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Tempo
Rio — Tempo nublado
sujeito a pancadas espar-
sas na madrugada e ao
entardecer. Temperatura
estável. Ventos Sul Sues-
te a Norte, fracos a mode-
rados. Máxima: 33.2, em
Santa Cruz. Minima:
21.0, no Alto da Boa Vis-
ta. O Salvamar Informa
que o mar está meio agi-
tado com correntes- de
Leste a Sul e águas a 21
graus.
Temperaturas e mapas
na página^26.

índice
Thales Ramalho -
entra no PDS.
(Pag. 2)
Figueiredo
manda PDS agir
contra desvinculação.

. (Pág. 3)
Jânio
volta a
Brasilia
20 anos depois.
(Pág. 4)
Jayme Canet
renuncia em
favor de Richa.
(Pág. 5)
Brasil
propõe nova
parceria ao Japáo.
(Pág. 13)
Ilhas Malvinas
Inglês pede
aviões contra
argentinos.
(Pág. 13)
Jesus Cristo
Médico diz que
Ele morreu
de enfarte.
(Pág. 14)
Loteria
Esportiva
(Pág. 20)
Petrobrás
reduz compra
de petróleo.
(Pág. 27)
Semana Santa
Saiu a tabela
dos peixes.
(Pàg. 33)
Rede Ferroviária
encomenda 500
vagões no pais.
(Pág. 33)
Bolsa de Valores
(Pág. 34) ,
Esportes
(Págs. 35 a 38)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro/
Minas Gerais
Dias úteis CrS 40.00
Domingos CrS 50,00
São Paulo/Espirito Santo
Dias úteis .CrS 50,00
Domingos CrS 60,00
RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE)
AL, PE
Dias úteis Cr$70,00
Domingos............Cr$,70,00
DF, GO
Dias úteis CrS 60,00
Domingos ...CrS 70,00

Outros Estados
e Territórios
Dios úteis CrS 80,00
Domingos CrS 80,00

ACHADOS E
PERDIDOS 510
EXTRAVIOU-SE — Credicard

n° 103.07338.03.9 dia 26 em
nome de Luiz Augusto Duarte
de Magalhães. . .

EXTRAVIOU-SE A CARTEIRA
DE ENGENHEIRO — Quinn-
co do Sr Zelig Gingold. Quem
encontrar, lavor telefonar para
254-3259.

FORAM PERDIDOS — Docu-
mentos e cartões de crédito
Mesbla e Nacional em nome
do Lúcia Regina R. D. Oliveira.
Caso encontrados avisar pelos
telefones 234-0744/ 541-
2760.

EMPREGOS 200
DOMÉSTICOS 210
ACERTE AQUELA
EMPREGADA, BABA,
ETC — Psicólogos se-
lecionam sua empre-
gada através de testes
psicológicos, entrevis-
tas e comprovação de
referências. GABINE-
TE DE PSICOLOGIA.
Não é agência. Somos
uma empresa pioneira
em assessoria domes-
tica científica no Bra-
sil. Conheça c/ segu-
rança quem entra em
sua casa. Aprov. 385.
Secr. Saúde. Garantia
6 meses —Infs.: 255-
8802, 257-9784. 236-
3340, Obs. a Lei 4119/'62 

atribui ao psicólogo
a exclusividade da se-
leção profissional.
AG. AUXILIADORA DO

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

, 236-3721.
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No ataque final no telhado, um refém (E) leva um tiro e umadvogado(D)foge, à espera da chegada dá tropa de choque aa PoUcia Militar

Rebelião no presídio faz 15 mortos
Maior presídio da

América do Sul — tem 6
mil 400 presos, embora
construído para abrigar a
terça parte — a Casa de
Detenção de São Paulo foi
abalada ontem à tarde por
uma rebelião que durou
cinco horas, sufocada pou-
co antes do anoitecer. Às
20h30nün, o delegado Ju-
randir Figueira, do 9? DP,
informou que 15 pessoas
morreram: 12 detentos,
não identificados, e três
funcionários.

Começou com a inva-
são do refeitório da direto-
ria, no Pavilhão Dois, des-
tinado a detentos não peri-
gosos. Liderados por Mar-
cão, presos de outros pavi-
lhôes fizeram 13 reféns ,--
entre eles o diretor da Casa
de Detenção, Luís Camar-
go Wolffinann, e o diretor '
de reabilitação, José
Eduardo Mariz — e mata-

i ram, dois guardas, Wilson
Adão e Santiago Fernan-
des, que reagiram. Outro
funcionário — Walmir
Gonçalves — foi morto de-
pois.

Os dois diretores con-
seguiram espapar. Esta-
vam sob a mira de úm úni-
co. I preso — Gringo —
quando PMs da Tròpá de
Choque os resgataram, ile-
sos. Gringo morreu. Ou-
tros 11 reféns foram leva-
dos para o telhado do Pa-
vilhão Dois, altura de qua-
tro andares, e ameaçados
de serem atirados ao chão.
No pátio, centenas de poli-
ciais civis e militares
aguardavam o momento
de disparar. A operação
contou ainda com helicóp-
teros e blindados Brucutu.

A possibilidade de
uma fuga generalizada foi
contida, mas os presos
conseguiram fazer passar
para os jornalistas bilhetes
denunciando maus-tratos

. e pedindo melhores condi-
ções de vida carcerária.
Amarrados em pilhas de
rádio, os bilhetes acusa-
vam os guardas de corrup-
çáo: "Eles vendem nossa
comida e tudo o que é nos-
so. Eles roubam." Outras
frases de denúncias foram
escritas em lençóis que
eram agitados nas celas,
em letras grandes.

Às 17hl2min, o ataque
final: policiais atiraram,
atraindo a atenção dos
amotinados, enquanto,
por trás, 10 homens da
Tropa de Choque da PM
metralharam os detentos.
Alguns reféns foram balea-
dos, mas, segundo infor-
maçôes do presídio, ne-
nhum deles morreu.

Enquanto a rebelião
mobilizava grande número
de policiais, uma agência
bancária do bairro de San-
tana foi assaltada, bem
perto dali. Um curioso, Ma-
nuel da Silva, que acompa-
nhava a operação ao lado
do portão principal do pre-
sidio, foi preso e espanca-
do diante da multidão, sob
a alegação de que "estava
agitando". Depois, poli-
ciais insinuaram que ele
seria um dos ladrões do
Bradesco. (Páginas 21 e 22)
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Em desespero, o grupo de reféns—entre eles a.secretária Penha Carrião —fica entre dois fogos
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Já no alto, um dos policiai» descarrega sua metralhadora no corpo de um dos prisioneiros
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Depois de dominada a rebelião, os policiais fazem sinais de que acabou a resistência

Direita faz
coalizão em
El Salvador

Cinco dos seis Parti-
dos que participaram
da eleição de domingo
em El Salvador assina-
ram ontem à noite um-
acordo proposto pela
Aliança Republicana
Nacionalista, de extre-
ma direita, para se opo-
rem ao Partido Demor
crata-Cristão do Presi-
dente Napoleón Duarte.
Isso impede que Duarte
forme um Governo de
coalizão, informa o cor-'respondente Rosental
Calmon Alves.

O acordo surpreendeu
a todos os observado-
res. Até o final da tarde,
com o PDC na lideran-
ça, acreditava-se num
virtual empate entre
moderados e direitistas.
Duarte esperava formar
uma coalizão com o
Partido Ação Democra-
tica.

Um triunvirato, com
dois militares e um ci-
vil, será formado dentro
de duas semanas, e já
contaria com o apoio do
Governo dos Estados
Unidos, afirmaráhi os li-
deres direitistas. Mas
seu chefe, o Major Ro-
berto d'Aubuisson, pre-
fere não participar dà
nova Junta: continuará
como Deputado à fren-
te da Arena. (Página 13)

Professor
pára por
aumento

A paralisação nacional
do magistério do Io e 2o
graus da rede pública ter
ve, no Rio de Janeiro,
mais de 80% de adesões
dos 110 mil professores
do Estado e do Município
— segundo a estimativa
de dirigentes grevistas. A
paralisação faz parte do
movimento geral do fun-
cionalismo contra o ar-
quivamento do projeto
que lhe concedia, tam-
bém, aumentos semes-
trais.

Os professores protes-
taram, ainda, contra o
reajuste de 77,3% conce-
dido aos funcionários es-
taduais e municipais. A
Secretaria Estadual de
Educação e Cultura in-
formou que, nas escolas
do Norte fluminense, a
freqüência foi normal e a
Secretaria Municipal de
Educação não deu infor-
maçôes. Na Cinelandia
houve ato público, com 1
mil pessoas. (Página 16)

A BABA ORD. 20 MIL — +
INPS preciso p.duas crianças
na escola (3 anos e 8 anos)
boa tef 9 docts lel 294-4052
Leblon

A BABA SO com rei ant. paga-
50 30000 e urna cozinheira
25 000AV. CopacaBana. 1085/
202 T 227-3098.

A BABÁ — Precisa-se d óti-
mas refers- mínimo 1 ano Sal
17 mil informações 399-
8220 Nova Ipanema Barra

AGÊNCIA EMP. CHISELA —
reg0 mt° trabalho 5 000

cientes atend of babes, coz
(ogâo. triv cop. arrumad o

domestica (N e ass nem
gab.) Êlegaliz Tx umca8 000
1 ano e refs 390-8940/ 350-
5179

AG. NOVAK — 255-8767
— 236-4719 — 237-5533
Domésticas. Mensais e
diaristas. V. Pode con-
fiar.

A APTA — Psicólogos
selecionam pessoal
doméstico qualificado,
Ataulfo de Paiva,
1174/ 2. Infs. 239-
8597, 239-3195.
AGÊNCIA TIA BETH — Ôt
babás, coz. copeiras e do-
mestiças em geral cj garantia
1 enoerefs Taxa ontca B 000

.T 359-4711

A SENHORA OU MOÇA
— Responsável, pago
25.000 fazer serviço de
casal. Folga domingo.
Av. Copacabana 583 Ap.
806.

AJUDANTE DE COPEIRA
— Preciso c/ prática,
exijo refs. Sal. CrS 15
mil. Tratar pelo tel. 322-
1227 — Sr Reinaldo.

A AG. MERCÚRIO —
256-3405 e 235-3667
Domésticas e diaris-
tas. Av Copa, 534/
301.
A COZINHEIRA — Trivial

fino, lavar, refs. dorme
emp. Rua Prudente de
Morais, 765/ 301. Ipa-
nema.

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

AG. MAID — Seleciona empr
doms Apresenta o ref se doe-
tos coz, cops babas, motoris-
tas Todos cadastrados 255-
8449

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

A BOA COZINHEIRA — Com
pratica e referências. J9 mil,
ferias. INPS Tel 322-3361
Sâo Conrado

I

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

A EMPREGADA — Arrumar
cozinhar variado Idade 30 ou
mais Paga-se bem referên-
ciasdormenoemp 239-2475

A COZINHEIRA — Preciso c.
prática documentos ref dor-
me empr Rua Voluntários da
Pátria. 433 ap 201 Tel 286-
7050

AGÊNCIA MINEIRA —
Tem domésticas res-
ponsáveis com referên-
cias idôneas, babás, co-
zinh. acomp. enfermai-
ras chofer caseiros etc.
garantimos ficarem 6
meses em contrato. T.
256-9526 — 236-1881

COZINHEIRA — P, casal c;
referencias, de 35 a 45 anos
CrS 15 mil Tel 267-5654
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Coluna do Castello ]

Constituição,
^ a nova etapa

Brasília — Há indícios de que prospera no
Governo a idéia lançada pelo professor Afonso
Arinos de atribuir-se, mediante resolução le-
gislativa, poder constituinte ao Congresso que
surgirá das umas de novembro. Essa seria uma
nova etapa do processo de abertura, a etapa
final, pois uma nova Constituição reconstruiria
o Direito Público e poria fim aos resíduos
ditatoriais que infestam a Carta em vigor.

É claro que, com a votação da nova
Constituição, se alcançará outro objetivo poli-
tico da maior importância, pelo qual se têm
batido deputados da Oposição e do Governo,
como os Srs Célio Borja, Flávio Marcílio e o
falecido Djalma Marinho, qual seja a devolu-
ção das prerrogativas parlamentares, embora
seja de supor-se que a bancada governista
ainda lutará pela sobrevivência da prerrogativa
do Executivo de mandar projetos a serem
votados por decurso de prazo. Mas, dada a
provável composição do futuro Congresso, tal
pleito somente poderia decorrer de um consen-
so que limitasse e condicionasse o uso dessa
prerrogativa.

De personalidades da cúpula governamen-
tal já ouvimos que, em 1983, o resultado
eleitoral será assimilado sem dificuldades, pois
a partir daquele ano teremos nova Constitui-
ção„e novos Partidos. Com a atribuição de
podêres constituintes aos deputados e senado-
res que serão eleitos em novembro, os vínculos
partidários atuais perdem rigidez e desaparece
praticamente o princípio do mandato impérati-
vo, imposto pela obrigatoriedade da fidelidade
do mandatário ao mandante, como tal encara-
do o Partido político.

Se o Governo agir segundo a previsão
acima registrada, ele estará contornando o
problema da maioria que provavelmente ocor-
rerá na Câmara, em cuja representação o PDS
poderá ter o maior número de deputados sem
deter a maioria absoluta. Os parlamentares,
convocados a votar uma riova Constituição,
estarão por certo período liberados dos víncu-
los partidários e colaborarão numa obra em
função da qual os Partidos poderão ser recons-
tituídos com o desaparecimento da motivação
estritamente política dos Partidos de oposição.
A reorganização partidária poderá fazer-se em
torno de programas que partam do pressuposto
de que a democracia liberal está implantada e
de que, portanto, o caráter frentista das atuais
agremiações governista e oposicionista de
maior densidade, como o PDS e o PMDB,
perde o sentido.

Alguns políticos da Oposição que recusa-
ram a incorporação do PP ao PMDB, por
repelirem a frente oposicionista, tomaram o
caminho de outra frente, a frente governista, e
alguns deles ainda deverão agir do mesmo
modo, desde que convencidos de que os objeti-
vos democráticos pelos quais lutaram na Opo-
sição serão, na continuidade, cumpridos pelo
Governo ido Presidente João Figueiredo, ?Se
vier a ser tomada à decisão de votar a partir do
próximo ano a nova Constituição da Repúbli-
ca, a questão política dilui-se e a luta passará a
travar-se em torno de concepções econômicas
e sociais, tornando mais nítido o futuro quadro
partidário e mais compacto um Partido de
centro democrático, interessado na preserva-
ção da livre iniciativa e da economia de mer-
cado.

Há de prever-se também que alguns go-
vernadores do Norte e do Nordeste, ainda que
oriundos de Partidos oposicionistas, se enten-
derão facilmente com o Governo federal a
partir da sua posse. Alguns deles são oriundos
da velha Arena e outros são políticos habilido-
sos que sabem que um pequeno Estado deve
ter amparo federal se pretendem seus dirigen-
tes realizar algum programa de obras. Sua
filiação oposicionista atual é mero fruto de
circunstâncias, que se alterarão depois da sua
eleição. Nesse terreno de cooperação de gover-
nadores estaduais eleitos pela Oposição com o
Governo federal, a expectativa é de que haja
um comportamento uniforme, dado o poder da
União em matéria de controle de recursos e de
programas. O próprio Senador Franco Monto-
ro já anunciou sua disposição de conviver com
o Governo de Brasília, na hipótese de ser
eleito Governador.

A simples atribuição de podêres consti-
tuintes ao futuro Congresso deverá acelerar
um processo que, mantido em ritmo lento, se
tornará autônomo. Logo, imune a controles e a
tutelas. O assunto vem sendo tratado prudente
e sigilosamente no âmbito do Governo, mas
não há como esconder que pelo menos a
tendência já se tornou nítida.

Sarney no Palácio

Na manhã de ontem o Senador José
Sarney foi inesperadamente convocado ao ga-
binete do Ministro Leitão de Abreu, no Pala-
cio do Planalto.

O trânsito de Thales Ramalho

Enquanto não se transformar em lei o
projeto do Governo ampliando o prazo para
nova opção partidária dos inconformados com
a incorporação do PP e do PMDB, o Deputado
Thales Ramalho continuará no PMDB mas em
trânsito. Seu destino c o PDS. Quanto ao ex-
Governador Cid Sampaio, o Senador Marcos
Freire realiza esforços dramáticos para retira-
lo da rota pela qual entrou o antigo líder do
PP.

Chamado a Brasília

O Embaixador do Brasil em Moscou. Sr
Sizínio Pontes Nogueira, está em Brasilia,
chamado pelo Ministério das Relações Exte-
riores. Ontem ele almoçou na Embaixada da
União Soviética.

Horta diz que põe de
lado machismo e luta
por Sandra no Governo

Temos que colocar de lado o nosso ma-
chismo e reconhecer que nós, homens, falha-
mos e não soubemos arrumar a casa. Vamos
eleger Sandra Cavalcanti governadora do Rio
de Janeiro para que ela arrume a casa, enquan-
to é tempo. . ^.

Foi o que afirmou o ex-Juiz de Direito e
primo em terceiro grau de Sandra, Francisco
Horta, ao ingressar ontem oficialmente no Par-
tido Trabalhista Brasileiro, numa cerimônia
simples realizada às 18h, no escritório eleitoral
da ex-Deputada. Ao saudar o novo correligio-
nário, o presidente regional do PTB, ex-
Deputado Paiva Muniz, lançou a candidatura
de Horta à Assembléia Legislativa estadual.

Assistência

Compareceram à cerimônia o ex-Deputado
Ario Teodoro, candidato ao Senado, o Vereador
Fernando Leandro, os Deputados estaduais
Jorge Roberto da Silveira, Emannoel Cruz e
Romualdo Carrasco (PTB), os Deputados fede-
rais Rubem Dourado e Celso Peçanha — egres-
sos do extinto PP e do antigo PMDB, respecti-
vãmente — além do ex-Deputado Saldanha
Coelho e do ex-Senador Benjamim Faraht. Foi
a própria Sandra quem convocou a todos, pelo
telefone, para assistir ao ato.

Os entendimentos entre Sandra e Horta
com vistas ao seu ingresso nó PTB se inciaram
logo depois que o ex-Presldente do Fluminense
Futebol Clube rompeu as negociações que vi-
nha mantendo com o então presidente regional
do PP, Deputado Miro Teixeira, que o convidou
para ser candidato a deputado federal pelo.
Partido Popular, ainda no ano passado.

Elo se quebra
A ordem do Governador Chagas Freitas

para o Procurador-Geral do Estado processar
Horta pelas suas afirmações consideradas caiu-
niosas em relação ao Secretário de Segurança,
General Waldir Muniz, em tomo da instalação
no Estado da prisão-albergue, praticamente
suspendeu as conversas entre Miro e Horta. A
ficha de filiação de Horta ao PTB já estava
assinada desde o dia 12 de fevereiro, e os
entendimentos foram conduzidos pessoalmen-
te por Sandra.

Em seu pronunciamento, Horta justificou
sua "opção histórica" pelo PTB.

— Nenhum juiz fica mais próximo da trepi-
dação social do que o juiz da vara de execuções
criminais, que é o juiz dos pobres, pretos e
oprimidos, porque no Brasil rico não vai para a
cadeia. E o PTB foi criado por Getúlio Vargas
com este objetivo, o de ser um Partido das
massas.

A exigência de um ano de filiação para a
militancia partidária não atingiu Francisco
Horta porque a legislação eleitoral prevê que os
magistrados e os conselhelrps dos Tribunais de
Contas estão desobrigados de cumprir tal for-
malidade.

Arquivo, 29/7/81
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Falcão achou
normal TV
ter debate

Brasilia — Acostumado
a driblar jornalistas com o
refrão "nada a declarar", o
Ministro da Justiça do Go-
verno Geisel, Armando
Falcão, quebrou ontem o
silêncio em que se manti-
nha desde que deixou o
cargo em 1979 e declarou
que o recente debate na
televisão entre o Senador
Franco Montoro (PMDB-
SP) e o Prefeito Reinaldo
de Barros "em nada cons-
tituiu numa ameaça ou in-
conveniência a nada que
represente a tranqüilidade
e a estabilidade da vida
nacional".

O ex-ministro foi recebi-
do pelo Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da Re-
pública, Ministro João Lei-
táo de Abreu, e hoje tem
audiência marcada com o
Presidente João Figueira-
do no Palácio do Planalto.
Cercado por um grupo de
repórteres, ouviu dè um
deles: '.'Não queremos o
nada a declarar, ministro".
Falcão rapidamente res-
pondeu: "Não é coisa supe-
rada". Mas no Palácio ele
nada falou — deixou-o pe-
los fundos.

O DIALOGO
O que o Sr diz sobre a

superação da Lei Falcão
da forma como esta sendo
encaminhada?

Falcão — A lei só pode
ser revogada, evidente-
mente, com outra lei. A lei
chamada Falcão pode ser
modificada e até revogada
se o Governo decidir.

O Sr acha que, no mo-
mento, agora, ela deve ser
revogada?

Falcão — Isso nós temos
que examinar detidamen-
te, com muita calma. Mui-
to cuidado; ela é uma lei
geral, não atinge só a um
lado, ela aplica-se a todas
aquelas a que ela pode
atingir.

— 0 Sr acha que a atual
campanha pelo rádio e TV
é ponto-chave para a ex-

. tinção da lei?
Falcão — Não se pode

opinar, porque a lei que
regula a atividade da tele-

\ visão convém ser aprecia-':' da pelo feto da aproxima-
ção e da definição do perio-
do eleitoral. Nós ainda náo

\ estamos no período eleito-
% ral propriamente dito.

— Como o Sr vê a atua-
ção político-partidária'V com a vigência da Lei
Falcão?

Falcão — Eu vejo que
: sempre aconteceu e está)

acontecendo fora do perio-
do eleitoral propriamente
dito. Nunca deixou de ha-
ver debate, discussão dos
problemas nacionais. Eu
repito e insisto em dizer
que a lei no nosso tempo
funcionou muito bem e foi
considerada útil. Porém,
agora, cabe ao atual Go-
verno dizer se ela convém
aos interesses nacionais.

— O Sr pretende se can-
didatar nas eleições de no-
vembro?

Falcão — Não, eu não
pretendo. O futuro a Deus
pertence.

Arquivo—-117-82
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Horta foi convidado para o PP
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Thales, A. Silva nega ir para o PDS

Adesão de Thales é a mais
nova conquista do PDS

Brasilia — O ex-líder do PP na Câ-
mara, Deputado Thales Ramalho, é a
mais nova aquisição do PDS, que passa-
rá, assim, a contar com 222 deputados,
24 a mais do que todas as bancadas
oposicionistas somadas, conforme revê-
lou ontem alta fonte do Palácio do Pia-
nalto.

O ato legal de filiação, entretanto, sô
deverá ocorrer após o dia 3 de maio,
quando o projeto de reabertura dos pra-
zos de filiação aos descontentes com a
incorporação deverá ser aprovado por
decurso de prazo.

Jantar confirma
O político pernambucano jantou,

sexta-feira passada, com o Ministro-
Chefe do Gabinete Civil da Presidência
da República, Leitão de Abreu, a quem
comunicou sua decisão, enumerando o
elenco de razões que motivaram seu
ingresso no Partido do Governo, a maio-
ria delas relacionadas com a dificuldade
de convivência política que teria de
enfrentar se permanecesse no PMDB.

A mesma fonte do Planalto informou
também que o Senador Alberto Silva
(PMDB-PI) está com um pé ho PDS.
Porém, o representante piauiense ne-
gou essa possibilidade: afirmou que es-
tá em plena campanha eleitoral como
candidato do PMDB do Governo de seu
estado.

Encontro adiado
O encontro do Deputado Thales Ra-

malho com o Ministro Leitão de Abreu
estava programado há mais de 15 dias.

Uma série de imprevistos, entre os quais
o falecimento de um amigo do Ministro,
em Porto Alegre, impediu que se reali-
zasse há mais tempo. Antes, Thales
manteve vários contatos com integran-
tes da cúpula do PDS. A comunicação
de sua decisão ao Senador José Sarney
foi feita sexta-feira à noite, quando o
presidente do PDS foi visitá-lo em seu
apartamento, à noite.

A fonte do Palácio do Planalto —
com assento no Conselho de Desenvol-
vimento Político—revelou que a princi-
pai razão apresentada pelo Deputado
Thales Ramalho para ingressar no PDS
é a absoluta incompatibilidade de con-
vivência política com grupos radicais
existentes no PMDB, particularmente
em seu Estado, Pernambuco.

Thales fez ao Ministro Leitão de
Abreu um relato pormenorizado de to-
dos os seus movimentos contra a incor-
poração do PP ao PMDB, lembrando
que, desde o antigo MDB, do qual foi
por longos anos secretário-geral, sem-
pre adotou uma postura de serenidade,
ponderação e moderação.

Além disso, Thales Ramalho expli-
cou ao Ministro, segundo essa mesma
fonte, que teme pela situação politica
pernambucana com uma vitória do can-
didato de oposição, Senador Marcos
Freire, o qual, a seu ver, vem sucumbin-
do aos interesses dos grupos mais radi-
cais do PMDB.

Ele completou, dizendo que seu pro-
jeto de atuação no PDS inclui a defesa
jia democracia desejada pelo Presidên-
te Figueiredo e um trabalho efetivo em
prol dos deficientes físicos.

A perda do elo com o sistema
Thales Ramalho, Ulisses Guimarães

e Tancredo Neves sempre caminharam
juntos, no PSD. Ulisses e Tancredo vi-
nham de mais longe e Thales se juntou a
eles em 1966, quando se elegeu depu-
tado federal pela primeira vez, já pelo
MDB. Em 1971, os três assumiram a
direção do Partido e ganharam a con-
venção nacional de 1972.

Quando o MDB foi extinto, Ulisses
ficou sozinho; Thales e Tancredo foram
para o PP, formar a oposição confiável.
No primeiro casuísmo, Tancredo voltou
à amizade antiga e Thales, o caçula do
trio, ficou sozinho por sua vez. Mas de
1971 a 1979, ocupou, sob contestações
do antigo grupo autêntico a secretaria-
geral do MDB.

Infiltrado
Todas as vezes que um militante da

esquerda era detido, Thales era o pri-
meiro nome a ser lembrado. Seus conta-
tos secretos com o Palácio do Planalto,
primeiro via seu padrinho político, o
Marechal Cordeiro de Farias e, a partir

Brizola inicia
sua campanha no
Norte do Estado

O candidato do PDT à sucessão do
governador Chagas Freitas (PMDB),
Leonel Brizola, vai abrir oficialmente
sua campanha eleitoral no dia 17 de
abril, com um comício, às 19h, no Muni-
cípio de Bom Jesus de Itabapoana, no
Norte do Estado. No dia seguinte, fará
outro comício em praça pública, em
Caxias.

O comício encerrará o roteiro de visi-
tas a municípios da região, que incluirá
Santo Antônio de. Pádua, Miracema,
Itaperuna e Laje de Muriaé. Acompa-
nhará o ex-Governador gaúcho uma co-
mitiva integrada por candidatos do
PDT à Câmara dos Deputados, à As-
sembléia Legislativa e à Câmara Muni-
cipal. Bom Jesus de Itabapoana foi es-
colhido para a abertura da campanha
por ter, desde os tempos do Presidente
Getúlio Vargas, forte tradição trabalhis-
ta, explicou o ex-Deputado Neiva Mo-
reira, do diretório regional do Partido.

No discurso que pronunciará, Brizola
usará a tática que estabeleceu para a
campanha: o combate, ao mesmo tem-
po, às candidaturas do Deputado Miro
Teixeira (PMDB) e da ex-Deputada
Sandra Cavalcanti (PTB), que ele define
como "uma luta simultânea contra o
palácio da repressão e o palácio da
corrupção, isto é: o Palácio do Planalto
e o Palácio Guanabara". Brizola vai-se
apresentar como a Oposição sem
Cumplicidade, slogan de sua cam-
panha.

Nos próximos dias, serão instalados
os comitês regionais encarregados de
cuidar da campanha de Brizola, que
está sendo coordenada por um comitê
executivo e outro apartidário, integrado
por personalidades e representantes de
entidades da sociedade civil. A defini-
ção dos comícios foi tomada numa reu-
nião na manhã de ontem na casa de
Brizola. da qual participaram dirigentes
regionais do PDT

do Governo Geisel, diretamente com o
General Golbery do Couto e Silva, ou
através dd èx-Senador Petrônio Portela
(de quem sempre foi amigo pessoal),
procuravam minorar o sofrimento dos
detidos ou mesmos libertá-los.

Thales nunca se gabou disso. Como
também nunca revelou exatamente a
extensão de seus contatos. Poucos sa-
berão com certeza quantas vezes ele
esteve próximo do poder, mesmo dis-
tante, enquanto secretário-geral do Par-
tido de oposição. Uma de suas caracte-
rústicas — nacionalmente conhecida — é
de ser discreto ao máximo e de seguir
rigorosamente o preceito de nâo desen-
volver conversas políticas ao telefone
(hábito que adquiriu com a ostensiva
censura dos aparelhos e que nunca
abandonou)

Elegeu-se sucessivamente para o
mandato federal por Pernambuco em
1966, 70, 74 e 78, sem problemas, apesar
de paraibano. Genro do empresário
Joáo Santos (açúcar e cimento), nunca
lhe faltaram recursos.

Deputado do PTB
é agredido em
Santa Catarina

Florianópolis — O Deputado Ader-
bai Tavares Lopes, único representante
do PTB na Assembléia Legislativa de
Santa Catarina, foi agredido por dois
deputados do PMDB por ter proferido
um discurso onde criticou o comporta-
mento "aético, torpe e antidemocráti-
co" deste Partido. A sessão foi suspensa
por mais de uma hora.

Irritado com a campanha pelo voto
útil, desenvolvida pelo PMDB em todo
o Estado, Aderbal Tavares Lopes profe-
riu um longo discurso criticando o
PMDB, com palavras duras e ofensivas.
Pouco a pouco, os deputados pemede-
bistas, sem apartearem o orador, retira-
ram-se do plenário.

Como foi
O Deputado Cid Pedroso (PMDB),

que escutava o pronunciamento em seu
gabinete, decidiu descer ao plenário pa-
ra apartear Aderbal Lopes, em defesa
do seu Partido. Ao chegar ao plenário,
porém, o discurso já estava terminado e
o deputado petebista saía. Segundo a
versão de Pedroso, ele teria tentado
argumentar com Aderbal Tavares Lo-
pes sobre a improcedência das acusa-
ções, mas este simplesmente disse um
palavrão e tentou sair.

Cid Pedroso, então, ainda segundo
seu depoimento, desferiu-lhe dois tapas
no rosto, arremessando seus óculos ao
chão. Imediatamente foram apartados,
ao mesmo tempo em que era interrom-
pida a sessão. Retornando ao plenário,
Aderbal Tavares Lopes, ao cruzar com o
Deputado Francisco Kuster, também
do PMDB, disse outro palavrão. A res-
posta foi um violento soco no rosto.
Graças à intervenção imediata de depu-
tados de todos os Partidos, o incidente
foi contornado e a sessào voltou a ser
tranqüila.
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Figueiredo recomenda ao PDS que mantenha vinculação
Brasília e Sâo Paulo — O Palácio do Planalto

informou ontem, em nota oficial, que o Presidente
.Figueiredo "recomendou" ao PDS "que não aceite
alteração na lei que estabelece a vinculação total".
De acordo com o Ministro Abi-Ackel, isto não signifl-
ca que o Governo esteja fechando questão, mas ele
disse estar "convencido de que o sentimento de
solidariedade dos parlamentares do PDS com o Pre-
sidente os levará a acatar a recomendação".

À saida do despacho habitual das segundas-feiras
com o Presidente, Abi-Ackel esclareceu que Figueire-
do decidiu fazer a recomendação depois de ter ouvi-
do, na semana passada, suas informações e as do
presidente do PDS, Senador José Sarney, sobre os
projetos que tramitam no Congresso a favor da
desvinculação. "Como o Governo decidiu fechar
questão na votação do projeto que estabeleceu a
-vinculação total, acha que esta medida não deve ser
alterada", acrescentou.

A nota
É a seguinte a nota distribuída à tarde pelo

.Planalto: "A Secretaria de Imprensa e Divulgação da
Presidência da República informa que o Presidente
¦da República, tendo ouvido a exposição feita pelo•Ministro da Justiça e o presidente do diretório nacio-
nal do PDS a respeito da tramitação de projetos de lei

,que estabelecem a desvinculação de votos, recomen-
dou ao Partido que não aceite alteração na lei que
estabelece a vinculação total, visto que esta foi
votada em decorrência de fechamento de questão,
por ele provocada, do diretório nacional do PDS".

Em reunião às llh de ontem, o Senador José
Sarney e o Ministro Abi-Ackel — segundo informação
do primeiro — alertaram o Chefe da Casa Civil,
Ministro Leitão de Abreu, para o fato de que o
Deputado Erasmo Dias (PDS-SP) já havia consegui-
do a adesão de mais de 200 deputados, muitos do
PDS, ao requerimento de urgência para o projeto de
sua autoria que propõe o desdobramento da vincula-
ção de votos.

Em seguida, ainda de acordo com Sarney, ele e
Abi-Ackel pediram uma definição do Governo. O
Ministro Leitão de Abreu foi ao gabinete do Presiden-
te da República para transmitir a informação e
voltou com a palavra oficial de que a vinculação total
de votos era uma decisão anterior tomada pelo Go-
verno, que não tinha nenhum motivo para alterá-la.

Sarney negou que pretenda pedir ao Deputado
Erasmo Dias a retirada do seu projeto. Acrescentou
que a nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto"é suficiente para mostrar ao Partido a posição do
Governo e do PDS".

Em São Paulo
O Deputado Erasmo Dias (PDS-SP), autor do

projeto que teve seu pedido de urgência apoiado por
mais de 200 parlamentares, desdobrando a vincula-
ção de votos, revelou, ontem, em Sâo Paulo, que está
disposto a retirar sua proposta:— Sou um homem disciplinado e nâo posso ir
.contra uma decisão partidária. Diante da decisão do
meu Partido e do Governo, de manter a vinculação,
não tenho outra alternativa a não ser recolher minhas
armas.

Erasmo tomou conhecimento da nota do PDS
que encerra a curta carreira do seu projeto — o
parlamentar pedessista desejava que o eleitor votas-
se numa cédula em candidatos a governador, senador
e prefeito, e na outra em candidatos a deputado
federal, deputado estadual e vereador — apresenta-
do, há uma semana, através de um repórter. Sua
primeira iniciativa foi comunicar o fato novo a Jânio,
que já anunciara que não disputaria o Governo
paulista com a vinculação total (de governador a
vereador). Jânio não estava, e o deputado deixou a
informação sobre o fato novo com o seu médico,
Fernando Mauro.

... . .y\;,\

PT prefere mulher para
disputar Prefeitura de
Cabo Frio em novembro

Uma mulher loura, bonita, carioca de Laranjei-
ras, 38 anos de idade, cinco filhos, formada em
Comunicações e Filosofia pela Universidade Santa
Ursula e radicada em Cabo Frio há seis anos foi
escolhida pelo Partido dos Trabalhadores, — PT —
para disputar a Prefeitura do Município nas eleições
de Novembro.

A candidata — Amena Mayal — ex-colaboradora
do Prefeito José Bonifácio (PMDB) no Serviço de
Atividades Culturais, é ecologista e defensora do
patrimônio histórico e da cultura popular. Ela venceu
por 14 votos a quatro, com um abstenção, o segundo
candidato — bombeiro hidráulico Válter Trindade —
numa lista de cinco nomes indicados pelo PT ã
convenção. A campanha começou ontem.

A escolha
A convenção começou no domingo, com uma

hora e meia de atraso e a presença de cerca de 20
filiados ao Partido. Durou cerca de cinco horas,
terminando à noite. Dois dos indicados — os professo-
res Rômulo Miranda e Aloísio Jorge de Oliveira —
retiraram suas candidaturas, durante a convenção,
enquanto que a terceira indicada para o cargo, Anita
Mureb, foi considerada impedida de concorrer por
ter-se afastado da atividade política em função do
nascimento de duas filhas gêmeas no final do ano
passado.

Além do PT, apenas o PDS já escolheu seu
candidato à Prefeitura — o psiquiatra Ivo Saldanha
— estando marcada para maio a convenção do
PMDB. Com a incoporaçâo PP-PMDB, um dos três
postulantes à Prefeitura terá que ceder sua vaga ao
quarto postulante, vindo do ex-PP.

Sexta-feira o programa de teatro
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Decisão nega pedidos do PDT e do PTB-^ , Tancredo volta
A recomendação do Presidente Fi-

gueiredo ao PDS para não aceitar mu-
danças na lei que obriga o eleitor a
votar em candidatos de um mesmo

, Partido representa também a negati-
va do Governo aos apelos do PDT de
Leonel Brizola e do PTB de Ivete Var-
gas em favor da vinculação parcial, ou
seja: em duas etapas. Agora, o PTB
dificilmente contará com as cândida-
turas a governador de Jânio Quadros
em São Paulo e de Paulo Pimentel no
Paraná, onde está pouco estruturado.

Também náo foi atendida a ponde-
ração do Deputado janista Rafael Bal-
dacci (PTB-SP) de que, mantida a
vinculação total, os pequenos Parti-
dos seriam inviáveis. O parlamentar
revelou ter dito aos Ministros da Justi-
ça e da Aeronáutica que, com os nani-
cos fora do páreo, a eleição seria pie-
biscitária, entre Governo e PMDB, "de
conseqüências imprevisíveis".

O Deputado Paulo Pimentel, de-
pois de encontro com o Ministro da
Justiça, há 15 dias, disse que havia
insistido na desvinculação parcial,
porque só assim poderia disputar o
Governo do Paraná em condições de
derrotar o candidato do PMDB, José

Richa. Caso contrário, não seria candi-
dato.

Não foi diferente o argumento usa-
do pelo Deputado Erasmo Dias (PDS-
SP), ao jantar no dia 8 com o Presiden-
te Figueiredo, na Granja do Torto.
Segundo seu relato a deputados, Fi-
gueiredo disse que não teria como
patrocinar mudança na lei, já que ele
mesmo, baseado em estudos do Parti-
do, havia recomendado o fechamento
da questão pela vinculação total.
Erasmo disse ter insistido, argumen-
tando que Jânio Quadro com a vincu-
lação parcial, poderia prejudicar o
candidato do PMDB, Franco Montoro,
ao que o Presidente repetiu que não
iria tomar a iniciativa de mudar a lei,
mas que o Congresso poderia decidir a
respeito. No dia seguinte, o parlamen-
tar apresentou seu projeto da vincula-
ção parcial.

Mais tarde, Erasmo conseguiu o
apoio de 140 deputados do PDS e de 45
do PMDB para o pedido de urgência
na votação do projeto. Agora essa in-
tenção deverá mudar e os parlamenta-
res do PDS, segundo um deles, pode-
ráo dizer que assinaram em "apoia-
mento", o que não significa compro-
misso de votar a favor, mas apenas
apoio ao andamento da proposição.

a conversar sobre
Padre Veloso é
intimado a depor

Minas com Itamar em novo processo
Belo Horizonte — O Senador Tan-

credo Neves reiniciará, hoje, os entendi-
mentos com o PMDB, visando à compo-
sição da chapa única do Partido às
eleições majoritárias em Minas. Quinta-
feira, Tancredo tem encontro previsto
com o Senador Itamar Franco, que che-
gou a ser lembrado para candidato a
vice-governador, há 10 dias, pelas bases
pemedebistas.

O impasse oposicionista em Minas
reside na posição assumida pela banca-
da federal do extinto PP, que não quer
deixar o Senador Tancredo Neves nego-
ciar a vaga de vice com os pemedebis-
tas. Os parlamentares pepistas insistem
na tese de que Tancredo terá de honrar
compromisso assumido com o Depu-
tado Hélio Garcia, antes da incorpora-
ção do PP ao PMDB.

Ontem, o Deputado Cásio Gonçal-
ves, do PMDB, criticou, em nota distri-
buída à imprensa, o que chamou de
intransigência dos pepistas. Itamar
Franco, que era o candidato do PMDB a
governador, já acusou, também, em di-
ferentes oportunidades, as dificuldades
de composição entre pepistas e pemede-
bistas em Minas.

Recife — O Padre Reginaldo Veloso,
pároco do Morro da Conceição, no bair-
ro de Casa Amarela, nesta cidade, foi
intimado a comparecer amanhã, à 7"
Circunscrição da Justiça Militar, peran^
te o Conselho Permanente da Marinha,
a fim de ser interrogado e qualificado,
por estar, novamente, incurso na Lei de
Segurança Nacional.

Esse é o segundo processo que o
Padre Reginaldo Veloso pega, tendo
sido condenado, em maio do ano passa-
do, a dois anos de prisão, pena reduzida
para um ano, por causa do hino Vito,
Vito, Vitória em homenagem ao Padre
Vito Miracapillo, expulso do país.

Desta vez, o Padre Reginaldo Veloso
é acusado de denegrir a imagem do
Poder Judiciário por causa de sua Carta
Aberta aos Bispos do Brasil no início
do mês passado, quando reclamava de
sua prisão, que considerava injusta, Nq
documento o sacerdote afirma entre ou-
trás coisas que "no Brasil se condena
por encomenda" e chama o seu caso de
"a comédia do Padre Reginaldo"
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TWal dos Prêmios: Cr$ 7500.000.00

A presente divulgação destina-se a registrar uma operação financeira.
Não se trata de anúncio de venda ou de oferta de imóveis.

_POUFANÇAl_
UNIBANCO
informa ter concedido um financiamento de

Cr$ 58.158.402,08
(equivalentes a 40.000,00143 VPCs)

à

CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

com recursos provenientes de depósitos em Cadernetas
de Poupança Unibanco, destinado à construção do edifício

à Rua Albano, rf 49 - Jacarepaguá - RJ, constituído de
24 apartamentos de sala e 2 quartos, todos

com vaga na garagem, para fins residenciais.
Área total a ser construída: 2.354,80 m:.

Agente financeiro da operação:

UNIBIXNCO
Credito Imobiliário S.A. - Rio

PANORAMA VISTO DA TORRE.
Voeê vai poder assis-
tir, ainda de graça, a
um dos espetáculos
mais lindos do mundo.
A paisagem do Rio,
do alto da Torre
Rio Sul. 360 graus
da zona sul da cida-

de, numa vista pano-
râmica única.
Inscreva-se em qual-
quer uma das lojas
do Rio Sul Shopping
Center, ou na Admi-
nistração, no 1? sub-
solo.

As visitas serão or-
ganizadas com ante-
cedência para que as
pessoas possam subir
ao terraço da Torre
com absoluta segu-
rança.

torre rio sul
Visitas à

Torre Rio Sul até
o dia 10 de abril,

exceto aos domingos,
de 10 às 16 h.
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Jumbo B-74:
teve

tanto requinte.

Nos novos Jumbos B-747/B da Alitalia, os mais avan-
çados da sua geração,você tem 3pççõeisparayiajar
Top Class, uma classe acima da 1 .a Ciasse, com

as poltronas reclináveis Dreamerette e muito
mais espaço, a Business Class, uma classe

. _,  _-  ~ superior à Classe Econômica, com todo
o conforto e atenções especiais e a Economy Class, com eficiente serviço e a possibilidade
de obter até 30% de desconto. "J ""¦"

Viaje para Roma e Milão, às 3aJ feiras e sábados,
pelos modernos Jumbos B-747/B da Alitalia.

Procure o seu Agente de Viagens ou a Alitalia. EFICIÊNCIA E SIMPATIA NO AR

lll tíliuiei uc sei viv^u c a pwooii-»•/lli&alia
—umSmf mwm$faiW/fii iüi&k-l tíiíSSSB
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Jânio encontra Figueiredo no Planalto esta semana
Maluf nega apoio a Sandra
e visita 2 ex-Presidentes

Tenho profundo apreço pela pro-
fessora Sandra Cavalcanti. Em nenhum
momento, no entanto, ela me pediu
apoio, e nem eu lhe ofereci. Se ela está
liderando pesquisas na luta pela suces-
são fluminense, é pelo seu próprio esfor-
ço e eu nâo tenho nada com isto.

A declaração foi feita, ontem, pelo
Governador Paulo Maluf, ao chegar ao
Rio para visitas que ele classifica como
de cortesia aos ex-Presidentes Emílio
Mediei e Ernesto Geisel. Maluf respon-
deu, no caso, a perguntas de jornalistas
que desejavam saber se ele estava pa-
tfocinando, de alguma forma, a campa-
nha da candidata do PTB à sucessão do
Governador Chagas Freitas.

O Governador paulista disse que es-
pera o envolvimento de seu nome,"da-
qui até o dia 15 de novembro", em
muitas campanhas que definiu como"sendo de intrigas, calúnias e difama-
ções". E acrescentou:

Eu já estou me acostumando com
tudo isso. Há pessoas, na politica e fora
dela, que gostariam que as coisas acon-
tecessem como elas imaginam. Como
São Paulo é um Estado importante,
parece que dá status o envolvimento de
seu Governador nisto ou naquilo.

Sobre o debate entre o Prefeito Rey-
naldo de Barros, candidato de sua prefe-
rência, e o Senador Franco Montoro,
virtual candidato do PMDB, Maluf dis-
se que em nada foi abalada a posição do
político que escolheu para a disputa da
sua sucessão:

A escolha de Reynaldo não foi
minha, mas de um conjunto de impor-
tantes forças políticas de São Paulo. A
candidatura què melhor consulta os in-
teresses do PDS nasceu, na verdade, da
vontade dos deputados federais e esta-
duais do Partido, de vereadores e dos
delegados convencionais. As pesquisas
de opinião conhecidas indicam que ela
está bem e a minha participação no
processo teria de ser a de prestigiar o
melhor.

Maluf, que hoje se deslocará a Brasi-
lia para assistir à posse de Alfredo Bu-
zaid no Supremo Tribunal Federal, in-
formou que só definirá o seu futuro
político — vai concorrer, provavelmen-
te, segundo assessores que vieram com
ele de São Paulo, a Deputado federal —
na primeira quinzena de maio:

Por enquanto, a minha única am-
bicão é a de ser reconhecido como o
maior Governador paulista dos últimos
tempos.

EXCURSÕES ubrÉu
i CONSULTE- NOS SOBRE NOSSAS

CONDIÇÕES ESPECIAIS
EUROPA MARAVILHOSA

• Abr. 1.8,15.22,26,27,28,29. Mai. 6,13,
20,27, Jun. 3,10,17,21,24,26,28.29. 30. Jul. 1,2,
3,5,8,12,15,22,29. Ago. 5,12.19,26. Sei. 15,16,•l7,18,23,30.Oul.7

PORTUGAL - ESPANHA • FRANÇA -
ITÁLIA • ÁUSTRIA • SUIÇA-ALEMANHA ]
HOLANDA - BÉLGICA E INGLATERRA
23 a 35 Dias*

EUROPA COM GRÉCIA
E PAÍSES DE LESTE
Abr.27.Jun. 1,29 Jul. 13,27.Ago. 17,31 Oul.5
ITÁLIA • GflÉCM • IUGOSLÁVIA •
AUSÍTRIA • CHECOSLOVÁQUIA •
ALEMANHA • HOLANDA HUNGRIA
BÈLGltÂ - INGLATERRA • EFRANÇA
20 a 30 Dias*

GRANDE CIRCUITO
EUROPEU CpM GRÉCIA
E PAÍSES DE LESTE
Abr. 10, Mai. 15, Jun. 12, 26. Jul. 10, 31, Ago. 14,
Set. 18
PORTUGAL • ESPANHA • FRANÇA '
ITÁLIA-GRÉCIA - IUGOSLÁVIA '
HUNGRIA • ÁUSTRIA • CHECOSLO
VÁQUIA • ALEMANHA • BÉLGICA E
INGLATERRA 36a51Dias*

SAGA ESCANDINAVA
Jun.27,Jul.4,Ago. 1.8
FRANÇA • INGLATERRA « BÉLGICA •
HOLANDA • ALEMANHA OCIDENTAL •
DINAMARCA • SUÉCIA - NORUEGA -
ALEMANHA DELESTE • BERLIM
17a 25 Dias*

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

OCIDENTEEUROPEU
Mai. 15. Jun. 12. Jul. 3,10,17. A30.28

PORTUGAL 'ESPANHA -FRANÇA •
ITÁLIA-SUIÇA E INGLATERRA
17a23Dlas*

EUROPA IMORTAL
Abr 15,Mai. 20,Jun. 17.Jul 1, 15. Ago 5 19.Set
23¦PORTUGAL • ESPANHA - FRANÇA -
ITÁLIA-GRÉCIA -IUGOSLÁVIA-
HUNGRIA • ÁUSTRIA - CHECOSLO-
VAQUIA-ALEMANHA-BÉLGICA .V_\\A'^f
EINGLATERRA 46 Dias*

EUROPA COM ALPES
E LAGOS SUÍÇOS
Abr. 18jun.6,Jul.4,25 Ago. 1.8,Set 19 ,
INGLATERRA • FRANÇA • SUIÇA •
ALEMANHA-ÁUSTRIA -ITÁLIA •
ESPANHAEPORTUGAL
25 a 27 Dias*

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

FUNDADA EM 1840
Embratur 00002 0041 9
Embratur 00002 02-41 6

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

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

Tudo funcio-
nando no
Bangalô Cabo
Frio.
Com44.787,00de
entrada você
compra sua suíte
pronta emo-
oiliada.

ESTE
VERÃO

Quando você náo quiser usar, o
aluguel paga para você as presta-
ções mensais. Assim, você tem a

oportunidade de comprar
um apartamento pagando só
Crt&787,00deentradae
deixando que outros pa*
guem o restante para você.

f

Excelentes para usar, para in-
vestir e para alugar. Maravilhosas

* suítes em forma de bangalôs, que
l\ você encontra já com camas,

mesas, armários, geladeira e ar
condicionado. A seu dis-

."por, um completo serviço
hoteleiro, e mais: centro
comunitário com hall, bar
restaurante, salas de mas-
sagem e repouso, sala de

-• jogos, salão de recreação infanto-
5 juvenil,sauna,ducha. Piscinae
... grande área verde. Tudo isso iá intei-
| ramente pronto e funcionando plena-

X mente.

E
Você toma posse com
apenas44.787.00de

entrada, e o saldo em prestações de
19.841,23, podendo usar seu Fundo de
Garantia. Preço total: 1.860.000,00,
renda familiar 70.000,00. Todas as des-
pesas por conta do incor porador.

Informações e vendas:
Cabo FrioiTel.: iDDD 0246143*0924
Rua Assunção. 804
Tijuca: Tel: 284-6722
Copacabana: Tel:541-4887
Ipanema: Tel: 287-7332

Planejamento e vendas:

SÉRGIO
DOURADO6D

Brasília — O ex-Presidente Jâ-
nio Quadros deverá ser recebido em
audiência pelo Presidente João Fi-
gueiredo esta semana, segundo in-
formou um funcionário do Palácio
do Planalto que tem acesso à agen-
da do Chefe da nação. Jânio havia
tentado, antes, num telegrama ex-
pedido no último dia 18, encontrar
com Figueiredo no Rio.

Para o encontro no Rio, o ex-
Presidente alegou motivos de saú-
de e as facilidades que teria para
viajar de Sào Paulo, onde mora, de
automóvel. Amigos de Jânio escla-
receram, no entanto, que ele estava
tentando a audiência fora de Brasi-
lia para ser fiel a um juramento: o
de nâo retornar à Capital do país,
que deixou dia 25 de agosto de 1961,
quando renunciou, com uma frase:

"Maldita cidade. Não espero mais
voltar aqui."

No telegrama do dia 18, Jânio
explicava a Figueiredo as razões
para se encontrar com ele, em ape-
nas duas linhas: "Hóspede oficial
da Líbia e Israel, solicito audiência
no Rio de Janeiro quando possí-vel". No dia 25, por instrução do
Presidente da República, o Minis-
tro Leitão de Abreu respondeu, as-
sim, a Jânio:

— Em resposta ao telegrama pe-
lo qual Vossa Excelência solicita
audiência ao Presidente João Fi-
gueiredo, no Rio de Janeiro, lamen-
to informar que as audiências con-
cedidas pelo senhor Presidente da
República se realizam em Brasília,
no Palácio do Planalto.

Jânio, em seu novo telegrama de
ontem, afirmou:

Tendo deixado o hospital so-
mente hoje (submeteu-se a um tra-
tamento do fígado), recebi telegra- •
ma de Vossa Excelência. Se o texto
do meu telegrama for examinado,
verificará Vossa Excelência que
apenas sugeri o Rio de Janeiro,
para onde me seria dado, por moti-
vos de saúde, viajar de automóvel.
Se deva ocorrer audiência em Bra-
silia, irei, solicitando a Vossa Exce-
lência a urgência possível.

O ex-Presidente Jânio Quadros
soltou a frase em que considerou
Brasília uma cidade maldita no seu
último ato oficial. Presidia soleni-
dade alusiva à passagem do Dia do
Soldado — 25 de agosto de 1961. Já
tinha pronta a carta-renúncia. De
lá para cá decorrem 20 anos e sete
meses.

Arquivo 25-8-61
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Ladeado pelo Marechal Òdylio Denis (E) e pelo General Orlando Geisel, Jânio, em seus
últimos momentos em Brasília, presidiu as cerimônias do Dia do Soldado. Pouco depois
renunciaria e, antes de partir, diria: "Maldita cidade. Não espero mais voltar aqui".

Audiência tem todo tipo de pedido-
— Não é todo mundo, como o

ex-Presidente Jânio Quadros,
que solicita audiência com o
Presidente Joáo Figueiredo por
telegrama. Há quem julgue tare-
fa simples falar com o Presiden-
te da República. Na expressão
dos porteiros do Palácio do Pia-
nalto são os que chegam sem
aviso nenhum, exigindo encon-
tro imediato com o Chefe do
Governo.

Foi o que aconteceu na sema-
na passada, quando um senhor
fardado de general, na verdade
um coronel que passou para a
reserva em 1951, queria de qual-
quer forma entrar no gabinete
presidencial para agradecer-lhe"a recente promoção". Ou o caso
de uma senhora gaúcha, bem
vestida, que, logo depois de o
Presidente assinar decreto au-

mentando as alíquotas da Previ-
dência Social, passou toda uma
tarde no saguão do Planalto a
fim de falar com o Presidente do
seu desgosto pela medida, em-
bora fosse informada de que o
Chefe do Governo estava via-
jando.

Afora essas tentativas, há
uma média diária de 20 pedidos
de audiência com o Presidente.
Chegam através de telegrama,
telex, carta oú telefone. Todos
estes pedidos são dirigidos ao
Gabinete Civil, encarregado de
selecionar e organizar a agenda
presidencial. Quando o Ministro
Leitão de Abreu acha que deve
consultar o Presidente antes de
marcar a audiência, o assunto é
levado ao próprio Presidente, na
reunião que têm todos os dias,

às 15h. De qualquer forma, mes-
mo marcadas pelo Gabinete Ci-
vil, as audiências só são confir-
madas depois da aprovação pre-
sidencial.

Aprovada a audiência, o pró-
prio Gabinete Civil se encarrega
de responder ao interessado, ge-
ralmente por telegrama ou telex.
Em média, as audiências são
marcadas com 15 dias de antece-
dência, a não ser em casos ex-
cepcionais, como o do ex-Presi-
dente Jânio Quadros, o Gabine-
te Civil acha necessário. O Servi-
ço de Segurança do Planalto faz
um rápido levantamento sobre a
pessoa que solicitou a audiência,
mas isso é raro. No momento da
audiência, ninguém é revistado.
Basta identificar-se e ser final-
mente recebido pelo Presidente.

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 reuni-
rem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÀ-
RIA, 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":
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,
em primeira convocação e, em segunda, às 11:00 horas, na sede do
INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO, à Rua Leandro Mar-
tins, n° 10 — 10° andar — nesta cidade do Rio de Janeiro-RJ. para
apreciação e votação da seguinte"Ordem do Dia":

1. Leitura da Ata da Assembléia
anterior de 29/04/81;
Relatório da Junta Diretora;
Balanço do exercicio 1981/1982
e parecer do Conselho Fiscal;
Orçamento para o exercicio de
1982/1983;
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

2.
3.

5.

JORNAL DO BRASIL

Papa Jr exibe
sua pesquisa

Brasília — O empresário
José Papa Júnior, ex-
presidente da Associação
Comercial do Estado de
São Paulo, desembarcou
ontem na Capital Federal
na companhia de três as-
sessores e foi ao gabinete
do Ministro Leitáo de
Abreu, Chefe da Casa Ci-
vil, para lhe mostrar um
recorte de um jornal de
Araraquara, sobre uma
pesquisa eleitoral realiza-
da em Pimental, que o
apresenta como o preferi-
do para o Governo do Es-
tado entre os eleitores de
40 anos de idade. Leitão de
Abreu a tudo ouviu muito
sério, sem fazer comenta-
rios de qualquer natureza,
e sequer abordou a suces-
são paulista dentro do
PDS, objeto da audiência,
ou o debate entre o Prefei-
to Reinaldo de Barros com
o Senador Franco Mon-
toro.

PDS quer logo
chapa de Jair

Porto Alegre — Por su-
gestão do Ministro da Pre-
vidência, Jair Soares, o di-
retório regional do PDS
decidiu ontem criar uma
comissão para que, em
uma semana, lhe apresen-
te os nomes dos cândida-
tos a vice-governador e se-
nador na chapa do Parti-
do, a serem definidos até a
convenção do PDS gaú-
cho, ontem, marcada para
o dia 16 de maio. Ainda
não foi na reunião de on-
tem que houve o acerto em
torno da escolha dos no-
mes para a chapa de Jair
Soares, mas pelo menos,
por pressão de 11 dos 25
deputados estaduais, foi
apressada a indicação de
nomes, derrotando a outra
corrente do Partido, que
preferia aguardar que o
PMDB, PDT e PT apresen-
tassem seus respectivos
candidatos ao Senado e a
vice-governador.

PT apresenta
candidatos

Sào Paulo — O Partido
dos Trabalhadores apre-
sentou ontem à imprensa
oito de seus candidatos às
.sucessões estaduais:
Athos Magnus Costa e Sil-
va (GO), Eurides Mescolo-
to (SC), Edval Passos de
Souza (BA), Perly Cipriano
(ES), Evandro Carreira
(AM), Francisco Derli Pe-
reira (PA), Luis Inácio da
Silva (SP) e Lysâneas Ma-
ciei (RJ). A apresentação
foi feita pelo presidente na-
cional do PT, Luís Inácio
da Silva, o Lula, que será
candidato a governador de
São Paulo. Lysâneas afir- ,
mou que seu Partido está
crescendo no Rio enquan-
to se verifica um esvazia-
mento do PMDB após a
incorporação do extinto .
PP. Os dirigentes do PT
voltaram a afirmar seu
compromisso com o sócia-
lismo.

Pedetista nega
acusação no Sul

Porto Alegre — O candi-
dato a Deputado estadual '
pelo PDT, Sereno Chaise,
negou, ontem, que tenha
retirado os documentos do
cabo eleitoral do PMDB,
Ivo Ferreira dos Passos,
quando o encontrou colan-
do cartazes do Senador Pe-
dro Simon sobre os seus. O
caso, ocorrido no último
fim de semana, determi-
nou uma queixa por furto
na 10a Delegacia de Poli-
cia, de Ivo Ferreira dos
Passos, contra o ex-
Prefeito Sereno Chaise. —
A versão é mentirosa —
disse Sereno Chaise — por-
que, na verdade, eu é que
quase fui agredido com
uma brocha de cola, en-
quanto o outro rapaz que
estava junto, correu até o
carro deles e de lá saiu com
um revólver.

jRS pode ter mais
três municípios
Porto Alegre — Mais três

distritos — Charqueadas,
Capão do Leão e Parobe,
dos municípios de São Je-
rônimo, Pelotas e Taqua-
ra, respectivamente — de-
cidiram se emancipar, con-
forme os plebiscitos pro-
movidos naquelas locali-
dades. A emancipação au-
mentará para 237 o nume-
ro de municípios gaúchos.
Para completar essa inde-
pendência falta o julga-
mento do mérito de man-
dados de segurança impe-
trados pela Câmara de Ve-
readores de Taquara e por
dois frigorificos de Pelotas
na Justiça gaúcha, contra
a incorporação. Em Char-
queadas — 40 mil habitan-
tes, 78 km quadrados, arre-
cadaçáo de CrS 345 mi-
Ihões — o apoio à emanei-
pação foi de 4 mil 661 votos
(98,97r dos que votaram)
contra 31.
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Jânio encontra Figueiredo no Planalto esta
' 
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Debate de candidatos no
Sul começa com acusações

semana

-. Porto Alegre — Já no seu primeiro
nünúto, o programa Espaço Aberto Es-
pecial, da TV Guaiba — com a partici-
pação dos quatro candidatos já lança-
dos à sucessão gaúcha — mostrou que
os convidados estavam dispostos a tudo
pára defender suas teses: Alceu Colla-
res, do PDT, acusou Jair Soares, do
PDS, de ter usado a máquina adminis-
trativa da Previdência Social para ven-
cer as prévias partidárias.

O programa foi ao ar com cinco mi-
nutos de atraso porque o candidato do
PT, Olívio Dutra, não havia chegado. O
sorteio indicou a ordem de apresenta-
ção dos candidatos: Alceu Collares
(PDT) foi o primeiro.

Collares e Simon
Cada candidato só se pode fazer

acompanhar no estúdio da Guaiba por
um assessor e teve o tempo de apenas
três minutos para sua exposição inicial.
Quando o jornalista Amir Domingues, o
mediador, deu a palavra a Collares, ele
foi logo denunciando "a falta de probi-
dade administrativa da gestão Jair Soa-
res na Previdência Social". E afirmou
qúe Jair "esmagou" seus concorrentes,
na prévia do PDS, que o elegeu cândida-

to do Partido, "através do uso da má-
quina administrativa".

Com papéis à mão, o candidato do
PDT disse que alguns deputados fede-
rais do PDS, que apoiaram Jair Soares
nas prévias, "foram beneficiados com
nove credenciamentos, para médicos de
suas relações, em órgãos da Previdência
Social". Pedro Simon, o candidato do
PMDB, disse que estava chegando "a
hora da mudança depois de tantos anos
de violências, torturas e cassações, em
que um grupo minoritário está no
Poder".

Jair Soares, que durante as denún-
cias de Collares contra a sua adminis-
tração no Ministério da Previdência So-
ciai bebeu dois goles de água, apresen-
tou-se rouco. Disse que já esperava pe-
Ias acusações do candidato do PDT e se
defendeu:

— Não existe nenhuma ilegalidade
em credenciar, para atender melhor a
população. O credenciamento é uma
forma de abrir, Inclusive, o mercado de
trabalho. Seria certo que durante as
prévias a Previdência parasse? Que não
se fizesse mais credenciamento ou não
se contratasse ninguém?

Brasilia — O ex-Presidente Jâ-
nio Quadros deverá ser recebido em
audiência pelo Presidente João Fi-
gueiredo esta semana, segundo in-
formou um funcionário do Palácio
do Planalto que tem acesso à agen-
da do Chefe da nação. Jânio havia
tentado, antes, num telegrama ex-
pedido no último dia 18, encontrar
com Figueiredo no Rio.

Para o encontro no Rio, o ex-
Presidente alegou motivos de saú-
de e as facilidades que teria para
viajar de São Paulo, onde mora, de
automóvel. Amigos de Jânio escla-
receram, no entanto, que ele estava
tentando a audiência fora de Brasi-
lia para ser fiel a um juramento: o
de não retornar à Capital do pais,
que deixou dia 25 de agosto de'1961,
quando renunciou, com uma frase:

"Maldita cidade. Não espero mais
voltar aqui."

