
árbitros da Federação Internacional, ele avisou várias vezes à guarniçáo do Vasco, mas
não foi atendido.
Na nona prova, a guarnição do Flamengo B, segunda colocada foi desclassificada
por, que o timoneiro não apresentou aos
juizes a papeleta que prova ele estar com
peso dentro do regulamento, 50 quilos.

Trombetta não estreou
A maior atração de ontem no Estádio de
Remo acabou não acontecendo: a estréia
dos irmãos Waldemar e Olidomar Trombetta no Vasco, depois de várias temporadas no
Flamengo. O único que tinha uma prova,
Valdemar, não participou, pois o técnico
Dequinha preferiu não apresentar o four
skiff para reforçar o oito, que acabou derrotado pelo Flamengo. Mas Isso não impediu
que os dois estivessem presente ao Estádio
da Lagoa para incentivar seus companheiros.
Participando ativamente do problema
do single skiff, Valdemar Trombetta, de 28
anos, disse que sua mudança para o Vasco
vai ser importante até para dar um novo
equilíbrio às"noprovas do Campeonato Estaano passado, cerca de 60% o
dual já que
Flamengo desceu a praia sozinho".
— Eu estive oito anos no Flamengo e fui
campeão em todos eles. Na verdade, a Seleção Brasileira de remo é toda formada no
Flamengo e, com minha mudança, essa situação pode começar a modificar-se.

Patrocínio
Edson Suero, presidente da Federação
de Remo do Rio, está bem mais animado
para essa temporada e tem uma boa razão
para isso. O Banco Itaú vai patrocinar todo
o calendário, além de financiar a equipe

carioca que vai participar do Campeonato
Brasileiro, na Lagoa, a partir de 3,0 de maio.
Suero disse que o Itaú está dando dinheiro e material suficiente para que as
regatas sejam feitas sem maiores problemas.
Ontem mesmo o uniforme dos juizes de
chegada já era outro, com patrocínio do
banco, além de ter sido empinado um papagaio com a cauda em letras de isopor com o
nome da empresa.

Confusões
Alguns juizes da Federação de Remo
começaram a pensar seriamente em fazer
algum tipo de credencial para facilitar o
trabalho na área da entrega de troféus e
torre dos juizes, por causa da série de confusoes que houve antes, uma delas envolvendo
o assessor da presidência do Vasco, Eurico
Miranda.
Depois que um barco do Vasco se chocou com uma bóia, Miranda foi pedir satisfações aos juizes dé chegada e se perdeu
completamente, chegando a afirmar que
"torcedor do Vasco tem mania de imparcialidade, certos estão os do Flamengo, que
ajudam mesmo seu clube" — referindo-se ao
ex-vice-presidente de Remo do Vasco, na
gestão de Agatirno Gomes, Emigdio Aires,
agora juiz de chegadas.

:,.::&".,,,. ',77V»77777^

V7>

RESULTADOS
Io prova — Quatro-com, Juniores A: 1. Vasco,
2. Flamengo
2° prova — Single skiff, Infantil C, extra: 1.
Vasco A, 2. Vasco B
3a prova — Double skiff, Júnior B: 1. Flamengo, 2. Vasco A
4o prova — Yole a 4, estreantes, extra: 1.
Vasco, 2. Flamengo
5° prova — Dois-sem, Sêniores Bl: 1. Vasco, 2,
Flamengo A
6° prova — Quatro-com, veteranos, extra: 1.
Flamengo
7a prova — Single skiff, Juniores A: 1. Flamengo, 2. Vasco
8° prova — Double skiff, peso leve: 1. Botafogo, 2. Flamengo
9a prova — Dois-com, Sêniores B2: 1. Flamengo A, 2. Guanabara
10° prova — Quatro-sem, Juniores A: 1. Fiamengo, 2. Botafogo
11° prova — Four Skiff, Sêniores A: 1. Botafogo,
2. Flamengo
12° prova — oito, Sêniores Bl: 1. Flamengo, 2.
Vasco
COLOCAÇÕES
1. Flamengo, quatro vitórias, quatro segundos
2. Vasco, duas vitórias, três segundos
3. Botafogo, uma vitória, um segundo e um
terceiro
4. Guanabara, um segundo.

Vasco vence nos
ornamentais
Vasco e Fluminense, os dois
únicos clubes cariocas que possuem e utilizam
piscinas de saltos
————-——-—— ornamentais, foram os participantes do Torneio
de Estreantes da temporada. O
Vasco foi o vencedor da competição, realizada na sua piscina, somando 90 pontos contra 31 do
Fluminense.
Os vencedores de cada prova:
plataforma moças Cármem Melo,
Vaspo 118,35 pontos; plataforma,
homens; Luis Carlos da Silva,
Vasco 192,70; trampolim, moças:
Vânia de Souza, Vasco, 130,90;
trampolim, homens: Luís Carlos
da Silva, Vasco, 194,90.

PE

Moças do Radar
batem a Seleção

Classificação final
Mirim
TEricHordy
'58
123
2° Fabiana Pereira
3°DiogoBalciunas
66
Infantil A
'49
1° Flávio Guersola
2°ViníciusdaSilva
'29
85
3° Jacques Kaiser
Infantil B
165
1° Alexandre Brito
2°JonathanHardy
95
— 91
3° Eric Barbosa
Juvenil A
'60
rClóudiodel Debbio
2°MarceloQueirós
135
Juvenil'B
1° Marcos Oliveira
165
2° Renato Magalhãem (óticas do Povo) 136
Adulto
1° Wagner Bougleux
132
2° Luís Guilherme
'30
Baiilio

m

A Suam dominou
inteiramente a
primeira prova
do Campeonato
Universitário de
Ciclismo, disputada ontem, ciassiflcando quatro corredores seus
entre os cinco primeiros colocados. O vencedor da etapa, disputada em 30 quilômetros, foi Ricardo Tjader, vindo a seguir Geraldo
Veloso, Carlos Maneie (ambos da
Suam), César Furtado (UERJ) e
Carlos Valadares também da
Suam.
Com o Universitário foram
disputadas duas provas de estreantes e uma feminina, com os
seguintes vencedores: estreantes
até 16 anos, Eddy Tako; estreantes com idade acima de 17 anos,
Marcos Vasconcelos; categoria ferninina, Telma Tako.

Na festa de entrega dos prêmios
aos melhores do
Coppertone
Open, torneio feminino de futebol
de praia, o Radar/Unibanco, campeão, derrotou a Seleção do campeonato por 1 a 0, gol da pontaesquerda Betina, aos 24 minutos
do segundo tempo. O jogo foi no
campo do Posto 2, em Copacabana.
Campeão do torneio, o Radar
recebeu o Troféu Imprensa, cabendo medalhas ao vice, Federal,
e ao terceiro, Bell/Yamamoto.
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sobre o Vasco
O oito do Flamengo eruerrou a regata de ontem obtendo a 4a vitó)ia de _eu clube e a 3"

Motonáutica fica
com IC de Ramos
O Iate Clube de Ramos, tricampeão por antecipação, venceu
a última etapa do Campeonato
Estadual de Motonáutica, realizada ontem na raia do Itacuruçá. O
Ramos somou 1 mil pontos, contra 850 do Jequiá, vice; 800 do
Itacuruçá, quarto colocado; e 400
do Paquetá, terceiro.
Os campeões estaduais individuais foram; Classe SC. Renato
Fernandes, Paquetá; SD, Joaquirn Vilela, Ramos: SE, José Armando Lopes, Ramos; 3CT, Jo*»mar Cunha, Ramos; SDT, Luta
Veloso, Jequiá; SET Aureliáno
Gomes, Jequiá; SNT Elmano
Santos. Jequiá, e OZT Nelson
CarvaUí.0, Ramos.

16
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Io caderno
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segunda-feira, 29/3/83

JORNAL BO BRASIL^
José Camilo çJ-rStl^

A noturna de hoje
1° páreo — às 19h45 — 1300 metros
mil
Recorde: Atop Sin (78s 1/5) — Cr$ 105 mil Animais de 6 e 7 anos, até Cr$ 240

Jet Girl
vence o GP
paulista

** -xK-

Aíorope, J.Ricardo
Boc.J.AAalla
Ibité. E.o.Queiroz
Broighes. P.Cardoso
Covnlari, J.B.Fonseca
Deodato, A Ferreira
Fonkoro.J.Reis
Boforo, E.Sanios

57
55
56
53
55
56
57
57

2o
5°
3°
4o
4o
2°
8a
IIo

(13)
( 7)
(13)
(1 1)
(13)
(10)
(13)
(13)

Myrus e Ibité
Senhor Penha e Flip Toa
Myrus e Acarape
Luciana e Hafar
Myrus e Acarape
Dama de Copas e Accnpe
Myrus e Acarape
Myrus e Acarape

NU
AL

1200
1600
1200
1200
1200
1000
1200
1200

I m 15s3.
ImJOsI

NU Iml5s3.
NP Iml7s3.
NU Iml5s3.
NU Im03s4.
NU Iml5s3.
NU Iml5s3.

A. Hodecker
J. Boribni
H. Tobias
J.C. Coutinho
S.T. Câmara
A. Ricardo
J.D. Moreira

Retrospecto

O GOL DO CUPOM
— O Brasil se classificou para as quartas-de-final e em primeiro lugar no grupo, ganhando tamGUADALAJARA
bém o direito de permanecer em Guadalajara,
ao derrotar a Romênia por 3 a 2. De início
parecia que os brasileiros obteriam uma brilhante 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 austríaco Ferdinand Marschall, que permitiu complacentemente o jogo violento da Romênia,
Wl
JttHNAI IHIHHASil. TR
ri
ri| principalmente por parte de Dinu e Mocanu.
^m___zwB/nt___-íiS!>ài____W . Como conseqüência disso, Clodoaldo saiu machucado e Jair e Pele foram inúmeras vezes
atingidos.
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E. Borioni

São Paulo Jet Girl (Cio
vetem Sintra), conduzida
por E. Amorim, venceu ontem à tarde, em Cidade
Jardim, o Grande Prêmio
Presidente Fábio da Silva
Prado, disputado em raia
—
—
metros
1000
às
20hl5
2° Páreo
até Cr$ 50
de grama pesada, na dise
mais,
—Animais
anos
5
de
—Cr$
EXATA
DUPLA
122
mil
Recorde: Yoshino (59s 4/5)
tancia de 2 mil metros,
mil
com dotação de Cr$ 750
W. Pene los
1000
Im0ds2.
NP
56
1—1 Balosch. J.C Castillo
( 9) Jopro e Cup Happy
W. Pe nelas
"
1600
Im44s
NP
mil. Em segundo lugar
13 56
( 8) II Be Lucky e Bookville
Quemandeur,J.Ricardo
J.C. Marchant
1000
Im02s4.
AP
56
( 7) Dogia e Fananio
2 BrighrDay. J.Queiroi
chegou És não És, com
Morgado
R.
1000
59s4.
GL
12 56
( 7) Cróttolo e Comravenro
2—3 Gatwick, J.PedroF"
S.P. Barros.
P. Duranti
1000
Im03s
NP
Kadiar
9)
Queio
e
11
54
Zingaresca. C.Xavier
(
Daniel Neto
Im24s3.
1300
AL
A vencedora fez o tempo
54
( 7) Gilena e ladeie
Belroise.J.Garcio
A.P.
Lavor
1000
Im0ds2.
NP
9)
Jopro
e
Bolash
58
3—6 Cup Happy, C Pensobem
(
de 2m22s6h0, com finais de
C.l.P. Nunes
1000
1 m03s2.
54
Ana Lindo. Jj Garcia
(II) Elevage e Grciíiono
A. Garcia
27s 2 13s5. Jet Sill é proI 100
1 m09s3.
54
( 8) Balila e E Kirkby
Boo Idéia, G Meneses
O. J.M. Dial .
'eante Blen e Mi RánchèrO)
56
4—9 Fiel Rancnero, G.F.Almeida
priedade e criação do HaFranca
S.
1200
lml7sl.
NL
10 56
10 lndalécia,ASou_o
( 8) Koraba e ladeie
ras Bandeirantes, sendo
S França
"
1200
AP
Im23s3.
56
( 6) Cine. Skiddy e Boa Idéia
£í Paraná, R.Marques
H. Cunha
" Naüf. A.Ferreira
1000
1 m04s4.
NP
treinada por A. Magalhães
54
( 7) ladeie e Dógia
Filho. As apostas rende3o Páreo — às 20h40 — 200 metros
ram Cr$ 83 milhões 713 mil
Recorde: Grou (126s2) — Cr$ 146 mil INÍCIO DO CONCURSO — Cavalo de 5 a 7 anos, até Cr$ 270
510. Portões: Cr$ 94 mil
mil
180. Betting duplo exato:
Fernandes
O-M
Irn41s3.
1600
2o ( 8) Izoard e Alkebir
57
1—I Menilmantont, G.F.Almeida
Cr$ 5 milhões 462 mil 512
AP. Silvo
Im27sl,
1400
7 (12) Acestice Mosler Tung
2—2 Murillo.E.Ferreira
57
I. Amaral
lm4H3.
1600
7° ( 8) El Sol e Al Salio
57
(líquido), com cinco ganhaCharming Boy. J.C.Castillo
G. Ulloo
Im41s3.
1600
4° ( 8) Izoard e nAenlimontant
3—4 Jidun.MPeies
58
dores.
R. Nahid
Im41s3
1600
57
5o ( 8) Izoard e Men(|rnontant
Inadido, J.B Fonseca
J. Santos F°
lm27sl.
1400
Io PÁREO 1.300m — Cr$
10° (12) Acestic e Master Tung
4-6 Ubine, J.M.Silva
57
J. Santos F°
Im4ls3.
1600
3o ( 8) Izoard e Minilmontgnt
Alkcbir. O.Ricardo
57
335.000,00
Io Key Flauer, A. Boiino
4° PÁREO — Às 21h05 — 1600 metros — Recorde
2° Quassie, J. Lima
Lucksor (97 s2/5) — Cr$ 122 mil Cavalos de 5 a 7 anos, até Cr$ 420 mil
3o High Catty, I. Rocha
A Morales
Im41s2.
1600
55
2° ( 8) Cphill e Imbó
I —1 Recuado, A.Oliveiro
Z" PÁREO 1.200m — Cr$
G P.Costo
2m07s
2000
58
6° ( 7) Rocard e Ka.-an
2 Imbó.ASouía
CH, Coutinho
Im4ls4.
270.000,00
1600
3o ( 7) Chie Poker e Lagos
55
2—3 Cesl Si Bon. J.Ricardo
A.V.Neves
I m22s
1300
Io La Femina, V. Mafra
5o ( 7) Heflemo e Dog Mad
56
4 Keatan, D.F.Gfaca
Ferreira
GL
Iml9s3.
1300
3o ( 8) Dog Mad e Somewhere
56
3—5 JetDeou. EB Queiroz
Zarzuela, E. Amorim
2o
J M.Aragão
1
m41
s4.
1600
Si
Bon
Cest
7)
Lagos
e
Io (
54
6 ChicPoker, M.Monleiro ........
E-Boriom
Im43s3.
1600
Ejoá, L. Amaral
3o
1° ( 8) Kuki Bar e Ligyflle
57
4—7 Senhor Penha, J.Freire
C.A.Morgodo
I.nl9sl
1300
8o (12) Cetro e Heilemo
8 Duiclt. G.F.Almeida
55
3o PÁREO 1.100m — Cr$
270.000,00
5° PÁREO — Ás 21h35 — 1200 metros — Recorde
Io Sotack, R. Penachio
Iatagan — ( 72s2/5) — Cr$ 176 mil DUPLA EXATA — Éguas de 3 anos, sem mais de 2 vitórias
2o Big Bluetom, L. A. PeE.P.Coutinho
1000
lm003s
GP
reira
1 — 1 Lupesca, J.Pinto
83 (10) Darmstdat e Hammese
57
E.P. Coutinho
"
1000
Im01s3.
NL
Io ( 9) Lasserre e Lupesco
Zandio, J.Malla
57
'
3o Constando, E. Sampaio
R.Nahid
1000
Im01s4.
NP
Franza
1° (1 1) Miss En Scéne e
57
2—2 Lanar».J.C,Castillo
P
APoim
1300
1 m 19s4.
NL
Io ( 6) T-jyutrila e Tennis Girl
57
3 Krisna, G.F.Almeida
4o PÁREO l.lOOm — Cr$
I.Amaral
1400
Im25s3.
AU
10 57
3n ( 5) Moanlight e Zarga
3—4 Malva Branca, W.Costa
A. Vieira
.1100
335.000,00
1
m07s4
AP
e
Lupesca
8)
Caraway
4°
A.Oliveiry
_.
57
(
Lady Mary,
W.Meirríles
1 100
1 m07s'4;
6o ( 8) Caroway e Lupesca
Io Prince Igor, L. C. Silva
57
Istrota, J.Machado
L.D.Guedes
1300
ImlSs-l.
Pábia
e
7)
43
Dancette
57
(
4—7 Al Sabah, J Ricardo
2o Famous George, A. BarH.D.Guedes
1100
I m07s4
33 ( 8) Caroway e Lupesca
57
Farah Fomed.J Queiroz
A.Morales
Irn07s4.
I 100
roso
7° ( 8) Carawoy e Lupesco
57
Bint-lune, J.M. Silva
3o Grand Smash, L. Yanez
6° PAREÔ — As 22h05 — 1300 metros
mil
5o PÁREO — 2.000m —
Atop Sin — (78sl/5) — Cr$ 105 mil Cavalos de 6 e 7 anos, até Cr$ 240
Recorde
Aprox. — Cr$ 750.000,00
1 B. Slvo
Iml2s2
1100
Grande Prêmio "Presiden3 58 '.
1—1 Diurno. SP Dios
I 6' A-aes' >«è iBHi
f~
J Sa-tcs
I m I 5s3
1200
NU
¦ te Fábio da Silva Prado"
I 55 5
2 Panzito, P.Cardoso
|!3i t.V-s e Aca'aoe
A Orci.ol.
Im02sl
NP
1000
55
55
5(1-1) So'o e P'e/oCC
10
2—3 Buick. J.Pinto
E. Boroni
l:n03sl
Io Jet Girl, E. Amorim
NU
1000
55
1.1" {131 Escuao Reo' e Bu :k
55
4 Hillcoster Aroby, E.Queiroz 6
R. Mcques
lin40sl
1600
AL
5 57 ò
i 7) Senhor Penha e Fi.p Tt
3—5 GoMorching, A.Souza
2o És Náo És, S.P. Barros
A Gorc o
Im02sl
1000
NP
Prezocia
e
57
Í3
íl.l)
Sa'oi
Altair.J.Estêves
4
3o April In Paris, J. Garcia
H Cunha
lm02sl
1000
NP
Chico Machado, E.Santos
7 56 8' (1-Jj Soro' e Prezado
S. P. Gomes
1 m27s4
AL
1400
4° Enure, A. Boiino
9 56 6' ( 71 K_-<- _ar _ Lrgv.i.e
4—8 Czar Piotr.M. Vaz
'¦')
P. Duranti
Im27s4
1400
AL
Ky<, __' e Ligv.le
I
2 5B 4
9 Turna, I.Agostinho
5o Enine, S.A. Santos
Fronca
S.
Im22s
AU
1300
[10) Debuss/ e Alto Ga-oo
10 Trimer.R.Marques
8 57 8
6o Cachaceira, L.C.Silva
Tempo: 2mlls—6/10. VenT PÁREO — Ás 22h35 — 1200 metros
•cedor: 6,40 -^ Dupla (56)
Recorde — Iatagan (72s2/5) — Cr$ 148 mil Cavalos nacionais de 4 anos, sem mais de 1 vitória
77,80 — Placês (6) 2,80 (5)
O. J M Dras
lm0H2
8,20 — Prop. e Criador: Ha1000
NL
57 _' [ 6) Sucoro e De Sord.
1—1 Kind To Run, G.Guimarães A. A. S.lva
I.n08s3
57 5' (10) So:vooo- e K nd To R..n 1100 NP
2 Caledan.T.B.Pereira
ras Bandeirantes. TreinaS.
Morales
,t,08s4
I
1100
AP
57 1 I' (1 1) Kenyon e Cartoon (CJ)
2—3 Critico, J.M Silva
dor: A. Magalhães Filho.
P Coutinho
E.
Im22s3
E't.has
1300
NP
e
8)
Dancer
Marques
4 Claymoro.R
57 7'- (
A. Mo'ales
Im22s3
Filiação: Clouet e Sintra.
57 5' ( 81 Da"cer e E"'bos
3—5 Aster, G.Meneses
1300
NP
A
n-'ou"go".'a
1000
NP
Im02s
Or.-.uoli
<
F'ere
e
.1
57
_(10)
Hero'
6 Cross Wind. U. Garcia
Danie' Ne'o
6o PÁREO — l.lOOm — Cr$
Im02s2
57 2- ( 8) Et Ru^beodo'' e Jaí"and' 1000 ML
4—7 Naypan, GF.AImeidc
F. Abreu
ImlOs
MQQ NL
1.. .57 \- ( ?) Aa-essado e La»>ero
B Kadafi. J.F.Froga
270.000,00
Io Obonnsett, V. Matos
—
—
1000 metros
Ás 23h00
8o PÁREO
2o Apoena Chief, N.F.
Recorde — Yoshino (59s4/5) — Cr$ 148 mil
Costa
Éguas de 4 anos, sem mais de 1 vitória
3o Desparejo, L.A. Pereira
57 4° (10) Kind Girl e Bola
— 1 Alalà.W.Gonçalves
'300
NL
lm22sl.
A. A. Silva
57 5o ( 8) La Vtca e Alolà 1000 AP Im01s2. F. Modoleno
2 ChéieAmie.E Santos
7° PÁREO — l.lOOm — Cr$
57 5o (10) Terli;;, e Miss Sunshin» 1000 NU Im02s3. A. Vieira
—3 Arokam.J.C.Castillo
270.000,00
57 s" ( 8) Gaily e Terl,«i
H00
NP
IrnOSsl.
S. T. Câmara
Daorla.R Marques
57 6o (13) Assoib, e Héchtio 1000 NU lm03s L. D. Gomes
Io Hasialá, L. Amaral
— 5 Dinara.J.Ricardo
Neto
1300
NL
lm22s
Daniel
57
9»
Purungá
MissTambourine.J.Freire..
9)
Cloibone
e
6
(
2o Gold Rush, I. Rocha
57 6o ( 8) Fortaleza e Cilral
1000
NP
1 m02s R. Nohid
— 7 Ign.lion. J.M Silva
3o Gizabella, A. Santos
57 3o ( 6) lonlo e.Samita
!000
NP
1 m04s3. H. Peres
Bemna. P.Cardoso
57 7" (10) Terli;/i e Miss Sunsl.ine 1000 NU 1 m02s3. C. I. P. Nunes
Lo Pusionaro, D Guignoni ....
8o PÁREO l.lOOm Cr$
9° PÁREO — Ás 23h30 — 1000 metros
270.000,00 Io Fandelta, J.
Recorde — Yoshino (59s4/5) — Cr$ 148 mil
Fagundes
DUPLA EXATA — Animais de 4 anos, sem vitória
2o Princesa Grega, I.
Ferreira
L.
1500 AP I m39s G.
10 57 8" ( 9) Her,og _ Juwoldo (RS) I
Rocha
— I Yuval J Ricardo
Duram,
57 7° ( 8) Sucata e Solsticio 1000 NU lm02sl. ..
Galo C Xavier
3o Hoseilu, F. A. Marques
1500 AL 1 m36s A. Ricardo
57 30 ( 6) Asilodo e D. Sorte (RS) I
Veiemus J Reis
1100 NL lin07sl. R.Nahid
57 8" ( 9) Dernier Cuo.e e Em Kílalo |
—4 Starsky ASOlive.ra
9o PÁREO 1.200m Cr$
57 6° ( 9) Dancer e Ca-nck 1300 NL ln.21s4. M. Niclevisk
Chorigo. W.Costa
Io Diamond
215.000,00
57 7° ( 8) Kind Girl e Oldemburg 1300 NP Im22s4. O. J. M D.as
Osmandi.E.B.Quei.o;
— L. C. Silva
15 55 10° (1 1) C. Head e D. Jean 1100 AP ImlOs S. Morales
Rock
Hardana.G.Alves
57 30 ( B) Carnck e Gion Selenid 1300 NP Im22s3. C. H. Coutinho
3-8 Sirtoli.J.Machado
2o La Brigitte — C. Mon12 57 10" (1 I) Peloplero e J. Kind (CJ) 1500 GL I.n34sl AP. Lovor
9 Dungâo.R Marques
teiro
I 100 NL ImlOs J. C. Coutinho
14 57 .1" ( 7) Kadafi e An-cssado
10 Davonti.J.R.Silva
"
57 7" ( 7) Kadofi e Apressado 1100 NL ImlOs J. C. Coutinho
BillEIliott.TB.Pe.eira
3o Uhr Flower — R. BarFroni,a
II
57
30
e
Ferreira
Kadali
Apressado
H00
NL
ImlOs
S.
A
7)
4.-- 1 I Lumero,
(
bosa
13 57 6" ( 8) Veremos e El Oro (RS) 1400 AL I,n30s4. Daniel Noto
12 DomR.io F.Arauio
" ArllultoRun.E.Sanlos
57 6o ( 7) Kadafi e Apressado H00 NL ImlOs Domei Neto
10a PÁREO 1.300m — Cr$
•¦
57 |° (13) Gorbi o Colandro (RS) 1300 AL 1 >n24s Daniel Neio
Zumoki.J.R Oliveira
215.000,00.
Io Denizli, A. Bassan
2o Lady Feital, W. R. Silva
Farah
3o Miss Esteia, V. Mafra
5o páreo: Al Sabah —Malva Branca
1° páreo: Acarepe — Ibité — Cavalari
Famed
11° Páreo 2.000m — Cr$
2° páreo: Quemandeur — Bright Day — Cup
6° páreo: Czar Piotr — Diurno — Trimer
215.000,00
Happy
—
—
Crítico
Naupan
7° páreo: Aster
1o Bem-Vindo L. C. Silva
—
—
—
Menilmontant
Murillo
3o páreo: Jidun
MissTambou8o páreo: Ignition — Dinara
2o
Jaboatão, A. Deus
r.ne
4° páreo: CEst Si Bon — Recuado — Chick
3o Double Steel, F. A. Mar— Veremus — Charigot
Sirtoli
Poker
°°
P°reo
quês

1—1
2
2—3
4
3—5
6
t—7
8
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Careless Love resistiu ao assédio de Look-Me enquanto Virga ficava em tefcéixq

Careless Love vence de ponta a
ponta o seu primeiro clássico
'

8$uV

t>!tj'Tr

£>UQ

Careless Love tomou a ponta
logo após a largada e não foi mais
alcançada ontem à tarde na disputa do GP Antônio Joaquim Peixoto
de Castro Júnior, prova de Grupo
III, realizada na distância de 2 mil
metros, na pista de grama pesada.
O bridão Gabriel Meneses dirigiu a
filha de Felicio em Pale Hands,
criação e propriedade dos Haras
São José e Expedictus. Foi a primeira vitória clássica de Capeles
Love.
Na segunda colocação chegou
Look-Me, com J. Ricardo, depois de
perseguir a ganhadora por quase
todo o percurso. E completaram o
marcador Virga, a grande favorita,
que só atropelou no final, sem
ameaçar, com G. F. Almeida, è Vat,
com A. Oliveira. O tempo de Careless Love foi de 2m06s3/5. Das nove
provas comuns, o bridão Jorge Ricardo venceu quatro.

Os resultados
1° PÁREO — 1.200 metros — Piita AP —
Prêmio Cr$ 210.000,00
Io Quebala, J. M. Silva
2o Entaipada, J. Ricardo
3o Biba Babi, T. B. Poreira
4° Winbledon Queen, W. Gonçalves
5° Garona, J. Estêves
Dupla-Exata (06-01): Cr$ 19,80.
Dif.: Pescoço e três corpos. Tempo:
lml4s3/5. Venc. (6) Cr$ 5,30. Dupla (13)
CrS 2,40. Placês (6) Cr$ 1,90 (1) Cr$ 1,30.
Quebala — F. C. 2 anos — PR — Computador em Kris — Criador e proprietário:
Haras Rio Verde. Treinador: R. Morgado.
2o PÁREO — 1.400 metros — Pista AP —
Prêmio Cr$ 176.000,00
1° Temerosa, J. M. Silva
2° Marmelade, E. Ferreira
3o Go Beauty, C. Valgas
4° Great Elegance, J. C. Castilho
5o Djelfa, G. Meneses
Dif.: Vários corpos e mínima. Tempo:
1 m29s. Venc. (3) CrS 1,40. Dupla (1 2) CrS
1,70. Placês (3) Cr$ 1,10 (2) CrS 1,30.
Temerosa — F. C. 3 anos — RS — Royal
Orbit em Ecossaise — Criador e proprietário: Haras Santa Ana do Rio Grande.
Treinador: A. Morales. Não correu: Desert
Rose.
3o PÁREO — 1.200 metros — Pista AP —
Prêmio Cr$ 122.000,00
Io Dinha Só, J. M. Silva

O Brasil tocou muito bem a bola nos primeiros cinco minutos e neste curto espaço de
tempo criou ótimas oportunidades para abrir o
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 Inglaterra e Tcheco-Eslováquia.
O primeiro gol foi muito bonito. Tostão
passou sobre a bola, deixando Pele em excelentes 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 descontrolou inteiramente e depois de alguns ataquês perigosos a Romênia diminiu através de
um gol de Dumitrache.
Na etapa final, o Brasil continuou melhor,
mas nâo repetiu o futebol apresentado no início
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3o Gamble Boy, E. Ferreira
üít _n
4o Except, J. Queiroz
5° Advento, J. R. Oliveira
WQIl(
Dupla-Exata (02-06): CrS 26,10. .o vai
Dif. 1/2 corpo e um corpo. Tempos
Imlós 3/5. Venc. (2) CrS 2,40. Dupb;(13)
K.$ 6,20. Placês (2) 1,50 (6) 2,10. Nouti— RJ — Ecletic^m
que — M. C. 2 anos
Felicita — Criador: Horas Santa Marja.d»
Araras — Proprietário: Stud Gaivota^Tre)tnador: R. Tripodi. Não correu: Mushrrorp.

2o Nueva, E. Marinho
3o Daviata, J. B. Fonseca
4o Great Conclusion, J. C. Castilho
5o Golilia, C. Pensabem
Dif.: Vários corpos e 1/2 corpo. Tempo:
lm22s2/5. Venc. (1) CrS 1,10. Dupla (12)
CrS 1,80. Placês (1) Cr$ 1,00 (2) 1,00.
Dinha Só — F. C. 5 anos — SP — Quioco
em Sinhasó — Criador e proprietário: Agr.
Com-Haras João Jabour Ltda. Treinador.- J.
B. Silva.
4o PÁREO — 1.300 nwtros — Pista AP —

Prêmio Cr$ 176.000,00
Io Balmont, M. Andrade
2o Catauro, J. M. Silva
3° Crazyonder, G. F. Almeida
4° Atletic, M. Monteiro
5o Ballito, J. Queiroz
Dupla-Exata (01-08): Cr$ 5,80.
Dif: Pescoço e um corpo. Tempo:
1 m22s. Venc. (1) CrS 32,0. Dupla (14) CrS
2,10. Placês (1) CrS 1,60 (8) CrS 1,30.
Balmont — M. C. 3 anos — RS — Criador:
Haras Pastor — Proprietário: Stud A. Treinador: A. Vieira. Não correu: Isótopos.
5o PÁREO — GP Antônio Joaquim Peixoto
de Castro Júnior — Pista GP — 2.000
metros — Grupo lll — Prêmio Cr$
500.000,00
Io Careless Love, G. Meneses
2° Look-Me, J. Ricardo
3o Virga, G. F. Almeida
4o Vant, A. Oliveira
Dif: Um corpo e 1/2 corpo. Tempo:
2m06s 3/5. Venc. (2) CrS 16,00. Dupla:
(12) 3,00. Placês (2) 8,20 (4) 14,60. Careless Love — F. C. 4 anos — SP — Felicio
em Pale Hands — Criador e proprietário:
Haras São José e Expedictus. Treinador: F.
Saraiva. Não correu: Eucaina.
6o PÁREO — 1.300 metros — Pista AP —
Prêmio Cr$ 176.000,00
1° Sinxó, J. Pedro P
2° Faden, T. B. Pereira
3° Gladiatore, G. F. Almeida
4o Orelhano, J. C. Castilho
5o King's Capeta, J. B. Fonseca
Dif: Vários corpos e um corpo: Tempo:
1 m22s 1/5. Venc. (5) Cr$ 4,30. Dupla (13)
3,20. Placês (5) 1,30(1) 1,10. Sinxó —M.
C. 3 anos — RS — Snow Puppet em Gran
Amor — Criador: Horas Fronteira. — Proprietário: Elias Zaccour. Treinador: F. P.
Lavor. Não correram: Herondi, Ditinho,
Dorchester.
7o PÁREO — 1.200 metros — Pista AP —
Prêmio Cr$ 210.000,00
Io Nautique, J. Ricardo
2o Gubbiano, J. Estêves

PÁREO — 1.300 metro* - • pista AP'
prêmio Cr$ 148.000
Claibone, J. Ricardo
ÇT
Letty, T. B. Pereira
Bibesca, M Andrade
Tangerona, J. Malta
Jr <» r_
Tangket, G. F. Almeida
Dif: Dois corpos e um corpo. Terrçpor
1 m22s 2/5. Venc. (5) CrS 3,10. Duplo'(_4
Cr$ 1,90. Placês (5) CrS 1,60 (81,^8,0.
Claibone — F. C. 4 anos — RS — Deser^
Call II em Vincinette — Criador: Hajq'^
Francisco Ervino — Proprietário: Studjar;-.
daylou. Treinador: O. J. M. Dias. Nâaí
correram: Kind Girl, Janacaster e LaMy Paí

8°
—
Io
2°
3o
4°
5°

(retirada).
ijO.-bi
9o PÁREO — 1.200 metros — pista APr-prêmio Cr$ 148.000,00 " dJSíi
Io Great Defiance, J. Ricardo ülbiVíli
2° Fulgor, J. Veiga
" 3Í 8"2
! ;SíT.>1
3o Cananeu, J. B. Fonseca
""!
4o lapetus, M. Vaz
.ft?|r>
5o Clemenceau, F. Araújo ..iJjJlj*
Dif: Dois corpos e um corpo. Teriripó:i
lmlós 2/5. Venc. (7) CrS 1,40. Duplá'(34>.
CrS 3,30. Placês (7) CrS 1,40 (5) CrS 34Ô0.
Great Defiance — M.A. 4 anos — RJ —
Half Light em Paranácity — Criador'»'
proprietário: Haras São Jorge dasDudi'
Barras. Treinador: A. Nahid. Não correu.tíBüp
Speed Cross.
10° PÁREO — 1.600 metros — pista AP^
prêmio Cr$ 176.000,00
_\ moo
Io Tertius, J. Ricardo
iíejtnd
2o Losar, R. Marques
• OfJÍJ
3° Favatar, J. M. Silva
4o Dózio, W. Gonçalves
oK
5o Malak-EI-Arab, J. Queiroz
'Ç}i*f-,.
Dupla-Exata (06-09): Cr$ 29,80,
Dois corpos e um corpo. Tempo: Im4j3*..
4/5. Venc. (ó) CrS 1,10. Dupla (34),;Çr|.
3,60. Placês (6) 1,60 (9) 5,30. Tertius^—
M.C. 3 anos — PR — Giant em Termaus*^.
Criador: Coudelaria F.A.N. — Proprietár-iOj,
Stud Petrópolis. Treinador: R. TripodLriYlo-,
de apostas:^ £f,$,
vimento
geral
39.387.955,00.
, , ,- ga

,,J íí;o;

da 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 empurrou a bola para as redes.
Depois deste gol houve uma substituição,
que, embora ocorresse por problema de contusão, foi prejudicial para o Brasil: Clodoaldo saiu
e Pele recuou para o meio de campo, permitindo 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

Ao.il:-..!