No telegrama do dia 18, Jânio
explicava a Figueiredo as razões
para se encontrar com ele, em ape-
nas duas linhas: "Hóspede oficial
da Líbia e Israel, solicito audiência
no Rio de Janeiro quando possi-
vel". No dia 25, por instrução do
Presidente da República, o Minis-
tro Leitão de Abreu respondeu, as-
sim, a Jânio:

— Em resposta ao telegrama pe-
lo qual Vossa Excelência solicita
audiência ao Presidente João Fi-
gueiredo, no Rio de Janeiro, lamen-
to informar que as audiências con-
cedidas pelo senhor Presidente da
República se realizam em Brasília,
no Palácio do Planalto.

Jânio, em seu novo telegrama de
ontem, afirmou:

— Tendo deixado o hospital so-
mente hoje (submeteu-se a um tra-
tamento do fígado), recebi telegra-
ma de Vossa Excelência. Se o texto
do meu telegrama for examinado,
verificará Vossa Excelência que
apenas sugeri o Rio de Janeiro,
para onde me seria dado, por moti-
vos de saúde, viajar de automóvel.
Se deva ocorrer audiência em Bra-
silia, irei, solicitando a Vossa Exce-
lència a urgência possível.

O ex-Presidente Jânio Quadros
soltou a-frase em que considerou
Brasilia uma cidade maldita no seu
último ato oficial. Presidia soleni-
dade alusiva à passagem do Dia do
Soldado — 25 de agosto de 1961. Ja
tinha pronta a carta-renúncia. De
lá para cá decorrem 20 anos e sete
meses.

Arquivo 25-8-61

U MENOS
EXCURSÕESabreu

CONSULTE-NOS SOBRE NOSSAS

CONDIÇÕES ESPECIAIS
EUROPA MARAVILHOSA

• Abr 1 8,15, 22, 26, 27.28, 29. Mai. 6,13,
20 27 Jun. 3, 10, 17,21,24,20,28. 29, 30. Jul. 1,2,
3, 5,8,12,15, 22, 29. Ago. 5,12,19, 26. Sei. 15,16,

'17 18,23,30. Oul. 7 •
PORTUGAL ' ESPANHA • FRANÇA •
IJÀLIA ' ÁUSTRIA ' SUIÇA • ALEMANHA
HOLANDA • BÉLGICA E ING-üTEflUA
23 a 35 Dias*

EUROPA COM GRÉCIA
E PAÍSES DE LESTE
Abr.27.Jun. 1.29. Jul. 13,27.Ago. 17,31 Out.5
ITÁLIA • GRÉCI4 • IUGOSLÁVIA '
ÁUSTRIA ' CHECOSLOVÁQUIA •
ALEMANHA'HOLANDA HUNGRIA
BÉLGItA • INGLATERRA ' EFRANÇA
,20 a 30 Dia»»

GRANDE CIRCUITO
EUROPEU CpM GRÉCIA
E PAÍSES DE LESTE
Abr 10. Mai. 15. Jun. 12, 26. Jul, 10, 31, Ago. 14,
Sei. 18
PORTUGAL • ESPANHA ' FRANÇA •
ITÁLIA-GRÉCIA • IUGOSLÁVIA •
HUNGRIA • ÁUSTRIA • CHECOSLO
VAQUIA • ALEMANHA • BÉLGICA E
INGLATERRA 36-51 Dias*

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

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

OCIDENTE EUROPEU
Mai. 15. Jun. 12. Jul. 3,10, 17, A_o. 28

PORTUGAL • ESPANHA • FRANÇA '
ITÁLIA' SUIÇA E INGLATERRA
17 a 23 Dias • 0k

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

I

EUROPA COM ALPES
E LAGOS SUÍÇOS
Abr. 18|un.6.Jul.4,25 Ago 1.8, Sei 19
INGLATERRA • FRANÇA • SUIÇA •
ALEMANHA • AU9TRIA .ITÁLIA.
ESPANHA EPORTUGAL
25 a 27 Dias*
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Ladeado pelo Marechal Òdylio Denis (Ê) e pelo General Orlando Geisel, Jânio, em seus
últimos momentos em Brasília, presidiu as cerimônias do Dia do Soldado. Pouca depois
renunciaria e, antes de partir, diria: "Maldita cidade. Não espero mais voltar aqui".

Maluf nega que apoie Sandra e
visita ex-P residentes no Rio

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

.V_._--.IU"
FUNDADA EM 1840

Embratur 00002 00 41 9
Embratur 00002 02 «1 6

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

SÃO PAULO: AV. IPIRANGA. 795 - 3? ANDAR
Tel.: 222-6233- PABX 1

— Tenho profundo apreço pela
professora Sandra Cavalcanti. Em
nenhum momento, no entanto, ela.
me pediu apoio, e nem eu lhe ofere-
ci. Se ela está liderando pesquisas
na luta pela sucessão fluminense, é
pelo seu próprio esforço e eu não
tenho nada com isto.

A declaração foi feita, ontem,
pelo Governador Paulo Maluf, ao
chegar ao Rio para .visitas que ele
classifica como de cortesia aos ex-
Presidentes Emílio Mediei e Ernes-
to Geisel. Maluf respondeu, no ca-
so, a perguntas de jornalistas que
desejavam saber se ele estava pa-
trocinando, de alguma forma, a
campanha da candidata do PTB à

do Governador Chagassucessão
Freitas. 7
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Tudofuncio-
nando no
Bangalô Cabo
Frio.
Com44.787,00de
entrada você
compra sua suite
pronta e mo-
foliada.

ções nu

ESTE
VERÃO

Quando você náo quiser usar, o
aluguel paga paravoce as presta-
ções mensais. Assim, você tem a

oportunidade de comprar
um apartamento pagando só
Cr*&787,00deen.radae
deixando que outros pa-
guem o restante para você.

Excelentes para usar, para in-' vestir e para alugar. Maravilhosas
Ij suítes em forma de bangalôs, que

: você encontrajá com camas,' mesas, armários, geladeira e ar
condicionado. A seu dis-
por, um completo serviço
noteleiro, e mais: centro
comunitário com hall, bar
restaurante, salas de mas-
sagem e repouso, sala de

- jogos, salão de recreação infanto-
| juvenil, sauna, ducha. Piscina e
l grande área verde. Tudo isso iáintei-
| ramente pronto e funcionando plena-
\ mente.

E
Você toma posse com
apenas 44.787,00 de

entrada, e o saldo em prestações de
19.841,23, podendo usar seu Fundo de
Garanria.Preço total: 1.860.000,00,
renda familiar 70.000,00. Todas as des-
pesas por conta do incorporador.

Envolvimento
O Governador paulista disse

que espera o envolvimento de seu
nome, "daqui até o dia 15 de no vem-
bro", em muitas campanhas que
definiu como "sendo de intrigas,
calúnias e difamações". E acres-
centou:

Eu já estou me acostumando
com tudo isso. Há pessoas, na poli-
tica e fora dela, que gostariam que
as coisas acontecessem como elas
imaginam. Como São Paulo é um
Estado Importante, parece que dá
status o envolvimento de seu Go-
vernador nisto ou naquilo.

Sobre o debate entre o Prefeito
Reynaldo de Barros, candidato de
sua preferência, eo Senador Franco
Montoro, virtual candidato do
PMDB, Maluf disse que em nada foi
abalada a posição do político que
escolheu para a disputa da sua su-
cessão:

A escolha de Reynaldo não
foi minha, mas de um conjunto de
importantes forças políticas de São
Paulo. A candidatura que melhor
consulta os interesses do PDS nas-
ceu, na verdade, da vontade dos
deputados federais e estaduais do
Partido, de vereadores e dos dele-
gados convencionais. As pesquisas

de opinião conhecidas indicam que
ela está bem e a minha participa-
ção no processo teria de ser a de
prestigiar o melhor.

Maluf, que hoje se deslocará a
Brasilia para assistir à posse de
Alfredo Buzaid no Supremo Tribu-
nal Federal, informou que só defini-
rá o seu futuro político — vai con-
correr, provavelmente, segundo as-
sessores que vieram com ele de São
Paulo, a Deputado federal — na
primeira quinzena de maio:

Por enquanto; a minha única
ambição é a de ser reconhecido
como o maior Governador paulista
dos últimos tempos.'

O Governador de Sáo Paulo, de-
pois de lembrar que convidou o
Senador Franco Montoro, por três
vezes, para debates livres e abertos
— "e ele fugiu em todas as oportuni-
dades" — revelou que, antes de se
desincompatibilizar, espera marcar
novo encontro com o candidato do
PMDB à sua sucessão:

Na hora que eu julgar mais
conveniente, porque o Governador
paulista só tem a precedê-lo o Pre-
sidente da República, voltarei a
convidar o Senador Montoro para
um debate. Haverá tempo entre o
convite e o encontro para que ele se
prepare. Da minha parte, só espero
que nesta nova oportunidade o Se-
nador não fuja.

Vinculação
Maluf, que ainda nâo conhecia

os termos da nota oficial do Planai-
to condenando qualquer iniciativa
em favor da desvinculação de vo-
tos, garantiu que os seus amigos no
Congresso votariam contra o proje-
to do Deputado Erasmo Dias (PDS-
SP), que visa a alteração da inlciati-
va tomada pelo Presidente Figuei-
redo em dezembro de 1981.

O projeto de Erasmo Dias man-
tém a vinculação em dois blocos
distintos: num os cargos majoritá-
rios (governador, senador e prefei-
to) e no outro os cargos legislativos
(deputado federal, deputado esta-

dual e vereador). Para Maluf, a vin-
culação geral, de governador a ve-
reador, como instituiu Figueiredo,"pode criar, nas eleições deste ano,
um sério conflito e determinar a
anulação de muitos votos. No futu-
ro, a democracia sairá lucrando,
porque os Partidos serão fortale-
cidos".

Visitas
A visita do governador paulista

ao ex-presidente Mediei durou
lh20min. Maluf chegou ao aparta-
mento de Mediei, na Rua Júlio de
Castilhos, em Copacabana, às
17h30mm. Meia hora depois chega-
va o goleiro Leão, do Grêmio porto-
alegrense, e o árbitro de futebol
José Roberto Wright, também para
visitar o ex-presidente da Repú-
blica.

Leão ficou apenas 15 minutos e
contou que conversara com o Medi-
ci e Maluf sobre futebol e Copa do
Mundo, quando o governador pau-
lista aproveitou, segundo o goleiro,
para lembrar o carro Volkswagen
que deu como prefeito de São Paulo
para cada um dos integrantes da
Seleção tricampeã de 70 e que ago-
ra está obrigado a repor ao tesouro
municipal, por decisão da Justiça.

Você me deve um carro, Leão
— disse o governador, segundo con-
tou o goleiro.

Como faz habitualmente, o ex-
presidente acompanhou o governa-
dor até a portaria do prédio, na
hora da despedida, e cumprimen-
tou os jornalistas. Alguém pergun-
tou ao governador como estava a
rebelião na Casa de Detenção em
São Paulo. Ele não sabia e pediu
notícias ao seu ajudante de ordens.
Antes que a resposta viesse, o ex-
presidente informou:

Dominaram a rebelião. Mata-
ram os bandidos e há alguns reféns
feridos. Vi pela televisão.

Maluf esteve depois no aparta-
mento do ex-Presidente Ernesto
Geisel, na Rua Barão da Torre, em
Ipanema.

SEU Informações e vendas:
Cabo Frio: Tel.: i DDD 0246) 43-0924
Rua Assunção. S04
Tijuca: Tel: 284-6722
Copacabana: Te!.: 541-4887

I Ipanema:Tel.. 287-7332
Planejamento e vendas:

® 
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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 reuni-
rem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA, 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 — 10J 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 convoce
iodos os filiados quites a se reunirem em ASSEivlBuÉlA GERA_
ORD1N ARI A. a real' zar-se no dia 27 de abri! de 1982 as 10 00 horas
em primeira convocação e em segunda as 11 00 horas ia sede dc
INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO a Rua _eand'0 Mar
tins n- 10 - 10 andar - nesta cidade do Rio de Janeiro-RJ para
apreciação e votação da seguinte

Ordem do Dia
Leitura da Ata da Assembléia
anterior de 29 04 81
Relatório da Junw Diretora
Balanço do exercício 1931 1932
e parecer do Conselho Fiscal
Orçamento para o exercício de
1982 1983
Eleição e posse dos °ie/nbro3
da nova Direto.

b Assuntos Gerais
Rio .e janeiro 24 je "larçc If 198.

NS',TcT0 VERIFICADOR DF CIRCu.AÇAC
idss Jose Md-ia Amaro c'lhr

^residente
¦- lunta Diretora

Papa Jr exibe
sua pesquisa

Brasília — O empresário
José Papa Júnior, ex-
presidente da Associação
Comercial do Estado de
São Paulo, desembarcou
ontem na Capital Federal
na companhia de três as-'
sessores e foi ao gabinete
do Ministro Leitão de
Abreu, Chefe da Casa Ci-
vil, para lhe mostrar um
recorte de um jornal de'
Araraquara, sobre uma
pesquisa eleitoral realiza-
da em Pimental, que o
apresenta como o preferi-
do para o Governo do Es-
tado entre os eleitores de
40 anos de idade. Leitão de
Abreu a tudo ouviu muito
sério, sem fazer comenta--
rios de qualquer natureza,
e sequer abordou a suces-
são paulista dentro do
PDS, objeto da audiência,.
ou o debate entre o Prefei-
to Reinaldo de Barros com.
o Senador Franco Mon-
toro.

PDS quer logo
chapa de Jair

Porto Alegre — Por su-
gestão do Ministro da Pre-
vidência, Jair Soares, o dK
retório regional do PDS
decidiu ontem criar uma
comissão para que, em
uma semana, lhe apresen-
te os nomes dos cândida-
tos a vice-governador e se-
nador na chapa do Parti-
do, a serem definidos até a
convenção do PDS gaú-
cho, ontem, marcada para
o dia 16 de maio. Ainda •
não foi na reunião de on--
tem que houve o acerto em-
torno da escolha dos no-'
mes para a chapa de Jair
Soares, mas pelo menos,
por pressão de 11 dos 25
deputados estaduais, foi
apressada a indicação de
nomes, derrotando a outra
corrente do Partido, que
preferia aguardar que o
PMDB, PDT e PT apresen-
tassem seus respectivos
candidatos ao Senado e a
vice-governador.

PT apresenta
candidatos

São Paulo — O Partido
dos Trabalhadores apre-
sentou ontem à imprensa
oito de seus candidatos às
sucessões estaduais:.
Athos Magnus Costa e Sil-
va (GO), Eurides Mescolo-
to (SC), Edval Passos de.
Souza (BA), Perly.Cipriano
(ES), Evandro Carreira
(AM), Francisco Derli Pe-
reira (PA), Luís Inácio da
Silva (SP) e Lysâneas Ma-
ciei (RJ). A apresentação
foi feita pelo presidente na-
cional do PT, Luís Inácio
da Silva, o Lula, que será
candidato a governador de
Sâo Paulo. Lysâneas afir-
mou que seu Partido está
crescendo no Rio enquan-
to se verifica um esvazia-
mento do PMDB após a
incorporação do extinto
PP. Os dirigentes do PT
voltaram a afirmar seu
compromisso com o sócia-
lismo.

Pedetista nega
acusação no Sul

Porto Alegre — O candi- •
dato a Deputado estadual
pelo PDT, Sereno Chaise,
negou, ontem, que tenha
retirado os documentos do
cabo eleitoral do PMDB,
Ivo Ferreira dos Passos,
quando o encontrou colan-
do cartazes do Senador Pe-
dro Simon sobre os seus. O'
caso, oconido no último
fim de semana, determi--
nou uma queixa por furto'
na 10" Delegacia de Poli-
cia, de Ivo Ferreira dos-
Passos, contra o ex-'
Prefeito Sereno Chaise. —
A versão é mentirosa —
disse Sereno Chaise — por-
que, na verdade, eu é que
quase fui agredido com
uma brocha de cola, en-
quanto o outro rapaz que
estava junto, correu até o
carro deles e de lá saiu com
um revólver.

RS pode ter tnais
três municípios
Porto Alegre — Mais três

distritos — Charqueadas,,
Capão do Leão e Parobe,
dos municípios de São Je-
rõnimo, Pelotas e Taqua-.
ra, respectivamente — de-
cidiram se emancipar, con- j
forme os plebiscitos pro-
movidos naquelas locali-,
dades. A emancipação au-
mentará para 237 o nume-,
ro de municípios gaúchos.
Para completar essa inde-
pendência falta o julga-
mento do mérito de man-
dados de segurança impe-
trados pela Câmara de Ve-
readores de Taquara e poe
dois frigoríficos de Pelotas
na Justiça gaúcha, contra
a incorporação. Em Char-
queadas — 40 mil habitan-
tes. 78 km quadrados, arre-
cadação de Cr$ 345 mi-
lhões — o apoio ã emanei-
pação foi de 4 mil 661 votos
(98.9rí dos que votarami
contra 31
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Canet se retira e decide apoiar José Richa no Paraná^
Curitiba—-Oex-Governador Jayme Canet e o Senador indireto Afonso Curitiba — Ivan Bueno ~, _. , .. __„„.,__.,__._._,.,.nru>*nrânfínnnrei™Curitiba — O ex-Governador Jayme

Canet Júnior, do extinto PP, retirou
ontem sua candidatura ao Governo do
Paraná para apoiar e coordenar a cam-
panha do Senador José Richa, agora
seu aliado no PMDB. Canet e Richa,
pela ordem, detém 19.4% e 24.4% dos 3
milhões de votos dos paranaenses, se-
gundo pesquisa JB/Ibope, realizada de
28 de janeiro a 19 de fevereiro no Estado.
O primeiro colocado nesta pesquisa foi
Paulo Pimentel, do PTB, com 31.5% da
preferência popular.

A nova frente oposicionista do Para-
ná — como foi denominado o pacto
entre antigos pepistas e pemedebistas
em torno da candidatura de Richa—foi
anunciada em reunião realizada na sede
do extinto Partido Popular, em clima de
comício eleitoral. Estavam presentes,
entre lideres e simples adeptos dos dois
Partidos incorporados, mais de 400 pes-
soas.

Emocionado
Canet fez um discurso no qual nfto

conseguiu conter a emoção. Inicialmen-
te, ele afirmou que o PP, pelo potencial
de votos que representa, havia se trans-
formado "no fiel da balança da sucessão
paranaense". Em seguida, declarou:

— Deixei de lado a minha cândida-
tura após a incorporação dos dois gran-
des Partidos oposicionistas e coube ao
PMDB indicar seus candidatos. Os ca-
suísmos dos homens que estão no Poder
não impedirão a vitória da Oposição no
dia 15 de novembro.

O ex-Governador esclareceu, ao mes-
mo tempo, que não se estava retirando
da vida pública, "mas apoiando o candi-
dato do PMDB, como fórmula para che-
garmos à vitória já comprovada pelas
pesquisas e pelo povo". Richa, que falou
depois, explicou que "a campanha coor-
denada por Jayme Canet será desenvol-
vida sem interesses pessoais, sem a ne-
cessidade de lotear o Estado por anteci-
pação".

Amigo de Geisel
Antecessor de Ney Braga no Gover-

no do Paraná, Canet, 57 anos, é uma das
maiores fortunas do Estado. Dedica-se à
agricultura — planta soja e café — e aos
setores hoteleiro e imobiliário. Canet foi
indicado governador por Ney Braga,
que era o Ministro da Educação de
Geisel. Com a extinção da Arena e do
MDB, ele náo ingressou no PDS para
náo ocupar o mesmo Partido de Paulo
Pimentel, de quem recebeu o Governo e
com quem mantém profundas divergên-
cias politicas.

Canet e o Senador indireto Afonso
Camargo Neto foram os principais fun-
dadores do extinto PP no Paraná. Com
a salda de Paulo Pimentel do PDS para
ser candidato a governador pelo PTB o
Palácio do Planalto chegou a fazer algu-
mas gestões para conseguir a adesão do
ex-Governador. Mas ele preferiu conti-
nuar na oposição, aderindo à incorpora-
çáo e se filiando ao PMDB.

Ao conversar com os jornalistas, on-
tem, ao lado de José Richa, Jayme
Canet informou que fez um acordo com
seus novos companheiros de Partido,
integrantes do PMDB: para que o nome
do ex-Presidente Geisel, de quem se diz
amigo pessoal, náo seja ofendido na
campanha eleitoral.

— Sou amigo do ex-Presidente e
acredito que seu nome será poupado
porque os políticos do PMDB deverão
me livrar desse dissabor. Fora disso, o
Senador José Richa não ouvirá nenhum
pedido para colocar um só auxiliar meu
que seja no seu Governo.

Vice e Senado
Pelo acordo selado ontem, Richa te-

rá como candidato a vice-góvernador
um político oriundo do extinto PP. Aos
antigos pepistas caberá, também, o
preenchimento de uma das três suble-
gendas para o Senado, a ser conferida,
provavelmente, ao ex-Senador Mattos
Leão, que foi um dos fundadores do
PTB no Paraná.

Embora apontado conto o preferido
do eleitorado paranaense para a su-
cessão de Ney Braga, pela pesquisa
JB/IBOPE, o Deputado Paulo Pimentel
sofre prejuízos com a vinculação geral
de votos. É que o PTB, o seu Partido,
não reúne grandes quadros de liderança
no Estado e nem dispõe de forte estrutu-
ra municipal.

Paulo Pimentel, há três semanas,
acompanhou o presidente nacional do
PTB, Ivete Vargas, a uma audiência
com o Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-
Ackel. Ambos — e mais o Deputado
Vilela Magalhães, também trabalhista
do Paraná — pediram a Abi-Ackel que
os ajudasse a convencer o. Presidente
Figueiredo a parcelar a vinculação.
Queriam, numa tese rejeitada, ontem,
de maneira definitiva, pelo Governo,
que ela se fizesse, não para todos os
cargos, más em dois blocos: governador,
senador e prefeito, numa cédula; e
deputado federal, deputado estadual e
vereador na outra.
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Richa (D) agradece a Canet o apoio -|j
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Escritor revela que Jango
quis prender Arraes em 64

Porto Alegre — Pouco antes da revo-
luçâo de 64, o ex-Presidente João Gou-
lart pretendia cassar o então Governa-
dor Miguel Arraes como concessão aos
militares para sustar o golpe. João Gou-
lart cassaria Arraes e, em troca, cassaria
também Carlos Lacerda. Na noite de 31
de março de 64, Jango sabia que o
General Justino Alves Bastos iria ata-
car e prender Arraes, forma de parar o
golpe.

As revelações sáo do escritor, jorna-
lista e, na época, diretor da Agência
Nacional e amigo de Jango, Josué Gul-
marães, em entrevista à revista Oitenta,
n° 6, que será lançada na próxima sema-
na em todo o Brasil. Josué conta que na
noite de 31 de março estava no Palácio
das Princesas, do Governador Arraes,
falou pelo telefone com Jango e não
entendeu quando o Presidente mandou
que ele saisse de lá. No exílio, no Uru-
guai, Jango contou-lhe saber do ataque
ao Palácio, e não queria que Josué, seu
amigo pessoal, fosse também preso e
sofresse maus-tratos.

Legalidade
Entre as diversas revelações, Josué

lembra o episódio da legalidade, em
1961, quando Leonel Brizola, Governa-
dor gaúcho, mobilizou o Estado para
garantir a posse de Jango na Presiden-
cia, em substituição a Jânio Quadros
quando este renunciou, e revela que Nei
Braga, Governador do Paraná na época,
teve ativa participação na reunião de
governadores que pretendiam um con-
tato com Brizola.

Josué viajou ao Sul para obter um
documento escrito de Brizola, de que
daria segurança aos governadores, mas
o mau tempo fez o avião voltar a Sâo
Paulo, quando a imprensa o encontrou
e publicou o assunto. Nei Braga viajou
então ao Rio, junto com Josué, e foi
quem impediu a prisão deste pelo
DOPS.

Josué foi quem intermediou a recon-
ciliação de Jango e Brizola no exílio, por
estar no momento no Uruguai, a pedido
de Arraes, em 1976, que pretendia for-
mar uma frente oposicionista no exílio,
frustrada porque João Goulart não que-
ria encontrar-se com Arraes.

Segundo o depoimento de Josué a
Oitenta, o então Chefe da Casa Militar,
General Assis Brasil, estava desinfor-
mado quanto à marcha do golpe, prefe-
riu acreditar na corporação e não tomou
providências, apesar do pedido do Jan-
go, para verificar a denúncia da chega-
da de grande quantidade de armas, de
um navio tcheco na praia do Gonzaga
(SP), em fevereiro de 64, e que foram

Arquivo — 24-09-80

A presente divulgação destina-se a registrar uma operação financeira.
Não se trata de anúncio de venda ou de oferta de imóveis.

POUWVNÇA_
UNIBANCO
informa ter concedido um financiamento de

Cr$ 175.929.160,00
{equivalentes a 121.000,00000 UPCs)

a
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Sft

com recursos provenientes de depósitos em Cadernetas
de Poupança Unibanco. destinado à construção do edifício a

Rua Ana Barbosa, rfi 45 - Méier • RJ, constituído de
33 apartamentos de sala e 2 quartos, todos com vaga na

garagem, e 15 lojas com 26 vagas na garagem, para
fins residenciais.

Área total a ser construída: 4.361,09 m7.
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Josué faz revelações de 64

embarcadas em caminhões e levadas
para o Governador paulista Adhemar
de Barros. O desembarque foi visto,
pessoalmente, por Josué, que denun-
ciou ao Presidente.

Jango, segundo Josué, era homem de
grande bondade e não quis tomar provi-
dências em inúmeros fatos, como quan-
do o informaram da reunião de 20 gene-
rais na casa do General Albino Silva,
ex-diretor da Petrobrás, em Copacaba-
na, e que estavam conspirando contra
ele. .

Quem é
Josué, na época da luta pela legalida-

de, em 61, esteve em Porto Alegre e
depois no Rio, de onde mandava mensa-
gens para Brizola por uma estação de
rádio clandestina, enquanto o Exército
tentava localizá-lo. Ele teve que se es-
conder na época da Revolução 64, viveu
algum tempo na Europa, com visitas
freqüentes a Jango no Uruguai.

Natural de São Jeronimo, correspon-
dente no exterior (Rússia, China, Portu-
gal e África) durante vários anos, Josué
Guimarães é chefe da sucursal da Folha
de Sào Paulo, em Porto Alegre, e escre-
veu vários livros, como Tambores Silen-
ciosos, Último Trem, A Ferro e Fogo I e
II, entre outros.
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As lojas e os
andares do Edifício
Empresarial Quitan-
da foram totalmente
projetados para ofere-
cer às pequenas e
médias empresas o
padrão que só as gran-des podiam exigir.

A localização
não podia ser mais
estratégica: esquina
da Rua da Quitanda
com Teófilo Otòni.
No centro de todos
os focos de decisão
do Rio de Janeiro.

Pelos detalhes
do projeto você pode
avaliar o nível do
empreendimento.
A calçada, por exem-
pio, será toda de
mosaico português.
A fachada, construída
pelo moderno pro-
cesso "curtainwall",
terá vidros fume
escuros, alumínio
anodizado fosco e
granito cinza.

Dentro do edi-
ficio, a sua empresa
já encontrará toda
a infra-estrutura de
que precisa para
crescer com tranqüi-
lidade. Velozes ele-
vadores Atlas com
revestimento de aço
escovado darão

PEQUENAS
E MÉDIAS
EMPRESAS
FICAREM
GRANDES

acesso aos 14 anda-
res do Edifício
Empresarial Quitan-
da. Um sofisticado
sistema interno de
comunicação garan-tira a privacidade e a
segurança dos em-
presários. As lojas e
os andares seráo
entregues com dutos
eaerofusosdear-con-
dicionado, prontos
para instalação de
unidades centrais de"self.-container".

0 acabamento
interno das unidades
será primoroso: car-
petes, madeira de lei
e pintura plástica lisa
sobre massa. Hall de
granito e decoração
nobre. Nos WCs
seráo instalados lou-
case metais dei:1 li-
nha, cerâmica esmal-
tada no piso e azule-
josatéoteto.

Recorte agora
todos estes argu-
mentos e peça infor-
mações sobre o pre-
çoe as condições de
pagamento. Você
terá boas razões paradecidir instalar a sua
empresa num dos
andares ou lojas do
Edifício Empresarial
Quitanda.

NO CENTRO
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Porque ó perfeito. O Pacote Curt com Filme Grátis vai virar lei
para quem gosta de fotografara ganhar.

Aliás, você só tem a ganhar mesmo: um filme grátis, Curtcolor
novinho, do mesmo tipo do filme que você manda revelar.

Tem também um porta-retrato para mostrar sua melhor foto e
um álbum colorido para as demais. „ .

Como um pacote exemplar, a prioridade é da área econômica.
Se, de um filme de 36 poses, saírem 38 fotos, você só paga 36.
Se saírem 34, você só paga 34. Nada a mais pelo que sai a mais,
nem a mais pelo que sai a menos.

O Pacote Curt com Filme Grátis é válido para filmes coloridos
negativos, de qualquer marca, em 110,126 e 135.

Vá à Coiorcenter mais próxima e peça Pacote Curt com Filme
Grátis, definitivamente um pacote sem emendas, nem rasuras.

nnfV,Pacote

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

COLORCENTER
com
fiime
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GRÁTIS
CtNE-FOTO-SOM
Shopping Cantem: Gávea • Rio Sul • Barra
Centro: Av. Gomes Freire, 315 - Ij. D

R. dos Inválidos, 146 - Ij. eslj.
Bairros: R. José Eugênio, 31 - São Cristóvão

R. Oliveira, 8 - Ij. e slj. - Méier • R. Conde do
Bonfim, 344 - Ij. 108 - Tijuca • R. Visconde de
Pirajá, 580 • Ij. 115- Ipanema
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Informe JB
Porta-voz dos sem voz

No dia 31 de dezembro do ano pas-
sado terminou o prazo da delegação
de poderes que o Presidente da Repú-
blica concedera ao Ministro Rubem

_ Ludwig para proceder à reforma ad-
ministrativa do Ministério da Educa-
ção e Cultura. Ontem, satisfeito còm o
desempenho do seu auxiliar, o Presi-
dente assinou decreto consolidando a
reforma do MEC. Efez mais: no Art. 32
do decreto, torna a delegar poderes ao
Ministro Ludioig para continuar refor-
mando o MEC. Que viverá, de agora
em diante, em permanente regime de
atualização.

O decreto do Presidente é um gesto
de confiança no desempenho do seu
auxiliar. A educação precisa ser refor-
mada no Brasil, e o Ministro Rubem
Ludwig, sem autoritarismos nem vee-
mências filosóficas, está procurando
fazer essa reforma da maneira mais
lhana ç niais real: adequar a educa-
ção à realidade brasileira.

a a a

Ontem mesmo, visitando unidades
pré-escolares em Terestna, o Ministro •
observou que todas as classes profis-
sionais ligadas à educação "têm voz",
têm representações fortes, reivindi-
cantes, só o ensino básico não tem
quem o defenda. Por isso, resolveu
eleger-se porta-voz do ensino básico. A"
pessoas que o cercavam na unidade
pré-escolar Tia Lina, ele disse em seu
tom de voa pausado e seguro:

— Eu sou a voz dos que não podem
ainda falar. Eu sou a voz do ensino
básico.

Isso quer dizer que, a partir de
agora, milhões de crianças em idade
pré-escolar espalhadas por todo o
país, têm no Ministro Rubem Ludwig —
filho de um médico pobre da roça, do
interior gaúcho — a voz reivindicante,
o braço forte, a decisão de luta.

O Ministro áa Educação e Cultura
tem poderes — delegados pelo próprio
Presidente da República — e tem di-
nheiro para tornar realidade as suas
idéias.

O MEC é, hoje, o maior orçamento
ministerial da República — Cr$ 394
bilhões; tem o maior número de fun-
cionários — 143 mil e sua folha de
pagamento é de Cr$ 260 bilhões, o
dobro do orçamento do Ministério do
Exército.

Do Ministro Ludwig espera-se um
comando eficaz. Seus soldados não
têm ainda idade de ser reservistas,
mas sáo a grande reserva humana
deste pais que precisa de educação e
cultura para fazer seu futuro, traçar
seu próprio destino.

Mágica,
Promessa do Ministro Jair Soares,

sobre a situação financeira da Previ-
dencia Social:

— Em abril, a situação vai ficar
equilibrada. E de maio em diante, a
Previdência vai atuar com saldo posi-
tivo.

A mágica é simples: em vez de
apertar os cintos, aumentou-se o valor
da contribuição. Até o próximo rombo.

Economia e Sociedade
Depois de uma semana em Buenos

Aires, onde participou do Seminário
do Conselho Argentino de Relações
Internacionais sobre o tema Brasil e
Argentina na atual conjuntura inter-
nacional, regressou ao Brasil o profes-
sor Marcilio Marques Moreira, Vice-
Presidente do Unibanco. O CARI é um
organismo paraestatal, presidido pelo
Embaixador Carlos Manuel Muniz, ex-
Ministro das Relações Exteriores e
cujo Vice-Presidente é o atual Chance-
ler Nicanor Costa Mendez.

Marcilio volta convencido de que
apesar da difícil situação da economia•argentina, há um potencial que poderá
ser explorado convenientemente pela
nova administração; e que o maior
realismo que prevalece hoje na área
política será altamente positivo para o
país. Há um consenso de que o proces-
so em direção à normalização terá
desdobramento relativamente rápido.

Já no Brasil, Marcilio terá tempo
para manusear raridade bibliográfica

que adquiriu recentemente: um exem-
plar da primeira edição de Wirtschaft
und Geseüschaft, de Max Weber, na
tradução brasileira Economia e Socie-
dade. O livro foi encontrado no Sun-So
Book Shop, de Tóquio, talvez o maior
sebo do mundo. Por sinal, Economia e
Sociedade é o tema do debate de quin-
ta-feira às 19h na PUC, que reunirá
Marcilio com Celso Furtado, Maria da
Conceição Tavares, Fernando Henri-
que Cardoso e Francisco Weffort.

Desafio
Minas está onde sempre esteve,

mas alguns políticos mineiros come-
çam a revelar surpreendentes sinais de
mudança. O Senador Murilo Badaró
candidato a candidato do PDS à su-
cessão de Francelino Pereira, acostu-
mado e criado ho estilo das conversas
áo pé-do-ouvido no bom estilo pesse-
dista acaba de lançar um desafio aos
concorrentes. .

Desafia-os para debates públicos,
na tevê, antes quê se realize a conven-
çáo do PDS.

Para quem conhece os hábitos dos
políticos do PSD mineiro, a proposta
nâo será aceita por Ozanam Coelho,
Blas Fortes, Homero Santos, Ibrahim
Abi-Ackel e Eliseu Resende.

a a ¦

Mas, só o fato de ter formulado a
proposta já é um indicio de profunda
mudança de comportamento político
de quem fazia por respeitar, antes
mesmo dela existir, o espírito da Lei
Falcão.

Amazônico
O futuro político do Senador Evan-

dro Carreira, do PT do Amazonas, é
incerto. Mas não há dúvida de que ele
está no caminho da glória cinematogr-
fica. O filme Terceiro Milênio de Jorge
Bodanzky e Wolf Gauer, baseado nas
viagens que o Senador faz periódica-
mente pelo rio Amazonas, e onde ele
aparece seminu, foi aclamado na Eu-
ropa.

Ganhou o prêmio especial do júri
Adolf Grimmes, o mais importante da
TV alemã. O mesmo prêmio foi conce-
dido ao filme Iracema de Bodanzky,
Gauer e Orlando Senna.

Um bom início no showbusiness,
para quem está no crepúsculo da ativi-
dade política.

Marinheiro em terra
O presidente da CBF, Giulite Cou-

tinho, encontrou-se com alta patente
da Marinha num jantar e recebeu a
informação: o,primeiro grupo de torce-
dores já está a caminho da Espanha,
singrando os mares.

São 300 guardas-marinha que fa-
zem viagem de instrução no navio-
escola Custódio de Melo e, no dia 14 de
junho, quando o Brasil joga contra a
União Soviética, estarão em Sevilha.
Também assistirão, no dia 18, ao jogo
contra a Escócia.

Sentarão na arquibancada, unifor-
mizados com a camisa da Seleção e
torcerão por Zico, Sócrates & Cia. ao
som da banda da guarnição naval.

— Pode deixar que essa banda
quem rege sou eu — garantiu Giulite.

Símbolo
Símbolo da campanha do Sr Leonel

Brizola para chegar ao Governo do
Estado do Rio: uma rosa vermelha.
Mitterâmica.

Sorte
A atriz e cantora argentina Liber-

tad Lamarque, contemporânea de
Carlos Gardel, mas ofuscada em sua
carreira nos anos 40 a partir da ascen-
sáo politica de sua rival Eva Duarte,
depois Eva Duarte Peron, anunciou
que vai rodar uma telenovela para
contar sua "triunfal vida artística",
com o título de Libertad Lamarque E
Uma Mulher de Sorte.

Sobrevivência nem sempre é sinto-
ma de sorte. Afinal, a vida de Libertad
termina como soap-opera na Argenti-
na; e a de Eva, como Evita, ópera-rock
de Tim Rice e Andrew Lloyd Waber,
que encontra as platéias do mundo, no
hemisfério Norte.

Lance-livre
O programa Portão de Entrada, da

Embratur, será lançado em abril na
Áustria, com roteiro de Francforte,
Zurique, Recife e Rio. Enquanto isso, o
Ministério da Aeronáutica está invés-
tindo Cr$ 800 milhões no Aeroporto
dos Guararapes, no Recife, em obras
de ampliação e modernização, e dupli-
cação da área de embarque e desem-
barque nacional e internacional.

O Ministro Haroldo Corrêa de Ma-
tos, através de portaria, cancelou as
normas em vigor, desde 1974, obrigan-
do as emissoras de rádio e televisão a
diluir pelo seu horário a publicidade
e permitindo um máximo de três mi-
nutos consecutivos para a matéria
paga. A portaria não explica as razões
da alteração e não especifica novo
prazo máximo de tempo para a publi-
cidade continua.

O Instituto de Estudos Políticos e
Sociais — Fórum Santiago Dantas
(Rua Barão de Oliveira Castro, 22)
promove, hoje, às 21h, debate sobre
perspectivas politico-eleitorais, com a
participação dos Deputados Prisco
Viana e Rubem Dourado e do profes-
sor Olavo Brasil.

A Boca Maldita realiza hoje, das
lOh às 15h, sua segunda prévia eleito-
raí, distribuindo na Cinelãndia três
mil cédulas com os nomes dos candi-
datos Emilio Ibrahim, Leonel Brizola,
Lisãneas Maciel, Miro Teixeira e San-
dra Cavalcanti. Dirigindo os traba-

lhos, o presidente da Boca Maldita,
Sérgio França.

O Ministro dos Transportes, Eliseu
Resende, inaugura mais uma obra em
Minas. Desta vez, é a ligação do ramal
ferroviário de Pirapora à Rede Ferro-
viária do Nordeste, permitindo a liga-
ção direta entre ferrovia e porto. A
inauguração será quinta-feira, dia Io
de abril.

Apesar dos esforços do presidente
da CBF, Giulite Coutinho, junto à
FIFA, o jogador Toninho Cerezo terá
de cumprir suspensão e não poderá
jogar no jogo de estréia do Brasil na
Copa da Espanha.

No último final de semana, Brasília
bateu seu recorde de roubo de carros.
Enquanto a PM e a Polícia Civil reali-
zavam batidas nas cidades satélites,
foram roubados nas noites de sexta e
sábado 67 carros.

No período entre a Revolução dos
Cravos em Portugal, em 74, até agora,
foram processados 463 jornalistas e
proprietários de jornais em Portugal.
Este levantamento foi realizado pelo
jornal Em Tempo de Lisboa e está no
Palácio do Planalto.

O Governador Chagas Freitas assi-
nou decreto ontem exonerando o atual
Secretário de Obras, José Carlos Viei-
ra, e indicou para o cargo o Secretário
de Transportes, Comandante Adyr Ve-
loso de Albuquerque, para assumir
interinamente o cargo.

Figueiredo afirma que morte do
procurador não foi subestimada

Brasilia — Em carta enviada no dia 24 aos pais do
Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, assassinado em
Recife quando investigava o caso da mandioca, o Presi-
dente Joáo Figueiredo afirma que "o Governo da Repú-
blica não terá subestimado a gravidade deste infeliz
evento".

No dia 15 de março, Heloísa de Melo e Silva e José
Florentino da Silv» remeteram ao Presidente Figueire-
do carta pedindo "rigorosa apuração do hediondo cri-
me". Ontem, o Palácio do Planalto divulgou a íntegra
das duas cartas.

As cartas
Os pais do Procurador dizem em sua carta: "a paz

que sempre reinou em nossa família no dia 3 de março de
82 foi abalada com a dor provocada pelo bruto assassí-
nio do nosso filho Pedro Jorge de Melo e Silva, até então
Procurador da República em Recife, Pernambuco".

"No consciente desempenho das suas funções, de-
fendendo os interesses da nação, tombou deixando
esposa e dois filhos, de 4 e 3 anos, a quem dedicava todo
o seu carinho e amor. Agora, privados de sua presença e
de todo aquele manancial de bondade que a todos nos
contagiava, pedimos a Vossa Excelência, o grande man-
datário do país pelo qual nosso filho ofereceu em holo-
causto a sua vida, que recomende rigorosa apuração do
hediondo crime, para que a sociedade conheça os verda-
deiros culpados e os criminosos recebam a pena que a lei
lhes reserva".

Na resposta do dia 24, o Presidente afirma: "Vossa
carta de 15 do corrente, escrita ainda sob a profunda
emoção causada pelo crime que vitimou seu filho, o
ilustre Procurador da República Pedro Jorge de Melo e
Silva, solicita-me que assegure pronta e rigorosa apura-
ção dos fatos, bem como a punição do autor".

"Cabe-me informar que, no que diz respeito ao
homicídio, sua investigação vem mobilizando os qua-
dros da Polícia Federal em Pernambuco, sob a direção
de delegado especialmente investido nesse cargo. En-
contra-se atada em Recife, não só para o efeito de
acompanhar tal investigação, mas ainda para assumir a
função do Ministério Público na rumorosa ação penal de
que cuidava vosso filho, o Subprocurador-geral da Re-
pública Hélio Pinheiro da Silva, figura de reconhecida
idoneidade para a importante incumbência, sob todos
os pontos-de-vista"."Manifesto, pois, minha convicção de que o Governo
da República não terá subestimado a gravidade desse
infeliz evento, que foi a perda de seu jovem e honrado
procurador. Valho-me da oportunidade para exprimir
uma vez mais o meu profundo pesar, e a firme confiança
em que o Poder Judiciário, com o apoio do Ministério
Público, saberá apurar os fatos e fazer a devida justiça".

CURSOS DE
ABRIL

ADMINISTRAÇÃO
Coordenação do Próf. NEWTON TORNAGHI

BÁSICO DE ADMINISTRAÇÃO
NOÇÕES DE CONTABILIDADE E ANÁLISE
DE BALANÇO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II
CUSTOS
MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA
ORÇAMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO
OPEN MARKET
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DINÂMICA DE GRUPO
ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALA-
RIOS

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PES-
SOAL
RELAÇÕES SINDICAIS
COMUNICAÇÃO VERBAL PARA EXECU-
TIVOS
CHEFIA E LIDERANÇA PARA EXECUTIVOS
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING
GERÊNCIA DE VENDAS
PROPAGANDA, PROMOÇÃO E MERCHAN-
DISING

ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
PERT/CPM APLICADO A PROJETOS
RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO ADMI-
NISTRATIVCT

ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS
PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CON-
TROLE DA PRODUÇÃO
CONTROLE DE QUALIDADE
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
COMPUTADORES PARA EXECUTIVOS
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA

INÍCIO: 12 de abril
TÉRMINO: 03 de junho
HORÁRIO: 18h e 45min. às 21h. e 30 min.
INSCRIÇÕES: De 8h e 30min. às 20h e 30min.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
(Credenciada no Conselho Federal

de Mão-de-Obra sob o n° 035)

Praia de Botafogo n° 190 — Sala 311
Telefones: 551-2899 e 551-4349 (diretos) e

551-1542 Ramais: 112 e 115
INSCRIÇÕES ABERTAS, ENCERRAM-SE 2a
FEIRA, DIA 12 DE ABRIL
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Major lança culpa em
bancário que se matou

Recife — Armado, mas aparentando tranqüilida-
de, o Major PM José Ferreira dos Anjos — um dos 25
indiciados no processo do escândalo da mandioca —
disse ontem ao Juiz Genival Matias de Oliveira, da Ia
Vara de Justiça Federal de Recife, que o responsável
pela maioria dos financiamentos irregulares foi o ex-
chefe de Operações da agência do Banco do Brasil em
Floresta (PE), Vítor André Müller, que se suicidou.

Segundo a denúncia do Procurador Pedro Jorge
de Melo e Silva (assassinado a 3 de março), o major se
apossou ilegalmente de Cr$ 17 milhões 696 mil. Ele
negou o fato e disse ter pedido ao Banco do Brasil Cr$
4 milhões 500 mil, dos quais só recebeu Cr$ 3 milhões
900 mil: "A parte restante seria destinada à colheita,
mas como a seca destruiu tudo a última parcela do
financiamento não foi liberada". .

Depois do depoimento, que durou uma hora, o
major confirmou que; no dia 21, foi ouvido "durante
todo um dia" pela Polícia Federal, como suspeito do
assassinato do Procurador Melo e Silva. Mas afirmou
que seu álibi é forte, porque, na hora do crime, estava
conversando com um amigo numa delegacia do bair-
ro de Boa Viagem.

Também depôs ontem o ex-bancário Ivanilson
Batista dos Santos, investigador de cadastro da
agência do Banco do Brasil em Floresta, que, a
exemplo do major José Ferreira dos Anjos, atribuiu
grande parte das irregularidades ocorridas ao ex-
chefe de Operações, Vitor André Müller. Seu depoi-
mento durou três horas.

O Juiz Genival Matias, da Ia Vara da Justiça
Federal de Recife, informou que o processo sobre o
desvio de Cr$ 1 bilhão 500 milhões da agência do
Banco do Brasil em Floresta já está com 100 volumes,
dos quais 38 são da ação penal.

ffhPuc PONTIFÍCIA coordenação
UNIVERSIDADE ^AdSSoU»
CATÓLICA DE EXTENSÃO

- CERÂMICA -
Prof. José Arthur Sallelro Lemos

Curso de extensão, em aulas práticas, visando trans-
mitir as técnicas de trabalho em barro e em esmaltaçãb.
ÉPOCA: 13 de abril a 22 de junho de 1982.
HORÁRIO: 3as. e 5as. feiras de 14 às 17 horas.
INSCRIÇÕES: até o dia 12 de abril, na CCE/PUC, rua

Marquês de São Vicente 225, casa XV, tel. 274-9922
-r. 335 e274-4148.

CREDENCIAMENTO NO CONSELHO FEDERAL.
DE MÃO-DE-OBRA SOB O N9 0855

VOCÊ ESTA
COM OS DIAS
CONTADOS.
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Na Berlitz você fala
um novo idioma

em apenas 6 meses.
O Método Exclusivo Berlitz

é rápido no gatilho. Em 6
meses você está pronto para
um duelo, na língua que
escolheu.
Mas se o seu desafio for

antes disso, você entra no"Imersão Total'' e em 1 mês
você saca uma nova língua.

BERUTZ
Desde 1878 A Escola Definitiva.
Rio de Janeiro: • Bua da Ajuda, 35*2."
S/L. 201. - Tels. (021) 221.0005/
221.1983 • Rua Visconde de Pirajá,
365 - S/L - 201 - Tels. 267 1249/
247 1782.
'•HegisiradanoConaelho Federal de Mao de Obra
Credenciamento 627/78"
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Antártida ,
impressiona
gaúchos

Porto Alegre — As gran-
des concentrações de pin-
güins, focas, leões, leopar-
dos e elefantes-marinhos
que, por instinto, dirigem-
se ao cemitério, a alguns
quilômetros das colônias,
quando sentem que vão
morrer, e os cardumes de

. kril (tipo de camarão), que
servem de alimento para
peixes, pingüins, baleias e
focas, foram as imagens
que mais impressionaram
o grupo de pesquisadores
gaúchos que voltou da An-
tártida.

O casaco de pele de cor-
deiro, especialmente con-
feccionado pela Cooperati-
va de Lãs de Santa Vitória
do Palmar para a chefe da
equipe, a geógrafa Jane
Pereyron Mocellin, durou
apenas duas horas na An-
tártida: além de ser multo
pesado e dificultar os mo-
vimentos, rompeu na altu-
ra do peito e não pôde
mais ser usado: "O que me
salvou foram os abrigos de
nylon fabricados pela Ka-
lil Sehbe de Caxias do Sul
e as botas especiais que a
fábrica de botas Etchepar-
re, do Chile, nos empres-
tou", disse Jane.

O grupo gaúcho, que em-
barcou para o Chile no dia
19 de fevereiro e, de lá,
partiu no dia 22 para a
Antártida com uma expe-
dição de 30 chilenos, num
avião Hércules, foi consti-
tuído pela geógrafa Jane
Pereyron Mocellin, da
TJFRGS, o biólogo Martin
Sander, os estudantes de
Geologia, Aimara Linn,
Marco Antônio da Fontou-
ra Hansen e Fábio Luiz
Froian.

A equipe fez intercâmbio
com vários cientistas, en-
tre eles o professor Oscar
González Ferran, da uni-
versidade chilena, que há
25 anos faz pesquisas na
Antártida. Os principais
estudos realizados pelo
grupo foram: tipos de for-
mas de vestuário necessa-
rios; maneiras de montar
barracas; uso de equipa-
mento adequado no gelo e
a forma de suportar varia-
ções climáticas bruscas, de
até 40 graus negativos e
ventos de até 180 km/h.

Dom José
reclama de
preconceito

Belo Horizonte — "O ne-
gro, como negro, continua
marginalizado. Não existe
negro em grau de embai-
xador, em posto de gene-
ral, em função de ministro
de estado. Na própria igre-
ja são tão poucas as exce-
ções que não abalam a
tranqüilidade do precon-
ceito social. Tomar cons-
ciência do problema de ne-
gros que gostariam de ser
ou ao menos parecer bran-• cos e de brancos que ne-
gam que haja racismo no
Brasil já é um passo impor-
tante nessa caminhada".

A afirmação é do arce-
bispo de João Pessoa, Pa-
raíba, Dom José Maria Pi-
res, em artigo publicado
pelo último boletim bi-
mensal da comissão nacio-
nal de pastoral operarária,
sediada em Volta Redon-
da, e distribuído pela re-
gional leste II da CNBB
(Minas-Espírito Santo).
Para o prelado, que é mu-
lato, "mais longa do que a
servidão do Egito, mais
duro do que o cativeiro da
Babilônia, foi a escravidão
do Negro no Brasil".

Segundo o arcebispo, o
país está presenciando si-
nais de "uma nova aurora
que vem despertar a Igreja
de Jesus Cristo, que no
passado nâo se mostrou
suficientemente solidária
com a causa dos escravos".
Ressaltou que se antes a
Igreja não estava com os
negros,"parece que hoje
começa a estar. Começa a
nos querer bem, a respei-
tar nossa cultura e nào a
tratá-la mais como grossei-
ra superstição. A Igreja co-
meça a ficar do nosso lado,
a nos ajudar a ressuscitar
nossa memória histórica, a
incentivar nossa organi-
zação".

Cotejo sR&fcítks
Tempo Integral desde o Maternal
BARRA-RECREIO

Estrada do Pontal, 2760.
274-00331327-8839
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O Feedback eslá equipado
para dar aulas de Inglês em qualquer lugar do pais.

no período que lor necessário
Se você ou sua empresa precisam falar Inglês,
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SEMA quer taxa
de lixo nacional

Brasília —'O Secretário
Especial do Meio-Ambi-
ente, Paulo Nogueira Net-
to, disse ontem que consi-
dera a criação de uma lei
federal instituindo em to-
do o pais a taxa do lixo,
atualmente cobrada ape-
nas por decisão de alguns
municípios, como o Rio.

Quem polui deve pa-
gar e, principalmente, o li-
xo, cuja coleta é um servi-
ço público fundamental.
Caso coptrário, nossas ci-
dades váo tornar-se verda-
deiras latas dé lixo—justi-
ficou o titular da SEMA,
acrescentando que o paga-
mento deste tributo deve
ser feito de forma justa,
com taxas maiores para in-
dústrias que produzem
materiais descartáveis e
setores de serviços, como
restaurantes.

General chileno
visita o Brasil

Brasília — Convidado ofi-
cialmente pelo Exército
brasileiro, desembarca ho-
je, na base aérea, o Chefe
do Estado-Maior Geral do
Exército do Chile, Major-
General Enrique Morei
Donoso, que aqui se avis-
tara com os chefes do Esta-
do-Maior do Exército e do
Departamento de Ensino e
Pesquisa e comp presidên-
te da Indústria de Material
Bélico do Exército (Imbel).
No boletim que publicou a
programação oficial das
autoridades militares chi-
lenas, preparado pelo Es-
tado-Maior do Exército, o
General Antônio Ferreira
Marques saudou a comitl-
va e manifestou esperança
de que "se estreitem cada
vez mais os laços de frater-
na camaradagem" que
unem os dois paises.

Agricultor
denuncia miséria

Salvador — A situação
das mais de 14 mil pessoas
residentes na Vila de São
Joaquim, criada durante a
construção da Barragem
do Lago do Sobradinho, foi
denunciada ao Ministro do
Interior, Mário Andreazza,
pela Associação Agrícola
da Vila, que reúne 3 mil 180
famílias de ex-
trabalhadores nas obras
de construção civil da bar-
ragem. Segundo Arnaldo
Vieira, Prefeito de Juazeiro

município onde está lo-
calizada a Vila de Sào Joa-
quim — ali "as pessoas vi-
vem em desespero por eau-
sa da fome, do desemprego
e da falta de condições pa-
ra trabalhar a terra". O
Bispo de Juazeiro, Dom
José Rodrigues, confirmou

• as informações do Prefeito,
defendendo a necessidade
de uma solução urgente
para o problema agora
agravado com a seca.

Andreazza
anuncia recursos
Brasília — O Ministro do

Interior, Mário Andreazza,
anunciou hoje que o Presi-
dente João Figueiredo, em
despacho com o Ministro .
do Planejamento, Delfim
Neto, aprovou a liberação
de Cr$ 9 bilhões para o
pagamento dos trabalha-
dores inscritos no progra-
ma de emergência do Nor-
deste, relativo a este mês.

¦ Cerca de 1 milhão de tra-
balhadores rurais estão
mobilizados na realização
de obras comunitárias, co-
mo a abertura de poços e
açudes públicos, constru-
ção de escolas e postos de
saúde, como forma de reter
no campo os trabalhado-
res enquanto transcorre o
período de inverno nas
áreas mais críticas.

Propaganda
muda em TV

Brasília — As emissoras
de rádio e de televisão es-
tão liberadas para trans-
mitir propaganda comer-
ciai em intervalos superio-
res a três minutos dentro
de sua programação diá-
ria, desde que a soma das
mensagens comerciais e
publicitárias, nos interva-
los dessa programação,
não ultrapasse a 15 minu-
tos por hora de programa.
A liberação foi aprovada
pelo Ministro das Comuni-
cações, Haroldo Corrêa de
Mattos, em portaria que
modificou as normas sobre
a veiculação de propagan-
da comercial nas emisso-
ras de rádio e televisão. O
ato do Ministro atende a
uma antiga reinvindicaçáo
da Abert (Associação Bra-
sileira das Emissoras de
Rádio e de Televisão).

PMDB busca acordo
entre Montoro e
Quércia em S Paulo

ESPECIAL
Todos os domingos

São Paulo — A comissão executiva esta-
dual do PMDB se reuniu ontem para discutir
a possibilidade de um acordo entre os dois
senadores do Partido que pretendem ser
candidatos ao Governo nas eleições de no-

, vembro, Franco Montoro e Orestes Quércia.
Informou-se, posteriormente, que haverá
tentativa de promover uma reunião dos dois
senadores ainda esta semana.

O acordo será para que o candidato do

Partido a Governador seja Franco Motoro,
ficando Orestes Quércia com outro cargo,
possivelmente o de prefeito na Capital. Há
dias, na baixada santista, o Senador Orestes
Quércia afastou qualquer outra possibilidá-
de de um acordo, caso nâo fosse ele o candi-
dato do PMDB à sucessão de Paulo Maluf.

A executiva do Partido, apesar do silèn-
cio mantido, está preparando um doeumen-
to sobre o eventual encontro de Montoro e

Quércia, mas políticos de influência no
PMDB paulista adiantam que se Quércia
não aceitar o acordo, e insistir em mantet
sua candidatura, membros da comissão exe*
cutiva se apressariam em lançar o nome d*
Montoro para governador. Esses membtoé
vão tentar aglutinar a quase totalidade dè
assinaturas dos delegados do Partido parç
evitar que Orestes Quércia consiga chegar à
convenção. \
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AÇOUGUE:
Pernil, kg 284,00
Frango, kg 147,00
Fígado, kg 187,00
Bucho, kg..,  99,80
Carré, kg 393,00

SALGADOS:
Carne seca dianteiro, kg

357,00
Lombo Pernil, kg 368,00
Orelha Salgada, kg.... 142,00
Apresuntado, kg 310,00

ft Ííê§-_r5 \

MERCEARIA:
Biscoito Rialva, sortido, pacote ae
soog ..........48,00
Massas Adria Flor, pacote de 500 g.

53,90
Papel higiênico Delsey, embalagem
com2 rolos  — 81,00
Claybom Cremoso, pote dé 250 g...

49,00
Goiabada Passarinho, kg 98,00
Queijo Minas Cristalino, kg.

350,00
Creme de leite Parmalat. 60,00
Brahma Chopp, lata— 83,90
Azeite Castelo de Alvear, lata de
900 ml 490,00
Maionese Cica, vidro de 250 

55,00
Extrato de tomate Monte-Belo,
lata de 370g 87,80
Molho Pomarola 81,80
Sabão em pó Minerva, pacote de
eoog 137,00
Lã de aço Bom-Bril 28,90
Desinfetante Pinho Sol, 500 ml

116,90
Sabão Rio líquido, litro 161,00
Shampoo Colorama Profissional,
sortido 179,00
Creme Rinse Colorama Profissional

196,00

Mais um ano em que o Disco, entendendo que
nessa época as despesas são quase insuportá-
veis para muita gente, decide dar uma baixa
geral nos preços em centenas de artigos. Des*
contos, muitos descontos que chegam até a
preços abaixo do custo.

Creme dental Kolynos branco, 67 g
45,00

Desodorante Mistral Lavanda. Le-
ve2epague 82,00
Óleo de soja Violeta, 900 ml

110,00
Sabão Ànglo, tablete de 200 

14,95
Nescafé, vidro de 100 g 192,00
Ervilhas Etti, lata de 200 g.

49,00
Maionese Gourmet, vidro de 250 g.

69,95
Sabão em pó Mago Limão, 600 g...

143,00

;•* 
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CERE1AIS: Qe nn
Arroz Aquilles, kg OO.UU
Feijão preto Alazão ou Ouro Negro,
kg, 108,00
Feijão preto novo Disco, kg

88,00
Farinha de mandioca Disco, kg

38,00
Farinha Granfino Extra, kg

58,00
Farinha Granfino Torrada, kg.

59,50
Fubá Disco, kg 29,80
Fubá Granfino, kg 41,00
Farinha de trigo 3 Coroas, kg

34,00
Farinha de trigo Fama, kg

34,00
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BAZAR:
Filtro de papel Ouro Negro, n.° 102.

61,00
Filtro de papel Ouro Negro, n.° 103.

101,00
Balde Polyutil de 9 litros

123,00
Prato fundo e raso: Turquesa,
Tropical e Aquarius... 108,00
Prato de sobremesa: Turquesa,
Tropical e Aquarius .... 96,00
Prato Ipanema, fundo e raso

87,00
Prato Ipanema, de áobremesa

78,00

CEASA:
Aipim, kg
Laranja Pêra, dúzia.
Tomate, kg
Melão Especial, kg..
Pimentão, kg
Pepino, kg
Repolho, kg
Abacate, kg
Abóbora kg
Inhame, kg
Coco seco, kg.

88,00
74,00
89,00
80,00
81,00
13,00
13,00
48,00
14,50
31,00
78,00

Mamão Especial, unidade81,00
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Salário de
Cr$ 39 mÜ
atrai 400

A possibilidade de um
contrato mínimo de um
ano e um salário de Cr$ 39
mil, como auxiliar de vigi-
lância e repressão, levou
cerca de 400 pessoas à Es-
cola de Administração Fa-
zendária, no Ministério da
Fazenda, ontem de ma-
nhã. O cadastramento foi
aberto há uma semana,
mas a procura aumentou,
pois muitos candidatos .
pensaram que se tratava
da inscrição para vigilante
do DASP, que foi adiada
sirie die.

As vagas, sem número
determinado, foram anun-
ciadas pelos jornais e a
maioria dos candidatos é
de desempregados. Um
guarda de segurança —
que nâo se quis identificar
— controlava a entrada de
10 em 10 pessoas e garan-
tiu que, desde as 4h, já
havia uma pequena fila
seis horas antes da abertu-
ra das inscrições; que esta-
rão sendo feitas até
amanhã.

COMPETIÇÃO

José Prudente Liberal,
de 24 anos, desempregado
há três meses, foi um dos
que passavam pela rua e
entrou na fila, depois de
saber que só precisava do

/ Io grau. Ele já terminou o
nível secundário. Na 'fila,

que se desmembrava em
duas nas entradas lateral e
principal do Ministério,
havia também recém-
desempregados e até uni-
versitários.

— Olha, eu tenho uma
notícia triste. Depois de 10
anos de trabalho numa
multinacional, fui despedi-
dó e estou com um grande
problema, porque meu sa-
lário era alto — comentou
Pedro Rocha, de 31 anos,
confessando que terá de se
acostumar com o salário
oferecido pela escola, que
será reajustado para Cr$
54 mll, em maio.

Queda de barreira sobre
casas em Volta Redonda
mata mulher e 4 crianças

Dário de Paula
Volta Redonda — Um deslizamento de terra no

bairro Eldorado .soterrou ontem um barraco, destruiu
parcialmente quatro casas e matou uma mulher e
três crianças. No mesmo bairro, há duas semanas, o
coordenador municipal da Defesa Civil havia interdi-
tado 89 residências, mas só 20 família concordaram
em desocupar suas casas. _

Turmas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e
voluntários trabalharam, durante todo o dia, na reti-
rada de toneladas de terra, ao mesmo tempo em que
redobravam cuidados, por que parte da encosta do
morro da torre de TV apresenta grandes fendas e os
técnicos da Prefeitura informaram que há perigo de
novos deslizamentos.

início da noite não haviam
resgatado Adriana, 4 anos.

O Prefeito Aluísio de
Campos Costa voltou ade-
terminar que as turmas da
Secretaria de Obras atuem
em conjunto com a Defesa
Civil e, ao setor de Serviço
Social da Prefeitura, todo
o apoio às famílias atingi-
das pelo deslizamento.

Tribunal
nega habeas
a delegado

;Em decisão unânime, a
3a Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça negou,
ontem, habeas corpus ao
delegado Vagner dos Reis -
Meneses para ser trancado
o;processo no qual é acusa-
dp do crime de prevarica-
ção, por não ter registrado
a agressão, na 9a DP, no
Catete ao comerciaria
Francisco do Rosário Bar-
bósa, que morreu de trau-
matismo craniano. O dete-
tive Antônio Carlos Man-
tuano é acusado de lesões
corporais graves.

\ Ao fazer a sustentação
oral, pedindo o trancamen-
tò da ação, por falta de
justa causa, o advogado
Wilson Mirza afirmou não
poder ser imputado ao seu
cliente o crime de prevari-
cação, porque em nenhum
momento o comerciário foi
apresentado a ele como vi-
tima de agressão policial,
_>, sim, como autor da vio-
lência. Ele registraria o fa-
to, segundo o advogado,
depois de Francisco voltar
do hospital, o. que não
ocorreu, porque ele mor-
teu.'; O Desembargador Her-
mano Odilon dos Anjos, re-
lator do habeas corpus, vo-
tou contrariamente, afir-
mando que a denúncia do
Promotor José Augusto de
Araújo Neto não podia ser
Considerada fantasiosa,
nem tecnicamente erro-
riea. E, nela está explícita
à apresentação do comer-
diário ao delegado.

Advogado
pão aceita

DESESPERO

Há cerca de ano e meio, a
família que morava na ca-
sa 176 .da Rua Resende re-
solveu mudar-se com me-
do de possíveis desliza-
mentos do morro da torre
de TV. Alheio a esse peri-
go, Sebastião Ciro José,
biscateiro, 29 anos, ocupou
o barraco dos fundos, com
sua mulher e as três filhas
pequenas, enquanto, na
casa de três cômodos, pas-
savam a morar sua sogra,
D Bela, o marido e os cinco
filhos solteiros.

Nos últimos dias, as
constantes chuvas do final
de tarde — sempre e com
muitos ventos — passaram
a preocupar a Defesa Civil
que, há duas semanas, in-
formou ser o Bairro Eldo-
rado "o ponto crítico" e
mandou desocupar as 89
residências.

Muita gente se recusou a
deixar suas casas — disse
Roberto Pimenta da Cruz,
coordenador municipal da
Defesa Civil —'mas essas
quatro, atingidas pelo des-
lizamento de' ontem apa-
rentemente estavam sob
menos perigo.

Por volta das 8h30m, os
moradores da Rua Resen-
de ouviram um ruído mui-
to forte e perceberam o
deslizamento de parte do
morro, sobre as quatro ca-
sas e um barraco.

— Ninguém sabia o que
fazer e eu entrei em deses-
pero. Comecei a gritar, pe-
dindo ajuda, porque havia
gente no barraco de D Di-
nora — contou João da
Cunha, operário da CSN,
que mora na Rua Campos,
167. Ele estava retornando
da usina, onde trabalhou
durante a noite, e conse-
guiu retirar D Bela, com
vida, dos escombros.

O menino Denllson, 11
anos, conseguiu escapar;
com a mãe, e contou que
seu cunhado, Sebastião Ci-
ro José, 29 anos, também
escapou e foí medicado no
Hospital São José, com fa-
tura na mão e forte crise
nervosa.

O barraco onde Ciro mo-
rava ficou totalmente so-
terrado. Sua mulher Dino-
rá Soares Santos, 29 anos,
foi retirada pelos bombei-
ros, quatro horas depois,
abraçada à filha Sandra,
de 18 meses. Pouco depois
as turmas de resgate en-
contraram o corpo de Vi-
viane, 6 anos, mas até o

Assinalou o Prefeito que"a Companhia de Habita-
ção de Volta Redonda já
foi acionada para colocar à
disposição das vítimas
área de terra, para aonde
possam' ser transferidas.

Os técnicos da Defesa
Civil informaram que os
problemas mais graves
ocorrem em áreas ocupa-
das desordenadamente:

— A encosta, do morro
de TV é um local muito
perigoso e foi invadida, há
alguns anos, gerando j os
problemas que agora esta-
mos enfrentando — co-
mentou Roberto Pimenta.

Na parte superior da ca-
sa 176, uma velha placa de
madeira, desgastada pelo
tempo, indica que a cons-
trução foi aprovada por
um técnico: "Responsável
técnico — Engenheiro Ma-
cambira — CREA 7922-
13R."

A defesa civil informou
que 10 famílias estão abri-
gadas no centro social da
Prefeitura x dos bairros
Açude e Vila Brasília. Na
Rua Resende, as quatro¦ casas atingidas pelo desli-
zamento foram desocupa-
das, mas pelo menos 40
casas do Bairro Eldorado
continuam correndo peri-
go de desabamento e a
maioria dos seus ocupa-
ntes não querem sair "a
menos que nos dêem outra
casa", disse um dos mora-
dores para a assistente so-'
ciai, Delma Magalhães,
que até a noite continuava
tentando convencer as fa-
míliás a se abrigarem em
local seguro nos centros• sociais da Prefeitura ou em
casas de parentes ou
amigos.

A Cohab indicou uma
área do Bairro Pau d'alho,
onde a Prefeitura já fez um
barracão com abrigo de
emergência, até que as no-
vas habitações sejam cons-
traídas. O Prefeito Aluísio
de Campos Costa determi-
nou que equipe da Secre-
taria de Obras auxilie os
moradores na construção.
Esse mesmo grupo está
ajudando a transferir a fa-
milia. No final da noite, foi
encontrada a última víti-
ma, Viviane, de seis anos.

Volta Redonda/RJ.— DárltVde Pòülq

acusação
i Ao ser interrogado, on-
tem, pelo Juiz da 28a Vara
Criminal, Mário Ernesto
Ferreira, o advogado João
Cândido da Silva — preso
ém flagrante com três pes-
soas, acusado de tráfico de
cocaína — negou qualquer
envolvimento com entor-
pecentes, dizendo estar
sendo vitima de uma tra-
rna maldosa por parte de
policiais, devido às várias
denúncias feitas por ele em
virtude das quais recebeu
ameaças de morte.

Disse que estava em sua
casa, quando foi procura-
do por Aldo Quintino Bar-
reto, que lhe disse que que-
ria fazer contatos no Le-
blon para vendas de terras
em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul. Como o car-
ro de Aldo quebrou, em-
prestou-lhe o seu e lhe en-
sinou o caminho para a
Zona Sul, mas Aldo foi pre-
so na Avenida Paulo de
Frontin. Ao ser levado pa-
ra o Departamento Geral
de Polícia Civil, lhe disse-
ram que seria testemunha
no processo, porque Aldo
foi preso com a droga. De-
pois de 30 horas, resolve-
ram indiciá-lo.

Delfim Vieira , .
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Construção vai formar
profissionais e abre
escola só para jovens

Mosquitos e ratos invadem
900 casas em Jacarepaguá

O Jardim Clarice já não tem hoje a
imagem de um bairro bonito e pacato,
como quando surgiu há seis anos em
Jacarepaguá. As 900 famílias estão preo-
cupadas com o que chamam de problema
insolúvel: lama, depósito de lixo, foco de
mosquito e ratos, provocado, segundo
elas pelo entupimento das galerias plu-
viais. Com as chuvas, a água invade as
casas e fica estagnada na rua, proliferan-
do os insetos. Três crianças foram socorri-
das com febre alta nos hospitais próxi-
mos, vítimas de mordida de mosquitos.

Apesar de a Secretaria de Obras ter
enviado 12 homens para limpar uma vala
que escoa a água do bairro para o Canal
do Anil, os moradores acham a solução
paliativa. Querem a dragagem do valão e
o desentupimento da galeria pluvial. Em-
bora não o tenha divulgado em detalhes,
a Secretaria de Obras anunciou que será
executado ainda este ano um plano de

_ obras para o bairro.

Perigo
Há seis meses, depois que os morado-

res peregrinaram em busca de uma solu-
ção para o bairro, operários da Secretaria
de Obras tentaram resolver a situação
das poças dágua nas ruas, revolvendo
alguns trechos e até mesmo escavando,
para tentar desentupir as galerias plu-
viais. Isso, porém, dizem os moradores,
provocou um mal maior: a Rua Afonso da
Silveira Filho é perigosa ao tráfego devi-
do aos buracos.

Morador no bairro há 16 anos, Onídio
Siqueira da Silva se diz cansado de recla-
mar junto às autoridades contra o proble-
ma dos mosquitos, lama e lixo do Jardim
Clarice. Ele e a professora de francês
Alice Boniard, também moradora antiga,
estão tentando criar uma associação do

bairro, pela qual, acreditam, terão'melhor .,
acesso às autoridades.

As crianças já não brincam mais nas
ruas. Juliana Azevedo, moradora da Rua
Enamorada da Vila, tem problemas com
sua filha, Camila quatro, anos, que está
com feridas nas pernas e febre, devido às
mortidas dos insetos. Alexandra, três
anos, filha de Natalícia Ângelo Pereira,
também constantemente tem febre. O.
mesmo acontece com a recém-moradora
do bairro, Edir Tavares Álvares. Sua fi-
lha, Viviane Tavares, um ano é sete me-
ses, é marcada pelas mordidas dos mos-
quitos. À noite, nenhum morador se atre-
ve a deixar portas abertas, porque os
ratos invadem as casas.

Valas improvisadas
Em várias ruas do Jardim Clarice, os

moradores decidiram improvisar peque-
nas valas para escoar a água estagnada.
Muitos, compraram manilhas, com as
quais tentam construir galerias pluviais.
Nas casas, há marcas da invasão da água
pelos ralos de banheiros e áreas. Mesmo
com todos os problemas do bairro, Carlin-
do Goular, encarregado dos operários '

que estão fazendo limpeza do valão de
escoamento, acha fácil a solução é garán-
te que em poucos dias o problema vai

; desaparecer.
De acordo com os moradores, quando

há muita chuva a Escola Municipal Vitor
Hugo suspende as aulas porque é invadi-
da pelas águas, além do mau cheiro em
todo o bairro, devido ao lixo acumulado,
embora a Comlurb passe sempre pbr ali.

Na única praça do Jardim Clarice, à
Mário Tibiricá, o mato impede qüe as
crianças brinquem. Não há vida, não há
alegria, segundo os moradores no bairro,
que prometia ser um dos melhores de

, Jacarepaguá.

"Os operários apoiam. Os filhos deles é que
vão aprender". O presidente da Comissão de
Habitação de Interesse Social do Sindicato da
Indústria da Construção Civil, Carlos Saadi
Frahia, garantiu o apoio, ao comentar a criação,
em maio, da primeira escola profissionalizante
da construção civil. Serventes, pedreiros, estuca-
dores, encarregados e mestres de obra terão
formação profissional, com suporte do Ministério
do Trabalho e do Sindicato dos Trabalhadores.

O objetivo da escola é atrair jovens de 16 a 18
anos, que, por razões sócio-econômicas e
culturais, abandonaram os estudos, mas que não
conseguem trabalho. A queda de produção no
setor, verificada nos últimos anos, contribuiu
para a criação das escolas profissionalizantes
que procuram, ainda, a diminuição dos acidentes
de trabalho.

Escola-piloto

GherriInfantil
deu um oasso
muito lucrativa
^ii abrir filial no
BarraShopping.

"AlocaçáodeumalojaparaumatÊaldenossaempresa,

queestácompletando20anos, na expansão do BarraShopping, seu
Nível Lagoa, é resultado de uma consta-fis^ laçaa estamos
certos dè que aquele empreendi-
mento será o único que realmente
monopolizaráamaíoriadosconsu-
midores de shopping centers, em
tunção de seus atrativos, taiscoma
beleza, segurança, maior numero
de lojas de qualidade, estaciona- •'

mento e, principalmente, sua
extraordinária localização".

SANDRA REGINA
RODRIGUES DASILVA.

Sacia-Gerente .
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A primeira escola funcionará èm Nova Igua- j
çu, centro da periferia do Grande Rio — com 5
milhão e 500 mil habitantes, numa área de 5 mil ,
metros quadrados, doada pela prefeitura munici- .
pai. Os alunos seráo selecionados de acordo com ;
conhecimento específico, escolaridade e idade, ,
terão aulas teóricas e práticas;(nos próprios ;
canteiros de obra) com assistência do Senai ,
Sesi regionais, Secretaria de Educação, e Sindi- j
catoi dos Trabalhadores. ¦

Segundo Frahia, do Sindicato da Indústria .
daConstrução Civil, o projeto interessa aos ope- (
rários na medida em que servirá,"aos seus pró- .
prios filhos, que terão uma formacjão profissional ,
e melhoreè condições salariais dentro do setor". ,
"Há algum tempo atrás, tínhamos excelentes J
operários, alguns eram imigrantes espanhóis ,
portugueses, que executavam seus trabalhos <
com eficiência — verdadeiros artistas" — disse. ,

Hoje em dia o operário da construção civil '
geralmente o trabalhador menos qualificado, em- •
bora o setor seja o maior empregador industrial ",
do país, gerando 3,1 milhões de empregos.

Peão, definição do dicionário, e o "indivíduo ¦
que anda a pé; amansador de cavalos, burros e \
bestas; trabalhador rural". Nas cidades, no en-
tanto, peão é o trabalhador de obra, o exemplo de
trabalhador urbano. Entre outras coisas, o profis- -
sionallzante procurará corrigir esta falha. O la- '
vrador que vai trabalhar em obra, sem conheci-
mento do oficio, aprende na prática, no dia-a-dia, J
levando, em média, dois anos para se qualificar ;
em algum dos ofícios: servente, pintor, estuca-
dor, pedreiro, armador, bombeiro e tantos outros. J

— O peáo aprende na prática. Sem técnica. E
a técnica correta é sempre a mais segura. Mais de ¦
97% dos acidentes de trabalho acontecem com ;
esse pessoal, que muitas vezes se expõe ao perigo |
desnecessariamente, por falta de formação, de |
educação — explica Edélcio Luduvice, que coor- ,
dena o Grupo de Estudos de Segurança na Cons- l
trução Civil, uma das comissões do sindicato.

.Há quatro meses, o Ministro do Trabalho, j
Murilo Macedo, encarregou uma comissão de ;
estudar formas de adaptação da atual legislação «
do trabalho para que os menores que se irão [
profissionalizar possam ser absorvidos pelo mer- •
cado de trabalho.

Segundo Frahia, a idade entre 16 e 17.anos é |
critica, pois ninguém quer empregar os menores .
e arcar com as responsabilidades, inclusive a de .
esperar que o jovem preste serviço militar, guar- .

¦ dando a sua vaga.

f__\v_
\m____ BarraShopping

Informações comerciais: CM - Tel 286-7144

Quem sabe onde põe os pés está no Nível Lagoa do BanaShopping

Nos braços do bombeiro, o corpo de uma das

crianças vítimas nio deslizamento de terra

Jornaleiros aguardam
relação de revistas ,j
que não podem vender j

Dentro dos próximos dias, o presidente do ,
Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de .
Jornais e Revistas do Estado do Rio de Janeiro,,
Salvador Natal Caruso, receberá; das principais •
editoras uma lista das revistas que deverão ser •
retiradas das bancas, dando prosseguimento à \
campanha antipornográfica.

— O sindicato — afirmou o Sr Salvador Na-
tal Caruso — tomou as medidas necessárias para >
evitar novas invasões policiais às bancas de'
jornais e revistas. Esse assunto foi resolvido.

Segundo ele, a possível lista das revistas que|
deverão sair de circulação ficará a cargo das
editoras. No fim de sernana, o sindicato distri-
buiu uma nota aos vendedores de jornais e revi»
tas, dando a orientação de nâo receberem qual-
quer tipo de publicação pornográfica, porque, em.
caso contrário, estariam infringindo o Artigo 234
do Código Penal. O artigo diz que "fazer, impor-.
tar, exportar, adquirir ou ter sob guarda, para fim
de comércio, de distribuição ou de exposição
pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou-
qualquer objeto obsceno tem domo pena deten--
çào de seis meses a dois anos ou multa de Cr$ 4 a
CrS 10 mil. .
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0 Rio acaba de ganhar mais uma agência Itaú-Tec. Com ela, agora são 41 agencias
eletrônicas instaladas em todo o Brasil, oferecendo aos clientes Itaú o atendimento mais
rápido e eficiente que existe: para obter informações sobre sua conta corrente ou da ca-
derneta de poupança, você utiliza o computador para fazer consultas; se você quiser seu
extrato impresso em segundos, existe o computador para emitir extratos, e o compu-
tador nos caixas, que agiliza o atendimento e mantém o seu saldo sempre atualizado.

É isso que está fazendo do Itaú um banco com serviços cada vez mais automatiza-
dos e um atendimento cada vez mais humano. W:> •

Abra uma conta na nova agência Itaú-Tec da Rua Marquês de bao Vicente, 5Z.
Ou em qualquer uma das 78 agências Itaú do Rio, que em breve também estarão ;;
operando no Sistema Itaú-Tec, a primeira e maior rede de agências eletrônicas do pais.

at \ &

Eletrônica Global
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Armadilha Fatal
O noticiário referente às eleições em El Salvador

é expressivo no sentido de demonstrar até onde jâ vai o
envolvimento dos Estados Unidos na política interna
salvadorenha. É no mínimo paradoxal que os EUA
tenham o seu favorito — José Napoleón Duarte —; que
já expliquem qual será sua atitude em caso de vitória
de um outro Partido; que mal realizado o pleito já
tenham uma interpretação a respeito do comportamen-
to coletivo dos salvadorenhos; e já profetizem, através
do seu embaixador, a transformação dos guerrilheiros
em simples "grupos de bandidos nas montanhas". Não
é- difícil descernir até onde vai, nessa atitude, a
presença do wishfid thinking; mas a esta situação
deixaram-se levar os EUA, pela sua atual administra-
ção, a partir de uma avaliação imprópria das realida-
des regionais.

Seria inútil e ingênuo negar qúe a bacia do
Caribe constitui uma zona estratégica do ponto-de-
vista norte-americano. Por essa mesma circunstância,
pela proximidade de que os EUA desfrutam em relação
a esta bacia, há algo de um enigma na incapacidade
demonstrada historicamente por Washington para con-
feccionar uma política sutil, ou no mínimo competente,
voltada para esta direção. Faz parte deste enigma que,
no atual tratamento dado ao problema, um simples e
limitado homem de informação seja confundido com
um homem preparado para as exigências do momento.

Olhando-se retroativamente, é profundamente
penosa a desproporção entre os valores e princípios da
democracia americana, entre as realizações norte-
americanas em tantos setores, e.o reflexo dessa grande
realidade num círculo constrangido de pequenos vizi-
nhos. A solução do enigma pode estar nessa mesma
desproporção de forças, nas dificuldades de relaciona-
mento que sempre existirão. entre os elefantes e as
formigas; mas aproximações zoológicas não tornam
menos deprimente o record norte-americano na região.

A política da força, adotada tradicionalmente ali

pelos EUA ou por seus protegidos é a longo ou médio

prazo uma política suicida. Não há desculpa nem

justificativa para a total militarização de um país. O
mal que assim se faz às diversas nacionalidades pode
ser constatado ao mais superficial exame da história
contemporânea deste continente. Essa política pode ter
rendido dividendos aos EUA; mas percebe-se agora

que há um preço a ser pago, e que o preço é muito alto.

Interpretar esse antigo e doloroso drama à luz de
uma confrontação entre comunistas e anticomunistas é
como assistir a uma ópera lendo o libreto de outra. É,
errar não só regionalmente, como transpor esse erro

para toda uma visão de mundo. Se os EUA quisessem
fazer política a sério, no Caribe ou para além do
Caribe, teriam de começar por redescobrir a priorida-
de — quase nula — desempenhada pelo nosso conti-
nente nas preocupações atuais e futuras dos líderes
soviéticos. Estes seguem, até hoje, os desígnios de
Pedro, p Grande — e nem a mais ambiciosa projeção
desses desígnios incluiria o controle da América Cen-
trai. A diplomacia soviética pode ser altamente hege-
mônica; mas ainda não perdeu — ou não seria
competente — o senso das proporções. O que incomoda
e preocupa a URSS é a China — e não a América
Central, ou a América do Sul, ou a Patagônia. Na sua
frieza característica, os estrategistas soviéticos-estarão,
talvez, observando com algum senso de humor a

. .facilidade com que a atual diplomacia norte-americana
está sendo atraída para uma armadilha no Caribe —

terreno onde os EUA nada têm a ganhar pela força; e
têm muito a perder com a estratégia adotada: a
militarização do Caribe deforma a imagem da grande
democracia norte-americana; ajuda a retirar os cons-
trangimentos que se tinham acumulado ao redor de
iniciativas soviéticas como a pacificação do Afegã-
nistão.

No que toca aos próprios centro-americanos, o
senso de humor é substituído por uma certa fatalidade
amarga: militarizados os regimes, iniciada a matança

que se destina a "consolidar o terreno", quem não tem
nada a perder não tem o que temer dos azares da
guerrilha, que acaba substituindo o emprego inexisten-
te, a alimentação inexistente, a perdida esperança nas
diversas causas nacionais — sendo impossível a alguém
identificar-se com o regime de um Somoza, de um
Trujillo, de um Batista.

Este é o panorama que tem sensibilizado a
opinião pública norte-americana, que se recusa a ver a
imagem do seu país deformada por um envolvimento
impróprio e mal calculado. Mas a atual diplomacia
norte-americana para o Caribe parece fixada numa
visão de mundo dos anos 30 ou 40, quando a "guerra

fria" ainda era uma possibilidade em gestação.

Vozes Altas
Nada mais compreensível do que o apelo feito

pelo General Figueiredo em favor de uma campanha
eleitoral em termos altos. Pois nada mais inadequado
ao objetivo que se quer atingir em novembro do que
uma campanha feita ao nível do calão, da ofensa

pessoal e do insulto gratuito às mesmas autoridades
que se empenham em manter desobstruído o caminho a

percorrer até a meta democrática.
Se esse caminho é o mesmo — necessariamente o

mesmo — que leva à eleição de novembro, estará

privado de inteligência quem, ao mesmo tempo, quer ir
às urnas e trabalha de modo a fechar o acesso a elas ou,

pelo menos, a dificultar uma caminhada que pode ser
feita com segurança e portanto com a certeza da
chegada. O apelo ao comedimento da palavra não foi
endereçado pelo General Figueiredo somente ao
PMDB, o que sem nenhuma dúvida o torna mais
expressivo de um tipo de preocupação que começa a
dominar certas áreas interessadas no processo político
e das quais o Presidente da República é o mais

qualificado e autêntico porta-voz. Foi também ao PDS
que se dirigiu o apelo oportuno, durante apassagem do
General Figueiredo pela Bahia, onde pediu para o

problema a atenção dos políticos e parlamentares do
Estado.

Pouco depois do encontro com os homens de seu

próprio Partido na Bahia, o General Figueiredo toma-
va conhecimento da resposta que o PDS oferecera ao
PMDB, de cujo Diretório Nacional haviam sido atira-
das algumas pedras sujas em forma de palavras e
locuções. Nenhum órgão da imprensa chegou a düvul-

gar a íntegra do documento da Oposição, descrito como
um calhamaço de quase 2 mil palavras dirigidas ao
objetivo de condenar os casuísmo» legislativos do
Governo. Tão digno era esse documento de um Partido

que de fato quer ir às urnas, e por isso critica certas
regras impostas ao processo eleitoral, que os incorpo-
rados do PP ouviram sua leitura de cabeça baixa e
assim continuaram, resignados ao papel de ouvintes de
discursos destinados a dobrar o potencial de agressivi-
dade revelado pelo comprido papel.

Para quê? Diz-se que era coisa pior o que havia
sido preparado como esboço. Coube a um pepista
incorporado podar, a custo, a frondosa copa, retiran-
do-lhe alguns galhos como "Governo despudorado" e
"grupo dominante submerso num pântano de corrup-

ção". Um dos oradores incumbidos de compensar a
podadura com um reforço oral manifestou o temor de
que 

"a decomposição social do país leve o povo ao
desespero de uma saída violenta". Quando, numa
campanha eleitoral que mal começa, nas circunstâncias
atuais, se dizem coisas desse tipo, fica-se sem saber se o
orador está expressando o receio à "saída violenta" ou
procurando um meio indireto de induzir à escolha
dessa falsa e insana solução.

O General Figueiredo mostrou-se preocupado
com o ataque e também com o contra-ataque. Contra-
atacou- o PDS em nota que lhe pareceu igualmente
excessiva na linguagem e capaz de concorrer para
imprimir à campanha um caráter de retaliação, com o
rebaixamento geral de nível e a criação de um clima
incompatível com a delicadeza das circunstâncias em
que estamos caminhando para as urnas e podemos
falar, de fato, como recentemente fez o Presidente da
República e comandante primeiro das Forças Arma-
das, ao apontar à nação "eleições à vista".

Está ocorrendo, com efeito, um fenômeno que
em si mesmo já denuncia alguma dificuldade a dimen-
sionar. 0 PDS resolveu, sempre que a Oposição se
desmede na linguagem, antecipar-se numa resposta
igualmente dura para. evitar a ocorrência, ainda que
eventual, de réplica em setores silenciosos mas atentos
aos fatos — diante dos quais nem sempre são domina-
dos por uma só tendência, cm matéria de reação. Tem
acontecido — é esta pelo menos a impressão que se tem
de fora — que o PDS não tem condições de consultar
diretamente as figuras verdadeiramente representati-
vas desses setores, onde se situam os militares, ficando
em conseqüência na situação de pessoas portadoras de
deficiência auditiva e que não têm como controlar a
emissão da própria voz.

O resultado é que os dois principais Partidos
tendem a se apresentar falando com estridência cada
vez maior, repetindo-se a situação na qual Otávio
Mangabeira fez aos aglomerados políticos de então o
famoso apelo ao comedimento, em favor da mesma
"plantinha tenra" (a democracia de 1946) que não
devia ser "exposta aos vendavais". É por outras
palavras o que disse na Bahia o General Figueiredo,
depois de confrontar as vozes e a linguagem do PMDB e
do PDS. A linguagem é baixa mas as vozes são altas. E
preciso equilibrá-las: altura e qualidade.

Palpite Premiado
Na cabeça de quatro candidatos ao Governo do

Estado do Rio o jogo do bicho aparece como uma
verdadeira mina de ouro: todos avaliam sua riqueza

política e prometem fazer o possível para legalizar a
conhecida contravenção.

Pode-se dizer que começou entre os quatro uma
verdadeira corrida à simpatia do banqueiro de bicho,
que está vinculado ao carnaval através das escolas de
samba e, de forma menos acintosa, a inúmeras outras
atividades que fazem palpitar o Grande Rio. Faltava
apenas a eleição direta para que o jogo do bicho fizesse
também sua ação de presença na abertura política do
regime.

São confessadamente favoráveis à legalização os
candidatos Miro Teixeira, Leonel Brizola, Emílio
Ibrahim e Sandra Cavalcanti. Tratando-se, porém, de
matéria para decisão federal, o que se pode antever é
que, mesmo ilegal, o jogo do bicho vai gozar de uma

grande influência no próximo Governo estadual. A
consciência nacional repudia a idéia de legalização.
Sem os favores da lei mas com a simpatia dos adminis-
tradores, o jogo do bicho vai acabar politicamente
premiado: podem os banqueiros da contravenção in-
vestir do primeiro ao quinto, porque um palpite dará
na cabeça.

Para ser exato, só o quinto candidato — Sr
Lisâneas Maciel — teve a coragem de repudiar a idéia
de regulamentação de um jogo de azar que atinge
"precisamente os salários das classes menos privilegia-
das". Se eleito, o candidato do PT pretende 

"varrer do
i cenário político do Estado o crime organizado" e tomar

"uma atitude didática" contra o jogo do bicho, certa-
mente em proveito do socialismo.

Todos os jogos estão feitos por parte dos candi-
datos. Caberá agora aos eleitores julgar as posições.
Um aspecto é irrecusável: quem manda é realmente o
jogo do bicho. Se não fosse, por que quatro entre cinco
candidatos teriam que lhe prestar essa homenagem?
Em vez de prometer legalidade, o normal seria prome-
ter cadeia para os contraventores, pois para isso é que
existe cadeia. Por outro lado, campanha eleitoral não é
o que estamos vendo: quando os candidatos têm
coragem de se declarar a favor do jogo do bicho num
Estado em que os bicheiros dão as cartas, a suspeita
apenas usa de franqueza mas nem por isso melhora sua
reputação moral.

Que país é este, em que a primeira promessa
feita pelos candidatos a uma eleição direta é a legaliza-
ção do jogo do bicho? Não há outra prioridade?
Candidatos que consideram o jogo do bicho uma
questão social não querem falar sério. Um, inclusive,
anuncia a disposição de transformar os bicheiros de
esquina em funcionários da Caixa Econômica — que
seria a concessionária do jogo do bicho. E realmente
demais para um país que ficou 16 anos sem eleições
diretas e agora assiste a esse monumental equívoco
entre legalização do regime e legalização do jogo.

Quer dizer que a eleição direta vem para servir
ao jogo do bicho em primeiro lugar? Se é assim, será
inevitável que, depois de elegerem o próximo governa-
dor, os banqueiros do jogo do bicho resolvam eles
próprios se candidatar daqui a quatro anos: chega de
intermediários; sai mais em conta e é mais autêntico.

— É o leão e o pessoal que tem restituição.

Cartas
i m

Atrações naturais
Regularmente visitamos a Represa'

de Ribeirão das Lages, santuário de
atrações naturais muito variadas. Com
um perímetro de mais de 400 quilôme-
tros, esta Represa criou e preservou um
sítio encantador. Nas suas águas, muito
limpas!, que abastecem o Rio, vemos
muitas e diversas aves marinhas e patos
selvagens. Na sua floresta nativa, hetero-
gênea, somam-se dezenas de famílias,
desde árvores, arbustos, cipós e palma-
ceas. Todos fornecem grãos, frutos e
rizomas, a manutenção de variados bi-
chos, como pacas, coatis, tatus, porcos-
do-mato, muitas aves e pombas-trocaz e
juriti. Aqui existe um clube de pesca,
com numerosos sócios. Nas águas da
Represa, pesca-se Piau, Tilápia, Cará,
Bocarra e o mais fino dos peixes tropi-
cais, o famoso Tucunaré. A mata que
emoldura esta Represa, provavelmente
a mais importante do Brasil, por sua
diversificação de espécies florestais, é
um paraíso apicola, tal é a variedade e
permanência das recendentes floradas
dos cipós, das caneleiras, do assa-peixe e
da piptocarpha quadrangularis (camba-
rã), esta, produtora do melhor mel brasi-
leiro.

A Light tem um plano (Projeto Light)
para "melhoramentos e preservação do
Complexo de Lages", que abrange: "ha-
bttação para empregados", "proteção
dos reservatórios", "reflòrestamento", _
"repovoamento faunístico", "estação
ecológica" e "utilização para lazer".

Em toda extensão da perimetria do
Reservatório de Lages, há inúmeros lu-
gares em que a floresta foi detida por
ação das queimadas sistemáticas; oca-
slonando zonas herbáceas e de capins
que a Light, diz-se, dá em locação anual
a criadores de gado, por dés-réls de mel
coado.

Visitando a Represa, na sua maior
extensão, por todos os lados se vè gado
pastando nos capins junto à mata da
Represa. Nesta época do ano, quando o
nivel dás águas da Represa baixa mais
de 10 metros, os canais que separam as
ilhas secam. Surge, então, o acesso, por
terra, á centenas de ilhotas. O gado
penetra então nestas ilhas para desfru-
tar os capins rebrotados das queimadas
feitas com antecedência!

O nivel muito baixo da Represa, nes-
ta quadra do ano, forma extensos areais
na Bua beirada, para onde o gado aflui
para beber, descansar, dormir e defecar e
urinar. Ao fim de alguns meses, nestes
inúmeros currais, acumulam-se tonela-
das de estéreo. Quando as águas da
Represa sobem (março e abril), este es-
terço é diluído e incorporado à água da
Represa, com milhares de litros de uri-
na! Por que consentir na existência de
um agente poluidor, afinal tão fácil de
arrecadar?! Quem percorre a Represa,
de barco, nesta época, vê fogo queiman-
do a reserva florestal da Represa, em
muitos lugares (até bem próximo da
administração!). Há semanas, no entar-
decer, baixou no lago da Represa uma
fUmaçada de queimada, de proporções
gigantes! Parecia uma manhã de cerra-
ção, mas era uma queimada a mais em
terras do Governo federal e zona de
segurança!

Pergunta-se: por que a Light aluga
pasto junto à sua reserva florestal, sabi-
do como é que todo fazendeiro é um
Incendiário da Natureza?

Quando a floresta se ajoelhar à igno-
rância dos fazendeiros, as chuvas e, por
conseqüência, as águas, passarão a ser
raras, pois as grámineas náo atraem as
chuvas, mas as florestas sim.

Pagamos a energia bem cara. Desti-
ne-se uma cota para a fiscalização per-
manente da Reserva Florestal da Repre-
sa e da pesca, antes que o vandalismo,
aproveitando-se da crônica negligência
do Estado, leve o saque ao fim, dentro e
fora de água, retirando da coleção o
postal mais lindo da Natureza brasileira,
aqui, às portas da cidade. Armênio Al-
vim Barroso — Rio de Janeiro.

Cruz suástica
No Palácio da Redenção, sede do

Governo da Paraíba, sobrevive uma

enorme cruz suástica emoldurando o pl-
so de uma dás dependências do vetusto
edifício. Quem ali a mandou colocar, por
razões notórias de pós-guerra, ninguém
sabe. Sabe-se que sucessivos governos
estaduais com ela conviveram e convi-
vem. Ai não dá para entender...

Pressionado, o Governador Tarcísio
Burlty teria afirmado: "Confesso que te-
nho maiores preocupações do que os
mosaicos do Palácio. Não acho que os
retirando vá mudar o curso jâ percorrido
pela história. Sou antinazista com a
mesma convicção com que sou antico-
munista. Se o comunismo ainda resiste
ao repúdio dos verdadeiros democratas,
o nazismo é um cadáver sepultado pela
consciência de um mundo livre. Não
seriam alguns metros quadrados de mo-
saico que iriam ressuscitá-lo." Em diapa-
sáo idêntico o Sr Carlos Roberto, Secre-
tário de Comunicação, sentencia: "Des-
truir o mosaico seria o mesmo que des-
truir todos os livros sobre Hitler, e isso
não teria nenhum valor político ou hlstó- ,
rico."

Tanto o Governador quanto o seu
Secretário de Comunicação me parecem
traídos por um erro de perspectiva. O
Nazismo, como regime — concordo pie-
namente — é um "cadáver sepultado".
Seu conteúdo politico-filosófleo nem
tanto. Dai a sua imagem-simbolo — a
famigerada cruz suástica — continuar
como senha, veiculo de aproximação en-
tre nazistas enrustidos, aqui e alhures,
nos seus ensaios e programas de renasci-.
mento. Já que se falou em cadáver, apli-
quemos o dito popular: não se gasta vela
com defunto ruim. Pior ainda conservan-
do-lhe relíquias e pertences. José de Pau-
la Leite — Belo Horizonte.
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Carnaval
As palavras do Cardeal Dom Eugênio

Sales, publicadas em vários jornais des-
ta cidade, afirmando que o Rio não pode
ficar à mercê de amorais e condenando
energicamente "a prostituição reinante
em certos recintos, por ocasião do últi-
mo carnaval", merecem a devida aten-
ção das autoridades competentes e uma
meditação profunda das elites bràsilei-
ras, pois há multo que essa orgia desen-
freada chamada carnaval, já deveria ter
sido totalmente reformulada. Trata-se,
na verdade, de uma baderna generaliza-
da, onde só há depravação, Imoralidade
e crimes, distorção completa do que era
uma grande festa popular de que po-
diam participar as verdadeiras familias.
Agora, não; é uma autêntica bagunça,
em que se liberaram os sentidos e o
pudor, voltando ao que era primitiva-
mente, pois a palavra carnaval significa
"carne và", festa originária dos pagàos,
cujos participantes cobriam o rosto com
máscaras e, assim, não identificados, en-
tregavam-se à libidinagem e à orgia de
toda sorte, como fazem hoje os chama-
dos foliões, mas sem mascara. Para o
Brasil, essa festa foi trazida pelos portu-
gueses, mas com características comple-
tamente diferentes.

Era uma festa realmente popular,
com danças e várias brincadeiras que a
todos alegravam. Infelizmente, porém,
esses folguedos sofreram o processo da
brastlidade e ai estão os jornais, as revis-
tas e a televisão, para registrarem, sem
que possa haver contestação honesta do
que se diz, o rumo que tomou o carnaval,
entre nós, e o que é pior, com a chancela
das autoridades, parecendo que querem
o retorno às origens milenares dos tem-
pos de Sodoma e Gomorra, em que valia
tudo, a libertinagem, o nudismo, a de-
pravaçâo e o desaparecimento total dos
valores morais. É muito oportuno lem-
brar que essa orgia desenfreada, causa
ao Brasil, pais subdesenvolvido, entre
outros males, um considerável prejuízo

econòmico-flnanceiro, envolvendo bi-
Ihões de cruzeiros, de vez que o país tem
suas forças produtoras praticamente pa-
ralisadas durante uma semana, delxan-
do o Governo de arrecadar o previsto,
pois se instala um mercado paralelo de
operações comerciais clandestinas, face
à Inexistência de levantamentos feitos
pelos setores explorados, sendo impossi-
vel mensurar a soma desses recursos,
que fluem artificialmente na economia
nacional, sendo diretamente beneficia-
dos com essa anarquia, os espertalhões.
Ora, o Brasil possui uma das maiores
inflações do mundo (107%, segundo
FMI), com uma divida externa e eterna
que se aproxima célere do terceiro digi- ..
to, em termos de bilhões de dólares, o ;
que precisa é de trabalhar para produzir
muito, á fim de que possamos adminis-
trar a nossa dívida, e não, a divida adml- i' nlstrar o nosso pais. Finalmente, con- !
yém ficar bem esclarecido que o retorno jdos recursos gastos pelas prefeituras, ,
bem como a propaganda que dizem fazer i
do Brasil, em todo o mundo, é uma
grossa mentira, pois até os assaltos pra-
ticados em plena rua, aos turistas, como )
se viu na cidade de Salvador, são filma- '
dos pelas TVs e passados no exterior. O '-
Governo precisa reformular toda essa
questão do carnaval, em todos os seus
aspectos,, que se constitui numa verda-
deira nódoa para o pais, principalmente
ho que concerne à preservação dos valo-
res morais do povo brasileiro, de sua
verdadeira cultura e de sua segurança
pública. Enquanto nossos hospitais da
rede oficial não têm, sequer, gazes e
algodão para os doentes, aos foliões são .
fornecidos meios e recursos, para arras- !
sarem mais o pais. Luiz Fernando Gus- '
mão — Rio de Janeiro.
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Solicitamos aos empresários de cole-
tivos das linhas: 476 (Lins—Urca), 232
(Lins—Praça 15) e 222 (Hospital dos Ser- '
vldores—Praça' Barão de Drummond)
providenciarem a urgente renovação de
toda a frota de coletivos — a fim de
garantir mais segurança e conforto para
os usuários e visto que as citadas linhas .
de coletivos unem pólos nobres da Cida-
de do Rio de Janeiro. Jorge da Silva
Reis — Rio de Janeiro.

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

Correções
O JORNAL DO BRASIL errou,

na edição de sábado, 27/3, à página
9, quando atribuiu ao Dr Anastácio
Morgado, da Fiocruz, comentário
feito, na verdade, pelo Dr Paulo
César Geraldes, do Hospital Pinei:
"Notamos que da mesma forma
que se usa bebida socialmente, es-
tá-se usando tóxicos socialmente
também."

O JORNAL DO BRASIL errou,
na ediç&o de domingo, na primeira
página, na chamada da seção "Der-
rote a Inflação": o "Derrote a Infla-
ção" de domingo mostrou como o
mercado mobiliário — e não imobi-
liário, como publicado — ofereceu
melhor rentabilidade no trimestre.

O JORNAL DO BRASIL errou,
na edição de ontem, segunda-feira,
na página 5, ao estimar em 11 mil o
numero de professores presentes á
assembléia. A estimativa correta é
de cerca de 1 mil professores.
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Coisas da política

Natel não hostiliza Maluf,
mas recolhe a mão

QUEM 

estiver imaginando que Figueiredo peça
a Laudo Natel que aperte a mão de Paulo
Maluf positivamente não conhece nem o Presi-

dente nem o ex-Governador de São Paulo. Antes de ser
Presidente, o General Figueiredo comandou a extinta
Força Pública em São Paulo, por indicação de Laudo.
E, antes de políticos, os dois são amigos, a ponto de
Laudo ter a liberdade de chamar o Presidente de João.

Figueiredo não vai perder tempo e pedir uma coisa
que sabe que Natel não vai fazer. O ex-Governador
não arreda pé de sua condição de candidato a Governa-
dor, com muita possibilidade de vencer a convenção do
PDS. Natel tem lastro eleitoral sobretudo no interior e,
embora sua linha de comportamento seja a de não
hostilizar Maluf, não abdicará do seu direito de tentar a
governança, pela terceira vez. Ele é brasileiro, vacina-
do, tem mais de 18 anos e, portanto, a constituição do
país o protege.

No PMDB, as coisas andam pela hora da morte.
Os Senadores .Franco Montoro e Orestes Quércia
brigam pelos votos dos convencionais e, em meio ao
disse-que-disse, já houve até tentativa de manchar a
conduta de Quércia, insinuando-se que ele estaria
usando métodos pouco éticos para conseguir aumentar
o número de delegados que o apoiam. Quem aguarda o
desfecho de tudo, com tranquüilidade, é o ex-
Presidente Jânio Quadros.

Há dias, Jânio fez um check-up, está zero quilôme-
tro. Seu médico, Fernando Mauro, pediu-lhe apenas
que não coma tanta pimenta, especialmente malagueta,
que pode afetar seu fígado e sua vesícula. A pinguinha,
antes do almoço, foi proibida, também. O ideal é
fechar Jânio num quarto até o momento oportuno da
campanha. Depois, é só soltá-lo e deixar andar. A
vitória poderá vir nas umas.

É provável que, nas próximas horas, Jânio seja
recebido pelo Presidente Figueiredo, em Brasília. O
pretexto da viagem ao Planalto é relatar ao Chefe do
Governo suas conversas com o Coronel Kadafi, o
homem forte da Líbia, e com o Primeiro-Ministro de
Israel, outro talentoso guerrilheiro do Oriente Médio,
Menahem Begin.

Se Figueiredo abrir o flanco, o ex-Presidente vai
pedir que o Governo não venha mais com casuísmos
errados, como aconteceu com a vinculação total de

Eymar Mascaro
votos que, pelo menos em São Paulo, favorece o
PMDB.

O PTB está armando uma jogada espetacular.
Pretende ter Quércia nos seus quadros, se Montoro
vencer a convenção e a legislação permitir que ele deixe
o PMDB. O Senador ajudaria a campanha de Jânio e,
no caso de êxito eleitoral, poderia ser indicado prefeito
da Capital. Também o apoio de Naudo Natel é
pretendido, pois de uma coisa o PTB tem certeza: se
Laudo perder a convenção do PDS, ele apoiará outro
candidato. Jamais, porém, dará seu apoio ao candidato
de Paulo Maluf.

A Lula e ao PT pouco importam as jogadas dos
partidos que eles consideram burgueses. A meta do PT
é outra: eleger, em 82, bancadas representativas para a
Câmara e Assembléias Legislativas. Ocupar cargos
executivos é uma jogada para daqui a dez anos; mesmo
assim, Lula vai fazer a campanha de governador para
ganhar. O PT se considera um partido revolucionário,
antes de ser reformista. O metalúrgico Lula vai além,
quando diz que pretende organizar a classe operária, a
partir da república sindicalista do ABC, ou, comb
afirmam outros petistas, "a única centelha revoluciona-
ria do país".

Só está faltando mesmo o PDT para completar o
quadro sucessório em São Paulo. O partido se esforça
para aumentar ò número de filiados, num trabalho
elogioso de Dona Terezinha Zerbini, por exemplo, a
primeira pessoa a acender a chama da anistia política
no país. O nome de maior popularidade no PDT
paulista, para disputar o governo, é o do prefeito de
Osasco, Guaçu Piteri. Suas chances de vitória, contu-
do, são mínimas, ou praticamente inexistem, mas, por
menor que possa ser o número de votos recebidos na
urna, vai esvaziar ainda mais o potencial do Senador
Franco Montoro. É mais um a dividir votos na mesma
faixa oposicionista.

O certo é que as coisas caminham como gosta
Jânio Quadros. Aliás, tudo está a caráter para ele. Que
ninguém o perca de vista, sob pena de encontrá-lo,
futuramente, recebendo as honras de Governador e
sendo chamado de excelência. Só faltam a televisão e o
palanque.
Eymar Mascaro é reportar político da Sucursal do JORNAL DO
BRASIL em São Paulo.

A glória da Academia

O Paço da cidade
José Thomaz Nabuco

NESTA 

hora feliz, em que o
nosso Patrimônio Histórico
recupera o Palácio dos Vice-

Reis, do nosso bom Rei Dom João
VI e de nossos Imperadores, não
fica mal relembrar a visita que ao

.Rio de Janeiro fez uma esquadra

.inglesa no tempo do Vice-Rei Luiz
;de Vasconcellos.
! A esquadra chegou no dia 3 de
agosto de 1787 e aguardou fora da
;barra licença para entrar. Vinha
I carregada dos primeiros colonos
que a Inglaterra mandava para a

| Austrália, para ò território denomi-
nado Nova Galles. Iam os colonos
levados à força, pois eram todos
;degredados, condenados por cri-
mes praticados na Inglaterra.'; A viagem foi, pode-se dizer, so-
•cialmente movimentada. As mulhe-
;res presas iam num compartimento
separado, onde nenhum homem da
tripulação podia penetrar. Um que
|se atreveu levou 100 açoites (só
; assim se podia impor comporta-
jmento a bordo), e outro que tentou
fazer o mesmo, subornando um dos
guardas, foi condenado a 300, mas
depois perdoado em atenção aos
seus bons antecedentes.

Os homens presos iam também
muito animados nas suas ativida-
des, preparando, com botões dos
uniformes da tripulação, moedas
que se parecessem com as Inglesas,
para com elas enganar os nossos
pobres mercadores que se aproxi-
massem da embarcação a vender
frutas e pássaros aqui da terra.

A autorização para a esquadra
inglesa entrar no nosso porto nâo
demorou e ela cruzou a barra, no
dia 6, saudando com 13 salvas de
canhão que foram respondidas pela•Fortaleza de Santa Cruz.

Vinha comandada pelo Cômodo-
ro, Capitão Philip, que já servira na
Marinha de Guerra portuguesa e
conhecia bem d Brasil. Logo no•primeiro dia de fundado, nâo quis
ele descer à terra, pois o primeiro de
seus deveres era uma visita de ceri-
mõnia ao Vice-Rêi, para a qual pre-

. cisava designação.
A visita realizou-se na manhã de

quarta-feira, 8 de agosto de 1787. À
hora aprazada, desembarcou o Co-
modoro acompanhado de uma co-
mitiva de oficiais. Foi recebido no
cais por um oficial da Casa do Vice-
Rei e por um monge. Conduzido até
o Paço, lá recebeu ao chegar as
honras do estilo, sendo saudado de
uma forma que hoje seria inadmis-
sivel. Ao passar pela Guarda, o pa-
vilhão do Vice-Rei (the colours, diz

.o texto inglês) foi posto a seus pés,
num gesto do maior respeito.

Ao entrar no Paço, subiram pela
escada até uma grande antecàma-
ra, que estava cheia de oficiais, sol-
dados e criados. Aí foram os visi-
•tantes recebidos por diversos ofl-
ciais da Casa Militar do Vice-Rei e,
minutos depois, abriu-se o repostei-
ro que dava para a sala do trono,
sendo toda a comitiva apresentada
ao Vice-Rei pelo Comodoro.

Terminada a cerimônia, após
uma ligeira conversa, foram os visi-
tantes levados a uma outra sala

4espaçosa, onde todos se sentaram.
Nem essa sala, nem a primeira em
que entraram, tinha quaisquer si-
nais de magnificência ou elegância.
A sua simplicidade contrastava

;com a aparência exterior do pala-
cio. O único mobiliário que havia=na sala eram, além das cadeiras,
.seis mesas de jogo e dois quadros a
óleo, um do Rei Dom Sebastião e

.outro da Rainha Dona Maria, então
reinante. Aquele no centro da pare--de principal, este outro, no da la-
teral.

Luiz de Vasconcellos, um dos
poucos Vice-Reis que tivemos, sem
título nem "Dom", era então um
homem de meia-idade, entre seus
quarenta e cinqüenta anos, gordo e
corpulento, apresentando um certo
estrabismo ou defeito em ambos os
olhos. Era um homem de poucas
palavras, mas cortês e atencioso,
embora suas maneiras, na opinião
do cirurgião-mor da esquadra ingle-
sa, John White, cuja narrativa esta-
mos seguindo, nâo pudessem se
comparar às do prendado (mas des-
conhecido) Marquês de Brancifort.

A esquadra inglesa demorou
precisamente um mês, tempo máxi-
mo que, pelas suas instruções, po-
diam os Governadores de nossas
Capitanias permitir que navios de
guerra estrangeiros ficassem nos
nossos portos.

A visita de cerimônia, que acima
descrevemos, não foi a única que o
Comodoro inglês fez a Luiz de Vas-
concellos.

No dia 21 de agosto, aniversário
do "Príncipe do Brasil", herdeiro do
trono de Portugal, houve uma re-
cepção no Paço, à qual compareceu
com sua comitiva. Logo que desem-
barcou no cais, foi novamente rece-
bido pelos mesmos oficial e frade
que o acolheram da primeira vez,
sendo conduzido à sala dc trono. Lá
estava o Vice-Rei de pé, debaixo de
um baldaquim, recebendo os
cumprimentos dos oficiais da guar-
da, dos principais moradores e dos
estrangeiros que se encontravam
na cidade.

Depois de apresentar os seus
respeitos, todos se retiraram, exce-
to os Secretários de Estado, alguns
oficiais civis e militares e os mem-
bros da Casa do Vice-Rei.

A reunião, nos diz White no Diá-
rio que nos deixou da viagem, foi
brilhante, acrescentando, com ra-
zão, "se assim se pode dizer de uma
festa onde não se veja uma única
mulher". Os homens que compare-
ceram estavam todos vestidos rica
e elegantemente, especialmente os
oficiais do exército e da milícia, e
isto num estilo e modo que náo
fazia pouca honra ao seu gosto. O
Vice-Rei vestia um paletó escarlate
debruado por uma larga e rica ren-
da de ouro. Trazia o cabelo no seu
modo habitual de usá-lo, numa Ion-
ga trança pouco polvilhada. A gen-
te da terra, segundo observa White,
não era muito parcial aos artigos de
toalete mas, pelo contrário, profusa
no uso de pomadas.

Ainda outra visita fez o Cômodo-
ro ao Vice-Rei, no dia Io de setem-
bro, para apresentar as suas despe-
didas e agradecer as atenções que
recebera que, na opinião do nosso
narrador, foram maiores do que as
até então dispensadas a quaisquer
outros estrangeiros.

Ao desembarcar para essa últi-
ma visita, o mesmo oficial e frade
que o receberam das outras vezes
conduziram-no à sala do trono. No-
vãmente o pavilhão foi deposto a
seus pés. Todas as honras públicase militares possíveis lhe foram tri-
butadas num sinal de respeito, nun-
ca dadas a ninguém, senão ao pró-
prio Vice-Rei.

Quando chegaram ao palácio, o
oficial da Casa que os recebeu con-
duziu-os através de uma encanta-
dora passagem, cheia de gaiolas
cujos passarinhos procuravam fa-
zer concorrência uns aos outros,
com a melodia do seu canto e a
beleza da sua plumagem.

Esse lirismo é do autor do Diá-
rio, que prossegue: "A passagem

que tomamos estava enfeitada, de
cada lado, com flores perfumadas e
arbustos aromáticos que, enquanto
encantavam a vista, difundiam
uma deliciosa fragrãncia. Essa pas-
sagem conduzia a uma sala particu-
lar onde fomos recebidos pelo Vice-
Rei, que já nos esperava do lado de
fora da porta. Ele estava sem cha-
péu e dirigiu-se separadamente e
da forma mais amistosa possivel a
cada pessoa. Ele nos precedeu para
outra sala e tendo nos pedido a
todos que sentássemos, colocou-se
ao lado do Comodoro, em frente a
nós. Em resposta aos nossos agra-
decimentos, disse que tinha tido
um prazer e uma satisfação imen-
sas de saber que a cidade nos tinha
dado todos os suprimentos de qüè
precisávamos,' acrescentando que
as atenções dos moradores, que ha-
víamos mencionado, ainda ficavam
longe dos seus desejos. Então, nos
levantamos e partimos, mas não
sem que ele manifestasse o desejo
de que o Comodoro lhe mandasse
contar seu êxito no estabelecimen-
to da nova colônia, concluindo por
dizer que esperava, ou melhor, que
estava seguro, pois conhecia a ge-
nerosidade do caráter inglês, que
aqueles que tão alegremente ti-
nham se engajado no serviço real,
incerto e cheio de surpresas como
era, receberiam a justa recompensa
que, indiscutivelmente, mereciam.
A sala em que o Vice-Rei nos rece-
heu era aquela em que ele, habi-
tualmente, se sentava em seus mo-
mentos de recolhimento. Estava
moblliada e pintada com um estilo
elegante e discreto. O forro pintado
com reproduções bem executadas
de todas as frutas tropicais e dos
mais lindos pássaros do país. E às
paredes estavam penduradas gra-
vuras, principalmente de assuntos
religiosos".
' O Vice-Rei, diz o nosso narrador,
era homem de pouca ostentação,
não sendo dado a pompas ou gran-
dezas, exceto em cerimônias ofi-
ciais, quando não é possível dispen-
sá-las. "Quando sai para se distrair,
a sua guarda consiste apenas de
sete Dragões".

Durante a permanência no Rio,
o nosso narrador fez amizade com o
cirurgião-mor do Exército, Ildefon-
so José da Costa, que estudara na
Inglaterra e falava bem in-
glês. White só se refere a ele co-
mo "Mr. II de Fonso", talvez por
nào ter ouvido o seu nome de fami-
lia, devido ao nosso hábito de nos
referirmos às pessoas pelo seu pri-
meiro nome.

A amizade cresceu a ponto de"Mr. II de Fonso" (na Inglaterra os
cirurgiões não têm o titu-
lo de "Dr.") permitir que White
praticasse uma operação de ampu-
tação de uma perna, para demons-
trar o novo método inglês de Allen-
son. White regozija-se de, dezoito
dias depois, quando a esquadra dei-
xava o Rio, a ferida já estar quase
cicatrizada, para grande alivio d»"Mr. n de Fonso" que lhe disse que
se o homem tivese morrido, ele te-
ria sido gravemente censurado por
torná-lo objeto de experiência. O
sucesso que houve, pensa White,
acrescentou muito à estima do po-vo desta cidade do Rio de Janeiro
pela cirurgia inglesa.'

No dia 4 de setembro, deixou a
esquadra inglesa a nossa baía, sen-
do saudada pela fortaleza de Santa
Cruz com 21 tiros, à qual o navio
Capitania, Sirius, correspondeu.
José Thomaz Nabuco é advogado no Rio
do Janeiro.
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alguns anos, um velho e admirado ami-
go, a quem eu gostaria.de ter como confra-
de, quis saber de mim qual seria a ocasião

mais oportuna para'candidatar-se à Academia
Brasileira. Logo respondi:

Quando a Academia declarar aberta a
vaga. V

E para apoiar a resposta na experiência
pessoal:

Eu, competindo com onze concorrentes,
só me candidatei duas semanas depois. E foi no
último dia do prazo que levei à Academia minha
carta de inscrição. Fui eleito no primeiro escru-
tínio.

Meú amigo, um tanto alvoroçado, baixou a
voz, quase em segredo:

Um de seus colegas me confidenciou que
eu, para maior segurança, deveria declarar-me
candidato no velório da Academia.

E eu, meio sério, quase a rir:
Nesse caso, você espera, para candidatar-

se, a vaga do acadêmico que lhe deu esse conse-
lho. Mas não conte com o meu voto.

Na verdade, não creio que qualquer um de
meus confrades haja feito semelhante sugestão,
que destoaria da elegância de atitudes, própria
da instituição a que pertencemos. Tal conselho,
por sua descortesia e impolidez, corresponderia
a uma grosseira desconsideração para com o
colega morto, que pouco antes certamente sen-
tara à mesma mesa, compartilhara a mesma sala
de debates, e a cuja memória devemos a atenção'elementar do nosso respeito e da nossa afeição.

Vamos admitir, entretanto, apenas para ar-
gumentar, que o fato houvesse realmente acon-
tecido. Como entendê-lo, já que é preciso enten-
der, segundo Alain, para não condenar?

A Academia Francesa incluiu nos seus Esta-
tutos um dispositivo rigoroso em virtude do qual
cada acadêmico, antes de votar para escolher
um novo confrade, solenemente declara, sob
juramento, não ter comprometido seu voto com
qualquer um dos candidatos. Se o fez, estará
moralmente impedido de participar do pleito.

Em nossa Academia, o sigilo do voto, consa-
grado por um dispositivo expresso do Regimen-
to Interno, prevê, de certo modo, esse compro-
misso. O voto declarado corresponderia natural-
mente ao voto nulo.

Ora, é exatamente a preocupação com o
compromisso do voto declarado que cria, por
parte do candidato à Academia, o impulso da
corrida pânica, e não raro macabra, em busca da
alça do caixão. Felizmente, ao que suponho, isso
não tem ocorrido nos últimos tempos. Pelo con-
trário, os candidatos têm sabido aguardar, com
exemplar serenidade, que a vaga seja declarada
aberta. E só depois se apresentaram.

O açodamento de alguns aspirantes, no en-
tanto, ficou no folclore da Academia, como o
daqueles que rondariam o leito do acadêmico
moribundo, em busca da boa notícia de sua
morte.

De um destes se conta que, nervoso, ao
telefone, já nâo perguntaria mais, às pessoas da
familia do acadêmico, se este havia melhorado.
Em sussurro, aflitíssimo, indagava:

Está pior?
O que se passou com o velho Silva Ramos

ainda é mais grave. O velho mestre, sempre de
branco, flor ao peito, já septuagenário, estava
lavando as mãos, na saleta contígua à sala do

Josué Montello
chá da Academia, quando parou o jorro da
torneira, com as mãos ensaboadas, e deu aten-
ção à conversa dos colegas, que falavam de um
candidato impaciente que andaria a visitar os
acadêmicos — sem haver vaga na casa.

Silva Ramos entrou na sala, com ar assusta-
do, e foi dando a volta à mesa, dirigindo-se a
cada confrade:

Ele o visitou?
-—Visitou.

E a você também?
Também;

E o velho, na sua fala de antigo estudante de
Coimbra, alarmado, com as sobrancelhas no
meio da testa, quando acabou de dar a volta:

Ai Jesus! O gajo quer é a minha vaga! A
mim ele não visitou!

A ansiedade do compromisso acadêmico ex-
plicaria, só por si; a impaciência das candidatu-
rãs à nossa precária imortalidade — se essa
impaciência não constituísse, na realidade; uma
forma cruel de mau agoiro, contra a qual não
bastaria a figa instintiva do punho fechado, no
bolso do paletó, com o dedo polegar entre o
médio e o indicador.

Convém não esquecer que essa imortalidade
é meramente nominal, para uso externo, e tão
decorativa quanto o uniforme de peito dourado,
a espada, o colar vistoso e o chapéu de plumas.
Somos pontuais na morte, quando chega a nossa
hora — como qualquer ser humano. E já um de
nossos altos poetas, Alberto de Oliveira, sussur-
rou no fecho de um soneto este desabafo metrifl-
cado:

Essa acadêmica imortalidade
É coisa vã: morre-se muito ali.

Mas-assim como ocorrem vagas de acadêmi-
co, ocorrem vagas de candidato. A pontualidade
é a mesma. Andei a correr os olhos pela lista dos
aspirantes que já deram baixa: é mais longa que
a dos acadêmicos.

Portanto, convém que saibamos respeitar a
letra do Regimento da Academia — mantendo o
sigilo do voto. É também uma forma de cortesia
para com os outros competidores. E com isto
evitaremos as impaciências desensofridas, con-
tra as quais reclamou Humberto de Campos, em
1933, na crônica que então publicou, sob o título
de Chô, Urubu, e que foi reunida a um de seus
livros, Um sonho de pobre.

Humberto, depois de recordar a lição de um
Presidente do Senado, que repeliu o postulante
que lhe vinha pedir o lugar de um funcionário
moribundo, concluiu assim a sua lição: "A Aca-
demia está, parece, disposta a proceder com a
mesma altanaria, para que seus membros pos-
sam morrer em sossego, e ser chorados com
respeito e tranqüilidade. Os vivos têm o dever de
espantar os corvos que pairam sobre os corpos
dos mortos."

A advertência do cronista maranhense há de
ter calado bem na consciência dos aspirantes à
glória da Academia. O fato, ao que parece, não se
repetiu. E quando, por distração, um desses
aspirantes procurou o Conde de Afonso Celso,
para arrancar deste o compromisso do voto"para a próxima vaga na Academia", o saudoso
companheiro soube dar-lhe a resposta ade-
quada:—• Impossível, meu bom amigo. A vaga pode
ser a minha. E se for a minha, como haveria eu de
honrar o meu compromisso?

Está na hora
de entreaar no
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PDC lidera em El Salvador mas não obtém maioria/
Rosental Calmon Alves

San Salvador — Tanto o Partido Democrata-Cris-
tão, de centro, como a Aliança Republicana Naciona-
lista, de extrema-direita, consideravam-se ontem ven-
cedores da eleição de domingo em El Salvador e
garantiam que poderão formar um Governo de coali-
zão, unindo-se a Partidos menores, da mesma tendên-
cia. As negociações ainda deverão durar alguns dias e
eé difícil prever a solução a ser encontrada, mas o certo
é que as alternativas existentes indicam que o novo
Governo de El Salvador terá uma forte oposição parla-
mentar que poderá dificultar a realização de qualquer
projeto de administração. O PDC está liderando, apu-
rados menos da metade dos votos, mas tudo indica que
não terá maioria absoluta.

O Embaixador dos Estados Unidos, Deanne Hin-
ton, conversou ontem com os principais dirigentes dos
seis Partidos (todos de centro e de direita) que partici-
param das eleições de domingo. Segundo analistas
locais, Washington estaria começando agora uma ten-
tativa de evitar radicalizações na formação do novo
Governo, apoiando a idéia de uma alternativa de
"unidade nacional", ou seja, todos os Partidos que
participaram das eleições deixariam de lado suas
divergências e tentariam integrar uma grande coali-
zação.

Essa hipótese conciliadora parece, no entanto,
difícil de ser levada á prática, pois toda a campanha
política foi radicalizada, destacando-se a permanente
troca de ofensas entre a Democracia Cristã e os Parti-
dos de extrema-direita. Mas o próprio Major Roberto
d'Aubuisson da Arena, que sempre chamou os partida-
rios do Presidente Napoleon Duarte de "democratas-
cretinos", dizia ontem qu^s "a campanha eleitoral já
terminou" e não via problema para uma "unidade". O
que não admitia, de jeito nenhum, era a permanência
de Duarte no Poder.

Virtual empate
!•"¦

Os resultados computados pelo Conselho Central
de Eleições até o final da tarde de ontem, sobre um
total de 340 mil votos válidos, davam um virtual
empate entre os dois Partidos de centro — o Democra-
ta-Crlstão e a Ação Democrática — e os extrema-
direita — a Aliança Republicana Nacionalista e o
Partido de Conciliação Nacional: o PDC tinha 40,5%
dos votos, a AD 9,5%, a Arena 29,2% e PCN 16%.

A porcentagem de votos de cada Partito é, porém,
apenas um dos indicadores dos resultados desta elei-
çáo. O número de deputados que cada Partido terá na
Assembléia Constituinte, que elegerá o Governo provi-
sório, depende de outros fatores, como os votos obtidos
em cada uma das 14 províncias. Até ontem, à noite, os
dados revelados pelo Conselho Central de Eleições não
permitiam ainda uma análise sobre a divisão das
cadeiras na Assembléia, pois ainda não estavam sendo
computados votos de pelo menos duas províncias,
onde os combates entre o Exército e a guerrilha foram
mais intensos nos últimos dias e as comunicações
estavam prejudicadas.