Romênia

.3kss

Local: Estádio de Jalisco
Juiz: Ferdinand Marschal (Áustria
Público: 55 mil pessoas
IrBrasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Fontana e
Piazza
e
Clodoaldo",
Antônio),Everaldo (Marco
(Edu); Jairzinho, Tostão, Pele e Paulo César.
Romênia: Adamache (Raducanu), Satmareanu, Lupescu, Dinu e Mocanu; Numweiller e
Dumitru; Dembrowski, Dumitrache (Tartaru) e
Nesgu.
Gols: no primeiro tempo, Pele, aos 1 9, Jairzi--.
nho, aos 21 e Dumitrache, aos 33 minutos; no
segundo. Pele, aos 21, e Dembrowski, aos 38
minutos.
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Beth e Vítor ganham carro com bi no hipismo
C-7

Silverstone, Inglaterra
—.<£brasileiro Ayrton Sennipij^ex-vice-campeao mundlal de kart, foi o grande
destaque das duas etapas
do Campeonato Inglês de
Fórmula fFord 2.000 cc,
realizadas sábado e ontem,
em Oulton Park e Silverstone. Além de vencer as
duas provas, foi o polo position em ambas, obteve
as voltas mais rápidas e
quebrou o recorde da pista. Senna é, também, o lider da competição, com 66
pontos, contra 40 do inglês
Calvin Fisch.
sNà prova de sábado,
Ayrton recebeu a bandeirada com 12 segundos de
vantagem sobre Calvin;
ontem, chegou 17 segundos à frente de Colin Jack.
ter siÉ' acha
'mais que poderia
rápido, se a pista
do
náo estivesse suja de óleo.
Ele corre pela Van Dieman
e a próxima etapa será domingo, em Donington
PSrk. Senna vencer todas
ás provas já disputadas na
categoria e já recebeu convites para passar à Fórmula-3.
GUGELM3N EM 4o
Outro brasileiro que corre na Inglaterra, Mauriclo
Gugelmin, ficou em quarto
lugar na prova que disputou ontem, no circuito de
Mallory Park, pelo Campeonato Townsend Thoresen de Fórmula-Ford
1.600. Pilotando um Labra
Dieman RF-82, patrocinado pela Madebrás, Gugelmin largou na segunda fila,
com o terceiro melhor tempo de classificação.

A

dupla
Montevidéu
áaúcha formada por Elizabeth Nickhorn e Cláudia
Bèytaso conquistou ontèm, para o Brasil, o título
db Torneio Internacional
de Golfe Cidade de Montevidêú. Além disso, Elizabeth ficou com o título individual, com um total de
226 tacadas. Por equipe, as
brasileiras totalizaram
479, seis a menos que as
argentinas Maria Abramoff e Ana Lagrutta, secolocadas.
gundas
¦Em Cingapura, o brasileiro Jaime Gonzales ficou
em sexto lugar no Aberto
de Golfe local, com cartão
de 285 tacadas para as
quatro voltas (70-73-72-70).
O vencedor foi o chinês de
Formosa Hsu Sheng San,
com 274, enquanto o outro
brasileiro, Priscilo Diniz,
não obteve boa classificação.
No Itanhangá, Ayan
Barbosa voltou a vencer
ontem: foi campeão na
principal categoria — 0 a
15 de handicap — da Taça
Banco Mitsubichi, com 68
net. D Ross venceu na categorla 16-24, com 69 net;
Li Herzog, na de 25 a 32,
com 68; e Mike McFarland,
na Taça Abertura Juvenil,
com 38 par point.
Em Angra dos Reis, Rafael González venceu a catego;#a scratch do Io TornekçHotel do Frade, com
225j;Jgross. Rommy CarvalhOj-venceu a categoria 0lá; com 212 net; Lauro Jardijn, a de 13 a 24, com 211;
GJânni Paretto, a de 25 a
26^com 226; e Maria EugenW Nardi, a de damas, com
9í?parpoint.
/Jr*°*lmM^BW^
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Não foi propriamente um jogo, mas um
bate-bola sem maiores preocupações que
Maria Esther Bueno, a maior tenista brasileira de todos os tempos, fez ontem à noite na
Academia Lob de Tênis, nas Laranjeiras, ao
inaugurar de primeira quadra de grama artificial do Rio.
Mas os 20 minutos em que ela passou na
quadra foram suficientes para mostrar seu
estilo limpo e de muita classe.
Jogando contra Aírton Cunha, excampeão brasileiro, Maria Esther começou
trocando bolas longas no fundo da quadra e
com pouco mais de cinco minutos passou a
acertar bolas muito fortes, tanto de direito
quanto de esquerda, impressionando principalmente neste golpe. Em um certo momento, depois de uma troca de bolas mais demorada. chegou a receber aplausos.
Em boa forma
Pouco depois foi à rede e mostrou por
que foi a mulher que, praticamente, revolucionou o tênis feminino mundial, jogando
com voleios fortes, precisos e muito bem
colocados, tanto de direita quanto de esquerda. E mais uma vez, aplausos.
Um tênis tradicional foi o que Maria
Esther mostrou. Golpes limpos, chapados,
quase sem efeito, que faziam a bola ir rápida
para a outro lado da quadra de grama artificiai omnicourt. Às vezes, quando chegava
um pouco atrasada nas bolas, pegava de
slice, mas sempre colocando bolas bonitas
do outro lado. Topspin, nenhum.
Depois da exibição, um pouco suada e
apressada para voltar a São Paulo ainda
ontem, Maria Esther disse que, apesar de
não jogar mais competitivamente, tem treinado todo dia:
— Estou em boa forma para fazer esse
tipo de exibição, que já acontece há um ano,
desde que as quadras omnicourt começaram
a ser instaladas no Brasil.
Sobre o fato de ainda viver do tênis—ela
é contratada para fazer propaganda da quadra — Maria Esther diz que isso é completamente normal e que se não conseguiu ficar
rica jogando, já que viveu outra fase do
esporte, quando não havia tanto dinheiro,
hoje ainda usa seu prestígio para conseguir
algum rendimento do esporte que a consagrou. Ela ganhou três títulos de simples em
Wimbledon (1959, 60 e 64) e quatro na Aberto
dos Estados Unidos (1959, 63, 64 e 66).
O público lotava as dependências da
Academia Lob, cerca de uma hora antes da
exibição de Maria Esther, mas por volta das
17h30m caiu uma pesada chuva e muita
gente foi embora, pensando que não haveria
condições de se realizar a exibição.
Logo depois a chuva passou e a quadra
ficou em condições. Mesmo assim, o público
ainda era grande e no final teve oportunidade de aplaudir mais uma vez aquela que a
revista Time uma vez chamou de Bueno, The
Queen (Bueno, A Rainha), em uma matéria
sobre sua volta às quadras, na década de 70.
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Depois de encerrada a competição, o presidên
te da Confederação Brasileira de Hipismo, Paulo
Gama Filho, divulgou oficialmente ontem à noite
os nomes dos quatro cavaleiros que representarãoa
o país no Campeonato Mundial, em Dublin, de 8
13 de junho. E confirmou o paulista José Reynoso
Fernandes na equipe, juntamente com Luís Felipe
de Azevedo, Jorge Carneiro e Vítor Alves Teixeira.
Os animais escalados são Tambo Nuevo e
Alpes, de Luís Felipe; Aramis e Bernard, de Jorge
Carneiro; e Natural, de Vítor Teixeira. Os cinco
cavalos serão embarcados dia 11, e irão dlretamente para a Bélgica, fazendo apenas uma breve
escala em Luxemburgo, onde o brasileiro Nelson
Pessoa Filho, o Neco, tratará de alojá-los.
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OSrCaríos Eduardo (de terno), representante do JORNAL DO
BRASIL entrega o troféu Challenge Cup, instituído paradepremiar
peixes
n& vescádores aue capturaram os maiores exemplares na sede
do
realizada
A
solenidade
81182.
foi
de bico na temporada
100
de
mais
de
a
com
presença
Iate Clube do Rio de Janeiro,
tocadores aue integraram as equipes das 70 lanchas inscritas.
com um
Os vencedores foram: Marcos Carvalho, lancha Maramar,
um
taüfish de 47 kg; Leonardo Bochner, lancha Binoca, com
Yellow,
Mary
lancha
Melcher,
Renato
e
kg;
marün aziilde 211,600
TSum
marün branco de 65,600 kg. Na ocasião, Carlos Eduardo
pelo JORNAL DO
entregou a Challenge Cup, troféu oferecido
Bochner, inteMauro
direita),
a
BRASIL a- (da esquerda para
Costa, que
Renato
e
Melcher
Renato
Binoca,
da equipe
arante representou
Marcos Carvalho.

Virociletra
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Á série preliminar de ontem,
Prova General César Montagna
(normal, lm30 x lm60, um desempate) teve como vencedor Jão Alberto Malik de Aragão, com Principe Negro, que cumpriu o percurso
em 54sl. Hélio Pessoa, com Yorshlre, foi o segundo, em 54s3.
Elisabeth Assaf, com P1-R2, a
terceira, com 54s6. Nestor Llambre,
com Ronny, o quarto, em 56s6. João
Alberto Malik de Aragão também
foi quinto, com O Anjo, em 57s6, e
Paulo Vanderley Muniz, com Garufito, o sétimo, em 64s2, com 1/4 de
ponto. Os seis primeiros zeraram a
pista.
Os quatro primeiros repetiram
então o percurso do desempate,
com mais 10 centímetros, na disputa do carro Gol. Foi quando a chuva mais forte começou a cair. Beth
Assaf entrou na pista por último,
necessitando apenas zerar o percurso para garantir o prêmio, pois
os três adversários tinham cometido faltas.
Beth, no entanto, também cometeu uma falta, no murro do tripio, e com isso perdeu quatro pontos. Ganhou de João Malik de Aragão porque fez um melhor tempo:
57s8 contra 59s2 do cavaleiro.
A série principal, Grande Premio Atlântica-Boavista, começou
com atraso de uma hora, em consede
quência da chuva. A prova era um
dois percursos idênticos, com
desempate. No primeiro percurso,
22 conjuntos participaram. Mas
muitos desistiram antes do segundo.
Luís Felipe Azevedo sofreu quedas com Vandalic e Tambo Nuevo.
Jorge Carneiro desistiu rapidamente com Bernard e com Aramis não
teve sorte: foi eliminado após o
terceiro refugo.
Já o campeão, Vítor Alves Telxeira, zerou a pista nos dois percursos, perdendo apenas meio ponto
em cada um por excesso de tempo.
O segundo colocado foi Ney Boghossian, com Bonjour, que zerou o
primeiro percurso, perdendo meio
ponto, por excesso de tempo, mas
cometeu uma falta no segundo.
Em terceiro ficou Elisabeth Assaí, ,com Parabellum (oito pontos
no primeiro, zero nò segundo), em
quarto João Malik de Araújo, com
Apoio (12 + 1 e 1/4), em quinto
Justo Albaracin, com Narcisin (5 e
3/4 + 9 e 3/4), e em sexto Caio Sérgio
de Carvalho, com Never Mine (12 e
1/4 + 4).
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ções em Roma, Lucerna e Hickstead,e aantes de
participaa
Toda
preparação
Mundial.
o
para
pela
ção no Mundial estão sendo patrocinadas
Atlântica-Boavista, cujo presidente, Antônio Carlos de Almeida Braga, acompanhou ontem desde o
início as provas finais do segundo torneio hípico
promovido pela sua empresa.
Dia 3 de abril, haverá ainda uma Prova Especiai, na inauguração da Fazenda SanfAnna, com
Cr$ 1 milhão de prêmio total, dos quais Cr$ 400 mil
para o vencedor. Participarão os 20 melhores
conjuntos classificados na série principal do torneio encerrado ontem e, caso não haja 20 conjuntos da série principal, os melhores da série preliminar serão chamados para completar o total.
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equipe
Reynoso é incluídoA equipenabrasileira
participará de competi-

Vilas campeão
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e ganhou a sérw preliminar
, Elizabeth Assaf voltou a exibíAca^egorm

Ao derrotar, pela segunda vez em menos de 15
dias, ò norte-americano Jimmy Connors, o argentino Guillermo Vilas conquistou o torneio de Milão,
na Itália, marcando 6/3 e 6/3 facilmente no adversário que há muito não conseguia vencer.
O norte-americano John McEnroe, contundido no joelho, anunciou ontem que não vai participar do torneio de Francfurt, que distribui 300 mil
dólares em prêmios (cerca de Cr$ 45 milhões). Ivã
Lendl, com isso, passa a ser a maior atração do
torneio, que conta com 32 tenistas.
WwtàMmmmmm\
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Par»
Para a» amazona Elisabeth Assaf
e para o cavaleiro Vitor Alves Teixeira, o 2o Torneio Hípico Atlàntlca-Boavista foi tuna repetição da
sua primeira edição, no ano passado. Como Já tinha acontecido em
81, os dois ficaram com os melhores
prêmios: Beth, com Pi-R2 ganhou
um carro Gol, prêmio extra da série
preliminar, enquanto Vitor Alves
recebia um Voyage por seu triunfo
na série principal, com Natural.
A festa só náo foi perfeita por.
causa da chuva. Momentos antes
do início do desempate da série
preliminar, uma chuva forte alagou
diversos pontos da pista, tornando
quase impraticável a continuação
da prova. Para a realização série
principal, foi preciso até alterar um
dos obstáculos, o de número 10,
uma tríplice, substituído por uma
vertical, tanta era a água acumulada em volta.

Desempate

Porto Alegre — A vice-campeã da etapa Rio
da Copa Santista, Patrícia Medrade, estréia na
fase gaúcha amanhã contra a australiana Pam
Whytcross.
Hoje serão disputadas 10 partidas da primeira
rodada, com destaque para as juvenis brasileiras
Niège Dias, que enfrenta Chris Newton, e Luciana
Corsato, contra Pilar Vasquez.
Os demais jogos são: Heidi Eistelherner (RFA)
x Chris Hales (EUA), .Marília Matte (Brasü) x
Tânia Meirelles (Brasil), Luciane Giussani (Argentina) x Kathy Glancy (Inglaterra), Gláucia Langela (Brasil) x Carol Watson (EUA), Donna Rubln
(EUA) x Chris Fullerton (EUA), Elza Rodrigues
(Colômbia) x Joe Jeating (EUA), Sharoh Gordon
(EUA) x Shelby Torrence (EUA) e Sheila Mclnerney (EUA) x Marsha Bladel (EUA).
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Santista começa
em Porto Alegre
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Maria Esther mostra
seu estilo e classe
ao se exibir no tênis
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Sporting já festeja
o título de Portugal

COMERCIANTE!
Hortigranjeiros
a preço de arrasar.
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Técnicos pedem
critério único
nas arbitragens
Santiago — Os técnicos dos quatro paises sulamericanos que participarão da Copa da Espanha —
Telê (Brasil, Menotti (Argentina), Tim (Peru) e Santibanez (Chile) — encerraram ontem um simpósio que os
reuniu nesta cidade, fazendo planos para criar uma
frente comum a fim de exigir da FIFA uma igualdade de
critério dos árbritos na interpretação das regras e concordando em que todo o dinheiro que a Espanha gastar
para evitar o dopiiig será bem empregado.
Observadores e analistas do futebol que presenciaram o encontro dos técnicos acham, entretanto, que a
frente comum terá pouca utilidade prática e que o
simpósio quase não encontrará repercussão na Europa.
Mostraram ceticismo em relação ao coro que os treinadores fizeram contra a violência, argumentando que na
América do Sul as jogadas desleais acontecem até com
mais freqüência.

Futebol — arte
O brasileiro Tim, técnico da Seleção Peruana, acentuou que os 2 milhões de dólares (cerca de Cr$ 300
milhões) que a Espanha gastará no controle antidoping
não são exagerados. Telê Santana disse que esse controle deveria se estender a todos os outros torneios nacionais e internacionais.
Quanto ao assunto da violência, as opiniões foram
mais controvertidas. Menotti foi o mais incisivo de
todos:
Enquanto os juizes permitirem a falta praticada
de forma repetida, principalmente contra os jogadores
principais de cada equipe, como Zico e Maradona por
exemplo, a violência vai continuar imperando nas partidas de futebol.
Telê gostou do encontro e disse que ele deveria
repetir-se com mais freqüência:
Concordamos principalmente em que o futebol
deve ser sobretudo uma arte, em que sobressaiam a
técnica e a habilidade contra a violência.

V
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Na metade do segundo tempo, ao
tentar deter um ataque do Sporting,
Bento cometeu o seu maior erro, fatal
para o Benfica: revidou uma entrada
violenta de Manuel Fernandes com
um soco que o derrubou na pequena
área. O juiz expulsou o goleiro e marcou o pênalti, que Jordão converteu. O
primeiro gol do Sporting já havia sido
de pênalti, mas o jogo estava equilibrado.
Coube ao Benfica abrir a contagem
por intermédio de Chalana. A partir da
agressão, o Benfica, com 10 jogadores,

Reutemann não tem mais motivação para ficar nas pistas

Reutemann abandona F-l
e Andretti o substitui
Paris — O argentino Carlos Reutemann, 39 anos, 146 <3Ps corridos em 10
anos de carreira na Fórmula-1,12 vitôrias e vice-campeão do mundo no ano
passado, retirou-se do automobilismo
de competição, anunciou ontem, nesta
Capital, sua mulher, Mimicha. O anúncio formal será feito hoje, quanâo Reutemann regressar de uma viagem à Alemanha.
Em Long Beach, onde será realizada
domingo a terceira prova do Mundial de
Pilotos desta temporada, o manager da
Williams informou que Reutemann será
substituído pelo americano Mario Andretti, que passa a ser segundo piloto e
Keke Rosberg, o primeiro.

Sem entusiasmo
— Carlos tomou sua decisão imediatamente depois da corrida no Brasil, na
semana passada — disse Mimicha, num
contato por telefone mantido ontem
com a agência de notícias Associated
Press, sem explicar as razões que leva-

ram Reutemann a abandonar as pistas
há uma semana do OP de Long Beach.
Reutemann, que completa 40 anos
no dia 12, já havia desistido após perder
o titulo do ano passado por um ponto de
diferença para Nelson Piquet. Alegou
problemas dentro de sua equipe, a Williams, mas acabou revendo sua posição
após contatos com Frank Willians, o
dono da escuderia, possivelmente um
dos primeiros a saber de sua recente
decisão.
— Reutemann havia dito a meu marido antes da corrida do Brasil que
havia perdido o entusiasmo. Não há
sentido em ter na equipe um piloto que
se sente desmotivado e por isso eles
(Reutemann e Frank) se separaram de
forma amigável, mas definitivamente —
confirmou a mulher de Frank Williams,
entrevistada por telefone, na Inglaterra.
A senhora Williams disse que Frank
e Reutemann estavam viajando e que
não poderiam ser encontrados no momento, mas confirmou novamente a saída de Reutemann.

Nenhum título em 10 anos
Após 10 anos de carreira na Fórmula1, o argentino do Santa Fé, Carlos Reutemann, decide abandonar a principal
categoria de automobilismo mundial
sem ter conseguido seu principal objetivo: ser campeão. Sua melhor colocação
foi o vice-campeonato obtido ano passado, depois de ter sido terceiro colocado
em 1980, quando se transferiu para a
Williams.
Embora tenha começado na F-l em
1972, só dois anos depois conseguiu suas
primeiras vitórias — três, nos GPs da
Áustria, da África do Sul e dos Estados
Unidos/Leste, todos pilotando um Brabham. Em 1975, quando Lauda foi cam-

r

peão, Reutemann só venceu uma corrida, na Alemanha; em 1976, nenhuma;
em 1977, uma (Brasil); em 1978, seu
melhor ano, quatro — Brasil, Inglaterra
e as duas dos Estados Unidos; em 1980,
uma (Mônaco) e no ano passado, duas
(Brasil e Bélgica).
Reutemann, a quem os argentinos
chamam carinhosamente de Lole, começou no automobilismo em 1965 e
cinco anos depois foi tentar a sorte na
Europa, correndo na Fórmula-1. Ao fim
da temporada de 1976, deixou a Brabham e passou à Ferrari e no ano seguinte a Lotus.

~4S&

perdeu completamente o controle d^s
ações. Até então, apesar da maior gresença do Sporting, o Benfica cohsèguia equilibrar as jogadas com alguns
contra-ataques que levavam perigado
gol adversário. O terceiro gol náo tàjdou, selando definitivamente a soí^e
do jogo. Jordão infiltrou-se na indecisa
defesa do Benfica e marcou. . ''".,
O fim do clássico foi o começo do
carnaval do Sporting, que do estádio
no popular bairro de Alvalade se-estendeu ao Rossio, na Baixa Lisboeta,
com desfile de carros e grandes bandeiras verdes conduzidas por torcedores que cantavam e tocavam marchas,
inclusive algumas brasileiras. >«**«
Nos demais jogos, foi uma surpresa
a vitória do Benelenses sobre o.Bpavista por 1 a 0. Com isso, o Belenenses,
um dos quatro grandes do futebol gçjçtuguês, que no entanto há três meses
não ganhava e estava ameaçaddde
descer para a Segunda Divisão, assegurou a possibilidade de continuar na
primeira. Com seu oitavo treinador
nesta temporada, o Benelenses afinal
! **i0
conheceu o sabor do triunfo.

Lisboa — O Sporting fez uma festa
ontem como se já fosse o campeão de
Portugal, faltando ainda sete rodadas
para o fim. O motivo foi a vitória de 3 a
1 sobre o Benfica, no Estádio de Alvalade, que o coloca realmente em situação privilegiada na liderança, sete
pontos na frente do próprio Benfica,
seu maior rival, e do Porto, que estão
em segundo lugar.
Jordão, artilheiro do campeonato
até agora, foi o autor dos três gols do
Sporting, que venceu o maior clássico
de Portugal, provando sua melhor forma. A partida foi nervosa e cheia de
incidentes, que culminaram com a
agressão do goleiro Bento, do Benfica,
ao atacante Manuel Fernandes, do
Sporting, quando estava 1 a 1. Bento
foi expulso de campo.

O maior erro

Espanha 82

-PU

O Porto ganhou do Setúbal por 2;á
1, um resultado já esperado. O Braga
impôs-se ao Penaflel por 2 a 0. Viseu;e
Espinho empataram sem abertura de
contagem. Rio Ave ganhou de 1 a 0 do
Portimonense. Estorll derrotoit-O
União de Leiria por 2 a 0. -.—q

ESPANHA

ITÁLIA

Cadiz 0 x 2 Betis
Sporting Gijon 1 x 3 Atlético de Bilboa
Castellon 1 x 1 Osasuna
Barcelona 1 x 3 Espanhol
Santander 1 x 1 Valencia
Real Sociedad 3x0 Zaragoza
Sevilla4 x 2Valladolid
Atlético de Madri 1 x 0 Hercules
Classificação: 1) Barcelona, 43 pontos ganhos; 2) Real Sociedad, 40; 3) Real Madri, 39;
4) Valencia, 36; 5) Atlético de Bilbao, 35; 6)
Zaragoza, 32; 7) Betis, 31; 8) Espanhol, 30; 9)
Osasuna, Santander e Sevilla, 29; 12), Atlético de Madri, 28; 13) Valladolid, 27; 14)
Hercules e Cadiz, 25; 16) Las Palmas e Gijon,
24; 18) Castellon, 12

Avellino 1x0 Catanzaro
Bologna 0x0 Jüventus
Cagliari 2x0 Como
Gênova 0x0 Fiorentina
Milan 0x0 Ascoli
'
t
Roma 3x2 Internazionale
Torino 0x0 Cesena , %r_
Udinese 0x1 Napoli
Classificação: 1) Jüventus, 37 pontos ganhos;
2) Fiorentina, 36; 3) Internacionale, 30; 4)
Napoli, 29; 5) Roma, 28; 6) Ascoli, 26;' J)
Avellino, 25; 8) Catanzaro, 24; 9) Udinese,
Bologna e Cesena, 21; 12) Torino, 19;. T3)
Cagliari e Gênova, 19; 14) Milan, 16;- V5)
Como, 12.

TAÇA DE OURO
Grupo R
Vasco

O Santos só precisa do empate no- .
:.j.';x_
próximo jogo, em São Paulo

1 x 1 Grêmio

Grupo

E PG
PP
Grêmio
1
1
1
Vasco
1
1
1
, O Vasco precisa vencer quarta-feira
em Porto Alegre para se classificar
1.

'_.<!

Bangu 3 x

1 São José
'c":
V
D GP "&
Bangu
1
0
3. 1 :*
São José
113
0

1.
3.

Grupo T
Bahia

Na próxima partida, em São José,;.
o Bangú pode perder de I a 0 que se' >
classifica.
:j.;j>

1 x 1 Corintians
E

PG
PP
Corintians 1
1
1
1.
Bahia
1
1
1
O Corintians só precisa do empate,
em São Paulo, no próximo jogo
Flamengo 2x0
1.
2.

3 x 1 São Paulo

D GP GC^
1. Anapolina i
o
3
V*
2. São Paulo
o
1
3
) •O próximo jogo, em São Paulo, o„,
Anapolina pode até perder de 1 a 0
-:.i
que está classificado.
Grupo
"»x>
Ceará 1 x 2 Fluminense •'~->

Grupo U
Esporte
V
D PG
Flamengo 10
2
10
Esporte
0

;• "*

Grupo
Anapolina

PP
0
2

O Flamengo pode até perder de 1
a 0 quarta-feira, em Recife, que está
classificado.
Grupo W
Londrina 0x0 Santos
E GP GC
1.
1
Santos
0
0
Londrina
1
0
0

D GP GÇ"{
'
1. Fluminense 1
0
2
V*'
2.
Ceará
0
1
1
Z-''r
Quinta-feira, no Rio, o Fluminense' ,
pode até perder por um gol de difer; >
rença que se classifica. >iyj
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Benfica/Port x Belenenses/Port
(55%)
(25%)
(20%)
Lisboa. O Benfica, base da Seleção Portuguesa,
viu renascerem as esperanças a conquista do título,
IEm
após os resultados da última rodada, que o colocaram
apenas a quatro pontos do líder, o Sporting. Neste jogo aparece
como um dos maiores favoritos do teste, pois enfrenta o
Belenenses, penúltimo colocado da tabela, no Estádio da Luz.
Retrospecto: do Benfica — Estoril, 0 a 0; Porto, 1 a 0; e Rio
Ave, 3 o 0; de Belenenses — Penafiel, 1 a 1; Têxtil Pungué, 7 a
0; e Espinho, 0 a 2.

Amora/Port x Porto/Port
(25%)
(30%)
(45%)
Em Amora, Portugal. O Porto ocupa o terceiro lugar,
praticamente sem chance de lutarí pelo título, mas
2
possui uma equipe de respeito, favorita natural nesta
partida em que terá pela frente a frágil representação do
Amora, penúltimo colocado junto com o Belenenses. O fotor
campo poderá influir para que o Amora tente um empate.
Retrospecto: do Amora — Benfica, 1 a 2; Portimonense, 0 a
0; e União de Leiria, 2 a 1; do Porto — Benfica, 0 a 1; Standard
Liège, 2 a 2; e Vitória de Guimarães, 0 a 1.

Portimonense/Port x Sporting/Port
(25%)
(30%)
(45%)
Em Portimão, Portugal. Jogo importante para o Sporting, líder isolado e maior candidato ao título da
temporada 81 /82. Mesmo atuando no campo do adver3
sário, sua equipe é a favorita. O Portimonense tem maiores
chances de lutar pelo empate e, se vencer, será zebra.
Retrospecto.- do Portimonense — Amoro, 0 a 0; Rangers, 2 a
0; e Estoril, 1 a 2; do Sporting — Espinho, 1 a 1; Penaf iel, 3 a 0;
e Boavista, 1 a 2.

Real Madrid/Esp x Gijon/Esp
(55%)
(25%)
(20%)
Em Madri. A situação do Real Madrid é semelhante à
do Benfica, em Portugal: viu reaparecer a suo chance
4
de lutar pelo título, após a inesperada derrota (3 a 0) do
líder, o Barcelona, porá o Valencia. Assim, o Real ficou a quatro
pontos do Barcelona e contra o Gijon, penúltimo colocado na
tabela, é o favorito aosoluto, mesmo porque atuará no Estádio
Sontiogo Bornabeu.
Retrospecto: do Real Madrid — Betis, 0 a 0; Kaiserslautern,
0 a S,e Cadiz 2 a 0; do Gijon — Valencia, 0a 1; Espanol, 3 a 1;
e Üsaaunu. I a 1

(30%)

Osasuna/Esp x Barcelona/Esp
(30%)
(40%)

Em Osasuna, Espanha. Ainda sob o impacto da derrota
para o Valencia, o Barcelona, líder do Campeonato
Espanhol, fará um jogo arricado contra o Osasuna, que
5
figura no grupo intermediário da tabelo, com campanha
razoável, que o habilita até a conseguir uma vitória — sem que
isto represente surpresa —, valendo-se do fato de atuar em seu
campo.
Retrospecto: do Osasuna — Cadiz, 6 a 1; Los Palmas, 0 a 0;
e Gijon, 1 a 1; do Barcelona — Zaragoza, 2 a 1; Leipzig, 1 a 2; e
Valencia, 0 a 3.

Atlético de Biibao/Esp x Castellon/Esp
(45%)
(30%)
(25%)
Em Bilbao, Espanha. Um compromisso aparentemente
muito fácil para o Atlético, que atuará em seu campo
contra o Castellon, último colocado na tabela e já
6
rebaixado para a 2a. Divisão, na próxima temporada. Apenas é
admissível um empate, pois a vitória do Castellon será zebra.
Retrospecto: do Atlético — Betis, 5a 1; Cadiz, 0 a 3;e Las
Palmas, 3 a 1,- do Castellon — Zaragoza, 2 a 3; Valencia, 1 a 4;
e Espanol, 2 a 3.

São José/RS x Juventude/RS
(35%)
(35%)
(30%)
Em Porto Alegre. O São José é um dos clubes de maior
tradição no Rio Grande do Sul, embora afastado desde
7
1973 da la. Divisão, para onde retorno agora, credenciado com o título de campeão da 2a. Assim, atuando em seu
campo, tem ligeiro favoritismo sobre o reformulado time do
Juventude, de Coxias do Sul, nesta partida válida pelo Torneio
Incentivo Gaúcho e único do teste do Loteria previsto para
sábado.

Retrospecto: do São Borja — Caxias, 1 a 0; Novo Hamburgo, 0 a 0; e São José, 0 a 0; do Guarani — Brasil, 0o I;
Juventude, 1 a 2; e Esportivo, 0 a 0;

Retrospecto: do ABC — Boraúnas, 1 a 2; América, 2 a 3; e;^
Riachuelo, 2 a 0; do Alecrim — Botafogo (PB), 3 a 1; Garanhuns '.
7'±
(PE), 2 a 3; e Atlético, 2 a 1.

Fiorentina/lt x Juventus/lt
(33%)
(34%)
(33%)

(40%)

Em Firenze, Itália. O Jüventus lidera sozinho o Campeonato Italiano, com 36 pontos, um a mais que a
Fiorentino. Portanto, este jogo poderá decidir o título da
9
temporada e, se o Jüventus tem a vantagem na tabela, a
Fiorentina atuará em seu campo. Jogo para palpite triplo.
Retrospectivo: da Fiorentina — Roma, 1 a 0; Torino, 2a 2; e
Cesena, 1 a 0; do Jüventus — Torino, 4 a 2; Roma, 3 a 0; e
Genoa, 1 a 0.

Chapecoense/SC x Figueirense/SC
(30%)
(30%)
(40%)
Em Chapecó, Santa Catarina. Jogo entre duas
jM f^
I ¦ ¦ equipes que não atravessam boa fase. O Figuei«BL ^»W rense cumpre campanha apenas regular nesta
Copa Governador do Estado, enquanto o adversário está pior
mas leva o vantagem do campo. Assim, qualquer resultado
será normal.
Retrospecto: doChapecoense — Carlos Renaux, 0 a 1; Avaí,
0 a 3; e Paissandu, 1 a 1,- do Figueirense — Blumenau, 0a I;
Joaçaba, 1 a 2-, e Rio do Sul, 2 a 1.