Os Partidos políticos, porém, usaram um sistema
de contagem diferente do oficial, computando os dados
recolhidos por seus próprios fiscais ou correligionários
nos diferentes municípios ou juntas eleitorais. Com
isso, estavam mais adiantados em suas contagens do
que o Conselho Central de Eleições.

O PDC, que tem seus próprios cômputos bem mais
adiantados que os oficiais, anunciou que suas proje-
ções indicam o seguinte resultado final: PDC, 42% dos
votos, 26 a 28 cadeiras na Assembléia Constituinte
(cujo total é de 60); Arena 27% e 14 a 16 cadeiras; PCN,
13% e 12 a 14 cadeiras è AD, 9%, de 2 a 3 cadeiras.

Assim, os próprios democrata-cristãos começavam
a admitir que seus deputados, somados aos da AD,
poderiam náo lhes dar Maioria na Assembllea, como já
vinha assegurando o Major D'Aubuisson. O PDC,
porém, arugmentava que a diferença é muito pequena
com um deputado de outro Partido pequeno.

O líder da direitista Arena acha os cálculos da
Democracia Cristã uma demonstração do seu êxito,
pois "um Partido de apenas um ano de existência
como o nosso conseguiu estar quase empatado com
outro de 21 anos (a Democracia Cristã) e não terá
dificuldade de formar o Governo de coalizão".

Na bem vigiada sede do PDC (três homens com
metralhadora na porta) o já eleito deputado Guillermo
Antônio Guevara canta vitória e faz uma advertência:
"Somos o Partido mais"votado, a primeira força eleito-
ral do país, portanto não se pode governar El Salvador
sem a Democracia Cristã".

San Salvador/APw-4* ' "-"yr-v^v™^.",-. ^-^^^*^M<^^ÍM^*WWM,*w*!B***T#*''''''''

^^H /W _SP^P*T B^St '"¦"'' .1 .- ... . —*~-~,*-mMi<«m* r****
H^Kwm "*lll""a" *• T*rT*??'!l,*f^ li' ¦

^^ntM'-' f • v i - f O v w . _üü
M Tf %JtPii*f....• • ^W_jí * fc- - —»¦' «ir***»*»»** ¦">*""1 ~ _KS

¦ f% fi §* Ò WêÊÈÈÈÊP »#%*É¦*£¦ *™ <J ^ Illi
__m ____\_\tWw3mmÊ_\\__<_i \ WHBK^W^*í^^k^^^wBBÊm^^-^^-{ .JSSSÊââ; £j£g||||£

B * 11 ^Hf__m_W————y > 7H^B^íiilll* 4/7»», I 1F^ < i___j__i ÜÉf ' , ,i_*a_ __________!

¦ Bff M I í» :; ' <¦*_._____,. 7. wm. ___\\\\___mÈlm r
WM_m _m___?WÊ- í ¦» ««* !*>*%*<, Ê_tâ_WSÈÊ___\\\\M_% !______ ~"2&—

___¦_____* * *¦*-*' I ______ » ¦ W^gW^%iM»»i<''''ii'i a*—«r-n*»*»"** mmm
Hp^M)^__^^__KiRflH|^Hrl^SI 7. fr wt ^ ¦
m 1ÊÊ ttí* *WÈF *•• I
WWw w¥ tT:-wk ¦ ,:t-m*J^í - % '%. ¦ '>í' 

, \ ,1 ¦ \:_.:\.. v tl^m^h ^v 
- <¦ —*m ____________________* 

«r_r_kJ^: 'mçmÊmmimmmmmT*^^*^**** wmmmmm
UÊ———WÊÍ^^È_mtt____wW9Ê_W__WÊÊ_9 \\_Wi$ÍWÊÊMSM®
^m^f_m_m^fmm^yy. í /s^^l^S^^^SK^^•^*ssSs1Be&^ * m-. H^^

J*!í?í j*mtÊLm im »' i piiiiii 'i I'" *&% **» mmmTmmmmV»í-mmmmm^i mmwm
^mÈÊS*^ i í M»-.'_m__^~ I
^^B \? °J| F _Ji_iJL. ..jáã ___________£_!

m \t__m mmÈÊÈÈÊE^^ím m

^m________\\_m—————W^_L__^7__m_.-_& íS»1I^_Mp * " ^tLw Mf^__w m*. .¦:-*^-'-- Mmi ti^n mtâiÈÈÊ®mÈ&ít______—_\ ei * ' fim
?^^Bk^B WWWWmi^Ê* vÊBBW______w____WÊÊÊ&W_____W: —'" - - - -;mà____W

O presidente do Conselho Eleitoral, Jorge Bustamente (L), calcula

que houve mais de 1 milhão de votos no domingo

i_

IV

Haig recomenda negociações

Cantando vitória
A definição do quadro político de El Salvador fica,

então, na mãos dos dois Partidos menores que também
terão deputados na Assembléia Constituinte: a AD e o
PCN. Os dirigentes de ambos evitavam declarações,
alegando que é preciso saber primeiro como será a
divisão de cadeiras. O Presidente da atual Junta
civil-militar de Governo, José Napoleon, manteve-se
quieto, na Casa Presidencial, aguardando
também uma definição mais clara do quadro.

Seu principal rival, o Major d'Aubuisson, não foi
tão discreto. Pediu para se reunir com o Embaixador
dos Estados Unidos e foi ao hotel onde se concentra a
maioria dos jornalistas estrangeiros, para anunciar
que já se considerava vitorioso. Para ele, Duarte "jo-
gou um bom papel político e deve continuar a fazê-lo", '
mas náo pode ser mais admitido na Presidência.

A possibilidade da ascensão do Major d'Aubuisson
ao Governo era vista com temor por Governos estran-
geiros, entre os quais o norte-americano, porque isso
poderia significar uma radicalização ainda maior da
crise política salvadorenha e aumentar ainda mais as
dimensões da atual guerra civil que o pais enfrenta. Na
entrevista de ontem, porém, d'Aubuisson mostrou-se
bem menos radical do que se pensa.

Admitiu a possibilidade de "trabalhar num Gover-
no de unidade nacional" e náo falou dos planos, que lhe
foram atribuídos, de uma guerra total contra os grupos
guerrilheiros, incluindo bombardeios com napalm."Não temos que acabar com a guerrilha. O que temos a
fazer é expulsar os invasores castro-soviéticos", disse
ele.

Quando um repórter comentou-lhe que os guerri-
lheiros nâo eram invasores, mas sim salvadorenhos, o
Major Roberto d'Aubuisson respondeu: "Comunista é
todo aquele que voluntária ou involuntariamente cola-
bora com o expansionismo soviético". Finalmente, ele
disse que o Embaixador norte-americano garantiu-lhe
que apoiará qualquer Governo que sair das eleições de
domingo.

O dirigente da Arena disse que poderá chegar a
negociações com a Frente Farabundo Marti de Liber-
tação Nacional (a guerrilha esquerdista), depois que
propuser "uma anistia legal bem pensada". Mas disse
que para ele náo há nenhuma diferença entre a FMLN
e a FDR (Frente Democrática Revolucionária), o setor
político da esquerda salvadorenha, com seus princi-
pais dirigentes no exílio. "Para mim, é tudo a mesma
coisa", disse o Major d'Aubuisson.

Votação recorde
superou 1 milhão

San Salvador (do correspondente) — As previsões
mais otimistas do próprio Conselho Central de Elei-
ções eram de que o número de votantes no domingo
poderia chegar a 700 mil, mas, ao adiantar-se a conta-
gem dos votos, as projeções passaram a indicar um
surpreendente total superior a 1 milhão de pessoas —
algo sem precedentes na história eleitoral de El Salva-
dor. nem mesmo na época em que através de fraudes se
encheram urnas com votos fantasmas.

Os cômputos do Partido Democrata-Cristão indi-
cam que haverá um total de 1 milhão 250 mil votos,
mais do que o dobro do eleitorado que o próprio
Presidente da Junta de Governo, Napoleon Duarte,
esperava. Quatro dias antes da eleição, Duarte afirmou
que sua previsão era de 400 a 500 mil votantes. O
Embaixador americano, por sua vez, disse que previa
de 500 a 600 mil eleitores.

Washington — O Secretário de Esta-
do, Alexander Haig, recomendou ontem
que, a Assembléia Constituinte de El
Salvador abra negociações com os lide-
res mais moderados da guerrilha salva-
dorenha sobre sua participação no "pro-
cesso democrático", mas havia em Wa-
shington uma crescente apreensão com
a possibilidade de um Governo de ex-
trema direita, arredio aos Interesses
americanos e mais inclinado a uma vitó-
ria militar sobre os insurgentes.

Alexander Haig apareceu ontem pe-
Ia primeira vez na reunião diária do seu
porta-voz com a imprensa para celebrar
o comparecimento "sem precedentes"
dos salvadorenhos às urnas no domin-
go. Disse que o número de votos repre-
sentava "uma derrota militar" e "um
repúdio político" da guerrilha. Afirmou
que os EUA continuarão a apoiar "o
avanço das reformas políticas" e a fazer
oposição "à violência tadiscrirninada
causada por extremistas tanto da es-
querda como da direita".

No final da tarde, o Departamento de
Estado ainda não tinha previsão do
Governo que poderá ser formado pela
Assembléia Constituinte, pois não esta-
va certo se a Aliança Democrática viria
a formar uma coalizão com a Democra-
cia Cristã ou com os demais Partidos de
extrema direita.

Começar do zero
O Embaixador Dean e Hinton consi-

derou a possibilidade de os EUA ofere-
cerem em apoio quase irrestrito a um
Governo de extrema direita "se o pro-
grama deles for algo que, nós, o povo
americano e o Congresso pudermos en-
dossar". Afirmou que o líder do princi-
pai Partido da direita, Major Roberto
d'Aubuisson, pode ser persuadido a mo-
derar os seus pontos-de-vista em troca
de apoio americano. Mas o Deputado
republicano John Murtha, que está em
El Salvador para observar as eleições,
disse que-uma vitória da extrema direi-

Armando Ourique
ta seria um desastre para a politica'americana. "Se a direita vencer, a re-
pressão começará de novo e nós tere-
mos que começar do zero novamente.
Teremos que retirar o nosso apoio",
disse John Murtha.

O Secretário Haig afirmou que os
EUA "confiavam que a Assembléia
Constituinte, com o extraordinário
mandato que recebeu do povo salvado-
renho, encontrará meios para estender
a mão em conciliação para aqueles ad-
versários que estão preparados para to-
mar parte pacificamente no processo
democrático que agora está em anda-
mento de maneira tão encorajadora em
El Salvador".

Com essa declaração, Haig voltou
ontem a afirmar o apoio dos EUA a
negociações políticas com grupos lnsur-
gentes sem mencionar a precondição de
que esses grupos antes abandonem as
armas. Nà semana passada, o porta-voz
do Departamento de Estado já havia
feito essa recomendação, mas foi des-
mentida no dia seguinte.

Eleições diretas
O porta-voz, Dean Fischer, disse que

os Estados Unidos gostariam que a As-
sembléia Constituinte convocasse elei-
ções diretas para a presidência dentro
de dois ou três anos. Haig voltou onteml
a reafirmar que o próximo Governo'
salvadorenho deverá dar prossegulmen-
to "ao processo de reformas políticas,
fortalecendo a reforma agrária e deten-
do a violência indiscriminada" da es-
querda e da direita.

Os EUA apoiaram ostensivamente o
Partido Democrata-Cristão nessas elei-
ções. Mas Dean Fischer afirmou que o
Departamento de Estado "não estava
advogando partidos em si, mas sim um
processo", e esperava que qualquer ven-
cedor das eleições "mantivesse um com-
promisso de realizar os objetivos que
nós (os EUA) temos articulado, como a
reforma agrária e outras metas".

Observadores
atestam lisura
San Salvador (do Cor-

respondente) — Os 35 ob-
servadores de Governos
estrangeiros que aceita-
ram o convite pára acom-
panhar as eleições de do-
mingo em El Salvador de-
ram entrevistas conside-
rando que náo verificaram
nenhuma irregularidade,
ao percorrerem livremente
postos de votação por todo
o pais. Um membro da de-
legaçào dos Estados Uni-
dos chegou a dizer que a
votação aqui foi igual à de
qualquer país da Europa
Ocidental.

El Salvador votou no do-
mingo sob estado de sitio e
em meio a uma guerra ci-
vil, na qual uma das par-
tes, a guerrilha esquerdis-
ta, não concordava cóm a
realização das eleições e
fez tudo o que estava ao
seu alcance para sabotar.
Os observadores conclui-
ram que essas condições
especiais não comprome-
teram a validade da con-
sulta e destacaram a sur-
preendente participação
popular.

Além dos 35 observado-
res, também acompanha-
ram as eleições de El Sal-
vador mais de 100 convida-
dos estrangeiros, que per-
tencem aos Partidos de-
mocrata-cristãos em seus
paises. Para esses, assim
como para as autoridades
salvadorenhas, as eleições
não apenas foram limpas,
mas representam uma in-
contestável vitória dos que
não admitem as alternati-
vas apresentadas pelos
grupos guerrilheiros de ex-
trema esquerda.

Guerrilha.
ataca quartel

San Salvador — Guerri-
lheiros atacaram ontem o
maior quartel das Forças
Armadas (San Carlos) na
Capital, e o Governo solici-
tou hilicópteros e carros
blindados para reforçar as
tropas. O ataque começou
às 5h e mais de duas horas
depois ainda se ouvia o ti-
roteio nas imediações da
guarnição. Não há noticias
de vítimas ou danos mate-
riais.

Em Mejicanos, periferia
Norte da Capital, registra-
ram-se tiroteios que resul-
taram na morte de pelo
menos 10 pessoas, segundo
informes extra-oficiais. As
mesmas fontes disseram
que grupos guerrilheiros
atacaram a Universidade
de El Salvador, fechada
desde 26 de junho de 1980,
e guardada por efetivos
militares.

Autoridades judiciais in-
formaram que o número
total de mortos domingo,
dia da eleição, sbiu para
26, incluindo 12 pessoas
atingidas a bala em San
Antônio Abad.

Nicarágua
silencia jornal

Manágua — O Jornal de
oposição ao regime sandi-
nista da Nicarágua, La
Prensa, não circulou on-
tem porque o censor vetou
quatro artigos de primeira
página, sòb a manchete:"Cidadãos em fila para vo-
tar apesar do perigo. O vo-
to vence em El Salvador".

Circularam o jornal ofi-
ciai Barricada, que cha-
mou as eleições salvadore-
nhas de "ridícula farsa
eleitoral", e Nuevo Diário,
pró-governamental, que
classificou as eleições de"ridículas e infames".

San Salvador/UPI

r -Resultados parciais
Apurados até as 18h30m de ontem (21h30m

em Brasília) 340 mll votos válidos, os percentuais
dos Partidos que elegerão deputados eram:
Partido Democrata-Cristão 40,5%.
Aliança Republicana Nacionalista 29,2%
Partido de Conciliação Nacional 16,0%
Ação Democrática 9,5%

O Partido Popular Salvadorenho e o Partido,
de Orientação Popular alcançaram, juntos, 4,5%
dos votos.
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Na cidade fantasma}
a guerra vira rotina

Suchitoto, El Salyador (do Correspondente) —QÍÍ 4;
tiros já não assustam os poucos moradores que flcaraM***
nesta outrora progressista cidade, a Nordeste de SamJ|S
Salvador. Eles acham até estranho falar sobre o assun^-^|
to, pois esses estampidos secos que se ouvem dfartjç'p;
mente por aqui já fazem parte da rotina local,,assfiE||
como o zumbido das cigarras nesta época do ano. MBBgfij
para quem chega, não só os tiros assustam: tambémlé" !
espantoso ver a maioria das casas abandormdasrásr',
ruas vazias e as barricadas com soldados e civis, qUê',7'
dedo no gatilho, apontam às vezes suas armas parir;.
quem se aproxima. «*Sg£i

Para eles, os guerrilheiros estão a apenas três
quilômetros daqui, mas não conseguem tomar a cidaftflf
de. Fazem apenas essas ações de fustigamento —- diz o
Capitão Salvador Antônio Soza Carranza, da Guarda
Nacional, comandante da proteção dessa estratégica
cidade, a apenas 45 km da Capital. Seu trabalho^
aumentou nos últimos dias "porque os guerrilheirÇs" pforam acossados por operações militares em outrasv.f,
províncias e vieram para cá, refazendo seus acampa-
mentos".

Guerra política ;fí$l
A cidade está cercada, mas nâo está isolada. A

prioridade militar é manter aberta a estreita rodovia '
asfaltada que liga Suchitoto a San Martin, junto à Pán
Americana, principal estrada do pais. Ao longo desse
trecho, há pequenos acampamentos de soldados e de
civis armados que apoiam o Exército. À noite, essas
pequenas patrulhas juntam-se em acampamentoskw
maiores, onde às vezes os soldados e paramilitáres; _ 1
ouvem os tiros e as vozes dos guerrilheiros, que através; *:
de megafones convidam à deserção. " .„' '.A

A população de Suchitoto já se aproximou dos 20
mil habitantes e o comércio foi bem movimentado^]:
sobretudo na época de colheita de café. Hoje, os
cafezais estão queimados e a maioria das lojas fechtíu;^;
suas portas depois que os proprietários levaram seus!
estoques para San Salvador. Acredita-se que há aqüí;";' i
neste momento, entre 4 e 5 mil pessoas, das quais.a '.
maior parte veio de povoados vizinhos que também
estão desertos. ¦ ..vA. i

Não há saída militar para esta guerra, porquês. «S
esta não é uma guerra militar. É uma guerra 70%:n_.
política e o fator militar e só de 30% — comenta o,a«l \
Capitão Soza Carranza, na sede da Guarda Nacionalinrn
Atrás dele, há vários cartazes na parede, aconselhando»¦<.$ ,
os militares a não aceitarem os insistentes convites da
guerrilha para a deserção. :'-'íiÇl \Para o capitão, os guerrilheiros não são bonssxy
soldados: ;>''tsr> I

Eles são apenas regulares, não são maus combav-üW
tentes, mas ainda precisariam ser mais treinadofeniv
Muita vezes, usam drogas para fazer seus ataques. Nós>:;c
sabemos que usam pelo menos maconha. Além disso;v m
são comandados por estrangeiros — afirma o oflcialtfiq

Ao lado do capitão, um garotinho de 11 anos én.'
apresentado. Ele mesmo conta sua história. Há um?üp
mês, quando as Forças Armadas realizavam uma gran-ior*
de ofensiva para desalojar centenas de guerrilheiros-
que se concentravam na região de Guazapa, Arnulfp^g
estava fugindo de sua casa, com toda a família, nuna^
coluna de camponeses. ,:> unOs aviões passavam jogando bomba, era tudo... &1
escuro. Nós tivemos que nos esconder nos montes — 

j,^.conta o garoto. .-íí [j*Depois de alguns dias nas montanhas, fugindo dós _t-0
combates e dos bombardeios, acabou se perdendo da 7,"
coluna de refugiados.

Começaram a cair bombas de noite, mas eu náo „
acordei. Estava tudo escuro e quando acordei todo ,f
mundo tinha ido embora. Arnulfo ficou vagando pelos .
montes, até ser recolhido pelos soldados e hoje mora...
no improvisado quartel da Guarda Nacional, Em Su- .7
chitoto. 7 gigArnulfo, você gostaria de encontrar sua família ,:.fJ
de novo, de voltar para sua mãe? •ffKSõi»

Não. Aqui é melhor. Lá a gente só come maizillo
(uma espécie de milho miúdo). Aqui, tem ovos, terh^ ç;;
comida — respondeu. -.t\-n

Na saida de Suchitoto, ouvem-se mais tiros. Urr^.^
garotinho informa que nâo é nada grave. :, H..Los muchachos (os guerrilheiros) estão tentan-.;.
do tomar El Rodeo, um vilarejo atrás daquela montai,',
nhas —- diz ele. Depois, explica que isso já faz têmpó: oí?
seguramente mais de um ano. Embora esse ponto da *
estrada fique a uns seis quilômetros de San Martin e a
uns nove de Suchitoto aparece um sorveteiro, empuft......
rando o seu carrinho neste percurso todo, para servir
aos camponeses que encontra e aos operários que,
reconstroem uma ponte mais adiante.

Tomando sorvete, um camponês de chapéu de (/.'
palha e facão diz que já está "ambientado" à guerra 

'
civil: ' '_',...

Ninguém aqui liga mais para os tiros. No invêr-
no passado encontramos muitos corpos degolados ali
na frente. Também nos acostumamos com isso. Sè."^';'
aparecem cadáveres tratamos de ver se sâo conhecidos'
nossos e sepultamos logo para não contaminar.

O sorveteiro jura que nunca viu nenhum guerri-
Iheiro e se vendeu sorvete para algum foi sem saber '..

quem era. -L.,77
Como vou saber? Por aqui todo mundo anda

armado. Finalmente, pede licença e continua empur:
rando seu carrinho branco de sorvetes Rio Soto, sqpV
um sol forte. ,„.?'!«

•.*-' .*,-íi

Herrera aplaude
derrota do comunismo H|?

Caracas — As eleições em El Salvador são "uma
derrota mundial do comunismo e seus aliados", afir-
mou o Presidente da Venezuela, Luis Herrera Campíns,,.;.
do Partido Democrata Cristão. •".'."

Campíns é amigo pessoal do Presidente salvadore-
nho, José Napoleon Duarte, que viveu oito anos de
exílio na Venezuela. No último dia 22, ele leu durante
entrevista coletiva uma carta que lhe foi enviada pelos
cinco comandantes da guerrilha salvadorenha, pedin-
do que sirva de mediador entre a Junta de El Salvaddf"
e os insurgentes. ,

O Governo da Venezuela respondeu que cabe "a"
Duarte decidir se vai ou náo negociar, mas as autorida-'
des de Caracas afirmaram que a vitória dos democrata- : ¦
cristãos de Duarte nas eleições legitimariam seu Gó;'
verno e permitiria que ele negocie com os rebeldes.

_ Jjfc!.£ü§n6**
Londres — Assessores militares dos Estados Uni- •

dos estào treinando em Honduras jovens de até 13 anos
para combate, informa o semanário americano News--;
week desta semana.

Junto com a foto de um assessor americano nào
identificado conversando com dois pequenos soldados'.' -
vestidos com uniforme de combate, Newsweek afir-
mou que os mais jovens soldados hondurenhos treina-
dos pelos boinas verdes dos Estados Unidos "ficam \_V_Um
altura de um M-16 (fuzil) quando ajoelhados".

"Newsweek" diz que EUA
treinam adolescentes

D'Àubuisson(C) apresentou sua mulher (E) à Senadora americana Nancy Kassebaum Leia editorial "Armadilha Fatal"

li
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Direita faz acordo para afastar Duarte
Rosental Calmon Alves

San Salvador — Cinco, dos seis Partidos que
participaram da eleição de domingo em El Salvador,
assinaram ontem um acordo proposto pela Aliança
Republicana Nacionalista, de extrema-direita, para se
oporem ao Partido Democrata-Cristão do Presidente
Napoleôn Duarte, impedindo assim que ele forme um
Governo de coalizão, já que tem maior número de
votos mas nâo alcançará maioria de deputados na
Assembléia Constituinte.

O anúncio foi feito ontem à noite pelo dirigente
nacional da Arena, Oscar Cerrato, que revelou também
já existir um princípio de acordo sobre a formação de
um novo Governo: um triunvirato, composto por dois
militares e um civil. Essa fórmula, já contaria com o
apoio do Governo de Ronald Reagan, segundo se
comentava ontem na sede da Arena, em meio aos
estrondos de fogos de artificio e de tiros, para comemo-
rar a vitória da direita.

i Contra Duarte
Cerrato explicou que o acordo foi assinado ontem

pelos cinco Partidos, o que elimina a possibilidade de a
Democracia Cristã formar um Governo de coalizão
com um dos outros Partidos (a Ação Democrática ou o
Partido de Conciliação Nacional). Por outro lado, o
acordo indica a quase certa união desses dois Partidos
menores com a Arena.

O dirigente da Arena explicou porém que "não se
trata de um acordo contra a Democracia Cristã, mas
sim contra Duarte e contra o comunitarismo (ideologia
do PDC)". Quanto à formula de um triunvirato, Cerra-
to explicou que a sugestão é da Arena e já há um
princípio de acordo sobre o assunto. ' /

Disse que ainda não se sabe quem poderia estar
nesse Governo a ser escolhido pela Assembléia Consti-
tuinte, que toma posse dentro de duas semanas, mas
assegurou que o Major Roberto d'Aubuisson não tem
interesse em aparecer nessa Junta, preferindo ficar
como Deputado e à frente do seu Partido.

O Major d'Aubuisson já foi acusado de pertencer a
esquadrões da morte de extrema-direita e chegou a ser
preso por essas suspeitas embora tenha sido liberado
sem nenhuma pena. Sua vitória eleitoral (seu Partido
ficou em segundo lugar, logo depois da Democracia
Cristã) cria certos embaraços para o Governo Reagan,
sobretudo devido à oposição que encontra no Congres-
so americano para a aprovação de ajuda militar a El
Salvador.

Cálculos
Os resultados computados pelo Conselho Central

de Eleições até o início da noite, sobre um total de 426
mil votos válidos, davam um virtual empate entre os
dois Partidos de centro — o Democrata-Cristão e a
Ação Democrática— e os de extrema direita — a
Aliança Republicana Socialista e o Partido de Conci-
Ilação Nacional: o PDC tinha 36,7% dos votos, a AD,
8,3%, a Arena 25,3% e o PCN 14,2%.

O PDC, que tem seus próprios cômputos bem mais
adiantados que os oficiais, anunciou que suas proje-
ções indicavam o seguinte resultado final: PDC, 42%
dos votos, 26 a 28 cadeiras na Assembléia Constituinte
(cujo total é de 60); Arena, 27% e 14 a 16 cadeiras; PCN,
13% e 12 a 14 cadeiras e AD, 9%, de 2 a 3 cadeiras.

Os próprios democratas-cristãos admitiam que
seus deputados somados aos da AD não lhes dariam
maioria na Assembléia, como já vinha assegurando o
Major d'Aubuisson. O PDC, porém, argumentava que a
diferença seria muito pequena e poderia ser superada
com um deputado de outro Partido pequeno.

Todos esses cálculos foram por terra, porém, com o
acordo assinado à noite, pelo qual a Ação Democrática
aliou-se à Arena contra Duarte.

Embaixador
Antes do acordo, o Embaixador dos Estados Uni-

dos, Deanne Hinton, conversara com os principais
dirigentes dos seis Partidos (todos de centro e de
direita) que participaram das eleições de domingo.
Segundo analistas locais, Washington estaria come-
çando agora uma tentativa de evitar radicalizações na
formação do novo Governo, apoiando a idéia de uma
alternativa de "unidade nacional" ou seja, todos os
Partidos que participaram das eleições deixariam de
lado suas divergências e tentariam integrar uma gran-
de coalizão.

O certo é que, fora essa hipótese, as alternativas
existentes indicam que o novo Governo salvadorenho
terá uma forte Oposição parlamentar, que poderá
dificultar a realização de qualquer projeto de adminis-
tração.

A iniciativa conciliadora americana parece dificil
de ser levada à prática, pois toda a campanha política
foi radicalizada, destacando-se a permanente troca de
ofensas entre a Democracia Cristã e os Partidos de
extrema direita. Mas o próprio Major Roberto d'Au-
buisson, que sempre chamou os partidários do Presi-
dente Napoleôn Duarte de "democratas-cretinos", di-
zia ontem que "a campanha eleitoral já terminou" e
não via problema para uma "unidade". O que não
admitia, de jeito nenhum, era a permanência de Duar-
te no Poder.

A extrema direita opõe-se às reformas sociais in-
traduzidas por Duarte em março de 80, incluindo,
reforma agrária, nacionalização dos bancos e do setor
de exportação e criação de cooperativas de agricul-
tores.

Para o Governo Reagan, agora será dificil conven-
cer o Congresso a aprovar ajuda militar ao novo
Governo de El Salvador, pois o Senado introduziu, no
final do ano passado, lei obrigando o Presidente Rea-
gan a comprovar que os governantes salvadorenhos
respeitam os direitos humanos e executam reformas
sociais, para que essa ajuda seja mantida.

À tarde, quando ainda se acreditava num empate
entre moderados e direitistas, o Major Roberto d'Au-
buisson pediu para se reunir com o Embaixador dos
Estados Unidos e foi ao hotel onde se concentra a
maioria dos jornalistas estrangeiros, para anunciar
que já se considerava vitorioso. Para ele, Duarte "jo-
gou um bom papel político e deve continuar a fazê-lo"
mas não pode ser mais admitido na Presidência.

Na entrevista, d'Aubuisson mostrou-se bem menos
radical do que se pensa. Admitiu a possibilidade de"trabalhar num Governo de unidade nacional" e não
falou dos. "planos 

que lhe foram atribuídos de uma
guerra total contra os grupos guerrilheiros, incluindo
os bombardeios com napalm. "Não temos que acabar
com a guerrilha. O que temos a fazer é expulsar os
invasores castro-soviéticos", disse ele.

Quando um repórter comentou que os guerrilhei-
ros não eram invasores, mas sim salvadorenhos, o
Major respondeu: "Comunista é todo aquele que vo-
luntária ou involuntariamente colabora com o expan-
sionismo soviético." Finalmente, ele disse que o Em-
baixador norte-americano lhe garantiu que apoiará
qualquer Governo que sair das eleições de domingo.

Contagem
A porcentagem de votos de cada Partido é apenas

um dos indicadores dos resultados desta eleição. O
número de deputados que cada Partido está na Assem-
bléia Constituinte depende de outros fatores, como os
votos obtidos em cada uma das 14 provincias. Até
ontem à noite, os dados revelados pelo Conselho
Central de Eleições nâo permitiam ainda uma análise
sobre a divisão das cadeiras na Assembléia, pois ainda
não estavam sendo computados- votos de pelo menos
duas provincias, onde os combates entre o Exército e a
guerrilha foram mais intensos nos últimos dias e as
comunicações estavam prejudicadas.

Os Partidos políticos, porém, usaram um sistema
de contagem diferente do oficial, computando os dados
recolhidos por seus próprios fiscais ou correligionários
nos diferentes municípios ou juntas eleitorais. Com
isso, estavam mais adiantados em suas contagens do
que o Conselho Central de Eleições. As previsões
mais otimistas do próprio Conselho Central de Elei-
ções eram de que o número de votantes no domingo
poderia chegar a 700 mil, mas, ao adiantar-se a conta-
gem dos votos, as projeções passaram a indicar um
surpreendente total superior a 1 milhão de pessoas —
algo sem precedentes na história eleitoral de El Salva-
dor, nem mesmo na época em que através de fraudes se
encheram urnas com votos fantasmas.

San Salvador/AP
raaa-»r —~»<-*t*'~~— -—*-—

flfefitfflL a» - ^.^—^^ata^BBBBBBaaBBBBãaaaaaaaaaaaWWHaaW^ .... *uj m í Ü^-íÍAÍÉ "jftfôfemmMammW*mmm*mm - -m J,»dB| | jXg* VÍSSÉÊstól* I ÍA OEMRrF" 'ÍÍB

Bffamju-awmiiraaiaM » m*lmmimmmmMmmÍjl^ 'Hf

¦ ¦ nf cft mm ". - ,»¦;¦¦ f f>' : ' *- - > ,- M'
¦ | 

'*l»f-f «. 
A''. Imm*>»m>vmm n"'""-**

mt i mi 
r——'- -f * x "^ JImmmMíM-:'m^ysãim'¦* V- f-^. ^^mls^^wMMS^^^^S^^^s-XKm :yyyyyynyyiyyyyy

mMÈmmWÈÊÊÊ J ~ - " w !*i*<5«É»^• -* -é-
m mÊmjt lil «talt rMr -^w^rsí^M^^ymrrr 0yyyyyíyyiy':yr:M' iaaj.

M * " ** " ~ JT i, Jt.. 'L2 .. mmm^» mim'*"'-—»*'* mm*
Baaa^BBBBBW ^^.aiaBBBBAaBBBBã^V^MMi Wmm «*M#' ¦ã»»"*"- t* ^iMP^ -+*PW*,*J** ¦ '

|j%jl L -< A' St' %*f '•' Wmmmlm*^ »< ¦ ¦¦"¦¦¦'¦"¦"¦»' """« f»

| * '** ¦ ":-- WS 
' 

~»~*« mm m Na—
|HMata»ramajaBjaaa»**™'k«« &**$ ^frpMPflPiiiNffir ^NP^Í^^^B tf -^F '¦?% '.;,^

9mM "'*»* "*" y ... .•' iiniíf4ii «*«¦ —»—" — '"" ——bi

«MI -I -¦' ¦ j__\_M______ ,r-.^ Í.:>
MÊ\/A " r A '- MKm: * A 

imímm

M mwB^Mi wmt Mr ^M ^r^^Mi
^B bbbbbbbbhbbbbbb! mmbbT ^^bbbbbbT t^^^mWMMiSjk '. .q^M

Mr ^bbbw ***m Mt-mmw ^illl ^^lyâi» jNpiM^ r «li¦j^mtm^mm mm^^m mm^^m^__\\\\\\\\\_w^>vfi.-: *¦ ^^ ^w^m^mmmW^mK^^Ssmmmmmms^i^Êmi . ^IbbbbbbHbbbIl»ül^»! mr \ mmmj^^^m mM

calculaO presidente do Conselho Eleitoral, Jorge Bustamente (C),
que houve mais de 1 milhão de votos no domingo

Haig recomenda negociações
Armando Ourique

Washington — O Secretário de Esta-
do, Alexander Haig, recomendou ontem
que a Assembléia Constituinte de El
Salvador abra negociações com os lide-
res mais moderados da guerrilha salva-
dorenha sobre sua participação no "pro-
cesso democrático", mas havia em Wa-'
shington uma crescente apreensão com
a possibilidade de um Governo de ex-
trema direita, arredio aos interesses
americanos e mais inclinado a uma vitó-
ria militar sobre os insurgentes.

Alexander Haig apareceu ontem pe-
la primeira vez na reunião diária do seu
porta-voz com a imprensa para celebrar
o comparecimento "sem precedentes"
dos salvadorenhos às urnas no domin-
go. Disse que o número de votos repre-
sentava "uma derrota militar" e "um
repúdio político" da guerrilha. Afirmou
que os EUA continuarão a apoiar "o
avanço das reformas politicas" e a fazer
oposição "à violência indiscriminada
causada por extremistas tanto da es-
querda como da direita".

No final da tarde, o Departamento de
Estado ainda não tinha previsão do
Governo que poderá ser formado pela
Assembléia Constituinte, pois não esta-
va certo se a Aliança Democrática viria
a formar uma coalizão com a Democra-
cia Cristã ou com os demais Partidos de
extrema direita. ,

Começar do zero
O Embaixador Dean e Hinton consi-

derou a possibilidade, de os EUA ofere-
cerem em apoio quase irrestrito a um
Governo de extrema direita "se o pro-
grama deles for algo que, nós, o povo
americano e o Congresso pudermos en-
dossar". Afirmou que o líder do princi-
pai Partido da direita, Major Roberto
d'Aubuisson, pode ser persuadido a mo-
derar os seus pontos-de-vista em troca
de apoio americano. Mas o Deputado
republicano John Murtha, que está em
El Salvador para observar as eleições,

, disse que uma vitória da extrema direi-

ta seria um desastre para a política
americana. "Se a direita vencer, a re-
pressão começará.de novo e nós tere-
mos que começar do zero novamente.
Teremos que retirar o nosso apoio",
disse John Murtha.

O Secretário Haig afirmou que os
EUA "confiavam que a Assembléia
Constituinte, com o extraordinário
mandato que recebeu do povo salvado-
renho, encontrará meios para estender
a mão em conciliação para aqueles ad-
versários que estão preparados para to-
mar parte pacificamente no processo
democrático que agora está em anda-
mento de maneira tão encoraj adora em
El Salvador".

Com essa declaração, Haig voltou
ontem a afirmar o apoio dos EUA a
negociações politicas com grupos insur-
gentes sem mencionar a precondição de
que esses grupos antes abandonem as
armas. Na semana passada, o porta-voz
do Departamento de Estado já havia
feito essa recomendação, mas foi des-
mentida no dia seguinte.

Eleições diretas
O porta-voz, Dean Fischer, disse que

os Estados Unidos gostariam que a As-
sembléia Constituinte convocasse elei-
ções diretas para a presidência dentro-
de dois ou três anos. Haig voltou onteml
a reafirmar que o próximo Governo
salvadorenho deverá dar prosseguimen-
to "ao processo de reformas políticas,
fortalecendo a reforma agrária e deten-
do a violência indiscriminada" da es-
querda e da direita.

Os EUA apoiaram ostensivamente o
Partido Democrata-Cristão nessas elei-
ções. Mas Dean Fischer afirmou que o
Departamento de Estado "não estava
advogando partidos em si, mas sim um
processo", e esperava que qualquer ven-
cedor das eleições "mantivesse um com-
promisso de realizar os objetivos que
nós (os EUA) temos articulado, como a
reforma agrária e outras metas".

Observadores
atestam lisura
San Salvador (do Cor-

respondente) — Os 35 ob-
servadores de Governos
estrangeiros que aceita-
ram o convite para acom-
panhar as eleições de do-
mingo em El Salvador de-
ram entrevistas conside-
rando que não verificaram
nenhuma irregularidade,
ao percorrerem livremente
postos de votação por todo
o país. Um membro da de-
legação dos Estados Uni-
dos chegou a dizer que a
votação aqui foi igual ã de
qualquer pais da Europa
Ocidental.

El Salvador votou no do-
mingo sob estado de sitio e
em melo a uma guerra ci-
vil, na qual uma das par-
tes, a guerrilha esquerdis-
ta, não concordava com a
realização das eleições e
fez tudo o que estava ao
seu alcance para sabotar.
Os observadores conclui-
ram que essas condições
especiais não comprome-
teram a validade da con-
sulta e destacaram a sur-
preendente participação
popular.

Além dos 35 observado-
res, também acompanha-
ram as eleições de El Sal-
vador mais de 100 convida-
dos estrangeiros, que per-
tencem aos Partidos de-
mocrata-cristâos em seus
paises. Para esses, assim
como para as autoridades
salvadorenhas, as eleições
não apenas foram limpas,
mas representam uma in-
contestável vitória dos que
não admitem as alternati-
vas apresentadas pelos
grupos guerrilheiros de ex-
trema esquerda.

Guerrilha
ataca quartel

San Salvador — Guerri-
lheiros atacaram ontem o
maior quartel das Forças
Armadas (San Carlos) na' Capital, e o Governo solici-
tou hilicópteros e carros
blindados para reforçar as
tropas. O ataque começou
às 5h e mais de duas horas
depois ainda se ouvia o ti-
roteio nas imediações da
guarnição. Não há notícias
de vítimas ou danos mate-' riais.

- Em Mejicanos, periferia
Norte da Capital, registra-
ram-se tiroteios que resul-
taram na morte de pelo
menos 10 pessoas, segundo
informes extra^jficiais. As
mesmas fontes disseram
que grupos guerrilheiros
atacaram a Universidade
de El Salvador, fechada
desde 26 de junho de 1980,
e guardada por efetivos
militares.

Autoridades judiciais in-
formaram que o número
total de mortos domingo,
dia da eleição, sbiu para
26, incluindo 12 pessoas
atingidas a bala em San
Antônio Abad.

Nicarágua
silencia jornal

Manágua — O jornal de
oposição ao regime sandi-
nista da Nicarágua, La
Prensa, não circulou on-
tem porque o censor vetou
quatro artigos de primeira
página, sob a manchete:"Cidadãos em fila para vo-
tar apesar do perigo. O vo-
to vence em El Salvador"

Circularam o jornal ofi-
ciai Barricada, que cha-
mou as eleições salvadore-
nhas de "ridícula farsa
eleitoral", e Nuevo Diário,
pró-governamental, que
classificou as eleições de"ridículas e infames".

San Ralvador/UP!

em El Salvadoi
ML

Resultados parciais ^~
Apurados ontem 420 mil votos os percen-

tuais dos Partidos que elegerão deputados eram:
Partido Democrata-Cristão 36,7%*^*;
Aliança Republicana Nacionalista 25,3% |
Partido de Conciliação Nacional U,2%^
Ação Democrática ^'^"^('é

O Partido Popular Salvadorenho e o Partido.^
de Orientação Popular alcançaram, juntos, 4,5%"'£
dos votos.
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Na cidade fantasma,
a guerra vira rotina

Suchitoto, El Salvador (do Correspondente) — Q*,>.v.
tiros já não assustam os poucos moradores que ficaranífr' r
nesta outrora progressista cidade, a Nordeste de StBJi'-';,
Salvador. Eles acham até estranho falar sobre o.asslaa;^--;-
to, pois esses estampidos secos que se ouvem diariaif:];¦>¦
mente por aqui já fazem parte da rotina local, assífiiu:.
como o zumbido das cigarras nesta época do ano. Mmíf»^
para quem chega, não só os tiros assustam: tambén*p;r
espantoso ver a maioria das casas abandonadas,***'*^
ruas vazias e as barricadas.com soldados e civis, quèç;:~
dedo no gatilho, apontam às vezes suas armas pára-**-
quem se aproxima.' "" T**|

Para eles, os guerrilheiros estão a apenas três
quilômetros daqui, mas não conseguem tomar a cida-
de. Fazem apenas essas ações de fustigamento — diz o
Capitão Salvador Antônio Soza Carranza, da Guarda
Nacional, comandante da proteção dessa estratégica y---,-
cidade, a apenas 45 km da Capital. Seu trabalrip yÇ,
aumentou nos últimos dias "porque os guerrilheiros »«=*.
foram acossados por operações militares em outras ;
províncias e vieram para cá, refazendo seus'acampa-^»
mentos".

Guerra política i .r
A cidade está cercada, mas nâo está isolada. "Ai 

^
prioridade militar é manter aberta a estreita rodovia
asfaltada que liga Suchitoto a San Martin, junto à Pan
Americana, principal estrada do país. Ao longo desse
trecho, há pequenos acampamentos de soldados e de
civis armados que apoiam o Exército. À noite, essas., |
pequenas patrulhas juntam-se em acampamentosns$
maiores, onde às vezes os soldados e paramilitares ,,,
ouvem os tiros e as vozes dos guerrilheiros, que através ei i
de megafones convidam à deserção. ;íí3L§up

A população de Suchitoto já se aproximou dos.2Qr.,9j
mil habitantes e o comércio foi bem movimentado, .}i
sobretudo na, época de colheita de café. Hoje, âs;i:ivi
cafezais estão queimados e a maioria das lojas fechou-j;n/
suas portas depois que os proprietários levaram seuSaor.
estoques para San Salvador. Acredita-se que há aqu|,K,ir,
neste momento, entre 4 e 5 mil pessoas, das quais al
maior parte veio de povoados vizinhos que tamb^rK^
f*stão desertos

Não há saída militar para esta guerra, porque'^';
esta nâo é uma guerra militar. É uma guerra 70'fe,; ";

política e o fator militar e só de 30% — comenta^
Capitão Soza Carranza, na sede da Guarda Nacional,,
Atrás dele, há vários cartazes na parede, aconselhando .
os militares a não aceitarem os insistentes convites]da'ir),
guerrilha para a deserção. ,'•'^tvn

Para. o capitão, os guerrilheiros não sâo bòfjs^
soldados: t'»i*'rrüv

Eles são apenas regulares, não são maus compa^'* >r
tentes, mas ainda precisariam ser mais treinados.
Muita vezes, usam drogas para fazer seus ataques. Nós .
sabemos que usam pelo menos maconha. Além disgç^ gsão comandados por estrangeiros — afirma o oficial.^ *

Ao lado do capitão, um garotinho de 11 anos(é/lf.^
apresentado. Ele mesmo conta sua história. Há um
mês, quando as Forças Armadas realizavam uma gran-' -
de ofensiva para desalojar centenas de guerrilheiros;-" 'SH
que se concentravam na região de Guazapa, Arnulfosra
estava fugindo de sua casa, com toda a família, numa 6&
coluna de camponeses.

Os aviões passavam jogando bomba, era tudo •
escuro. Nós tivemos que nos esconder nos montes;-^ oi
conta o garoto. '»• **?

Depois de alguns dias nas montanhas, fugindo dos '
combates e dos bombardeios, acabou se perdendo. da>'M"<.
coluna de refugiados. ,:..i-.-r».,,

Começaram a cair bombas de noite, mas eu não
acordei. Estava tudo escuro e quando acordei todo
mundo tinha ido embora. Arnulfo ficou vagando pelos'.- v
montes, até ser recolhido pelos soldados e hoje mora» si
no improvisado quartel da Guarda Nacional, Em Su-"- v
chitoto. ifirtela

Arnulfo, você gostaria de encontrar sua família•"
de novo, de voltar para sua mãe?

Não. Aqui é.melhor. Lá a gente só come maizillraaí
(uma espécie de milho miúdo). Aqui, tem ovos, tem-!'.-:
comida — respondeu. , '-lairan

Na saída de Suchitoto, ouvem-se mais tiros. Um r
garotinho informa que não é nada grave. sbáèb

Los muchachos (os guerrilheiros) estáo tentan-ni
do tomar El Rodeo, um vilarejo atrás daquela monta- ob
nhas — diz ele. Depois, explica que isso já faz tempo:-
seguramente mais de um ano. Embora esse ponto da
estrada fique a uns seis quilômetros de San Martin RiadS
uns nove de Suchitoto aparece um sorveteiro, empur-
rando o seu carrinho neste percurso todo, para servir:
aos camponeses que encontra e aos operários que
recónstroem uma ponte mais adiante. ijfiifiõlq

Tomando sorvete, um camponês de chapéu de •
palha e facào diz que já está "ambientado" à guerran.i..
civil: elb xw

Ninguém aqui liga mais para os tiros. No inyerr:;.; >
no passado encontramos muitos corpos degolados.aliífp
na frente. Também nos acostumamos com isso, Se •
aparecem cadáveres tratamos de ver se são conhecidos^
nossos e sepultamos logo para náo contaminar, jj i9I

O sorveteiro jura que nunca viu nenhum guerri-,;-,!
lheiro e se vendeu sorvete para algum foi sem sàber(r„<
quem era. . >v :'

Como vou saber? Por aqui todo mundo anda
armado. Finalmente, pede licença e continua empur; ,-,
rando seu carrinho branco de sorvetes Rio Soto, sob ^
um sol forte. • jí«?><ni-í

o-tnw:
,I«nc»ía
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Herrera aplaude
derrota do comunismo

D'Àubuisson (C) apresentou sua mulher (E) à Senadora americana Nãncy Kassebaum

Caracas — As eleições em El Salvador são "uma
derrota mundial do comunismo e seus aliados", aflr-
mou o Presidente da Venezuela, Luis Herrera Campíns;
do Partido Democrata Cristão.

Campíns é amigo pessoal do Presidente salvadore-
nho, José Napoleôn Duarte, que viveu oito anos de
exílio na Venezuela. No último dia 22, ele leu durante
entrevista coletiva uma carta que lhe foi enviada pelos,
cinco comandantes da guerrilha salvadorenha, pedint^
do que sirva de mediador entre a Junta de El Salvador ;!
e os insurgentes. -: títia

O Governo da Venezuela respondeu que cabe-a, .
Duarte decidir se vai ou náo negociar, mas as autorida--. •.
des de Caracas afirmaram que a vitória dos democrata-..
cristãos de Duarte nas eleições legitimariam seu Gò-,
verno e permitiria que ele negocie com os rebeldes.

rjiaoq"Newsweek" diz que EUA ¦'¦ A
treinam adolescentes

Londres — Assessores militares dos Estados tfn^j
dos estão treinando em Honduras jovens de até 13 anos
para combate, informa o semanário americano News-; .
week desta semana. #

Junto com a foto de um assessor americano não .
identificado conversando com dois pequenos soldados
vestidos com uniforme de combate. Newsweek aflr-
mou que os mais jovens soldados hondurenhos treina-
dos pelos boinas verdes dos Estados Unidos "ficam da
altura de um M-16 (fuzil) quando ajoelhados". .

Leia editorial "Armadilha Fatal"

A
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Guerreiro (l ,) pediu «

EUA proíbem contato Brasil propõe a Japão
de diplomatas com novo tipo de parceria
Junta na Guatemala

. . 798» í-

Guatemala — O Depar-
tamento de Estado proibiu
os diplomatas americanos
na Guatemala de realizar
qualquer contato com diri-
gentes do regime militar
do General Efrain Rios
Montt, segundo fonte bem-
informada que conversou
com funcionários america-

i nos aqui e em Washington.
Alguns tenentes e capi-

tães ainda se perguntam o
que houve com o golpe de-
les, comentou um diplo-
mata americano, numa re-
ferência aos planos iniciais
de nomear uma junta civil-
militar para convocar elei-
çõesem 60 dias sem candi-
datos militares. O General
Montt comandou uma re-
viravolta nos planos dos
oficiais jovens que conspi-
ravam desde janeiro e sur-
preendeu os golpistas e a
Embaixada americana,
que .acompanhou toda a
conspiração. i

A experiência de Lionel
Sisniega Otero, um dos
mais poderosos políticos
do pais, ilustra a desilusão
dos conspiradores. Sisnie-
ga planejou o golpe duran-
te oito dias com um grupo
de jovens oficiais. Menos
de três horas depois de ter
recebido a noticia de que o
movimento fora deflagra-
do, um alegre Sisniega foi
escoltado para uma das es-
taçòes de radio em contro-
le dos militares rebeldes.
,Ele fez o primeiro pronun-
ciamento anunciando a
conspiração.

Mas antes que o dia aca-
basse, Sisniega tinha sido
removido da estação sem a
menor cerimônia e está fo-
ra dos acontecimentos
desde então, um desapon-
tado è confuso observador
do golpe que planejou e
que saiu do curso previsto.

ELEIÇÕES HONESTAS

Muitos guatemaltecos,
os jovens oficiais e os di-
plomatas americanos que-
riam eleições honestas e
um Presidente civil. Em
vez disso venceu o candi-
datç_ oficial, General Ani-
bal Guevara, que ocupava
o Ministério da Defesa até
ser indicado para concor-
rer à sucessão de Garcia.
Há um consenso de que
houve fraude generalizada
no pleito.—. Foi uma frustração
geral — desabafou Sisnie-
ga, que concorreu à Vice-
Presidência pelo Partido
de extrema direita, Movi-
mento de Libertação Na-
cional, o segundo mais vo-
tado.

Ele contou que depois
das eleições começou a se
reunir com um grupo de 19

Raymond Bonner
Th* New York Times

oficiais jovens a quem en-
tregou uma lista com os
nomes de cinco generais
que poderiam apoiar o gol-
pe. Dos cinco, o niais sensi-
vel era Efrain Rios Montt,
no que diz respeito à frau-
de e corrupção. Montt, ex-
católico, é agora uma cris-
tão fundamentalista e Pas-
tor. da Igreja da Palavra
Cristã.

Sisniega acredita que os
oficiais jovens escolheram
Montt porque o General
dirigiu a Academia Militar
durante muitos anos e vá-
rios dos atuais tenentes,
capitães e majores foram
seus alunos. Depois de
conseguir a adesão da For-
ça Aérea e das brigadas de
elite da Capital, os rebel-
des deflagraram o golpe às
4h de terça-feira.

Um diplomata afirmou
que o Presidente Garcia
foi apanhado de surpresa e
seu irmão, o poderoso e
carismático Comandante-
em-Chefe do Exército, Ge-
neral Benedicto Lucas
Garcia, foi preso quando .
buscou abrigo em um
quartel que julgava leal a
ele.

SEM AMERICANOS

Helicópteros e aviões ar-
mados com foguetes sobre-
voaram a Capital mas, a
exceção de uma curta re-
frega no Quartel-General
de Quezaltenango, 130 qui-
lôrrietros a Oeste da Capi-
tal, o golpe foi pacifico.

Sisniega negou qualquer
envolvimento americano
mas disse que um adido
militar da Embaixada dos
Estados Unidos acompa-
nhou tudo da praça em
frente ao Palácio Nacional.

Pouco depois das llh,
Sisniega fez um discurso
de quatro minutos na rá-
dio e convocou ap Palácio
o General Montt, que esta-
va pregando em sua igreja.
O General chegou à sede
do Governo e assumiu ra-
pidamente o controle da
situação, alterando os pia-
nos dos oficiais jovens e
dos. civis.

Rios Montt deu ordens
para que Sisniega fosse re-
tirado da rádio, devido a
um antigo ressentimento,
desde 1974, quando o Ge-
neral concorreu à Presi-
dência pela democracia
cristã e perdeu numa elei-
ção fraudulenta em que
um dos beneficiados foi o
Presidente do Movimento
de Libertação Nacional,
Mário Sandoval Alarcon,
que ocopou a Vice-Pre-
sidência até 1978. Alarcon
foi companheiro de chapa
de Sisniega nas eleições de
7 de março.

Junta comunica mudança
de Governo ao Brasil

Brasilia — Através da
sua Embaixada em Brasi-
lia, a Guatemala comuni-
cou ao Itamarati a consti-
tuiçáo de um Governo pro-
visõrio para substituir o do
General Romeo Lucas
Garcia, mas essa notifica-
ção ficou ainda sem a res-
posta oficial da Chancela-
ria, a qual, quando dada,
corresponderá ao reconhe-
cimento desse novo Goveiv
no, liderado pelo General
Efrain Rios Montt.

O comunicado da substi-
tuiçáo do Governo do Pre-
sidente Lucas Garcia, der-
rubado por um golpe mili-
tar exatamente há uma Se-
Bouia, foi levada ao conhe-
cimento do Ministro interi-
no das Relações Exterio-
res, Embaixador Baena
Soares, e — segundo o
exemplo do que ocorreu
por ocasião da queda do

regime constitucional da
Presidente Lidia Gueiler,
da Bolívia — deverá ficar
sem resposta por no mini-
mo dois meses, a despeito
do próximo regresso do
Chanceler Saraiva Guer-
reiro a Brasilia, no sábado.

O Brasil mantém cre-
denciado na Guatemala o
seu Embaixador, Antônio
Carlos de Abreu e Silva,
muito embora para efeitos
protocolares não tenha ha-
vido ainda o reconheci-
mento oficial do novo Go-
verno liderado por Rios
Montt. Isso pode ocorrer
através da acusação, pelo
Itamarati, do recebimento
do comunicado feito pela
Embaixada guatemalteca
em Brasília ou, ainda, por
qualquer ato de rotina en-
tre a Embaixada brasileira
na Guatemala e a sede da
Chancelaria local.

Tóquio — Num memorando entre-
gue ao Ministro, dos Negócios Estrangei-
ros do Japão, no inicio de sua visita ao
pais, o Chanceler do Brasil, Saraiva
Guerreiro, deixou claro que deseja mu-
dar a essência da cooperação com o
Japão, a segunda economia mundial, o
quarto país em investimentos e o tercei-
ro em volume de comércio com o Brasil.
Guerreiro quer o estudo de um novo
tipo de parceria.

Funcionários qualificados do Itama-
rati consideram que se çsgotou a fase de
cooperação caracterizada pela partici-
pação financeira japonesa em projetos
de grande interesse para o desenvolvi-
mento brasileiro, como. os da Alunorte,
Usiminas, Albrás e Tubarão, destinados
a garantir o fornecimento de matérias-
primas indispensáveis ao Japão. .

Nova cooperação
Ao contrário da China, com a qual o

Brasil estabelece uma parceria na base
de dois países em desenvolvimento inte-
ressados em joint-ventures no âmbito
do Terceiro Mundo, o Japão, que tem
um PNB de 1 trilhão de dólares, é para o
Brasil um sócio importante, e majoritá-
rio, que começa a preocupar o Governo
por provocar cada vez mais, com a
agressividade de seu comércio externo e
a qualidade de seus produtos, uma inde-
sejável concorrência no mercado do
Terceiro Mundo. Este mercado repre-
senta 43% do comércio externo brasi-
leiro.

Esta preocupação e a recusa polida,
mas sistemática, do Ministério dos Ne-
gocios Estrangeiros japonês, (o Gaimu-
sho) em celebrar um acordo de coopera-
ção científica e tecnológica com o Brasil
serão temas das conversas iniciadas on-
tem em Tóquio pelo Ministro Saraiva
Guerreiro e sua assessoria política e
técnica.

No âmbito oficial, a visita doChance-
ler brasileiro, bem como a que fará ao
Brasil em junho o Premier, Zenko Suzu-
ki, é uma troca, em alto nível, de infor
maçôes e de ideais, e uma ocasião para
aValiar o desenvolvimento das relações
políticas, econômicas e comerciais bila-
terais. /

Além do mais, o Chanceler brasileiro
é o primeiro a ir ao Japão em visita
oficial, embora o então Chanceler, Su-
nao Sonoda, tenha estado no Brasil em
1979 e no ano passado. A visita que
começou ontem, com o encontro e o
banquete com o Chanceler Yoshio Sa-
kurauchi, é também de cortesia e o
Ministro Guerreiro será recebido pelo
Imperador e pelos Príncipes herdeiros
no último dia de sua estada.

Preocupações
As preocupações brasileiras se ba-

seiam no fato de que, à exceção de.

Luiz Orlando Carneiro
Carajás, não se visualizam novos proje-
tos na linha da cooperação característi-
ca dos últimos anos. Hoje, 60% das
exportações brasileiras são de manufa-
turados ou semimanufaturados, mas es-
sas exportações começam a sofrer a
concorrência japonesa no chamado Ter-
ceiro Mundo, como é o caso dos automó-
vèis nipônicos que chegam à costa sul-
americana do Pacífico e até o Paraguai
em condições de preço e qualidade fa-
tais para os produtos brasileiros.

O Japão, por sua vez, sofre pressões
da Comunidade Econômica Européia e
dos Estados Unidos para limitar a
acumulação progressiva de extraordi-
nários superávits comerciais. Sendo o
Brasil, fora do Japão, a maior indústria
com a participação de capitais jappne-
ses, admitem membros da delegação
brasileira que poderia ser discutida a
exportação de bens, como navios, a
partir das indústrias nipo-brasilelras se-
diadas no Brasil.

Quanto às joint-ventures do tipo Tu-
barão, as perspectivas se concentram
apenas em Carajás. A Comunidade Eco-
nõmica Européia ainda não se definiu
sobre a proposta feita pelo Brasil de 600
milhões de dólares e o Japão deverá se
definir numa base semelhante até mea-
dos do ano.

Um outro assunto a ser conversado é
a possibilidade da assinatura, no futuro,
de um acordo de cooperação científica e
tecnológica entre os dois países. Há
mais de 10 anos o Itamarati propõe a
assinatura de tal acordo, mas os japone-
ses mantêm a posição de que é suficlen^
te um ajuste complementar ao acordo
de cooperação técnica existente, para
insatisfação do Governo brasileiro, que
tem acordos desse tipo com os Estados
Unidos e a, República Federal Alemã.

Para o Itamarati, embora nada seja
dito oficialmente, um ajuste comple-
mentar ao acordo de assistência técnica
não cobre as atividades inerentes a um
instrumento de cooperação tecnológica,
que inclui transmissão de know-how e
exige recursos muito maiores.

Sabe-se também que há problemas
internos no Japão. O MTTI — Ministério
da Indústria e Comércio Internacional
— e a Agência de Ciência e Tecnologia
estariam\ propensos a apoiar um acordo
com um certo tipo de transmissão de
know-how, mas o Gaimusho não quer
ficar à margem da operação e prefere
continuar a gerir a atual cooperação
técnica insuficiente para o Governo bra-
sileiro — através da JICA (Japan Inter-
national Cooperation Agency), por ele
controlada, segundo um membro da de-
legação do Chanceler Guerreiro, tal de-
cisão não seria tomada agora, mas há
possibilidades de que ocorra quando da
visita ao Brasil, em junho, do Premier
Suzuki.

Guerreiro defende acordo
Tóquio (do enviado)—Além de pedir

que o Japão leve em conta o estágio de
desenvolvimento da economia bràsilei-
ra, bem como o fato de que os manufa-
turados já constituem a maior parte de
nossas vendas ao exterior, o Ministro
Saraiva Guerreiro mencionou, como as-
suntos de interesse do Brasil, a serem
discutidos nesta sua visita, a participa-
ção nipônica no Projeto dos Cerrados,
na Ferrovia da Soja, no Projeto Carajás,
e a possibilidade de se assinar um açor-
do de cooperação científica e tecnoló-
gica.

O pedido foi feito durante o jantar
em que foi homenageado pelo Chance-
ler Yoshio Sakurauchi, e a sugestão, na
reunião de duas horas que teve de ma-
nhã em companhia de seus principais
assessores, no Gaimusho. Na conversa
entre os dois Ministros, o Chanceler
japonês deu ênfase à prioridade que seu
Governo dá na Ásia às suas relações
com a China. Mostrou sua satisfação
pelo fato de o Brasil, sobretudo depois

da viagem de Guerreiro a Pequim, pas-
sar a dar um lugar todo especial à China
na sua política externa.

Ao falar ao fim do banquete que lhe
foi oferecido pelo seu colega japonês
Yoshio Sakurauchi, o Chanceler Sarai-
va Guerreiro confessou que o Brasil"nutre a legítima expectativa de que a
abertura do Japão para facilitar o aces-
so de produtos estrangeiros ao seu mer-
cado" venha a beneficiá-lo.

Guerreiro ressaltou também a im-
portância dos países em desenvolvi-
mento como mercados importadores de
capital e de tecnologia dos paises já.
desenvolvidos, assinalando que isso se
torna ainda mais crítico numa conjun-
tura internacional como a de hoje, na
qual o desemprego e a inflação atingem
duramente os principais centros econô-
micos do mundo, "numa evidente de-
monstraçáo de como necessária se faz a
revisão das estruturas institucionais
que regem a economia mundial".

Brejnev doente ou cansado
é internado em hospital

Moscou — O Presidente soviético
Leonid Brejnev teria sido internado
num hospital de Moscou, não se sabe se
por alguma enfermidade ou para se re-
cuperar de fadiga provocada pela sua
intensa atividade pública nas últimas
semanas. Não houve confirmação em
nota oficial acerca de algum problema
de saúde de Brejnev, de 75 anos.

Os rumores sobre o internamento,

segundo a agência de notícias Ansa, se
difundiram domingo depois do repenti-
no adiamento nos últimos minutos de
uma visita oficial do Presidente do lê-
men do Sul, Ali Nasser Mohammed, que
começaria ontem. Os rumores aumenta-
ram com o fechamento ao tráfego, apa-
rentemente para evitar que o paciente
seja molestado, da rua do hospital no
centro rie Moscou.

Ingleses das Malvinas
pedem reforços aéreos

Londres e Buenos Aires — O diretor
do Escritório das ilhas Falklands (nome
com que os ingleses designam as ilhas
Malvinas) em Londres—que representa
os ingleses da região — Comodoro-do-
Ar reformado Brian Frow, pediu ao Go-
vemo inglês que envie unidades da for-
ça aérea capazes de contrabalançar a
presença da Marinha argentina na re-
glão. Em Buenos Aires, um colégio in-
glês foi parcialmente destruído por um
incêndio, aparentemente intencional.

O Chanceler inglês Lord Carrington,
que devia partir hoje depois da reunião' da CEE em Bruxelas para Israel, deci-
diu retornar imediatamente a Londres"muito preocupado" com o incidente
entre a Inglaterra e a Argentina. Car-
rington falará sobre o. assunto no Parlo.-
mento.

Militares
O Comodoro Brian Frow afirmou em

entrevista — comentando a notícia de
qúe cinco navios de guerra argentinos
estavam a caminho da ilha Geórgia do
Sul, parte das Malvinas — que o grupo
que ali desembarcou no dia 19 incluía

"pessoal militar armado que disparou
suas armas depois do desembarque". O
grupo desembarcou sem autorização
britânica e fincou uma bandeira de seu
país, agravando deliberadamente a si-
tuação entre' Londres e Buenos. Aires,
disse Frow.

Acrescentou que não há petróleo na
plataforma marítima da região e que"os argentinos sabem disto". Eles são
conhecidos (os argentinos) "pela ten-
dência de chegar ao limite em todas as
crises".

— Acredito que, se enviarmos uma
esquadra suficientemente forte, irão
embora — declarou Frow.

Keith Speed, ex-Ministro da Mari-
nha do Governo Thatcher, disse que os
navios de guerra britânicos que se en-
contram em manobras no estreito de
Gibraltar podem chegar às ilhas Malvi-
nas em nove ou 10 dias ^e que uma
fragata inglesa que está em Belize pode
atingir o local em dois ou três dias. Os
navios britânicos que já se encontram
na região são o quebra-gelo Endurance,
com armas leves, e o John Biscoe, barco
de pesquisa.

Ato da CGT aumenta tensão
Buenos Aires — A situação criada

com a Inglaterra devido ao incidente
nas ilhas Geórgia do Sul, onde cinco
navios argentinos aguardam apenas
uma ordem para entrar em ação, não
conseguiu dissipar os conflitos internos
na Argentina. Está marcada para hoje.
uma concentração trabalhista em fren-
te à Casa Rosada, convocada pela Con-
federação Geral do Trabalho (CGT).

O Secretário de Imprensa da Presi-
dência, Rodolfo Batierrez, convocou os
jornalistas para uma entrevista em sua
casa, sábado à tarde, e disse que devido
à gravidade da situação no Atlântico
Sul, os dirigentes sindicais adiaram a
manifestação.

Tensão
Enquanto o Governo se preocupava

em consolidar a frente interna, para
demonstrar o apoio da maioria no inci-
dente com os ingleses, os meios diplo-
máticos e militares manifestavam preo-
cupação pela intransigência demons-
trada tanto por Londres como por Bue-
nos Aires no conflito na Geórgia do Sul.

O Embaixador Inglês, Anthony Wil-
liams, disse ontem que considerava a
situação "preocupante", coincidindo
assim com as afirmações do Chanceler
Nlcanor Costa Méndez, que no sábado e
domingo insistiu em qualificar os fatos
de "graves, sérios e preocupantes".

Na ilha de San Pedro, a maior no
arquipélago das Geórgias, situada a 1
mil 200km a Leste das Malvinas, estão
trabalhando, desde 19 de março, 39 tra-
balhadores argentinos na desativação
de uma base de navios baleeiros com-
prados de uma empresa inglesa.

As autoridades britânicas disseram
que os argentinos tinham entrado ile-
galmente em seu território e enviaram
para o local o navio Endurance, com
dois helicópteros, dois canhões de 20
milímetros, é 45 fuzileiros navais para
expulsar os invasores.

A Argentina respondeu enviando o
navio polar Bahia Buensuceso armado
com vários canhões, dois helicópteros e
transportando 250 fuzileiros navais para
impedir o desalojamènto. Em seguida,
enviaram duas corvetas lança-mísseis
— Drummond e Granville — construí-
das na França.

Uma alta fonte da Marinha disse ao
JORNAL DO BRASIL que "osargenti-,
nos têm ordem de não agir antes dos
ingleses, mas se estes usarem a força
nós responderemos". Observou que, do
ponto-de-vista militar, a Argentina leva
vantagem, porque sua aviação poderia
impedir a ação dos navios ingleses.

Os diplomatas britânicos apresenta-
ram à Chancelaria argentina uma pro-

Hernán Pereyra
posta para solucionar o litígio, respon-
dida por Buenos Aires com uma contra-
proposta, informou o porta-voz da
Chancelaria. Os termos não foram revê-
lados. Hoje o Embaixador inglês deverá
responder à contraproposta argentina.

Aparentemente, os britânicos que-
rem reafirmar seus direitos e decidir
quem entrou legal ou ilegalmente em
sua colônia, mas os argentinos não que-
rem reconhecer tais direitos e reaflr-
mam que seus homens não têm que
pedir permissão para entrar em territó-
rio argentino.

As negociações entre ingleses e ar-
gentinos se estendem por 15 anos em
tomo da soberania das ilhas Malvinas,
Orçadas, Geórgia do Sul e Sandwich,
sem que até o momento tenha havido
qualquer avanço. Os comandantes na-
vais argentinos consultados indicaram
que nada esperam das negociações e
que acreditam na recuperação do terri-
tório ocupado pelos ingleses em 1833. A
data máxima fixada pela Marinha é
janeiro de 1983, ao se completar 150
anos de ocupação das ilhas.

O Embaixador inglês não quis co-
mentar a versão, veiculada pela impren-
sa, de que o Governo de Margaret That-
cher estaria estudando a decisão de
enviar navios e aviões às Malvinas para
defender sua presença na região.

Já o Secretário da CGT, Jose Rodri-
gues, disse que a concentração poderia
ser suspensa desde que o Governo infor-
masse objetivamente sobre a real gravi-
dade da situação. Fontes do Exército
afirmaram que foram mobilizadas tro-
pas nas principais cidades do país para
impedir qualquer exaltação dos traba-
lhadores em sua manifestação de hoje.

Greve pára ent
parte a Bolívia

La Paz — Uma greve geral de dois
dias convocada pela proscrita Central
Operária Boliviana (ÇOB) e por alguns
Comitês de Trabalhadores reconheci-
dos pelo Governo paralisou ontem par-
cialmente o país. O objetivo do movi-
mento é protestar contra recentes medi-
das econômicas do Governo, entre elas
a liberação dos preços de diversos gene-
ros de primeira necessidade.

A greve, segundo alguns Comitês de
Trabalhadores, é também um protesto
contra "a matança de irmãos trabalha-
dores em Cochabamba", onde sexta-
feira da semana passada, durante mani-
festação, seis pessoas morreram e 14
ficaram feridas pela repressão. Ontem,
as atividades de grande parte do setor
privado na Bolívia estavam paralisadas
e o transporte urbano funcionou em
escala reduzida.
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r Enfarte teria matado Cristo
y- Araújo Netto

Roma — Novos e mais profundos estu-
dos científicos feitos por um médico radiolo-
gista romano, Luigi Malantrucco, atualiza-
ram e deram maior credibilidade à teoria de
que Jesus Cristo morreu em conseqüência
de três enfartes.

O primeiro, e mais violento, ele teria
sofrido depois da última ceia que teve com
seus apóstolos. A segunda crise se verificou
no momento de sua prisão. A terceira, fatal,
no calvário, no momento em que lançou o
grito: Deus, Deus meu, por que me abando-
naste?

Sudário e ciência
A teoria de Malantrucco, diretor da clíni-

ca de radiologia do Hospital San Pietro de
Roma, foi apresentada a um congresso reali-
zado recentemente em Bolonha sobre o Su-
dário e a Ciência. Foi acolhida e divulgada
pelo último número da revista Civiltà Catto-
lica, editada pelos jesuítas. Desenvolve e
enriquece outra, sustentada em 1848 por um
médico escocês, William Stround, em Edim-
burgo, o primeiro a afirmar que Cristo mor-
reu por um problema cardíaco.

A afirmação de Malantrucco não se limi-
ta a sugerir uma parcial revisão da cronolo-
gia da Semana Santa. Mais uma vez, contes-
ta a hipótese da morte milagrosa de Cristo.
Hipótese que sempre apresentou um Jesus
Cristo agonizante e ainda consciente no mo-
mento em que foi retirado da cruz e envolvi-
do no lençol de Unho — o Santo Sudário —
que hoje se encontra no Duomo Di Guarini,
a catedral da cidade de Turim.

Esse lençol-relíquia foi, aliás, o do-
cumento fundamental da pesquisa do radio-
logista romano, um médico católico, de 56
anos de idade, pai de sete filhos e amigo de
Monsenhor Giulio Ricci, grande estudioso
do lençol que conservou a imagem de Cristo
morto.

Líquido esbranquiçado
Valendo-se também de experiências

científicas realizadas por outro amigo, o
dentista Gaetano delle Site, sobre cadáveres
de enfartados com hemopericárdio (hemor-
ragias internas), Malantrucco pretende ter
encontrado um argumento científico irrefu-;
tável para sua teoria. Furando cadáveres de
enfartados, o dentista verificou qúe deles

continuavam a sair sangue e um liquido
esbranquiçado, como um soro, elementos
que também se encontrariam no sudário.

Essa experiénfcia serviria para explicar o
fato de Cristo ter continuado sangrando
depois de morto. Malantrucco recomenda
que não se esqueça o episódio descrito nas
páginas do Novo .Testamento: do soldado
que espetou várias vezes o corpo do crucifi-
cado, depois do último e desesperado grito
de Cristo. Aquele sangue que levou o solda-
do a supor que sua vítima continuava viva,
na verdade seria o sangue de um morto por
enfarte com hemopericárdio.

Outra pesquisa importante, usada pela
teoria do radiologista romano, é a conduzida
pela arqueóloga francesa Arme Marte Jou-
bert. Depois de estudar uma infinidade de
documentos, a Sra Joubert concluiu que o
último encontro dos apóstolos com Cristo
ocorreu na noite avançada de terça-feira,
quando todos se sentaram à mesa da históri-
ca ceia. Cristo, segundo essas pesquisas, só
teria chegado ao pomar de Getsemani na
madrugada de terça,para quarta, depois 0o
primeiro enfarte, provocado por grande
stress.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL

COMISSÃO ESPECIAL DE DESESTATIZAÇAO
- __^___________k_. in.»^* ma oictail ^® (Decreto 86.215/81)

COMPANHIA FABRICA DE TECIDOS DONA ISABEL
— COMPANHIA ABERTA -

C.G.C. M.F. 31.119.639/0001-14

AVISO AO PUBLICO
1. Conforme amplamente divulgado, os acionistas controladores da CIA. FÁBRICA DE TECIDOS DONA ISABEL, BANCO DO BRASIL

S.A., BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A., sob a coordenação do BANCO CENTRAL
DO BRASIL e supervisão da COMISSÃO ESPECIAL DE DESE STATIZAÇÂO, definiram o Programa de Privatização da referida empresa, a ser executado nas
seguintes etapas: BAI _-.

1. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, por subscrição em montante que comporte a liquidação dos créditos do BANCO CENTRAL DO
BRASIL junto à empresa na data do aumento, sendo que o BANCO DO BRASIL, o BNDE e o BANERJ anunciam desde já que nao
exercerão o seu direito de preferência, o que ensejará a eventual alteração do controle acionário da Companhja.

2. LEILÃO DE SOBRAS DE SUBSCRIÇÃO - As sobras do aumento de capital, eventualmente não subscritas após o prazo de preferèn-
( cia e do rateio de sobras, se for o caso, serão ofertadas em público leilão em BOLSA DE VALORES. 0 preço de subscrição será de

CrS 4J1 (quatro cruzeiros e trinta e um centavos), por ação.
3. SANEAMENTO FINANCEIRO E PRIVATIZAÇÃO No caso de aquisição, pelo público, da totalidade dos direitos de subscrição ofer-

tados e da posterior efetivação da chamada de capital, serão atingidos de imediato os objetivos de pleno saneamento do seu
passivo financeiro e simultânea privatização. /

4. AQUISIÇÃO DE DIREITOS LEILOADOS E ASSUNÇÃO DE CONTROLE PELO BANCO CENTRAL - Na hipótese de não aquisição em
Bolsa, por terceiros, dos direitos leiloados, o BANCO CENTRAL os adquirirá, integralizando suas subscrições com os créditos ora
mantidosjunto à empresa. •

5 ALIENAÇÃO DE CONTROLE E PRIVATIZAÇÃO PELO BANCO CENTRAL - Vindo a ocorrer a hipótese mencionada no item prece-
dente, o BANCO CENTRAL colocará então imediatamente à venda, ao setor privado, o controle acionário da CIA. DONA ISABEL,
em condições a serem estabelecidas na ocasião e observados todos os dispositivos legais e regulamentares da Lei 6.404/76, do
Decreto 86.215/81. e Portaria Interministerial n.° 121 de 14,0981

2. A1 'etapa do Programa foi cumprida com o aumento decapitai deliberado em Assembléia Geral Extraordinária de 2 de fevereiro
de 1982, com as seguintes características:

a) montante do aumento CrS 626.377.084,10, elevando o capital de CrS 424.355.084,10 para CrS 1.050.732.698,30;
b) quantidade de ações emitidas 119.345,908 ações ordinárias, ao portador, e 25.985.202 ações preferenciais, ao portador;
c) valor unitário de subscrição: CrS 4,31 (quatro cruzeiros e trinta e um centavos).

3. O prazo de subscrição do aumento encerrou-se em 11 03 82, tendo ocorrido sobras no montante de 145.322.546 ações, sendo
119.344.382 de ações ordinárias e'25.978.164 de ações preferenciais Nessa conformidade, proceder se-áà 2." etapa do Programa, através do "Leilão de
Sobras da Subscrição", consoante o seguinte Edital: EDITAL

LEILÃO DE SOBRAS DE DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DE EMISSÃO
DA CIA. FÁBRICA DE TECIDOS DONA ISABEL, COM SEDE NA RUA DR. SÁ EARP. 632, EM PETROPOLIS. RIO DE JANEIRO

BUENO. VIEIRA, PEREIRA LOPES & ASSOCIADOS - CORRETORES DE VALORES E CÂMBIO S.A. - realizará às 13:00 horas, no pregão
do dia 02/04/82, na Bolsa de Valores de Sáo Paulo • onde se concentrou, nos últimos 5 anos, o maior volume de negócios com ações da empresa - Leilão
Especial de direitos de subscrição de^ções ordinárias e preferenciais da Cl A. FÁBRICA DE TECIDOS DONA ISABEL, decorrentes do aumento de seu capital de
CrS 424.355.614,20, para CrS 1.050.732.696,30, conforme deliberado em Assembléia.Geral Extraordinária de 02 de fevereiro de 1982, dentro do Programa de
Privatização da referida Cia. Para tanto, presta as seguintes informações:
1 Serão ofertados 145.322.546 direitos de subscrição, sendo 119.344.382 em ações ordinárias ao portadora 25.978.164 em ações preferenciais ao por-

tador
2. O preço minimo para licitação de cada direito será de CrS 0,01, sendo o valor resultante da venda contabilizado como reserva para. futuro aumento de

capital.
3. A subscrição deverá ser efetivada pelos adquirentes dos direitos até 07 04.82, pelo valor unitário de CrS 4,31' (quatro cruzeiros e trinta e um centavos),

nos escritórios da Cia., no Rio de Jineiro, à Rua Conde de Bonfim, 1.289 Tijuca.
4. Os recursos obtidos através da subscrição serão destinados àb saneamento financeiro da Cia., com liquidação de seus débitos junto ao Banco Central

do Brasil
5. Na forma definida no aludido Programa de Privatização da Cia.,-oBanco Central propõe-sea adquirira totalidade dos direitos não negociados no.leilao,

integralizando suas subscrições com créditos seus junto à empresa.
6. Os controladores da Cia. e a Corretora licitante declaram desconhecer dados ou informações relevantes sobre a empresa que nàoisejam.deconhecimento

publico
7 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS SOBRE A EMPRESA
7 1 Indicadores Econômico-Financeiros

ITENS (em CrS milhões)

Receitas Líquidas
Lucro Operacional
Lucro Líquido do Exercício
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Exiglvel a Longo Prazo
Exigivel Total
Patrimônio Líquido
Capital Realizado
Valor Patrimonial da Ação (CrS)

1979

405
(99)
(11)
244
351
230
581
423
163
3,00

1980

926
8

85
684
739
119
858
717
281
5.31

1981

1.393
(389)
(278)
715

1.144
123

1.268
1.111

424
8,25

7.2 - índices

Lucro por Ação (CrS)
Lucro Operacional/Receita Líquida
Exigivel TotalPatrimónio Liquido
Liquidez Corrente

(0.08) H 0,63 T (2,06)
(0.24) 0,01 (0,28).' 1,37 1,20 1,14
0,70 0.93 0,63

7.3 - Os índices Exigivel Total/Património Liquido e Liquidez Corrente,após subscritas as ações referentes aos direitos leiloados.passarão a ser os seguintes:
Exigivel Total/Patrimônio Líquido  '¦  0,37
Liquidez Corrente  '^°

8. Negociação das ações Ordinárias e Preferenciais, ao portador, da Cia., em 1981 e 1982. nas Bolsas de Valores de São Paulo e do Rio de Janeiro:

BOLSA DE SÃO PAULO BOLSA DO RIO DE JANEIRO

1981 OP PP OP PP Cotação  Cotação  Cotação  Cotação
Quantid. média Quantid. média Quantid. média Quantid. média
1.000 CrS 1000 CrS 1.000 CrS 1.000- CrS

JANEIRO 183 0,72 2.356 0,74 411 0,76 741 0,76
FEVEREIRO 2.218 1.05 2.246 1.11 120 0.87 559 0,91
MARÇO 4.620 1,31 6.694 1.42 1319 1.23 1.862 1,28
ABRIL 3.165 1.79 2.837 1.48 124 1,62 153 1,41
MAIO 2.711 . 2.58 5322 2.18 44 2.03 131 1,95
JUNHO 11.245 3,75 8.286 - 3,11 75 3,37 172 3,19"
JULHO 5.456 3,12 3.244 2.66 86 3.54 53 3,22
AGOSTO 8.918 3,03 641 2,60 19 2,50 60 2,28
SETEMBRO 4.044 3,71 4.311 2.97 3,28 24 2.07
OUTUBRO 860 3.71 2.27 2,11
NOVEMBRO 13.131 3,07 562 1.84 3,00 26 1,26
DEZEMBRO 3.216 2.23 814 1.08 1,84 43 0.95

TOTAIS 59767 — ¦ 37322 2.217 3.833 —

1982 ~ 
~ 

•

JANEIRO 545 2.21 1025 1,19 1,20
FEVEREIRO 300 2,00 751 0.95 1.00 7 0,65 [

9. As ações oriundas do aumento de capital, cujos dire!:os de subscrição estão sendo leiloados.farào jus a dividendos integrais a partir do exercício que
se iniciou em 0101.82. '

10 A operação será realizada de acordo com as normas da Bolsa de Valores de Sáo Paulo e a liquidação se fará diretamente entre as partes.
11 As despesas de corretagem com a realização da operação serão de acordocom a tabela em vigor, sendo as de'venda por contado vendedor e as de

compra por conta do comprador
12. Os interessados em informações complementares sobre a operação e empresa emitente poderão obtê-las junto èCorretora licitante, à BOVESPA, à

Empresa e à C.V.M.
13. Os termos do presente Edital foram aprovados pela CVM Comissão de Valores Mobiliários, tendo inclusive a Bolsa de Valores de São Paulo autorizado

a realização da operação em publico leilão
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Bonn quer debater questão
salvadorenha com Brasília

Bonn — El Salvador é o principal
assunto que os Ministros das Relações
Exteriores do Brasil e da Alemanha
terão a conversar durante a visita que
Hans-bietrich Genscher fará a Brasilia,
acompanhando seu Presidente, Karl
Carstens, na Semana Santa. Se depen-
der apenas dos diplomatas alemães, a
mensagem de Genscher a seu colega
Saraiva Guerreiro é clara: a Alemanha
não está interessada em abrir mais um
foco de conflito com seu principal alia-
do, os Estados Unidos, por culpa de um
pais na América Central.

No próprio Ministério das Relações
Exteriores alemão, a conduta de Bonn
frente aos focos de conflito na América
Central é definida como "muito confü-
sa". Enquanto diplomatas já enxergam
em Manágua uma nova Havana e pre-
tendiam enviar observadores às elei-
ções em El Salvador, Ministros social-
democratas visitavam a Nicarágua e
emissários do SPD prometiam toda aju-
da (desde que não militar) à esquerda
salvadorenha.

Solução política
No caso de El Salvador não é só a

pasta de Genscher que manda na con-
duta do Governo alemão (fundações po-
liticas dos Partidos chegam a concorrer
com os próprios diplomatas) e, por isto,
uma alta fonte do Ministério dás Rela-
ções Exteriores, em Bonn, acha que o
Ministro alemão só poderá reafirmar ao
seu colega Saraiva Guerreiro os princí-
pios que a Alemanha e o Brasil julgam
ter em comum: solução política do con-
flito em El Salvador, recusa em intervir
militarmente e ajuda econômica aos
paises pobres da região.

Na reação de países como o Brasil à
declaração de reconhecimento da guer-
rilha salvadorenha por parte da França
(e do México* os alemães se sentem
confirmados em sua posição de retrai-

William Waack1
mento. Os diplomatas de Genscher
apressaram-se em aplaudir o plano de
ajuda econômica de Reagan para a
América Central e convenceram o
Chanceler Helmut Schmidt a abando-
nar discretamente seu projeto de um
Plano Marshall para a mesma região,
pois Isto só traria maior engajamento (e
problemas) para os alemães.

Genscher e Guerreiro, que se conhe-
cem bem e têm-se avistado com relativa
freqüência nos últimos anos, não teriam
além de El Salvador qualquer outro
tema de relevância a ser tratado. Fontes
diplomáticas alemãs garantem com to-
do empenho (até pessoal) que o acordo
nuclear, a plano 2 mil da Eletrobrás ou
os atrasos em Angra náo ocuparão os
dois Ministros. Outras querelas nas re-
lações bilaterais — medidas protecio-
nistas na CEE, política de subvenção de
exportações brasileiras, atuação de
multinacionais alemãs no Brasil — tam-
bém não são assunto para os dois, afir-
ma-se em Bonn.

É bastante provável que Genscher
repita seus conhecidos pedidos para
que o Brasil utilize seus contratos na
África Negra para ajudar a Alemanha e
as outras potências ocidentais a encon-
trar uma saída para o problema de
Namíbia. Sobre esse tema guerreiro já
foi abordado publicamente por Gens-
cher durante uma de suas últimas esta-
das em Bonn. (

De resto, òs dois Ministros deverão
repassar em grande pinceladas os prin-
cipais problemas mundiais, entre os
quais se destacam a situação na Polo-
ma e no Oriente Médio. A agenda de
Genscher — assim como a do Presiden-
te Carstens — não prevê nada de especí-
fico, mas diplomatas alemães afirmam
que seu Ministro está interessado, prin-
cipalmente, em conhecer a avaliação
brasileira da politica norte-americana
na América Central.

Visita começa no domingo
Bonn (do correspondente)—Um aus-

tero professor de Direito, especialista
em relações internacionais, conserva-
dor e até popular apesar de seu jeito
reservado. Assim é Karl Carstens, o
Presidente alemão-ocidental que vem
visitar o Brasil a partir de domingo.
Falando ao JORNAL DO BRASIL an-
tes de deixar sua Capital, Cartens fixou '
alguns pontos: acha a cooperação nú-
clear teuto-brasileira positiva para cs
dois lados, aprecia bastante o papel
moderador do Brasil no Diálogo Norte-
Sul e garantiu que seu país é contrário a
qualquer forma de protecionismo eco-
nômico.

Carstens é da Oposição democrata-
cristã, e esse fato só não tem maiores
repercussões na Alemanha devido às
reduzidas competências políticas do
Presidente dentro desse sistema parla-
mentar. De qualquer maneira, sua elei-
ção indireta, em 1979, causou grande
polêmica. Carstens era conhecido por
suas violentas críticas a ostpolitik do
Governo social-democrata e seu passa-
do durante a época do nazismo foi alvo
de forte campanha de imprensa.

Atravessou o país a pé
Já na metade de seu período presi-

dencial, Carstens conseguiu pelo menos
um êxito: superou os baixos índices de
popularidade iniciais. Sua receita do
sucesso baseou-se numa abstinência
política surpreendente até para a figura
do Presidente e na decisão de através-
sar a Alemanha Ocidental a pé, de Nor-
te a Sul. Carstens, de fato, caminhou 1
mil 100 quilômetros em várias etapas,
às vezes seguido por enorme cortejo de
entusiastas de pedestrianismo, e rom-
peu a imagem de político frio e distante.

Carstens só deixou seu silêncio poli-
tico em duas ocasiões. Na primeira,
apoiou totalmente a expansão do pro-
grama nuclear alemão e, na segunda,
criticou os fortes movimentos pacifis-
tas, ao afirmar que qualquer soldado da
bundeswehr faz mais pela paz do que os
manifestantes nas ruas. Aliás a postura
da juventude alemã na atual conjuntu-
ra é uma das principais preocupações
do Presidente. Foi com decidida profis-
são de fé rias instituições políticas e
democráticas que abriu sua entrevista
exclusiva ao JORNAL DO BRASIL.

— Noventa e nove por cento da po-
pulação alemã escolheram um dos três
Partidos tradicionais, representados no
Parlamento, durante as últimas elei-
ções nacionais. Há somente minorias
combatendo nosso Estado. Como se po-
de falar em cansaço de nossas estrutu-
ras e descontentamento com os politi-
cos diante de um resultado desses? —
perguntou o Presidente.

Carstens foi, sucessivamente, Secre-
tário de Estado nos Ministérios das Re-
lações Exteriores, da Defesa, na Chan-
celaria e chefe de gabinete do Chanceler
Kurt Georg Kiesinger (quando supervi-
sionou, entre outros, os serviços secre-
tos alemães). Visitou o Rio de Janeiro
como diplomata, em 1965, e acha que
sua atual viagem ao Brasil, durante a
Semana Santa, poderá ajudar a dimi-
nuir preconceitos que possam existir de
parte a parte.

Essa frase do Presidente foi, sua rea-
ção ao ser indagado sobre uma pesquisa
de opinião pública, encomendada há

Bónn
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Presidente Karl Carstens
dois. anos pela Embaixada alemã em'
Brasília, que revelou tendências negati-
vas na imagem dos alemães no Brasil.
Carstens considera reduzidas as infor-
mações de lado a lado sobre os respectl-
vos países e por isso não se considerou
surpreendido com alguns dos resulta-
dos revelados pela pesquisa (entre eles,
o de que os brasileiros no Rio e Sâo
Paulo acham os soviéticos mais simpá-
ticos do que os alemães).

Elogios ao Brasil I
Carstens não poupou elogios à politi-

ca externa brasileira, ressaltando espe-
cialmente o papel mediador do país.no
Diálogo Norte-Sul e sua influência mo-
deradora sobre conflitos e focos de crise
na América Latina. O Presidente ale-
máo acha que o Brasil deverá aumentar
no futuro sua influência política no ce-
nário mundial, devido ao espaço geo-
grafico ocupado e o nível de desenvolvi-
mento econômico atingido. £

Nossa politica consiste em mos-
trar solidariedade aos países em desen-
volvimento. Somos contra todas as for-
mas de protecionismo no mercado mün-
dial e decididos partidários do livre
trânsito de capitais e mercadorias" —
declarou Carstens.

Preocupado em náo interferir em as-
suntos internos da política brasileira,
Carstens preferiu não fazer declarações
específicas sobre o acordo nuclear.: O
Presidente alemão.considera a energia
nuclear uma fonte indispensável, devi-
do ao seu pouco risco e a possibilidade
de cortar a dependência do petróleo,
mas acha que é problema de cada pais
decidir sobre seu uso. O acesso de paí:
ses em desenvolvimento como o Brasil à
tecnologia, nuclear, Carstens não consi-
dera um problema agudo e muito me-
nos um perigo para a estabilidade mün-
dial. Quanto à cooperação nuclear entre
o Brasil e a Alemanha Ocidental "foi
lacônico:

Acho essa cooperação positiva e
vantajosa para os dois lados e espero
que continue.

Schmidt aguarda decisão russa

BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S A

Bonn — O Chefe do Governo da
Alemanha Ocidental, Chanceler Hei-
mut Schmidt, disse em entrevista à
televisão sueca que o congelamento pe-
los soviéticos da instalação de mísseis
nucleares de médio alcance a Leste dos
montes Urais será bem-vindo se Moscou
diss_er, depois disso, que está querendo
jogar fora os mísseis.

O Presidente Leonid Brejnev anun-
ciou há duas semanas que Moscou tinha
suspendido a instalação de mísseis SS<-
20 a Leste dos Urais, mas acrescentou
que poderia recomeçar a instalação se a
Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN) iniciasse preparativos
para instalar mísseis americanos Per-
shing-2 e Cruise na Europa.

Interessante
— Se essa moratória unilateral signi-

ficar um sinal de que os russos estão
preparados para mais tarde também

destruí-los — os SS-20 que eles tém^m
excesso — então seremos capazes de
julgar positiva a sua atitude. Por fin-
quanto, é um gesto muito interessante
— disse Schmidt à televisão.

O Chanceler afirmou também que a
União Soviética já instalou suficientes
SS-20, com três ogivas nucleares cada
um, para atingir qualquer alvo na Eu-
ropa.

Schmidt disse que desejava quê o
Kremlin tivesse introduzido sua propôs-
ta nas atuais negociações soviético-
americanas em Genebra sobre forças
nucleares na Europa.

— Desse modo, parece um poucojam
lance para frustrar as negociações, de
fora — disse o Chanceler.

Acrescentou que está satisfeito com
os progressos das conversações de pe-nebra (em recesso até maio). Não há4x>r
que criticar qüalquei dus lados até ágo-
ra, disse Schmidt. t-rm
(
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u Mulher fuma mais que homem
Nações Unidas—Uma pesquisa realizada pela Orga-

ni_ação Mundial de Saúde revelou que em grande parte
dós países do mundo as mulheres estão fumando tanto
quanto, ou mais, que os homens. Na Itália, a porcenta-
gem é de 55% de mulheres fumantes para 51% de homens
fumantes.

As adolescentes uruguaias, entre 16 e 18 anos, que
ocupam o terceiro lugar entre os países nos quais foi feita
a pesquisa, estão fumando mais que os homens. Nos
Estados Unidos, Canadá e Suécia, porém, o tabagismo
diminuiu entre os jovens.

Riyad adota democracia
- < Riyad — O Príncipe herdeiro da Arábia Saudita,
Fahd Asdz Ibu Saud, anunciou que um sistema islâmico
de Governo democrático será adotado em junho pela
primeira vez na história do pais.

— Náo negamos a importância de efetuar consultas
nem a responsabilidade coletiva no processo de formular
decisões através de um grupo seleto de homens sábios—
disse o Príncipe.

Fahd não explicou como o sistema funcionará na
prática, mas indicou que é parte de uma estratégia
saudita destinada a aumentar o prestigio internacional
do pais e a propiciar a integração econômica com outros
membros do Conselho de Cooperação do Golfo, formado
há 11 meses com o Kuwait, Uniáo dos Emirados Árabes,
Bahrein, Qatar e Omâ.

Comissão propõe unir
católicos e anglicanos

•jan Veneza prende jornalista
¦¦.a'»

../^Veneza — O jornalista Luc Villoresi, de La Repubbli-
ca de Roma, foi detido ontem em Veneza, por ordem da
comissão especial que investiga o caso, por se negar a
ifevéiar a fonte que o informou supostas torturas pratica-
.das pela polícia em membros do grupo terrorista Briga-
das Vermelhas.

; No Parlamento, o Ministro do Interior, Virgílio Rog-
nòni, ao ser interpelado, negou com veemência que a
polícia tivesse usado do recurso da tortura para obter
confissões de terroristas. Outro jornalista, Vittorio Buffa,
de L'Expresso, foi libertado quando a organização slndi-
cal dos policiais forneceu às autoridades elementos sobre

,!a" fonte em que a notícia fora obtida.

Americano acusa Pentágono-IWl',
-ló«

Washington — Os tanques e armamentos soviéticos
&.áo cheios de problemas que o Departamento de
Defesa americano nunca menciona, tentando confundir
à 'opinião pública dos EUA, afirmou ontem o deputado
democrata Les Aspin, membro do comitê do Congresso
para os serviços armados.

Les Aspin, um ex-funcionário do Pentágono, divul-
gou durante o fim de semana uma lista do equipamento
militar soviético em poder das Forças Armadas america-
nas que foi considerado defeituoso. Ele disse que o
Pentágono superestima o poder militar soviético e "ten-

jífapevar o público a pensar que precisamos gastar mais
em defesa do que o necessário".

§|" Moçambique prepara milícia
ft." Lisboa — Moçambique prepara unidades de milícias,

com o recrutamento de voluntários e quadros da Freli-
irto, Partido único no Poder, para dar apoio ao Exército
na*luta contra òs guerrilheiros anticomunistas da Resis-
tência Nacional, cujo efetivo é calculado em 12 mil'Jjomens, a metade dos quais bem armada.

HP Citando fontes governamentais, a agência noticiosa
portuguesa diz em despacho procedente de Maputo que
o Presidente Samora Machel ordenou uma série de
medidas destinadas a neutralizar a atividade dos rebel-
des, no curso da mudança de comandos do centro do
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AVISO
TOMADA DE PREÇOS N° 03/82

• A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Filial Rio
de Janeiro, realizará licitação no dia 15 de
abril de 1982, às 11:00 (onze) horas, para
instalação e locação de centro telefônico
automático PABX, equipamento de força,
aparelhos telefônicos, bem como serviços
de manutenção da rede e equipamentos no
futuro prédio da Gerência de Loterias (An-
daraí) — Rua Duquesa de Bragança n°
•100/Rio de Janeiro.

Os interessados poderão obter EDI-
TAL e outros esclarecimentos na CPL/RJ,
no horário das 10:00 às 16:00 horas no 24°
andar do Edifício-Sede, na Avenida Rio
Branco, 174 — Centro — Rio de Janeiro.
Capital mínimo exigido: CrS 4.000.000,00
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Quem poupa na Caixa esta com mais.
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SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
DE INTERESSE PARA 0

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
BONIFICAÇÃO EM AÇÕES
Comunicamos que a partir do dia 05-04-1982, estare-

mos atendendo aos acionistas para o processamento das
seguintes bonificações em ações:

1) de 3,8861091% sobre o capital de CrS
1.291.745200,00. em ações preferenciais classe
"C" conforme deliberação da AGE de 29-4-81;

2) de 120% sobre o capital de CrS 1.341.943.829.00,
em ações da mesma espécie das ações possuídas,
aprovada pela AGE de 17-12-81.

Os acionistas deverão se apresentar, nos endereços
abaixo, munidos de seus títulos múltiplos, de prova de
identidade e do CPF ou CGC Lembramos que, nos termos
do Artigo 6o do Estatuto Social, os acionistas poderão

i compor-se da maneira que melhor consulte seus interes-
ses. afim de evitarem sobras fracionárias.

Ficam suspensas, do dia 05 a 20-04-1982, as conver-
soes, desdobramentos e transferências de ações.

Locais de atendimento:
Belo Horizonte (MG) — Av. Afonso Pena, 928 —

(Corval S.A.)
São Paulo (SP) — Av. Brig. Faria Lima. 1237 —

5o andar — Conj. 501
Rio de Janeiro (RJ) — Praça Pio X, 98 — 8r-

andar
Salvador (BA) — Rua Rubem Berta. 280 —

Pituba
Brumado (BA) — Vila de Catiboaba
Porto Alegre (RS) — Av. Presidente Franklin

Roosevelt. 745
Montes Claros (MG) 24 de março de 1982.

José Tarcísio Guimarães Guerra
Diretor de Relações com o Mercado

(P

Noênio Spínola
Londres — Quatro séculos e meio

depois que o Rei Henrique VHI iniciou o
processo de separação entre a Igreja
Católica Inglesa e a Romana, um do-
cumento foi divulgado em Londres pro-
pondo a reaproximação de anglicanos e
apostólicos romanos, com a admissão
condicional da primazia do Papa.

Preparado por uma comissão con-
junta cujos trabalhos vêm desde janeiro
de 1967, o documento precede a visita
do Papa João Paulo n à Grã-Bretanha,
em maio, e apesar do tom conciliador
deixa ainda em aberto várias linhas de
divergência.

Em 1532
A separação entre Roma e a Igreja

Anglicana começou em 1532, em meio à
reforma protestante que sacudia a Eu-
ropa, quando o Papa Clemente VII ne-
gou-se a permitir o casamento do mo-
narca inglês com Ana Bolena, invali-
dando sua união anterior. Nos séculos
que se seguiram o nome do Arcebispo
de Canterbury — a autoridade máxima
da Igreja Anglicana—foi um dos sinôni-
mos de heresia e separatismo para os
católicos romanos.

O Arcebispo atual, Dr Robert Run-
cie, é casado, pai de dois filhos e politi-
camente moderado. O documento di-
vulgado ontem reflete sua personalida-
de e é em geral uma tentativa de recon-
ciliar os anglicanos com a Igreja Roma-
na, sem abrir mão de uma série de
princípios teológicos.

A comissão procurou concentrar
seus trabalhos em quatro dificuldades
fundamentais: o significado da "infalibi-
lidade" do Papa, a natureza da jurisdi-
çào atribuída ao Bispo de Roma como
titular do primado universal, o significa-
do da linguagem do "direito divino" e a
interpretação de textos que remontam
ao papel de São Pedro como continua-
dor de Cristo."No passado" — afirma o texto divul-
gado pela comissão — "a doutrina cato-
lica romana segundo o qual o Bispo de
Roma é o primaz universal por direito
divino, ou por lei, foi considerada como
inaceitável. No entanto, acreditamos
que a primazia do Bispo de Roma pode
ser afirmada como parte da vontade de
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Robert Runcie
Deus de uma união universal em termos
compatíveis com nossas tradições".

O documento reconhece, porém, que
a primazia do Papa "é fonte de ansieda-
de para os anglicanos diante da possibi-
Udade de usurpação de direitos de bis-
pos em suas províncias ou padres em
suas paróquias. "Os anglicanos têm o
direito a garantias de que o reconheci-
mento da primazia universal do Bispo
de Roma não envolve a supressão de
tradições teológicas, litúrgicas ou de
outra natureza, bem como a imposição
de tradições totalmente alheias à suas".

Mais explicito é o documento quanto
à tese da "infalibilidade do Papa", ao
afirmar que a infalibilidade é um termo
aplicável incondicionalmente apenas a
Deus.

"A despeito da nossa concordância
sobre a necessidade universal de prima-
zia em uma igreja unida" — acrescen-
tam — "os anglicanos não aceitam a
posse garantida do privilégio da assis-
tência divina necessariamente vincula-
da ao cargo de Bispo de Roma, em
virtude da qual suas decisões formais
possam ser absolutamente garantidas
antes mesmo qúe os fiéis a recebam.

Mau tempo adia
para hoje pouso
da Colúmbia

Houston, Texas — A descida da nave
espacial recuperável Colúmbia, previs-
ta para as 16h27min de ontem, foi adia-
da para hoje devido aos fortes ventos
que cobriram de areia as pistas de pou-
so na Base Aérea de White Sands, Novo
México. A velocidade dos ventos che-
gou a 60 km horários com visibilidade
de três quilômetros, condições pouco
adequadas para a Colúmbia, que desce
como um planador.

O porta-voz do Centro Johnson, Jack
Reilly informou que a nave poderá des-
cer em uma pista de concreto do Centro
Espacial Kennedy em Cabo Canaveral,
Flórida, local do lançamento, se o tem-
po em White Sands for ruim hoje. A
Colúmbia tem condições de ficar mais
três dias no espaço além dos sete pre-
vistos.

Pista maior
A NASA náo queria usar a pista da

Flórida antes que o shuttle terminasse
sua fase de testes em junho, quando
deverá ser realizado o quarto vôo. Os
técnicos preferem White Sands porque
a pista é bem maior, cerca de 14 quilo-
metros, e está longe de áreas povoadas.
Além disso todo o equipamento de su-
porte que estava na base de Edwards,
na Califórnia, foi levada para lá. Ed-
wards, local de pouso das duas primei-
ras missões, não será usada dessa vez
porque fortes chuvas inundaram as
pistas.

O controle da missão não deseja
adiar o pouso novamente porque as
previsões de tempo são ruins para Cabo
Kennedy nos dias seguintes, mas os
boletins ontem previam condições me-
teorológicas melhores para hoje em
White Sands. A decisão final sobre o
adiamento partiu de John Young, co-
mandante da primeira missão da Co-
lumbia, que voou em um avião modifi-
cado para descer como a nave recupera-
vel e constatou que as condições eram
inadequadas. Young é responsável pela
verificação das condições meteorológi-
cas para as missões do shuttle.

Os astronautas Jack Lousma e Gor-
don Fullerton já haviam iniciado os
preparativos para a descida quando
chegou a ordem de adiamento, dada
pelo controle em Houston.

Palestinos vão
boicotar Governo
civil israelense

Jerusalém — Prefeitos palestinos de
oito cidades da Cisjordania e Gara afir-
maram que boicotarão o Governo civil
israelense que será. instalado naqueles
territórios árabes ocupados, alegando
que a nova administração — em substl-
tuiçáo ao Governo militar israelense —
é parte de um plano do Estado judaico
para impor uma autonomia limitada às
duas regiões. Ontem, no 10° dia de vio-
lência nos territórios ocupados, três pa-
lestmos ficaram feridos.

Os Prefeitos de Belém, Hebron, Tul-
karim, Dura, Beit Sahour, Qalqiya,
Anabta e Gaza firmaram uma declara-
ção, se recusando a se reunir com o
Governo civil israelense, liderado pelo
professor Menahem Pilsonwas. O boico-
te anunciado pelos prefeitos nâo teve
reação imediata de Israel, mas o Gabl-
nete do Primeiro-Ministro Menahem
Begin elogiou a ação militar contra os
manifestantes palestinos.

Os nacionalistas palestinos rejeitam
o plano de autonomia limitada que Is-
rael pretende aplicar na Cisjordania e
Gaza porque defendem a plena liberda-
de dos territórios árabes ocupados.

Essas medidas provocaram manifes-
tações de protestos na população árabe
da Cisjordania e Gaza, com a repetição
de uma série de incidentes, os mais
violentos nos 14 anos e meio de ocupa-
ção e que já ocasionaram a morte de
sete palestinos e de um sargento israe-
lense.

Líderes de cerca de 600 mil árabes
israelenses da região Norte da Cisjordà-
nia convocaram uma greve geral para
hoje, em protesto contra a politica do
Governo de Israel e a favor da criação

,de um EsjfaÉjÓ palestino soberano. O
Governo israelense mobilizou toda a
polícia da área.

Os manifestantes celebrarão hoje o
Dia da Terra, como fazem há cinco anos,
desde que, a 30 de março de 1976, seis
palestinos foram mortos pela polícia
israelense durante atos de protesto.

A ÒLP ridicularizou as acusações de
Israel de que a organização palestina
estaria planejando para maio uma gran-
de rebelião na Cisjordania e em Gaza.

— Há sempre uma rebelião, mas náo
temos uma data especifica. Maio é uma
invenção de Israel. Os israelenses náo
devem culpar outros por suas atrocida-
des — disse um porta-voz da OLP.
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Tonda, Hepburn
e filme inglês
ganham o Oscar

iaáo,

Los Angeles — O ator Henry Fonda, de 77 anos, dos
""^uais 47 dedicados à profissão, foi premiado pela primei-' ,ríá vez com um Oscar na categoria de melhor ator, por seu

trabalho em Num Lago Dourado. Doente em estado
grave, Fonda foi representado por sua filha, Jane Fonda.

sriuc a grande surpresa da 54a cerimônia de entrega dos
' "ptêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográfi-

¦cas de Hollywood foi os Oscar dados ao filme inglês
Chariots of Fire (Carruagens de Fogo), como melhor

: 'filme, melhor roteiro original, melhor partitura original,
do compositor grego Vangelis.

"Reds"
ãü oi Katharine Hepburn, que contracenou com Henry

Fonda em Num Lago Dourado, ganhou o Oscar de
-melhor atriz. Reds, o grande favorito, foi contemplado

>b nas categorias de melhor diretor, Warren Beatty, melhor
b fotografia, Vlttorlo Storaro, e melhor atriz coadjuvante,
«"Maureen Stapleton.
ifls stapleton ganhou o Oscar logo no Início da festa e

disse que esperava dividir as honras com o prêmio"'"devido há muito tempo a Henry Fonda.
fnsq o filme Caçadores da Arca Perdida ganhou o maior
"n número de prêmios. Oscar de montagem, direção de arte,
- afeitos visuais e som. Na categoria Documentário, ga-

-nhou Genocídio (longa-metragem) e Close Harmony
^ (êurta-metragem). O prêmio para o filme em língua,;' estrangeira saiu para o húngaro Mephisto.¦afi9Í Albert Broccoli, produtor das películas de aventuras' 'de James Bond, recebeu o prêmio especial Irving Thal-

bert. A veterana atriz Barbara Stanwyck, que Jamaisr"Xtenceu um Oscar, recebeu ontem um prêmio honorário
especial da Academia, o qual lhe foi entregue pelo cantor

80 é ator John Travolta. Danny Kaye recebeu também um',:'pirêmio especial por trabalho junto à UNICEF.¦ O Oscar de melhor maquilagem, concedido pela'¦primeira vez este ano, saiu para Rick Chandler, por seu
1 trabalho em An American Werenwolf in London, onde"há seqüências em que o protagonista se transforma em

lobisomem.
oâíusi John Gielgud ganhou o Oscar de melhor ator coadju-

'¦''¦'Vante com o filme Arthur, o Milionário Sedutor. Este
filme venceu o prêmio de melhor música na categoria de
canção, com Best That You Can Do.

A cerimônia de entrega do Oscar foi antecipada para
às 18h (horário de Los Angeles) para que os espectadores

-_,_„<}a costa Leste pudessem assistir a festa sem varar a
ggsnolte. Com a chuva e a claridade ainda do dia, o início da

; festa perdeu um pouco do seu glamour. Johnny Carson,
que mais uma vez foi apresentador, referiu-se irônica-
mente ao tempo, dizendo: "Que tristeza, acabo de ver

Ripais de 40 mil dólares irem por água abaixo".
¦f*^' Diante do Dorothy Chandler Pavilion, cerca de 500
.....pessoas assistiam à chegada dos convidados e artistas
H«preferidos, mas muitos não resistiram à chuva e à falta
. vude abrigo diante do Dorothy Chandler. Havia também
«.«.Índios de várias tribos que protestaram contra a Acade-

miâ de Artes Cinematográficas, que não indicou o filme
IpStfndwalker, uma produção independente sobre a vida
|¦•'< dos indígenas norte-americanos antes da chegada dos*_> ....europeus.
&&^,. O ator Vernon Washington, da série de televisão The

Jeffersons, também fez criticas ao Oscar, dizendo que
-deveriam haver mais indicações de atores negros para o
-prêmio. Vernon Washington disse que "a indústria do
cinema utilizou uma arma muito destrutiva: a exclusão".

r A história de Henry Fonda está no "Caderno B"
¦"-.* Sm 
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A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Filial Rio
de Janeiro, realizará licitação no dia 15 de
abril de 1982, às 11:00 (onze) horas, para
instalação e locação de centro telefônico
automático PABX, equipamento de força,
aparelhos telefônicos, bem como serviços
de manutenção da rede e equipamentos no
futuro prédio da Gerência de Loterias (An-
daraí) — Rua Duquesa de Bragança n°
100/Rio de Janeiro.

Os interessados poderão obter EDI-
TAL e outros esclarecimentos na CPL/RJ,
no horário das 10:00 às 16:00 horas no 24°
andar do Edifício-Sede, na Avenida Rio
Branco, 174 — Centro — Rio de Janeiro.
Capital mínimo exigido: CrS 4.000.000,00

(P

Quem poupa na Caixa esta com mais.
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CGC-MF 19.791.268/0001-17

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
DE INTERESSE PARA 0

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
BONIFICAÇÃO EM AÇÕES
Comunicamos que a partir do dia 05-04-1982. estare-

mos atendendo aos acionistas para o processamento das
seguintes bonificações em ações:

1) de 3,8861091% sobre o capital de Cr$
1.291.745.200.00, em ações preferenciais classe
"C", conforme deliberação da AGE de 29-4-81,

21 de 120% sobre o capital de CrS I 341 943 829,00,
ern ações da mesma espécie das ações possuídas,
aprovada pela AGE- de 17 i?81

Os acionistas deverão se apiesemai nos endereços
abaixo, munidos de seus tituios múltiplos de prova de
identidade e do CPF ou CGC Lei nbiamos que rios termos
do Artigo 6o do Estatuto Sot.iai os acionistas poderão
compor-se da maneira que meliioi consulte seus interes
ses, afim de evitarem sobras fiacionárias.

Ficam suspensas, do dia 05 a 20-04-1982. as conver-
soes. desdobramentos e uansfeiéncias de ações

Locais de atendimento
Belo Horizonte (MG) — Av Afonso Pena. 928 —

(Corval SA)
São Paulo (SP) — Av Bng Faria Lima. 1237 —

5' andar — Conj 501
Rio de Janeiro (RJ) — Praça Pio X. 98 — 8;

andar
Salvador (BA) — Rua Rubem Berta 280 -

Pituba
Brumado 'BAi — Vila de C.atiboada
Porto Alegre (RS) - Av Presidente fianklin

Roosevelt. 745
Montes Claros (MGl 24 de março de 1982

Juse Tarcísio Guimarães Guerra
Diretor de Relações com o Mercado

(P

Comissão propõe unir
católicos e anglicanos

Noênio Spínola
Londres — Quatro séculos e meio

depois que o Rei Henrique Vin iniciou o
processo de separação entre a Igreja
Católica Inglesa e a Romana, um do-
cumehto foi divulgado em Londres pro-
pondo a reaproximação de anglicanos e
apostólicos romanos, com a admissão
condicional da primazia do Papa.

Preparado por uma comissão con-
junta cujos trabalhos vêm desde janeiro
de 1967, o documento precede a visita
do Papa João Paulo II à Grã-Bretanha,
em maio, e apesar do tom conciliador
deixa ainda em aberto várias linhas de
divergência.

Em 1532
A separação entre Roma e a Igreja

Anglicana começou em 1532, em meio à
reforma protestante que sacudia a Eu-
ropa, quando o Papa Clemente VII ne-
gou-se a permitir o casamento do mo-
narca inglês com Ana Bolena, invali-
dando sua união anterior. Nos séculos
que se seguiram o nome do Arcebispo
de Canterbury — a autoridade máxima
da Igreja Anglicana—foi um dos sinôni-
mos de heresia e separatismo para os
católicos romanos.

O Arcebispo atual, Dr Robert Run-
cie, é casado, pai dé dois filhos e politi-
camente moderado. O documento di-
vulgado ontem reflete sua personalida-
de e é em geral uma tentativa de recon-
ciliar os anglicanos com a Igreja Roma-
na, sem abrir mão de uma série de
princípios teológicos.

A comissão procurou concentrar
seus trabalhos em. quatro dificuldades
fundamentais: o significado da "iníalibi-
lidade" do Papa, a natureza da jurisdi-
ção atribuída ao Bispo de Roma como
titular do primado universal, o significa-
do da linguagem do "direito divino" e a
interpretação de textos que remontam
ao papel de São Pedro como continua-
dor de Cristo."No passado" — afirma o texto divul-
gado pela comissão — "a doutrina cato-
lica romana segundo o qual o Bispo de
Roma é o primaz universal por direito
divino, ou por lei, foi considerada como
inaceitável. No entanto, acreditamos
que a primazia do Bispo de Roma pode
ser afirmada como parte da vontade de
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Robert Runcie
. Deus de uma união universal em termos
compatíveis com nossas tradições".

O documento reconhece, porém, que
a primazia do Papa "é fonte de ansieda-
de para os anglicanos diante da possibi-
lidade de usutpaçâo de direitos de bis-
pos em suas províncias ou padres em
suas paróquias. "Os anglicanos têm o
direito a garantias de que o reconheci-
mento da primazia universal do Bispo
de Roma não envolve a supressão de
tradições teológicas, litúrgicas ou de
outra natureza, bem como a imposição
de tradições totalmente alheias à suas".

Mais explícito é o documento quanto
à tese da "infalibilidade do Papa", ao
afirmar que a infalibilidade é um termo
aplicável incondicionalmente apenas a
Deus.

"A despeito da nossa concordância
sobre a necessidade universal dé prima-
zia em uma igreja unida" — acrescen-
tam — "os anglicanos não aceitam a
posse garantida do privilégio da assis-
tência divina necessariamente vincula-
da ao cargo de Bispo de Roma, em
virtude da qual suas decisões formais
possam ser absolutamente garantidas
antes mesmo que os fiéis a recebam.

Mau tempo adia
para hoje pouso
da Colúmbia

Houston, Texas — A descida da nave
espacial recuperável Colúmbia, previs-ta para as 16h27min de ontem, foi adia-
da para hoje devido aos fortes ventos
que cobriram de areia as pistas de pou-so na Base Aérea de White Sands, Novo
México. A velocidade dos ventos che-
gou a 60 km horários com visibilidade
de três quilômetros, condições poucoadequadas para a Colúmbia, que desce
como um planador.

O porta-voz do Centro Johnson, Jack
Reilly informou que a nave poderá des-
cer em uma pista de concreto do Centro
Espacial Kennedy em Cabo Canaveral,
Flórida, local do lançamento, se o tem-
po em White Sands for ruim hoje. A
Colúmbia tem condições de ficar mais
três dias no espaço além dos sete pre-
vistos.

Pista maior
A NASA não queria usar a pista da

Flórida antes que o shuttle terminasse
sua fase de testes em junho, quando
deverá ser realizado o quarto vôo. Os
técnicos preferem White Sands porque
a pista é bem maior, cerca de 14 quilo-
metros, e está longe de áreas povoadas.
Além disso todo o equipamento de su-
porte que estava na base de Edwards,
na Califórnia, foi levada para lá. Ed-
wards, local de pouso das duas primei-
ras missões, não será usada dessa vez
porque fortes chuvas inundaram as
pistas.

O controle da missão não deseja
adiar o pouso novamente porque as
previsões de tempo sáo ruins para Cabo
Kennedy nos dias seguintes, mas os
boletins ontem previam condições me-
teorológicas melhores para hoje em
White Sands. A decisão final sobre o
adiamento partiu de John Young, co-
mandante da primeira missão da Co-
lumbia, que voou em um avião modifi-
cado para descer como a nave recupera-
vel e constatou que as condições eram
inadequadas. Young é responsável pela
verificação das condições meteorológi-
cas para as missões do shuttle.

Os astronautas Jack Lousma e Oor-
don Fullerton já haviam iniciado os
preparativos para a descida quando
chegou a ordem de adiamento, dada
pelo controle em Houston.

Palestinos vão
boicotar Governo
civil israelense

Jerusalém — Prefeitos palestinos de
oito cidades da Cisjordãnia e Gaza afir-
maram que boicotarão o Governo civil
israelense que será instalado naqueles
territórios árabes ocupados, alegando
que a nova administração — em substi-
tuição ao Governo militar, israelense —
é parte de um plano do Estado judaico
para impor uma autonomia limitada às
duas regiões. Ontem, no 10° dia de vio-
lência nos territórios ocupados, três pa-
lestinos ficaram feridos.

Os Prefeitos de Belém, Hebron, Tul-
karim, Dura, Beit Sahour, Qalqiya,
Anabta e Gaza firmaram uma declara-
çáo, se recusando a se reunir com o
Governo civil israelense, liderado pelo
professor Menahem Pilsonwas. O boico-
te anunciado pelos prefeitos não teve
reação imediata de Israel.

Os nacionalistas palestinos rejeitam
o plano de autonomia limitada que Is-
rael pretende aplicar na Cisjordãnia e
Gaza porque defendem a plena liberda-
de dos territórios árabes ocupados.

Essas medidas provocaram manifes-
tações de protestos na população árabe
da Cisjordãnia e Gaza, com a repetição
de uma série de incidentes, os mais
violentos nos 14 anos e melo de ocupa-
ção e que já ocasionaram a morte de
sete palestinos e de um sargento israe-
lense.

Bomba mata 6 em
trem que ia de
Paris a Toulouse

Limoges, França — Uma bomba ex-
plodiu no segundo vagão do trem ex-
presso Cápitole, que fazia a linha Pa-
ris—Toulouse, causando a morte de seis
pessoas e ferimentos em 27. O trem
corria a 140 quilômetros por hora no
momento da explosão, às 21h locais.
Apesar dos estragos no vagão, à frente
do vagão-restaurante, o maquinista
conseguiu parar a composição centenas
de metros adiante.

Duas horas após o atentado, o trem
pôde partir para a cidade de Limoges, a
mais próxima do local e a cerca de 400
quilômetros de Paris. Os passageiros
interrogados pela polícia disseram náo
acreditar que a explosão fosse crimino-
sa. Nenhuma organização reivindicou o
atentado.
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Professores do Estado e Município param por reajuste
A naralisacão nacional do magistério Somente os professores puderam mmxmèmmmmitmimjmk :m*&Bm^mWrmm8mmmÊ®&mm ^f^BHHA paralisação nacional do magistério

do Io e 2o graus da rede pública, ontem,
teve, no Estado do Rio de Janeiro, mais
de 80% de adesões dos 110 mil professo-
res, 40 mil 105 pertencem às escolas do
Município do Rio de Janeiro, segundo
estimativas de dirigentes grevistas.

A paralisação fez parte do movimen-
to geral do funcionalismo contra o ar-
quivamento do projeto que lhe concedia
reajustes semestrais.

A data foi aproveitada também pelo
magistério estadual para protestar con-
tra o reajuste de 77,3% concedido ao
funcionalismo estadual e municipal. As
reivindicações de toda a classe são:
140% de aumento; paridade para os
aposentados; e 13° salário, mas os pro-
fessores querem também o enquadra-
mento definitivo no Plano de Cargos e
Vencimentos; a adição da maior gratifl-
cação pbr regência de turma (cerca de
Cr$ 16 mil) ao piso salarial; e outros
benefícios.

Organização
O Dia Nacional de Luta do Funcio-

nalismo Público foi comemorado ontem
porque, até essa data, o Congresso deve-
ria votar o projeto de emenda constitu-
cional do Senador Afonso Camargo
(PMDB-Paraná) que concedia os reajus-
tes semestrais aos funcionários públi-
cos. Como o presidente do Senado, Se-
nador Jarbas Passarinho, o retirou da
pauta, a votação não pode ser realizada,
conforme explicou o presidente do ex-
tinto CEP, Qodofredo Pinto.

Somente os professores puderam
marcar o protesto com um dia de parali-
sação, "porque são os únicos com orga-
nização para isto", acentuou o professor
Godofredo. "O movimento foi muito
bom porque contou com a compreensão
e apoio dos pais que não enviaram seus
filhos às escolas, conforme havíamos
solicitado. Cada escola decidiu o que
fazer. O caso era não dar aula", com-
pletou.

Em Niterói, São Gonçalo e cidades
do interior do Estado do Rio de Janeiro,
mais de 90% das escolas pararam, on-
tem\ assim como em Campos, Barra do
Plrai, Maricá, Magé, Cabo Frio, São
Pedro d'Aldeia, Saquarema, Volta Re-
donda, Barra Mansa e Valença. Na Zona
Sul do Rio de Janeiro só uma escola
funcionou, a Edgard Fish, na Gávea; em
Jacarepaguà e Madureira, só houve au-
la em duas; na Zona Norte, a adesão foi
quase total, mas na Zona Oeste (Campo
Grande e Santa Cruz) em algumas hou-
ve aula; na Baixada Fluminense, 80%
das escolas pararam.

Os professores do Estado e do Muni-
cipio do Rio de Janeiro querem, tam-
bém, a conversão dos professores regi-
dos pela CLT em estatutários e a rea-
bertura do Centro Estadual de Professo-
res. No dia 17 de abril os professores
terão uma assembléia em local ainda
náo determinado, para discutirem seus
problemas e fazerem reivindicações; an-
tes, no dia 2 de abril, participarão de
outra, às 18h, no Clube Municipal, que
reunirá todo o funcionalismo.

Instituto de Educação ficou vazio
O enorme pátio interno do Instituto

de Educação, na Tijuca, bem como os
longos corredores, estavam completa-
mente desertos ontem. Poucos alunos
uniformizados apareceram na escola pe-
la manhã, e apenas cinco normalistas—
que aproveitaram a greve de professo-
res para fazer mn trabalho no colégio —
quebravam o vazio do prédio. x

Na Escola Municipal Roma, que fica
na Praça do Lido, em Copacabana, só
duas crianças apareceram e, segundo a
diretora, Magaly Ferreira da Silva, 50%
dos professores compareceram para dar
aula. "Estou dizendo a todos os pais que
telefonam, para mandarem seus filhos",
comentou, embora a escola tivesse pa-
ralisada, com as portas fechadas.

Solidárias
Nem em período de férias o grande

prédio de estilo colonial, onde funciona
o Instituto de Educação fica tão deserto
como ontem. Uns poucos professores
entravam e saíam para pegar material.
A diretoria só se dipôs a dar informa-
ções mediante autorização por escrito
da Secretaria Estadual de Educação,
mas os próprios professores comenta-
vam que nem mesmo os alunos aparece-
ram ontem na escola. As cinco norma-
listas que aguardavam uma colega na
porta, sem uniforme, viram uns poucos
estudantes que nada sabiam da greve
chegarem e logo irem embora.

— Temos que dar nosso apoio, por-
que daqui a pouco também seremos
professoras — disse Cristina Figueira
Louro, 16 anos, solidária ao movimento.

Algumas crianças que estudam na
Escola Municipal Roma foram verificar
se haveria aula, sem vestir uniforme.
Maria Helena Lopes de Sousa, 12 anos, e
Adriana de Lourdes Anselmo, 11 anos,
ambas cursando a quinta série, ficaram
frustradas quando constataram o feria-
do: "Estudei muito para me preparar
para a prova de inglês, e náo adiantou
nada", queixou-se Maria Helena. A es-
cola tem 1 mil 500 alunos em três
turnos.

Na Escola Municipal Marilia Dirceu,
em Ipanema, os professofts "faltaram",
como disse a diretora, Terezinha Cunha,
sem esconder o mau humor. Os 700
alunos também não apareceram, e ape-
nas uma professora — que não quis se
identificar — estava na escola ontem de
manhã:

Tenho que ir embora rápido, por-
que vim apenas para pegar material, e
se demorar sou obrigada a dar aula.
Todos os professores estão levando falta
— informou.

Jorge de Carvalho, bombeiro hidráu-
lico que prestava serviço ontem na esco-
la, parecia achar a paralisação muito
normal, como se Já estivesse acostu-
mado:

Minha filha, de oito anos, estuda
na Escola Municipal Professor Rabelo,
em Campo Grande, e até hoje não tevfe
aula porque eles dizem lá que não há
professores. Nós que somos pais é que
sofremos, e ainda temos que pagar um
dinheirão de material — desabafou.

O Colégio Estadual André Maurois,
na Gávea, apesar de manter as portas
abertas, registrou apenas a presença de
dois dos 1 mil 900 alunos e do diretor Ivã
Rocha, além de alguns funcionários da
limpeza. O professor Ivã Rocha disse
que os professores não compareceram,
não houve piquete, .nem nada de
anormal.

Ao Colégio Estadual Inácio Azevedo
do Amaral, no Jardim Botânico, compa-
receram apenas a diretora, Lúcia Nunes
Alcântara, e funcionários da secretaria
da escola. Lúcia Nunes Alcântara disse
que "abrimos a escola normalmente,
obedecendo a determinação da Secreta-
ria de Educação, mas não veio ninguém:
nem alunos nem professores".