Avaí/SC x Joaçaba/SC
(45%)
(30%)
(25%)

Bonsucesso/RJ X Portuguesa/RJ

(30%)

(3°0/°l:

_m £^_\ No Rio. Jogo válido pelo Torneio Manoel Gomes..'
da Silva, do qual também participa o Madureira. v'_
I
^^t
¦Bfi ^mmW O Bonsucesso está credenciado pelo fato de ter
gnaho o Campeonato da 2o Divisão, o que possibilitou a suq,;
volta à divisão principal, este ano, junto justamente com.,a,,,
Potuguesa, segunda colocada. Assim, o Bonsucesso é o favorito, .
por atuar em seu campo, mas qualquer resultado será normal-....
Retrospecto: do (Bonsucesso — Portuguesa, 0 a 0; Madurei- >
ra, 2 a 1 ,• e Portuguesa, 2 a 0; da Portuguesa — Bonsucesso, 0 o
0; Bonsucesso, 0 a 2; e Madureira, 1 a 1.
-si»
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CLUBE

EMPATE

^| Barcelona ESP

Espartol

RealMad/id

^HNacional

MonieCristo GO 1

GO

Goiás

GO

11

Retrospecto: do São José — Novo Hamburgo, 3 a 5; Caxios,
0 o 0; e Sâo Borja, 0 a 0; do Juventude — Guarani, 2 a 1;
Criciúma, 2 a 1; e Brasil, 0 a 0.

Retrospecto: do Avaí — Rio do Sul, 4 a 2; Chapecoense, 3 a
0; e Carlos Renaux, 0 a 0; do Joaçaba — Internacional, 0 a 1;
Figueirense, 2 o 1; e Marcílio Dias, 0 a 2.

São Borja/RS x Guarani/RS
(40%)
(30%)
(30%)

ABC/RN X Alecrim/RN
(40%)
(30%)
(30%)

Em São Borjo, Rio Grande do Sul. O São Borja realiza
boa campanha no Torneio Incentivo e, atuando em seu
8
campo, é o favorito natural. Entretanto, apesar de o
Guarani não atravessar uma fase positiva, não se pode
esquecer que estarão se enfrentando equipes que se eqüivalem
por baixo. Assim, qualquer resultado será normal.

Em Natal. O ABC — um dos clubes de maior
gM ^^^
— não conse¦
^^_W tradição no Rio Grande do Norte
mMm kmmw guiu se classificar paro a Taça de Ouro nem para
a de Prata. Agora, em fase de recomposição do elenco, é o
favorito contra o Alecrim, embora este tenha condições afé poro
vencer, sem que o resultado represente surpresa.

A,

iSP^|
I

GO Hj

^^M Fiorentina IT
^H Jüventus IT
CartosHenaux
SC ^H Jo*çí!ifi SC
JHimef SC I^J FfgutVrenu SC
Genoa

Bologna

^Icaxiai

IT

IT

RS

lH Esponjo

ÍU Hl Novo Hamburgo HS^Iard.ii

Em Florianópolis. O Avaí aproveita a Copa
Governador do Estado para estruturar o time,
visando o Campeonato Estadual. Mesmo assim,
é o favorito contra a razoável equipe do Joaçaba, da cidade que
lhe empresta o nome. O empate, entretanto, não deve ser
desprezado pelo apostador.

ESpH

^BlasPalmaj ESI-

Goiânia

0

CLUBE

11 ^1 Juventude RS H
12 ^H Porto

S B."^

RS
ns
RS

PORT M V. Setúbal PORT

13 m Sporting PORT |j

Bentica PORT

¦

'-.

Barcelona 1 x 3
Las Palmas 1 x 0
Nacional/GO lx 1
Goiânia 0 x 1
Gênova 0x0
Bologna 0x0
Carlos Renaux 0x0
Inter/SC 4 x 1
Caxias
0x0
10 Novo Hamburgo 1 x 0
11 Juventude 0x0
12
Porto
2 x 1
13 Sporting 3 x 1

Espanol
Real Madrid
Monte Cristo
Goiás
Fiorentina
Jüventus
Joaçaba
Figueirense
Esportivo
Brasil
São Borja
Setúbal
Benfica

«
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Gol anulado

a modificação na defesa e no ataque do Flumlnense fez subir de produção o time cearense, que
pressionou durante vários minutos, obrigando a defesa carioca a se desdobrar. Apesar de toda a presáo, foi
Fluminense que novamente foi ao gol do Ceará:
uma falta cobrada da direita por Nei Dias foi ter à
cabeça de Edinho, que, por trás de Lula, testou para a
entrada de Amauri, de cujo pé direito saiu um chute
• forte. O juiz Romualdo Arpi Filho, mal colocado,
anulou o gol, alegando impedimento de Edinho, que
não existiu.
Quatro minutos depois, ajudado pela torcida, o
Ceará desceu ao ataque pela direita e, numa das
únicas vezes em que Edinho e Alexandre foram
batidos, saiu o cruzamento de Getúlio, que atravéssou o meio da zaga e chegou ao pé esquerdo de Jorge
Luís. Seu chute saiu fraco, mas colocado, no canto
esquerdo.
No segundo tempo, o Ceará voltou como se
esperava, com toda carga sobre o Fluminense, que —
inteligentemente — firmou-se em seu próprio campo,
deixando, bem avançados, Amauri, pelo meio, e Gilcimar, na esquerda. E foi utilizando os contraataques que os tricolores — um time bem mais jovem
e rápido do que o Ceará — assustaram muitas vezes a
defesa e a torcida locais. O técnico Dino Sani, querendo acelerar mais ainda a salda da defesa para o
ataque, tirou Mário, que parecia cansado na metade
do segundo tempo, e colocou Cristóvão, que se posicionou melhor entre o meio-campo e o ataque, jogando mais perto de Amauri.
E o Ceará, sem ponteiros jogando bem, tentou
! melhorar, trocando Jorge Luís por Josué e Ramon
por Tiquinho, mas nada disso surtiu o efeito desejado. O Fluminense prosseguiu contra-atacando e chegou a perder oportunidades de gol através de Amauri,
Gilcimar e até Jandir. De tanto insistir no contraataque, o Fluminense acabou obtendo o seu gol da
! vitória: Jandir recebeu uma bola desviada da defesa e
tocou rápido para Amauri, que lhe devolveu o passe,
; recebendo de volta na entrada da área. Ele avançou
que saiu cruzado, não
alguns passos e largou o chute, direito
de Lulinha.
• tão
forte, entrando no canto
Depois disso, o Fluminense deixou o tempo passãr. A vitória dá ao time das Laranjeiras o direito até
, de perder de 1 a 0, quinta-feira, no Maracanã.

\

Gilcimar, perfeito
em todos os setores
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Paulo Vítor — Pouco empenhado, porque o atamuique do Ceará, Insistindo pelo meio, não chutou
,¦ tas bolas. No gol, não teve culpa, porque o chute de
Jorge Luís foi bem colocado.
Nei Dias — Como defensor, estava jogando bem,
marcando Ramon em cima, mas de vez em quando lejogou de pontaj vando desvantagem. Aos 30 minutos,
' direita e não decepcionou, fazendo bons cruza! mentos.
,
,
Tadeu — Firme nas bolas por baixo e bem nas
;
I rebatidas de cabeça. No gol de Jorge Luís, falhou,
porque não cortou o cruzamento rasteiro que veio da
. direita e passou à sua frente. Ainda tentou atrapalhar
o chute de atacante, mas em vão.
Edinho — O melhor da defesa. É quem comanda
as ações. Está em excelente forma física. Apoia bem
para as
pela esquerda e está subindo foiotimamente
vencido no duelo
cabeçadas. Apenas uma vez
direto com o ataque cearense, exatamente no lance
o gol.
que antecedeu —
Boa atuação, não deu tréguas ao
Alexandre
' ponteiro Getúlio, que é rápido e driblador. Alexandre
o marcou em cima e ganhou o duelo.
Jandir — Excelente no desarme e melhor ainda
na armação. De seus pés nasceu a jogada do gol da
vitória.
Mário — Enqaunto teve fôlego, esteve sempre
Fluminense. Ajuda o
presente nos lances ofensivos do fazendo
passes lognmeio-campo e aciona o ataque,
so, com multa precisão. Foi substituído por Rubens
Galaxie.
Ângelo — Discreto, mas eficiente. Acompanhou
os passes de Magno e Nicássio, que são os construtores das boas jogadas de ataque do Ceará.
Robertinho — Estava mal, apesar de toda a sua
' velocidade.
Contundiu-se num choque com seu marcador, Bezerra, e saiu aos 30 minutos do primeiro
tempo.
,
..
,
Amauri — O mais fraco do time. Sem noção de
só
o
De
gol que
positivo,
colocação dentro da área.
marcou no segundo tempo e que praticamente classido
Campeoseguinte
fica o Fluminense para a fase
. ,
nato.
_
Gilcimar — O melhor em campo. Defendeu, armou, atacou, chutou em gol, esteve na direta, na
esquerda, no melo, deixou tonta a defesa do Ceará.
Tem muita habilidade e noção perfeita do jogo. Seu
o goleiro do Ceará
gol foi uma obra de arte: notou que
estava adiantado e tocou por cobertura, merecendo
inclusive aplausos da— torcida cearense.
Jogou bem na marcação e foi
Rubens Galaxe
eficiente nas jogadas de contra-ataque pela direita.
Cristóvão — Sua entrada foi providencial, porque
tiMário havia cansado. Deu mais poder ofensivo ao leme e se entendeu bem com o meio-campo. E ainda
vou mais força ofensiva, porque passou a jogar perto
de Amauri, que, até os 20 minutos do segundo tempo,
estava sozinho na frente, perdido entre os zagueiros.
No Ceará, o destaque foi o zagueiro central Lula e
o lateral-esquerdo Bezerra. No meio-de-campo. só
Nicássio apareceu bem. Os demais mostraram-se
Adeindividualistas. No ataque,—valeu o esforçonadefrente,
ficou isolado
mir, que — como Amauri
lutando contra Tadeu e Edinho.

O técnico Dino Sani comentou, após o
jogo, que a classificação do Fluminense
logo a
está bem mais perto, mas advertiu
"no Maracanã,
torcida para o fato de que,
vamos tomar certos cuidados, porque o
time cearense — de uns tempos para cá —
só tem jogado bem no campo do adversário".
O técnico do Fluminense gostou da
lamenatuação do seu time e até chegou a "houve
sorte,
melhor
de
falta
tar a
porque
muitos gols que perdemos e até vim que foi
anulado pelo juiz". Para Dino, a equipe
âesenvolveu um futebol dinâmico, destacando o bom entrosamento entre os diferentes setores.
Sobre o isolamento de Amauri, no ataque, explicou que o Fluminense estava
enfrentando um adversário dificil, forte,
que jogava dentro de casa e que tinha de
ganhar para poder pensar em classificação. Assim, primeiro pensou em atrair o
adversário, para depois partir em direção
ao ataque.
O zagueiro Edinho não quer afirmar
que o Fluminense já está classificado, mas
acha que a equipe, jogando com a vontade, a garra e o espírito de vencer de que
está imbuída, pode e deve ganhar novamente, quinta-feira. Ele destacou o futebol
praticado pelas duas equipes e frisou que,
no Maracanã, a partida também será muito dificil.
Cristóvão, que entrou no lugar de Mário, estava satisfeito, porque deu sorte ao
time com a sua entrada. Como Dino e
Edinho, ele considera o Ceará—um adversário perigoso, contra o qual tem de tomar
muito cuidado.
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... Fortaleza — A juventude do FLuminense envolveu. cansou e venceu todo o entusiasmo do Ceará, e a
vitória de 2 a 1 só nâo foi mais elástica porque o juiz
Romualdo Arpi Filho, confuso todo o tempo, anulou
um gol legitimo de Amauri e marcou fora da área uma
íalta contra Gilcimar cometida por Lula dentro da
grande área. Os cearenses, embora frustrados pela
derrota, acham que, quinta-feira, no Maracanã, podem surpreender a equipe tricolor, devolvendo a
derrota de ontem e ainda com uma diferença de dois
gols, sem o que não lhes será possível a classificação.
: , Os primeiros 10 minutos do jogo foram de autèntica pelada. Os dois times erravam passes, trocavam
balões e a bola em nenhum momento chegou a
qualquer um dos goleiros. Aos 11, Gilcimar foi lançatio, invadiu a área e foi derrubado por Lula. O juiz deu
a falta fora da área e até a torcida cearense riu. Nessa
altura, já se podia notar o esforço de Edinho, querendo defender, armar e atacar. E foi assim que ele
desceu pela esquerda e cruzou para Mário, que ia
fazer o gol quando o goleiro Lulinha — numa de suas'
poucas intervenções — pulou aos seus pés.
O meio-campo do Fluminense estava bem, ganhando as disputas com o do Ceará, e bem também estava o ataque, principalmente os dois ponteiros,
sempre acionados. Aos 30 minutos, Robertinho saiu,
contundido, entrando Rubens Gálaxe no seu lugar,
mas indo jogar na lateral direita, subindo Nei Dias
que
para a ponta. Isso perturbou o Fluminense,
havia, aos 27 minutos, feito o primeiro gol: Gilcimar
foi lançado por Mário e, na entrada da área, observando a má colocação do goleiro Lulinha, chutou por
cobertura, numa bela jogada.
'f'

O

Dino Sani vai pedir
cuidado no Maracanã

Egídio Serpa

qúlnho).
Técnico: Caiçara.
fluminense: Paulo Vítor, Nel Dias, Tadeu, Edinho e Alexandre;
Jandir, Mario (Cristóvão) e Ângelo; Robertinho (Rubens Gólaxe),
Amauri e Gilcimar.
Técnico: Dino Sani.
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até ter vencido de mais

Fluminense
CEARÁ 1 X 2 FLUMINENSE
Gols: No primeiro tempo — Gllcimor (27min) e Jorge Luís
— Amauri (32min).
(4Ómin). No segundo tempo
local: Castelão (Fortaleza).
Renda: Cr$ 7 milhões 750 mil 250.
Público paganfe: 39 mil 886.
Juiz: Romualdo Arpi Filho.
e Bezerra; Nicássio,
Çearó: Lulinha, Valdemir, Amílton, Lula
Magno e Jorge Luís (Josué); Getúlio, Ademir e Ramon (Ti-
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BANGU 3 x 1 SÃO JOSE
Gols: no primeira tempo, Tião Marino (12min) e Toninho de pênalti
e Pedrinho (21 min).
(37min). No segundo tempo, Luisão (2min)
Local: Moça Bonita
Renda: Cr$ 1 milhão 823 mil 700
Público pagante: 6 mil 069
Juiz: Manoel Amaro de Lima
Cartão vermelho: Sotter, Tata, Darci, Vágner e Toninho.
Lira
Cartão amarelo: Gerson Andreotti, Mococa e
Mococa, Lira
Bangu: Tião, Toninho, Moisés, Tecão e Marco Antônio;
e Vilmar (Marcelo)
Vágner
Pedrinho,
Luisão;
e
(índio)
Técnico: João Francisco
Gérson
São Jos,é: Ivã, Sotter, Ademir Gonçalves, Darci e Reinaldo;
Tião Marino e
Andreotti (Adilson), Ademir Melo e Tato; Edinho,
Niltinho (José Augusto)
Técnico: Fidélia.
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no empate
Ôs jogadores do São José não aceitaram a marcação do pênalti que resultou

W« *j_

Pedrinho , um gol
e várias jogadas
Tião — Não teve culpa
no gol e ainda fez algumas defesas importán-.
tes. Seu único defeito é
não saber sair do gol;
Toninho — Ficou preso à marcação de Niltinho e pouco avançou no
primeiro tempo. No segundo, ajudou Pedrinho
e se saiu bem. Parece estar um pouco acima de
seu peso normal. Cobrou
bem o pênalti, mas prejudicou o Bangu ao ser
expulso.
Moisés — Desta vez se
limitou a jogar na defesa.
Foi uma única vez ao
ataque. Mas no gol do
São José não subiu com
o atacante Tião Marino,
que cabeceou só. Esta foi
sua única falha. Está numa boa forma física e
técnica.
Tecão — Abusou das
jogadas violentas e devia
ter recebido pelo menos
cartão amarelo. E limitado, joga na base da vontade.
Marco Antônio — Começou mal, pois o pontadireita Edinho conseguia driblá-lo com certa
facilidade. No segundo
tempo, foi um dos destaquês do time. Anulou
seu marcador e ainda
ajudou os companheiros
de ataque.
Mococa — Esteve bem
na marcação do meiocampo. Tambem cometeu algumas faltas vio-

lentas, mas protegeu
bem os zagueiros na entrada da área.
Lira — Mais uma vez
jogou mal. Muito lento
na armação das jogadas,
disputa os lances com
faltas. índio entrou em
seu lugar e também não
esteve bem.
Luisão — É um jogador de pouca técnica.
Mas se destaca pela vontade. Marcou o segundo
gol, que tranqüilizou os
companheiros.
Pedrinho — Está em
grande forma física e técnica. Embora bem marcado por Reinaldo, conseguir fazer boas jogadas
de linha de fundo e marcou um belo gol, de perna esquerda.
Vágner — Até ser ex-pulso, era o atacante
mais perigoso.
Vilmar — É um ponta
que procura sempre a linha de fundo. Estava
bem, mas cansou e foi
substituído por Marcelo,
que pouco fez.
No time do São José,
os destaques foram o goleiro Ivã e o lateralesquerdo Reinaldo. Este
mostrou muita técnica e
não cometeu uma única
falta em Pedrinho. O zagueiro Darci, que foi um
dos principais jogadores
do time na vitória sobre
o Botafogo, ontem não
esteve bem.

São José promete
vingar a derrota
O técnico Fidélis, do São José, pouco
quis falar sobre a partida. No entanto
achou que o time foi prejudicado pela
arbitragem, que expulsou três jogadores,
além de marcar um pênalti que, segundo
ele, náo houve.
Fidélis estava nervoso e pouco conseprógula falar, prometendo apenas quea no
xlmo jogo o São José conseguirá vitória
com placar maior do que o Bangu, mesmo
sabendo que náo poderá contar com três
titulares.
Mas náo era só o técnico que estava
revoltado com a atuação do juiz Manoel
Amaro de Lima. Os jogadores e dirigentes
também. Tanto que o lateral-dlreito Sotter, um dos expulsos, quando foi chamado
p3los médicos da CBF para o exame antidoping disse:
— Eu não vou a este exame. Fui expulso no primeiro tempo. Porque vocês não
fazem este exame no juiz?
Sotter, no entanto, atendeu o pedido
dos dirigentes e foi para o vestiário realizar
o exame. Todos os companheiros estavam
revoltados no vestiário.

Time acha que podia
vencer por goleada
No vestiário do Bangu, completamente
lotado por dirigentes e torcedores, os jogadores lamentavam apenas náo terem ganho a partida por um placar maior, pois
acham que esta vantagem de um gol é
muito perigosa. Ninguém acredita que haverá um clima de hostilidade em São José
dos Campos.
O zagueiro Moisés, um dos destaques
do time, disse que o Bangu poderia ter
saído de campo ontem já classificado para
a quarta fase da Taça de Ouro.
— O importante foi que conseguimos
tirar a vantagem do São José, mas acho
que poderíamos ter conseguido a classificação neste jogo. Podemos até perder de 1
a 0, mas isto é perigoso, pois se tomarmos
um gol, o nosso time'vai procurar o empate
e aí pode complicar.
Vágner e Toninho estavam aborrecidos por terem sidos expulsos, pois não
poderão atuar no próximo jogo.

Numa partida tumultuada pela atuação do juiz
todos
Manoel Amaro de Lima, que conseguiu deixar vários
os jogadores nervosos, em conseqüência dos
cartões que distribuiu, o Bangu conseguiu um grande
de resultado ao vencer o São José por 3 a 1, depois até
Bangu
o
pode
Agora,
0.
1
a
estar perdendo por
em Sao Paulo,
perder o próximo jogo quarta-feira,
classificado
estará
um
de
que
gol,
diferença
uma
por
Ouro.
de
Taça
da
fase
a
para quarta
O Bangu começou bem a partida. Usava os doisà
chegar
pontas, Pedrinho e Vilmar que aconseguiram
estavam
linha de fundo e cruzar para área, ondeminutos,
o
sempre Luisão e Vágner. E logo aos 2
da
entrada
falta
uma
cobrou
Toninho
lateral-direito
da área e o goleiro do São José colocou a bola para
córner, evitando o primeiro gol do Bangu.
Mas foi a equipe do São José que conseguiu fazer
tempo.
o primeiro gol, aos 12 minutos do primeiro
Vilmar cometeu uma falta em Edinho e Tatá fez o
cruzamento para a área, onde Ademir Gonçalves
cabeceou com perfeição.
O São José, que jogava apenas para o empate,
ficou mais tranqüilo e conseguiu tocar a bola, dando
a impressão de que estava satisfeito com o resultado.
Com isto envolvia o time do Bangu, que se intranqüilizou e começou a cometer vários erros. Aos 34
minutos, o lateral-direito Sotter foi excluído do jogo
depois Vágner também
por reclamação e um minuto
era expulso por revidar a agressão no goleiro Ivã.
Três minutos depois, Toninho cruzou para área e o
juiz marcou um pênalti, alegando que Tatá tocou a
mão na bola.
Os jogadores do São José, insatisfeitos com a
marcação do árbitro, não queriam deixar que
Toninho cobrasse a falta. A partida ficou paralisada alguns minutos e o próprio Toninho, aos 37
minutos, cobrou o pênalti e converteu. Após a
cobrança, os jogadores do São José bateram paimas para juiz, como um forma de deboche.
O Bangu conseguiu a vantagem logo no início
do segundo tempo, aos 2 minutos, por intermédio
de Luisão, que aproveitou bem o cruzamento de
Toninho e cabeceou sem defesa para Ivã. Logo em
seguida, o meio-campo Tata foi expulso por reclamação, o que favoreceu o Bangu, que passou a
jogar mais ofensivamente.
Com a vantagem de 2 a 1 e com um jogador a
mais, o Bangu no segundo tempo dominou inteiramente o São José e, aos 21 minutos, o pontadireita Pedrinho, em jogada pelo meio, marcou o
terceiro gol do time, que poderia ter saído ontem
de Moça Bonita com a classificação garantida se
não fossem as inúmeras oportunidades de gol
do São José,
perdidas pelos atacantes. Darci, uma
falta destambém foi expulso após cometer
leal em Marco Antônio.

LOTERIA ESPORTIVA
ELES ACREDITARAM NO MANUAL
"Já fizemos 13
e nâo apenas 4.
pontos 8 vezes com o uso de seu manual
— Sr O.USR. —
como tem saído publicado em seus anúncios.
"Já me fez acertar 4 vezes; na última, fui o único acertado, de Brasilia.
—
com um prêmio de CrS 4.799 922.92. Joguei apenas CrS 2 885.00."
H.DCB. — (Brasília-DFI
Sr.
"Chave
"Venho
dos 13 Pontos Estou fazendo grande
parabenizá-lo pela
— Sr J.R.O. —
campanha em torno deste sensacional manual.
_
(Indianópolis-PR).
..
.. ...
"Nunca fiz mais de 7 pontos, agora ja estou
fazendo ato 12. — bra.
_
M FA. — (Olinda-PEI
C"Os
apostadores estão gostando muito de seu método. Que você
continue com este sucesso oue é seu excelente manual. Ja fizemos 1asj
pontos várias vezes com o manual— e com prêmios ma.ores que
(Rio Bonito-RJ).
Sr H.V.M
quantias
"Tivemos empregadas."
sucesso Jã fizemos 13 pontos 1 vez e vamos tazer mais
— Sr W.PO — (Lagoa da Prata-MG)
vezes."
"Obtive êxito com A CHAVET.OS 13 PONTOS Já fiz por 2 vezes 13
— br AMA.
pontos (testes 520 e 528) o que antes nunca foi possível.
— (Jaquanúna-SPI
_
.
,B„in,
"Já
— br J b i_ — itarasma
ganhei 2 vezes usando seu genial manual
22
062-RJ
CEP
44
072
Postal
Cx
Sétimo Frossard Pa.xâo
Peço folhetos grátis Manual A CHAVE DOS 13 FONTOS
Nome
Endereço
CEP
Cidade
sstaao
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JORNAL DO BRASIL

Vasco empata e cria confusão no fim do ioao
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Jorge César Wamburg

OS GOLS

Para o Vasco, muito pior do que o resultado
de 1 a 1 foi o tumulto que envolveu o juiz e os
bandeirinhas no fim do jogo. Afinal, o time só
depende de seu próprio esforço para conseguir
a classificação, difícil mas não impossível pela
vantagem do empate que o Grêmio tem. Mas o
que aconteceu ontem em São Januário pode ter
sérias conseqüências para o clube.
Dos jogadores, nada a reclamar, porque
fizeram o que foi possível para derrotar o adversário e souberam aceitar o resultado com tranqüilidade. Foi exatamente Isso que faltou aos
dirigentes e torcedores ao terminar o jogo,
quanáo procuraram cercar e agredir Manoel
Serapião Filho e seus auxiliares, como se isso
pudesse mudar o placar.
Equilíbrio
O Vasco conseguiu a vantagem de 1 a 0 no
primeiro tempo com um gol de Pedrinho aos 36
minutos, numa falha de Leão. A essa altura, as
duas equipes já haviam perdido várias oportunidades para marcar, tanto por falhas dos atacantes como pelas defesas de Leão e Mazaropi.
O Vasco tinha maior domínio do jogo, pela
necessidade de vitória, mas o Grêmio também
atacava com perigo. Aos 13 minutos, Cláudio
Adão chutou e Leão defendeu com a perna
esquerda; aos 14 minutos, um lançamento de
Bonamigo para Baltasar surpreendeu a defesa
adiantada, mas o atacante tentou passar por
Mazaropi e o goleiro conseguiu antecipar-se e
defender; aos 16, Baltasar chegou atrasado
num cruzamento de Paulo Isidoro em que estava livre para marcar; aos 18, Leão espalmou a
córner um chute muito perigoso de Marquinho;
aos 21, Wilsinho invadiu a área e chutou mal; e
aos 29 Paulo Isidoro e Júlio César falharam
também na conclusão.
Esses lances demonstram o ritmo e a boa
qualidade técnica do jogo no primeiro tempo.
Mas estava o juiz Manoel Serapião Filho, que
várias vezes deixou de marcar faltas claras da
defesa do Grêmio sobre os atacantes do Vasco,
como um pênalti de Vantuir em Marquinho aos
31 minutos. Mas a principal oportunidade de
gol do Vasco foi perdida duas vezes seguidas
aos 45 minutos. Cláudio Adão cabeceou no
travessão um cruzamento de Marquinho, com
Leão batido, e na volta Roberto emendou de
primeira por cima do gol, da pequena área.
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Ao final da partida, a PM fez o cerco de proteção ao juiz mas logo começaria o tumulto
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Mudança
No segundo tempo, o pênalti de Mazaropi
em Paulo Isidoro, marcado aos 2 minutos de
jogo, deu outra feição à partida e mais tarde
seria causa da violência no fim do jogo. O gol de
Baltasar na cobrança da falta fez com que o
Grêmio se retraísse para garantir o resultado
que lhe interessava e o Vasco passasse a pressionar mais em busca da vantagem.
Esta pressão não deu resultado porque a
chuva forte que caiu desde o começo do segundo tempo prejudicava a seqüência das jogadas
e facilitava a boa defesa do Grêmio. No jogo
rasteiro, ficava difícil para o Vasco levar a bola
até a área e pelo alto De León e Vantuir
estavam absolutos na marcação sobre Roberto
e Cláudio Adão. O Vasco cercou muito a área,
mas raramente conseguiu concluir com perigo
real de gol.
Tecnicamente, a partida foi boa apenas no
primeiro tempo, com o gramado em condições
normais. O Vasco procurou explorar mais as
jogadas pela direita, onde Wilsinho levava nltida vantagem sobre Dirceu, com boa ajuda de
Rosemiro, e o Grêmio tentava abrir espaços
com Paulo Isidoro, Tarciso e Baltasar em invéstidas sempre perigosas. O segundo tempo foi
disputado à base de entusiasmo e o resultado
acabou sendo justo.
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Lopes (D), que também é delegado, queria obrigar o tenente Delvos a prender o bandeirinha
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Dirigentes deram o
pior dos exemplos
O tumulto no flm do jogo começou quando o juiz
Manoel Serapião Filho encerrou o jogo e aguardou no
centro do campo os bandeirinhas Anivaldo Seixas e
Ademário Teixeira. Diante do ambiente de hostüidade latente por parte da torcida, a PM cercou o trio,
mas um torcedor invadiu o campo e tentou iniciar a
agressão, surgindo entáo verdadeiro conflito no campo, de que por pouco os três escaparam vivos.
Já com a confusão formada, dirigentes do Vasco
também partiram para o trio de arbitragem e um
número cada vez maior de torcedores das arquibancadas começou a pular as grades. No bolo formado
junto à entrada dos vestiários estavam, entre outros,
o vice-presidente de futebol, Antônio Soares Calçada,
o assessor da presidência, Eurico Miranda e o presidente do Conselho Fiscal, Mário Cupelo, que foi
atacado e mordido por um cão amestrado da PM
quando tentava alcançar o juiz.
Ameaças
Os dirigentes do Vasco mostravam-se completamente transtornados com a atuação de Manoel Serápião Filho. Esqueceram-se, talvez, de que o Vasco não
foi eliminado com o empate e, se a atuação do árbitro
foi ruim, ofensas e agressões náo devolveriam o ponto
perdido. Eles invadiram o campo não para conter os
torcedores, mas para hostilizar o árbitro e sua atitude
insuflou ainda mais a torcida.
A responsabilidade dos dirigentes do Vasco é
maior ainda porque pode comprometer todo o seu
esforço para remodelar e transformar Sâo Januário
novamente num estádio para partidas até de médio
porte, como alternativa para o Maracanã. Na conftisáo, a torcida começou a atirar pedras e garrafas para
dentro do campo e o repórter Hideki Takizawa, da
revista Placar, atingido por uma pedrada na testa,
sofreu sério ferimento.
Com muita dificuldade, a PM conseguiu colocar o
trio de arbitragem no vestiário, mas a confusão no
campo continuou. Dirigentes do Vasco tentavam de
todas as formas impedir que a polícia prendesse
torcedores que invadiram o gramado e trocavam
empurrões como os policiais. Nas arquibancadas, os
remanescentes começaram a disparar fogos de artifício contra a torcida do Grêmio, que permanecia nas
sociais por trás tio gol dos vestiários. '

Atuações
Vasco

Antes do jogo, a truculenta segurança do Vasco iniciou confusões agredindo torcedores

Lopes quis prender bandeirinha
O vice-presidente de futebol disse que
da vontade do ofendido,

No vestiário do Vasco, a maior preocupaçâo do técnico Antônio Lopes foi tentar
prender o auxiliar Anivaldo Seixas, ao
saber que na confusão do campo ele agredirá com a bandeira o vice-presidente de
futebol, Antônio Soares Calçada. Lopes,
que é delegado de policia, queria que o
bandeirinha fosse autuado na 17° DP.

A prisào de Anivaldo Seixas só não
aconteceu porque o Tenente da PM Delvo,
a quem ele pediu essa providência, achou
que não poderia agir por Calçada nâo
querer apresentar queixa. Houve então
uma discussão entre os dois policiais. Lopes argumentava que o crime era de ação
pública — lesão corporal — e a ação poli-

ciai independia
com o que náo concordou o Tenente.
Bacharéis

A discussão entre Lopes e o Tenente
em nada resultou. O técnico ficou surpreso com a posição do PM, que dizia ser
bacharel em Direito, tal como o técnico.
— Nâo sei em que Faculdade o senhor
estudou para achar que isto é um crime de
ação privada. Como o policial e bacharel
em Direito, estou surpreso, pois basta o
conhecimento do fato para que o agressor
seja autuado e o senhor não precisaria
esperar por mais nada — comentou o
técnico.

se dirigiu ao árbitro no final do jogo apenas para interpelá-lo sobre o motivo de
não ter descontado o tempo de paralisação após a marcação do pênalti e outras
interrupções da partida. Neste momento
— explicou — Anivaldo Seixas o atingiu
com sua bandeirinha, com violência.
A queixa geral do técnico, jogadores e
dirigentes era principalmente quanto o
gol do Grêmio. Todos alegavam que o juiz
deixou cobrar a falta de Wilsinho irregularmente e depois houve falta de Baltasar
sobre Ivà, além de um toque de mão do
atacante ao passar a bola para Paulo
Isidoro. Além,disso, várias outras marcações eram contestadas.

Juiz entrega a súmula na 3a-feira
O juiz Manoel Serapião Filho prometeu entregar terça-feira à CBF a súmula
do jogo de ontem, relatando todos os
acontecimentos do final do jogo, mas náo
quis revelar quais os dirigentes que citará
como responsáveis pelo tumulto em São
Januário. O árbitro permaneceu longo
tempo no vestiário, até que a polícia afãstasse os torcedores para permitir sua
saída.
Baiano, 37 anos, Manoel Serapião Filho, com 10 anos de arbitragem, disse ter
sido a primeira vez que passou por momentos tão difíceis num campo de futebol.
O bandeirinha Anivaldo Seixas. também
da Bahia, não quis comentar ts incidentes

e a acusação de ter agredido o vicepresidente Antônio Soares Calçada com
sua bandeirinha.
Clima
O ambiente em São Januário começou a ficar tenso a partir do momento em
que terminou a preliminar de juniores
entre Vasco e Bonsucesso. Não era apenas
a expectativa do jogo, mas as frases de
estímulo repetidas a todo o momento pelo
entrecortadas
locutor oficial do estádio,
"Vascaíno: e hora de
pelo hino do Vasco;
incentivar nosso time. Ninguém segura
essa torcida...O glorioso estádio de São

Januário vai viver mais uma tarde gloriosa...É hora de gritar Vasco, Vasco...Vamos
botar para fora, bem alto, o grito do
Vasco..."
Pouco antes de começar o jogo, houve
violenta briga entre seguranças do Vasco
e um torcedor, na entrada das sociais. A
mulher do torcedor chegou a se atracar
com o segurança e o tumulto logo se
formou. Quando o time entrou em campo,
uma bateria de fogos de alto poder expiosivo foi acesa atrás do gol da piscina, onde
o Grêmio batia bola. As explosões duraram mais de três minutos e os jogadores
do Grêmio tiveram que *e afastar mais
para o meio-campo, devido à fumaça
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Mazaropi — Passou por momen-...
tos difíceis no primeiro tempo eho1'
segundo quase não teve trabalho. _.
Evitou um gol de Baltazar comv
uma salda perfeita e no pênalti nâò'teve sorte. Caiu do lado certo, mas'as bola molhada escapou-lhe dos1braços. Algumas vezes, fez defesas'.
parciais em bolas difíceis e garantiu-,,
o resultado. ,,';.*-.•
Rosemiro — Apesar da presença^;
de Júlio César aberto pela extremai"''
subiu muito ao ataque e procurou
com os cruzamentos criar situações
para Roberto e Cláudio Adão, que'1
não foram aproveitadas.
Rondinelli — Muito nervoso nof"
primeiro tempo, depois de uma en-v
trada dura de Paulo Isidoro e quase-;.,'
provoca uma expulsão. ;vIvã — Numa partida em que_,p"s'
Grêmio só foi à área do Vasco np,;.
primeiro tempo, saiu-se bem e ten-". ,'
tou várias vezes na segunda etapa''
ajudar o ataque. Como sempre, des--''
tacou-se pelo espírito de luta.
Pedrinho — Fez o gol pela pero
sistència com que vai à frente. &;,;;
tenta constantemente o chute de/.,
fora da área. Teve um primeiro teiriv-.....,
po melhor do que o segundo, quán-V
do o Vasco foi mais técnico.
'
Serginho — Excelente primeiro'
tempo e razoável no segundo. Na. "
cobertura e na marcação trabalhou
bem e procurou também se aprQ-,.'
veitar do recuo do Grêmio para'
criar jogadas na frente. "./..<'
Dudu — Não teve a mesma çfi-,..'
ciência de outras ocasiões nas joga-; ".,
das com Cláudio Adão e Roberto,
pelo excelente bloqueio do Grêmio.;;
Errou muitos passes, o que não'é'",',
comum em suas atuações. ' ._':'.
Cláudio Adão —Sua única opor-; ;
tunidade real de gol foi na cabeça-;'.'.
"'..
da que colocou no travessão. Nãô "'
soube como sair da marcação dp.
Se'..
Grêmio no meio-campo e pouco "'"^.i
apresentou para as conclusões,
Wilsinho — Deveria ter sidó'"^
mais explorado em jogadas de velo-;' cidade sobre Dirceu, muito pesado"
e sem condições técnicas de acom-:~"
panhá-lo. Foi o melhor do ataque," t.
apesar de prejudicado no segundo;"';
tempo pelo campo pesado.
^.'""t
"
Roberto — Não rendeu a metadfe
do que pode. Jogou quase sempre';
entre De León e Vantuir e de costas';.
para o gol, o que permitiu aos za-';'"'
gueiros levar sempre vantagem nós;';
cruzamentos. ¦•¦' .'*.-*
Marquinho — Jogou muito béríi "
no primeiro tempo, movimentando1'";'.
se por várias posições e levando
vantagem quando abria pela es-,'
No
querda sobre Paulo Roberto. TipíRItíi
segundo, caiu de produção.

Grêmio
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Vasco 1 a 0 — Num chute'
cruzado de Pedrinho, da intéi*
mediaria, Leão se atirou parava
defesa no canto esquerdo, mãS'
espalmou a bola para dentro do
gol, quando parecia pronto pá-1'
ra uma defesa fácil.
Grêmio 1 a 1 —¦ O juiz mar--"
cou falta de Wilsinho próximo à~
área do Vasco e mostrou cartáéf^
amarelo ao ponteiro. Enquanto*
ainda estava de costas para bo;
la, anotando a advertência, Dir-1":;
ceu cobrou para Baltasar, qué'-""
na disputa com Ivã derrubou ô';'
zagueiro e caiu com ele na gratí-'-''
de área. A bola sobrou pãrá^'
Paulo Isidoro, que preparava^ d"
chute quando foi derrubado pòí'¦_['
Mazaropi com um carrinho!u
Baltasar cobriu o pênalti mfeilj,'¦''
no canto esquerdo, e Mazaropi''
se atirou bem, mas apesar do "'
chute fraco deixou a bola nio*''
lhada escorregar do seu braço
--^
para dentro do gol.

Vasco 1 x 1 Grômio
Gols: no primeira tempo, Pedrinho (36min). No segundo tempo,
Baltasar, de pênalti (2min).
local: São Januário
Randa: Cr$ 7 milhões 826 mil 400
Público pagante: 22 mil 899
Juiz: Manoel Serapião Filho
Cartão amarelo: Mazaropi, De León, Baltasar, Paulinho e
Wilsinho
Vasco: Mazaropi, Rosemiro, Rondinelli, Ivã e Pedrinho; Serginho, Dudu e Cláudio Adão; Wilsinho, Roberto e Marquinho
Técnico: Antônio Lopes
Grêmio: Leão, Paulo Roberto, Vantuir, De León e Dirceu; Batista,
Paulo Isidoro e Bonamigo; Tarciso, Baltasar (Paulinho) e Júlio
César (Tonho).
Técnico: Ênio Andrade
Preliminar: Vasco 8x0 Bonsucesso (juniores)
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Leáo — Comprometido pela fa%V,
lha no gol de Pedrinho. Mas téyjiX',
bons momentos na partida, como á
defesa com a perna num chute d£j„;
Cláudio Adão e outras bolas qúe..,.espalmou a córner.
Paulo Roberto — Teve que ape- lj:,
lar constantemente para faltas na.",
marcação sobre Marquinho e nãó .,",
mostrou um futebol de bom nível,J~
técnico.
."-,_
Vantuir — Formou com De Leóh«(A
uma excelente dupla, que foi o des-..,.,
taque do time. Imbatível nas bolas.,.^,
altas.
De León — É zagueiro que tanto
usa o físico como a habilidade técnica para se antecipar e ganhar as .
jogadas. Ele e Vantuir não deram
espaço para as jogadas de Robertoe Cláudio Adão
Dirceu — O mais fraco da defesa,
foi inteiramente dominado por WiK'"T
sinho no primeiro tempo e quase
complicou a situação para o setí'*»^
time.
"**?"
Batista — Cumpriu lgem sua
missão na cabeça de área, sem chè-v,«'
gar a se destacar. Não parece ter a' ?'"
mesma mobilidade dos tempos dó :
Internacional.
Bonamigo — Bom jogador de
meio-campo, foi uma peça impor- r._
tante para desarmar as jogadas
partidas de Dudu para Cláudio
Adão e Roberto.
Paulo Isidoro — Como sempre,
um jogador perigoso e que sabe-' tirar partido de qualquer situação '•
para criar uma jogada surpreen-"""' dente. Foi muito vigiado por Serginho, mas apareceu bem no jogo.
Tarciso —«Foi o mais fraco do
ataque, sem nenhuma jogada de
perigo para o gol de Mazaropi. No':"'"'-•
duelo com Pedrinho, perdeu' ">
sempre.
""¦'
Baltasar — No primeiro tempo,
•
¦¦•apareceu algumas vezes com periga
na área do Vasco, mas no segundo'- -;'
ficou muito isolado e nada conseguiu, até ser substituído por Paulinho, que também nada conseguiu
nos poucos minutos em campo.
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Técnico do Esporte diz que vence em Recife
-_L

<p técnico Ernesto
Guedes, do Esporte, garante que com a volta
db~ centro-avante RoPerto, na partida de
quarta-feira, em Recife,
sua equipe derrotará a
do Flamengo e se classificará para a fase segülnte da Taça de Ouro.
Cara ele, o Flamengo
esteve apenas um pouco melhor, mas que com
Roberto, a deficiência
do seu ataque em termqs de concluir as jogadas não mais existirá.
V Com Roberto, nosso .ataque funcionará
muito bem. Na partida
de., hoje, estivemos várias vezes a ponto de
marcar, mas falhamos
nã conclusões. Com Robèrtp, será diferente.
Ele, volta ao time na
quarta-feira e tenho certeza que temos amplas
cqncüções de claãsificação.
Vários jogadores pensam igual ao técnico do
time pernambucano e
lembram ainda que como o jogo será na Ilha
do Retiro, cujo campo é
irregular, o Flamengo
não. terá como tocar a
boià:
SI o time do Flamengq_íoca muito e ganha a
maioria dos jogos através do seu toque. Mas,
lá será diferente. O Fiamengo terá pela frente
um Esporte bem diferente. Vocês podem estar-certos disso — coméritou o goleiro País.
t),p uma maneira geral, não houve reclamações. Apenas o técnico
Ernesto Guedes se
queixou de um pênalti
sofrido no segundo tempo em Cigano. Neste
lance, o juiz correu em
direção à área e apontoii para a bandeira de
córner.
— Nosso jogador foi
derrubado por trás e ele
viu que o lance
quando
foi "dentro da área, marcou apenas córner. Para
mim, foi a única falha
da arbitragem.
Vitor pode jogar
no lugar de Lico
Carpegiani ficou satisfelto com a apresentação do
Flamengo e embora tenha
afirmado que se decidirá
só amanhã sobre o aproveitamento de Vitor, substituindo a Lico, disse que é
bem possível escalar o time com a mesma formação'que iniciou a partida
de ontem.
Na opinião do técnico, o
Flamengo se apresentou
bem, melhor que na partida contra o Corintians,
considerando o Esporte
superior à equipe paulista.
— .Tivemos várias oporturúdlades e poderíamos
com um pouco mais de sorte conseguir um resultado
maior. Entretanto, o Esporte mostrou melhor toqué-de bola que o Cortatians! e chegou a nos ameaçar em algumas ocasiões.
Mas, esta vitória foi importante e vamos para Recife
com; amplas possibilidades
de classificação.
Apesar de o Flamengo se
classificar mesmo perdendo por diferença de um gol,
Carpegiani diz que sua
equipe irá a campo pensando exclusivamente na
vitória:
— Jogaremos o nosso futebol de sempre. Nossa
equipe é ofensiva e não vamos querer tirar vantagem
de podermos até mesmo
perder. E não poderia ser
de outra forma. Vamos a
Reòífe para ganhar e partirmos para a outra fase
em' melhores condições
que o nosso adversário —
garantiu o treinador.
Marcelino foge
e leva as malas
Todos estavam alegres
com a vitória sobre o Esporte, mas os comentários
dos dirigentes eram sobre
o misterioso desaparecimento do centroavante
Marcelino, que deixou sorrateiramente a concentração de Sáo Conrado, no
sábado, de malas e bagagens. Seu paradeiro, ninguém sabe.
Há quem garanta que ele
fugiu para Sáo Paulo, a fim
de acertar sua transferência para o Palmeiras. Entretanto, o vice-presidente
de futebol, Eduardo Motta,
acha. que ele náo agiria
desta forma e se houvesse
algum clube interessado
na sua contratação, ele sena o primeiro a procurá-lo.
— Trata-se de um rapaz
de boa criação e que nos
cima alguma coisa se qui^sse se transferir para ouero ciube Se viajou é possivel mesmo que tenha voltado para Belém, com saudades da noiva ou dos seus
parentes mais próximos.
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Campo Neutro
José Inácio Werneck
times de estilos completamente diferentes, ambos privados de seu centroavante, a debaDOIS
terem-se em um gramado alagado durante todo o primeiro tempo e boa parte do
segundo. Foi isto o Flamengo x Exporte
de ontem, ganho pelo time carioca graças
a uma categoria inegavelmente superior
de seus jogadores, embora as condições
do gramado lhe fossem desfavoráveis.
O estado do campo na verdade favorecia o time pernambucano e ele lutou
muito no primeiro tempo, apesar de estar
atrás no marcador desde os oito minutos,
com um gol muito bonito em que Zico
fingiu que ia passar para depois virar e
chutar de pé esquerdo.
O Esporte não se amedrontou e
quase empatou com um chute de Givanildo na trave, mas o ímpeto ofensivo de sua
equipe era bastante amortecido quando a
bola chegava a João Carlos, um centroavante que nem de longe possui a eficiência do titular Roberto. No lado do Fiamengo, Reinaldo também encarregava-se
de estragar muitos ataques, mostrando
em cada lance a indecisão de um jogador
que ainda não conseguiu conquistar a
torcida.,
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a exemplo dos demais
Titã (7), além de bem marcado, sentiu dificuldades em tocar a bota no campo pesado,

FLAMENGO 1x0
trás. Zico entrava
Aos sete minutos do Io tempo, tocou rasteiro para
e chegou a passar por
velocidade
em
Leandro fugiu pela direita e da linha ela, mas conseguiu alcançá-la e de
de fundo centrou alto para a área. A virada, de esquerda, marcou o primeibola foi dominada por Reinaldo, que ro gol.
FLAMENGO 2x0
segunto tem- do impedimento e Zico teve apenas o
do
Aos 20 minutos
de desviá-la do goleiro. O gol
po, o Flamengo atacou pela esquerda trabalho
no momento do passe
e Adllio, percebendo a boa colocação foi legal porque
condições de
de Zico, passou-lhe a bola. A defesa do o lateral Antenor dodava
Flamengo.
ao
atacante
jogo
marcação
a
esperando
Esporte parou

Atuações
Flamengo
Raul — Andou falhando em
alguns cruzamentos, mas nas boIas chutadas a gol mostrou segurança. Sua defesa mais difícil foi
num centro de Bebeto, no qual a
bola foi em direção ao ângulo,
obrigando-o a um grande esforço
para alcançá-la.
Leandro — Teve trabalho com
o ponta Bebeto, mas ainda assim
foi várias vezes à linha de fundo,
criando ótimas oportunidades de
gol para seus companheiros. Uma
boa atuação.
Marinho — Mostrou categoria
e perfeita colocação na área. Venceu todas as disputas de bola e foi
um dos destaques da equipe, provando mais uma vez que atravéssa excelente fase.
Mozer — Também esteve bem.
Ganhando todas as bolas altas e
se antecipando muito bem aos
atacantes do Esporte. Deu boa
cobertura a Júnior e não se arriscou em ir à frente.
Júnior — Não tomou conhecimento do ponta Nilson e foi mais
um atacante e jogador de meiocampo do que propriamente um
lateral. Atuação correta, com momentos de grande categoria, porém pouco inspirado nas conclusoes.
Andrade — Esteve muito bem
na partida, distribuindo as joga-

das com velocidade. Para quem
ficou uma semana sem treinar até
que correu muito, principalmente
se for levado em conta o estado
pesado do campo.
Adllio — Foi um bom jogador,
mas sem mostrar o brilho de outrás ocasiões. Talvez devido ao
estado do campo, muito encharcado em razão do temporal qúe caiu
durante grande parte do primeiro
tempo.
Zico — Foi o melhor do jogo,
marcando dois gols e fazendo tudo
corretamente. Ainda assim, nâo
esteve nos seus melhores dias.
Titã — Lutou como de costume, mas faltou-lhe poder de decisão. Teve bons momentos na partida, mas encontrou muita diflculdade para fugir da marcação do
Esporte.
Reinaldo — Fez um excelente
primeiro tempo, deslocando para
as pontas e abrindo espaços para
seus companheiros. No segundo,
parecia cansado e pouco produziu.
Lico — Esteve mal. O campo
encharcado dificulta-lhe a movimentaçao, já que é muito leve.
Acabou substituído por Vitor, que
fechou melhor o meio-campo do
Flamengo, que a partir da sua
entrada produziu bem mais.

Esporte
Pais — O melhor do Esporte.
Náo teve culpa nos gols e fez bonitas
defesas. Falhou apenas na reposição
da bola e em duas ocasião bateu o
tiro de meta nos pies dos atacantes
do Flamengo.
Antenor — É um jogador limitado tecnicamente, mas com um excelente preparo físico. Apesar do campo encharcado, apoiou sempre em
velocidade e mesmo no fim deu piques ao ataque.
Mariào — Um zagueiro alto e
gordo. Impõe-se pelo tamanho, pois
é lento e sai pouco do chão. Futebol,
mostrou muito pouco.
Paulo Omar — É também grandalhão, mas um tipo esguio e com
boa movimentação. Fez o que pôde
para cobrir o lateral Aílton e o próprio Marlão. Mas, no lance do segundo gol, estava mal colocado, permitlndo que Zico penetrasse livre.
Ailton — Um lateral fraco.
Apoiou e marcou mal. Foi envolvido
por Titã e Leandro em diversas ocasiões e quando se lançou a frente,
nada conseguiu de positivo.
Merica — Jogador que continua
marcando duro, como na época em
que pertencia ao Flamengo. Só que

agora não tem a mesma velocidade
e se desloca pouco. Talvez, preocupado com o ataque adversário.
Givanildo — É um jogador técnico, mas muito lento. Custa a se
deslocar e isso deu tempo para que o
Flamengo sempre se organizasse
nas jogadas de contra-ataque do Esporte.
Edson — Junto com País, foi o
melhor do Esporte. Mostrou categoria em diversos lances e foi o que
mais deu trabalho no meio-decampo, se bem que a omissão dos
companheiros acabou por prejudicá-lo.
Nilson — Um ponta-direlta fraco. Não passou uma vez sequer por
Júnior e acabou substituído por Cigano, outro que pouco acrescentou
ao ataque do Esporte.
Joáo Carlos — Um centroavante
medíocre, que se preocupou mais
em dar botinadas nos adversários
do que em acertar a bola. Betinho,
que entrou sem seu lugar, também
não mostrou nenhuma virtude.
Bebeto — Tem na velocidade
sua única virtude. Fez boas jogadas
pela esquerda, mas cansou logo e se
omitiu por completo no segundo
tempo.

Zico volta a ser
o maior destaque
Zico voltou a ser o destaque do Flamengo e o
responsável direto por mais uma vitória. Longe de
mostrar todo o seu potencial, pelo menos foi o mais
objetivo e aquele que menos errou. Seus passes sempre
chegavam aos pés dos companheiros e, além disso, teve
o mérito de marcar os dois gols da vitória.
No vestiário, conversando com seu Irmão Antunes,
dizia-se satisfeito com a apresentação do Flamengo.
Para ele, a equipe encontrou mais uma vez um campo
pesado, mas ainda conseguiu um bom resultado.
O problema é que a torcida está acostumada com
goleadas e nem sempre podemos ganhar assim. Temos
que levar em conta que diante de nós estão 11 jogadores,
também dispostos a ganhar. Todos os jogos são difíceis e
jogar bem num campo encharcado fica difícil. Acho que
o Flamengo teve bons momentos na partida. Venceu
bem o Esporte e decide em Recife com amplas posslbilidades de se classificar.
Zico diz que a partida no Estádio da Ilha do Retiro
será mais difícil ainda.
Temos que ir a campo sem achar que já estamos
classificados. Temos a vantagem de perder por diferença
de um gol, mas vamos entrar pensando só na vitória,
porque senão eles crescem e vêm para cima da gente
como feras. Por enquanto, nada está decidido. Poderiamos ter vencido por um resultado maior, mas não
podemos reclamar de nada. Afinal, conseguimos uma
vitória de 2 a 0 e, se estávamos em desvantagem na
tabela, agora são eles que estão.
Outro detalhe favorável ao Flamengo, segundo Zico,
é a necessidade que o Esporte tem de vencer por
diferença de dois gols.
Eles agora teráo que sair para jogar e nos darão
mais espaços. Saberemos explorar esse detalhe, que nos
será altamente favorável. Jogar na Ilha do Retiro não
nos Intimida.
Bem humorado, Zico concluiu:
Acho que nosso maior adversário são as condições meteorológicas. Embora chova pouco no Nordeste,
como a gente vai para lá é possível que desabe um
tremendo aguaceiro. Daqui a pouco seremos contratados para acabar com o problema das secas no país.

Contratos de Adílio,
Leandro è Andrade
Os contratos de Leandro, Adllio e Andrade terminam daqui a dois meses. Porém, o vice-presidente de
futebol, Eduardo Mota, ontem mesmo iniciou os entendimentos com uma empresa interessada em auxiliar o
Flamengo na renovação desses jogadores. Ele não quis
revelar qual o grupo que participará do negócio.
— Seus diretores me pediram sigilo e estão certos,
pois se o negócio não der certo, a empresa acaba
prejudicando sua imagem, pois em vez de aparecer como
a que renovou os contratos dos jogadores passa a ser
aquela que não conseguiu fazer com que os jogadores
ficassem no Flamengo. E aí, a torcida do Flamengo não
a perdoará. Isso é uma faca de dois gumes e só pode ser
revelado quando estiver tudo certo.
Sobre estes entendimentos, Motta disse que estão
bem encaminhados e até o final dos contratos (os três
terminam no dia 31 de maio) tudo será resolvido. Os
jogadores do Flamengo se reapresentam terça-feira, pela
manhã, na Gávea, treinam e à tarde viajam para Recife.
Coube ao Flamengo uma cota de Cr$ 7 milhões.
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segundo tempo, com a diminuição da chuva e depois sua
NOcessação total, subiu proporcionalmente o rendimento do Flamengo e
esta melhora foi mais acentuada ainda a
partir da entrada de Vítor, passando
Adílio para a ponta esquerda, no lugar de
Lico.
Vítor empurrou o Flamengo à frente
e Adílio, que já vinha bem pelo meio,
continuou ótimo pela extrema, mostrando que no momento atravessa uma fase
em que consegue render bem em qualquer posição. As falhas defensivas, que
chegaram a ser gritantes no primeiro
tempo, foram eliminadas e o Flamengo,
se não tinha talvez merecido a vantagem
de 1 a 0 no primeiro tempo, com o
terreno seco foi tão melhor que poderia
ter saído de campo com um marcador
superior aos 2 a 0 do placar, sem injustiça.

pouco ou nada discutir
se foi ou não pênalti em Paulo
Isidoro. Eram dois minutos do seIMPORTA
gundo tempo e havia condições do
Vasco chegar à vitória, se estivesse bem.
A intranqüilidade da equipe porém pode
ser medida pelo fato de que, apesar da
pressão no segundo tempo, suas melhores oportunidades de gol tinham sido
construídas na primeira fase.
Inaceitável é que, sob pretexto de
protestar contra a arbitragem do juiz, se
tenha verificado mais uma invasão de
campo em estádios brasileiros, com
agressões ou tentativas de agressão. No
charivari saiu ferido o senhor Antônio
Calçada, que não é de agredir ninguém.
Mas se não tivesse invadido o campo, não
teria depois ferimentos a lamentar.
Na Europa, o Vasco já estaria punido com a derrota pelos incidentes em seu
campo e assim eliminado do Campeonato
Brasileiro. A lei de lá é simples e eficaz: o
clube é o responsável pelos desmandos de
seus diretores e torcedores, em casa e até
fora de casa, pois a equipe cuja torcida
agride ou invade campos fora de seus
domínios é punida com a perda de pontos. Na hipótese de o jogo ser em casa, o
clube não apenas perde os pontos como
tem o estádio interditado.
A regra é simples, justa, moralizadora e eficaz. No Brasil, estranhamente,
não é adotada. Por quê? Esta a pergunta
que faço há anos, sem uma resposta
convincente. Ainda no ano passado tivemos os lamentáveis acontecimentos do
Morumbi, quando o Botafogo lá foi jogar
com o São Paulo pelo Campeonato Brasi"competente inquérito"
leiro. Abriu-se o
e o competente inquérito, como de hábito, revelou-se incompetente, pois nada se
apurou. Por que não se adota aqui o
princípio europeu?
Como se dizia naquele antigo programa de rádio, é porque não deve haver
muita sinceridade nas medidas tão insistentemente apregoadas para disciplinar
nosso futebol.
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DE PRIMEIRA: Telê Santana, Menotti, Santivanez, Tim — os técnicos sulamericanos estão reunidos para protestar
contra a violência européia. Estão com
receio de ser massacrados na Espanha,
etc. Eu acho que há dois personagens que
mereciam ter sido convidados para falar
neste Simpósio tão ilustre e não foram:
chamam-se Mário Soto e Anselmo. Eles
poderiam dizer alguma coisa a propósito
da violência sul-americana, que os ilustres conferencistas parecem ter esquecido.

Flamengo agora tem vantagem mas poderia golear
Fotot de Rogério Reis

FLAMENGO 2 x O ESPORTE
Gol*: no primeiro tempo, Zico (7m) e no segundo, Zico (20m).
Local: Maracanã
Juix: Márcio Campos Sales
Renda: Cr$ 17 milhões 955 mil
Público: 59 mil 245 pagantes
Flamengo: Raul, Leandro, Marinho, Mozer e Júnior; Andrade,
Adílio e Zico; Titã, Reinaldo e Lico (Vítor).
^.x.
Técnico: Paulo César Carpegiani
Esporte: País, Antenor, Marião, Paulo Ornar e Ailton; Merica",
Givanildo e Edson; Nilson (Cigano), João Carlos (Betinho) er
Bebeto.
Técnico: Ernesto Guedes.
Cartão amarelo: João Carlos e Marinho.

Antônio Maria Filho
A situação do Flamengo é até certo ponto tranqüila pois, com a vitória de 2 a 0 sobre
o Esporte, o time se classifica para a próxima
fase da Taça de Ouro até mesmo se perder
pela diferença de um gol, no jogo em Recife,
quarta-feira. Mas poderia viajar amanhã com
a classificação garantida se aproveitasse a
metade das oportunidades que seu ataque
criou.
As circunstâncias de sua vitória de orítem foram semelhantes às da última quintafeira, quando derrotou o Corintians pelo
mesmo resultado: estava fácil chegar ao gol
adversário, as oportunidades foram inúmeras e seu domínio era total. Entretanto, faltou um pouco mais de capricho nos momentos de conclusão.

Reinaldo (9) foi o autor do passe do 1° gol. Zico (fora da foto) pegou de virada e venceu o goleiro País num belo chute
í^^V-ÍHWWMfWS^íftííS^

João Saldanha

O coelho
da sorte
bem o Flamengo
em jogo que andou difícil.
Foi naquela altura de 1 a 0,
GANHOU
quando o meio-campo do Esporte
comandou. Givanildo, Merica —
que sem fazer maldade é um ótimo
jogador — e Edson superaram a
desordem que o Flamengo implantou. O campo muito molhado atrapalhou o jogo e o toque de bola do
Flamengo deveria ser substituído por
jogadas largas. A bola que parece
dominada e o passe que ia ser certo
são perdidos. O Esporte chutou na
trave e Raul foi lá no segundo andar
buscar a bola. Um empate naquela
altura deixaria o Flamengo em situação precária.
Como se sabe, o time de Pernambuco leva vantagem do empate
na soma dos gols dos dois jogos. Este
e o de Recife, na quarta-feira. O
Flamengo tem Zico — que joga sério
— e, se a bola se apresenta boa, faz o
gol. Fez dois em jogadas muito bonitas do ataque. O Flamengo tem
passes muito rápidos e de primeira.
Assim, vai aos poucos passando o
adversário. Mas Titã e Reinaldo estavam demorando muito com a bola.
Reinaldo dava um drible a mais e
ficava em impedimentos infantis e
Titã prendia a bola em demasia. Isto
dava tempo ao Esporte de se arrumar e fazer coisas perigosas.
O segundo gol do Flamengo aliviou a barra e salvou a lavoura. Sim,
o Flamengo em Recife na quartafeira passaria mal com a vantagem
de um gol apenas e ao Esporte,
bastando empate em gols para se
classificar. Uma grande jogada de
Zico para Adílio e a volta garantiram
um bom resultado. Não é por acaso
que o Esporte chegou onde está.
Vítor foi mais uma vez o coelho da
sorte. O time cresceu, tocou a bola
com firmeza e fez vantagem de dois
gols.
Francamente, não creio que a
competição seja entre ele e Andrade. Os dois têm vaga juntos no time,
sobrando. Adílio ou Zico pode ir
para a frente com Nunes e pronto.
Ali atrás, o negócio fica bem mais
sólido. Bons também Raul, Marinho, Júnior e Leandro. Adílio e Zico
mais na frente, foram os bonzões do
ataque. Givanildo, Edson e Merica,
bons destaques no time do Esporte.
A arbitragem correta num jogo Íimpo e fácil de dirigir. Muito bacana a
atitude da diretoria do Bangu fazendo um ambiente esportivo de alto
nível para os torcedores de São José
dos Campos. Mas em São Januário o
pau comeu solto como se previa.
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Um passe de Adílio deixou Zico livre no 2o gol. A defesa parou pedindo impedimento
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Muito fácil
O Flamengo começou jogando muito
bem. Tocando rápido a bola e com seus
jogadores trocando de posições constantemente, ficava fácil entrar na área do Esporte.
Logo aos dois minutos, Reinaldo perdeu excelente oportunidade ao cabecear um centro
de Júnior. Pouco depois, numa outra jogada
de linha de fundo, Zico completou de cabeça
e Pais fez novamente uma boa defesa.
O gol do Flamengo surgiu aos sete minutos, numa bonita virada de Zico, que chutou
de esquerda. A bola ainda bateu em Marião
antes de entrar. Com a vantagem, o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo, mas ainda
teve uma outra boa oportunidade com Titã,
que chutou prensado com o goleiro País e a
bola saiu a córner.
Mas, a partir deste lance, as coisas pioraram para o Flamengo. O Esporte foi à frente
e passou a explorar as extremas, principalmente o lado esquerdo, aproveitando-se da
velocidade do ponta Bebeto. Num desses
lances, veio o centro para a área. A bola
passou por todo mundo e sobrou para Givanildo inteiramente livre, com Raul desequilibrado. O jogador escolheu o canto, tocou
firme no lado esquerdo do goleiro, mas a bola
se chocou com o travessão. Dois minutos
depois, o mesmo lance se repetiu, só que em
vez de Givanildo, a bola sobrou para o ponta
Nilson que se atrapalhou no momento de
concluir e perdeu ótima chance para empatar.
As vaias
Como o empate era um péssimo resultado para o Flamengo e a esta altura parecia
que o Esporte conseguiria seu gol, já que
também encontrava facilidade para ir à frente, a torcida começou a vaiar. Além disso, a
! forte chuva que caía prejudicou também o
toque de bola do Flamengo, que demorava
muito ao sair da defesa para o ataque.
Veio o segundo tempo e as coisas melhoraram para o Flamengo após a entrada de
Vítor, que deu mais consistência ao meiocampo e passou a distribuir as jogadas de
forma inteligente. Ainda assim, o Esporte
quase empata num centro despretensioso de
Bebeto: a bola foi em direção ao gol e Raul
teve que fazer uma defesa difícil para córner.
A torcida só se tranqüilizou e voltou a
cantar com o segundo gol de Zico, aos 20
minutos, após uma jogada de Adílio. O Esporte, perdendo de 2 a 0, não teve mais
ânimo, e o Flamengo continuou buscando
um resultado mais amplo, que acabou não
conseguindo.
.. j«, ¦¦_'¦
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De quinta a terça-feira, o
Cupom da Copa é publicado no
JORNAL DO BRASIL
Nunca às quartas-feiras,
dia do sorteio.
Hoje e amanhã, ele será
publicado nos classificados
do JORNAL DO BRASIL.
Basta responder à
pergunta do cupom, preencher
com o seu nome e endereço e
depositar na urna de qualquer
agência de classificado do
JORNAL DO BRASIL ou na
Caixa Econômica, até 18:00hs
da terça-feira, para concorrer a
um Chevette por semana.
Um Chevette Hatch por

I

semana, inteiramente grátis.
Bandeirantes Canal 7-Rio e nas
arátis. Bandeirantes
nas 9
E para responder à
páginas de esporte do JORNAL
pergunta com segurança, fique DO BRASIL diariamente.
de olho nas dicas do programa
Não perca o Cupom da
Espanha 82-Gols da Copa, que Copa
vai ao ar de segunda a
sexta-feira às 21:25 e aos
sábados às 21:30, na

Rede
Bandeirante}
** Conal 7

JORNAL DO BRASIL

1 ulegria <Jr Zico, artilheiro da partiria
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APLAUDIDO DE PE EM GRAMADO
Susana Schild
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papel de um cientista que descobre o .
elixir da vida.