Os longos corredores do Colégio Es-
tadual Infante D Henrique, em Copaca-
bana, estavam desertos e alguns empre-
gados aproveitaram para fazer uma Íim-
peza geral. A diretora, Norma Lia Sen-
ders, disse que "fechamos a escola por
volta de llh, porque nem professores
nem alunos compareceram e não have-
rá aula nos outros turnos".
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Ao ato público na Cinelandia, com mais de 1 mil pessoas, compareceram servidores e metalúrgicos

Ato público reúne
1 mil na Cinelandia

Secretaria acha freqüência normal
Um ato público, com 1

mil pessoas, segundo esti-
mativa dos professores —
CEP, marcou ontem, no
Rio, o protesto pelo arqui-
vamento do projeto que
concedia reajustes semes-
trais ao funcionalismo pú-
blico. Além de entidades
que congregam professo-
res, diversas outras, como
servidores, aposentados e
até mesmo metalúrgicos e
médicos, compareceram
ao Dia Nacional de Luta,
na Cinelandia.

— As negociações caml-
nham bem — resumiu Go-
dofredo Pinto, sobre os en-
tendimentos que vem
mantendo com os Secreta-
rios Estadual e Municipal
de Educação, Arnaldo Nis-
kier e Lucy Vereza, para
revisão do Plano de Clássi-
ficação de Cargos.

PROJETO
ALTERNATIVO

Os professores rejeitam
o plano oficial e estudam o
envio ao Governo do Esta-
do de um projeto altemati-
vo, no qual propõem o en-
quadramento através da
formação, e não por carrei-• ra, com contagem de tem-
po de serviço e merecimen-
to, como está estruturado

o de iniciativa oficial. Essa
era a tônica dos cartazes
levados à Cinelandia."Pela reabertura do
CEP", "Dignidade, Sim
Gorjeta, Não. Abaixo os
77,33% (índice de líettfuste
salarial do funcionalismo"
— eram outras faixas leva-
das à Cinelandia. Discur-
saram parlamentares do
PMDB, PT, PDT e PTB,
enquanto os manifestan-
tes vaiavam os nomes > do
Presidente do Senado, Jar-
bas Passarinho, responsa-
bilizado pela obstrução do
projeto de semestralidade;
do candidato do PMDB ao
Governo do Estado, Miro
Teixeira; e do Governador
Chagas Freitas.

Godofredo Pinto, reaflr-
mou que a luta dos profes-
sores é apartidária, nâo ha-
vendo espaço para divi-
soes políticas. Considerou
positivo o fato de represen-
tantes do CEP terem sido
recebidos pelo Governo do
Estado, já què a idéia de
plano de classificação ai-
ternativo é sugestão do
próprio Secretário Arnal-
do Niskier. Insistiu que
não há, por hora, qualquer
perspectiva de greve da ca-
tegoria, aguardando-se o
desenrolar das assem-
bléias já marcadas.

LIVRO
DOMINGO ESPECIAL'
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"A freqüência foi normal nas escolas
do Norte Fluminense". Foi esta a única
informação divulgada ontem pela Se-
cretaria Estadual de Educação e
Cultura, após o primeiro dia de paralisa-
ção das escolas municipais do Estado
do Rio. De acordo com os professores, a
paralisação atingiu mais de 80% dos
estabelecimentos de ensino. Até o final
da tarde, a Assessoria de Comunicação
da Secretaria não tinha uma avaliação
detalhada da greve.

O assessor de Comunicação da Se-

cretaria, Roberto Mota, informou que p.,oj
Secretário Arnaldo Niskier nada decla-
rou nem emitiu nota oficial sobre $,,,,
repercussão da greve. Acrescentou quCrj
o Secretário percorreu, durante todo 6._.".
dia, algumas escolas da Baixada Flumi;, gnense e não retornou à sede da Secreta- _
ria Estadual de Educação, não tendQÇ',..
contato com a imprensa.

A Secretária Luci Vereza não estava,..
ontem, na Secretaria Municipal de Edu.;,;
cação. Por isso, não houve informações!";
sobre paralisação de escolas do primei^
ro grau.

:DB0

Escolas do Barreto não têm aula
Niterói — Duas escolas municipais

— a Altivo César, da Ia à 8a séries; e o
Jardim de Infância Rosalina de Araújo
Costa, ambas no Barreto, não tiveram
aulas, ontem. Seus professores decidi-
ram solidarizar-se com o movimento
dos colegas estaduais. A maioria das
150 escolas do Estado, em Niterói e São
Gonçalo, também não funcionou.

Poucos alunos tiveram de voltar pa-
ra casa por causa da greve do magisté-
rio. É que, na sexta-feira, as professoras
avisaram nas classes que, ontem, não
haveria aula, em protesto contra o au-
mento de 77,73% é pelo reajuste semes-
trai dos vencimentos.

Município
Apesar de o núcleo do Centro Esta-

dual de Professores em Niterói ter dis-
tribuído nota dizendo que os professo-A<.
res municipais reivindicam sua equipa-^.',
ração salarial aos do Rio, a Secretária!'
de Educação do municipio, professora.,,"!
Léa Leitão, afirmou desconhecer o pedi-
do. Segundo ela, todo o magistério muj^
nicipal teve seus vencimentos reajusta-
dos em janeiro e, de acordo com a lei do,
reajuste semestral, sancionada ano pas-
sado pelo Prefeito Moreira Franco, tq-,0
dos terão novo aumento em junho, de
40% sobre os vencimentos atuais. ...!,,.

— Acredito que os professores 6av.
Altivo César e da Rosalina de AraúJ.o,b
Costa fizeram um movimento de solida?,,,
riedade aos professores do Estado, mas.',
prejudicaram os alunos, que não ti-
nham nada com isso e ficaram semg-
aulas — disse a Secretária.

Paralisação em Campos é total
Campos — A paralisação de 24 horas

do magistério do Estado obteve adesão
total e, ná maioria das escolas da rede
oficial de ensino, os alunos sequer foram
ao colégio, Em algumas escolas, as dire-
toras chegaram a dispensar os professo-
res depois que eles bateram o ponto.

O secretário regional do Conselho
Estadual de Professores, professor Lu-
ciano D'Ângelo, acha que o mais impor-
tante na paralisação de ontem foram as
discussões realizadas nas escolas, nas
quais o tema central foi o enquadra-
mento. O Centro Regional de Educação
e Cultura recebeu informações de que
as aulas foram normais nos Municípios
de Cambuci, São João da Barra e São
Fidélis. 

'

Assembléia
O diretor do Centro, professor Ralph

Manhães, disse que, oficialmente, não
tomou conhecimento da paralisação..
Informou que os núcleos de Cambuci^
São João dá Barra e São Fidélis garanti-,
ram funcionamento normal das escolas:;;
Esses dados se confrontam com os dg£
Centro Estadual de Professores, que re-.
gistraram o não funcionamento do Cole-
gio Estadual de São Fidélis.

A sede do centro registrou, ontem,,
um grande movimento. Eram professo-
res que solicitavam informações sobre a
paralisação e, ainda, candidatos ao con-
curso de acesso ao magistério que dese.
javam verificar o número de pontos qué
obtiveram nas provas.

Amanhã, às 16h, haverá assembléia
dos professores, para avaliar o resultadq..
da paralisação e as negociações com o
Governo do Estado. ,'jSÍ

*Ú4ÁíPapagaio gaúcho que atende
ao telefone foge de casa

Porto Alegre — Fred, de cinco anos e
meio, é um papagaio de multas qualida-
des: canta quase toda a letra de duas
músicas (Sonho Meu e o tradicional
Parabéns a Você); atende sempre ao
telefone e dialoga com o interlocutor
("Alô, pronto, quem fala? então tchau");
abre sacos de leite; toma café; joga
futebol; chama cada membro da família
pelo nome e, recatado, não diz pala-
vrões.

Mas Fred fugiu de casa. E sua dona,
Hilda Matte, desconsolada, publicou
anúncio em todos os jornais da capital e
oferece recompensa de Cr$ 5 mil a quem
devolvê-lo.

Ciumento
De cabeça amarelada e penas verme-

lhas, Fred mora há quatro anos e meio
com dona Hilda, depois que sua filha, a
campeã gaúcha de tênis Marilia Matte
(quinta no ranking nacional), o recebeu
de presente do treinador Otávio Piva,
porque ele não tinha quem cuidasse de
Fred em casa.

— Ele parece gente — lembra, muito
triste, dona Hilda, contando que Fred
sempre foi muito ciumento: quando ai-
guém fazia agrados na cadela Palhinha
— o outro animal da casa — Fred ficava
nervoso, se aconchegava na pessoa e
dizia: "Fred Querido", "cafunê" ou "que
amor". Marilia também está muito tris-
te com a perda do papagaio, que fugiu
pela janela.

A loquacidade de Fred é confirmada
por Otávio Piva, que lhe deu o nome por
achá-lo bonito e conta que o papagaio
cresceu junto a um telefone da casa e
aprendeu, assim, a atender, dizendo,
sempre na mesma seqüência — "Alô,
pronto, quem fala? Ah, sim, então
tchau" Hilda Matte diz que Fred repe-

tia alto, também, o nome de quem se
identificava do outro lado da linha.

O papagaio é apreciador de música e,'
como asseguram Otávio e Hilàa, sabe
quase toda a letra de Sonho Meu, e do
Parabéns a Você. Otávio diz que Fred
seguia a mãe dele, Helena, por toda a|
casa, repetindo seu nome, "como se'
fosse uma criança".

Mas foi na casa de Hilda que Fred
desenvolveu ainda mais suas qualida-
des: com uma afeição especial pela em-
pregada, Regina Geremias, 56 anos, ele,
de manhã cedo, tomava com ela café
com pão e se divertia. Também jogava
futebol com Regina, usando uma das
bolas de tênis de Marilia, em cima da
mesa de madeira da sala.

Morando num luxuoso apartamento
na Rua Santo Inácio, no Bairro Moi-
nhos de Vento, Fred tinha casa, comida'
(semente de girassol, pão, café e toda
espécie de frutas), banhos periódicos,
mas tanto Marilia como sua mãe Hilda
se esqueceram de cortar suas asas ver-
melhas.

. Por isso, Dona Hilda acha que Fred
deve ter voado para algum pátio dá
vizinhança e que alguém o escondeu. O
anúncio foi publicado ontem, embora
Fred tenha desaparecido quarta-feiraj
da semana passada.— Falamos com vizinhos, mas não
descobrimos nada. Por isso resolvemos
publicar o anúncio, embora sem dizer
que daríamos gratificação de CrS 5 mil
pelo devolução. É que há dois anos
perdi, e não mais achei, um cachorrinho
e recebemos muitos desaforos por tele^
fone, por oferecer a recompensa. No ano
passado, quando Regina viajou de fé-rias por duas semanas, Fred ficou quaselouco de saudades, correndo e gritandoo nome dela por toda a casa. — Diz D
Hilda.
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DRT interdita indústria
poluente que arrisca a
vida de 30 funcionários

Após três anos de luta, moradores do bairro
Jardim América conseguiram que o delegado regio-
nal do Trabalho, Luís Carlos de Brito, interditasse,
ontem, uma divisão da empresa Beneflciadora Cario-
ca de Pios Têxteis Industriais (Bencafll). Além da
poluição, a Bencafll colocava em risco a vida de seus
empregados e da população local, fazendo funcionar,
sob forte pressão, uma caldeira próxima a 10 mil
litros de óleo combustível e 1 mü 200 quilos de gás,
com" perigo de explosão.

*Mas não só os moradores reclamavam da empre-
sa/^De vez em quando a gente passa mal de tanto
lidar com soda cáustica, cloro e outros produtos
químicos", diziam os empregados do setor de expedi-
ção — em outro prédio — onde fazia excessivo calor.
Nesse local foram constatadas diversas irregularida-
des, entre elas, falta de exaustores para renovação do
ar e equipamentos de segurança.

Inspeção e interdição
. O delegado regional do Trabalho chegou ao Jar-

dim América às 16h, acompanhado do chefe da
DiVisão de Segurança e Medicina do Trabalho, Alcir
Fonseca, do médico Antônio Moraes Melo e do enge-
nheiro Darci Vinagre, além de dois assessores. Com o
apoio de policiais do 9o BPM, Luís Carlos de Brito
vistoriou a divisão da Bencafll na Rua Ministro
Artfiür Costa, 182, onde é feito tratamento de fios
têxteis. Após a vistoria, o delegado decidiu pela
interdição, até que sejam corrigidas as irregularida-.
des constatadas, "por causa do perigo existente não
só para os 30 empregados (dois dos quais mulheres)
mas para toda a população".

Luís Carlos de Brito já se retirava quando foi,
abordado por diversos moradores que lhe pediram
para" que visitasse também a sede da empresa, na
Rua Padre Peronelli, 216, no mesmo bairro, onde
funciona o setor de expedição.

— À tardinha começa a sair uma fumaça preta e
com mau cheiro. Se a gente deixa as janelas de casa
abertas, tudo fica sujo. E na hora das refeições, não se
pode nem comer direito por causa da poluição —
queixou-se Roberto Rodrigues Pinho, morador do
local há cinco anos.

Na sede da Bencafll, onde trabalham 78 emprega-
dos seis dos quais mulheres, a visita do delegado
Regional do Trabalho surpreendeu o diretor comer-
ciai da empresa, Luís Sérgio de Oliveira Santos. Após
a inspeção, os dois conversaram por quase meia hora,
periodo em que os operários aproveitaram para fazer
suas reclamações.

— Esse cheiro forte de soda cáustica, além de
cansaço, dá tosse e tonteira eeles (os patrões) não
dão Tiem um copo de leite pra gente. Mas vocês
sabem como é. Trabalho está difícil e então o jeito é
agüentar — disse uma das seis mulheres, que está na
empresa há cinco anos e pediu para não ser identifl-
cada com medo de perder o emprego.

Luvas e botas
¦Na saída, Luís Carlos de Brito informou que a

Bencafll tem um prazo de cinco dias para providen-
ciát equipamentos de segurança, como luvas e botas,
e íim exaustor, além de manter os pisos limpos e sem
buracos. Segundo ele, a diretoria da empresa alegou
que teria prejuízos com a interdição da divisão de
tratamento de fios têxteis por prazo indeterminado e
usou ainda do argumento de dispensar os empre-

— Apesar das apelações do diretor comercial —
prosseguiu Luís Carlos de Brito — a outra continua
fechada. Se deixaram ficar do jeito que está terão que
arcar com os prejuízos. Náo admito que transfiram os
problemas da empresa para mim, mas se houver
demissões os empregados terão todos os seus direi-
tos. E durante o período de interdição, a lei garante
aos trabalhadores seus salários integrais.

ARMÁRIO EMBUTIDO
VOGUE

Espaço com economia-- éna Uche
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Finalmente, Ricardo, o quarto e
M sala cóm status de um quatro quartos!
f 380, Sernambetiba (o nome já lembra
endereços de Nova Iorque e Paris, não
é?) tem apartamentos como
aqueles que só encontrávamos

, na Europa ou nos Estados
-- Unidos, pra quem gosta de luxo

e conforto, com o requinte dos
serviços de um verdadeiro hotel. '
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O endereço já vale, Danuza.
Frente para o mar.
Uma vista incrível dessas,
cercada de mordomia,
é tudo que eu busco

quando saio pelo mundo.
Fale mais do apartamento...
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Claro que nào. Isto é mais do que -
qualidade de vida. E um grande

\ investimento também.
A localização é simplesmente a melhor
da Barra, pois é o ponto mais próximo de
Ipanema e Leblon, além de ter um
comércio variado já estabelecido.
Vale a pena para morar e vale mais
ainda para investir. ¦
Fale do preço, Danuza.

O financiamento pode ser direto do
incorporador, sem comprovação de

: renda, ou em 15 anos através do S.F.H.
Você dá um sinal de Cr$ 24.180,00.
MaisCr$ 186.000,00 na escritura.

E 30 mensais fixas de 7.440,00.
Compre logo dois, Ricardo!

O apartamento.» sala com ¦:.., _
varanda para o mar,um espaçoso
quarto e cozinha-bar americana.
Serviços de arrumadeira, lavanderia;
serviços de quarto e de praia.

Prédio com duas piscinas, sauna
seca e sauna a vapor, duchas

'}& uche #modulados
¦AV Ataulfo de Paiva. 5Í6 - loja E • Fone: ™£*

Av. Arrnondo LombordI. 949 - lo/c/-Fone.'399-7859

>*~ circulares (que valem por 3
massagistas). "Coffee shop",

restaurante e salão de VT com
-. telão, pra fazer concorrência ao
cineminha do Méridien.

Uma mesa PBX com telefonista,
qüe completa a mordomia. •
Podia ser melhor, Ricardo?
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Vendas: ________________Construção:

Socico
CORRETORES NO STAND

SERNAMBETIBA..380 - BARRA

CONSULTAN
Imóveis

Av. Epitácio Pessoa, 874 - Tel.: 259-0332
Lagoa. Rua Dagmar da Fonseca, 88
Tel: 359-5766 - Madureira

Em vez de rodar toda a
cidade procurando diversão,
por que vocênãp passa
primeiro np Caderno B
ão Jornal do Brasü?

——————
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Ao preço que anda a
gasolina, pegar o"carro e sair por aí à

procura de diversão não
é um passeio dos mais
aconselháveis. Por isso

antes de sair por aí,
rodando feito barata
tonta, dê uma passa-

dinna de olhos no
Caderno B do Jornal do

___ Brasil. Lá você vai encontrar
uma nova seção onde estão
todos os espetáculos e diversões
desta cidade. Além dos melhores
restaurantes.
E tudo isso com as cotações de
qualidade dadas pelos críticos
do Jornal do Brasil e pelos
próprios leitores.
Pegue o Caderno B e DIV3KTA-SE,

SS^ DIVIRTA-SE
JORNAL DO BRASIL
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5^ RFFSA
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
1981

¦^^^52/TÕÕ^9^NSCr!çÃÕeSTADUAL 332.391.00

APRESENWÂO
SENHORES ACIONISTAS

A.REDE FERROVIÁRIA FEDERAL SOCIEDADE ANÔNIMA,

por sua Diretoria e em cumprimento is prescrições leg-isttst-tut-rias.sub-
mete a apreciação da Assembléia Geral o RELATÓRIO ANUAL de suas
atividades, bem como as Demonstrações Financeiras, referentes ao exerci-
cio de 1981. . .

Os resultados alcançados podem ser considerados razoáveis, prlnci-

palmente levando em conta a desaceleraçib de alguns setores blsicosaprio-
ritários da economia do país. cujo atendimento, em termos de insumos e

produtos, representa cerca da metade do transporte realizado pela RFFSA.
As informaçõesreletivasàsituaçtoeconõmico-financeirad» RFFSA,

apresentadas neste relatório, foram retiradas do Balanço e dos Demonstra-
tivos F inanceiros. No que diz respeito aos demais aspectos, alguns dos da-

dos apresentados sio estimados, refletindo, no entanto, com nível de preci-
süo adequado o trabalho da Empresa em 1981. Assegura-se que a publicação
dos dados definitivos no Anuárto Estatístico da RFFSA, o que devera

ocorrer até abril próximo, nao alterara signifiçativemtntt osresultadosaqui
apresentados.

PRODUÇÃO DE TRANSPORTES

-Carga

A produção de transporte de carga em 1981 foi de 31,0 bilhões de

toneladasquilòmetro úteis (TKUI. Este resultado, que traduz um dtcrésci-

mo de 6,7% em relação ao exercício anterior, reflete, primordialmente, a

retração econômica, nacional e internacional, cujo impacto negativo foi

particularmente sentido no transporte de minério de ferro, principalmente
o destinado à exportação, e no transporte e escoamento de insumos e pro-
dutos siderúrgicos. Esses transportes, que em 1980 corresponderam a cerca

de 52% do total do transporte produzido pela RFFSA, tiveram, no seu

conjunto, em 1981, uma queda de cerca de 15%, e somente uma intensa

ação comercial pôde contrabalançar a tendência que se desenhava de um

índice negativo superior ao observado. Isto foi possível, principalmente,
através de uma atuação voltada para a captação de novas correntes de trà-

fego fazendo com que alguns transportes experimentassem significativos

aumentos, tais como o carvão mineral (+61.0%), forragens.(+41.4%) e

cimento (+ 15.9%). Tal ação, por outro lado, fez-se acompanhar de um es-

forço bem sucedido no sentido da melhoria dos índices de rendimento

operacional. Assim, entre 1980 e 1981 a carga média por vagão evoluiu de

30,4 a 34.7 toneladas (+ 14,1%l enquanto que a tonelagem média dos trens

ae carga cresceu de 828,0 a 845,8 toneladas (+ 2,1%).

TABELA N? 1

RFFSA - PRODUÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGA GERAL'
1976/81

em determinadas regiões do país. em função das tarifas aplicadas. Permane-

ce valida" a política da Empresa d* só raativar esse tipo de serviço, sem pre-

juízo de transportes prioritários d. carga, quando ele possa oferecer aos

seus usuarios.es necessárias condições de segurança, conforto e confiablli-

dade.
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos da RFFSA em 1981 totalizaram Cr$85,1 bilhões,

ou seja, 83% de acréscimo em relação aos Cr$46,5 bilhões investidos fm
1980. Á origem desses recursos foi a seguinte:

Dotação ordinária
Programa de Mobilização Energética .
Financiamentos Internos  .
Financiamentos Externos ........
Outras Fontes.
TOTAL .".

Cr$10*
29,2
9,6

17,5
21,9
__.

85,1

%
34,3
11.3
20,6
25.7

SJ.
100,0

" __,, TvARIAÇAO 
S/ANO

F.FFiricio . '..r ANTERIOREX-HUUU (milhões) (%)

19713 23.447 +18,1
1977 25.332 + 8,0
1978 25.202
1979 27.889 + 9.9
1980 33.260 + 20.1
1981 31.044 - 6,7

Dadiscrimlnação acima, verifica-se que 46,3% dos recursos alocados

á RFFSA provieram de financiamentos, internos e externos, que a RFFSA

teve de tomar, e que superaram, no exercício, as próprias dotações do Te-

souro (45,6%), agravando a posição de crescente endividamento da Empresa.

Em face da continuidade da execução dos principais itens orçamen-

tários, os grandes destaques do Programa de Investimentos continuaram

° 
a) o programa d» capacitação da malha de bitola larga para 100 mi-

lhões de toneladas/ano, na área do triângulo econômico Rio-

Belo Horizonte-São Paulo, abrangendo:
a construção da Ferrovia do Aço, no seu trecho prioritário
(Jeceaba-ltutinga-Volta Redonda);

as obras de melhoramento da Linha do Centro (Barra do Piraí •

Belo Horizonte), visando elevar sua capacidade até 45 rfülhões

de toneladas/ano; ..,,-, ,¦
a implantação dos sistemas integrados dr eletrificação, sinali-

zação e telecomunicações.
b) as obras de remodelação e modernização das linhas suburbanas

existentes (Rio de Janeiro. São Paulo e Fortaleza) e as obras de

modernização e/ou implantação de ferrovias metropolitanas

(Recife, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre);
c) a aquisição de material de transporte;
d) a modernização da malha básica de bitola métrica, em particular

de suas rolas prioritárias.
A execução orçamentária dos itens supracitados foi a seguinte:

terior, apesar do decréscimo de consumo verificado (cerca de 7%,

no que se refere ao óleo diesel);
e) a perda d- receita, superior aos custos envolvidos na operação,

devido à diminuição da produção de transportes, principalmente
na malha de bitola larga; e

f) a persistência do processo inf lacionário.

- Resultados do Exercício

Apresentam-se, a seguir, duas tabelas que mostram o resumo dos re-

sultados do exercício, comparados com os obtidos em 1980.
Os valores indicados confirmam o bom desempenho da área opera-

cional da Empresa em contraposição aos resultados não operacionais,

devendo ser ressaltado que se não for considerada.™ receita operaeiona

dos transportes, a parcela relativa à receita complementar (CrS 16,6 bilhoesl

o resultado liquido dos transportes continuaria, mesmo assim, positivo.
TABELA N? 3

RFFSA - RESULTADO OPERACIONAL DOS TRANSPORTES
1981/80 ' 

'.

I 1981 I 1980 |^ALA8ÇW8°0DISCRIMINAÇÃO (C;™0., ,Cr$10«/81|- 
REA,L%f/8°

Receitas Operacionais 117.736 114.652 + 2.7

Despesas Operacionais". ... 98.870 106.206 - 6,0

Resultado Operacional Líqui-
do dos Transportes  18.866J 9446 | +99,7

redor Ferroviário de Brasília, atingiu um estágio de obr» bem adiantado,

permitindo prever o início da operação para o 29 semestre de 1982. No

que diz respeito às "Ferrovias.do Carvão", no Rio Grande do Sul e Santa

Catarina, desenvolveram-se estudos e concluíram-se os projetos finais de

engenharia de diversos de seus trechos componentes. Foi ainda concluída a

minuta do anteprojeto da ligação Guaira-Assunção, no âmbito do Tratado

de Interconexão Ferroviária BratilParaguai.
O capital social da ENGEFER. do qual a RFFSA participa com

99,99%, é de CrS230 milhões, representado por 50.000.000 de ações ordi-

nárias nominativas, sem valor nominal.

- Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB

As obras de construção do trecho Porto Alegre-Sapucaia do Sul.

com 26,7 km de extensão, primeira etapa de um projeto global que prevê a

implantação e exploração, a cargo da TRENSURB, de um serviço de trens

urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre ligando Porto Alegre a

Novo Hamburgo, e que haviam sido iniciadas no ant) de 1980, alcançaram

seu pleno desenvolvimento no exercício recém-f indo, juntamente com to-

das as atividades relacionadas com a aquisição e implementação dos diver-

sos sistemas (tração, eletrificação, sinalização e telecomunicações).

0 capital social da TRENSURB é de CrS5.B14 milhões, representa-

do por 5.813.978.918 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de-

tendo a RFFSA 51,78% do capital acionário. No decorrer do exercício, o

Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Porto Alegre passaram a ser

acionistas da Empresa.

A SITUAÇÃO ATUAL: PERSPECTIVAS

TABELA N° 4

RFFSA - RESULTADO NAO OPERACIONAL
1981/80

DISCRIMINAÇÃO

Receitas não Operacionais. . .
Despesas não Operacionais . .
Resultado Líquido não ope-
racional

1981
(CrS IO6)

170.077
178.106

! 8.029)

1980
(CrS 10*7811

106.772
96.565

10.207

VARIAÇÃO
REAL 81/80

(%l

+ 59,3
+ 84,4

- 178.7

CrS 10'

29,2
3,3

• Inclui mercadorias Ice.ca d. 99.5%, tm mediu, --tot.il. bnnatns. encomtno.se
animai..

— Passageiros

No campo do transporte de passageiros de subúrbio, manteve-se a

tendência de crescimento observada nos últimos anos, tendo-se verificado,

no conjunto, um acréscimo de 3,7% sobre o exercício amarrar.As regiões

do Grande Rio e do Grande São Paulo responderam por 93,8% do total de

passageiros transportados cumprindo assinalar, entretanto, os aumentos,

em termos relativos, ocorridos em outras Regiões Metropolitanas, em par-

ticular Fortaleza (+ 19.5%) e Recife (+20,2%). Em termos físicos, deu-se

continuidade à execução dos programas de modernização e/ou implanta-

ção de novas ferrovias suburbanas, no âmbito do "Programa de Transpor-

tes Alternativos para Economia de Combustíveis", objetivando elevar o

atual transporte de 1.200.000 pass/dia útil para 4.370.000 pass/dia útil,

Ainda nesta área, a RFFSA deu seguimento á política de separação

progressiva dos serviços suburbanos de passageiros do transporte de carga,

em consonância com a politica governamental para o transporte urbano de

massa. Nesse sentido, foram criadas a Divisão Especial de Transporte Fer-

roviário Metropolitano de Belo Horizonte-DEMETRO, diretamente subor-

dinada á Presidência e a Divisão Especial Subúrbios de São Paulo, no ámbi-

to da Superintendência Regional de São Paulo.

TABELA N? 2

RFFSA - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS PELOS SISTEMAS
DE SUBÚRBIOS

1976/81

2,2
23,8
17,1

4,9
i-

85,1

34,3
3,9

2,6
28.0
20,1

6,7
_d

100,0

PASSAGEIROS 1 VARIAÇÃO S/ANO
EXERCÍCIO (milhares) ANTERIOR

(1) £*>

ÍÍ76 266.489 * '9.9

1977 288.764 + 8,4

,978 324.332 ? 12.3

1979 332.267 + 2.4

1980 366.869 +10.4
,981 380.545 + 3.7

(II Inclui pau-seiroi não pasantt. («re. de 3% do lotai tr.niooM.dol.

Em relação ao transporte de passageiros do interior, foram transpor-

tados 14,4 milhões de passageiros, ou seja, cerca de 4,7% a mais do que no

exercício anterior, não refletindo esse resultado, entretanto.uma ampliação

dos serviços oferecidos, mas sim a maior atratividade do serviço ferroviário

Ferrovia do Aço: infra e superestrutura
e sistemas (aplicação pela ENGEFER). .
Linha do Centro
Implantação dos Sistemas Integrados de
Eletrificação, Sinalização e Telecomuni-
caçoes

Transportes Suburbanos (1)
Material de Transporte
Modernização da Malha Básica de Bitola
Métrica
Outros
TOTAL ••!•

(II Inclui TrensUoldade Elétricos '? 
(

A EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Desde o inicio de 1981, a RFFSA, consciente das dificuldades que

iria enfrentar no campo econômicofinanceiro ao longo do exercício, cau-

sadas, principalmente, por fatores extrinsecose lorado seu poder deatua-

çao intensificou sua politica de contenção de despesas, racionalização de

custos e aperfeiçoamento gerencial, visando minimizar os efeitos desfavo-

ráveis previstos. Os resultados operacionais obtidos mostram que esses ob|e-

tivos foram alcançados em sua maior parte. Entretanto, malgrado esses es-

forços alguns fatos influenciaram negativamente o desempenho econômico

e financeiro.da Empresa no exercício. Entre eles, merecem ser destacados:

a) a diferença verificada entre a correção monetária do balanço e a

correção monetária e cambial dos contratos de empréstimos uti-

lizados nos investimentos da Empresa - causa primordial do

substancial acréscimo havido no déficit do exercício - que refle-

te o resultado da política governamental de investimento para o
¦¦' setor ferroviáriofbaseada, principalmente, na utilização derecur-

sos de terceiros. Essa diferença, positiva no exercício anterior,
"Í 

. . inverteu-se nesse exercício, em função, principalmente, de um

lado, da capitalização dos encargos dos empréstimos internos.
acrescendo o saldo devedor dos mesmos e, de outro lado, das de-

preciações incidentes sobre o ativo permanente, reduzindo-lhe o

valor. Esse desequilíbrio deverá agravar-se no ano de 1982, uma

vez que 78% do passivo com instituições linanceiras ainda esta-

rão, nesse ano, em período de carência.
b) o prosseguimento da "Normalização Contábil", para ressarcir os

prejuízos decorrentes.da prestação, pela RFFSA, dos chamados
"serviços antieconômicos". Cumpre notar, entretanto, que en-

quanto essa receita, acobertada com recursos orçamentários da

União, cresceu cerca de 59% em relação a 1980. as despesas da

Empresa com pessoal e encargos sociais e combustíveis, que jun-
tas representam 73% dos custos e despesas operacionais, subiram

cerca de 110%e 121%, respectivamente, em relação ao exercício

anterior;
c) os efeitos plenos da politica salarial em vigor no país, agravados

pelo perfil salarial da Empresa, onde 85% da folha de pagamento,
em 1981, corresponderam ao pessoal que percebe até 10 salários

mínimos mensais, sendo que 32% estiveram incluídos na faixa

salarial compreendida entre 1 e 3 salários mínimos (correção sa-

larial acrescida de 10%);
¦ d) a política governamental de reajustamento dos preços dos com-

bustíveis, ocasionando para a RFFSA, conforme já citado, acres-

cimos de despesas de cerca de 121% em relação ao exercício an-

• Utilizou», par» lins de atualização, o índice Geral de Precol - Coluna 2. da Re-

Revista Conjuniura Econômica IFGVK "..- ¦ -¦ .
••Exclusive depreciação. provisões para devedores duvidosos, contingências traba-

ttiittas e provisões paia férias.

- Evolução do Capital Social

No decorrer do exercício, o capital social da Empresa foi elevado

2 vezes passando de CrS 136,2 bilhões para CrS 512,9 bilhões. Este capital

é representado por 146.737.368.340 ações nominativas, ordinárias e prefe-
renciais sem valor nominal. A União é detentora de 98,69% do capital

acionário, cabendo aos Estados e Municípios, 1,05% e 0,26%, respectiva-

mente.

RECURSOS HUMANOS

A Empresa deu continuidade aos programas voltados à melhoria da

qualificação profissional c à assistência de seu pessoal, cujo efetivo, em

31/12/81, era de 88.325 empregados.
Em termos de capacitação profissional, foram realizados 59.472

treinamentos de empregados, lendo 500 aprendizes menores concluído seus
' cursos de aprendizagem industrial. „„„_. _.

No setor de saúde ocupacional, foram realizados 598.644 atendi-

mentos a empregados e seus dependentes.
No campo da segurança do trabalho, caiu cm 8,3% o numero de

acidentes de trabalho, com uma redução de 17% no tocante ao número de

dias de trabalho perdidos.

- Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER

Em 31/12/81. o número de participantes da REFER, ativos eassis-

tidos por aposentadoria, era de 77.298, tendo havido um crescimento ele-

tivo de 574 participantes em relação á mesma data do ano anterior. Foram

prestados, durante o exercício, 11.476 benefícios c auxílios, dos quais

1.665 relativos a aimsentadorias e pensões, num valor global de CrS896,5

milhões.
EMPRESAS CONTROLADAS

As Empresas Controladas tiveram um bom desempenho no exerci-

cio, em seus respectivos campos específicos de ação.

- Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. - AGEF

A AGEF encerrou o exercício com saldos positivos, quer no campo

operacional, quer no campo financeiro.

A movimentação de mercadorias totalizou 3,2 milhões de tonela-

das ou seja, um acréscimo de 41,8% em relação ao exercício anterior. Des-

se total 1 6 milhões de toneladas (51 %l foram movimentadas por ferrovia,

com a utilização de 48.672 vagões, o que representa um crescimento de

67 7% sobre o exercício anterior.
Em termos financeiros, a Empresa apresentou um lucro liquido de

CrS 11,3 milhões.
O capital social da AGEF. do qual a RFFSA participa com 99,9%,

é de CrS646,1 milhões, totalmente integralizado, representado por

646.109.998 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

- Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. - ENGEFER

O ano de 1981 assinalou a consolidação dos esforços empreendidos

pela ENGEFER, para a consecução das metas estabelecidas nos seus progra-

mas, registrando-se expressivos avanços, especialmente no setor de constru-

Na Ferrovia do Aço, onde se concentraram os maiores esforços da

Empresa as obras realizadas corresponderam a 87% de infra-estrutura pron-

ta Por outro lado, a construção da Ligação AraguariCelso Bueno, no Cor-

0 ano de 1982, caso se concretlzea esperada reativaçãodaatlvidade

econômica, deverá caracterizar-se como um ano de recuperação e retomada

do ritmo de crescimento para o setor de transportes. Esse processo, sem

deixar de levar em conta os fatores clássicos de natureza geográfica, geopo-

litica, sócio-econômica e políticoestratégica, deverá desenvolver-se, segun-

do a orientação governamental, em estreita vinculação com a politica ener-

gótica, traduzíndo-se peta:
preferência pelos meios de transporte dotados de maior eficiência

energética;
adoção de formas de energia de origem nacional;
redução do consumo de combustível através da racionalização

operacional do transporte; e
racionalização dos investimentos.

Neste contexto, a modalidade ferroviária deverá continuar privile-

giando aqueles empreendimentos ligados a dois Programas principais lança-

dos pelo Governo:
Programa de Transportes Alternativos para Economia de Com-

bustíveis-,
Programa de Corredores de Exportação e Abastecimento.

A RFFSA continua, como antes, inteiramente engajada na execução

da parle que lhe cabe nestes programas, visando aumentar sua participação

como empresa no mercado de transportes, sem deixar de atender, como ins-

trumento de ação do Governo, aos desígnios maiores deste último no cam-

po sócio-econõmico.
Não pode deixar entretanto a Empresa, nesta oportunidade, de rei-

terar a extrema necessidade de que venham a ser alocados, em caráter ur-

gente o prioritário, recursos suficientes para a recuperação e conservação

da sua malha básica, com cerca de 17.000km de linhas e responsável por

cerca de 90% do tráfego atual e que já apresenta vários segmentos críticos,

quer em termos físicos (principalmente no que diz respeito á capacidade

de suporte de pontes e viadutos), quer em termos operacionais, com claros

indícios de saturação iminente.
Julga também ser do seu dever reafirmar sua preocupação com o

vulto do serviço da dívida nos próximos exercícios, função dos compro-

missos financeiros que a Empresa vem sendo obrigada a assumir, seja para

o atendimento de investimentos de retorno a longo prazo e para os quais

não há fonte definida de recursos, seja, simplesmente, para 
"rolar" a divida.

Nestas condições, urge que se tomem medidas concretas, de ordem finan-

ceira e institucional, para equacionar e resolver em definitivo esse proble-

ma, sem o que tornarseá impraticável atingir, em prazo curto, a meta do

equilíbrio financeiro. Baldados, inclusive, serão os esforços que a RFFSA

vem empreendendo no sentido de racionalizar suas operações, aumentar

suas receitas operacionais e patrimoniais e diminuir seus custos, tudo isso

visando voltar a aumentar sua produção de transportes, já em 1982, quan-

do estima será possível alcançar as seguintes matas:

Carga : 36 bilhões de TKU
Passag. Sub.: 426 milhões de passageiros transportados

CONCLUSÃO

A Diretoria da RFFSA, embora consciente das diliculdades a en-

frentar e superar, quer deixar aqui consignada sua firme confiança no futuro

da Empresa, certa do apoio das autoridades governamentais e, sobretudo,

da colaboração e dedicação de todos os ferroviários que integram a RFFSA

c cuja resposta às dificuldades da hora presente, foi, como sempre, pronta

e decidida.
Ao encerrar o presente Relatório, a Diretoria registra o seu agrade-

cimento aos Senhores Membros do Conselho de Administração pelo apoio

prestado, aos Senhores Acionistas, pela confiança na Administração da

Empresa, e a todos os seus empregados e os das Controladas, pelo esforço e

dedicação mais uma vez plenamente demonstrados.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1982

PRESIDENTE Eng? Carlos Aloysio Weber

DIRETORES Eng9 Alfredo Aroldo Simon
Eng9 Américo Maia Vasconcelos Neto

Econ.Augusto José Braga de Andrade

EngP Fernando Limeira de França

Eng9 Heinz Manfred Herz

Técn. Adm. Hélio Duarte do Nascimento

Eng9 Mauro Rolf Fernandes Knudsen

EngP Paulo Marcos Mazoni Andrade

Eng0 René Fernandes Schoppa
_¦¦

BALANÇOS PATRIMONIAIS lEVfWTADOS-M 31 OE DEZEMBBO DE 1981 E1980 EM CRUZEIROS

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE.
DISPONIBILIDADES

Bens Numerários.

OmÊÍTOS^ÂlTIÂvEIS NO EXERCICIOSUBSEOÜENTE
DÉBITOS DE CLIENTES INola 3)
OUTROS DIREITOS (Nota 41
ESTOQUES

Materiais nos Alrnoxai-ifados
Produtos em Processo de Píbricaçío

APLICA&O^'^
Despesas Pagas Antecipa-lamery»
Transações Internas

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Depósitos Compulsórios e Judiciais.
Títulos da Dívida Pública e Outros
FGTS - Depósitos não Oplintes .
Empresas Controladas ou Coligadas.
Outros Direitos (Nota 5)

ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS .,

Participação em Empresas Controladas ou CoUoadai (Nota 6)

Participaçío em Outras Empresas
ATIVO IMOBILIZADO INota 71.
DIFERIDO

TOTAL DO ATIVO ___•

61,132.fl37,566.37
1.830.715.806.41

15.756.301,41
1 814.959.605.00

57.800.457.371,11
23.214.228.700,09
14.145.070.754,21
20.441.157.916,81* 
14.133.797.136,44

74.873.464,60
6.232.487 315,77
1.501.664.388,85

323.891.747,98
1.177.772.640,87
3.557.673.536,31

426.174.495,75
16339.00

995.781.991,49
22.315.967.38

2.113.384.742,69
1-468 919.959.044.72

3.654.162.532.35
3.587.018.213,56

67.144.318,79
1 464.581 993.091.92

683.803.420,45

1 980

33.470.263.528,58
1.011.043.809.05

5.690.521.69
1.005.353.287,36

32.103.332.410,11~8.108.164.561.42

10.711.108.223.92
13.284.059.624,77
9.462.139.225,60

44.914.573,46
3.777.005.825,71

355.887.309.42
355.887.309.42

2.194 010.g35.81
147.594.083.34

16.339,00
503.621.684,75

12.795.081.15
1.529.983.747.57

685.081.433.773,91
1.795.522.705,32
1.761.754.267,18

33.768.438.14
682.970.476.073,90

315.434.994.69
720.745.708.238,»

PASSIVO
1981 1980

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores e Empreiteiros
Empréstimos (Nota 8)
Pessoal a Pagar .
Encargos Sociais . _
Credores por Depósitos. Cauções e Serviços INola BI
FGTS- A Liquidar
Provisões Diversas (Nota 10)

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos (Nota 81
FGTS - Nio Optantes .
Outras Obrigações (Nona 11).

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

Receitas de Exercícios Futuros
Transações Internas

PATRIMÔNIO LIQUIDO.
Capital Integraliíado (Nota 12)
Reserva de Capital.
Reserva de Reavaliação (Nota 13)

PREJUÍZOS ACUMULADOS

TOTAL DO PASSIVO

59 066.286.630,97
17.199.957.111.75
19,840.857.303,36

6.675.687,90
2.186.106.241.86
9.203.186.493,11

618.838.416.83
10.010.665.376,16

416.933.718.378.70
388.359.987.759.44

995.781.991.49
27.577.948.577,77

447.738.133,74
447.738.133,74

1 057 162.727 053,99
512.925.025.287.32
552.372.646.353.43

( 8.134.944.586.761

1.539.610.470.147LL

37.090.604.016,29
13 287.65_.613.91
16.397.177.054,70

38 013 080,90
787.746.474,69

4.327.417.485,39
289.888.359,91

• 2.962.701.946,89
161.859.129.168,36
160.481.644.055.67

503.621.684,76
873.863 447,94

730.914.367.19
463 854272.24
267.060094.95

521.065.060.666,46
136.232.352.B34.0D
116.195.846.177.30
270.015.738.264,84

( 378.875.609,681

720.745.708.238.»

PAULO MARCOS MAZONI ANDRADE
DIRETOR DE CONTROLE

CPF 000348356/87

WALDYR CID MARTINEZ
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTADORIA

CONTADOR CRC-RJ 010387-9
CPF019374647/68

WALTER RIOS ALVES
CHEFE DEPT9 GERAL CENT. CONTÁBIL

CPF086782357/72 ;

CARLOS ALOYSIO WEBER
PRESIDENTE

CPF0O1O53682/-3

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS
EM CRUZEIROS

DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS
EM CRUZEIROS

RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS

RECEITA COMPLEMENTAR (Nota 14)
•

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com as Vendas .

Despesas Gerais e Administrativas (Nota IS) ...

Despesas F inanceiras

Outras Despesas Operacionais

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS . .

RESULTADO OPERACIONAL DOS TRANS-

PORTES 

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

Resultado da Correção Monetária db Balanço

Outras Receitas Não Operacionais.

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Correção Monetária e Cambial de Contratos de

Empréstimos . .

Outras Despesas não Operacionais

Encargos Ressarcíveis não Cobertos pela Uniío . .

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO •

1981

101 089 068.768.59

16.647.163.000,00

1980

54.622.266.732,15

117.736.231.768,59 54.622.266^732.15

( 94.496.089.095,07) (48.302.780.420,59)

23.240.142.673,52 6.319.486.311,56

| 1.006.940.154,40)

( 22.921.970.844.38)

.( 72.366.527,20)
( , T.1V6.216.785,37)

( 25.117.494.311.35)

( 1.877.351.637,83)

( 428.705.614,54)

(10.379.767.098.80)
( 127.303.134.161
( 625.020.439,65)

(11.560.796.287,15)

( 5.241.309.975.59)

PREJUl'ZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SALDO AJUSTADO EM 01/01/81 E 01/01/80.

TRANSFERÊNCIA PARA PREJUÍZOS ACUMULA-

DOS.

159.368.911.134.01
10.708.291.129^7

47.707.685.549.55

3160.113.901.54

(175.137.165.537,981 (44.305.921.658.27)

( 2.968.574.273,86) ( 1.149.762.426.91)
I 549.681.000,00)

( 9,905.889.185,69) I 378.875.609.68)

TRANSFERÊNCIA PARA COMPENSAÇÃO EM RE-

SERVA

CORREÇÃO MONETÁRIA DE PREJUÍZOS ANTE-

RIORES

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

SALDO DEVEDOR ACUMULADO NO FIM DO PE-

RIO DO

1981 198°

( 378.875.609,68) (19.758.995.057,63)

I 489.764.598,151 (10.481.742.483,38)

( 868.640.207,83) (30.240.737.541,01)

3.001.674.516,67

30.240.737.541.01

( 362.089.709.911

(9.905.889.1B5.69) ( 378.875.609.68)

(8.134.944.586,76) 1 378.875.609,68)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES
EM MILHÕES DE CRUZEIROS

DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS
RESULTADO DO EXERCÍCIO . . ._  
MAIS: Depreciação e Amortização. ••••••¦••'_ __,:

Correção Monetária e Cambial de Contratos de Em-

préstimos a Longo Prazo
MENOS: Correção Monetária do Balanço . . 

V.riação do resultado de Exercícios Futuros ... .

Total provenientes das operações • • •: •

Ajustes de Exercícios Anteriores (que afetam o capital cir-

TraCnsfe"énciá do Patrimônio' Líquido para Exigivel a Curto

Prazo 

AUMENTO DO PAS6IV0 EXIGlVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos obtidos a Longo Prazo

REDUÇÀ0D0*AT|V6 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

Recursos para Aumento de Capital
TOTAL ¦•

II -

Parcela dos Empréstimos a Longo Prazo Transferida para

aumentomatYv^
APLICAÇÕES DE RECURSOS NO ATIVO PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado (Variação Liquidai
Diferido

III - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

(V - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIR-
CULANTE LIQUIDO

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

1981

( 9.906)
13.065

166.625
(159.369)
( 283)

10.132

( 490)

9.642

72.582
25.573

40.071
147.868

11.329
871

160
129.704

LiZ
142.181

6.687
147.868

ia

1980

( 379)
7.266

40.429
147.708)
( 103)

495)

284

( 816)
( 1.027)

63.131
244
362

28.569
81.279

11.520

906
61.248

246
73.920
7.359

81.279

27 663
21.976
5.687
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS REFERENTES AOS ia:• h n is FINDOS EM 31 OE DEZEMBRO DE 1981 E1980

EM MILHÕES DE CRUZEIROS

DISCRIMINAÇÃO

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979 
AjutM de Exercícios Antiriorai."
Ajusta do Inventário Patrimonial

Saldo Ajustado am 01 da janeiro da 1980
Aumanto do Capiul Social com Recursos da:

Correção Monetária do Capiul
Alienação dt Bans
Superveniências Ativas .....
Imposto Único a Orçamento da Unilo
Amortizaçio de Prejuízo» Acumulados

Reclassificaçao para Passivo Exigível  
Recursos Recebidos
Correção Monetária do Exercício
Resultado do Exercício ;

SALDO ÈM 31 DE DEZEMBRO DE 1980 
Ajuste de Exercícios Anteriores

Saldo Ajustado am 01 de janeiro de 1981 
Aumento do Capital Social .„„.«,.

Correção Monetária do Capital - AGO - 20/04/81
Reservas - AOE - 31/12/81 

Reclassificaçto para Passivo Exigível 
Transferência para Lucros Acumulados
Recursos Recebidos 
Correção Monetária do Exercício
Resultado do Exercício

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981 

CAPITAL

54.683

64.683

54.969
333

1.427
24.820

RESERVAS DE CAPITAL

VARIAI
PATRIMC

PQSIT

IACAO
MONIAL
ITIVi*.

1.427

1.427.

(1.427)

RREC ._
NETARIA
CAPITAI
54.980

136232

136.232

69.173
307.520

54.969

{ 54.969)

69.173

RECURSO
EXTERNO

34.874

TOTAL
RESERVAS
CAPITAL

91.270

69.173

512.925

69.173

( 69.173)

488.492

34.874

( 333)

(24.820)

( 816)
28.569

8.549

46.023

91.270

54.969)
• 333)
1.427)
24.820)

( 816)
28.569
77.722

. RESERVAS

REAVALIAÇÃO

227.696

( 18.279)

488.492

46.023

(37.504)
(1.131)
( 3.002)
40.071
19.424

63.881

.115.196

115.196

( 69.173)
( 37.504)
( 1.131)
( 3.002)

40.071
507.916

209.418

( 30.235)

90.835

RESERVAS
DE

LUCROS

(5)

270.016

552.373

270.016

1270.016)

NOTAS EXPLICATIVAS OA DIRETORIA
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

i:__

1. PRATICAS CONTÁBEIS
Na prepararão e apresentação das demonstrações financeiras da

Rada Ferroviária Federal Sociedade Anônima ("REDE"I, sio observados

os dispositivos da legislacio para sociedades por ações e tributária a as dire-

trizes emanadas do Ministério dos Transportes.
As principais práticas contábeis adotadas sâo as seguintes:

":•; a) Estoques:
¦ ' -'*'i Compostos principalmente de materiais nos Almoxarifados. des-

tinados à manutenção, conservaçío e benfeitorias dos equipa-
mentos envolvidos nas atividades operacionais da Rede, sio de-

»'. '-, monstrados ao custo médio de aquisiçio ou produção. Inferior
";\ ao 

valor de mercado.
\ b) Ativo Imobilizado:
\ . Os principais bens componentes do ativo permanente imobiliza-

do, exceto imobilizações em andamento, sio demonstrados pelos
seus valores de reposição e/ou de mercado, ajustados, quando

i: aplicável, para'ref latirem o desgaste físico e obsoletismo. Confor-
me Laudo de Avaliação de peritos independentes, datado da 14
do fevereiro de 1980, esses valores foram apurados, através de
tombamento físico e correspondente avaliação, desenvolvidos
com base nas existências físicas em 31 de dezembro de 1977.
atualizadas pelas movimentações (físicas e financeiras) ocorridas

j entre aquela data e 31 de dezembro de 1979 e pelo reconheci-
mento de quotas de depreciação a amortização e de correção
monetária correspondentes ao mesmo período. Os valores desses
bens sio corrigidos monetariamente a partir de 1980. Os bens
adquiridos a partir de 19 de janeiro da 1980 sio demonstrados

;. ao custo corrigido.
As imobilizações em andamento, que representam gastos desti-
nados á expansão e aquisiçio de bens do imobilizado, sio de-

! monstradas ao custo acrescido de correçfa monetária, adiciona-
' do de juros sobre financiamentos (item "d" abaixo).
I Os demais bens estão avaliados ao custo corrigido monetária-

mente.
As depreciações e amortizações do imobilizado foram calculadas

. a partir de 1969 e até 31 da dezembro de 1979 (antes do registro
. contábil do tombamento físico e avaliaçlo mencionados acima)
, pelo método linear. Como resultado da nova avaliação em 1979,

os saldos das depreciações acumuladas em 31 de dezembro de
1979, foram absorvidos pela avaliação efetuada e registrada na-

quela data. A partir de Io de janeiro de 1980 a Rede passou a
constituir provisão para depreciação, pelo método linear, com

/. base em taxas anuais condizentes com a natureza e vida útil pro-
váveí dos bens existentes em 31 de dezembro de 1979 e daqueles
adquiridos posteriormente.

c) Investimentos em empresas controladas são demonstrados ao
custo de aquisiçio, corrigido monetariamente.

. d) Juros sobre Financiamentos:
.. Pelo fato de quase a totalidade dos recursos provenientes de ope-

perações de financiamentos ter sido aplicada em investimentos
fixos, os quais palas características peculiares da indústria ferro-
viária, apresentam prazos médios da retorno financeiro bastante
superiores aos prazos contratuais dos financiamentos, os juros
incorridos com as referidas operações financeiras são agregados,
através de registro no grupamento das contas de imobilizações
em andamento, aos valores das imobilizações técnicas. A conta*
bilizaçio dos juros adicionais aos custos dos respectivos bens
adquiridos, permite sua amortização em função da vida útil -
econômica dos bens e proporciona uma contraposição mais ra-
cional de custos e receitas, consoante instruções específicas do
Ministério dos Transportes. Os juros capitalizados até 31 de
dezembro de 1979, foram revertidos, em 1980, através do reco-
nhecimento da nova avaliação do ativo imobilizado.

... ^ al Serviços Ferroviários Ressarcidos pela União:
Os ressarcimentos da União para cobertura de insuficiência tari-
féria dos serviços sociais e serviços antieconômicos mantidos pela
Rede sio refletidos nas receitas operacionais do exercício.

2. MUDANÇA NAS PRATICAS CONTÁBEIS
A partir do exercício de 1981, com o intuito de melhor adequar

seus resultados, a Rede passou a constituir provisão para férias vencidas e

proporcionais. Anteriormente, essa despesa era reconhecida quando paga-
Como resultado dessa mudança, foi registrada em 31 de dezembro de 1981
uma provisão de CrS6.193.284.199.78 sendo Cr$2.303.725.819,29
referentes a 1980, refletidos como ajuste de exercícios anteriores e
CrS3.889.558.380.49 apropriados no resultado de 1981.

5. LONGO PRAZO - OUTROS DIREITOS
31 DE DEZEMBRO DE

1981
CrS

1980
CrS

Valor a Receber ....
Insuficiência de Subven-
ção  1.297.856.421,87

Valores a Receber • AG. 708.365.239.07
Valores a Receber - Re-
gionais 35.576.381,91

Créditos pela Venda de
Bens e Serviços 71.5B6.699.84
Promitentes Comprado-

res da Imóveis

2.041.798.042,85 1.453.246.929.78

71.586.699.84
2.113.384.742.69

1.297.856.421,87
111.788.422,34

43,602.085,57

76.736.817.79

76.736.817.79
1.529.983.747.57

0 saldo de CrS 1.297.856.421,87, refere-se a insuficiência de sub-
venção de exercícios anteriores a 1976. que a Rede está pleiteando ser re-
embolsada em parta pela União Federal, através do seguinte encontro de
contas: /

CrS

Insuficiência de Subvenção  .,.,SÍ,!SS'Í-Í'_íi
Comas a Pagar, da Rede i Uniio Federal  ( 592.197.158,87)

Valor a ser absorvido pela Rada como despesa.... 705.659.263,00

6. INVESTIMENTOS -
EMPRESAS CONTROLADAS OU COLIGADAS

31 DE DEZEMBRO DE

Empresas de Trens Urba-
nos da Porto Alegre S.A.
- TRENSURB ,

Rede Federal de Arma-
zéns Gerais Ferroviários
S.A. - AGEF

Empresa de Engenharia
Ferroviária S.A. -
ENGEFER

Investimentos a Integral!-
zar

1981
CrS

4.270.401.138,41

567.461.279,70

264.534.650,45
5.102.397.068,56

(1.515.378.865,00)
3,587.018,213.56

1980
CrS

1.315.403.488.07

290.158.300,62

156.192.478.49
1.761.754.267,18

1.761.754-67.18

Sobre os contratos acima vencem juros e outros encargos, es taxas
usuais do mercado financeiro. I -.."

Os financiamentos, em geral, sio garantidos por Aval do Governo
da Uniio. nio gravando por alienação fiduciária ou hipoteca os bans da
Rede»

Conforma Resolução do Exm9, Sr. Presidente da República de 14 da

março de 1979 e Decretos e Atos Complementares, foi garantidaa liberaçfo,
através do Tesouro Nacional, da recursos específicos a Rede para amortiza-
cio de parcelas do principal e respectivos encargos de financiamentos exter-
nos venciveis durante o período da 1979 a 1981.

Os recursos pagos pelo Tesouro Nacional em 1980, no montante de

CrS 17.654.805.696,67 foram incorporados ao Capital Social em 1981, en-

tretanto, as parcelas pagas em 1981 pelo Banco do Brasil, no montante de

CrS25.021.841.860,52, a titulo de amortização e encargos em razão dos
orçamentos contidos nas Exposições de Motivos nb> 547/81 e 18/82, da
SEPLAN/MT aprovadas pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da República.
foram classificadas no Exigível a Longo Prazo (Nota 11).

Òutrossim, como determinado na referida Resolução, em 1979, lol con-

solidada a divida interna da Rede junto às instituições financeiras oficiais, em

operações com quatro anos de carência, juros capitalizados durantea carên-
' 

cia. às taxas inicialmente contratadas e com prazo de pagamento de dez anos.

9. CREDORES POR DEPÓSITOS, CAUÇÕES E SERVIÇOS
31 DE DEZEMBRO DE

Valores a Pagar
Tráfego Mútuo a Pagar..
Credores por Depósitos e
Cauções

Impostos, Taxas e Contri-
buições Diversas

Créditos não Reclamados
Credores por Emprésti-
mos

1981 1980
CrS CrS

5.001.206.110.76 3.119.322.561,27
3.283.414.361,65 486.580.639,63

681.306.588.75 564.599.805,33

118.386.074,61 101.457.609,62
104.066.386,34. 56.456.869.54

14.806.971,00 -
9.203.186.493,11 4.327.417.4B5.39

SAS
31 DE DEZEMBRO DE
1981 1980
CrS CrS

6.193.284.199.78

3.660.993.975,00 1.937.078.229.69

156.387.201,38 1.025.623.717,20
10.010.665.376.16 2.962.701.946,89

:Ões
31 DE DEZEMBRO DE

Estas Empresas desenvolvem atividades de apoio às operações da
Rede, sendo que a ENGEFER é responsável pelo desenvolvimento de pro-
jetos e construções ferroviárias, a AGEF por uma rede de armazéns gerais
para apoio de venda de fretes ferroviários e a TRENSURB paio transporte
de passageiros do Grande Porto Alegre.

7. ATIVO IMOBILIZADO
31 DE DEZEMBRO DE

1981
CrS

1980
CrS

Via Permanente, Edifi- ._..„„«„»
cios e Instalações  948.855.520.402,35 472.422.418.566,65

Equipamentos dos Trans- _M „¦ y__ __
216.198.322.103,79 94.294.563.030,34portes Ferroviários. . ..

Outros Equipamentos dos
Transportes

Equipamentos, Máquinas
e Ferramentas

Outras Imobilizações Tan-
giveis

(-) Depreciação Acumu-
l&ii

Imobilizações em Anda-
mento

1.373.299.033,29

13.141.610.409.65

11.340.502.266,24

588.168.370.50

6.198.249,125,46

5.715.178.220.49
1.190.909.254.215,32 579.218.577.313,44

( 33.600.693.206.32) ( 8.440.724.706,81)
1.157.308.561.009,00 670.777.862.606,63

307.273 432.082,92
1.464.581.993.091.92

112.192.623.467.27
682.970.476,073,90

10. PROVISÕES DIVERSAS

Provisão para Férias-DL-
1730/79 (Nota 2)

Provisão para Questões
Trabalhistas

Encargos c/Desembaraço
de Material Importado .

11. OUTRAS OBRIGAÇÕES

1981
CrS

Impostos, Taxas e Contri-
buições Diversas 512.199.241.60

Recursos para Educação e
Assistência 175.958.039.98

Créditos não Reclamados 49.843.694,75
Conjunto Residencial de

Eng? de Dentro 36.343.256,56
Empresas Controladas ou
Coligadas. 8.808.730,28

Valores Pendentes de Re-
gula ri zação:
Pagamento da Dívida
Externa (Banco do Bra-
sil) (Nota 81  25.021.841.860.52
Convênio RFFSAPOR-
TOBRAS  1.130.640.919,00
Tesouro Nacional • Dívi-
da Encampada 592.197.158,87
Tesouro Nacional • Cre-
dito 810-Eximbank.. 44.147.845,21
Convênio RFFSA
Estado de São .Paulo
(CONDEPHAAT) 3.975.000,00
Convênio RFFSA —
CRVD 1.992.831.00
Outros  

27.577.948.577,77

1980
CrS

168.757.687,67
24.182.117,00

30.362.908.32

8.125.315.81

592197.158,87

44.147.845.21

3.975.000,00

1.992.831,00
132.684,06

873,863,447.94

8. EMPRÉSTIMOS

3. DÉBITOS DE CLIENTES
31 DE DEZEMBRO DE

1981
CrS

Contas a Receber de:
Empresas Siderúrgicas e
de Mineração 10.175.531.739,86
Empresas Petrolíferas. 1.386.827.203.16
Indústrias de Cimento 500.421.244,00
Outras Empresas 2.549.515.151.00

Contas a Receber de Enti-
dades Públicas 189.021.617,23

Tráfego Mútuo a Receber 7.923.532.525.77
Serviços Executados a
Terceiros 214.646.995.38

Fretes a Receber 57.830.747,71
Aluguéis, Arrendamentos

e Concessões 59.962.474,77
Estadias e Armazenagens

a Receber 333.192.414,00
SOMA 23.390.482.112.88

Provisão para Devedores
Duvidosos ( 176.253.412.79)

23.214.228.700.09

1980
CrS

3.333.359.230.94
712.682.996.09
207.849.849,36

1.167.767.438.05

116.482.193,66
2.219.587.913.94

169.317.650.35
98.044.996.00

24.352.852,39

106.762.469.49
8.156.207.590,27

I 48.043.028.85)
8.108.164.561.42

FINANCIAMENTOS
VENCI-

iMENTOS

EM MOEDA NACIONAL
BANCO DO BRASIL S.A
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS -
FINEP

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
SOMA .

1981

CrS
CIRCULANTE

4. OUTROS DIREITOS
31 DE DEZEMBRO DE

1981
CrS

Depósito no Banco Cen-
trai • Resolução 479/78 13.084.963.910,78

Valores a Receber 477.216.771.40
Antecipações Contratuais 168 269.918.78
Adiantamentos p/Despe-

sas Aduaneiras e Outras 144.472.885.21
Créditos pela Venda de
Bens 134.837.889.06

Títulos a Receber .' 90.418.841.01
Empregados. Inativos e
Devedores 24.310 119.88

Tributos e Contribuições
a Recuperar 20 580.418.09

Depósttos Compulsórios
14.145 070.754.21

1980
CrS

6.250.845.720.00
275.367.534.02

3.854.084.209.95

176.679.218.46

97.525.165.75
36.798.496.45

18.812733.29

55.889.00
939.257.00

10.711.108.223.92

EM MOEDA ESTRANGEIRA
BANCO DO BRASIL SA
BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK. ..
BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST AND

SAVINGS ASSOCIATION
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU..' ..
THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON ¦ . •
BANQUE DE L0JNION EUROPEENE

¦ BANCO EXTERIOR DE ESPANA
BANK OF MONTREAL
CITICORP INTERNATIONAL BANK LTD
EXPORT IMPORT BANK OF UNITED STATES .
GANZ MAVAG LOCOMOTIVE CAR. MAN. MEC.
ENGINEERS

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUO-
TION AND DEVELOPMENT

LLOYDS BANK INTERNATIONAL LIMITED ..
MARUBENI CORPORATION
MATERIAL Y CONSTRUCCIONES SOCIEDADE

ANÔNIMA - MACOSA
MECANOEXPORTIMPORT
MITSUI & CO. LTD • •
NATIONAL WESTMINSTER BANK LIMITED ..
TAMPER-CANRON EXPORT CORPORATION..
N.M. ROTHSCHILD AND SONS LIMITED
OSTERREICHISCHE LANDERBANK AKTIEN-

GESELLCHAFT ¦ •
PANDROL LIMITED
RUDNAP EXPORT IMPORT
THE BANK OF TOKIO TRUST COMPANY
THE CHASE MANHATTAN BANK
PLASSER & THEURER 

'¦

THE SANWA BANK LTD
SOMA . . .
TOTAL.

1993

1995
1993

1983
1986

1990
1981

1981
1990
1964
1992
1991
1984
1982
1989

1882

1999
1990
1988

1990
1983
1993
1981
1981
1991

1983
1984
1964
1989
1990
1990
1989

CrS
LONGO PRAZO

1.099.834.891.69
1.778.178.358.03

34.495.938.12
446.049.63b ,00

3.358.558.823,84

1.228.S25.003.26

509.387.245.81
201.412.693.93
664.305.280.06
891.512.320.0S
237.616.442.80

1.784.798X121.02
1.559.992.484.09

60.958.838.91

1.128.805.336.39
976.780.389.31
255.911.789.88

599.051.461.08
1.332.871.271.23

236.721.414.08

1.153.858.746.83

45.948.863.14
54.980.627.22

1.470.163.237.93
288 055.589.58
676.422.454.78
143.907.845.68
980.311 099.46

79.084.941.089,89

159.489.058.468.40
52.807.806.512.88

2.281.100,00
357.788.536,93

291.741.875.708.10

1980

CrS
CIRCULANTE

16 482.298.479,52
19.840.857.303,36

4.289.957.329.19

3.004.776.438,43
314.585.323,20

5.437.528.756,39
6.196.907.165,31

425.680.994,16

4.667.235373,07

23.521.500.886,34
7.038.076.302.33
1.157.656.437.19

4.673.513.649.04
640.837.125.00

1.179.919.741.89

4.767.697.596.89

CrS
LONGO PRAZO

22.974
31.876

1.129.981
13.425.782
9969.969

763.222
3958430.

.431.57
.764.40
909.65
478.91
846.64
552.56
,949,18

96.618112.051,34
388.359.987.759,44

122.650.136,32
1.489.595.044.88

10.259.670,63
188.169.917,82

1.810.674.769.65

2.122.906.465,01
885.373.607,34

133.026.113,27
224.122.499.42
99.021.607.00

207.139.885.80
408.096.311.54
120.382.128.00
929.883.381.50
659.472.482,39

71.615.734,26

527.783.985,00
,61.039.333.60
115.073.708.42

443.652.961.88
687.144J06.00

83.432.620.76
3.286.603.062.01

5.793.553,05
713.994.706.04

27.056.271.10
33.472.525,39

794.345.444.92
131.473.908.73
732.519.097.84
82.073.984.78

13.586.502.285,05
15.397.177.054,70

16.607.132.839.05

59.446.381.236.37
22.601.447.940.17

11.404.557.48
618.074.505.11

98.284.441.076.18

21881.464.258,64

901.742.388,22
241.846.436.01

2.993.248.961.21
2.331.136.568,75

327.292.836,61
860.857.166.25

1.911.221536.81

29.264.553,74

11.948.549.022,95
1.801.250.000.00

663.998.675.70

2.540.675.672,10
985.324.687.51
330.245.431.35

2.412.096.863.62

40.580.834.93
59.067.384.61

1.323.796.383.61
440.142.789.18

4.868.736.348.84
490.241.411,23

2.014.422.765,62
61.197.202.977,49

160.481 644 055,67

TOTAL

318.970

( 18279)

RESULTADOS
ACUMULADOS

(19.7581
(10.482)

300.691

( 54.969)
( 333)
( 1,427)
( 24.8201
( 30.240)
( 816)

28.569
168.557

385.212

(30.240)

30.240

( 379)

TOTAL

353.895
( . 10.482)
( 18.279)

379)
490)

325.134

816)
28.569

168.557
379)

385.212

( 69.173)
(307.520)
( 1.131)
( 3.002)

40.071
507.916

552.373

( 869)

3.002

( 3621
( 9.906)

I 8.135)

521.065
( , 490)

520.575

( 1.131)

40.071
507.554

( 9.906)

1.057.163

12. CAPITAL INTEGRALIZADO
O capital Social totalmente integralizado. compõe-se de ações no-

minativas, sam valor nominal, assim distribuídas-,
QUANTIDADES DE AÇÕES

ACIONISTAS

AÇÕES ORDINÁRIAS
Uniio Federal

AÇÕES PREFEREN-
CIAIS
Estados
Municípios

TOTAL.

1981

144.814.051.032

1.538.673.803
384.643.505

1.923.317.308
146.737.368.340

1980

134.309.035.526

1.538.673.803
384.643.505

1.923.317.308
136.232.3627834

A Uniio Federal será sempre titular de, no mínimo, 51% das ações
representativas do Capital Social, cabendo-lhe a propriedade de todas as
ações ordinárias.

O Capital Social foi elevado duas vezes no exercício do 1981. Pela
AGO de 20/04/1981 em razão da correção monetária do capital e por últi-
mo a AGE de~~31/12/1981, em cumprimento à autorização do Decreto
86.769, de 22/12/1981. /

13. RESERVA DE REAVALIAÇÃO
O imposto de. renda atribuível à reavaliação do ativo Imobilizado,

mencionada na Nota 1 item "b", exigível quando da efetiva capitalização
da reserva ou depreciação ou disposição dos correspondentes bens, não foi
refletido nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 1979, devido
a Empresa estar pleiteando, na época, isenção desse tributo, junto às auto-
ridades liscais. Referida isenção foi obtida através do Decreto Lei nP 1818.
de 11 de dezembro de 1980 e a incorporação da Reserva ao Capital Social
efetivou-se através da AGE de 31 de dezembro de 1981.

14. RECEITAS LÍQUIDAS DOS SERVIÇOS
As Receitas Líquidas dos Serviços referentes ao exercício findo em

31 de dezembro de 1981 incluem CrS33.452.561.0OO,00 (1980
Cr$21.614.021.000,00) correspondentes aos serviços ferroviários ressarci-
dos pela União (Nota 1 -e). Òutrossim, no referido exercício, • Uniio tu-

priu a Rede com CrS 16.647.163.000,00.

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE

/

1981 , 
1980

CrS CrS

Provisão de Férias  3.889.558.380.49 ' -
Provisão Trabalhista. ... 3.660.993.975,00 1.937.078.229,69
Provisão para Devedores .„-_,„-
Duvidosos  176.253.412,79 48.043.02B.85

Despesas Gerais e Admi-
nistrativas  15,195.165.076,10 8.394.645.840,26

22.921.970.844,38 10.379.767.098,80

16 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE FERROVIÁRIA -
REFER

A Rede é patrocinadora e garantidora das operações da REFER.
entidade de previdência privada, sem fins lucrativos, com patrimônio pró-
prio, autonomia administrativa e financeira, cujo objetivo principal é a
suplementação de benefícios previdenciários aos participantes.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da REDE FERROVIÁRIA

FEDERAL S.A., no desempenho de suas atribuições legais c estatutárias,

examinaram as Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao

exercício findo em 31 de dezembro de 1981 e, considerando os demais ele-

mentos oferecidos pela Empresa, bem como o Relatório do Assessor Con-

tábil deste Conselho, são de parecer que o Relatório da Administração e as

Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 1961, refletem a posi-

ção econômicofinanceira da Empresa, estando assim, em condições da

serem submetidas à apreciação da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas.

Rio de Janeiro, 11 de março de 1982.
GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
AYRTON ANDRADE FELIZOLA
ESPARTACO MARQUES GASPAR

PARECER DOS AUDITORES

1. Examinamos o balanço patrimonial da Rede Ferroviária Fede-
ral S.A., levantado em 31 de dezembro de 1981 e as respectivas demonstra-

ções do resultado, dos prejuízos acumulados, das mutações patrimoniais a

das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo na-

quela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de audito-
ria geralmente aceitas e, conseqüentemente, incluiu as provas nos registros
contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos- necessários
nas circunstâncias.
2. As demonstrações financeiras do ano findo em 31 de dezembro de
1980, apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas, cujo

parecer, emitido em 24 de fevereiro de 1981. contém limitação no alcance

de nosso exame, por ter sido impraticável determinar o exercício de com-

peténcia dos ajustes de estoques, reconhecidos no resultado do ano findo

naquela data.

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no para-

grafo primeiro acima, representam adequadamente a posição patrimonial e

financeira da Rede Ferroviária Federal S.A., em 31 de dezembro de 1981 e
-o resultado de suas operações e as origens e aplicações de seus recursos cor-

respondentes ao exercício findo na mesma data, de acordo com princípios
de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em rela-

ção ao exercício anterior, após o reconhecimento do efeito retroativo da

introdução do provisionamento de férias em 1981. conforme mencionado
na Nota 2. com a qual concordamos.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1982
COOPERS& LYBRAND AUDITORES INDEPENDENTES
CRC SP8599
ROBERTO CERQUEIRA DE ALMEIDA
Diretor - CRC SP69770 SRJ

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Rede Ferroviária Federal

Sociedade Anônima em reunião realizada em 12 de março de 1982,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 23do EstatutoSocial.
aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 14 de fevereiro de
1978 e homologado pela Portaria Ministerial n9 299, de 2 de maio
de 1978 '

RESOLVE:
Manifestar-se pela aprovação do Relatório da Administração

e Oemonstrações Financeiras da Rede Ferroviária Federal Sociedade
Anônima, relativos ao exercício de 1981

Presidente CARLOS ALOYSIOWEBER
THOMAS JOÃO LARYCZ LANDAU
JOSEF BARAT
VANDE LAGE MAGALHÃES
FRANCISCO DE PAULA MAGALHÃESGOMES
NELSON MORTADA

RFFSA-MGRF
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Moradores lutam
contra despejo de
prédio no Centro V

Dona Marilda Ângela da Costa/grávi-
da de sete meses e segurando pela máo
sua filha de um ano e dois meses, sentou-
se ontem pela primeira vez na calçada da
Rua Salvador de Sá, em frente ao prédio
onde mora, sem ser para esperar o marido
que trabalha como peão na construção de
uma estrada na Amazônia. Com um car-
taz onde se lia: "A Prefeitura é rica, nós
somos pobres" e um abaixo-assinado a
ser enviado ao Prefeito, ela esperava uma
ordem de despejo que por fim não
chegou.

Dona Marilda e mais 25 moradores do
sobrado número 222 da Rua Salvador de
Sá, no Centro, náo têm para ondeir.se ,
forem despejados. Moram em minúsculos
quartos abafados, pagando cerca de Cr$ 4
mil por mês, e dividem um banheiro e
uma cozinha. A Prefeitura entrou çom .
uma ação de imlssâo de posse do prédio
na 4° Vara de Fazenda Pública, mas, pelo
menos por ontem, o advogado dos mora-
dores conseguiu entrar com recurso,
adiando o despejo.

Pedido ao Prefeito n
A Prefeitura tem a propriedade do -

prédio, mas não tem sua posse. Por isso
entrou com ação de imissão de posse
contra Marcelo Leite Alves Ventura, pri-
meiro posseiro do sobrado. Mas Marcelo
há multo sublocou o prédio a Armando
Salles de Barros que, por sua vez, tem um
contrato com Oscar de Almeidá,76 anos, ,
atual administrador. Seu Oscar paga Cr$
33 mil 329 por mês de aluguel, arrecadan-
do a quantia entre os moradores. Ontem,
em meio a faixas e cartazes contra o
despejo e a especulação imobiliária, ele
lembrava, emocionado:

Há três anos, o prédio está sob
minha administração'. Ele tem mais de 80
anos. Quero saber por que a Prefeitura
quer o nosso prédio, quando os outros do
lado, também dela, ela nâo quer. O 224
está há dois anos com gente morando
sem pagar aluguel.

Rita Maria da Conceição, 29 anos, do-
mestiça, com nove filhos morando com a
avó, segurava um cartaz onde estava es-
crito: "Pagamos nossas contas, temos
direito a moradia". Grávida de oito me-
ses, reclamava:

Moro num quarto aqui, há dois
anos e pago Cr$ 6 mil por mès, incluindo
água e luz. Se for despejada náo tenho
para onde ir. Peço ao Prefeito que áJude a
gente, pois não temos dinheiro para pa-
gar aluguel mais caro.

Os moradores do 222 da Rua Salvador
de Sá estão sendo auxiliados pela Asso-
ciação de Moradores e Amigos do Centro
na elaboração do abaixo-assinado a ser
entregue ao Prefeito. Ontem, mais de 100
pessoas tinham assinado.

Almir V.igo
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<Rio Viçoso Jardim alaga Associação
travessa em Niterói não aceita
moradores ficam doentes inabilitado
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® Toda quinta-feira,
aCJoziiihaEx ^ ""^
de Cláudia faz Comida
ainda mais gostosa.Experimenta

Toda quinta-feira, no Jornal do Brasil, Conlida vira a mesa pela a
siiaalinienta_ção. '•'../ .....

E toda quinta-feira, em Comida, a Cozinha Experimental de Claudia
põe na mesa uma alimentação ainda mais gostosa.

Sáo algumas das mais1 geniais receitas que vêm publicadas
mensalmente na revista Cláudia e que foram cedidas com exclusividade
para o Jornal do Brasil. f

Mas, seguindo a linha de Comida, não é apenas sabor que a Cozinha
Experimental de Cláudia traz pagvo^

Economia também pesa na £fc ~w^~

balança. Por isso, todas
as receitas são baseadas nos
produtos mais baratos da
semana, indicados por Comida;

Não deixe de experimentar
as quintas-feiras gostosas
da Cozinha Experimental de
Cláudia.

Sempre em Comida. No seu
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Niterói — Três crianças estáo internadas e outras
sete pessoas também ficaram com febre, diarréia e
vômitos depois que a Travessa Hugo Franco, no
Cubango, voltou a ser inundada pelo rio Viçoso
Jardim. O perito judicial Luís Sérgio de Menezes, que
mora no número 18, uma das vitimas, reclama prejuí-
zos materiais de Cr$ 200 mil.

Luis Sérgio lembrou que há cerca de dois meses a
pequena travessa ficou alagada por três dias, até que
a Prefeitura fez um dreno provisório. Segundo ele, o .
problema é provocado pelo fato de à rua ficar em
nivel abaixo da Rua Noronha Torrezão, por onde
passa o rio que, quando chega no terreno da Escola
Estadual Dr. Memória, não encontra passagem e
transborda para a Hugo Franco.

Lama e doença
Com a chuva forte da noite de terça-feira, o rio

Viçoso Jardim transbordou e destruiu o muro que o
separa dos fundos de várias casas da travessa. Dona
Mariana, que, mora no número 22, contou que, "por
sorte, não havia ninguém dormindo e deu tempo de
abrir o portão da frente, para que a água escoasse
para a rua, evitando que subisse até entrar em casa e
destruir tudo". Ela lamentou ter trocado um aparta-
mento por aquela casa, que fica num terreno de 1 mil
;550m\ e tem piscina, "porque cada vez que chove
alaga tudo".

. Luis Sérgio de Menezes, outro prejudicado, disse
que a água do rio estragou sua moto, a máquina de
lavar roupa, arrastou a casa do cachorro Hank para á
nia e, agora, estão aparecendo rachaduras na parede.
Ele contou que, por causa da lama que ficou vários
dias cobrindo a rua, muitas pessoas contraíram infec-
ção intestinal.

Na Clinica Infantil Albert Sabin, em Santa Rosa,
estáo internados os irmãos Adriana Garcia Ferreira,
de três meses, e os gêmeos Maria e Daniel Garcia
Ferreira, de dois anos. Luís Sérgio disse que no
sábado, durante o batizado de Adriana, de quem foi
padrinho, o padre, ao colocar a mão na testa da
criança, para benzê-la, alertou que ela estava com
febre. Logo em seguida, seus irmãos gêmeos apresen-
taram sintomas de infecção, que os moradores da
Hugo Franco atribuem à água poluída do rio, cuja
nascente fica próxima ao antigo vazadouro de lixo de
Viçoso Jardim.

Riotur fecha 3 postos e
firma particular atende
turistas no Aeroporto

Os turistas que chegam ao Aeroporto Internado-
nal do Rio de Janeiro não contam mais com os Postos
de Atendimento Turístico. Alegando1 um programa
de reformulação, a Riotur fechou ontem os três
balcões de atendimento que funcionavam nas áreas
de desembarque dos setores A, B e C. As informações
eram fornecidas gratuitamente.

Agora, quem quiser informações sobre o Rio,
mapas da cidade, reservas em hotéis deve dirigir-se á
empresa RDE — Rol de Excelências — que mantém

, balcões para atendimento a turistas no Aeroporto
desde julho do ano passado. Além de informações
turísticas, a RDE vende por Cr$ 1 mil 400 uma cópia
de passaporte, para que o viajante possa deixar o
original no hotel, sem risco de perda.

Concorrência
A decisão de extinguir os Postos de Atendimento

Turístico foi tomada pelo presidente da Riotur, Coro-
nel Annlbal Uzêda, cúm básé èm estudos feitos pela
Gerência de Veiculação Turística. Entre os pontos
que favoreceram a decisão, o fato de que uma empre-

,„,-sa particular — a RDE —-vir prestando o mesmo tipç., M
de sérviço,"còm possibilidade de comercialização".

Isso não era feito pela. Riotur, tanto porque
havia cláusulas impeditivas no contrato com a AR-
SA, como porque a empresa não tem finalidade de
competir com a iniciativa privada — disse o assessor
dá Riotur Hermano Jambo.

O assessor disse desconhecer o volume de turis-
tas que utilizavam os Postos de Atendimento, mas i
acredita qüe "pouca gente era beneficiada".

Principalmente por causa da péssima localiza-
ção. Quem chegava, quase náo via os Postos.

Vários funcionários da Riotur — que insistiram
em não se Identificar — afirmaram que a saída da
Riotur do Aeroporto do Rio tem como único propósi-
to favorecer à RDE. O diretor da empresa RDE,
Francisco Rlzoto, nega a acusação, e afirma que a
expedição da cópia do passaporte é perfeitamente
legal — mas que ele só tem validade interna.

Junto com a cópia do passaporte, a RDE fornece
também tíquetes que dão direito a descontos entre
5% e 10% em lojas, restaurantes è casas noturnas. O
lema da empresa — que funciona em várias partes do
mundo é Através da RDE você nunca fica sem hotel.
As reservas são feitas na hora, na frente do turista,
logo após a apresentação de uma tabela de preços.

Os funcionários da Riotur disseram que, com
exceção do passaporte, o órgão oficial do turismo no
Município do Rio de Janeiro oferecia todas as infor-

, mações, "só que de graça". A única cobrança que era
feita pela Riotur: o folheto de informações turísticas
da cidade, que custa Cr$ 50.

Segundo a Riotur, os postos da Rodoviária Novo
Rio, do Pão de Açúcar e da sede da empresa serão
redimensionados e três novos balcões serão instala-
dos: um na Marina dà Glória, outro na Estrada de
Ferro Corcovado e um terceiro na Casa do Turista, na
Praça do Lido. A Riotur nâo pretende instalar outros
postos no Aeroporto do Rio.

Padre Menceslau diz que^celeuma maldita" matou
seu afilhado de crisma

Niterói — Triste e, ao mesmo tempo, irritado, o
Padre Menceslau Valiukevicius — ex-pároco do Bar-
reto, que está excomungado por ter acionado na
Justiça o Arcebispo de Niterói, Dom José Gonçalves
da Costa — atribuiu, ontem, a morte de seu afilhado
de Crisma, Luís Carlos Marques, de 42 anos, "a essa
celeuma maldita que nunca poderia haver na Igreja".

Segundo o padre, seu afilhado "estava apaixona-
do devido às infâmias que o Arcebispo atirou contra
mim." Ele contou que o funcionário civil da Base de
Mísseis da Marinha pretendia ir no domingo à missa
na Igreja de São Sebastião. Porém, sentiu-se tonto,
foi levado para o Procordis e morreu de enfarte às
21h. Além da Extrema-Unçào, o Padre Menceslau
encomendou o corpo de Luis Carlos, que foi sepulta-
do, às 17h de ontem, no Cemiteiro de Sáo Gonçalo.

Joana D'Are
Padre Menceslau, respondendo às criticas que

lhe foram feitas pelo Cardeal Dom Eugênio Sales,
disse que "ele esta mal informado sobre o que está
acontecendo em Niterói". O sacerdote afirmou que,"desde o tempo do seminário, sei que um padre náo
pode citar um superior na Justiça Civil. Não seria
louco de cometer um erro para ser excomungado. A
ação que corre nos tribunais envolve três pessoas
juridicas: a Associação das Damas de Caridade do
Barreto que ficou sem a Casa dos Pobres; as Irmãs
Vicentinas, que doaram o imóvel, e a Mitra, que o
recebeu. Eu nunca citei a pessoa física do Arcebispo".

— A excomunhão só existia no tempo da Inquisi-
ção. Joana D'Are é um caso típico em que um bispo
condenou uma pessoa à fogueira e assistiu de cama-
rote à morte da vítima. Eu espero a palavra do Sumo
Pontífice, que é o juiz da verdade de Deus na Terra —
concluiu Padre Menceslau.

A Associação dos ProQjs-
sionais Licenciados em
Ciências Agrícolas vai im-
petrar mandado de segit
rança contra a Fundação
Escola de Serviços Púbü-
cos do Rio de Janeiro para
impedir, judicialmente,s'á'
contratação de'Luís Paulo
Marinho de Noronha como
professor de Ciências Agrl-
colas do Estado, por nâo.
ser habilitado' legalmente,;
O advogado Paulo Melo
vai requerer medida limi-
nar em uma das varas da
fazenda Pública. ' i:/,

Luís Paulo, embora tò1;
nha passado no concurso,
não tem diploma de liceií11
ciatura plena, o que coW
traria a Lei n° 5 692, qtíé1
instituiu o ensino profis-
sionalizante. Daí, a Asso-
ciação dos Profissionais
Licenciados querer impe-
dir sua contratação pelo
Estado, em beneficio dà
professora Maria de Fáti'
ma Silva Justo, aprovada1
em 3o lugar no concurso;
preenchendo os requisito*
legais, pois possui licencia-
tura plena. ;-í.K>
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Esso nega
ter poluído
a Ribeira

A distribuidora de petro*
leo Esso negou ontem
qualquer responsabilidade
nó vazamento de óleo quês
atingiu a Ilha do Governa-
dor, principalmente na,
praia da Ribeira, domingo:
O porta-voz da empresa,
Coronel Wandir NogueiraV
disse que a última descaf-
ga de óleo nos terminais da
Esso aconteceu dia 23 de
março e o último carrega-
mento de óleo dia 24. gaM•<_ci

No dia 28 houve um des-
carregamento de produtos,
químicos, que "não pode-
ria ter causado a descarga
de óleo". Além disso, a Es-r:
so mantém 240m da barrej^
ra flutuante para o confi-
namento de possível derra-,
me de óleo.

— O óleo não é da EssO,
nem de: navios que esta-'
riam descarregando em
seus terminais — disse o
Coronel Wandir Nogueira'.-
Segundo ele, a Esso tem
grande preocupação com
problemas de poluiçãoíji(;
participa do Grupo Execuj.
tivo de Poluição por Óleo
— órgão do Governo Üí'
Estado do Rio.
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Loteria dá
Cr$ 16 milhõei:
a ganhadores

Brasilia — O teste 591
dà Loteria Esportiva teve
23 ganhadores, que vão re-
ceber, cada um, Cr$ 16 mi€
Ihões 243 mil 728,67, já de_fc.
contado o Imposto de Ren. j
da. Eles fizeram 13 pontos
num teste que teve gránr_
des zebras, como as derrp-
tas do Barcelona para o
Espanhol e do Real Madri
para o Las Palmas.

Dorinha
Duval vai
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a Júri ^
O Juiz da 1* Vara Amei-

liar do Júri, Alberto Mota
Morais, pronunciou, ón^
tem, mandando a julga-
mento, a atriz Dorinha Dü-
vai, por homicídio dupla-
mente qualificado xontáíá
seu companheiro Paulo
Sérgio Garcia de Alcânta-
ra, em 5 de outubro ãe
1980. Só náo decretou sua
prisão preventiva porque
Dorinha não tem qualquer
anotação em sua folha pe-
nal. Ela está sujeita a uma
pena de 12 a 30 anos. <&è

Tantlb na policia quanto
em Juizo, Dorinha Duval
alegou não se recordar do
qua aconteceu, a partir,do
momento em que pegoq.a
arma. JBfi

õq

Rádio JB debate
psicologia e parto

A abordagem psicanali-
tica da gravidez e do par-
to, a sexualidade femini-
na, especialmente da mu-
lher grávida, as técnicas
grupais do trabalho psieo-
lógico com gestantes e ca-
sais que esperam um filho
são temas do debate que
começa hoje às 9 horas na
RÁDIO JORNAL DO BRA-
SIL, no programa apresen-
tado por Eliakim Araújo.
Os convidados são a pro-
fessora Maria Silvia Gar-
cia Fernandez Hanna e o
médico César Miranda, es-
te um especialista na
questão dos chamados"partos naturalistas". Os
ouvintes podem partici-
par do debate, fazendo as
perguntas pelo telefone
234-7566.



JORNAL DO BRASIL terça-feira, 30/3/83 ? 1° c3dfirrt?__ELJ.l_

REBELIÃO NO PRESIDIO
Fuga frustrada termina em muitos tiros e 15 mortes

¦í! São Paulo—Quinze pessoas morreram
— 12 detentos e três funcionários — duran-
te a rebelião de cinco horas, ontem à tarde,
na Casa de Detenção de São Paulo. A
tentativa de fuga terminou com o ataque-
surpresa desfechado pela Tropa de Choque
da PM, no telhado ao Pavilhão Dois, onde
os rebelados mantinham 11 reféns, amea-
çando jogá-los.

Controlado a tempo, o levante náo se
estendeu a todo o presídio — o maior da
América do Sul em população.carcerária (6
mil 400 presos). A tentativa de fuga teve
inicio na hora do almoço, com a invasão do
refeitório, onde estavam diretores, funcio-
nários e visitantes. O diretor da Casa de
Detenção, Luís Camargo Wolffrnann, ficou
entre os reféns mas conseguiu escapar.

"Agitador"
•St

Às 16h, quando a polícia sufocava uma
revolta de presos no Pavilhão Sete, uma
multidão assistia ao tiroteio e duas emisso-
ras de TV filmavam. Um homem, identifl-
cado como Manuel da Silva, que aparente-
mente só acompanhava os acontecimen-
tos, foi detido e levado ao portão principal.
Diante do público, foi agredido pelos poli-
ciais, sob a alegação de que "estava agitan-
do". Surgiu uma versão de que ele seria um
dos ladrões da agência Bradesco, assalta-
da em meio à confus%o no presídio, a pouca
distância.

O delegado Jurandir Cândido Figuei-
ra, do 9o DP, confirmou à noite as 15
mortes. Primeiro, os amotinados mataram
os funcionários Wilson Adão, o Adáozinho,
e Santiago Fernandes, chefe da disciplina e
segurança do diretor Luís Wolffrnann. De-
pois, morreu Walmir Gonçalves da Silva.
Os nomes dos presos que morreram não
foram divulgados, mas sabe-se que eram
liberados por um, conhecido como Marcão.

. A rebelião foi procedida por uma mor-
te, durante a madrugada: o preso Paulo
Eduardo Miranda da Costa, 19 anos, foi
enforcado no Pavilhão Nove por dois com-
panheiros de cela. Na própria cadeia, fo-
ram autuados em flagrante José Geraldo
Mendes de Lima, o Tico, e Benedito Varela
Pazzon, o Ratinho, os assassinos. A briga
começou quando Paulo Eduardo deu um
tapa no rosto de Tico.

A noite, o Secretário de Justiça de São
Paulo, José Carlos Ferreira, justificou co-
mo "uma ânsia de liberdade" a tentativa
de fuga de presos da Casa de Detenção."Isso é uma coisa que acontece em todas
as penitenciárias do mundo".

Afirmou também que nâo é problema
dele o fato de a Casa de Detenção ter uma
população superior à sua capacidade. "Es-
se problema não é meu, vem de muitos
anos. Procuramos melhorar as condições
de vida, mas rebelião é um fenômeno co-
mum a todas as penitenciárias do mundo".

. Negou que estejam ocorrendo maus-
tratos, como denunciaram os presos em
bilhetes que jogaram à imprensa através
das grades. Reconheceu como verídica, .
porém, outra informação, também vinda
de dentro dos muros: os julgamentos dos
processos está lento.

Informou que espera autorização do
Ministério da Justiça para construir mais
dois presídios em São Paulo e disse que,
com o diretor do presídio, Luís Wolfmann,
fará uma revista geral minuciosa.

Carandiru: muito
preso, pouco guarda
São Paulo — A Casa de Detenção de

Sâo Paulo — o maior estabelecimento pe-
nal do mundo no gênero — é destinada aos
presos à disposição da Justiça e é um dos
10 presídios da rede da Coordenadoria dos
Estabelecimentos Penais do Estado. Com
capacidade para 2 mil 500 presos, está
abrigando, hoje, 6 mil 400, distribuídos nos
Pavilhões Dois, Quatro, Cinco, Sete, Oito e
Nove, onde as celas são coletivas, com
exceção do Pavilhão Quatro, recentemen-
te reformado pelo diretor Luis Camargo
Wolffrnann, que instalou 420 celas indivi-
duais. Tem ainda enfermaria geral, enfer-
maria para tuberculosos, gabinete médico
e farmácia e a ala da administração.

É um estabelecimento fechado, de se-
gurança máxima, onde vinham sendo tole-
radas certas irregularidades diante da falta
de pessoal para assegurar a disciplina.
Para toda essa população, é irrisório o
número de guardas de presídios — cinco,
em média, por pavilhão, em cada turno —
mas foi pedida a contratação de mais 500
homens.

Grande parte dos crimes de morte até
então verificados na Casa de Detenção
eram decorrentes da promiscuidade. Por
causa dos abusos sexuais, tráfico de dro-
gas, atentados e violências praticadas con-
tra os indefesos (escolhidos para servirem
de mulheres dos outros) foi reformado o
Pavilhão Quatro, para abrigar os primários
ocasionais, até 22 anos, e diminuir o índice
desses tipos de crimes.

As providências para conter o uso e
tráfico de entorpecentes foram infrutíferas.
A Corregedoria dos Presídios e da Polícia
Judiciária, para tentar esvaziar a prisão,
determinou que os infratores autuados em
flagrante fiquem nos xadrezes dos distritos
policiais, para que a população em deten-
çôo não passasse dos seis mil. Criou-se,
então, novo problema, desta vez para a
polícia, pois os distritos da Grande São
Paulo, inadequados para essa tarefa, já
abrigavam ontem nada menos de dois mil
308 presos.

Os privilégios do
"Hotel Jarqguá"

Sâo Paulo — O Pavilhão Dois, onde a
rebelião começou, é conhecido como "lu-
gar dos privilegiados", pois lá só ficam,
normalmente, bicheiros, estelionatários,
contraventores, em geral, que nào ofere-
cem perigo. Entre os detentos, o pavilhão é
chamado de Hotel Jaraguá (um dos melho-
res de São Paulo).'¦' Ali as visitas são mais freqüentes e o
clima, entre detentos, é de maior liberali-
dade Junto a este pavilhão estão o refeito-
rio dos diretores da Casa de Detenção e os
gabinetes dos advogados que todos os dias
dau assistência aos presos. O pátio do
Pavilhão Dois, no entanto, dá passagem
para os demais.

A exemplo da última rebelião na Peni-
tenciária do Estado, que começou no Pavi-
lháo da Administração, a revolta de ontem
também começou no pavilhão mais próxi-
mo à acLministraçáo e ao gabinete do di-
retor.

São Paulo — Fernando Pereira
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Depois que a rebelião eclodiu a partir do Pavilhão Dois, detentos de outros pavilhões expuseram faixas pelas grades das celas
José Carlos Brasil
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Violência em 3 tempos: um refém busca refúgio, de baixo a polícia o protege a tiros e por fim o gesto do agente: tudo sob controle

Mulher de segurança previu sua morte^ s
Álbum de familia
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Santiago (E), ex-PM e ex-campeão sul-americano de boxe, treinava sempre
na Casa de Detenção, com o diretor Luís Wolffrnann

São Paulo — Justo agora que ele
estava arrumando o carro (um volks-
wagen), para levar no fim de semana
as crianças ao clube, do qual ficamos
sócios agora — Em meio à angústia e
Incerteza quanto à morte do marido,
Laurinda Fernandes fala sem parar,
com suas duas meninas gêmeas, no
colo. Ora chora, ora quase com alegria
comenta o apego que Santiago Fer-
nandes, segurança do diretor da Casa
de Detenção, tinha pelas crianças e
por ela.

— Quando eu ouvi na televisão que
dois funcionários tinham morrido, eu
matei em cheio. Foi o Santiago. Eu
conheço ele. Tenho quase certeza que
ele reagiu quando feriram o Dr Luís.
Ele enfrenga, náo tem medo. Queria
muito bem ao Dr Luís — continua
Laurinda.

Santiago Fernandes, 35 anos, tra-
balhava há cerca de três anos na Casa
de Detenção, primeiro como guarda de
presídio e, ultimamente, como chefe
de disciplina e guarda-costas do dire-
tor, Luís Wolffman. Durante 10 anos
foi soldado da Polícia Militar, mas
suas maiores conquistas foram conse-
guidas mesmo no Boxe, categorias
meio-médio e meio-médio-ligeiro. Ga-
nhou mais de 10 títulos, entre eles o de
Campeão Sul-Americano, duas vezes
Campeão Paulista Profissional, e uma
vez Campeão Brasileiro de Boxe
Amador.

Quando eu conheci o Santiago
disse Laurinda, casada há oito anos
ele já trabalhava na PM. Parou o

boxe depois que esteve com a equipe
brasileira, em 1969, nos Estados Uni-
dos, e não conseguiu sucesso, por ex-
cesso de peso. Mas ele continuava trei-
nando boxe e halteres na academia da
Casa de Detenção, com o Dr Luís.

Santiago e Laurinda economiza-
ram dinheiro durante muito tempo e
há dois anos compraram uma casa, no
bairro do Jaçanã, e segundo Laurinda
viviam muito bem. Das duas filhas de
três anos, Kátia e Karirh, a primeira
era apegada demais ao pai.

Acho que ele estava adivinhan-
do o que ia acontecer. No ano passado,
fez uma festinha de aniversário para as
meninas, convidou os amigos do tra-
balho e até o Dr Luís esteve aqui.

Acho que ele morreu mesmo.
Senão ele tinha telefonado pra minha
comadre, me avisando que estava tu-
do bem. Na outra vez (rebelião há três
meses na penitenciária) ele ligou, an-
tes que eu soubesse o que estava acon-
tecendo."

Revoltada, concluiu:
Depois que tudo acabasse, acho

que eles deviam trancar a Casa, com
os presos dentro, tirar os funcionários
e botar fogo em tudo.

I
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A rebelião e o
REBELIÃO NO PRESIDIO JORNAL DO BRASIL

São Paulo — 12h25min —
Hora de almoço no refeitório
do Pavilhão Dois, o Hotel Ja-
raguá, como é chamado por
seus 700 internos considera-
dos "de bom comportamen-
to". Dois advogados, Marisa
Alberighi e Álvaro Ramos,
que foram convidar o diretor,
Luís Wolffmann para um En-
centro de Criminalística que
organizam, estão à mesa. De
repente, tiros. No lado de fo-
ra, caem mortos os funciona-
rios Adãozinho e Santiago
Fernandes, chefe de discipli-
na, amigo e guarda-costas de
Luís Wolffmann. O guarda da
guarita dispara contra os
amotinados.

12h27min — Marisa Albert-
ghi atira-se ao chão, imitando
os demais, que em poucos mi-
nutos seriam reféns no mo-
tim. "Pedi, implorei a eles pa-
ra me liberarem. Eu garanti-
ria um carro para a fuga, até o
meu", contou ela.

12h40min — A advogada
sai correndo e a notícia do
motim espalha-se. Fala-se em
seis e até 10 amotinados. O
Pavilhão Dois agita-se. De
suas grades, que dão para a
Avenida Cruzeiro do Sul e
para o elevado da linha um
do metrô, surgem panos
brancos com frases improvi-
sadas: Queremos melhor tra-
tamento; Estamos com liber-
dade vencida — dizem as ins-
criçóes nos lençóis dos pre-
sos. A Avenida Cruzeiro do
Sul é interditada e' a Polícia
Militar e civil entram em
ação.

13h30min — Carros da RO-
TA — a tropa de elite da PM
— entram a toda velocidade.
Os agentes trazem coletes à
prova de bala, bombas de gás
e de efeito moral. Atiradores
de elite do DOPS, membros
da mesma equipe que solu-
cionou vários seqüestros,
chegam à Casa de Detenção.
Surge outra faixa improvisa-
da dos presos: Queremos uni-
ficaçào de penas. E mais ou-
tra, com significado estranho:
Liberdade venceu por 2 a 0.

13h40min — A Avenida
Cruzeiro do Sul é uma praça
de guerra. Do alto dos prédios
vizinhos, curiosos disputam
um lugar. Ouve-se apenas gri-
tos dos detentos do Pavilhão
Dois. Eles acenam para os
jornalistas.

14h — Os chefes da rebelião
devem ser Marcos Pereira de
Castro, o Marcão e o Cascão,
dois assaltantes de banco, se-
gundo policiais, "muito co-
nhecidos pelo pessoal do
DOPS". A tensão aumenta
quando se nota que um Beli-
na azul está pronto para a
fuga dos detentos com seus
reféns. Teme-se a repetição
da fuga de presos da Peniten-
ciaria do Estado, em 29 de
dezembro, quando uma per-
seguição policial paralisou a
Zona Norte e terminou com a
morte de três dos quatro fugi-
tivos.

14hl5min — Os presos do
pavilhão lançam bilhetes em-
brulhados em pilhas na Ave-
nida. Num deles, acusam dois
funcionários de corrupção e
pedem "unificação das penas.
Queremos mais humanidade
e respeito. Eles vendem nossa
comida e tudo que é nosso.
Eles roubam".

14h40min — Outro bilhete:"Queremos melhores condi-
ções de vida e a volta do Juiz
(corregedor) Haroldo Pinto
da Luz Sobrinho, que estava
aqui dando aos presos unifi-
cação das penas e albergues".

15hl2min — Um tiroteio
violento, diante do Pavilhão
Dois. Os policiais civis e mili-
tares atiram e gritam, os pre-
sos lançam-se para dentro de
suas celas. Dois helicópteros
sobrevoam a área. Os tiros
duram vários minutos, Os
pombos que vivem nos telha-
dos da Casa de Detenção vão
e voltam a cada disparo.

15hl8min — Uma surpresa:
no alto dos telhados do Pavi-
lhão Dois, mãos se erguem.
Dois lenços acenam. A polícia
pensa que os amotinados vão
se render. Engana-se. São os
reféns.

15h22min — Agora é possi-
vel distinguir: são seis reféns.
Um deles de terno e gravata.
Há uma mulher, de blusa
azul. Estão no quarto andar.
Surge fumaça no lado oposto
do pavilhão. "É uma loucura,
começaram a tocar fogo", diz
um policial.

15h30min — Dois amotina-
dos aparecem. Um deles, de
japona de lá azul-escura, está
com um grande estilete, que
parece mais uma adaga im-
provisada. A arma é encosta-
da no pescoço de uma refém.
A mulher chora. Todos ace-
nam para os helicópteros,
num gesto que parece um pe-
dido para que os aparelhos
desçam. A idéia é os amotina-
dos fugirem nesses helicóp-
teros.

15h33min — A PM, o
DOPS, atiradores de elite, a
ROTA e a tropa de choque
mantém-se em mira. Os re-
féns agora visíveis sâo cinco e
dois detentos exibem seus
prisioneiros. O de japona azul
obriga um rapaz a se equili-
brar no parapeito. "Vão atirar
o coitado", murmura um dos
curiosos que venceu a barrei-
ra policiai na Avenida Cruzei-
tw do Sul. Em seguida, a mu-
mer é obrigada a ficar no pa-
rapeito. Ela não olha para
baixo, apenas chora.

15h44min — Um tiro e cor-
reria na rua. Os reféns conti-
nuam a ser exibidos ao apara-

to policial, que a cada mo-
mento é maior: chegam bom-
beiros e até um blindado Bru-
cutu. No grupo de reféns, sur-
ge outro homem, sem cami-
sas e parecendo sangrar nas
costas.

15h50min — A tensão au-
menta. Carros da ROTA, lu-
zes acesas, chegam e partem
em velocidade. Os trens do
Metrô continuam a circular e
seus passageiros tém uma vi-
são ampla daquele grupo de
reféns mantidos no alto do
Pavilhão Dois, sob a ameaça
dos estiletes.

15h52min — O rapaz ensan-
güentado é obrigado a se dei-
tar no parapeito. Se quises-
sem jogá-lo lá de cima, basta-
ria um pequeno empurrão. Os
rolos de fumaça continuam a
sair do telhado. De repente,
três disparos e os reféns
abaixam-se.

15h58min — Uma notícia
causa surpresa. Enquanto to-
do o aparato policial cuida da
rebelião, na avenida paralela,
a Voluntários da Pátria, a
agência Bradesco é assai-
tada.

16h — Ninguém reconhece
entre os reféns do telhado o
diretor Luís Wolfmann, o Lui-
são. Dentro do presidio, um
assessor do Secretário da
Justiça, no prédio da admi-
nistração, confirma: o diretor
escapou. A tropa de choque
invadiu o local onde ele e o
diretor de reabilitação, José
Eduardo Mariz, eram imobili-
zados pelo detento Gringo.
Luta e tiros. Os dois reféns
saem ilesos e Gringo está
morto.

16h01min — O tiroteio se
desloca para outro ponto da
Casa de Detenção. E o Pavi-
lhão Sete. Há uma rebelião
por lá, anuncia a polícia, que
desloca pelotões e algumas
equipes da Rota para a aveni-
da oposta. Manuel Az da Sil-
va, um popular que estava
perto do pavilhão sete é deti-
do e levado até o portão prin-
cipal. Policiais o agridem
diante do público, sem que
ninguém explicasse a razão
de sua detenção. "Estava lá
agitando", diz um agente.

16hl9min — Depois de
mais um longo tiroteio, a re-
belião do Pavilhão Sete pare-
cia dominada. No Pavilhão
Dois, no entanto, os reféns
enfileirados no alto do para-
peito impedem uma ação fui-
minantí da policia. Quatro
caminhões com 120 homens
da tropa de choque reforçam
a operação.

16h30min — Chegam mais
máscaras de gás, bombas de
efeito moral e gás lacrimogè-
neo. A televisão — duas emis-
soras — transmitem ao vivo o
Dia de Cão. Num orelhão,'
uma senhora chora, não quer
dizer o nome. Seu filho está
no Pavilhão Dois e, por coin-
cidência, tem seu desespero
aumentado ao ouvir um re-
porter de rádio avisar sua
chefia por telefone. "Meu
Deus, eles nâo podem mistu-
rar homicidas com bandidos
perigosos. Meu filho vai mor-
rer", lamenta a mulher. Seu
filho cumpre pena de seis
anos por homicídio — "matou
um vagabundo" — e deve sair
em quatro meses.

17h — Depois de meia-hora
de aparente tranqüilidade —
apenas disparos isolados — o
diretor Luís Camargo Wolf-
mann é visto, vivo, no pátio
da Casa de Detenção. Os re-
féns aparecem agora todos
enfileirados. Sáo 11 pessoas.
Não percebem que atrás de-
les, na Avenida Ataliba Leo-
nel, um atirador aproxima-se.
E também, oculta até mesmo
dos amotinados, uma equipe
da tropa de choque, com seu
uniforme especial, escudos de
vidros, capacetes com vi-
seiras.

17h05min — Os amotina-
dos empunham seus estiletes.
Há desconfiança de que estão
com vários revólveres.

17hllmin — Está quase es-
cura essa tarde que ameaça
chover, o céu nublado. A poli-
cia não vai esperar anoitecer.

17hl2min — O ataque final:
tiros pela parte posterior do
telhado atraem a atenção dos
amotinados. Pela frente, 10
homens da tropa de choque
atiram. Na Avenida, uma cor-
reria de curiosos, jornalistas
protegendo-se, cinegrafistas
tentando focalizar o telhado.
Os reféns atiram-se do para-
peito para o telhado, alguns
parecendo ter recebido dispa-
ros. Fumaça impede a visão.
Tiros de metralhadoras. Um
segundo silêncio e, então,
uma alegria une todos os poli-
ciais. "Vitória, vitória", gri-
tam. Lá no alto, onde antes.
estavam os reféns e os amoti-
nados com estiletes e revolve-
res, surgem 10 homens da tro-
pa de choque, sob o comando
do Maior Ubiratan.

— Não sofremos nenhuma
baixa. Um soldado nosso caiu
do telhado e o Tenente Mas-
carenhas levou um tiro no
rosto, mas se salvou por cau-
sa da máscara protetora. A
tropa está preparada para o
que der ou vier.

17h20min — Nove detentos
morreram. O Coronel Carlos,
Capitão Nakarahada, Tenen-
tes Mascarenhas e Renato e
outros foram os responsáveis
pela invasão no telhado. "Li-
bertamos os reféns e eles cho-
raram", disseram.

resgate, de minuto a minuto
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começou no térreo
São Paulo — Fernando Pereira
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Os presos, no telhado, cutucavam os reféns cont facas e estiletes

Sâo Paulo — José Carlos Brasil
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Policiais civis e militares, fortemente armados, cercaram o presídio
São Paulo — José Carlos Brasil
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Terminado o tiroteio, começou a retirada dos corpos dos presos.
São Paulo — José Carlos Brasil
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.. e dos reféns, entre eles Penha Carrião, secretária do Wolffmann

Dez mortos e 6 feridos em Santana
Sáo Paulo — Até às 19 horas de ontem, 10

mortos deram entrada no Necrotério de San-
tana: nove presos não identificados e um
funcionário, Walmir Gonçalves da Silva. No
Pronto-Socorro de Santana, até aquele mo-
mento, tinham passado seis feridos: Maris
(funcionário), José Araújo (guarda do Pavi-
lhão Sete), Walter Bosh (diretor de Divisão),
Vera Luísa Carvalho (funcionária da seção de
cadastro), José Carlos Emone (funcionário) e
Álvaro Ramos (publicitário).

Álvaro Ramos Júnior, 34 anos, acompa-
nhou o pai ao Pronto-Socorro. Ele esteve na
Casa de Detenção onde viu o pai, um ,dos
reféns, separado do grupo, com alguém apon-
tando um faca para ele. Do local em que
estava Álvaro Ramos Júnior, os policiais co-
meçaram a atirar contra os detentos. Ele

pedia: "Não atirem naquele de cabelo branco,
ele é meu pai". Álvaro Ramos, publicitário, 56
anos, sofreu apenas cortes nas mãos.

No necrotério, uma funcionária pública de
45 anos, desesperada, arrancava os lençóis
ensanguetados que cobriam os corpos para
ver se encontrava seu filho, de 25 anos, conde-
nado a 12 anos, mas que dentro de quatro
meses conseguiria liberdade condicional. Ela
chegou a reconhecer um companheiro de cela
de seu filho, o Cheba, mas saiu com esperan-
ça: não encontrou o corpo do filho.

O guarda do Pavilhão Sete, José Araújo,
que saiu bem do Pronto-Socorro, disse que
Marcão, o líder dos amotinados "foi quem
salvou a minha vida, porque um dos detentos
quis me agredir com uma faca. Quando tudo
acabou, senti que tinha renascido".

São Paulo/Ariovaldo dos Santos
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Wollfmann depois de resgatado

Wollfmann, um diretor
com muita experiência

Luís Camargo Wolffmann, diretor da
Casa de Detenção, tem mais de 25 anos
de experiência em penitenciárias do in-
terior e da Capital. Durante muitos
anos foi diretor-penal da Penitenciária
do Estado, onde foram buscá-lo para
substituir o Coronel PM Fernão Guedes
de Souza, exonerado há cerca de um
ano por criticar a administração esta-
dual.

Luís Wolffmann vinha conduzindo a
Casa de Detenção com relativa tranqüi-
lidade. O índice de mortes caiu depois
de sua entrada e algumas reformas no
sistema judiciário, favorecendo os pre-
sos, contribuíram para acalmá-los.

Ele passa a maior parte do tempo no
escritório de um pavilhão interno, junto
ao Expediente — onde estáo os prontuá-
rios. Fica no seu gabinete somente para
assinar documentos e quase sempre
percorre os pavilhões, em contato direto
com os presos. O que causou estranheza
entre funcionários ligados à administra-
ção é que a rebelião tenha começado no
Pavilhão Dois, com presos dos Pavi-
lhões Oito e Nove, que são considerados
mais perigosos.

Os policiais da Tropa de
Choque iniciaram a Opera-
ção-Resgate no andar térreo
do Pavilhão Dois. Numa das
celas, presos mantinham de-
tidos cerca de 20 funcionários
do presídio. Para confundir a
policia, haviam trocado de
roupa com os funcionários.

O Tenente Mascarenhas,
um dos 20 homens que parti-
ciparam do resgate, disse
que, após terem arrombado a
porta da cela, eles separaram,
com a ajuda de um funciona-
rio do presídio, os presos e os
funcionários. Vencida a pri-
meira etapa, foram subindo
cautelosamente pelos anda-
res, percorrendo o caminho
feito pelos rebelados, que es-
tavam de tocaia no telhado
do Pavilhão Dois. Em algu-
mas celas, segundo o tenente,
o fogo era alto, pois alguns
presos, na^tentativa de forçar
que fossem abertas, haviam
ateado fogo aos colchões.

Queimados
Não se teve confirmação

oficial, mas os policiais admi-
tiam a possibilidade de pes-
soas terem sido mortas quei-
madas. Do lado de fora do
presídio, a fumaça era espes-
sa. Dentro, foi um empecilho
para o trabalho policial, co-
mo reconheceu o Major Ubi-
ratan, também da Tropa de •
•Choque, chefiada pelo Coro-
nel Lincoln Porfirio da Silva.

Quando chegaram ao quar-
to e último andar, os policiais
depararam com uma porta de
ferro, trancada pelo lado de
fora por três ferrolhos. Demo-
raram uma hora para arrom-
bar essa porta, com a ajuda
de uma alavanca, fornecida
pelo Corpo de Bombeiros.
Protegidos por escudos e co-
letes antibalas conseguiram
atingir um dos principais
amotinados, Marcos Pereira
de Castro, o Marcão, que, de
acordo com investigadores,
pertenceu ao grupo de Xepa.

O líder dos amotinados, Mi-
guel Faria, o Gringo, que tem
uma fazenda no Paraguai, foi
um dos últimos a cair, tendo
mantido como refém, até
quase o final, a secretária do
diretor do presídio, Penha
Carrião. Num momento de
descuido, os policiais que
conseguiram cercá-lo, o der-
rubaram.

Remoção
Terminadas as horas de

tensão, os braços foram le-
vantados e, no pátio e nas
calçadas em frente à Casa de
Detenção, policiais e popula-
res aplaudiram. Ouvia-se,
ainda, alguns tiros esparsos.

A partir daí, o trabalho foi
de remoção dos feridos. Seis
ambulâncias do Pronto-
Socorro Municipal de Santa-
na foram cedidas pela Secre-
taria de Higiene e Saúde, da
Prefeitura.

Às 18hl0min os portões da
Casa de Detenção foram
abertos à imprensa, que en-
trou em grupos, após uma
pequena batalha com os PMs
a cavalo que insistiam em
afastar os repórteres, empur-
rando-os com os animais,
mesmo quando estavam en-
trevistando autoridades.

No pátio do presídio, fun-
cionários falavam em voz alta
sobre a necessidade de iniciar
um movimento para obter
melhores condições de tra-
balho.

Tem advogado e gente
defendendo tudo que é tipo
de preso. Comissão para to-
dos eles. E nós, e os compa-
nheiros que morreram, como
ficam? — dizia um deles, mais
exaltado.

Transposto o portão princi-
pai da Casa de Detenção, a
primeira visão foi a de um
caminhão do Corpo de Bom-
beiros, lavando um dos pátios
internos.

É para limpar o sangue
explicou um dos funciona-

rios que observava a ope-
ração.

Diretor
No primeiro andar, já cerca-

do pela imprensa e com a
camisa suja de sangue — não
sabe de quem, já que não
estava ferido — o diretor da
Casa de Detenção, Luís Car-
los Wolfmann, reproduziu
atropeladamente as cinco ho-
ras de tensão.

Estava almoçando com
umas 18 pessoas (não conse-
guiu lembrar o nome de to-
das). Aí alguns presos entra-
ram na sala dando tiros e
mataram de saída meus dois
guarda-costas, que nem ar-
mados estavam. O Gringo
(Miguel Faria) meteu o revól-
ver engatilhado dentro da mi-
nha boca e um outro ficou
com uma faca na minha cabe-
ça — contou.

As primeiras palavras dele
foram para pedir calma e di-
zer que, se eles queriam sair,
não precisavam ficar nervo-
sos, que ele tomaria todas as
providências.

Estratégia
Essa é a minha única

chance de vida — respondeu
o Gringo. — Vou matar ou
morrer, mas vou tentar sair
daqui.

Ele lembrou que estava
condenado "há uns 300 anos
de prisão. Pelo telefone, o di-
retor do presídio conversou
com o diretor de presídios de
São Paulo, Omar Cassim. Pe-
diu que colocasse na Unha o
Secretário de Segurança, que
ele sabia não estar lá. A deixa
foi para falar com um dos
seus assessores, Álvaro Ra-
mos, e combinar toda a estra-
tégia. Aos seus assessores,
Wolfmann avisou que, acon-
tecesse o que acontecesse, ja-
mais permitissem a abertura
dos portões da Casa de De-
tenção, mesmo que ele orde-
nasse o contrário.

—'Ponho em exercício,
aquele nosso plano ou solto
todo mundo? — perguntou
Ramos.

Pode pôr em funciona-
mento — autorizou Wolf-
mann.

Desconfiado, Gringo pediu
explicações, e Wolfmann dis-
se ter autorizado pôr o heli-
cóptero que pediam em fun-
cionamento. Ainda assim, o
preso ameaçou arrancar com
uma faca a orelha de um ou-
tro refém, José Eduardo
Mariz.

Em determinado momento,
Wolfmann notou um descui-
do de Gringo e o atingiu com"uma cabeçada, conseguindo

. apanhar sua arma e escapar.
Estava com medo pelos

outros reféns. Corri e encon-
trei o pessoal da ROTA no
pátio. Com esses policiais, foi
subindo atrás de seis detidos
e dos 11 reféns, que tentavam
chegar ao telhado do Pavi-
lhão Dois — declarou.

Ao mesmo tempo, ordenou
uma revista geral na Casa de
Detenção, para ver se apreen-
dia mais armas e, também,
para fazer um levantamento
dos possíveis mortos no in-
cêndio.

Reféns
Com a tropa, subiu ao te-

lhado o funcionário Valmir
Gonçalves da Silva, que ia
mostrando o caminho. Quan-
do a porta de acesso ao telha-
do foi aberta, Valmir foi um
dos primeiros a ser alvejado.
Como reféns, estavam os Srs
Váiter Borges, Wilo Rogério
de Jesus, José Eduardo Ma-
riz, Penha Carrião e o advoga-
do Rogh Santaelena, entre
outros. Um dos reféns, o fun-
cionário Celso Alvaré, foi es-
faqueado na altura do co-
ração.

Foi uma coisa terrível.
Um dos detidos enfiava a faca
no coração dele sem parar —
contou o advogado Rogh
Santaelena, que estava no
presídio, fazendo visita a um
cliente.

Eram llh30min quando ele
viu, na sala em frente, os dois
funcionários serem mortos,
um deles com um tiro e outro
com uma estile que perfurou
a cabeça. Os dois detentos
que acompanhavam sua visi-
ta trancaram-se com ele num
banheiro e mandaram que fi-
casse abaixado. Duas horas
depois, os amotinados man-
daram que os reféns abrissem
a porta e os levaram para o
refeitório, onde os amarra-
ram, com faixas, aos outros
reféns.

Eu sabia que ia morrer,
mas, ao mesmo tempo, tinha
esperanças de sair vivo —
confessou o advogado San-
taelena, um dos que mais gri-
taram e agitaram os braços
pedindo para que os dois heli-
cópteros que sobrevoavam o
local — um da TV Globo e
outro da TV Sílvio Santos —
baixassem no telhado, embo-
ra ele fosse de amianto.

A todo o instante, os pre-
sos ameaçavam os reféns de
morte, fazendo uma conta-
gem regressiva. No telhado,
obrigaram-nos a ficar em ci-
ma da amurada de um metro
de largura, cotucando nossas
pernas com estiletes — disse
o advogado.

Rogh Santaelena estava na
linha de írente, quando os po-
liciais tomaram o telhado, •
sentiu passar perto um dos
tiros de um preso. Conseguiu
correr e se esconder entre as
telhas e o concreto, "um ver-
dadeiro labirinto".

Na sala da direção, final-
mente, relaxou, quando en-
controu Ana Cândida Zaffa-
lon, com quem vive há sete
anos.

Abraçados — contou ela
choramos. Imaginei que

nunca mais fosse vè-lo vivo,
quando, pela televisão, 0 vi
acenando lá de cima.

O diretor do presídio, Luis
Carlos Wolfmann, disse que
não vai chamar a Polícia Mili-
tar para pôr ordem na casa.

Vou fazer um pente-fino
com o pessoal da casa, sem
maus-tratos, sem desrespei-
tar a pessoa humana. Não
houve uma rebelião, apenas
uma tentativa de fuga. Eu.
também, se estivesse conde-
nado a 300 anos de cadeia,
pode ter certeza de que tenta-
ria fugir — declarou.

A cobertura da rebelião foi de: Aris-
teu Moreira, Afanazio Jazadi, Carlos
Augusto Pereiro, Fernanda Torres, Ma-
ria Inós Caravoggi, remando Zamith,
Sônia Carvalho, Milton Ferreira da Ra-
cha Filho, Francisco de Carvalho, Ra-
mão Gomes Portão (Texto); e Wilson
Santos, Ariovaldo dos Santos, José Car-
los Brasil, Isaias Feitosa e Fernando
Pereira (fotos).
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Agentes comunitários vão
síibstituir médicos junto
à população mais carente

Estatísticas aceitas internacionalmente compro-
vam que os casos médicos, em sua maioria, podem ser
resolvidos sem necessidade de atendimento em hospi-

tais. Tomando por base esse dado as Secretarias
Municipais de Saúde e Desenvolvimento Social do Rio
formarão esta semana seus primeiros agentes comuni-
tários, para atuação junto aos habitantes mais caren-
tes, sobretudo os moradores de conjuntos habitado-
nais e favelas.

Há oito dias, 30 técnicos das duas Secretarias,
principalmente mulheres, estão sendo finados 

no
Hospital Souza Aguiar, por uma equipe chefiada pela
SSraTuiüref Karen Giffln e pelo sociólogo

Aírton da Fonseca Fausto, da Faculdade Latino-
Americana de Ciências Sociais. O curso terminara
c a v f" q -fteirâ.

Os .vários grupos de estudo, através de debates e
análises, concluíram, por exemplo, que há grande
defasagem entre o discurso e a prática de participação
comunitária, responsável por distorções no ateneu-
mento público, pela dispersão de recursos financeiros
humanos, pela marginalização das comunidades e
pelos atritos entre todos os níveis.

Os participantes do curso—predominam médicas,

enfermeiras e assistentes sociais — já atuam junto as
comunidades, através das Unidades Auxiliares de
Cuidados Primários de Saúde, criadas a partir do ano
passado pela Prefeitura, na Rocinha, Vidigal, Padre
Miguel, Jardim 7 de Abril, Vila São Jorge, Ilha de
Guaratiba, Jardim Santa Margarida, Jardim Maravi-
lha, Cesário de Melo e Fazenda Botafogo. '..,',',„

Através da melhor gestão do atendimento prima-
rio, será possível fazer uma triagem dos casos de saúde, ^(tornando menos sobrecarregados os hospitais da redè,^
oficial.
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BALANÇO PATRIMONIAL ÉM 31 DE DEZEMBRO DE 1981 (Nota 1)

ATIVO

*r

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa "
Bancos ¦; •¦'*

VALORES A RECEBER VINCULADOS ÀS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS (NOTA 2)

Complemento da remuneração e da correção monetária dos Imobiliza-

ções contratuais ** ¦¦•• "
Provisão de valores condicionados à aprovação governamental

VALORES ARECEBERORIGINADOSDEOPERAÇÔESSOCIETÁRIAS
Dividendos propostos a receber -
Impostosa recuperar •¦•¦¦
Outros valoreso realizar

. INVESTIMENTOSTEMPORÁRIOS
Tltulose valores mobiliários .- •-

Provisão porá perdas
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO -
Empréstimoscompulsórios
Depósitos e cauções 
AdiantomentosaColigadaseControlados.
Outros créditos a apropriar -..-
Bens não destinadas a uso :•

ATIVO PERMANENTE 
INVESTIMENTOS

Participação em Coligadas e Controladas -
Ágio(desógio)dos investimentos -
Outros investimentos ¦•.....
IMBOLIZADO

Terrenos e Edificações
Máqulnos.aporelhose equipamentos
Móveis e Utensílios "
Veículos
Benfeitorias
Depreciações ocumuladas
Imobilizoçôes contratuais — Capital da Concessão a amortizar (NOTA

3) •' ¦
Diferido ••••¦>  ¦

Total do Ativo

Balanço Consolidado
Período de 8/12/80 a 31/12/81

(CrS 1000)
31/12/81 7/U/eO

1 530.273 _ -039.1 IB
9.696 5.241
2.439 184
7.257 5.057

2.457.059 1 .275.931

(2.457.059) (1.275.931)
517,378 8.329

1.174 - —

32.946 —
483/258 8.329

1.002.790 2.025.548
1.002.790 2.042.455

(16.907)'

409_ —
1.123.028 711.024

48
1 107.822 704.192' 

15.146 —
6.728 I

9.311855 3440.697
7283.572 2.202 396
6.755.083 2.164.775

445.717 2B.572
82.772 9.049

2.028.283 1.238.301
125.723 324.300
4.164 . —

3.908 —
7.71 —
1.159 —
(2.645) —

1.844.699 914.001
43.557 —

11.965.156 6.190 839

PASSIVO

PASSIVOCIRCULANTE...

Contasa pagar.,,, ?l 
'¦:.:'.¦ '-¦

Obrigações fiscais

Salários e contribuições sociais

Dividendosebonificaçõeso pagar

Provisões

Dividendos popostos (NOTA 4).

Art. 15 do Estatuto Social

Férias

Imposto de Renda

Encargos financeiros.

Outros obrigações a pagar

Contas a compensar em Tomada de Contas final com a União.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL REALIZADO (NOTA 5).
t

RESERVADECAPITAl 

Correção monetária doCapitol Social . •¦ -

RESERVA DE LUCROS 

Reserva legal 

Reservade lucrosparaexponsóo.

LUCROS ACUMULADOS

AÇÕES EM TESOURARIA(NOI A 6)

Total do Passivo 

(CrSI.OOO)

31/12/81 7/11/80

I 091 402 797 537

6.561

2545

1 923

12.922

14.071

2.729

758

9.428

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DA EMPRESA
De 8 de Novembro de 1980 a 31 de Dezembro de 1981

291 350 233.289

22.606 27.173

4.644 2.369

49.500 —

_ 11.231 —

180.400 —

507.720 507.720

1.873.754 5393.302

4.141.800

4.217.537

4.217.537

2.026.817

543.408

1.483.409

699.964

2.834.325

1.307.511

1.307.511

935.780

258.604

677.176

346814

(31.128)

6.190.839

o — RECEITASOPERACIONAIS.

Rendas financeiras

Rendosde participação
Resultado do Aluste de lnvestimentos"emColigadaseControlodas..

Reversão de provisão pord perdas (investi mentos emoções)..

Remuneração contratual.