"Vitória dos Velhos"

Frente Brasil, de Roberto
Luiz Alberto Pereira, paulista de 31
Faria, o único filme a ser aplaudido de pé após exibição, foi o anos diretor de Jânio a 24 Quadros, provencedor do 10° Festival do Ci- curou em seu filme fazer um discurso
PRA
de Gramado, que come- sobre a incoerência da vida política brasiBrasileiro
nema
o
morou sua primeira década com o au- leira nos últimos 30 anos. Alternando
mento dos filmes concorrentes para 10 documentário e a ficção e muita caricatura dos personagens, o diretor quis mistulongas e 12 curtas (antes eram cinco).
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de que seu
cado por uma grande atividade cinema- apenas um destaque do júri), tão
tográfica — quem quisesse assistir a to- espírito esportivo não é assim noelástico
palco,
protestando
dos os filmes concorrentes ficaria pelo quanto pretende, "a
vitória dos velhos".
menos seis horas por dia no Cine Embai- pelo que chamou
O italiano radicado no Brasil, Uberto
xador, sem falar na mostra de super-8.
36 anos, estreante, escolheu para
Mollo,
eram
assinados
seis
por
Dos 10 longas,
drama intimisestreantes na faixa dos 30 anos, responsa- seu filme, Torment.a, um
reflexão:
veis por uma grande diversidade, tanto ta, com pouca ação e muita
e enteada ficam meses sozinhas
pelos temas abordados como na forma de madrasta
e comapresentá-los, estabelecendo-se um sutil numa ilha, onde afloram conflitos
fotograclima de conflito de gerações entre os petição. Apesar da qualidade da
fia de Renato Padovani, e das boas internovos e os veteranos.
pretações de Hileana Menezes e Bianca
Liberdade de criação
Byington, Tormenta nào apresentou o
Conflitos existenciais, a primeira gera- fôlego da renovação pretendido pela ala
tema seja na abordagem.
ção de Brasília, futebol, política, repres- jovem, seja noessa
a intenção do diretor,
era
Mas
nem
homossexuasexo,
drogas,
tortura,
são,
Roberto Faria (£) afirma que
em
tocar os sentimenmais
filtratados
preocupado
assuntos
foram
pelos
lismo
seu objetivo em Pra Frente
mes, e reconhecidos, na sua totalidade, tos das pessoas, disse.
Brasil foi o de recriar o clima
Os concorrentes mais jovens ao festipela comissão organizadora, como um
vivido em 1970 pelo país,
do desabrochar da liberdade de vai — José Antônio Garcia (26 anos) e
reflexo
envolvido pela Copa do Mundo e
ícaro Martins (27) — dirigiram O Olho
criação.
a violência política
A cidade de Gramado, enfeitada com Mágico do Amor, nos moldes das produfaixas e luzes colorida viveu intensamen- ções das pornochanchadas pela Boca do
te o Festival, orçado em Cr$ 20 milhões Lixo paulista. Pretendiam fazer um filme
ROBERTO FARIA, O DIRETOR
o sexo co(dois quais Cr$ 5 milhões dados pela crítico, daquele gênero, tendo
Embrafilme), recebendo perto de 400 pes- mo liberação das pessoas. Apesar de um
soas entre equipes dos filmes concorren- certo bom humor e do bom nível de.
tes e artistas convidados. Quinze dias interpretação de Carla Camuratti no paantes do início do Festival, os carnes de pel de uma jovem secretária que espia a
venda antecipada para toda a mostra já atividade de uma prostituta (Tânia Alse tinham esgotado. Diariamente eram ves) pelo buraco de uma parede, dificil"justi- i
clima de violência, re- dois lados, o Dr Barreto é
exibidos dois longas ã noite a partir das mente o filme poderia deixar de ser visto
21h, enquanto os curtas, com menos pú- como uma pornochanchada ou algo muitortura e inse- çado" e nesse dia o Brasil con- I
da ansiedade e da expectativa criada
pressão,
blico, passavam à tarde. No espírito do to próximo.
em todo o Festival, Roberto Faria, diretor do
na década de quista o tricampeonato.
gurança
O 70 é recriado pelo direFestival deste ano — ampliar a mostra
A atriz Ítala Nandi, por exemplo, no
melhor filme, controlava bem alguma intranPra Frente Brasil foi escrito I
APESAR
debate sobre o filme, afirmou tratar-se de
I
e
para criar um painel mais representativo
1981
em
qüilidade. Assistiu emocionado à primeira
montado
1979-1980,
em
da
Faria
através
Roberto
pritor
—
do cinema brasileiro de hoje
pode-se mera pornochanchada, sem qualquer coexibição pública de seu filme — e os aplausos da platéia yyy
sâo de um homem comum, Jofre na época custou Cr$ 30 milhões I
dificilmente se assistiria a um locação política e aviltante para a condidizer
no meio do filme, a torcida do público no final, as palmas
que
comilhões),
70
|
(Reginaldo Faria), pai de familia, (hoje, Cr$
festival mais heterogêneo, com os mais ção feminina, que recebeu a seguinte obcalorosas — devem ter servido de bom teste para a
:y.y de classe média, apolítico, preso
produzido com a Embrafilme, }
diversos resultados de realização.
eficiência de Pra Frente Brasil, junto ao público.
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Cartas
Capitalismo selvagem
Espanta o desplante com que as
autoridades governamentais tripudiam sobre a inteligência do povo.
Atribui-se-lhe certo nanlsmo intelectual incapaz de perceber as manobras
manhosas para iludi-lo. (...)
O espetáculo ora apreciado em socorro da penúria degradante da Previdência Social é por demais claro a
definir uma situação triste e pouco
ética. Diante de seu descalabro flnanceiro, fruto de desorganização estrutural, da fraude e do deslavado empreguismo eleitoreiro, pretende-se saná-lo
à custa de tributação quase exclusiva
sobre os aposentados, empregados e o
público em geral, pois, em última Instãncia, a taxação sobre qualquer setor
capitalista recai imediatamente sobre
o consumidor indefeso.
A desumana conduta da socializaçáo dos prejuízos com a personalizaçáo dos lucros, produto espúrio do
capitalismo selvagem (...), transformou-se em norma nos últimos tempos.
(...) Os órgãos estatais estão voltados
quase inteiramente para a rigidez tecnocrática, com exclusivista preocupação numérica, sem sentir a complexidade do ser humano, particularmente
em sua faceta afetiva, caracterizadora
de sua mentalidade.
Esse quadro se observa com as providências tomadas pelo Governo no
sentido de atenuar o caos financeiro
dos órgãos previdenciários, todo decorrente de administrações sucessivas
despreparadas, senão voltadas para
preocupações eleltorelras pelo menos
empolgadas por enriquecimento pouco.lícito. O dinheiro público parecelhes de propriedade individual, fácilmente dilapidável, ao invés de captalo e orientá-lo para os Interesses gerals, como de sua precípua função.
Fundamentado, naturalmente, em
texto constitucional, dirigiu o Governo federal um projeto de lei ao Congresso Nacional com os fins de aumento das alíquotas das contribuições previdenciárias para empregados, empregador essem qualquer distinção e no
cometlmento de injustiça, com grave
sofrimento para os aposentados, pretendeu retirar-lhes 75% da aposentadoria, se conseguida nova atividade
para cobrir a miséria de deficiente
salário.
Face táo clamante atentado, o Congresso rejeitou tal anteprojeto, com
pretensões a cobrir, em irresponsabilidade impar, aquele déficit, jamais ciaramente definido oficialmente em virtude de confusão administrativa,
aprovando a taxação dos chamados
produtos supérfluos, sem defini-los
nem enumerá-los.
O Governo inconformado, com incompreensível humilhação, em suas
pretensões econômicas, não teve dúvidas em usar de sua autoridade com
recurso aos dúbios escaninhos constitucionais, para lançar um decreto-lei,
com afronta aos órgãos legislativos,
dando novas características e reforçando arbitrariamente suas pretensoes financeiras, com agravamento
ainda maior das condições pecuniárias dos contribuintes em geral.
Sob o vão pretexto da enormidade
das despesas com a assistência medica taxou todos os aposentados em 3%
dos seus salários, não cogitados no
anteprojeto recusado. Institui ainda
alíquotas progressivas, em razão do
salário-minlmo recebido, o que no fundo representa a proposta eliminada.
Aproveitando-se, em falsa homenagem aos legisladores, numa tentativa
desmoralizante, estabeleceu tributação sobre o que considerou supérfluo,
notadamente perfumarias e produtos
de uso entre as classes ricas.
A maledicència popular bem ferina
afirma que nossas autoridades fazendarias não apreciam as mulheres bonitas, preferindo as peludas, pois taxaram pesadamente os depilatórios entre outros de somenos valor industrial.
Mais um achincalhe ao Congresso
Nacional diante da recusa aos impôstos anseios governamentais em esdrúxula taxação previdenciária.
É de conhecimento geral a relatividade no conceito de supérfluo, tanto
que a roupa assim se tomaria entre os
indígenas, mas também não se desçonhece que muitos produtos servem só
à classe alta e aos viciados sociais.
Embora pudessem causar relativo desemprego por provável redução de
consumo, seus operários ou técnicos
poderiam ser desviados para outras
indústrias se na direção administrativa do país tivéssemos estadistas e não
simples cidadãos alçados ao poder por
simples fatores circunstanciais, principalmente, à custa da força material e
do filhotismo e nunca pelo mérito, o
valor mais altamente seletivo.
Na incapacidade de apresentar soluções para a desordem nos órgãos
previdenciários com seu empreguismo
ilimitado e ocioso, com seus convênios
sempre assinalados por filhotismo
compadresco, gerador de situações
pouco éticas para a classe médica,
com a nào cobrança astuciosa de suas
dívidas das empresas públicas e privadas, avaliadas em Cr$ 100 bilhões, em
mais de centena de milhares de processos de infração e dívida ativa, com
conhecimento nas manobras bancarias, adotou o slmpllsmo mesquinho
de sobretributar os empregados, os
trabalhadores e os aposentados que
sofrem na carne as agruras de salários
continuamente achatados por incompetència governamental e por ambiçáo desmedida em um capitalismo seivagem. (...).
Essas manhas e essas manobras
oficiais já não mais são suportadas
pelas massas populares, que feridas
em seu brio e dignidade se revoltam ou
pedem justas soluções como prenunciam os apelos de 15 federações de
trabalhadores paulistas. Se atendidas
surgem calamidades sociais, onde a
ordem pública periclita, apesar de nâo
desejada, pois a toda revoluçáo preferimos a evolução, por mais consentânea com os destinos humanos. Ruyter
"Demaria
Boiteux — Rio de Janeiro.
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Telegrama
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Março de 1982, a poucos anos do
Século XXI, muita e muita coisa tem

sido modernizada em nosso pais. Temos reatores atômicos, foguetes na
Barreira do Inferno, computadores e
até mesmo alguns serviços públicos
que funcionam e muito bem, como o
Correio, por exemplo.
Entretanto, alguns sistemas ainda
se conduzem como há alguns anos,
quando a vida era doce e barata e
muitos de nós tínhamos bastante tempo Uvre para ficar à sombra das paimeiras na praia.
Um caso que menciono é o sistema
de distribuição de telegramas. Moro
em Santa Teresa e normalmente ninguém fica na minha residência durante o dia. Chegando em casa encontro
um aviso de que teria de ir à agência
dos Correios na Av. Pres. Vargas, 3077,
para receber um telegrama. Tentei fazé-lo pelo telefone, o que se mostrou
impossível face aos regulamentos da
ECT. Desta forma, pasmem. Um telegrama é enviado. O destinatário, morador em Santa Teresa e trabalhando
em Copacabana, deve ir a outra parte
da cidade (uma perda de tempo de
pelo menos umas quatro horas) para
receber um telegrama.
Evidentemente que, neste caso, o
telegrama ficará sem ser entregue e
servirá eventualmente a minha reclamação para alertar os técnicos da ECT
para casos como o meu, que certamente são muitos, em que a realidade nâo
mais está de acordo com as "normas"
da ECT para a entrega (entrega?) de
telegramas.
Contesto, por exemplo, por que o
telegrama não fica na agência Santa
Teresa, onde seria facílimo apanhar o
impresso? Por que não transmitem a
mensagem por telefone (já recebi telegramas mesmo do exterior por telefone, vindo a confirmação depois pelo
correio comum)? Neste caso pareceme que se tratava da Embratel, onde
certamente algum técnico mais arejado já compreendeu que as pessoas
nem sempre têm empregada que fica
permanentemente em casa nem tempo para irem apanhar essas mensagens em outro local da cidade. Sérgio
I.Vidal — Rio de Janeiro-

Protesto
Escrevo esta carta ainda exaltado
pela falta de responsabilidade e consciência de alguns funcionários da Viação Cometa que me atenderam na
Rodoviária Novo Rio no dia 11/3/82.
Na manhã desse dia, meu avô, Sr
Lauro Normand, era aguardado em
casa, aqui no Rio, pela família, pois
viria de Belo Horizonte num ônibus
dessa mesma companhia, que sairia
de Belo Horizonte às 20h40min do dia
10 e tinha prevista sua chegada às 6h
do dia 11.
Às 8h30min meu avô ainda não
havia chegado e, preocupado, liguei
para a Rodoviária Novo Rio. Disseram-me que todos os ônibus estavam
no horário, que o último havia chegado às 6h e o próximo chegaria às 15h.
Como minhas preocupações aumentavam, resolvi procurar, maiores informações na Rodoviária, para onde fui
imediatamente, já imaginando assaitos, acidentes, doenças, enfim explicações para a demora.
Antes de mais nada me dirigi ao
guichê da Viação Cometa e expliquei
toda a situação. Os funcionários confirmaram as informações: os ônibus
estavam todos no horário e a lista de
passageiros encontrava-se em Belo
Horizonte, sendo-me inacessível.
Comecei então minha jornada angustiosa pela Rodoviária, pedindo
chamadas pelo alto-falante, informações a guardas e funcionários sobre as
ocorrências da manhã, dando diversos
interurbanos, colocando a família do
Rio e de Belo Horizonte em pânico.
Tudo isso para mais tarde (quando
já íamos começar uma jornada de hospitais, delegacias e necrotérios) meu
avô chegar são e salvo com a graça de
Deus, informando-nos de que o ônibus
tinha quebrado na estrada e que, após
algumas horas de espera e uma baldeação, ele enfim chegara salvo, aliviado e indignado com a falta de respeito
demonstrada pelos funcionários da
Viação Cometa, que não medem as
conseqüências da sua falta de responsabilidade e consciência para com o
público. Registro aqui meu protesto.
Rogério Normand Corrêa — Rio de
Janeiro.

DOIS FILMES BRIGAM PELA
MAIORIA DOS PRÊMIOS, MAS A TORCIDA É
MESMO PARA O VELHO HANK
filmes — Reâs, concorrendo
em 12 categorias, e O Lago Azul
(On Golden Pond), com 10 — sáo
DOIS
ps principais candidatos aos premios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o famoso Oscar
cuja cerimônia de entrega realiza-se pela 54*
vez, hoje, no Dorothy Chandler Pavillon de
Los Angeles, com televisamento ao vivo
para vários países, inclusive o Brasil (TV
Globo, 23h).
Como de hábito, é grande no mundo do
cinema a expectativa em torno de quem vai
ou não ganhar a estatueta de zinco, cobre e
antimônio, folheada com ouro de 18 quilates,
com custo material que náo vai além de 100
dólares, mas que na verdade não tem preço:
sua conquista pode tornar um ator famoso
da noite para o dia, abrir portas para um
diretor jovem, fazer uma canção vender milhões de discos, transformar um filme relativãmente modesto num verdadeiro campeão
de bilheteria.
Essa expectativa deve-se, em grande
parte, ao fato de ser o Oscar algo táo cobiçado quando surpreendente. Numa recente
reunião de experts no assunto, em Los Angeles, constatou-se que nenhum deles jamais
conseguira antecipar mais do que quatro
ganhadores num só ano, em previsões em
torno das 10 categorias principais. Surpresas sempre acontecem e, geralmente, para
desapontamento das chamadas torcidas.
Este ano, o grande favorito — ou o
— do público é mesmo
grande preferido"velho
Henry Fonda, o
Hank" como é conhecido em Hollywood. Ele é um dos maiores
atores americanos de todos os tempos, tem
quase meio século de cinema e, no entanto,
jamais ganhou um Oscar, excetuando, é
claro, o prêmio honorário que a Academia
decidiu conceder-lhe, ano passado, quase
como expiação de culpa, achando que não
teria nova chance de ganhar o que realmente merecia: o Oscar de melhor ator.
Foi então que apareceu a oportunidade
de Fonda para trabalhar em O Lago Azul. E
em circunstâncias muito especiais: pela primeira vez ele atua ao lado da filha, Jane, e de
outro monstro sagrado de Hollywood, Katharine Hepburn. Jane já ganhou dois Oscar
, Katharine, a recordista entre as atrizes,
três. Ambas também são candidatas, Katharine na categoria principal e Jane na de
melhor atriz coadjuvante.
Mas as atenções estão multo concentradas, também, em Reds o discutido filme que
conta a história do escritor John Reed e sua
experiência na revolução soviética de 1917.
Por este filme, Warren Beatty é candidato a
quatro Oscar: melhor ator, roteirista, diretor
e produtor. É a terceira vez que isso ocorre
na história do prêmio, primeiro com Orson

Separado e embrulhado, paguei os
Cr$ 6 mil 400 (por enquanto) e fui para
casa mais aliviada. "Aliviada" inclusive na bolsa. Ao chegar, minha filha
deu por falta de um livro que deveria
ser consultado já para a aula do dia
seguinte. Voltei à livraria e veio a
resposta: "Está em falta; chega na
semana que vem." Pergunta-se: será
Educação
que o Ministério da nossa
inacabada náo poderia "acabar" com
a máfia do material escolar? Sinceramente, náo entendo essa exclusivldade. Náo seria melhor criar-se uma "comissão" para averiguar o que há?
Talvez aqui esteja a chave do mistério: no ano passado, por ocasião das
compras, na mesma livraria, perguntei
se não havia desconto. Resposta: "Nós
só damos descontos às professoras."
Elaine S. Marques Guimarães — Rio
de Janeiro.

para publicação
as que tiverem
legível e endereprévia.
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Henry Fonda, Katharine Hepburn, Jane Fonda. Juntos pela
primeira vez num.filme que concorre a 10 prêmios
Welles em Cidadão Kane (ele ganhou apenas
o Oscar de melhor roteiro) e com o próprio
Beatty em O Céu Pode Esperar (não ganhou
nenhum).
Os mais de 4 mil membros da Academia
já enviaram seus votos no período de 12 de
fevereiro, quando foram anunciadas as candldaturas, a 12 de março. Uma empresa
especializada — que se responsabiliza pelo
sigilo de todo o trabalho — se encarregou da
apuração.
Outros filmes estão muito cotados. Por
exemplo, Chariots on Fire, contando a história real de dois homens que competem por
motivos diferentes nos Jogos Olímpicos de
1924, é candidato a sete prêmios. Atlantic
City concorre em cinco categorias, incluindo
a de melhor filme do ano e a de melhor ator
com Burt Lancaster.

Há alguns novatos entre os candidatos.
É o caso de Susan Sarandon, nunca indicada
antes e com chance agora de ganhar o Oscar
de melhor atriz por seu trabalho em Atlantic
City. Mas para isso terá de superar não só a
grande Katharine Hepburn, como também
Marsha Masos, candidata pela quarta vez
com sua atuação em O Doce Sabor de um
Sorriso, e a cotadíssima Meryl Streep, de A
Mulher do Tenente Francês, além de Diane
Keaton, um dos trunfos de Reds.
Este ano, entre as novidades, há até uma
presença brasileira. Tetê Vasconcelos, codiretora cm Glenn Silver de El Salvador:
Another Vietnàme, concorre ao Oscar de
melhor documentário de longa metragem.
No mais, é a grande festa, música, dança,
homenagens, emoções, surpresas, na disputa de um prêmio discutido, contestado, atacado, desprezado (já foi recusado três vezes),
mas sempre desejado.

OS CANDIDATOS
FILME
Atlantic City
Chariots of Fire
Lago Dourado (On Golden Pond)
Caçadores da Arca Perdida (Raiders of
the Lost Ark)
Reds

ATOR
Warren Beatty, em Reds
Henry Fonda, em O Lago Dourado
Burt Lancaster, em Atlantic City
Dudley Moore, em Arthur, o Milionário
Sedutor
Paul Newman, em Ausência de Malícia
(Absence of Malice)

ATOR COADJUVANTE
James Coco, em O Doce Sabor do Sorriso (Orily When I Laugh)
John Gielgud, em Arthur
lan Holm, em Chariots of Fire
Jack Nicholson, em Reds
Howard E. Rollins Jr., em Época do
Ragtime (Ragtime)

FOTOGRAFIA

DOCUMENTÁRIO (Longa Metragem)
Against the Wind and Tide: a Cuban
Odyssey
Brooklyn Bridge
Eight Minutes to Midnight: a Portrait
of Dr Helen Caldicott
El Salvador: Another Vietnam
Genocide
(Curta-Metragem)
Américas in Transition
Close Harmony
Journey for Survival
See What I Say
Urge to Build
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MELHOR ATRIZ
.

Katharine Hepburn, em O Lago Dourado
Diane Keaton, em Reds
Marsha Mason, em O Doce Sabor do
Sorriso
Susan Sarandon, em Atlantic City
Meryl Streep em A Mulher do Tenente
Francês
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MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
Melinda Dillon, em Ausência de Malicia
Jane Fonda, em O Lago Dourado
Joan Hackett, em O Doce Sabor do
Sorriso
Elizabeth McGovern, em Na Época do
Ragtime
Maureen Stapleton, em Reds

__\_\

FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
The Boats Is Full, Suiça
O Homem de Ferro, Polônia
Mephisto, Hungria
Muddy River, Japão
Os Três Irmãos, Itália
MAQUILAGEM
An American Werewolf in London
Heartbeeps

MUSICA (Score Original)
Chariots of Fire
O Dragão e o Feiticeiro (Dragonslayer)
O Lago Dourado
Na Época do Ragtime
,• Caçadores dá Arca Perdida
(Canção)
Arthur's theme (Best That You Can
Do), de Arthur
Endless Love, de Amor Sem Fim
The First Time it Happens, de The
Great Muppet Caper
For You Eyes Only, de 007 — Somente
para Seus Olhos
One More Hous, de Na Época do Ragtime
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MONTAGEM
Charriots of Fire
A Mulher do Tenente Francês
O Lago Dourado
Caçadores da Arca Perdida
Reds

Excalibur
O Lago Dourado
Na Época do Ragtime
Caçadores da Arca Perdida
Reds

¦

Quebro hoje a minha resistência e
escrevo para desabafar a minha revolta. Fui ao colégio onde estuda minha
filha para buscar a relação do material
escolar deste ano. Informada de que a
relaçáo havia sido encaminhada para
duas livrarias, escolhi a mais próxima
e veio a explicação: "Aqui nós só temos o material do segundo grau". Peguel uma condução e fui para a outra
livraria, pedi a relaçáo e o funcionário
foi taxativo: "A relação fica lá dentro;
a senhora diz a série e eu separo o
material."

mim
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Máfia

As cartas serão selecionadas
no todo ou em parte entre
assinatura, nome completo e
ço que permita confirmação
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Warren Beatty, a chance de
ganhar quatro Oscars

/í-; M"f>

CURTA-METRAGEM (Animação)
Crac, The Creation
The Tender Tale ofCinderellaPenguin
(Filme)
Couples and Rob bers
First Winter

Violet

SOM

O Lago Dourado
Outland — O Comando Titãnico (Outland)
•Dinheiro do Céu
Caçadores da Arca Perdida
Reds

EFEITOS VISUAIS
O Dragão e o Feiticeiro
Caçadores da Arca Perdida

MELHOR DIRETOR
Louis Malle, por Atlantic City
Hugh Hudson, por Chariots Fire
Mark Rydell, por O Lago Dourado
Steven Splelberg, por Caçadores da
Arca Perdida
Warren Beatty. por Reds

ROTEIRO ORIGINAL
Ausência de Malicia
Arthur, o Milionário Sedutor
Atlantic City
Chariots of Fire

DIREÇÃO DE ARTE
A Mulher do Tenente Francês
O Portal do Paraíso (Heaven's Gate)
Na Época do Ragtime
Caçadores da Arca Perdida
Reds

ROTEIRO ADAPTADO
A Mulher do Tenente Francês
O Lago Dourado
Dinheiro do Céu
O Príncipe da Cidade (Prince of the
City)
Na Época do Ragtime

Reds

O eterno candidato Paul
Newman e Sally Field em
Ausência de Malícia

Zózimo

Caso raro
Três senadores da Oposição solicitaram ao
líder do Governo no Senado, Nilo Coelho, o
privilégio de serem os relatores da Indicação
do nome do jurista Oscar Dias Corrêa para o
Supremo Tribunal Federal.
Esse interesse insuspeitado, principalmente partindo de quem partiu, demonstra que
não será surpresa se acontecer uma situação
única nos anais da casa — ou seja, um nome
a caminho do STF ser aprovado por unanimidade, Inclusive com o voto da Oposição.
Se realmente acontecer, como tudo leva a
crer, será uma homenagem à postura liberal
que sempre caracterizou a vida pública do
futuro Ministro do STF, desde os tempos da
antiga UDN. E, também, ao acerto da indicação feita pelo Presidente Figueiredo.

Rübgnj Monteiro
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Consta que a decisão foi tomada depois que o
herdeiro, atualmente empenhado num levantamento pormenorizado da obra do pai, foi comunicado que caso insistisse na cobrança dos direitos
de seqüela os quadros do artista passariam a ser
boicotados nos leilões.
Ou seja: os leiloeiros passariam a não aceitar
mais negociar os quadros de Portinari.

\
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O primeiro dos herdeiros de um dos grandes da
pintura brasileira — João Cândido, filho de Portinari — deu instruções a seu advogado para que
náo faça valer, como admite a lei, a cobrança do
direito de seqüela sobre cada quadro do artista
que vier a ser negociado em leilão.
Não desistiu definitivamente do que tem direito
— apenas abriu mão temporariamente da cobranca.
*
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A presença do Ministro Murilo Macedo em
Campos, no fim de semana que passou, no
encontro político promovido pelo PDS, mostra que a candidatura do engenheiro Emílirf
"e
Ibrahim conta com o apoio do Governo
Andreazza,
Mario
Ministro
do
não apenas
responsável pelo lançamento de seu nome.
Está acertado, no primeiro escalão federal,
que cada semana as reuniões políticas do
Partido contarão com a presença de um
Ministro de Estado.
Pode até não ser suficiente para modificar
o panorama das prévias eleitorais, mas se
trata, sem dúvida, de uma demonstração de
apoio maciço indiscutível, incontestável.
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Começa amanhã no Club Gourmet o
curso que o chef Laurent Suedeau, que responde pela cozinha do Saint Honoré, preparou para a cozinha experimental de José
Hugo Celidònio.
Será um curso para iniciados, exclusivamente voltado para a cozinha francesa, mais
precisamente a de Collonges-au-Mont-d'Or,
já que Laurent é discípulo — dos melhores —
de Paul Bocuse.
Para os não iniciados o Club Gourmet
também está dando início a um outro curso
— este, a cargo da Sra Juarezita Santos, que
tem em seu currículo o mérito de ter dividido com o chef Celidònio o mérito e as glórias
do recente festival culinário promovido pelo
clube.

Incivilidade
Na noite de sábado, na movimentadíssima Rua Jardim Botânico, algum motorista
teve a desventura de ter o pneu de seu carro
furado.
Não esquentou a cabeça: escolheu por
perto um carro da mesma marca, com pneus
em bom estado, e, munido de macaco, retirou sem a menor cerimônia o que lhe pareceu
mais conveniente.
Em seguida deixou o pneu furado junto
do carro estacionado, retirou o macaco e foi
embora.
m

m

i

Pior ato de incivilidade que esse, só mesmo o caso da jovem que foi à praia, em
Ipanema, e ao voltar a seu carro verificou
que ladrões haviam roubado o motor —
inteiro — de seu carro.
Num sábado, em plena luz do dia, em
meio a um movimento só comparável ao do
Centro da cidade na hora do almoço.
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Bebei Marcondes Ferraz enfeitando a noite do Rio

Terceiro capítulo

PRESENÇA
RARA

O produtor e diretor George Lucas, responsavel por dois dos maiores sucessos da história do
cinema americano — Guerra nas Estrelas e O
Império Contra-Ataca — está partindo para
mais uma ambiciosa seqüência da série.
Está dando o kick-off na produção de A
Vingança do Jedi, na verdade uma Guerra nas
Estrelas III, com o mesmo elenco de sempre — o
que é uma garantia de sucesso e de continuldade. _
A estréia já está marcada: 27 de maio de 1983.

A madrugada de sábado do Hippopotamus registrou uma presença rara na vida mundana do Rio —
a do Sr Miguel Arraes.
Levou-o até a boite o desejo de
abraçar Danuza Leão, sua amiga
de muitos anos, não imaginando
que, apesar da lotação da casa estar por conta dos jovens, fosse ser
reconhecido e saudado efusivamente.

INSETISAN
DDTIZACAO

«A LIQUIDAÇÃO

LEILÃO DE
OBJETOS DE ARTE

'

Comunicamos que já estamos
aceitando peças para o leilão a ser
realizado no mês de Abril.
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Mini Movie

PAULO BRAME
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RUA JOÃO OE BARROS, 147 - LEBLON
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SUxXâr Outras
Marcas e Modelos

av. n. s. Copacabana 680

R. Ministro Alfredo
Valadào, 3S-D
(entre Siq. Campos. 215
e Fig. Magalhães, 726.
Copacabana — RJ .

Beija-Flor vai. sambar em cima

•236-2610 -256-8710

Beija-Flor volta a subir na mais bela alegoria da cidade:
____?!l_f^^l__^%___n___£)
o Morro da Urca. Com suas sensacionais passistas e
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O Conde Pred Chandon abre hoje as
portas de sua cobertura para um jantar en
petit comitê.
Sharlene Shorto foi a hostess de sábado,
recebendo no Arpoador para uma grande
festa de despedidas de Hugo Jereissatti,
que embarca nos próximos dias para Nova
Iorque.
O Juiz Francisco Horta assina sua filiação no PTB hoje no escritório central do
comitê da Sra Sandra Cavalcanti. Vai concorrer a uma vaga de Deputado federal.
O bicicross, recém-oficializado pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio,
encerrou ontem sua temporada de verão
com uma movimentada disputa entre 108
participantes e já está anunciando para
abril um campeonato carioca.
O Embaixador Roberto Campos, com a
filha, Sandra, o Deputado Celio Borja, Gabriel Pinheiro Chagas, os irmãos Ronaldo e
Arnaldo César Coelho, Miguel Pires Gonçalves, Luis Sande e o advogado Laercio
Pellegrino eram algumas das presenças do
jantar que comemorou na sexta-feira o
aniversário de Sérgio Costa e Silva.
O eficiente Paulo Murtinho desligou-se
no final da semana do Prive.
No almoço do Mistura Fina, uma mesa
da comunicação: Fernando Barbosa Lima,
Roberto D'Ávila, Walter Moreira Salles Junior, Manoel Carlos.
O arquiteto Bernardo Figueiredo está
de mudança para Porto Seguro, Bahia:
troca a arquitetura pela hotelaria.
O marchand Luis Caetano Queiroz é
quem está organizando o grande leilão de
arte que movimentará Porto Alegre hoje,
amanhã e depois nos salões do Plaza San
Rafael.
O médico Jayme Landmann lança seu
livro Evitando a Saúde e Promovendo a
Doença na quarta-feira, a partir das
20h30min, na Livraria Xanam.
Tom Jobim e Edu Lobo tèm hoje um
encontro marcado com uma pequena piateia de amigos: vão lançar seu primeiro
disco a quatro mãos no Marina Palace.

Ano
perdido agoQuem

pensa que
ra, depois da Semana
Santa, está para começar, finalmente, o ano de
82 para os brasileiros, engana-se.
Um estudioso do assunto demonstrava há
dias numa roda de conversa que o ano de 82
para nós só deverá começar mesmo em 83.
Isso porque, depois
da Semana Santa, o pais
começará a entrar em
ritmo de Copa do Mundo. Passada a Copa, virá
o feriado de 7 de Setembro, que costuma suscitar grandes preparativos
para fins de semana esticados, comemorações,
etc. Depois, as eleições.
Meados de novembro,
mais um pouco, menos
um pouco e já se vai estar em dezembro — e aí
vêm Natal, Ano Novo,
etc.
Quer dizer: trabalhar
mesmo, só ano que vem.

Tema de
carnaval
A Portela, na escolha do tema de seu samba-enredo para
83, está dando um passo arriscado, ao pensar em desfilar ao
som de alguma música exaltando os méritos do Promorar, programa habitacional dò
Govemo bancado pelo BNH.
Não que o assunto não seja
excitante. Pelo contrário.
Mas vai abrir um precedente e fazer com que cada órgão
público comece a pressionar
as demais escolas com sugestoes para samba-enredo baseados em realizações suas.
¦ ¦ ¦
A disputa vai deixar a avenida e passar para os gabinetes atapetados de Brasília.
Ganhará quem conseguir cmpurrar para cima dos sambistas o mais rico tema de carnaval.

Fred Suter
Redotor-Substituto

CADERNO B
JORNAL DO BRASIL

CURSO DE TÉCNICAS DE TEATRO

DIVIRTA-SE

SOL" Rua Corcovado, 213
Com Martha Rosman no
Jardim Botânico.
inf. 294-5149 — 3»-feiras das 14 às 16 hs.

Sexta-feira
no Caderno B
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QUARTA-FEIRA

pasteur, 520 • Praia Vermelha
Reservas pelo telefone: 295-5244
Ingresso Simples: CrS 1.000,00
Ingresso Especial: CrS 1.250,00
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Está no Rio o diretor,,
de cinema Brian de Paima, mergulhado em reuniões a portas fechadas
com o produtor Bruno
Barreto tendo como tema único o filme Gabriela, que começa a ser rodado em maio no Brasil.
De Palma veio se ambientar com a equipe de
os locais
produção e com
de filmagem — e, se possivel com Sônia Braga, a
estrela da versão hollywoodiana do livro de Jorge Amado.
O diretor, que tem na
bagagem um punhado
de grandes sucessos no
cinema, era um dos convidados de Lúcia e Harry
Stone na sessáo de ontem de On Golden Pond,
na cabine do Consulado
americano.

Roda-viva
_w^-.' ^1

CADERNO B

DE PALMA
NO RIO

Apoio total

mmmmmam^mm_Y______tW_t™:-'___^
I
¦MHH
h^
^_^:^iSÊ__m
^pwPW» -: < '«Nt.g^iüt? f ^Xj^jLxA ^- \i________m___'
WÈÈ^Ê m ¦_•_. _m^—_m____WW W___WÊwS___ Hl

Decisão temporária
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segunda-feira, 29/3/82

JORNAL DO BRASIL

O Y Auditorium de New York foi
palco de um encontro inusitado, mas de
grande beleza e criatividade.
João Carlos Martins e Arthur
Moreira Lima conseguiram aproximar dois
gênios que o tempo e o espaço separou:
Bach (1685-1750) e Chopin (1810-1849).
24 prelúdios de Bach e outros tantos
de Chopin, estão nos dois LPs que
acompanham um fascículo especial, com
informações detalhadas sobre as peças
mr
musicais e as carreiras dos
dois pianistas brasileiros.
Não perca este encontro.
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•Armário modulado em madeira
clara(Maám)«lnleriorem
mogno • fto jeto e montagem grátis • Entrega imediata • rabricaçãoLaserma
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Av. das Américas, 2560 - Bana - Ao lado do Freeway - Tels.: 399-9211
e 399-9266. - 2." à 6." até 22:00 horas. Sábados até às 18:00 horas.
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CAPTAÇÃO DE PEÇAS
IP Grande Leilão de

O RELICÃRIO
na Galeria Paulo Brame. em Abril

Quadros, tapetes, móveis, porcelanas, cristais, prataria,
imagens etc.
Procure EDUARDO TAURISANO. Presidente da Associação dos Antiquános do Brasil,- na RUA FIGUEIREDO MATels. 237-8770 e 237-0598 GALHÃES. 615 - lojas B e C
_
Copacabana - RJ.
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ROBERTO CARLOS
:

•

:

Um show dt Miéte • Bfttcoll • Dlwçio Musical: Eduardo La««
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

1

VERÃO-INVERNO • REUNINDO TODOS OS ESTOQUES

LIQUIDAÇÃO FINAL Rua Garcia D'Âvila,124
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CADERNO B

?

CINEMA

COTAÇÕES *****

EXCELENTE **** MUITO BOM ***

BOM ** REGULAR * RUIM

REDS •*•*

ESTRÉIAS
****
NA ÉPOCA 00 RAGTIME (Ragtime). de
Milos Forman. Com James Cagney, Brad
Dourif. Moses Gunn, Elizabeth McGovern,
Kenneth McMillan e Pat 0'Brien. Largo do
Machado 1 (Largo do Machado, 29 — 2457374), Caruso (Av. Copacabana, 1.362 —
Í27-3544), Barra-2 (Av. das Américas. 4.666
— 327-7590): 15h, 18h, 21h. (16 anos).
Produção americana do' mesmo diretor de Procura Insaciável, Um Estranho no
Ninho e Hair. Baseado no livro homônimo
de E. L Doctrow. A ação se passa nas três
primeiras décadas deste século, mostrando os primeiros incidentes urbanos na
história dos Estados Unidos e levantando
uma discussão em torno da ambição,
violência, racismo, luta pelo poder e riqueza.

• * * •

REDS (Reds), de Warren Beatty. Com Warren Beatty, Diane Keaton, Edward Herrmann, Jerzy Kosinski, Jack Nicholson, Paul
Sorvino, Maureen Stapleton e Nicolas Coster. Palécio-2 (Rua do Passeio, 38 - 2406541), Roxi (Av. Copacabana, 945 - 2366245). Barra-3 (Av. das Américas, 4 666 —
327-7590): 13h20min, 16h55min, 20h30min
(16 anos).

• • •
NUM LAGO DOURADO (On Golden
Pond), de Mark Rydell. Com Henry Fonda,
Katherine Hepburn, Jane Fonda, Doug
McKeon, Dabney Coleman e .William Lanteau. Palácio-1 (Rua do Passeio, 38 — 2406541, Tijuca (Rüa Conde de Bonfim, 422 —
268-0790): 13h30mtn, 15h30min, 17h30min,
19h30min, 21h30min. Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953), Leblon-1 (Av.
Ataufo de Paiva, 391 — 239-5048), Barra-1
(Av. das Américas, 4 666 — 327-7590), Opera-1 (Praia de Botafogo, 340 — 246-7705):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Madureira-2 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338): 15h,
17h, 19h. 21h. Santa Alice (Rua Barão de
Bom Retiro. 1 995 — 201-1299): de 2a a
sábado, às 17h, 19h, 21h. Domingo, às 15h,
17h, 19h, 21h (10 anos).

* •
DOCE SABOR DE UM SORRISO (Only
When I Laugh), de Glen Jordan. Com Marsha Mason, James Coco, Kristy McNichol e
Joan Hackett. Rio-Sul (Rua Marquês de São
Vicente, 52 — 274-4532), Studio-Paissandu
(Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653):
14h30min, 16h50min, 19h10min, 21h30min.
Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 —
235-4895): 14h50min, 17h10min, 19h30min.
21h50min. Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 288-6898): 14h, 16h20min,
18h40min, 21 h. Bruni-lpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 287-9994): 14h,
16h30min, 19h, 21h30min (14 anos)
O JACARÉ ASSASSINO (Alligator), de Lewis Teague. Com Robert Forster, Robin
Riker, Michael Gazzo, Dean Jagger e Jack
Carter. Vitória (Rua Senador Dantas, 45 —
220-1783), América (Rua Conde de Bonfim,
334 _ 248-4519); 13h30min, 15h30min,
17h30min, 19h30min, 21h30min. Leblon-2
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-4998),
Òpera-2 (Praia de Botafogo, 340 - 2467705): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Madureira-1
(Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
15h, 17h, 19h, 21 h. Até quarta no Leblon-2
(18 anos).
Um casal compra um jacaré de 13 centímetros que, depois, é atirado pelo vaso
sanitário. O animal sobrevive e chega até
o sistema de esgoto. Acaba sendo involuntariamente alimentado por gatos e
cães que foram lançados mortos nos esgotos, após terem sido cobaias em experiências cientificas. O jacaré sofre um
processo de mutação e cresce até 12
metros, provocando pânico na cidade.
Produção americana.
EMANUELLE E SEUS VÍCIOS (Emanuelle
and Françoise), de Joe D'Amato. Com
George Eastman, Patricia Gori e Mary Kristal.
Odeon (Praça Mahatma. Gandhi, 2 — 22013h30min, 15h10min. 16h50min,
3835):
18h30min, 20h20min, 21h50min. Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178):
14h20min, 16h, 17h40min, 19h20min, 21h.
Astor (Rua Ministro Edgar Romero, 236 —
390-2036): 16h, 17h40min, 19h20min, 21h.
(18 anos).
Vítima de maus tratos do marido, jovem suicida-se e sua irmã decide vingarse do cunhado atraindo-o para uma armadilha. Produção italiana.
SEXTA-FEIRA 13 — 2» PARTE (Friday the
13 — Part II), de Steve Miner. Com Amy
Steel. John Furey, Adrienne King, Kirsten
Baker e Stu Chamo. Metro Boavista (Rua do
Passeio. 62 — 240-1291), Condor Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610), Largo do Machado 2 (Largo do
Machado, 29 — 245-7374): 14h, 16h. 18h,
20h. 22h. Bruni-Meier (Av. Amaro Cavalcanti. 105 —591-2746): 15h. 17h. 19h, 21h. Até
quadra no Bruni-Méier (18 anos).
Filme de terror americano. Continua— uma mulher
ção da primeira história
assassina cruelmente sete adolescentes
— quando apeque estavam acampados
nas uma pessoa sobrevive, depois de ter
sofrido um colapso nervoso e de ter constantes pesadelos, sonhando com as cenas
passadas e imaginando a sua fuga e
vingança.

O AMOR UNIU DOIS CORAÇÕES (Bràsileiro). de Wilson Rodrigues. Com Wilson Rodrigues, Emanuela Miguez e Jean Pablo de
Paiva. Pathé (Praça Floriano. 45 — 2203135): de 2a a 6a, às 12h, 13h40min,
15h20min. 17h. 18h40min. 20h20min, 22h.
Sábado e domingo, a partir das 13h40min.
Art-Madureira (Shopping Center de Madureira). Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350
— 281-3628):
14h30min. 16h10min,
17h50min. 19h30min. 21h10min. (18 anos).

CONTINUAÇÕES
Cotação do JB: ***
Cotação do leitor' *** (5 votos)
A MULHER DO TENENTE FRANCÊS (The
French Lieutenants Woman), de Karel
Reisz. Com Meryl Streep, Jeremy Irons.
Lynsey Baxter, Hilton McRae, Jenny Morgan
e Charlotte Mitchell. Veneza (Av. Pasteur.
184 — 295-8349), Comodoro (Rua Haddock
Lobo, 145 — 264-2025)-. 14h, 16h30m, 19h,
21h30m. (14 anos).
O roteiro de Harold Pintar, livremente
inspirado na obra homônima de John
Fowles, narra dois acontecimentos simultàneos. Trata-se de um filme dentro de
um filme. Enquanto interpretam os personagens do romance de Fowles, Sarah e
Charles, numa pequena cidade da Inglatefrsf Vitoriana, Anna e Mike vivem um
romance secreto. Ele é casado e tem dois
filhos; ela e mulher de um importante
produtor. Produção britânica.

Cotação do JB

JORNAL DO BRASIL

DIVIRTA-SE

segunda-feira, 39/3/82

••*

Cotação do leitor- *•*

128 votos)

EROS, O DEUS DO AMOR (brasileiro) de
Walter Hugo Khoun. Com Lilian Lemmertz
Dma Sfat. Renee de Vielmond."Kate Lira.
Nottw Bengell e Selma Egrei Art-Méier
-i-249-4544) 14h30m.
(Rua Silva Rabelo. 20
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Cotação do JB: ****
Cotação do leitor:-**** (2 votos)
O CÉU PODE ESPERAR (Heaven Cen
Wait). de Warren Beatty e Buck Henry. Com
Warren Beatty, Julie Christie, James Mason,
Jack Warden, Charles Grodin e Dyan Cannon. Studio-Copacabana (Av. Copacabana,
102 — 247-8900): 18h, 20h, 22h (Livre).
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bastante provável que o espectador, em
^JB
H^MÍmH
particular o espectador brasileiro, passe .
^^^^^^^i
pelos letreiros de apresentação de Reds
E
sem se dar conta dos nomes relacionados
como testemunhas.
Normalmente as pessoas não costumam dar
maior atenção aos letreiros de um filme, tempo
meio morto na projeção, feito só para que a gente se
ajeite na cadeira à procura da posição mais confortável para ver o filme. Só lê mesmo o letreirode um
filme o espectador especialmente interesado em
cinema. E além disto, os cartões que indicam aqui
os nomes dos 32 amigos ou contemporâneos de
Warren Beatty, rotéirista (com a
John Reed e Louise Bryant ficam pouco tempo na colaboração de Trevor Griffiths) ator
tela. Foram feitos para o espectador americano,
e diretor de Reds
supõem um conhecimento antecipado dos nomes.
Estão ali para que numa rápida passada de olhos se
de se mexer na cozinha sem provocar um
possa confirmar (e não ter a surpresa de encontrar) incapaz
determinado nome. O espectador brasileiro talvez desastre; o herói que se apaixona pela mocinha mas
tenha apenas o tempo necessário para identificar não sabe traduzir seus sentimentos de forma direta,
nomes ou sobrenomes vagamente familiar — Rus- e se serve de um sem-número de pretextos; o herói
que volta e meia, exatamente por causa desta
sei, Miller, Kerensky, Rebecca.
incapacidade de se expressar, acaba abandonado
sure
na
tela
o
filme
começa,
Depois, quando
lado de um cachorro que, triste e esquecido
gem os rostos de alguns homens e mulheres bem ao
herói.
idosos, rostos bem iluminados sobre um fundo também, é quase uma alegoria da solidão do sacriflescuro, o espectador pega estas pessoas que falam E, mais que tudo, o tradicional mocinho que social.
do tempo em que John e Louise viveram como se ca sua vida afetiva para cumprir seu dever foi na
Na verdade importa pouco o que Reed
fossem mesmo personagens de ficção. Pelo menos
a vida
esta sensação é a que domina até que a cara meio realidade. O filme não pretende reconstituir durantorta e mais bem conhecida de Henry Miller aparece do jornalista americano que cruzou o México
entre estas testemunhas. Bate uma dúvida, o letrei- te a revolta popular (e escreveu México Insurgente,
to inicial volta â memória. Nenhuma legenda identi- levado ao cinema pelo mexicano Paul Leduc) e que
fica as pesoas que falam. Os rostos aparecem num cruzou a Rússia durante a revolução (e escreveu Des
canto da tela, sobre mn fundo neutro, bem ao Dias que Abalaram o Mundo). Em Reds Warren
contrário do que costuma acontecer em qualquer Beatty cria um personagem paralelo. Trata a histófilme quando na ficção se insere um fragmento ria real assim como tratou as testemunhas, ou seja:
documental. Nestes casos há sempre a preocupa- como material para compor uma ficção, fiel ao
pelo cinema norte-americano. Reed
ção, consciente ou não, de marcar a autenticidade contexto criado
da imagem em oposição à, digamos assim, artificia- e Louise, as pessoas que existiram de verdade, e
mais os fatos que se passaram em volta deles, e mais
lidade da ficção. Aqui não, e a dúvida continua.
Em Reds as imagens em que as testemunhas os fragmentos de história que eles viveram, interesfalam não se diferem das outras em que Warren sam de fato só como matéria bruta para servir a
Beatty interpreta John Reed, Diane Keaton faz uma ficção.
O espectador que retirar do filme apenas o seu
Louise Bryant, Jack Nicholson faz Eugene 0'Neil ou
o escritor Jersy Kosinski faz Grigory Zinoviev. O enunciado, que espremer a imagem e tirar delas só
tom da fotografia é o mesmo. Entre as testemunhas os fatos que lhe servem de arcabouço (assim como
estão mesmo o escritor Henry Miller; e Oleg Kerens- se elas servissem só para retratar e explicar o real),
ky, filho de Alexander Kerensky, chefe do Governo sairá certamente com uma narrativa entre o absuro inverossímil e o ingênuo, porque Reds se
provisório russo entre fevereiro e outubro de 1917; e do,
Dora Russel, escritora e mulher de Bertrand Russel; interessa mesmo é pela história de amor entre Reed
e o jornalista Isaac Don Levine; e a escritora Rebec- e Louise. E assim a revolução soviética se faz quase
ca West. Mas entram no filme como personagens de como uma festa em que a população que conseguiu
ficção quase, como figurantes da história principal, voltar inteira da guerra, ou que não chegou a partir
como partes integrantes do contexto de realidade para a frente de batalha, desfila em blocos alegres
em que se passam as ações mostradas nas outras empunhando bandeiras vermelhas, sem disparar
um único tiro. E se faz, na verdade, porque num
imagens do filme.
Nenhuma das testemunhas aparece em cena certo instante de impasse um americano apaixonacomo uma espécie de aval, como um atestado de do (que fora até a Rússia só como um pretexto para
autenticidade da história contada. Mas sim como reencontrar a mulher amada) toma a palavra para
um meio de reforçar a sensação de realidade passa- convencer os grevistas de que eles estavam certos.
Mas o que importa mesmo não é uma leitura
da pelas imagens de ficção, sim como um recurso a
mais para levar o espectador a ver o que se passa assim fria da imagem. Bem ao contrário, tudo no
diante dele como se estivesse presenciando mesmo filme sugere e convida a uma relação apaixonada.
tudo aquilo. O filme é como se fosse a projeção da Os fatos filmados não são uma reconstituição fiel do
que realmente se passou nem pretendem ser uma
memória daquelas testemunhas.
Uma das chaves para melhor entender e se reconstituição analítica do que realmente se pasdeixar envolver por Reds está aqui, na apresenta- sou, mas sim uma tentativa de criar uma emoção
como aquela sentida pelos protagonisção das testemunhas assim como se elas fossem envolvente
intérpretes iguais a todos os outros. A coisa real é tas. Uma tentativa, digamos assim, de se equilibrar
tratada como ficção, manipulada até se tornar numa curiosa contradição: falar de uma revolução
impossível distinguir à primeira vista se quem fala servindo-se de formas conservadoras, discutir pernos instantes em que um homem (ou uma mulher) sonagens e fatos reais através de formas já quase
já bem idoso se refere a John e a Louise é um ator ou acadêmicas.
Os reais entrevistados de Reds filmados assim
uma pessoa de verdade. Os fatos no filme sáo
narrados como se fossem coisas que tivessem existi- como são, como figurantes, como fragmentos da
do apenas no terreno da ficção. As testemunhas são ficção inventada por Beatty Trevor Griffiths,de exse
filmadas de acordo com as convenções usadas pelo pressam melhor do que nada esta vontade
cinema americano para filmar atores e atrizes. A equilibrar nesta contradição entre o real e um
A dúvida
história tirada de fatos reais é filmada de acordo imaginário aparentemente desligado dele.
na imagem
com as convenções usadas para contar histórias de que vem da tela quando eles estão
(falam naturalmente ou os textos foram encenados?
amor e aventura.
Ninguém — quer dizer ninguém que vá ao são gente de verdade ou intérpretes?), diz tudo, e
cinema com regularidade — terá dificuldade de não importa que a dúvida possa ser esclarecida
sentir e compreender o personagem central da depois. Importa é o que o espectador sente em
história, John Reed, porque ele se revela através de contato direto com a imagem, no instante em que
situações mais do que conhecidas e decifradas, pelo ela está acesa na tela. E o que o espectador sente
espectador médio, através de cenas muitas vezes já então, é quase uma sugestão de que a realidade,
mostradas no cinema. Ele é o herói absolutamente sem o cinema, não tem a menor graça.

A CRITICA
DO LEITOR
Excalibur "Cenários imponentes. Enredo por demais expiorado. Retrata bem o fog.
Precisava até de um Sherlock
para descobrir quem era quem
no meio do nevoeiro e escuridão". Maria Helena Guimarães, advogada.
¦
Amor Sem Fim "Um filme
completamente utópico para os
dias de hoje. Não há mais amor
que faça um homem sofrer por
uma mulher". Cátia Regina
Bomfim, estudante de arquitetura.
¦
Menino do Rio "Ótima cenografia e fotografia. Só os atores
é que precisam ser mais naturais. Destaque para Nina de Pádua e para a trilha sonora".
Patricia Corrêa, universitária.
<. *
"Não
passa de uma propaganda de longa metragem que
anuncia os mais variados produtos, desde um mamão até
uma asa delta, passando por
liqüidificadores, roupas etc. Em
algumas seqüências (Como a
inicial) o próprio estilo narrativo assemelha-se ao de um comercial de TV. A propaganda
não é nada original e é feita por
atores que não convencem".
Lúcia Helena Pitter, tradutora.
¦
Pixote "O filme é ótimo, real
e inteligente mas a cópia do
Largo do Machado-2 está velha
e cortada. As instalações dos
cinemas Largo do Machado 1 e
2 continuam como as melhores
da cidade. Vale a pena ir até
lá..." Fernando d'Aragona. universitário.

16h45m. 19h, 21h15m. Jóia (Av. Copacaba15h. 17 h10m.
na, 680 — 2374714):
19h20m, 21h30m. Até quarta no Art-Méier.
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, individualista, cruel e devoradora. Durante
uma conversa com sua amante, Ana, ele
revê sua vida através das muitas mulheres que passaram por ela. 0 filme, o
décimo-oitavo longa-metragem de Khouri, é narrado com a câmara colocada por
trás dos olhos do protagonista, que não
aparece em cena, a não ser em suas
lembranças do tempo de menino.

**
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)-. 13h45m,
16h20m, 18h55m, 21h30m (18 anos).
Na Paris entre as duas guerras mundiais, a história da ascensão de uma
mulher bela e ambiciosa. Na direção de
um banco, Emma Eckert favorece pequenos investidores, oferecendo-lhes taxas
de juros acima das cotações do mercado.
De origem humilde e, depois de algumas
manobras duvidosas, ela torna-se a banqueira, com seu luxo e o gosto pela
provocação, amando indiscriminadamente homens e mulheres. Produção francesa.
Cotação do JB: **
Cotação do leitor'. *** (63 votos)
MENINO DO RIO (brasileiro), de Antônio
Calmon. Com André de Biase, Cláudia Magno, Ricardo Graça Mello. Nina de Pádua.
Sérgio Mallandro e Cissa Guimarães. Coral
(Praia de Botafogo. 316)-. 14h. 16h, 18h, 20h,
22h. Olaria (Rua Uranos. 1474 — 2302666). Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim.
229 — 2344058). Imperator (Rua Dias da
Cruz, 170 — 249-7982)-. 15h, 17h. 19h, 21h.
(14 anos).
Valente é surfista e lider de sua turma,
formada por Zeca, um tipo gozador e
Sandra, sua namorada; Paulinho, um surfista mais velho e campeão de torneios no
Havaí e Aninha, casada com Paulinho,
mãe do garoto Pan, remanescentes da
contracultura do final da década de 60.
Com esses personagens, o filme registra
o comportamento dos jovens da Zona Sul
carioca e a busca de identificação com a
natureza entre cenas de surf, wind-surf e
asa delta.
Cotação do JB *
Cotação do leitor * (2 votos)
AS 6 MULHERES DE ADÃO (brasileiro), de
David Cardoso Com David Cardoso Marli

Comédia fantástica. Nova versão de
uma história de Harry Segall, que já deu
origem à comédia Que Espere o Céu, de
Alexandre Hall, 41.0 protagonista, vitima
de acidente, é colhido pelo mensageiro do
Céu antes de sua hora. Após a cremação
do corpo, o jeito é fazê-lo voltar à Terra
em outro envólucro carnal. E ele volta no
corpo de um magnata vitima da esposa,
que tem um amante. Produção americana. Oscar para a Melhor Cenografia.

Mendes. Elys Cardoso, Sandra Graffi e Cristina Labronici. Ramos: 15h, 16h30m, 18h,
19h30m, 21h. (18 anos).
Pornochanchada.
UMA PROFESSORA MUITO ESPECIAL
(Private Lessons), de Alian Meyerson. Com
Sylvia Kristel, Howard Hasseman e Eric
Brown. Programa complementar: Kung Fu
dos Selvagens. Rex (Rua Álvaro Alvim. 33
— 240-8285): de 2a a 6a, às 12h30m.
15h55m. 19h20m. Sábado e domingo, às
14h20m, 17h45m, 19h45m. (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.

REAPRESENTAÇÕÊSCotação do JB: ****
Cotação do leitor-. •••• (21 votos)
OS OLHOS VENDADOS (Los Ojos Vendados), de Carlos Saura. Com Geraldine Chaplin e José Luis Gomez. Lido-1 (Praia do
Flamengo. 72): 15h, 17h10min, 19h20min,
21h30min. (18 anos).
Inspirado no depoimento de uma mulher num tribunal internacional para a
denúncia de torturas a presos políticos (a
mulher tinha o rosto encoberto por um
pano sobre os cabelos e grandes óculos
espelhados), um diretor de teatro decide
montar uma peça sobre o tema. Durante a
montagem da peça Luis conhece e se
apaixona por Emilia, e os dois começam a
receber cartas anônimas exigindo que o
projeto seja abandonado. Produção espanhola.
Cotação do JB: ****
Cotação do leitor'. ***** (8 votos)
MUITO ALÉM DO JARDIM (Being There).
de Hal Ashby. Com Peter Sellers. Shirley
MacLaine. Jack Warden, Melvyn Douglas,
Richard Dysart e Arthur Rosemberg BruniCopacabana (Rua Barata Ribeiro. 502 —
255-2908). Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bon14h30min.
fim, 379 — 268-2325):
16h50min. 19h10min. 21h30min. A partir de
quinta no Bruni-Méier. (14 anos).
Chance morou durante toda a sua vida
com um velho e sua empregada. Não
sabia ler nem escrever e nunca tinha
posto o pé fora de casa. Satisfazia-se com
o seu trabalho no jardim e com a televisão
nas horas de lazer A partir de um acidente, sua vida sofrerá brusca transformação:
da noite para o dia, o anônimo e simples
jardineiro torna-se uma celebridade. Produção americana.

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 trabalhadores 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 Anselmo Duarte. Com Pele, Paulo Goulart, Paulo
Vilaça, Neuza Amaral, Ana Maria Nascimento
Silva, Sérgio Hingst e Nilton Micheli. Jacarépague Auto-Cine 2 (Rua Cândido Benicio,
2.973 — 392-6186): 20h, 22h. Até amanhã.
(Livre).

***
HOMENS EM LUTA/AS PÉROLAS DA COROA (Parla W Koronie). de Kazimierz Kutz.
Cóm Olgierd Lukaszewicz, Lucja Kowolki,
Jan Englert. Franciszek Pieczka è Jerzy Cnota. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 2379932): de 2* a 5" e domingo, às 20h05min,
22h25min. tf e sábado, às 19h20min,
21h40min (18 anos).

Com roteiro original de Pele e colaboração de Carlos Heitor Cony, o filme mostra a realidade social do menor abandonado que acaba tranformando-se em trombadinha. Pele descobre que estes meninos trabalham incentivados por adultos e,
com a ajuda de um empresário, parte para
o combate, usando seu prestigio de jogador de futebol.

Filme polonês ambientado no inicio
dos anos 30. O filme mostra a vida difícil
do povo e dos operários silesianos que
entram em greve nas minas de carvão
para forçar as autoridades silesianas e
alemães a assinarem um pacto, pelo qual
não mais inundariam as galerias subterrâneas.

*•*
OS DEUSES MALDITOS (The Damned), de
Luchino Visconti. Com Dirk Bogarde, Ingrid
Thulin, Florinda Bulcão e Helmut Berger.
Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281), Lido-2
(Praia do Flamengo, 72): 15h. 18h, 21 h (18
anos).
A ação se passa na Alemanha durante
a II Guerra Mundial e o nazismo é usado
como cenário para uma discussão da
cultura européia contemporânea, onde,
segundo Visconti, a sensibilidade foi destruida pela violência.

EXTRA
*•**
EU, PIERRE RIVIÈRE... (Mo!, Pierre Rivière), de René Allio. Com Claude Herbert,
Jacqueline Millière e Joseph Leportier. Hoje,
às 21 h, no Centro Cultural Francês, Av.
Presidente Antônio Carlos, 58. Com legendas em português.
SEMINÁRIO SEMANA DE ARTE MODERNA: DESDOBRAMENTOS & PROJEÇÕES
(VIII) — Exibição de O Guesa e Klaxon.
ambos de Sérgio Santeiro. Tema dos debates: A Semana Vista Pelo Cinema. Debatedor: Sérgio Santeiro. Hoje, às 20h30min. na
Cinemateca do MAM, Av. Beira-Mar, s/n°.

•••
MEU NOME É NINGUÉM (My Name is
Nobody), de Tonino Valeri. Com Henry Fonda e Terence Hill. Baronesa (Rua Cândido
Benicio, 1747—390-5745): 14h, 16h20min,
18h40min, 21h. Até quarta (14 anos).

MATINÊS
O JUBILEU DE OURO DO MICKEY MOUSE — Barra-2: sábado e domingo, às
13h30min. (Livre).
O CAVALINHO MÁGICO — Ricamar. de 2a
a 5", às 15h45min. 6a e sábado, às 15h.
Domingo, às 14h, 15h45min. (Livre).

Um bem-humorado diálogo entre o
estilo do western norte-americano e as
imitações ou paródias feitas pelos italianos. Um herói desenhado de acordo com
a tradição do filme de mocinho criado por
Hollywood (interpretado por Henry Fonda) salva-se da perseguição de um bando
selvagem com a ajuda de um herói feito à
maneira dos westerns italianos (personagem interpretado por Terence Hill, famoso pela série de filmes estrelados por
Trinity). Ao final o velho herói americano
embarca para a Europa. Produção italiana.
Cotação do JB:**
Cotação do leitor:**** (66 votos)
AMOR SEM FIM (Endless Love), de Franco
Zeffirelli. Com Brooke Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight, Don Murray e Richard
Kiley. Scala (Praia de Botafogo, 320):
14h30min, 16h50min, 19h10min, 21h30min
(16 anos).
David, 17 anos, e Jude, 15 anos, estão
apaixonados e mantêm encontros secretos freqüentemente até o dia em que os
pais da moça proíbem a entrada dele na
casa. Atormentado pela separação e numa tentativa desesperada de reconquistar
Jude, o rapaz prepara um pequeno incên;
dio na varanda da casa da jovem a fim de
avisar seus pais, impedindo o perigo, e se
tornar um herói. David é preso. Condenado, o juiz ordena que ele não veja mais
Jude. Produção americana.

•*
HORIZONTE PERDIDO (Lost Horizon), de
Charles Jarrot. Com Peter Finch, Liv Utimann, Charles Boyer, Michel York e Olivia
Hussey. Ricamar (Av. Copacabana, 360 —
237-9932): de 2a a 5a e domingo, às
17h30min. 6a e sábado, às 16h45min. (10
anos).
Nova versão do romance de James
Hilton, agora com números musicais. Produção americana.

**

GALÁCTICA — ASTRONAVE DE COMBATE (Battlestar Galáctica), de Richard A.
Colla. Com Richard Hatch, Dirk Benedict,
Lorne Greene, Ray Milland e Lew Ayres.
Studio-Copacabana (Rua Raul Pompéia,
102 — 247-8900): 14h, 16h. (Livre).
Heróis em missão de paz enfrentam
vilões ao estilo das histórias em quadrinhos em pontos distantes do universo.
Produção americana com muitos efeitos
especiais, procurando seguir o caminho
do sucesso comercial de Guerra naa Estrelas.

FESTIVAL PORNÔ — Hoje e amanhã:
Quando Chega o Desejo (The Fruit is
Ripe), de Sigge Gotz. Com Betty Vergès,
Ciaus Richt e Olivia Pascal. Studio-Catete
(Rua do Catete. 228 — 205-7194): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. (18 anos). Filme pornográfico.

CINE DMVE-IN
'
Cotação do JB: *••
Cotação do leitor: ***** (11 votos)
DO
BICHO
PELE
/
A
TRAIÇÃO
AMOR E
(Brasileiro), de Pedro Camargo. Com Jofre
Soares, Ítala Nandi, Silvio Correia Lima, Cláudia Ohana. Paulo de Oliveira, Nelson Xavier,
Maria Silvia e Agnaldo Batista. Jacarepaguà
Auto-Cine 1 (Rua Cândido Benicio, 2.973 —
392-6186)-. 20h. 22h. Lagoa Drive-ln (Av.
Borges de Medeiros. 1.426 — 274-7999)-.
20h, 22h30m. Até amanhã no Jacaré 1 e até
domingo no Lagoa. 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, ambos exigindo viagens cada vez mais longas do vaqueiro enquanto presenteiam
Mira com jóias e tecidos. Quando José
surpreende a mulher com o coronel, mata-a. Apaixonado por Mira, a vida para
José perde o sentido. Ele é preso e alvo de
manipulação de vários interesses da cidade. Condenado, José enforca-se na prisão
e, por ser suicida, não 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 (Brasileiro). de J B. Tanto. Com Renato Aragão.
Dede Santana, Zacarias. Mussum, Lucinha
Lins e Mario Cardoso Ilha Auto-Cine (Praia
de Sào Bento — Ilha do Governador — 3926186)- de 2a a 6a. as 20h30m. 22h30m.
Sábado e domingo, as 18h30m, 20h30m.
22hJ0m Ate amanhã (Livre)

GRANDE RIO
NITERÓI
ALAMEDA (718-6866) — Menino do Rio.
com André de Biase. Às 17h, 19h, 21h (18
anos). Ató amanhã.
BRASIL — Eros, o Deus do Amor. com
16h40min,
Dina Sfat. Às 14h30min,
18h50min, 21 h (18 anos). Até amanhã.
CENTER (711-6909) — Num Lago Dourado, com Henry Fonda, Às 14h, 16h, 18h,
20h, 22h (10 anos). Até domingo.
CENTRAL (718-3807) — Arthur, o Milionirio Sedutor, com Liza Minelli. Às 13h30min,
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min
(14 anos). Até amanhã.
ICARAÍ (717-0120) — Reds, com Warren
Beatty. Às 13h20min, 16h55min, 20h30min
(16 anos). Até domingo.
NITERÓI (719-9322) — Uma Professora
Muito Especial, com Sylvia Kristel. As
14h10min, 16h, 17h50min, 19h40min,
21h30min (16 anos). Até amanhã.
CINEMA-1 (711-1450) — O Doce Sabor do
Sorriso, com' Marsha Mason. Às 15h,
17h20min, 19h40min, 22h (14 anos). Até
domingo.
RIO BRANCO (717-6289) — Malicias Eróticas. Programa complementar: Bruce, o Super-Herói. Às 13h, 16h15min, 19h50min(18
anos). Ató domingo.
DRIVE-IN ITAIPU — Os Trombadinhas, com
Pele. Ás 20h30min (Livre). Até amanhe.
TAMOIO (São Gonçalo) — Menino do Rio,
com André de Biase. As 15h, 17h, 19h, 21h
(14 anos). Ató domingo.

PETROPOLIS
DOM PEDRO (42-2659)—Aluga-se Moças,
16h,
14h20min,
com Gretchen. Às
17h40min, 19h20min, 21h (18 anos). Até
amanhã.
PETRÔPOLIS (42-2296) — As Seis Mulheres de Adão. com David Cardoso. Às 15h,
16h30min, 18h, 19h30min, 21h (18 anos).
Até amanhã.

BAIXADA FLUMINENSE
CAXIAS (Duque de Caxias) — O Fotógrafo,
com Roberto Miranda.. Programa complementar: Depravação. Às 13h, 16h20min,
19h40min (18 anos). Até domingo.
PAZ (Duque de Caxias) — O Jacaré Assassino. com Robert Forster. Programa complementar: Operação Dragão. As 13h30mm,
17h, 18h50min (18 anos). Até domingo.
GLORIA (São João de Meriti) — Em Busca
do Orgasmo. com Matilde Mastrangi. Programa complementar: Bacana). Às 13h,
16h, 19h (18 anos). Até domingo.
ARTE (São João de Meriti) — O Expresso
Blindado da SS Nazista, com Bo Svenson.
Programa complementar: Massacre no
Templo de Shaolin. Às 14h, 17h40min,
21h20min (18 anos). Até domingo.
SÃO JOÃO (São
Assassino, com
complementar-.
13h. 16h40min,
domingo.

João de Meriti) — O Jacaré
Robert Forster Programa
Quadrilhas Chinesas. Às
20h20min (18 anos). Até

NILÓPOLIS (Nilópolis) — O Fotógrafo, com
Roberto Miranda. Programa complementar'
Corpo Devasso De 2a a 6a. às 13h45min,
15h25min. 18h30min. Sábado e domingo, as
13h, 16h05min, 19h10min (18 anos). Até
domingo.
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17:30 Catavento. Bazar do tem tudo.
República dos Bichos. PlimPlim e as Mios Mágicas. Circo.
Espetáculos Internacionais. Bazar do tem tudo. Tio Maneco. A
Deusa do Ferro Velho. Plim-Plim
e as Mios Mágicas. Tira dúvidas. Bazar do tem tudo. PlimPlim e a Janela da Fantasia.
Pluft, o Fantasminha. Daniel
Azulay. Circo. Espetáculos Internacionais. Bazar do tem tudo.
Cotação do leitor. ***+ (9
votos)

19.40 Os Melhores Desenhos do
Mundo.
19:30 Onda 82. Com Fagner. Gang 90 e
os Absurdetes, Quarteto em Cy.
Trio Elétrico, Erasmo Carlos, Moraes Moreira, Kate Bush, The Police, Cat Stevens, Newton Family, Chicago e o grupo Abba. Apresentação de Ayres Filho. Cotação
do leitor: •••• (51 votos)
21:02 Esporte Hoje. Com Eliakim Araújo. Cotação do leitor: **¦*• (5
votos)
21:15 1982. Edição Nacional. Cotação
do leitor: ••••• (12 votos)
22:00 A Era da Incerteza. Com John
Kenneth Galbraith. Narração de
Rubens Amaral. Cotação do leitor: •••• (17 votos)23:00 Um Nome na História. Focaliza
o escritor Cyro dos Anjos. Apresentação de Roberto LVÁvila. Cotação do leitor: ••••* (10
votos)
00:00 1982. 2a Edição. Cotação do leitor: ••••• (12 votos)
00:40 Telerromance. Pic-Nic Classe
C. Capitulo 11. Original de Oswaldo Molles. Adaptação de Walter
Negrão. Com Herson Capri. Denise Del Vechio, Nair Cristina, Cinira Camargo e outros. Cotação do
leitor: ••••• (10 votos)
01:10 Encerramento. Com Jonas Resende. Cotação do leitor:
••••• (69 votos)

A CRÍTICA
DO
LEITOR
"A
Os Músicos (TVE) —
melhor música brasileira,
sempre com os melhores
músicos, entre eles Sivuca, Mareio, edu, Radamés.
O melhor canal." Otto
Castro, técnico judiciário
juramentado.
¦
AmareSítio Pica—pau
"Excelente
lo (TVE) —
idéia, mas precisando de
nova dinâmica. Já está
cansando." Maria Teresa
Gonçalves economista.
¦'
Dois (TV EduCaderno
cativa) "Deveria ter sua
duração aumentada. Um
dos melhores programas
de TV". Heitor Soares
Mendes,universitário.
¦
Jerry Lewis
Festival "Filmes
man(TV Globo)
jados
superrepetidos" .Maria Isabel
N. Cruz, professora.

CANAL 4
7:00 Telecurso 2° Grau. Cotação do
leitor: •*••• (2 votos)
7:15 Telecurso 1° Grau.
7:30 Super-Homem. Seriado. Cotação do leitor: ••* (1 voto)
8:00 Festival de Desenhos. Zé Colmóia/O Homem Aranha. Cotação
do leitor: * (1 voto)
9:00 TV Mulher. Apresentação de
Marília Gabriela e Nei Gonçalves
Dias. Ponto de Encontro: Ednei
Giovenazzi. Claquete: Elza Gomes. Cotação do leitor: -k-k-k (26
votos).
11:50 Globo Cor Especial. Flinstones/
Super Amigos.
12:50 Globinho na Copa. Apresentação de Paula Saldanha. Cotação
do leitor: ••••• (5 votos)
13:00 Globo Esporte. Programa esportivo. Cotação do leitor: *** (22
votos)
13:15 Hoje. Noticiário. Apresentado por
Berto Filho, Sônia Maria e Leda
-k-k-k-k
Nagle. Cotação do leitor:
votos)
(12
13:45 Vale a Pena Ver de Novo. Reprise de Marron Glacê.
15:00 Sessão da Tarde. Filme: Época
Maluca.
16:45 Popeye. Desenho. Cotação do
leitor: ••••• (1 voto)
17:00 Sessão Aventura. Filme: O Incrivei Hulk.
18:00 O Homem Proibido. Novela de
Teixeira Filho, inspirada em Nelson Rodrigues. Com Leonardo
Villar, Lilian Lemmertz, Elizabeth
Savalla, Lídia Brandi, Maria Pompeu e outros. Cotação do leitor:
•• (9 votos)
18:50 Jornal das Sete. Noticiário apresentado por Glória Maria. Cota-

ção do leitor: ••• (6 votos)
19:00 Jogo da Vida. Novela de Silvio
de Abreu baseada em argumento
de Janete Clair. Com Glória Menezes, Paulo Goulart, Maitô
Proença, Mário Gomes e outros.
Cotação do leitor: -k-k-k-k (83
votos)
19:40 Jornal Nacional. Noticiário apresentado por Cid Moreira e Sérgio
Chapelin. Cotação do leitor: ••
(44 votos)
20:15 Sétimo Sentido. Estréia. Novela
de Janete Clair. Com Regina
Duarte, Francisco Cuoco, Eva Tudor. Sebastião Vasconcelos, Jonas Bloch, Fernando Torres e
outros.
21:20 Viva O-Gordo. Programa humorístico de Jô Soares. Cotação do
leitor: •••* (59 votos)
22:10 Minuto da Copa. Hoje Mário
Kempes. Cotação do leitor:
••••• (14 votos)
22:15 Pecado Capital. Reprise. Novela
de Janete Clair. Com Francisco
Cuoco, Lima Duarte, Débora
Duarte, Denis Carvalho e outros.
Cotação do leitor: -k-k-k-k (15
votos).
23:00 Oscar. Candidatos aos Oscars da
Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas de Hollywood.
Diretamente do Dorothy Chandler Pavilion, em Los Angeles.
Narração de Hélio Costa, com
comentários de Rubens Ewald
Filho.
Nacional. 2" edição. NotiJornal
01:00
ciário apresentado por Marcos
Hummel. Cotação do leitor: •*
(44 votos)
e Globo Cidade. Flashes de
reportagem, ao vivo. entre
13h45m e 18h50m.

CANAL 7
9:30 Festival de Desenhos. Desenhos de Hanna & Barbera. Cotação do leitor: *.(1 voto).
10:30 As Aventuras de Gulliver. Desenho.
11:00 Johnny Quest. Desenho.
11:30 Discomania. Musical. Apresen-.
tação de Messiê Lima. Cotação
do leitor: ••• (14 votos)
12:00 Agente 86. Seriado. Cotação do
leitor: •••• (30 votos)
12:30 Bandeirantes Esporte. Noticiario. Edição nacional. Cotação do
leitor: •• (15 votos)
12:45 O Repórter. Noticiário, edição
nacional. Cotação do leitor:
•••* (7 votos)
13:15 À Moda da Casa. Culinária. Apresentação de Etty Frazer. Cotação
do leitor: ••• (3 votos)
13:30 Vèsperal. Filme: Agente 711
Pede Socorro.
15:00 A Turma do Lambe-Lambe. Infantil. Com Daniel Azulay. Desenhos de Hanna & Barbera. Cotação do leitor: ••** (5 votos)
17:30 Perdidos no Espaço. Seriado
com Guy Williams. Cotação do
leitor: *•• (14 votos)
Imigrantes. Texto de Renata
Os
18:30

Pallotini e Wilson Aguiar Filho.
'
Com Rubens de Falco, Othon
Bastos, lona Magalhães e outros.
Cotação do leitor: **** (87
votos)
19:20 Edição Local. Noticiário.
19:30 Jornal Bandeirantes. Noticiário,
edição nacional. Apresentado por
Joelmir Betting, Ferreira Martins,
Ronaldo Rosas, Newton Carlos.
Cotação do leitor: -k-k-k-k (75
votos)
20:00 90 Minutos. Jornalístico. Apresentação de Nuno Leal Maia e
Eliana Mattos. Cotação do leitor:
•••• (71 votos).
21:15 Cupom da Copa. Boletim Esportivo. Cotação do leitor: * (2
votos)
21:30 Òs Adolescentes. Novela de Jorge Andrade. Com Beatriz Segall,
Kito Junqueira e outros. Direção
de Atílio Riccó. Cotação do leitor:
•••• (53 votos)
22:00 Seqüência Máxima. Filme: Noite em Bizâncio. Último capitulo.
23.00 Bandeirantes Especial. Filme:
Mundo Sem Sol. Documentário
de Jacques Costeau.
00:30 Cinema na Madrugada. Filme:
O Monstro da Bomba H.

CANAL 11
Ginástica. Educativo. Cotação do
leitor: ••••• (1 voto)
7:25 O Poder da Fé. Cotação do leitor: •• (2 votos)
7:45 Cozinhando com Arte. Cotação
do leitor: *•••• (2 votos)
8:00 Gaguinho e Seus Amigos. -k De(3
senho. Cotação do leitor:
votos)
8-30 Clube do Mickey. Desenho. Cotação do leitor: •••• (1 voto)
9:00 Bozo. Humorístico. Cotação do
leitor: ••• (15 votos)
9:30 Speed Racer. Desenho. Cotação
do leitor: ••• (3 votos)
10:00 Spectreman. Desenho. Cotação
do leitor: •• (6 votos)
10:30 Ligeirinho. Desenho.
11:00 A Turma do Pica-Pau. Desenho.
Cotação do leitor: ••** (5
votos)
do
11-30 Popeye. Desenho. Cotação
leitor: ••••• d voto)
de
12:00 Bozo. Humorístico com Pedro
Lara e Valentino. Cotação do leitor: -k-k-k (15 votos)
do
12:30 Urtraman. Desenho. Cotação

o
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15:00 Primeira Página. Mesa-redonda
de utilidade pública. Com Teresa
Fernandes, mediadora dos debates. Cotação do leitor: -k-k-k-k
(34 votos)
16:50 Jornal da Feira. Apresentação
de Márcia Leite.
17:00 Sitio do Pica-Pau-Amarelo.
Abu-Sir e Abu-Kir. Com Zilka
Salaberry, Jacira Sampaio, Marceio Pratelli, Reni de Oliveira, André Valli, Yara Amaral e outros.
Cotação do leitor: ••• (4 votos)

CADERNO B

RÁDIO

TELEVISÃO
7:30 Ginástica. Com a prof Yara Vaz.
9:00 Patati-Pataté. Jardim Zoológico.
12:00 Telecurso 1o Grau. Matemática
n° 1.
12:15 Telecurso 2o Grau. Matemática
n° 34 _ Cotação do leitor:
••••• (2 votos)
14:15 Patati-Pataté. Jardim Zoológico.
14:30 Ginástica. Com a prof* Yara Vaz.

o

leitor: •••••

6:55

(41 votos)

13:00 Gasparzinho. Desenho.
13:30
14:00

18:30
19:00
19:30

20:00
21:00

23:00
00:00

01:00

Heidi. Desenho. Cotação do leitor: ••••• (8 votos)
O Povo na TV. Variedades. Apresentação: Wilton Franco. Participação de José Cunha. Ana Davis.
Cristina Rocha, Roberto Jefferson, Amauri e Melinho. Cotação
do leitor: ••• (90 votos)
Noticentro. Jornalístico. Cotação do leitor: •• (2 votos)
Tom e Jerry- Desenho. Cotação
do leitor: ••• (4 votos)
A Turma do Pica-Pau. Desenho.
Cotação do leitor: •*•***¦ (5
votos)
Sessão Aventura. Filme: Tarzé.
Show sem Limites. Apresentação: J. Silvestre. Cotação do leitor: •••• (26 votos)
O Samurai Fugitivo. Seriado.
Cotação do leitor: ** (2 votos)
Programa Ferreira Neto. Jornalístico. Cotação do leitor: kk-k-k
(19 votos)
Laredo. Seriado.
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Macacos
Planeta dos
"É o cúmulo
(TV Globo)
levar ao ar novamente esta série" .Carla Cristiane
Freitas, estudante.
*
"Não poderia ser pior.
Deveria acabar com todo
este enlatado". Edilson
Maciel, estudante.
¦
240 Robert (TV Globo)
"Eles tanto são corajosos
como engraçados e charmosos". Simone Pereira
Silva, estudante.
¦
Vida
(TV Globo)
da
Jogo
"Excepcional. Uma das
melhores novelas já exibidas na TV. Excelente desempenho dos atores".
Ana Cláudia Dias, estudante.
Brilhante (TV Globo)
Nunca vi coisa alienante.
Antes do fim da primeira
parte já estou dormindo".
Lydia da Silva Araújo,
funcionária pública federal.
*
"Noveia sem enredo,
não tendo uma coerência
nos fatos que apresentam.
Apresenta maldade e sadismo". Alexandre Ferreira, estudante.
*
"Horrível, ridícula, absurda, péssima. Não sei
como conseguem colocar
no ar uma coisa dessas".
Augusto Dias, corretor de
imóveis.
¦
Cabocla (TV Globo)
"Uma das melhores reprises já vistas por mim. Vale
a pena ver de novo." Teresinha Mendes Jorge, estudante.
*
"Novela extasiante e
agradável. Excelente estilização do elenco. A meIhor novela da emissora."
Ricardo Albano Dias Rodrigues, estudante.
Água Viva (TV Educativa) "É esse tipo de programa que está faltando na
TV brasileira. E em horario nobre." Sérgio Dias,
engenheiro.
¦
Minutos
(TV Bandei90
rantes) "Pereio era meIhor. Os atuais entrevistadores são fracos, os assuntos são bons mas falta profissionalismo à equipe."
João Carlos Coimbra,
analista de mercado.
"Sem Pereio* o programa
apagou sua estrela. Tarso
de Castro é antipático: esnoba o grande público.
João da Cruz, advogado.
(TV BanCanal Livre
"Insisto no prodeirantes)
grama do Lúcio Costa.
Com relação ao do Pele,
digo que os entrevistadores tentaram derrubá-lo
de qualquer forma. O rei
do futebol não tem desembaraço para transmitir o
que há de inteligente e humano dentro de sua cabeça." Paulo César Bezerra
Rego, universitário.
¦
(TV
Moraes Moreira
Educativa) "Ótima apresentação do cantor. Destaque para os músicos'.
Mareia Maria Bonito, universitária.
¦
Sábado Forte (TV Educativa) "Seria bom evitar
as discussões sobre psicanálise: este assunto é por
demais vasto, complexo e
difícil de discutir." Regina
Coeli Silva, médica.
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6.01 — Encontro Mareado — Primeira
edição — Palavra de Dom Marcos Barbosa.
Cotação do leitor: ••••* (1 voto)
7.00 — Agenda — Indicação dos principais
acontecimentos do dia. no Rio, no Brasil e no
mundo.
7.10 — Jornal da Feira — A nutricionista
..
Cristina Pinheiro dá informações sobre uso e
aproveitamento de alimentos.
7.15 — Hoie na História — Os fatos do dia
através um personagem famoso.
7.30 — Jornal do Braall Informe—Primei-

ra edição — Noticiário.
8.30 — Hoje no JB — Resumo das notícias
'-fl
ar *
mais importantes publicadas pelo JORNAL
fl
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Cotação do leitor: ••••• (1 voto)
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8.45 — Jornal da Feira — Informações
diretamente de duas feiras livres — uma da
Zona Sul e outra da Zona Norte. Preços dos
principais produtos e indicações para suas
compras.
9.05 — Debate. A América Latina no século
XX e. em especial, as raízes da atual violôncia na América Central, são temas do debate
apresentado por Eliakim Araújo. Os convidados, autores de um novo livro didático sobre
a realidade latino-americana, são os profes- .
sores Rubim Santos Aquino. Jesus Freitas j
de Lemos e Oscar Guilherme Pahl Campos
)avid Janssen tem dificuldade eni provar sua inocência
Lopes. Os ouvintes podem participar do
13h30m)
7,
em Agente 711 Pede Socorro (canal
debate, fazendo as perguntas pelo telefone
234-7566. Cotação do leitor: ***** (33
votos).
12.00 — Manchetes no Mundo — As
principais notícias dos grandes jornais de
em sua direção com uma arma engatilhada.
todo o mundo.
Acusado de assassínio, quando ela nio é
Hugo Gomez
12.10 — Jornal da Feira — As quedas de
da
vida
encontrada, passa a Investigar a
preços dos produtos em feiras da Zona Sul e
especializado em abortos.
da Zona Norte. Indicações do que se deve
bastan- vitima, médico
comprar no final da feira.
em que se destaca
fraca
te
MALUCA
ÉPOCA
PROGRAMAÇÃO
12.15 — O Tempo no Rio — Previsão feita
apenas Agente 711 Pede
TV Globo — 15h
do Serviço Nacional de Meteode
—
diretamente
norte-americana
estreProdução
(Crazy Time*)
Socorro, aventura policial
rologia.
1981, dirigida por Lee Philips. Elenco: Ray
lada pelo falecido David JansDavid Caruso, Michael Pare, Talia Bai12.30 — Jornal do Brasil Informa — 2f
sen e valorizada por um elenco Liotta.
sam. Annette McCarthy, John Aprea. Colorido.
— Noticiário.
emedição
de apoio em que aparecem,
—
Ave-Maria.
18.00
bora fugazmente, Eleanor ParEm 1955, três adolescentes novaker, George Sanders e Lillian iorquinos (Liotta, Caruso, Pare) moradores 18.30 — Jornal do Brasil Informa — V
Gish. A intriga é razoável e o do subúrbio do Queens sa envolvem com edição — Noticiário.
a, ao mesmo
diretor, que era um dos mais grupo de rivais de o Manhatan
20.35 — Encontro Marcado—2" edição—
amor. Feito para a TV.
tempo, conhecem
se
Palavra de Dom Marcos Barbosa.
mas
ativos'da tela pequena,
Inédito na TV.
Cotação do leitor: ***** (1 voto)
eclipsou, sabe manter o ritmo.
23.00 — Noturno — Programa de música e
NOITE EM BIZANICO
Produção inédita, Época MaTV Bandeirantes — 22h
entrevistas, que atende a pedidos dos ouvinluca é difícil de avaliar, mas, a (Evening in Byzarrtlum) — Produção norte- tes — Apresentação de Luis Carlos Saroldi.
London.
Jerry
de 1978. dirigida por
julgar pela sinopse, sua qualida- americanaGlenn
Cotação do leitor: **** (14 votos).
Ford, Eddie Albert, Shirley Jones,
Elenco:
de, como espetáculo, é duvidosa.
EdVince
Guardino.
Harry
00.30 — Jornal do Brasil Informa — ediGloria de Haven,
cão final.
Quanto a O Monstro da Bom- wards. Patrick Macnee. Erin Gray. Colorido.

OS FILMES DE HOJE

ba H, não passa de uma ficção
científica da época em que esse
tema fascinava os japoneses,
tendo nas trucagens do falecido
ELji Tsburaya seu único (e diluído) atrativo.
E Noite de Bizâncio chega ao
fim sem deixar saudades, nesta
noite em que a entrega dos Oscar captura a atenção maior dos
telespectadores, não obstante o
horário tardio e sua costumeira
mediocridade.

IV Capítulo (final) — Fabrício (Sierra)
ameaça disparar contra a audiência do Festivai de Cannes se 33 presos políticos nSo
forem imediatamente postos em liberdade,
mas a polícia intervém a tempo. Fabrício
foge e Craig (Ford), juntando pequenos detalhes, conclui que seu roteiro pode ter colocado a humanidade à beira de um holocausto.
Feito para a TV. Inédito na TV.
O MONSTRO DA BOMBA H
TV Bandeirantes — 0h30m
(Bijô to Ekftai Ningen) — Produção japonesa
de 1958, dirigida por Inoshiro Honda. Elenco:
Yumi Shirakawa, Kenjo Sahara, Akihito Hirata.
Eitaro Ozawa, Koreya Senda, Mitsuro Sato.
Colorido.

AGENTE 711 PEDE SOCORRO
TV Bandeirantes — 13h30m
— Produção norte-americana
(Warning Shot)
David
de 1966. dirigida por Buzz Kulik. Elenco:
Janssen. Ed Begley, Keenan Wynn, Sam Wanamaker, Lillian Gish, Stefanie Powers, George
Sanders, Joan Collins. Walter Pidgeon, Eleanor
Parker, Steve Allen, George Grizzard. Colorido.
** Detetive de Los Angeles (Janssen) mata,
em autodefesa, um homem que vô correndo

* Investigando conflito entre quadrilhas de
gangsters, a polícia de Tóquio descobre uma
série de estranhos assassínios; das vitimas
só restam as roupas. Chega assim á conclusão, apoiada por cientistas, de que está à
solta um monstro, possivelmente formado
por irradiações após o lançamento da bomba
de hidrogênio. Efeitos técnicos de Eiji Tsuburaya.

FM ESTÉREO
99.7 MHZ
HOJE
20h — Concerto Grosso em Si Bemol
Maior, Op. 6/11. de Corelli (Igor Oistrakh —
9.56); Solo e Pensoso — Ária para Soprano e Orquestra, de Haydn (Edith Mathis —
6:14); Concerto n° 2, em Mi Bemol, pare
Trompa e Orquestra, de Richard Strauss
(Peter Damm — 19:28); Los Requiebros,
Coloquio en la Reja, Fandango dal Candil
e Quejas ou La Maja y ei Ruisenor (Goyescas). de Granados (Alicia de Larrocha —
32:18); Sigurd Jorsatfar — Surte, Op. 56,
deGrieg (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 Debussy (Anthony
Dwyer, flauta — 2:38).

NOVELAS
sobre Nina. Quim e Teca pedem
a Rute que volte a trabalhar em
sua casa. Rute reluta, mas acaba aceitando o pedido. Conversando com Irmã, Angelina e Irma lhe perguntam se ela está
namorando Vado por estar realmente apaixonada por ele ou
apenas por não ter aparecido
nenhum outro pretendente. Cacilda conta toda a história de
Nina a Renata, que a ouve atenOs Imigrantes — TV Bandeiran- tamente. De Salvio e Izabel vão
tes, 18h30min — Quim comenta para a fazenda e recomendam a
com Teca e Tônico que Pereira Rosália que cuide bem de Antoestá com pneumonia e que esta nieta, pois ela não está nada
doença é muito perigosa em sua bem de saúde. Renata vai à casa
idade. Matilde começa a prepa- de André, é recebida por Nina e
rar a festa de suas Bodas de lhe diz que precisa muito conPrata. Mercedez e Izabel estra- versar com ela.
nham o fato de já estarem se
— TV Bandeicompletando 25 anos do casa- Os Adolescentes
129
21h30min—Capítulo
rantes,
mento de Matilde. Renata pede —
— Caí29/03/82
Segunda-feira,
tudo
conte
a Cacilda que lhe

Jogo da Vida—TV Globo — 19h
— Etevaldo solta Badaró em troca de ele contar a verdadeira
história. Oswaldo e Silas vêem
uma foto de Mariucha loura e
Oswaldo se lembra de tê-la conhecido num cabaré. Nesse meio
tempo, Rosana passa mal ao saber de tudo. Cacilda brigou com
Carla e decidiu ir embora.

to vai até uma praça e continua
a pensar para onde poderá ir.
Resolve, em princípio, não ir para a casa de Clô, pois se o fizer,
poderá comprometê-la. Quando
Liminha vai sair da casa de Raquel encontra com Tonton, Artur, Cigana e Diná. Em casa,
Liminha volta a discutir com
Iracema por causa de Joaquim.
Iracema lhe diz que se divorciará de Diogo para se casar com
Joaquim, pois Diogo embora
não queira, será obrigado a lhe
dar o divórcio. Caíto, não vendo
outra alternativa, acaba indo à
casa de Clô, que o aconselha a
pensar com muita calma em
qual atitude irá tomar. No aeroporto de Congonhas Paula começa a se desesperar pelo fato
de Joaquim não chegar para embarcar com ela e Odilon para a
Europa.

0 LEITOR E O CRITICOT
r

Neste cupão publicado diariamente no JORNAL DO
BRASIL o leitor pode opinar
sobre qualquer espetáculo
Espetáculo
em cartaz ou qualquer disco,
clássico ou popular, recémLocal/Canal de TV.
lançado. Basta atribuir cota¦
cinco
a
H„a
ções de uma (ruim) "obser™•¦••¦
• ™*r"
Dis
(ótimo) estrelas. Nas
acrescentar
vações", pode
Cotação
qualquer comentário, inclusive sobre a qualidade da projeObservações
ção ou o estado da sala. As
cotações seráo computadas
diariamente. Tirada a média,
esta será publicada junto à
note do respectivo espetóculo na seção Divirta-se do CaNome do leitor.
demo B. O cupão deve ser
entregue na agência de classificados do JORNAL DO
Profissão
,d•d••
BRASIL mais próxima de
sua casa ou enviado pelo CorEndereço
reio para o JORNAL DO _
rcD
Telefone.
BRASIL, Seção Divirta-se, .L
^W
CEP
Avenida Brasü, 500, 6o andar
— CEP 20.940.
tfft*
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. OS CUPÕES ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS BESOBÀTIIjj^fU»DOS LEITORES
AS COTAÇÕES DIVULGADAS REFLETEM APENAS A OPINIÃO
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DIVIRTA-SE

? CADERNO B o segunda-feira, 29/3/82

SHOW
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.MUSICAL DOS MUSICAIS.— Apresentade canções e cenas dos musicais mais
Jçâo
'importantes do teatro brasileiro, com
participação de Caetano Veloso, Chico Buarque,
Fernanda Montenegro, Marilia Pera, Grande
Otelo e outros. Direção de Buza Ferraz.
Promoção do Pessoal do Cabaré. Circo Vo»dor. Praia do Arpoador. Hoje e amanhã, às
21 h. Ingressos a CrS 1 mil.
PROJETO SEIS E MEIA — Show da dupla
de cantores Tito Madi e Lana Bittencourt
acompanhados de José Maria (piano) e Mirabô (guitarra). Direção de Albino Pinheiro.
Taatro João Caetano. Pça Tiradentes (2210305). De 2" a 6*, às 18h30m. Ingressos a
CrS 150.
E A GENTE NEM DEU NOME — Apresentação da cantora Nana Caymmi acompanhada
de Cláudio Nucci (violãe), Raimundo Queiroz
(violão). José Roberto dos Santos (baixo) e
Augusto Arid (bateria). Taatro Joio Caatano, Pça Tiradentes (221-0305). Hoje, às 21 h.
Ingressos a CrS 500, platéia e 1 ° balcão e CrS
300, 2° balcão, em benefício da Escolinha de
-,
Arte do Brasil.
ESCOLA DE SAMBA BEIJA-FLOR DE NlLÕPOUS — Apresentação da escola com a
presença de passistas, destaques, mestresala, porta-banheira e bateria. Concha Verda
do Morro da Urca, Av. Pasteur, 520. Todas
as segundas-feiras, a partir das 21h. Ingressos a CrS 1 mil (arquibancada) e CrS 1 mil
250 (camarote), incluindo o preço do bondinho. Último dia.
NOITADA DE SAMBA — Apresentação de
Baianinho, Xangô da Mangueira, Mariuza,
conjunto Samba Amigo, Zeca da Cuíca e
passistas. Convidado de hoje: Moreira da
Silva. Teatro de Arena, Rua Siqueira Campos, 143 (235-2119). Todas as segundasfeiras, às 21h30m. Ingressos a Cr$ 800 a
Cr$ 500, estudantes.
Cotação do leitor: ••*•• (6 votos)
SÓ JAZZ — Com o Quarteto Rio de Janeiro,
formado por, Edmundo Cassis (piano). Guilherme Rodrigues (sax e flauta), Paulo Russo
(baixo) e Marcos André (bateria), além de
, convidados. 2a, 4a, sexta e sáb, às 21h30m.
Cervejaria Chucrute. Largo de S. Conrado
(399-4974). Couvert 6a e sáb.. a CrS 300.
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Fernanda Montenegro é uma das atrizes participantes do
Musical dos Musicais. Somente hoje e amanhã, no Circo
Voador
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WESTERN CLUBE — Programação: 2a, às
22h, Fernando Garcia (voz e violão) acompanhado de Reinaldo (percussão), Careca (baixo), Torquato Mariano (guitarra) e José Haikal
(cantor e compositor). Consumação a CrS
150. Rua Humaitá, 380.
CLUBE 21 — Programação: De 2a a sáb., a
partir das 22h, apresentação dos conjuntos
de Osmar Milito e Ronnie Mesquita; 2a,
Noite de Jazz: Dom., Noite de Dixieiand
com a Mississipi Dixieiand Band. Convidados
especiais: 6a, sáb. e 2a. Nivaldo Ornellas; 2a
Hélio Delmiro e Mauro Senise; 3a, Wanda Sá
(cantora) e Cláudio Guimarães (guitarra); 4a,
Hélio Delmiro e Maurício Cinhorn e 5a, Mau, ro Senise. De 2a a 5a e dom., sem couvert,
sem consumação; 6a e sáb., consumação
mínima de CrS 1 mil 200. Rua Maria Angélica, 29 (286-8338).

MUSICA
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NABUCCO — Ópera em quatro atos de
Giuseppe Verdi. Libreto de Temistocle Solera. Com o Coro e Orquestra Sinfônica do
Teatro Municipal, sob a regência de Romano
Gandolfi. Régisseur: Lamberto Puggelli. Cenografia 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) Eleonora Jancovic (mezzo-soprano), Áurea Gomes (soprano) Wassili Janulako (dias 25, 28'
e 31) (barítono) e Fernando Teixeira (bartono), Marlene Uchoa (mezzo-soprano), Wilson
Carrara (baixo-barítono) e Joel Telles (tenor).
Teatro Municipal, Pça. Mal. Floriano, (2626322). Assinatura B — çuarta-feira, às 21 h.
Recitas extraordinárias: dia 4 de abril, às 17h
e dia 6 de abril, às 21h. 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.
>
/HOMENAGEM A VILLA-LOBOS — Apresentaçâo de peças de Villa-Lobos, executadas durante a Semana de Arte Moderna de
22. Programa: Trio Segundo, com Mariuccia lacovino (violino), Iberê Gomes Grosso
(violoncelo) e Luís Medalha (piano) e Quartato Terceiro, com o quarteto de Cordas da
Guanabara. Sala Sidney Müller, Rua Araújo
Porto Alegre, 80. Hoje, às 18h30min. Entrada
franca.
SERGEI DORENSKI — Recital do pianista
russo. Programa: Noturnos Op. 15 e Op 9 nc
2, Polonaise em Dó Menor Op. 40, Sonata
Op. 35, Cinco Mazurkas e Scherzo Op. 20 n°
1, de Chopin. Teatro Municipal, Pça. Mal.
Floriano (262-6322). Sexta-feira, àa 21h.
Ingressos a CrS 1 mil SOO, poltrona a
balcáo nobre; a Cr$ 1 mil, baleio simples;
a Cr$ 800, galeria e a Cr$ 9 mil frisa e
camarote. Promoção do JORNAL OO
BRASIL.
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA —
Concerto inaugural sob a regência do
Maestro Isaac Karabtchevsky. Solista:
Jacques Klein (piano). Programa; 2° Concerto para Piano e Orquestra, de Brahms;
Abertura da ópera Salvador Rosa, de Carlos
Gomes, e Sinfonia n° 1 (Titan), de maher.
Teatro Municipal Pça. Mal. Floriano (2626322). Sábado, às 16h30m. Ingressos a
Cr$ 1 mil, poltrona; a,Cr$ 900, balcáo
nobre; a CrS 800, baleio simples; a CrS
500, galeria; a CrS 300min, estudantes na
galeria e CrS 5 mil, frisa e camarote.

. í:myMMm:l

wrmãm
r :y..Wm

y/M

-*

Moreira da Silva, na semana dos seus 80 anos, é o
convidado de hoje da Noitada de Samba

e os doces feitos das mesmas
frutas. Todas custam CrS 250. Os
doces de abóbora com coco ou de
banana custam CrS 150. As bebidas mais consumidas são a cerveja
(CrS 180), a caipirinha (CrS 180) e
os vinhos nacionais (a partir de CrS
800).
•Parque Recreio — Rua Marquês
de Abrantes, 92, Flamengo. Tel:
245-4270 e 2454876. Tradicional
restaurante fundado há cerca de 45
anos. Instalado em um salão, com
ar condicionado, e capacidade para
120 pessoas. Possui manobreiros
para facilitar o estacionamento. Horário de funcionamento: diariamente, para almoço e jantar, das 11 h às
2h da manhã. O cliente pode escolher entre três tipos de menu: cozinha italiana, churrasco e o prato do
dia com comida caseira. Dos churrascos, servidos à francesa, os
mais solicitados são: misto, a CrS
445; de alcatra, a CrS 380; de
maminha, a CrS 380 e de picanha
com molho de manteiga, a CrS 580.
As guarnições são à parte. São
servidos: arroz, batata frita, farofa
de ovo ou brasileira e custam de
CrS 140'a CrS 210, as mais incrementadas. Do cardápio de massas,
as melhores são: espagueti à car-

TEATRO
NOLA RAE — Solos de mímica a cargo de
uma internacionalmente consagrada especialista anglo-australiana. Teatro VillaLobos. Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695).
Hoje, às 21 h. Ingressos a Cr$ 600 e CrS 300.
estudante. ,

RESTAURANTES
• Belém do para — Av. Franklin
Roosevelt, 84 — sala 303 — Centro
(tel.: 220-7092) — Restaurante de
comida típica do Norte do Brasil
abre somente de 2a a 6a, das 11 h às
, 22h. Aos sábados e domingos abre
somente para banquetes que podem ser contratados por telefone.
Tem capacidade para 70 pessoas,
aceita cheques e tickets mas não
recebe cartões de crédito. Todos
os dias, às 12h e às 19h30min,
música ao vivo com o duo formado
por Marlise (piano) e Jorginho Campo Grande (violão). Não é cobrado
couvert artístico. Dentro das especialidades da comida típica do Norte destacam-se no cardápio o pato
a Tucupi (CrS 700), carne de sol
com feijão tropeiro (CrS 500), tambaqui (CrS 900) pirarucu frito ou
com leite de coco (CrS 600) e
camarão a Tucupi (CrS 1 mil 600).
Além dos pratos regionais são servidos filés, churrascos, costeletas
ou lombinhos com preços que variam em torno de CrS 650. Cada dia
é servido também um prato diferente: língua com Purê de batata
(CrS 450), muqueca de peixe (CrS
650), vatapá (CrS 500) e feijoada
(CrS 600). As sobremesas também
são típicas e as especialidades são
a compota de cupuaçu ou de bacuri

JORNAL DO BRASIL

bohara, a CrS 350; capeleti à napolitana e caneloni ao forno, a CrS 350;
nhoque ao tomate, ravioli de carne
e fetucini à bolonhesa, a CrS 290.
Há ainda pizzas: recreio, romana,
capricciosa, provençale e regina, a
CrS 390, média e CrS 440, grande.
Opção dos pratos do dia: 2a —
rabada com polenta, a CrS 470; 3a
— iscas de fígado à lisboeta, a CrS
370; 4a — mocotó à portuguesa, a
CrS 380; 5a — dobradinha à moda
do Porto, a CrS 380; sáb — feijoada
completa, a CrS 560 e dom —
frango ao molho pardo, a CrS 380.
Como sobremesa o cliente pode
escolher: sorvetes de frutas, a CrS
125; profiteroles, a CrS 220 e doces, a CrS 120, todos de fabricação
própria. Para beber, pode-se escolher vinhos nacionais e estrangeiros, mas a bebida de maior saída é
o chope, a CrS 90. Todos os pratos
podem ser entregues à domicílio,
em embalagens metálicas, nos seguintes bairros: Flamengo, Botafogo, Laranjeiras e Catete. É acrescida uma taxa de CrS 10, em cada
prato. A casa aceita cartões de
crédito e os tickets: Restaurante,
Vale Refeição, Brazilian Food, Coupon, Chek Refex e Cheque Cardápio.

Cotação do leitor: ••*•• (7 votos)
CAPITÃES DA AREIA — Texto de Carlos
Wilson Silveira adaptado do romance de
Jorge Amado. Dir. Carlos Wilson Silveira.
Com o elenco do Grupo Capitães da Areia.
Teatro dos Quatro, Rua Marquês de São
Vicente, 52 — 2o (274-9895). 2", às 21 h30m.
De 3a a 6a. às 17h. Ingressos a CrS 500 e CrS
300 à venda no local e na Rua Vise. de Pirajá,
303/114.
Tristezas e alegrias do sub humano
dia-a-dia da infância marginal de Sal¦vador.
ALÉM OA VIDA — Textos psicografados de
Chico Xavier e Divaldo Franco e teatralizados
por Augusto César Vannucci, Hilton Gomes a
Paulo Figueiredo. Direção de Augusto César
Vannucci. Com Felipe Carone, Lúcio Mauro.
Jorge Luiz Queiroz. Lady Francisco, Lea
Bulcão, Solange Teodoro e outros. Teatro
Vannucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52.
Todas as segundas-feiras, às 21h30m e
terças-feiras, às*17h30m e 21h30m. Ingressos a CrS 600.

O Teatro do Beco
promove hoje, às
18h30min, o
debate: Teatro e
Censura, com a
presença de
Pompeu de Souza,
do Conselho
Superior de
Censura, no
Instituto de
Filosofia e
Ciências Sociais,
Lgo de S.
Francisco, 1.
Entrada franca.

ARTES PLÁSTICAS
MARCO TÚUO RESENDE
teria Macunafma Funarte,
Alegre, 80. De 2' a 6a. das
dia 15. Inauguração, hoje,

— Pinturas. GaRua Araújo Porto
10h às 18h. Até
às 18h30m.

COLETIVA — Obras de Bruno Giorgi, Scliar
e Iberê Camargo. Cláudio Gil Studio de
Arte, Rua Teixeira de Melo, 30. De 2a a
domingo, das 10h às 22h.
COLETIVA —- Obras de A. Mesquita. Clay
Jorge, Espinosa e outros. Galeria Roberto
Alves, Av. Princesa Isabel, 186 — loja E. De
3a a sábado, das 15h às 22h. Até domingo.
SEBASTIÃO BARBOSA — Fotografias. JPC
Laboratório Fotográfico. Rua Alfredo ChaveSi 13 _ Largo dos Leóes. De 2a a 6a. das
lOh às 18h. Sábados, das 9h às 12h. Até dia
16.
CIDADE COMO MOTIVO — Exposição de
300 fotografias reproduzindo trabalhos gráficos de artistas alemães. IBAM. Largo do
Ibam. 1. De 2a a 6a, das 16h às 22h. Até dia
23.
MENDES FARIA — Pinturas. Galeria de
Arte Delfin, Av. Copacabana, 647. De 2a a
6a, das 10h às 18h. Até quarta.
SALVEMOS A LAGOA — Exposição de
fotografias. Galeria Divulgação e Pesquisa.
Rua Maria Angélica. 37. De 2a a 6a. das 9h às
19h Até dia 5 de abril.
ROGÉRIO LUZ — Aquarelas Galeria de
Arte do Centro Cultural Cândido Mendes.
Rua Joana Angélica, 63. De 2a a 6a. das lOh
as 12h e das 17h às 22h30m. Sábado e
domingo, das I6h as 20h. Até dia 5 de abril.
WALESCA RAMOS — Pinturas Seaerj. Rua
do Russel. 1. De 2a a 6a. das 9h às 19h. Até
sexta.
PROJETOS DE DESENHO E PRODUTOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — Exposição

com trabalhos dos alunos. Solar Grandjean
de Montigny. PUC. Rua Marquês de Sâo
Vicente. Diariamente das 8h às 20h.
FEIRA DE ARTESANATO — Exposição com
trabalhos dos empregados da Telerj. Museu
do Telefone, Rua Dois de Dezembro, 63. De
3a a domingo, das 9h às 17h. Até quarta.
MARCOS DUPRAT — Óleos. Galeria Ipanema. Rua Aníbal de Mendonça, 27. De 2a a
6a, das 10h às 22h. Sábados, das 16h às 21 h.
HÉLIO JESUÍNO — Pinturas. Galeria Toulouse, Rua Marquês de São Vicente. 52 —
loja 304. De 2a a 6a, das 13h às 19h. Sábado,
das lOh às 14h.
TANGO E OUTRAS COISAS — Pinturas de
Gerardo Hanna. Galeria Espaço. Planetário
da Cidade. Av. Padre Leonel Franca, 240. De
2a a 6a. das 10h às 22h. Sábados e domingos,
das 16h às 21h. Até quarta.
OS ANOS DE SOLIDÃO — Aquarelas de
Guilherme Secchin. Macondo Bar a Restaurante. Rua Conde de Irajá. 85. De 2a a
sábado, das 12h às 16h e das 19h às 24h.
Até sábado.
FORMA PURA — Exposição com 23 esculturas do artista australiano Noel Gray. Museu Nacional de Belas-Artes. Av. Rio Branco. 199. De 2a a 6a. das 9h30m às 18h30m.
Até sábado.
IB ANDERSEN NO BRASIL E NA DINAMARCA — Exposição com cerca de 20
desenhos da artista dinamarquês. Museu
Nacional de Belas-Artes. Av Rio Branco.
199. De 2a a 6a. das 9h30m as 18h30m Até
sexta.
GRAVIDEZ — Exposição com fotografias de
Ricardo Fragoso Tupper. O Aleph Bar e
Restaurante. Av Epitácio Pessoa. 770. De
2a a 6a. a partir das 20h. Sábado e domingo, a
partir das Í2h. Ate amanhã.

PROJETO PASSOS — Exposição de uma
proposta de reabilitação de um espaço urbano degradado. Espaço Alternativo Funarte,
Rua Araújo Porto Alegre. 80. de 2a a 6a, das
10h às 18h. Até amanhã.
ARTESANATO AFRO-BRASILEIRO — Exposição com indumentárias de orixás e objetos rituais. Museu do Folclore Edison Carneiro, Rua do Catete. 179. De 3a a sábado,
das llh às 18h. Até sábado.
CARLOS GOMES — Pintura Clube Ginástico Português, Av. Graça Aranha, 187. Até
amanhã.
THEREZINHA CASTRO — Pinturas Biblioteca da Sociedade Brasileira de Cultura
Inglesa. Av. Graça Aranha, 327 — 3o andar.
De 2a a 6a, das 9h às 19h. Até dia 7.
QUINZENA DO HOBBY — Exposição de
coleções originais incluindo garrafinhas em
miniatura, álbuns de figurinhas, ex-votos do
Nordeste, selos, displays de publicidade e
outros objetos. Mali do Nivel da Lagoa —
Barra Shopping, Av. das Américas. 4.666.
Diriamentej das 10h às 22h. Até sexta.
ALBERY — Pinturas. Realidade Galeria de
Arte. Av. Ataulfo de Paiva, 135 — si 226. De
2a a 6a, das 13h às 20h. Até sexta.
ADELAIDE AZEVEDO — Pinturas Maria
Augusta Galeria de Arte, Av Atlântica.
4.240 —loja 113. De 2a a 6a. das 10hàs21h.
Sábado, das 10h às l9f_.
JORGE EDUARDO, RACHEL BRAGA E NILO DE PAULA — Exposição de desenhos,
pinturas e retroços Sala Sérgio Milliet da
Galeria Funarte, Rua Araújo Porto Alegre.
80. De 2a a 6a, das 10h às !8h. Último dia.
BASTOS TIGRE — Exposição comemorativa do centenário de nascimento Saguão da
Biblioteca Nacional. Av Rio Branco. 219.

De 2a a 6a, das 10h30m às 18h30m. Até dia 5
de abril.
JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA — Pinturas. Galeria de Arte do Banerj, Av. Atlântica, 4 066.
De 2a a 6a. das 10h às 22h. Sábados, das 16h
às 22h. Até dia 7 de abril.
ARTE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA Reunindo obras de Aluisio Carvão, Antônio
Dias. Anna Bella Geiger, Augusto Rodrigues,
Marcier, Maria Tomaselli, Shiró, Roberto Magalhàes, Gerchman, Wilma Martins. Wanda
Pimentel, Volpi. Galeria Saramenha. Rua
Marquês de São Vicente. 52, Ij. 165. 2a e
sáb., das 10h às 18h e de 3a a 6a, de 10h às
21 h.
COLETIVA — Exposição de esculturas e
múltiplos de Camargo. Tenreio, Weissman,
Corbetta, Toyota e Yuasa Megumi. Aktuell
Objetos de Arte, Av. Atlântica, 4.420 — loja
223. De 2a à 6a, das 12h às 20h. Sábado, das
14h às 18h.
160° ANIVERSÁRIO DE D. TERESA CRISTINA — Exposição de peças cedidas por D.
Pedro Orleans e Bragança em comemoração
ao 160° aniversário de D. Teresa Cristina,
mulher de D. Pedro II. Museu Imperial de
Petropolis. De 3a a domingo, das 12h às
18h. Até fins de maio.
COLETIVA — Exposição com obras de Inimá
de Paula. Sigaud. Siron Franco e Ivan MarRua Prudenquetti Galeria B-75 Concorde.
te de Morais. 237. De 2a a 6a. das 10h as
20h30. Sábados, das 10h as 14h. Ate quarta.
COLETIVA — Obras de Manoel Costa.
Scliar, Antônio Maia, Satyro e Martinolli.
Scopus Galeria de Arte, Av. Atlântica.
4 240 — loja 207. De 2a a 6a. das 14h às 22h.
Sábado, das 10h às 19h. Até amanhã.
COLETIVA — Obras de Rego Monteiro.
Bianco. Scliar. Cícero Dias e Jenner. Villa
Bernini Galeria de Arte. Av. Atlântica. 4 240
— loia 214. De 2a a 6a. das 14h as 21h.
Sábado, das 14h as 19h Ate dia 10 de abril.

José Carlos Oliveira
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CONTO
RELÂMPAGO
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vezes me abate a sensação de estar
transparente. Outras, vezes me aflige a
de que me tornei invisível. QuanAS idéia
do os dois desconfortos coincidem,
cresce o pavor, e se torna desmesurado: como
se uma declaração minha, claramente articulada, resultasse inaudível a quem me ouve; e ao
mesmo tempo, alguma coisa escondida nessa
declaração, da qual me coubesse uma ciência
fervorosa mas obscura, resplandecesse como
uma fato imperioso aos olhos de quem me véj»*
observa.
~
Estou falando de escrita, de estilo, desse
jogo de mostra-esconde que pratico sob o rótulo de crônica e sob outros rótulos. Nas ficções —
romances, contos, publicados e lidos por bom
número de leitores — não há esse desconfortor
Nas ficções, a configuração global da narrativa
é a única máscara que uso. Nas frases e parará
grafos que a estruturam, são só personagens-.~~
que se manifestam.
Preciso desenvolver esse drama íntimo me- lü
diante a publicação de trechos do meu diário..»
secreto de escritor. Há em tais fragmentos-*»
caóticos^alguns momentos que, lidos anos mais-tarde, me espantam pela simultaneidadé des-^"
sas angústias contraditórias. Geralmente abre-™"
se um parêntese que não tem nada a ver com oC
assunto, e o escritor—escrevendo no isolamen--';
to, sem a intenção de publicar—adverte: "Este
diário só deve ser publicado vinte anos depois
da minha morte". Diante dessa advertência,
imagino que ali alcancei o máximo de transparência. Fiz uma confissão de tal modo apavorante, tão fundamente sincera, que me assedia
um medo de duas pontas. Na primeira ponta,
receio ser incompreendido e castigado pelo que
declarei. Na segunda ponta, mais grave ainda,
me inquieta a premonição de que ali, naquela £
migalha de literatura confessional, há elemen- _
tos capazes de ferir mortalmente algumas pes-~
soas que estimo, que admiro, que freqüento, ou
que simplemente existem, longe dos meus afetos, porém entraram na reflexão por meio de
uma associação de idéias mágica. Em outras
palavras, nessas ocasiões me aparece a evidência intolerável de que ser escritor tem alguma .
relação com a desdita de um ser possuído pelo*.
Demônio. Possuído pelo Demônio, ou seja, do^~
minado por ele, espoliado de meu verdadeiro
desejo, de minha verdadeira vontade e de mi-...
nha verdadeira fé. Aqui vai um exemplo, esco:,,,
lhido entre muitos, por ser intrinsecamente misterioso. Tão misterioso, com efeito, que po- dé e não pode ser descrito como porção de
literatura ou porção confessional, ou relato""
O'^
breve, ou crônica de um momento indizível.
nome certo desse gênero literário seria "mistério". Um mistério articulado pode tornar-se um
poema dramático antológico, como a invasáo^—
de um pássaro numa sala, descrita num poema
de Manuel Bandeira (Noturno da Lapa) e, ao
que dizem, transcrito quase literalmente de um
lampejo falado, improvisado, de Jaime Ovale.
Ovale teria descrito a cena surrealista, pavoro- >
sa mas não explícita, e Bandeira teria intuído^
nela a estrutura de um poema perfeito. Ovale""
foi o cavalo da revelação, psicografando-a diante do amigo. Bandeira foi o apontador do fenômeno, concretizando-o num poema. .
Mas o seu mistério — esse que vou citar —
não é assim articulado. É fragmentado. É tosco.
Absurdo. Incompreensível e, no entanto, trans- •
parente como o relato de um passeio de escotei—
ros a uma reserva florestal. Essa nota é de;
janeiro de 1977:
1. "Zilda telefonou a X., ela falando do Rio e •
ele escutando em Paris. Não se viam há quase ¦
10 anos. Precisamente em outubro no Rio (sol) e!
no outono em Paris (chuva). Ela num quarto de;
hospital ou em casa; ele no hotel em Paris. O.
motivo: ela queria confessar algo que, no seu.
desespero, não desejava calar, mas não tinha ¦
coragem (tinha
pudor) de confessar aos amigos ¦
"Eu nunca
tive um orgasmo", disse'
íntimos.
ela. "É justo morrer aos 40 anos sem ter tido um
orgasmo?"
2. "Zilda foi enterrada no São João Batista.
Precisamente numa tarde chuvosa e quente de
janeiro. Exatamente numa sepultura aberta
para enterrá-la. O motivo foi o câncer, de que
ela se sabia doente de longa data; e talvez, no
desespero, ela se tenha suicidado. No cemitério
estavam: João, o marido, e alguns amigos anti-'
gos; talvez os filhos e irmãos da defunta".
É esse o conto-relâmpago, cujo título poderia ser Mistério. A coisa é mesmo estranha.
Primeiro, no meu diário, nunca me chamo de
X., e assim é possível que ela tenha telefonado.
há alguém que, estando em Paris, mais tarde me contou o episódio. Segundo, não estive no
cemitério, durante o enterro de Zilda. Finalmente, depois de reíacionar esses acontecimentos a outros, mais longíriquos, e depois dedesinteressadamente, algu-.
escutar aqui e ali, "saudosa
Zilda", cheguei k.
mas referências à
conclusão de que ela foi encontrada morta na
banheira vazia, tendo o telefone rolado sobre os
seios fartos. Havia ligado o gás e, ficou estabelecido nos dias seguintes, também havia discado
um número em Paris, pelo sistema de discagem,
direta internacional. Teria então revelado aô
também misterioso X. a aflição em que há
longo tempo se consumia por causa do que
considerava uma deficiência sexual. Era uma"
confissão basicamente infantil, tornando-se po-r;
rém augusta e até majestática, por ter sido feita
na hora da morte voluntária.
Não sei se isso é verdade ou fantasia. Está
anotado no meu diário de escritor, sem outras
considerações. Certamente nunca saberei o que
houve, bem poderei obter uma versão plausível
daquilo que talvez tenha havido. Mas as palavras guardaram seja o que for que veio da
minha consciência, repassado de emoção funerária e de compaixão ante a solidão dessa
mulher.
É por isso que às vezes tenho dois medos
conflitantes e simultâneos. Me apavora a idéia
de que estou transparente. E me dilacera a
suspeita de que esteja invisível.

segunda-feira, 39/3/83
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HORÓSCOPO
ÁRIES — 21/3 a 20/4
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Esta segunda-feira será de configuração astral benéfica para o ariano em suas atividades profissionais.
Indicações de positividade para negociações com
terras e imóveis. Procure mostrar-se mais cooperativo
è compreensivo no trato pessoal. Seja cauteloso ao
dimencionar seus gastos rotineiros. Positivos momentos para o relacionamento familiar e amoroso. Saúde
inspirando cuidados.

TOURO — 21/4-g 20/5
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Com o trânsito da Lua em sua casa zodiacal, o dia será
de notável e positiva influência em todos os aspectos
ligados a sua vida profissional. Tarde favorável, especialmente para assuntos ligados à Justiça. Você poderá hoje assumir os riscos de inovações práticas de
natureza funcional. Clima de bom entendimento com
mais intimo. Indicações de
pessoas de seu convívio
fragilidade para sua saúde.
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GÊMEOS — 21/5 a 20/6.
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j ^m¦ OMEÇARAM no dia 25 os desfiles do
do
¦
prêt-a-porter francês, com a moda
do
fim
no
eles,
m / próximo inverno (para
^"^
também
Lanvin,
que
Maison
ano). A
I
¦mantém uma linha de prêt-a-porter adota a
¦eminissaia, como demonstra a foto tirada na
'.Praça da Concorde. É um vestido com blusa
^de malha, justa no corpo e nas mangas, e saia
-dupla, franzida, de tafetá. Um detalhe impor¦ tante: meias e sapatos pretos, que afinam e
.alongam as pernas.
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CÂNCER — 21/6 a 21/7
Esta segunda-feira será muito favorável para o canceriano. Procure se aproveitar de forma mais produtiva
dos bons aspectos astrológicos. Você pode se candidatar a novos empregos ou funções, com grande
chance de êxito. Procure visar mais os seus interesses
se mostrará
' pessoais. Pessoa'idosa, de sua relação,
carente dè maior compreensão. Receptividade no
amor. Sua saúde continua em fase reaular.

(ÇiFielcl EntttpfísM. Inc.. 19*2

KID FAROFA

TOM K. RYAN

PARA O SENHOR...COM OS
CUMPRIMENTOS DO CHEFE MARIZ RESFRIAOO.1
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LEÃO — 22/7 a 22/8

,
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Busque imbuir-se de otimismo e habilidade na condubastante
ção de suas tarefas rotineiras. Hoje estarão
apurados seus sentidos de rápido raciocínio e agudez
mental.. Cuidado com atitudes impensadas que poderão levá-lo a situações difíceis. Dia de fragilidade para a
condução de assuntos financeiros. Disposição positiva
para novas amizades. Harmonia doméstica e amorosa.
Sua saúde continua boa.

VIRGEM — 23/8 a 22/9
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Com a neutralidade astrológica a sua falta de entusiasno
mo em novas tarefas poderá lhe trazer problemas
Busque
segunda-feira.
nesta
trabalho
de
ambiente
obter um controle mais racional de seus gastos diários.
Grande disposição intelectual e literária. Plano familiar
disposto em dia de grande harmonia. Evite tomar
atitudes que possam parecer descuidada desatenção
neutra.
paracom a pessoa amada. Saúde

I

^_B

II
C^
WJ

Novos acontecimentos podem ter. decisiva influência
na consolidação de sua vida profissional, refletindo-se
em sua posição social. Evite gastos desnecessários na
compra de objetos supérfluos. Viagens beneficamente
indicadas. Busque compreender melhor as razões e
encontro com nativo
problemas dos que o cercam. Um
de Capricórnio pode vir a se constituir em agradável
surpresa. Saúde boa.
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LIBRA — 23/9 a 22/10

JERÒN1MO FERREIRA

PROBLEMA n° 953

M
S

g

coberto de mato (6)
da Malásia (6)
enxame de abelha (5)
estado penoso (8) 8.
grande melão (5)
9. grupo espesso de plantas (5)
10. indolente (6)
11. malária (7)
12. maleta (6)
13. mesclado (5)
14. mixórdia (7)
15. pequeno canal (5)
16. pesar (5)
17. polpa (5)18. que tem maleita (9)
19. rancho de malteses (7)
20. religião dos magos (5)
4.
5.
6.
7.

TI

1. açúcar do malte (7)
2: asfalto viscoso (5)
Palavra-chave: 12 letras
3. canoura (5)
',
Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado
vocábulo, cujas consoantes já estão inscritas no quadro
acima. Ao lado, à direita, é dada uma relação de vinte
conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo para cada
um, com o número de letras entre parênteses, todos
começados pela letra inicial da palavra-chave. As letras de
todos os sinônimos estão contidas no termo encoberto,
respeitando-se as letras repetidas.
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ESCORPIÃO — 23/10 a 21/11
Uma rara oportunidade poderá lhe ser oferecida para
contatos novos e altamente benéficos no plano profissional. Cuidado com dispèndio imprevisto que pode
alterar a boa fase financeira. Precavenha-se diante de
divergência entre colegas. Você pode receber notável
estímulo de parente próximo. Plano sentimental em
fase muito positiva para o fortalecimento de velhos
laços. Melhoras gradativas para sua saúde.
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SAGITÁRIO — 22/11 a 21/12

JIM HENSON

MUPPETS
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O dia profissional do sagitariano estará dependente
apenas de sua capacidade de decidir rapidamente os
assuntos que lhe forem propostos. Negócios em fase
de expansão e criatividade. Estimuladas suas sensibilidades e intuição. Um assunto pendente, em familia,
exigirá sua atenção e compreensão. O diálogo será a
melhor solução para os problemas de caráter particular. fragilidade para sua saúde.

;

CAPRICÓRNIO — 22/12 a 20/1

HIEROSOLISoluções do problema n°952. Palavra-chave:
honsta,
Parciais- haríolo; hostil; herma; hálito; homose;
harmohomília;
hóstia;
heroina;
hirto;
halter;
honor;
hartohonesto.
nioso' hernial; harém. histoma, helminto; hialito;

w___j___W_m_m
CARLOS DA SILVA

CRUZADAS
calor, doença ou embriaguez; 28 —
HORIZONTAIS — 1 — diz-se de, ou
omitir; postergar; 30 — milha marítima
monstro formado de dois indivíduos, de
japonesa; 31 — parte dos aterros entre
umbigos distintos e ligados superioras faces laterias do prismóide determimente pelas cabeças, fronte a fronte;
nado pela largura da plataforma e pelo
diz-se do ser formado por dois indivitalude natural das terras (pl.); chapa
duos unidos pela cabeça; 11 — exclamametálica posta no pára-lama traseiro coum
fecha
se
com
que
sentenciosa
çao
mo acessório ou para diminuir a resis—
12
narrativa
(pl);
uma
ou
discurso
tència do ar nessa parte (pl.); 32 —
ácido
contém
explosivo poderoso, que
antiga cidade marítima da Lacónia, onde
bomde
fabricação
picrico e se usa na
os dioscuristas construíram um templo,
—
entre os antigos gregos,
bas; 13
hoje ruínas do monte Passava.
a
composição em verso que se destina
ser cantada; 14 — relativo à dissecação
VERTICAIS — 1 — gênero de insetos
do ouvido; 16 — testemunho autêntico
dipteros que vivem como parasitas dos
que determinados funcionários dão por
carneiros (pl); 2 — que tem caráter de
escrito acerca de certos atos, e que tem
epiteto (palavra ou frase que qualifica
forma em juizo; 17 — tratamento dado
pessoa ou coisa); 3 — vestido; trajado;
outrora ao rei por seus cortesáos; 19 —
4 _ nome dado por geólogos a rochas
brassifamilia
das
da
gènerode plantas
, oe diferente composição, principalmende
—
convênio
22
cáceas:
pequeno
te os porfiróides esverdeados, com crisbudistas japoneses; 23 - instrumento
tais de feldspato (pl I; 5 — espada de
tle
estratrilhos,
o?
com que se alastam
dois gumes. usada em certas festivida24
ilfr
linha
lei"
nos desviou
das de
des na índia; 6 — onemaniacos; que diz
<juc tem forma de pequenos yraos de
respeito à onemania; 7 — o conjunto
cadoença
milho; aplica-se a qualquer
dos engaços, gavinha e folhelho, depois
26
vesicuias.
ractenzada por pequenas
de pisada a uva; 8 — escondo, oculto; 9
- lugar oco. escavado; 27 - resguarda
— animais, geralmente criados no camdo sol o gado laniyero. ajuntando-se para
po. para serviços agrícolas e consumo
se pór a sombra; deixa de mover-se por

O libriano deve receber, nesta segunda-feira, como
de
positivas as críticas que lhe fizerem no ambiente
trabalho. Delas tire o melhor proveito possível. Obstáculos superados na realização de negócios de seu
direto interesse pessoal. Raciocínio e pensamento
positivo. Conte com a cooperação e apoio das pessoas
de seu convívio imediato. Dedique-se ao amor, em
momento de terna emoção. Saúde delicada.

doméstico, ou para fins industriais, e
comerciais; lo-sufixo grego usado na
formação de vocábulos científicos; 15—
Abrir mão de algo, ou perdê-lo em troca
de outra coisa; 18 — material constituído por uma dispersão de carbureto de
boro em alumínio e que é usado em
blindagens (pl.); 20 — imóvel; 21 —
árvore da familia das apocináceas, de
madeira útil, e cuja casca, amarga, exsuda látex; 22 — leito tosco e sem cabeceiras; 25 — ser dado à estampa; 29 —
interjeição de chamamento. Léxicos:
Morais; Melhoramentos; Aurélio e Casanovas.
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS' — meolitico; eludorica;
silicicola; oxalatar; lino; edoma; aro;
osar; sume; oci; io; meti; ul; ota; lapili;
suede; uros.
VERTICAIS — mesolabios; elixir; sulanos; odilo; loca; irite; ticado; ícoroso,
cal; amarihs; maculo; ameie; um; eta;
otu; ipu; ao; ir
Correspondência para: Rua das Paimeiras, 57 ap. 4 — Botafogo — CEP
22 270.

11

21

3]

4]

5j

61

7

8|

9|

10

__

-12

AQUÁRIO — 21/1 o 19/2
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O capricorniano pode, nesta segunda-feira, receber
uma noticia bem agradável relacionada a um aspecto
importante de suas atividades diárias. Particularmente
favorecidas as negociações com jóias e objetos de
metal precioso. Convite muito importante com reflexos em suas atividades pessoais. Apoie efetivamente
o influencia
pessoa carente em sua familia. Vênus
saúde.
sua
Melhora
para
no
amor.
positivamente

Bg|

24

29

25
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Nesta segunda-feira, serão exigidos do aquanano, à
exaustão, seus atributos de tolerância e tirocínio para
superar problemas ligados a sua atividade profissional.
Evite confidencias com colegas de trabalho ou pessoas não muito íntimas. Desaconselhadas as especulaçóes de natureza financeira. Evite dar avais. Momentos de alegria no relacionamento familiar e amoroso.
Saúde continua em bom momento.

PEIXES — 20/2 a 20/3
Dote-se de maiores equilíbrio e perseveranca.no trato ..
de questões financeiras nesta segunda-feira. O piseinao pode viver hoje um excepcional momento de
notável favorabilidade para assuntos profissionais ou
funcionais. Conselhos podem ser bem recebidos.
Momentos de agradável presença deverão marcar sua
tarde. Procure valorizar as demonstrações de afeto das
pessoas de seu convivio intimo Saúde boa.
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charme e
Estrelas mas tem
semana tem pouevento. Hoje,
muitos artistas antigos sendo hocas, mas fortes,
20h, se inicia mais uma
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é,
até
ela
quando
pois
Voador, 21h, vai concretizar
te e indignado Hélio Costa que foi
um
trabalho,
seu
em
feliz
mente
uma excelente idéia. Nas
trocar os loucos da Califórnia pela
Catelevisão.
nossa
de
fenômeno
duas noites apresentará o
Paisagem de
guerra civil salvadorenha e deu-se
ser
de
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paz, como está sendo agora,
Musical dos Musicais recormal.
.
Fani
responsável pelo argumento da vidando grandes momentos so21h
As
atrações.
Amanhã
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Bracher, a
noros de peças nacionais ou ip toriosa novela Jogo da Vida, de
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a
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e
de
merecido,
sucesso
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esta
E
enormes.
ser
m
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to, que tudo tem para
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Por
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Ferraz, a direção musical do pi primeiro capítulo de Sétimo Sentiantigos da Orquestra Sinfônica de
também competente Caique m do, Rede Globo, que terá a direção
Sâo Paulo e Orquestra do Teatro..
Botkay e a produção do Pes- |j tripla de Roberto Talma, Jorge Feri soai do Cabaré. Entre os asdo Rio de Janeiro. Pena
Municipal
e Guel Arraes. No vastíssimo
tros, que se revezarão nas 11 nando
que normalmente o som e a fiumk'.
Regina
37
elenco,
personagens,
duas noites, Marília Pera, §| Duarte, deixando de ser Malu finalnação destes trabalhos náo sáo
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e
mente
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Fernanda
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Godoy,
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Significa,
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estréia outra história na sua.
da
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um
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tenegro, o grupo Asdrubal ¦ Cuoco, Carlos
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Wilson Coutinho
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componentes
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um
tem
só
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formado
por
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ó
Mário
de
Andrade.
fias de
saiba trabalhar
evidentemente 31 outros. Um peri1 no Teatro Joáo
de nova categoria estética,
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cachê,
ta
de
seu
meio
Bahia
vez
pretende
da
desta
pois
interior
I
esperamos
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catálogo,
me entra mais tarde, Outras PalaAlvin,
AffonPara
—
e
desenhos.
de
Fotógrafo
série
de
uma
Aprendiz
diz
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de Sá Corrêa, Vilas Boas Corrêa,
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AERO NEWS
Mário José Sampaio
a ser publicadas notícias sem fundamento sobre a extenVOLTARAM
são da pista do Santos
Dumont e a operação de 737 naquele aeroporto. Segundo declarações
anteriores do diretor geral do DAC
a esta coluna, as eventuais obras de
alongamento do'Santos Dumont
não serão executadas durante o
atual Governo devido à falta de
verbas ¦ ¦ ¦ Com as promoções
de março no Ministério da Aeronáutica havia a possibilidade da
transferência do Ten.-Brig. Waldir
de Vasconcelos para o Estado
Maior da Aeronáutica. A notícia de
que o Ten.-Brig Waldir vai continuar no DAC foi muito bem recebida nos meios aeronáuticos devido
aos excelentes resultados de sua
administração à frente daquele órgào. ¦ ¦ «Um Boeing 737-200, em
versão executiva, voou sem escalas
a distância de 8 000 km que separa
N York de Atenas. O avião, normalmente destinado a linhas curtas,
efetuou a viagem a uma velocidade

média de 770 km/h. Este vôo é um
recorde para aviões da categoria.
¦ ¦ ¦ A World Airways está pedindo ao CAB a elevação das tarifas transcontinentais norteamericanas. A World foi a lançadora, há dois anos, de passagens a 99
dólares entre N York e Los Angeles.
Agora a empresa mudou seu pontode-vista sobre tarifas excessivamente baratas, devido à sua dificil
situação financeira. De maneira geral, as companhias americanas estáo desejando elevações nos níveis
tarifários locais para possibilitar a
recuperação econômico-nhanceira
do setor. A famosa "deregulation"
começa a desencantar a seus prôprios criadores. ¦ ¦ «AUSNavy
está usando com sucesso os Grumman E-2C Hawkeye para detectar
aviões que penetram no espaço aéreo da Flórida transportando tóxicos. Os contrabandistas destes produtos costumam penetrar à baixa
atitude no Sul dos Estados Unidos
sem plano de vôo. Já foram apreendidos mais de 300 milhões de dólares de tóxicos graças ao E-2C O
Hawkeye é um modelo de aeronave
equipado de radar altamente sofisticado e usado normalmente para a
vigília à longa distância de aviões
inimigos. ¦ ¦ ¦ O Sikorsky S-76

acaba de bater 12 recordes mundiais de velocidade, altitude e distancia. A VOTEC poderá, em breve,
aumentar sua frota destes helicópteros para 7 unidades, todas usadas
em vôos de apoio à prospecçáo petrolífera.» ¦ ¦ Diversas empresas
aéreas americanas, necessitando de
se reequipar, estão esperando a falência de uma ou mais grandes
companhias de aviação para adquirir parte de suas frotas a preços
baratos. Um 727-200 atualmente cotado a 8/9 milhões de dólares poderia ter seu valor reduzido para 5,5
milhões de dólares. A Continental,
Braniff e Pan Am sáo consideradas
por Wall Street, como podendo chegar à falência. ¦ ¦ ¦ A despeito da
crise geral entre as empresas aéreas, a Lufthansa anunciou um aúmento de tráfego, em passageirosquilômetros de 2,9% para uma elevação de oferta de apenas 1,7%, em
1981. O aproveitamento geral da
empresa também subiu, atingindo
a ,1,6% naquele ano. A empresa
alemã está mudando seu Diretor de
Tráfego e Operações para a América do Sul. Hans Jorge Richter que
chefiava este setor, desde 1964, foi
promovido para outro cargo em
Frankfurt. O novo titular de Tráfego e Operações, no Rio será Horst
Zander. ¦ ¦ ¦
. ~~, -m __._ •

ESPANHA EMITE MAIS DOIS SELOS DA COPA
Correios
Carlos Alberto L. Andrade
Correios da Espanha emitiram em fevereiro
último mais dois selos na série de lançamentos comemorativos da realização naquele
OS país do Campeonato Mundial de Futebol,
ampliando ainda mais o interesse de colecionadores
temáticos pelas peças dedicadas à Copa do Mundo.

Barcelona e Madri. Na programação oficial dos
foi aberta a possibilidade de lançamento de mais,um
selo na complementação dessa série, na hipótese da
conquista pelo Brasil da Taça de Campeão do Mundo;
Os três selos comemorativos da Copa do Mundo
mostram uma das mais criativas concepções temáticas
já utilizadas em emissões brasileiras dedicadas ao futeT
boi. Em cores fortes como fundo, são reproduzidas cenas
de jogos com realce para os aspectos físicos de jogador.

Com valores faciais de 14 e 333
ílllhsí ,' "^_^_^_^_^_^_^_^_^II_IP^^^É
pesetas, os selos reproduzem o cartaz
em
desenho
baseado
oficial da Copa,
de Juan Miro e a Taça FIFA se sobrem -¦¦ ¦
,.r*fu
pondo ao logotipo oficial da competição de 1982.
___m
'Wí
oficial,
tiragem
Sem indicação de
esses dois selos vêm se somar .aos que
tèm sido regularmente emitidos por
países promotores e participantes das
Copas do Mundo — entre os quais se
inclui, com destaque, o Brasil, permitindo a formação de coleções de peso
na Filatelia Temática internacional.
No próximo dia 19 a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)
estará lançando os três selos que co*MÊm,
memorarão a participação do selecionado nacional no jogos em Sevilha,
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