Aluguéis

b — DESPESASOPERACIONAIS
Depesos Sociais

Honoráriosda Administração ••

Honorários dai Conselhos Fiscal è Consultivo

Despesas gerais administrativos

E nca rgos f i na ncei ros.

Provisão para perdas em ações. -

Amortizações e depreciações

Fundode Amortizoção Suplementar

Provisão de valores condicionados à aprovação governamental

c — LUCRO OPERACIONAL (a - b).

d — RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Receitas^.
Despesas

o"_ CORREÇÃO MONETÁRIA

( — RESÜLTADODOEXERCiCIOfc + d-e)
" 

g 
'— 

PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA

. PROVISÃOART. I5DOESTATUTOSOCIAL

LUCROLÍQUIDODOEXERCÍCIO(f-9-h)(NOTA7).
Lucro liquido por ação

(CrS 1000)
31/12/81 7/11/80 ¦ .

.1.831.194 1.256.681
1.382.409 917.523

12.806 22.268
418.454 (13.858)

16.907 1.899
328.849

' 
618 —

350.030 332.015

' 
54.926 27.173
6.233 2.819

200.419 91.226
86.551 —

16.907

1 901 —
77.896

115.994

1.4B1 164 924.666

238.307 115.977
283.703 126.164

(45.396) i (10.187)
1.217.853 455.663

501.618 584.980 
"

49.500 —

22.606 27.173 
'

429.512 557.807

0.28 ' 0,37 —

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO 1981

Phidios Imobiliária S.A., Phidias
Comoanhio Docas de Santos, Phidias Administração e Participações Ltda.,

S3uó° oTa., Docas S.A, CDS Eletrônico S.A., Itatiaia Companhia de Seguro,, Sistemas de Computação S^A

ElebTs A. - Eletrônica Brasileira, Eleb-o Informática S.A.. Elebra Planejamento e Desenvolvimento e Engenharia

Lida. ATIVO

ATIVOCIRCULANTE
Disponível
Clientes
Valores mobiliários
Estoques + imóveis p'venda
Despesasantecipadas
Valor vinc.àiop. port
Provisões
Outras contas
Adiantamentos a fornecedores..

LONGO PRAZO
Adiantamentos
Valores mobiliários
Outrasconias .-•

PERMANENTE
Investimentos
Coligadas
Ágios,-
Outros investi mentos
Provisão

Imobilizado
Imóveis, máq. rebanhos
Deferido
(mobilizações contratuais

TOTAL

ORIGENS

Lucro líquido.

Depreciações., ..

Corfeção monetária .... . .

Ajuste equivalêncio patrimonial

AmortizaOaodeágio -

Alienação de Investimenl05e imobilizado

Dividendos de Coligadas/Controladas

Fundode Amorti zação suplementar AGE 14.10.64

Quoto do Fundode Amortização art. 18Lei 3421/58

APLICAÇÕES

Investimentosem Coligados/Corurolodas

Outros invostirnentos

Imobilizações

Adiantamento» Coligadas/Controladas

31.12.81

429.512

1.901

1.217.853

(418.454)

31.194

264.565

18.076

504.356

24.178

2.058.

403.631

7.11.80 Acréscimos do Realizável Longo Praeo.

557.807 Deferido.

Ações em Tesouraria

455.663 Dividendos provisionados..

13.858

10.187 Origens

Aplicações

5.721 Soldo

77.896
I

914001

2.03S 133 '. %
Ativp Circulante

813.990 PassivoCirculanto.

24.590

15.101

31.373

75.310

291,350

2.347.357

1.544.647

2.347.357

(802.710)

(4.108)

31 128

233.289

1.650.961

2.035.133

1.650.961

384.172

Redução do AtivoCirculante.

MODIFICAÇÃO NO CAPITAL CÍ RCULANTE

31 12.81 7.11.80

1.530.273 2.039.118

1.091.402 797 537

438.871 1.241.581

802.710
1.241.581

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DE PATRIMÔNIO LIQUIDO

PASSIVOCIRCULAN1E
Contas e obrigoçòes a pagar
Adiantamentos de clientes
Financiamentos
Provisões
Contos a Compensar com a União, e outras..

PASSIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO
Financiamentos
Contos e obrigações a pagar

RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
ACIONISTAS MINORITÁRIOS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital

. TOTAL

3 342 686
I 177.822
.171.723
258.105
913.579
521.457

54 694
14.278

]nR73.75.|
14.350.134

1.654,640
332.097
220.927
272.710
321.186
507.720
62.202

RESULTADO CONSOLIDADO, PERÍODO DE
8/11/80 a 31/12/81

Saldo31 dez 1978,

Aumento Co pi tal

ParticipaçãodoAdm...

Aquisições

Correções Monetárias..

Lucro Liq. do Exer

Distr. Dividendos

91 Reservas

Em CrS 1.000

a)RECEITAS OPERACIONAIS....
Rendas contratuais, financ. c de participação
Vendas e prestação de serviços
Impostos, Abati mentos e Devolugses .
AjustesdelnvestimentosColig. Controladas

b)DESPESAS OPERACIONAIS
Custo de vendas e de serviços
Gerais e Administrativas
Fundos, provisóesedapreciações ..

c) LUCRO OPERACIONAL (a - b)
d)RECEITASNÁOOPERACI0NAIS
e)0ESPE5ASNÃOOPERACIONAIS
((CORREÇÃO MONETÁRIA
g)PROVISÁOPARAOI. RENDA
h) PARTICIPAÇÕES ESTA1UTARIA5
i)lUCROLÍQUIDO(c +d-o-f-g- h)..

3I/XII/81
7.264.826
2.145 696
4.973.299

(752.585)
898.416

4 693.876
3.117.900
1 .570.645

10.331
1 565.950

267.216
6.177

1.617.649
92.467
33.806

1.083.067

7/XI/B0
1.851.863
1.329.213

708 803
(151.722)

(34.431)
1.042.704

436.793
389.667
216.244
809.159
I8S.097
24.040

447.123

Soldode7nov. 1980

Aumento copital

Aquisições

Correção Monetária

Lucro Liq. doExerc

DESTINAÇÃO-PROP A AG

Dividendos

Reservas

Saldoem31 dez 1981.

CAP.TAI I CORREÇÃO I CORREÇÃO 1 RESERVA DE LUCRO AÇÕES I PATRIMÔNIO

REALIZADO MONETÁRIA MONETÁRIA LKSAl I 
~~j1 

"«" ^^^ ÚWI°°

. DO CAPITAI ESPECIAL EXPANSÃO ACUMULADOS

2.088.450 736<OT 

""•« 

. 
'57.914 260.470 275.54, 3.528 838

745.875 (736.091) (9.784)

(38.162) (38.162)
(30335) (30.335)

,306923 72.740 120.079 109.435 (793) 1.608.444

557.807 557.807

(233.289) (233.2B9)

27.890 296.627 (324.517)
' 

________________  "~~^

,58604 677.176 346.814 (3.128) 5.393.302
2.834.325 1.307.511 25B 604

1.307.475 (1.307.475) .^y^ (753,0) |

263 328 689.547 353.150 (105.926) 5.4,7.600
42'7-50' 

429.512 ««"IS

(291.350) (291.350)

2,476 1,6686 (138.162)

Z^O 4.2,7.537 

~~ 

- 
i 

543.408 
j 

' 
..483.409 

| 
699.964 

pTi.364, | 
.0873.754

DEMONSTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981

DATA BASE DE BALANÇO

CAPITAL EM MILHARES DE

AÇÓESOUQUOTAS

PARTICIPAÇÃO EM:

(milhares ações)

AÇÒESORDINÁRIAS

AÇÕES PREFERENCIAIS

QUOTAS
TOTAL

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO....

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LUCRO LIQUIDO NO EXERCÍCIO....

INVESTIMENTO

EQUIVALÊNCIAEM 7 NOV. 80 ..

ACRÉSCIMOS NO EXERCÍCIO....

AJUSTE DO PERÍODO INICIAL..

DIVIDENDOS(-)

AJUSTE W EQUIVALÊNCIA

SOMA

ACRÉSCIMO APÓS A DATA BASE ..

EM3I DEZEMBRO DE 1981 

PHIDIAS ADMINIS

TRAÇÃO E PARTI-

CIPAÇÓES LTDA

31 DEZ 81

PHIDIAS

AGROPECUÁRIA

S/A '

31 DEZ 81

700

700

99,99

2 54.1 319

431.212

1.151.539

1.194.997

(233 641)

431.169

PHIDIAS

IMOBILIÁRIA

S/A

31 DEZ 81

203.999

BANCO BOAVISTA

DE INVESTIMEN-

TOS S/A

31 DEZ 81"

ITATIAIA

CIA. DE SEGUROS

DOCAS

S/A

193.404

80.92

779.977

28.354

291.608

296935

19.685

2.544.064

2.544064

203.999
99,99

629.956
30351

303.969

309.109

(13.070)
405

30.352

629.955

629.955

53.548

46,97

974.634

285.199

191.521

186.840

(46.501)
17.671

133.958

73.982

97,50'

1.158.301

260 404

31 DEZ Bl

100

CDS

ELETRÔNICA
S/A

ELEBRA

ELETRÔNICA
S/A

448.147 I 129 343

100

99.99

193

77

116

363

1.047

1.410

89.81
4.972

667

1.9,8

1.954'

(6)

599

ELEBRA
INFORMÁTICA

S/A

31 DEZ 81

1.697.749

99.99

889.400

(242.362)

174.097

957.665

(242.362)

3. DEZ 8.

277.390

228487

889.400

129.126

1.018.528

228.487

82.37
409.664

77.688

36461

232.697

4.290

63.992

ELEBRA PLANEJ.

DESENVOLVIMENTO

ENGENHARIA S/A.

31 DEZ 81

337.440

337.440

1.568

45,00

4.825

(173)

7.329

7.463

(12.543)

(78)

DE

SISTEMAS

COMPUTAÇÃO

S/A

31 DEZ 81

89.333

26.181

59 556

2.171

85.737
95.97

10 006

(606)

6.255

16.143

(12.215)

(581)

9.602

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Compa-

nhia Docas de Santos, são de parecer, após terem examinado o Relatório da

Administração e as Demonstrações Financeiras da sociedade, referentes ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 1981, que os mesmas merecem ser

aprovadas pelos senhores acionistas bem como a apropriação dos dividendos

declarados com relação ao primeiro semestre de 1981, e a provisão para os

referentes ao segundo semestre do mesmo ano, pelo montante indicado nas

mencionadas Demonstrações Financeiras.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1982

Luiz Biolchini

Jayme de Oliveira Santos

Bernando Marcos Cavalcanti

NOTAS EXPLICATIVAS
(CRS 1.000,00)

As demonstrações financeiros compreendem o exercício social iniciado em 8.11 80 e lindo em

31 1281
Paro eleito comparativo, foram teclass.ficados os saldos dos contas do Ativo e Possivo do exercício

anterior cujo posicionamento se referia o grupos de contas vinculados às operações portuor.as.
O montante de CrS 2 457 059 corresponde oo valor consignado no Balanço de 7.11 BO. atual, zodo

monetariamente até 31 12 81 como complemento do correção monetário dos investimentos reconhecidos

pelo Poder Concedente, sem o cómputo do depreciação compulsório estabelecido pelo Ato Complementar

n° 74/69. Este montonte englobo, tombem, o volor da respectivo remuneração, calculado sobre o soldo

em 7 11 80 (CrS 115 994). _..,
Estando pendente de aprovação pelo Poder Concedente, tais valores foram contob.lizodos. em

contraoomdo. como provisões, nào influenciando o formação do lucro liquido e dos reservas.

O soldo do conta "imobilizoçàes contratuais", em 7 1180. no valor de CrS 914 001, rao lt»

amortizodo oté o fim deste exercício, dodo a não condusào da Tomodo de Contas Final, com o Poder

Concedente. Em conseqüência, o mesmo volor foi corrigido monetoriomenle. como elemento do ativo

imobilizado, por forço do disposto no Lei n° 6 404/76 e no Decreto Lei n° 1598/77

A provisão destina-se a atender foce ao disposto no artigo 36 do Estatuto Sociol. o pagamento do

dividendo referente ao primeiro semestre de 1981. à razào de CrS 0.10 por ação em ''''"l°';0°

(I 456750 000). com inicio de distribuição em pneirode 1982. e o do segundo semestre de 1982. a ser

distribuído a partir de tulho de 1982. à razão de CrS 0. 10 por oçào em circulação. O montonte a ser

distribuído a titulo de dividendos representa 67,B% do lucro liquido do exercicio.
O Copital Socol de CrS 2 834 325. passou, em 30 481 poróCrS4 141 800., com aproveitamento de

parcela da reserva de correção monetário do capital permanecendo o mesmo nomero e espécie de ações

que o representa (1 491 750 000 ações ordinárias sem valor nominal).

• Completou-se, neste exercício, com o oquisiçõo de 26.600 000 do ações, o posição de soldo de Ações u
em Tesouraria, autorizado pelo Conselho de Administração. O valor de aquisição dos 35.000.000 de

ações, acrescido de correção monetária, atingiu neste exeicicio o montante do CrS 212-364,

Serão destmodos, do lucro liquido do exercicio. CrS 291 350 paro pagamento de dividendos (Noto 4),

CrS 21 475 paro o reservo legol e CrS 116.687 poro a reservo de expansão.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ,
Presidente - CÂNDIDO GUINLE DE PAULA MACHADO
Vice-Presidente - JOSÉ EDUARDO DO PRADO KELLY
Conselhe.ro - CLÓVIS DE MACEDO CORTES

DIRETORIA
Diretor Presidente — CÂNDIDO GUINLE DE PAULA MACHADO
Diretor-Financeuo — LUIZ DE MELLO FLORES GUINLE
Dirotor-Administrotivo — GILBERTO MORAND PAIXÃO
Direto. — OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO

Diretor — JOSÉ DUVIVIER GOULART
Diretor - GUILHERME DE PAULA MACHADO
Diretor - FRANCISCO DE PAULA MACHADO

DANIEL ALEXANDER DOBBIN
Tec Cont CRC-RJ 003 573-7
CPF 004 918 887-91

docas)
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Motoristas gastam quase
lh de Botafogo ao Jóquei

Os motoristas de ônibus, nos hora-
rios de maior movimento, não conse-
guem fazer em menos de 40 minutos —
em tomo de lh — o percurso de apenas
seis quilômetros entre a Praia de Bota-
fogo e a Praça do Jóquei, na Gávea,
pelas Ruas Sáo Clemente, Humaitá e
Jardim Botânico, ou então o caminho
contrário, que termina pela Rua Volun-
tárlos da Pátria.

Como resultado, os motoristas que
trabalham em percursos mais longos
procuram compensar o tempo perdido
nos engarrafamentos e pisam fundo o
acelerador, depois que passam o trecho
crítico. Os da linha 524, por exemplo,
são obrigados a gastar apenas 10 minu-
tos na viagem de 20 quilômetros entre o
Jóquei e o Terminal Alvorada, na Barra
da Trjuca, quando se atrasam no itine-
rário de Botafogo ao Jóquei.

Obras

Da Praia de Botafogo até o Jóquei
Clube existem 18 cruzamentos com si-
nais, concentrados sobretudo na Rua
São Clemente e parte da Rua Jardim
Botânico. Existem também 15 paradas
de ônibus, que contribuem para a reten-
ção do trânsito.

O excesso de veículos, a pista estrel-
ta ao longo da maior parte do percurso,
o grande número de cruzamentos e os
pontos de ônibus são as maiores causas
do engarrafamento diário entre Botafo-
go e Jóquei, e vice-versa.

Ao contrário de alguns meses atrás,
agora conta-se nos dedos o número de
obras. Nas Ruas São Clemente, Humai-
tá e Jardim Botânico existem apenas
três, todas ao lado do meio-fio, sem
atrapalhar muito a circulação. Duas de-
las ficam em frente ao Clube Militar,
onde, aproveitando-se um recuo já exis-
tente, contrôi-se uma área para estácio-
namento de automóveis e uma parada
de ônibus.
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Lima de Amorim
Em sentido contrário existe apenas

mais uma obra, da Telerj, no Humaitá,
do lado direito,mas com pouca reper-
cussão no trânsito, porque as pistas no
local são largas.

Os motoristas de ônibus da linha 524,
que viajam entre Humaitá e Botafogo
no mínimo oito vezes por dia, notam
que o trecho mais difícil vai da Praia de
Botafogo à Rua Pacheco Leão, ou seja,
onde se concentram os cruzamentos
com sinais e os pontos de ônibus, além
de estabelecimentos comerciais e de
ensino. Além disso, a Rua Jardim Bota-
nico até a Pacheco Leáo funciona em
mâo dupla, embora tenha a mesma lar-
gura que a Rua São Clemente, de mão
única.

Assaltos
Problema igual ao dos engarrafa-

mentos diários entre Botafogo e Jóquei
só mesmo o excesso de assaltos. Um
motorista, da linha 524, que não quis
identificar-se para "não ser jantado",
conta que os assaltantes jã são conheci-
dos e "tão desaforados" que ficam no
ponto final, em Botafogo, numa praci-
nha ao lado da estaçáo do metrô, enca-
rando os motoristas.

Não são denunciados à polícia por-
que os motoristas temem levar um teco
na cabeça ou canivetadas. Mas o proble-
ma, ainda segundo os motoristas, pode-
ria ser resolvido se a polícia destacasse
agentes à paisana para andar nos ôni-
bus e flagrar as ações criminosas, princi-
palmente depois da Auto-Estrada La-
goa—Barra, trecho mais deserto do per-
curso Botafogo—Alvorada.

Os assaltantes nunca atacam o co-
brador de ônibus em serviço, porque as
empresas costumam denunciar à poli-
cia. Preferem saquear os passageiros,
demonstrando que estão cada vez
"mais abusados", diz um motorista.

Viaduto vai
ligar zonas
de Meriti

Uma antiga reivindica-
ção da população de São
João de Meriti foi atendida
ontem. O Governador
Chagas Freitas presidiu,
no Palácio Guanabara, a
solenidade de assinatura
de um convênio entre a
Fundrem, o DER e a Pre-
feitura de São Joáo de Me-
riti para a construção de
um viaduto ligando as Zo-
nas Oeste e Leste daquele
município.

O viaduto, com 110 me-
tros de extensão, estará
concluído dentro de oito
meses e o custo da obra foi
orçado em Cr$ 470 mi-
Ihões. O elevado vai inter-
ligar duas áreas do municí-

' pio secclonadas pelo leito
da antiga estrada de ferro
Rio D'ouro. Fawler de Me-
lo, presidente da Fundrem,
disse que o projeto, em pis-
ta dupla, será executado
evitando ao máximo as de-
sapropriações.

O presidente da Fun-
drem — Fundação para o
Desenvolvimento da Re-
glâo Metropolitana — ex-
plicou que as desapropria-
ções aumentam os custos
financeiros e sociais. Disse
ainda que o viaduto, que
ligará a Rua da Matriz à
Rua José Alves da Costa,
será construído para cau-
sar poucos transtornos à
circulação rodoviária e
praticamente nenhum à
operação da estrada de
ferro.

Rubens Barbosa

Luiz Morier
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Sérgio Sá, em seu Passat, gastou 26 min e um pouco de paciência para andar 6 km

Um engenheiro contra o trânsito
Luiz Fernando Gomes

Sérgio Sá de Almeida é engenheiro,
morador no Jardim Botânico, em frente
ao Hospital da Lagoa e professor de
Engenharia Civil na PUC. Diariamente
é obrigado a enfrentar, a partir de sua
casa ou da universidade, as muitas difi-
culdades de trânsito nas Ruas Jardim
Botânico, Humaitá, Voluntários da Pá-
tria, pela manhã, e São Clemente à
tarde. Seu escritório, na Construtora
Transpavi-Codrasa, onde trabalha no
departamento comercial, fica na Aveni-
da Presidente Wilson, no Centro da ci-
dade.

— Há poucos anos eu trabalhava em
Irajá. Saia de casa, pegava o túnel Re-
bouças e percorria quase 30 quilômetros
em pouco mais de meia-hora. Agora,
demoro quase o mesmo tempo para
fazer seis quilômetros — reclama Sér-
gio, enquanto consegue abrir um espa-
ço, entre ônibus e carros, dirigindo o seu
Passat dourado TX-3940. Os vidros fe-
chados, o ar-refrigerado ligado e a músi-
ca suave do rádio FM, ajudam-no a
enfrentar a batalha. Ao fim do percurso,
26 minutos contados.

Sem via expressa

Sérgio é casado com Luzia e tem
duas filhas, Renata, de quatro anos, e
Sílvia, de dois. Por isto, se declara intei-
ramente contrário à transformação da
Rua Jardim Botânico em via expressa
de alta velocidade com pista seletiva
para ônibus. "Já é difícil atravessar com
as crianças do jeito que está, imagine se
o projeto emplacar", comenta, com ar
preocupado. Conta que em suas inúme-
ras viagens ao exterior — chegou do-
mingo da África do Sul — fica impres-
sionado por ver cidades tão grandes
quanto o Rio sem problemas de trânsito
tão graves:— Veja o exemplo do Johannesbur-
go ou Cidade do Cabo. Não sei bem
como explicar isto, talvez por técnicos
diferentes ou pela maior educação dos
motoristas. Aqui no Rio a coisa já foi
pior, o movimento diminuiu muito, pro-
vavelmente pelo custo da gasolina.

Ontem pela manhã, Sérgio saiu da
PUC por volta de 9 horas. Entrou pela

Rua Padre Leonel Franca, passou por
baixo da Auto-Estrada Lagoa-Barra e
em menos de cinco minutos estava na
Praça Santos Dumont, no Jóquei. O
primeiro trecho da Rua Jardim Botâni-
co é percorrido sem problemas, a uma
velocidade de 60km/h, sem retenções
significativas. Na esquina de Pacheco
Leáo, o motorista é forçado a parar pela
primeira vez, ante o sinal fechado.

A velocidade média cai para 40km/h.
Próximo à Rua Faro, quatro ônibus
parados' no ponto e um quinto em fila
dupla, aguardando sua vez de estácio-
nar, provocam uma rápida parada no
trânsito. Os próximos obstáculos são o
sinal da Rua Oliveira Rocha, outro pon-
to de ônibus e as obras em frente ao
Clube Militar, que reduzem a pista em
menos da metade.

Na esquina da Rua Maria Angélica,
já no final do Jardim Botânico, outro
soldado da PM, apitando e gesticulando
muito, permite que os motoristas prós-
sigam, apesar do sinal vermelho. Em
conseqüência, uma moça loura — com
uma criança no colo — que já começara
a atravessar, volta correndo para não
ser atropelada e reclama. No sinal em-
baixo do viaduto de acesso ao Túnel
Rebouças, Sérgio é obrigado a frear
bruscamente e o ar refrigerado deixa de
funcionar. A solução é abrir os vidros.

Segunda etapa

Na Rua Humaitá, em frente ao posto
da Petrobrás, o movimento é intenso,
prejudicado pelas obras de coreçáo dos
canteiros e do grande número de carros
cruzando a pista em direção a Copaca-
bana. Sérgio fica retido no sinal da
esquina com Macedo Sobrinho e 100
metros adiante, no início da Voluntários
da Pátria. Esta é a etapa mais difícil do
percurso e os problemas começam logo,
em frente ao hortomercado da Cobal.

A última retenção ocorre já na Praia
de Botafogo, no primeiro sinal, onde
uma Rural-Willys enguiçada dificulta o
movimento dos ônibus. Missão
cumprida, o engenheiro sorri aliviado."Até que desta vez foi mais fácil, talvez
por causa da hora", comenta.

J. Botânico
não será
via expressa

— A Rua Jardim Bota-
nico não será transforma-
da numa via expressa, con-
forme estão pensando os
moradores do bairro — ga-
rantiu, ontem, o Prefeito
Júlio Coutinho. Disse que
estão sendo feitas "algu-
mas modificações viárias
para que, até julho próxi-
mo, possam ser delimita-
das, corri tachões, faixas
seletivas para ônibus, que
serão as primeiras na Zona
Sul da cidade."

Ao saber que os morado-
res temem que as modifi-
cações venham a permitir
velocidade de 80 quilôme-
tros por hora, explicou que
o trânsito irá fluir mais rá-
pido nos dois sentidos da
Rua Jardim Botânico, mas
não da forma como estão
pensando. A delimitação
das faixas será ao longo do
corredor Botafogo-Gávea.

Quando no final do ano
passado a Prefeitura do
Rio de Janeiro anunciou a
criação da primeira faixa
seletiva para ônibus na Zo-
na Sul, justificou a escolha
do corredor Botafogo-
Gávea por ser feita, atra-
vés dele, a integração com
o metrô, a partir da esta-
çáo de Botafogo, entre as
Ruas Voluntários da Pá-
tria e São Clemente. O Pre-
feito considerou a obra
prioritária. Mas para que
fosse possível a delimita-
ção, com tachões, da faixa
seletiva, algumas modifi-
cações viárias foram feitas
ao longo das Ruas Jardim
Botânico, Voluntários da
Pátria, Sáo Clemente e
Humaitá.
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Os moradores continuam carregando latas dágua na cabeça,

Cedae prometeu mas não
fez ligação de água
para Morro do Catumbi

Dona Argentina fez os pastéis, dona Lúcia as
empadas è dona Ruth um imenso bolo de trigo.
Ontem teria sido um dia de festa no Morro do
Catumbi — há seis meses amargando a falta de
água — caso a Cedae tivesse cumprido a promessa
feita na última quinta-feira à comissão formada por
alguns moradores que lhe encaminharam o pedido e
que recebeu a confirmação de que a caixa dágua
seria ligada segunda-feira pela manhã.

Na quinta-feira, a Cedae terminou os trabalhos
de canalização auxiliada pelo mutirão de morado-
res e marcou a ligação da bomba para ontem. E,
desde cedo, o presidente da comissão, Francisco
Gregório Bispo, o telefonou para o órgão cobrando a
ligação, mas nas inúmeras vezes recebeu respostas
desanimadoras: "não tem ninguém aqui, estão to-
dos no almoço"; "não sabemos informar, ligue mais
tarde".

Festa triste
Por volta das 15h, finalmente, recebeu a infpr-

mação de que a bomba já tinha sido ligada/Correu
até a caixa dágua, no alto do morro, mas nenhuma
gota saiu dali. Desanimado por alguns momentos —
"não têm consideração pela nossa situação aqui" —•.
afirmou que voltará a insistir, até que a água chegue
para ficar.

Além das casas sem água, as crianças já
perderam duas semanas de aula, crianças do jardim
de infância e maternal, entre quatro e seis anos, que
estão aprendendo também noções de higiene. Mas,
sem água, como ensinar higiene a alguém — pergun-
tava que acentuava:

Lá na Cedae, o caso do morro do Catumbi
está caracterizado como rotineiro. Mas não é roti-
neiro, houve manifestações públicas e divulgação
pela Imprensa. íamos, inclusive, colocar uma faixa
com a inscrição: "Agradecemos à imprensa pela
cobertura e a Cedae por ter feito seu dever." Se a
água vier e aparecer algum político dizendo que
resolveu o problema, vamos desmentir. Tudo foi
feito pelos moradores, todas as pequenas obras
foram feitas com o nosso dinheiro, aliás, dinheiro de
3 mil eleitores. Inclusive a festinha que ia ter hoje.
Agora nâo tem mais graça. Mesmo que liguem —
concluiu.

Ensino municipal ganha
canal de UHF para criar
primeira TV comunitária

O presidente da TV Educativa, professor Cláu-
dio Figueiredo, colocou à disposição da Secretária
Municipal de Educação, Lucy Vereza, um canal de
UHF para a criação da primeira televisão comunitá-
ria da cidade. Os técnicos da TVE já estão se
reunindo com assessores da Secretaria Municipal
de Educação para elaborar o projeto de instalação
da TV.

A princípio, a televisão comunitária deverá
atender os bairros de Campo Grande; Bangu e
Santa Cruz. Será feita uma programação educativa
diária para ser transmitida em determinado horário
através do canal de UHF. Essa programação será
dirigida, inicialmente, às crianças, matriculadas na
rede municipal, com ênfase ao ensino do pré-
escolar.

Educar pela TV
O que existe atualmente é apenas a "possibili-

dade da instalação da televisão comunitária", expli-
cou ontem o professor Jairo Bezerra, da TVE, com
studos das duas partes envolvidas em andamento.
Por isso, nada se tem de objetivo, ainda, quanto ao
conteúdo da programação, horário de transmissão,
funcionamento da TV nas escolas e número de
programas que serão exibidos diariamente.

POLTRONA Kl
SENTE DE GRAÇA. VEM Al.

Metrô chega ;
à Tijuca até\
15 de maio

O metrô chegará à Tiju-Í I
ca na primeira quinzena de'
maio. A informação foi da-j i.
da ontem pelo Ministro:
dos Transportes, Eliseu-
Resende, durante assina-;,
tura de contratos na Rede
Ferroviária Federal. O Mi-
nistro informou ainda que
o Presidente Figueiredo vi-
rá ao Rio especialmente
para participar da inaugu-
raçáo do novo trecho da
Linha 1 do Metrô.

Desde ontem, o preço da
passagem nos trens do me-;
trô ficou mais caro: Cr$ 25.
Mesmo com o aumento, o, jsistema metropolitano
continua com um déficit
diário de Cr$ 40 por bilhe-
te. Eliseu Resende reco-
nheceu os altos custos da
obra, mas admitiu que "o
importante é colocar em
operação a rede básica, oV
mais rápido possível".

O Ministro explicou que
os altos custos com a cons-
trução do metrô se devem
a seus gastos com desapro-
priaçôes, reurbanização de
áreas e rémanejamento de
serviços públicos. Alegou
que o metrô foi construído
muito tarde no Brasil: "O
metrô de Buenos Aires foi
construído há 50 anos."

Segundo o Ministro, ou
aumento na procura do
metrô era esperado. Para
ele, outros investimentos
devem ser feitos, para colo-
car novos trens em opera-
ção: "A divida do metrô é
grande, particularmente
em recursos externos, mas
o Governo vem procuran-
do administrar essa dívida
e gerar novos recursos pa-
ra que as obras sejam con-
cluídas."

— Ao invés de lamentar-
mos os altos custos do pas-
sado, temos que olhar para
frente e colocar o metrô
funcionando em sua rede
básica. Eu sei que a popu-
lação carioca teve de sacri-
ficar-se com as obras, mas
o momento é de alívio e de
confiança — disse o Minis-
tro. Eliseu adiantou que as
novas estações serão mais
distantes umas das outras,
e terão acabamento arqui-
te tônico mais simples, pa-
ra que os gastos sejam re-
duzidos.

O Ministro negou que òj
planejamento do metrô te-
nha sido malfeito (no Cen-
tro, a estação Presidente
Vargas é deficitária): "Nós
procuramos colocar o
maior núrnero possível de
estações no Centro, pois é
grande o número de pes-
soas que para ali se diri-
gem diariamente."

I A respeito do aumento '
no preço das passagens,
Eliseu Resende garantiu
que o metrô está procuran-,
do fazer com que os au-
mentos não sejam maiores
do que a desvalorização do
cruzeiro: . |j •

— Os salários dos traba-.
lhadores sào corrigidos pe-

: lo INPC, mais a produtivi-
dade de 10%. Podemos di-
zer que os salários estão
subindo mais do que a in-
fiação, e como a tarifa sobe
menos, estamos tranqüi-
los. O trabalhador não está
pagando um preço exorbi-
tante pelo transporte.
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Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Títulos
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: . • . ,,_ . ... , n .
Em cumprimento aos dispositivos legais e estatuários, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., para deliberação, o Balanço

Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, do Movimento nas Contas do Patrimônio liquido, da Origem e Aplicações de Recursos e os

pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos aos exercfciosfindosem 31 de dezembro de 1981 e31 de dezembro
de 1980.

Sâo Paulo, 25 de março de 1982.

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE
Caixa e bancos conta movimento
Títulos federais a curto prazo
Titulos ds divida pública
Titulos da divida privada 
Titulos vinculados a revendas

ou vendas..
Outros títulos
Devedores—conta liquidações

pendentes 
Caixa de regfstroe liquidação .
Conta corrente-clientes

mercadorias
Deposito em garantia
mercadorias

Ajustes diários • mercadorias ...
Comissões, corretagens e taxa

de administração a receber...
Devedores por notas

promissórias e/ou contratos
Contas a receber
Despesas do exercício seguinte .
Provisão para oscilação de titulos
Provisão para devedores

duvidosos

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos em liquidação ..
Aplicações alternativas de

incentivos fiscais .. .
Devedores por notas

promissórias e/ou contratos
Plano de expansão — direitos de
uso

Provisão retificadora para
créditos em liquidação

PERMANENTE
Investimentos

Reflorestamento
Participações de capital em

outras sociedades
Direitos de uso
Ações e certificados de

investimentos
(incentivos fiscais) ..

Provisão para ajuste de
investimentos
(incentivos fiscais) .

Imobilizado
Imóveis de uso
Instalações
Móveis e utensílios
Veículos
Depreciações acumuladas
Titulo patrimonial da Bolsa de

Valores.
Ações e quotas das caixas de

registro e liquidação
Direitos de uso

Diferido
Despesas amortizáveis
Amortizações acumuladas

\ 31.12.81
Cr»

2.077.338.878.52
5.253.272.00

519.819.847.42
1081.836.384,36

19.331.403,41
25.140.329.34

33 935.627.80

443.520,00

37.500,00

31.12.80
Cr*

58.353.903,05
127.328.859,00

1.305.785.731,01
20.288.596,63

301.994.190,69
25.303.946.71

3.517.202.33
1.291.213,37

45.002.336,36

11.941.653.00
7.555.557,05

(17.040.329,34)

(310.297,00)
3.810.285.682,92

1.941.779,48

82.922.013,01

TOTAL DO ATIVO

(1.941.779,48)
82.922.013,01

52.202.812,62

1.064.828,34
1.719.772,73

92.829.499,25

(13.394.675,94)
134.422.237,00

181.232.996,77
53.881.947,90

117.867.767,15 '
334.195,44

(76.613.495,18)

23.957.269,68

3.311,21
IB.887,283,70

319.551.276,67

1.799.720,56
(1 125.907,45)

673.813,11
454.647.326,78

4.347.855.022,71

270.200,00

35.517.469,23

965.000,00
7.084.273,19
3.723.603,37

(261.042,00)
1.891.163.146,58

1.941.779,48

20.519.276,00 .

435.000,00

2.395.300,00

(1.941.779,48)
23.349.576,00

26.692.710,09

545.469,16
8.925.751.44

43.066.850,18

(5.802.637,98)
73.428.142,88

92.669.333,26
27.416.846,14
54.836.908.53

870.553,97
(29.514.772,06)

12.212.818,17

1.693,11

CIRCULANTE
Credores — conta liquidações

pendentes 
Conta corrente -'Clientes

mercadorias
Cnixa de registro e liquidação .
Ajustes diários — mercadorias
Comissões de agentes e

correspondentes a pagar
Contas a pagar
Tributos a pagar
Salários e comissões a pagar ...
Contribuições e encargos a pagar
Dividendos a pagar
Provisão para imposto de renda

31.12.81
Cr»

16.813.447,09

286665,84
20.609.710,59

244 520,00

401.
5.921.
2 812.

46.988.
16.764.

143.029.
338.660.

936,91
881.81
955.03
972,73
738,22
197,24
764,00

592.534.789,46

31.12.80
Cr»

4.064.043,28

838.120,64
23.037,28

288 499.68
14.235.500,44
2.146.662,46

18.796.522,99
7.044 505,85

81.358.437,00
304.762.566 00
433.557.895,62

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados

1.595.949.904,00
1.694.443.016,44

214.363.905,17
250.563.407,64

3.755.320.233,25

787.870 050.00
454.306.669.41

77.763.226,95
393.557.804.57

1 713.497.750,93

158.493.381,12

1.198.156,42
(576.756,45)
621.399,97

232.542.923,97
2.147.055.646,55

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
DE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.81 E 31.12.80

RECEITAS OPERACIONAIS
Resultado liquido de transações
Corretagens
Taxa de administração de fundos de investimento
Taxa de garantia de colocação e lançamentos
Outras receitas operacionais ....

DESPESAS OPERACIONAIS
Salários, ordenados e comissões
Encargos sociais
Honorários da diretoria
Serviços prestados por terceiros
Aluguéis
Processamento de dados
Propaganda e publicidade
Comunicações
Impressos e material de escritório
Depreciação e amortização
Impostos e taxas, exceto imposto de renda
Contribuições e taxas á Bolsa, Calispa, Codimec e Ascesp
Manutenção e conservação
Provisões retificadas ao ativo, menos reversões
Outras despesas operacionais

Lucro operacional

RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS
Lucro antes da correção monetária e do imposto de renda

CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO
' 

Lucro antes do imposto de renda

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
Lucro liquido do exercício

31.12.81 31.12.80
Cr* Cr»

2.783.113.764.32 1.305.603.349,35
110.725.903,96 96.853.102,50
103.837.197,91 84.101.869,35' 

8.688.251.53 4.925.880,62
19.411.386,10 25.405.096,63

3.025.776.503,82 1.516.889.298,45

422.880.525,61 204.385.709,81
136.924.058.71 65.289.988,01
12.299.749.00 9.035.707,36
23.022.143,73 7.590.048,49
16.613.952,07 8.404.116,12
5.178.063,01 4.019.194,03
8.733.618,63 2.940.531.79

45.213.292,15 26.734.341,18
14.743.971,39 8.055.450,22
15.529.724,27 8.082.376,95
2.053.396,59 1.309.771,47
3.673.005,34 5.792.015,72

11.804.705,93 5.714.536,51
19.136.067.31 1.312.108.51
54.775.773,58 20.307.600,13

797.582.047,32 378.973.496,30
2.228.194.456,50 1.137.915.802,15

5.801.384,00 (2.565.357,17)
2 233.995.840,50 1.135.350.444,98

(1 439.459.758,30) (364.633.499,92)
794.536.082,20 770.716.945.06

338.660.764,00 304.762.566,00
455.875.318,20 465.954.379,06

Lucro liquido por ação. 0.2856 0,5914

r

TOTAL DO PASSIVO 4.347.855.022,71 2.147.055.646,55

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO UQUIDO NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.81 E 31.12.80.
Reservas de Lucros

Reservas da
Capital Social Capital

Cr» Cr»
Saktosem31.12.79  442.710.332,00 

253.899.389,38

Subvenção para investimentos .... 19.900.630,00
Atualização do Titulo Patrimonial da

Bolsa de Valores de SSo Paulo ... 4.581,82
Aumentos de Capital

AGE de 10.01.80 e homologada
pelo Banco Central do Brasil
em 12.02.80  101.393.552,00 (22.879.830,00)
Chamada de Capital conforme AGE
de 10.01.80 e homologada pelo
Banco Central do Brasil
em 12.02.80  24.000.000,00
AGE de29.04.80e homologada Delo
Banco Central do Brasil em 10.07.80 219.766.166,00 (209.558,842,30)

Correção Monetária 411.940.740,51
Lucro Liquido do Exercício 
Apropriações
Dividendos propostos

CrS 0,06 por ação 
Saldos em 31.12.80  787.870.050,00 454.306.669,41
Subvenção para investimentos .... 69.686 829.00
Aumento de Capital

AGEO dé 30 04.81 e homologadas
pelo Banco Central do Brasil
em 26.06.81  808 079.854,00 (414.522.049.68)

Atualização do Titulo Patrimonial
da Bolsa de Valores de Sáo Paulo 37.181.83

Correção Monetária 1.585.034.385,63
Transferência para Reservas de
Capital 0,25

Lucro Liquido do Exercício 
Apropriações
Dividendos propostos 

CrS 0,06 por ação  
SaWosem 31.12.31  1.595.949.904,00 1.694.443.016,44

Razerva Legal
Cr»

36.123.572,30

Reservas para
Contingências

Cf»

18.341.936.20

23.297.718,45

77.763.226,95

74.317.964.90

22.793 765,91

174.874.957,76

39488.947,41

39.488.947,41

Lucros
Acumulados

Cr»
111.116:812,22

(89.721.045,70)

10.863.814,44
465.954.379,06
(23.297.718,45)

(81.358.437.00)
393.557.804,57

(393.557.804,32)

(0,25)
455.875.318,20
(62.282.713,32)

(143.029.197,24)

250.563.407,64

Patrimônio
Liquido

Cr»
843.850.105,90

19.900.630,00

4.581,82

(11.207.323,70)

24.000.000,00

11.207.323,70
441.146.491,15
465.954.379,06

(81.358.437,00)
1.713.497.750.93

69.586.829,00

37.181,83
1.659.352.350,53

455 875.318,20

(143.029.197,24)

3.755.320.233,25

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS
E APUCAÇÕES DE RECURSOS NOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31.12.81 E 31.12.80

ORIGEM DOS RECURSOS
Lucro liquido do exercício
Mais encargos que não representam desembolso de numerário'

Depreciações e amortizações
Resultado na venda de bens e investimentos
Complemento da provisão para desvalorização de investimentos.
Resultado da correção monetária........

Mais: - '. ..' ,
Produto da venda de bens do imobilizado
Subscrição de capital 
Subvenção para investimentos
Atualização do titulo patrimonial da Bolsa de Valores

TOTAL DA ORIGEM
APUCAÇAO DE RECURSOS
Aquisição de bens do imobilizado .
Aquisição do plano de expansão de telefones
Dividendos propostos
Aumento do realizável a Longo Prazo ...
Aplicação em incentivos fiscais
TOTAL DA APLICAÇÃO
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE...

31.12.81 3112.80
Cr» Cr» y;

455.875.318,20 465 954.379,06

15.529.724,27 8.082.376,95
109.858,58 88.062.36

2.046.482,97 1.332.475,30
1.439.459.758,30 364.633.499,92
1.913.021.142,32 840.090.793,59

1.083.124,80 138.112,7524.000.000,00
69.586.829.00 19.900.630,00

37.181,83 __________^===z.
1 983.728.277.95 884.129.536,34

20.501.001,20 10.984.601,16
480.000.00 2.395.300,00

143.029.197,24 81.358.437,00
59.572.437.01 13.077.030,00

_j======: 7.187.359,99
223.582.635,45 \ 115.002.728,15

1.760.145.642,50 V 769,126.808,19

ANAUSE DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL
CIRCULANTE NOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31.12.81 E 31.12.80

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e bancos
Letras do Tesouro Nacional
Títulos de renda fixa
Títulos vinculados e revendas ou vendas
Devedores — conta liquidações pendentes
Caixa de registro e liquidação
Outros • -

PASSIVO CIRCULANTE
Credores — conta liquidações pendentes
Contribuições e encargos a recolher
Provisão para imposto de renda
Dividendos a pagar
Outros 

AUMENTO NO CAPITAL CIRCULANTE

31.12.81
Cr*

2.018.984.975,47
(122.075.587,00)
275.418.286,77
(282.662.787,28)

30.418.425,47
(1.291.213.37^

330.436,28
1.919.122.536,34

12.749.403,81
9.720.232,37

33.898.198,00
61.670.760,24
40.938.299,42

158.976.893,84
1.760.145.642,50

31.12.80
Cr»

11.883.097,44
112.020.907,92

1.074.184.503,20
(203.956.960,52)

(33.200.489,57)
1.291.213,37

42.560.085,37
1.004.782.357,21

(26.741.803,30)
3.703.185,60

218.110.647,00
28.233.198,00
12.350.321,72

235.655.549,02
769.126.808,19

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.81
NOTA 1 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Apresentação de Contas
As demonstrações financeiras estão apresentadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e
as disposições da Legislação Tributária em vigor.

b) Receitas e Despesas Operacionais
Os resultados de operações de compra e venda de titulos e valores no mercado aberto, inclusive as
com compromissos de recompra e revenda, são contabilizadas na data de realização dessas
operações.
Os juros auferidos sobre títulos e valores mobiliários são contabilizados a crédito de receitas por
ocasião de seus recebimentos.
As receitas de taxas de corretagem de Bolsa e de Câmbio e as taxas de administração de fundos de
investimento são apropriadas pelo regime de competência, assim como as despesas.

c) Titulos e Valores Mobiliários
As Letras do Tesouro Nacional, títulos de renda fixa e os títulos vinculados a compromissos de
revendas ou vendas são demonstrados ao custo, que é inferior ao valor do mercado.

d) Provisão para Devedores Duvidosos
Ê constituída por valor estimado como suficiente para cobrir possíveis perdas na realização de contas
a receber, respeitados aos limites da Legislação Fiscal em vigor.

e) Operações de Mercado a Futuro
As Operações de Mercado a Futuro com nossa interveniència em aberto em 31.12.81 corres-
pondiam a CrS 13.144.125.00
Nâo foi constituída a provisão para eventuais perdas nessas operações, que seria no montante de CrS
105 152,00, correspondente a 1% do valor descoberto de garantias. Por força das normas do
mercado, 20% das operações em aberto estavam cobertas por margem de garantia em espécie.

f) Aplicações Alternativas de Incentivos Fiscais
Os recursos recolhidos a tftulo de investimentos por incentivos fiscais, registrados no grupo do
Realizável a Longo Prazo, estáo demonstrados ao custo histórico, aguardando a emissão de
certificados pelos Fundos a que foram destinados os recursos do imposto de renda, após o que serão
transferidos para o Ativo Permanente — Investimentos.

g) Investimentos
Os investimentos constantes desse grupo estão demonstrados aocusto. corrigidos monetariamente
até a data do balanço. ,
Foi complementada a provisão para perdas eventuais com esses investimentos, baseada no valor
patrimonial na data do balanço, após a correção monetária.

h) Imobilizado
ê demonstrado ao custo ajustado por correção monetária até a data do balanço.
A depreciação ó calculada pelo método linear sobre o custo corrigido, a taxas não superiores às
admitidas pela Legislação Fiscal em vigor, também ajustada por correção monetária até 31.12.81.
0 titulo patrimonial da Bolsa de Valores de São Paulo é apresentado ao valor nominal, ajustado por
correção monetária e atualizado conforme publicações oficiais da Bovespa. até 31.12 81.

i) Diferido
São as benfeitorias introduzidas em imóveis de terceiros, corrigidas monetariamente Sua amortiza-
çâoé calculada pelo método linear sobre o custo corrigido, a taxasquelevamemconsideraçãooprazo
de locação desses imóveis. >

j) Salários e Comissões a Pagar
Existe uma provisão para férias no valor de CrS 35.622 407,73. constituída em exercícios anteriores
e complementada neste, considerando os direitos adquiridos pelos funcionários até a data do
balanço, conforme Decreto-Lei n.° 1730/79.

k) Dividendos
Foi constituída uma provisão para Dividendos a Pagar, à razão de 12% a a sobre o capital, no
montante de CrS 143.029 197,24, a débitode Lucros Acumulados Seu pagamantoserádeliberado
em Assembléia.

1) Provisão para Imposto de Renda
Foi constituída com base no resultado do exercício, incluídos os incentivos fiscais, segundo o
Decreto-Lei n.° 1885 de 29.09.81. no montante de CrS 338.660.764,00, classificado no Passivo
Circulante.

NOTA 2 - MUDANÇAS DE PRATICAS CONTÁBEIS
a) Em 31.12.81 foi constituída uma provisão estimada para gratificação a funcionários na importância

de CrS 11.366.565,00, relativa ao 2° semestre do exercicio.
0 montante efetivo deste pagamento será futuramente deliberado pela Diretoria.

b) Para atender a processos pendentes de exercícios anteriores, foi constituída no exercício uma
Reserva para Contigências no montante de CrS 39.488.947,41, contabilizada a débito de Lucros
Acumulados.

c) Provisão para Oscilação de Títulos
Neste exercício foi constituída pela primeira vez a "Provisão 

para Oscilação de Títulos" no montante
de CrS 17.040.329,34, correspondente ao saldo da conta "Outros Títulos"

d) Provisão para Devedores Duvidosos
No exercício anterior, esta provisão foi constituída na base de 3% sobre os saldos das Contas a
Receber.
Neste exercício, em atendimento à portaria n.° 241 do Ministério da Fazenda, foi adotada a taxa de 1 %
sobre os créditos.
0 reflexo no resultado do exercício foi de CrS 28 000,00 a maior

NOTA 3 - PATRIMÔNIO ÜQUIDO
O capital social é dividido em 797.974.952 ações ordinárias e 797.974.952 ações preferenciais, ao
valor nominal de CrS 1,00 cada.
De conformidade com o artigo 24°do estatuto social, as ações ordináriase preferenciaisdâodireitoa
um dividendo anual obrigatório de 12%.
Desde que por unanimidade, a Assembléia pode deliberar a distribuição de um dividendo inferior ao
mencionado.
As Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária de 30.04 81, aprovarama incorporaçãoaocapital,
dos Lucros Acumulados e das Reservas de Capital, no montante de CrS 808.079.854,00, homolo-
gada pelo Banco Central do Brasil em 26.06.81.

NOTA 4 - ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Acorretora administra o Fundo Banespa de Investimentoe o Fundo Banespa Decreto-Lei 157, cujos
patrimônios líquidos em 31.12.81 eram de CrS 11.024.753,58 e CrS 4.206.617 501,59,
respectivamente.

NOTA 6 - CUSTÓDIA
A custódia de titulos e valores mobiliários de conta própria e de terceiros em carteira. Banco Central
do Brasil, Banco do Brasil S A. e na Bolsa de Valores de São Paulo, apresenta o saldo de CrS
14.067.536.165,46.

NOTA 6 - DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE
MERCADO ABERTO

Títulos de Renda Fixa em 31.12.81.
Acordos a preços fixos (Resolução 366 do Banco Central do Brasil)
Capital Realizado mais Reservas: — CrS 3.755.320.233.25
Unidade: —Cr» 1.000,00

a) COMPROMISSOS DE RECOMPRAS OU COMPRAS
ESPÉCIE DE COMPROMISSOS

Com Entidades

Com Entidnde» nao Financeiras.
Pessoas Jurídicas.

Letras do
Tesouro
Nacional  6.975.622

Obrig. Reaj.
Tes. Nacional.. 2.934.782

Títls.
Estaduais e
Municipais.... 5.767.441

TOTAL  15.677.845
Com Entidades
Financeiras.
—~ I étrflfi do
Tes. Nacional.. 2.624.065

Obrig. Reaj.
Tes. Nacional.. 4.867.272

Títls.
Estaduais e
Municipais 10460 538
TOTAL  17.951.875
TOTAL GERAL. 35.485.378

3.747

16.503

656.562
676.812

8.535

136.255

65.287
210.077

2554

12 509
15.063

217

4.188

499.999
504.404

2.026
2.026

795.751 389.392

2.193
2.193

6.988.121

3.094.282

7.001.798
17.064.201

/ ''

2.624.065

4.867.272

10.464.757
17.956.094

b) COMPROMISSOS DE REVENDAS OU VENDAS
ESPÉCIE DE COMPROMISSOS

Com Entidade*
Financeira*.

Letras do
Tes. Nacional..

Obrig. Reaj.
Tes. Nacional..

Títls.
Estaduais e
Municipais
TOTAL

Até 7
Dias

7.238.333

1.923 636

4410.714
. 13.572.683

De8â
16 Dias

513.617
513.617

De 16 a
30 Dias

84.296

71.699

De 31 a
60 Dia*

543.435 37.285.655

Mai* da
60 Dias

Total

7.238.333

2.007.932

2572.796 7.497.127
84.296 2.572.796 16.743.392

nao Financeira*, Ata7 De8a D«16a De 31 Maisda Total
Pessoa* Físicas. Dias 16 Dias 30 Dias 60 Dia* 80 Dias

Letras do .
Tesouro
Nacional...... 716.389 37.352 70.154 11.110 11844 846849

Obrig. Reaj.
Tes. Nacional.. 1.139.269 79.561 109.161 45.526 _24994_ 1.398 511
TOTAL.  1.855.658 116913 179.315 56636 36838 2.245.360

Os compromissos acima decorrem de operações normais da corretora no mercado aberto.
O controle de títulos destas operações realizadas por conta própria ou por terceiros é exercido em
custódia do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil SA.

NOTA 7 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO
Os saldos integrantes do Ativo Permanente e do Patrimônio Liquido, foram monetariamente corrigi-
dos, tendo por t»se a variação do valor nominal da ORTN, cujo produto foi integrado nas respectivas
contas e suas contra-partidas levadas a conta especial de correção monetária.
O capital social foi ajustado pela correção monetária, transferida para conta de reservas decapitai, à
disposição da Assembléia Gerei.

PETER VERTES
Diretor Presidente

VALDELZIR OUVEIRA DE CARVALHO
Diretor — Vice-Presidente

THOMAS TOSTA DESA
Diretor

JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALCÂNTARA
Diretor

KENITIODA
Téc. Cont. CRC. SP-52.708

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
~^

Aos Senhores Diretores da BANESPA S A CORRETORA DE CAMBIO E tlTULOS ¦ Sáo Paulo - SP

Examinamos as demonstrações financeiras da BANESPA S A CORRETORA DE CAMBIO E TÍTULOS em 31 de dezembro de 1981, relativas ao exercício findo nessa date.
compreendeixio o Balanço Patrimonial, s Demonrraçaodo Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido e o Demonstrativo dos Compromissos de Recompra
ou Compra de Thutos de Renda Fixa. Nosso exa me foi ef«uaooo^cc*ifofmkledecomospadrc«cta
procedimentos técnicos na extensaoque julgamos necessária segundo ascircunstáncias Em nossaopiniSo.asdemonstraçoesfinanceirasantes mencionadas, lidasem conjunto
comas Notas Explicativas que as acompanham, representam èKkíqdactamenteaposit^opatri de
deiembro de 1981 de conformidade com as normas legais a regula mentares das instituições financeiras e com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de
torm* consistente em relação ao exercício anterior, exceto quanto ao mencionado na Nota 2

SSo Paulo. 11 de janeiro de 1982
CAMPIGUAÍCIA S/C

Auoitoi«*> indepenòenta*
£RL IBH

AO Campiglia
CTCRC/SP12.179

Oswaldo Robeno Pacheco Campiglia
CTCRC/SP113 3A7

PARECER DO CONSELHO FISCAL
"Os membros afetivos do Conselho Fiscal da BANESPA S A. CORRETORA DE CAMBIO ETlTULOS. no ctesempenrxi de suasfui^c«sregaiseestatutarms.aludindo-se aos exame»
efatuados an decorrer do exercicio findo em 31 12.81. constantes das respectivas atas de reuniões, que fazem abrangência inclusive aos balancetes mensais da Empresa,
analisando agora as demonstrações financeiras lidas juntamente com as notas oxplicatrvas. bem como oparacer ctosAudtt ores Ino^ano^ntes.termaovefificactotudo formalmente
em ordem, sao de parecer que as mesmas erKontramseemcorKiicõesoeseremapreciadaspelos Senhor es Acionislasrw Assembléia Gerai Ordinária da Empr esa.aser realizada

SSo Paulo. 25 de morco de 1982

Pedro Morano Carbone Francisco Vida) Luna
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Falecimentos
Rio de Janeiro

JORNAL DO RRASTI,

íi.

Benedito Cerqueira, 62,
de parada cardíaca, no
Hospital Pedro Ernesto,
em Vila Isabel. Casado
com Iracema Cerqueira, ti-
nha quatro filhos, Elma,
Ésio, Enio e Edna. Foi pre-
sidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, integrante
do Comando Geral dos
Trabalhadores (CGT) e
Deputado federal. Durante
süa gestão, como presiden-
te dos metalúrgicos, foi
Construída a sede do sindi-
cato da classe, na Rua Ana
Neri, Largo do Pedregulho.
Tendo sido cassado seu
mandato de Deputado fe-'détal, ele se exilou no Chi-
le, onde morou vários
anos. Nesse pais, dois de
seus Olhos se casaram.
"Fernando Pereira Car-
doso de Albuquerque, 68,
de infarto, em casa, em
Ipanema. Carioca, indus-
trial, viúvo de Suely Pi-
nheiro Cardoso de Albu-
qúerque, tinha dois filhos,
walter e Ricardo, e quatro'netos.

Ana Maria Paranhos de
Souza e Silva, 43, de insufi-
ciência respiratória, no
Hospital da Lagoa. Cario-
ca, casada com Raymundo
Vieira de Souza e Silva,

tinha uma filha, Julia, e
morava em Botafogo.

Olivia Monteiro de Aze-
vedo, 80, de parada car-
diorrespiratória, no Hospi-
tal Silvestre. Carioca, viú-
va de Roberto T. de Azeve-
do Pilho, tinha uma filha,
prof8 Marilia Azevedo Ri-
beiro, sete netos, pito bis-
netos e morava em Laran-
jeiras.

Maria Tereza Corrêa da
Silveira, 69, de câncer, no
Hospital da Santa Casa.
Carioca, viúva de Luiz Al-
berto da Silveira Jr., tinha
uma filha, Angela Maria,
três netos e morava no
Largo do Machado.

Sandra Menezes dos
Santos, 57, de derrame ce-
rebral, na Beneficência
Portuguesa. Carioca, casa-
da com José Maria Macedo
dos Santos, morava no
Bairro de Fátima.

Vera Ferreira de Melo,
62, de parada respiratória,
no Hospital do Andarai.
Carioca, viúva de Manoel
Baptista de Melo, tinha
uma filha, Ana Cristina,
três netos e morava em Vi-
la Isabel.

Florinda Pires Mansur,
79, de anemia, no Hospital
de Bonsucesso. Carioca,
viúva de Israel N. Mansur,
morava em Higienópolis.

Estados
Geraldo Fernandes, 69,

de embolia cerebral, no
Hospital do Coração, em
São Paulo. Arcebispo de
Londrina onde estava há
mais de 25 anos, D Geraldo
era. mineiro de Contagem.
•Ingressou no seminário
.aos 11 anos, concluindo
sua formação teológica su-
perior no Pontificio Ate-
neu Angelicum, de Roma,
em 1963. Cursou Direito na
atual Universidade Latte-
ranense, também de Ro-
ma, onde se formou em
1939. Trabalhou como pro-
fessor de Direito Canônico
e Teologia Moral no Insti-
tuto Teológico Claretiano,
em Curitiba. Em 1956, foi
nomeado Bispo de Londri-
na. Em 1974, foi eleito vice-
presidente da CNBB, gra-
ças a negociações que visa-
ram a formação de uma
chapa equilibrada entre
conservadores e progres-
sistas. Ele substituiu, nes-
sa composição, o Arcebis-
po de Sáo Paulo, D Paulo

Evaristo Arns, tido como
progressista. Foi ainda as-
sessor jurídico da CNBB,
membro do Ceiam em Me-
delin e Puebla, além de
membro da Comissão Pre-
paratória para o Concilio
Vaticano II. Defendia a
missão espiritual da Igre-
ja, sendo por isso acusado
de se afastar da linha so-
ciai adotada pela institui-
ção nos últimos tempos.
Apesar disto, ele conside-
rava que o trabalho de
evangelização direta da
população feito em Londri-
na era o melhor do país. Há
mais de um ano ele havia
enviado ao Vaticano uma
lista com seis nomes para
a indicação de seu suces-
sor, embora manifestasse o
desejo de permanecer no
cargo durante mais alguns
anos. Mesmo quando não
existiam mais condições
de D Geraldo se recuperar
e reassumir suas funções, a
Cúria se recusava a falar
em sucessão.

Exterior
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Indalecio Lievano
Aguirre, 65, de ataque car-
díaco, em Bogotá. Desem-
penhou as funções de Pre-
sidente interino da Colôm-
bia, presidente da Assem-
bléia Geral das Nações
Unidas, Ministro da Rela-
ções Exteriores e dirigente
do Partido Liberal. Havia
voltado à Colômbia em de-
zembro depois de chefiar
durante um ano a delega-
ção colombiana na ONU.
Destacou-se como um dos
mais atuantes colaborado-
res do ex-Presidente Alfon-
so Lopes Michelsén (1974-
78) e ocupava um alto pos-
to na atual campanha elei-
toral do liberalismo. Em
1968, quando Lopes Mi-
chelsen concorreu pela pri-
meira vez à Presidência,
Lievano Aguirre foi funda-
dor do dissidente Movi-
mento Revolucionário Li-
beral. Durante o Governo
de Lopes Michelsén, foi
eleito pelo Congresso Vice-
Presidente na ausência do
titular.

Edmund Rice, 72, de
câncer, em Storrs, Connec-
ticut. Roteirista e produ-
tor de rádio e televisão,
ttabalhou com estrelas co-
mo Al Jolson e W. C.
Fields. Nos últimos anos,
trabalhou como produtor e
comentarista para progra-
mas feitos pela Universida-
de de Connecticut e divul-
gadas por mais de 30 esta-
ções de rádio de todo o

Estado. A carreira de Rice
começou em meados da
década de 30 em Nova lor-
que, trabalhando para a
Companhia J. Walter
Thompson como roteirista
de programas de rádio.
Com o advento da televi-
sáo, atuou durante 11 anos
como editor e roteirista
chefe do The Kraft Televi-
sion Theater e contribuiu
com vários outros shows
na época dos programas
ao vivo. Escreveu também
esquetes de humor para
um programa da Broad-
way, em 1950, onde traba-
lhavam Paul E. Grace
Hartman e Jack Albert-
son. Nascido em Ossining,
Nova Iorque formou-se pe-
la Universidade de Colga-
te. Casado com Jeanne, ti-
nha dois filhos e uma neta.

Harriet Adms, 89, de
ataque cardíaco, em Pot-
tersville, Nova Jérsei. Es-
creceu aproximadamente
200 livros infantis e era
mais conhecida como Ca-
rolyn Keene, autora da sé-
rie Nancy Drew^, criada por
seu pai Edward Strate-
meyer. Ela fez uma revisão
dos três livros de seu pai
sobre jovem detetive Nan-
cy Drew e escreveu outros,
dando continuidade à sé-
rie. Seu pai escreveu sob
vários pseudôminos e foi o
criador de Tom Swift, The
Rover Boys, The Thardy
Boys e outras séries in-
fantis.

AVISOS RELIGIOSOS

AMÉRICO SANTORO
MISSA DE UM ANO

tDiva 

Doin Santoro, Umberto Santoro e família,
Francisco Santoro e família, Aline Passos Santoro
e familia, Maria de Lourdes Santoro, Domingos
Santoro, Antônio Santoro e família, esposa, ir-
mãos, cunhados, sobrinhos e demais parentes

convidam amigos para a Missa de Um Ano que será
celebrada no dia 31/03/82 às 9 horas na Igreja de Santa
Terezinha a Rua Mariz e Barros, n° 354. Desde já
agradecem a quem comparecer a este ato de fé cristã.

HERMANCE CLARA SOARES
BANDEIRA DE MELLO

(MISSA DE 7o DIA)

tGen. 

Oscar Jerônymo Bandeira de
Mello, Nora, Netos e Bisnetos
agradecem as manifestações de

pesar recebidas por ocasião do faleci-
mento de sua querida HERMANCE e
convidam para a Missa de 7o Dia que
mandam celebrar Amanhã, dia 31,
Quarta-Feira, às 10:30 horas, na Igreja
Santa Cruz dos Militares, à Rua 1o de
Março — Centro. (P

Lnapelao
visita mãe

Tiroteio sem mortos no
Sumaré dura 3 horas

e é preso e tem a*é helicóptero
-* TT  *.l~~.i.-.t- _»_»« mU.H4-_, mtmlnÀA ~ n.A _.assaltante de bancos

Luís Carlos Souza Barros,
o Chapelão, condenado a
mais de 30 anos de prisão,
foi preso, ontem, pela 10°
vez. Chapelão, que morava
no Espírito Santo, tinha
vindo ao Rio para visitar a
mãe, doente, e disse aos
policiais que o último as-
salto lhe permitiu "mudar
de vida". Com o que o as-
salto à agência Bacaxá do
Baneij rendeu a cada um
dos que participaram —
cerca de Cr$ 1 milhão 700
mil ele comprou o Bar Res-
taurante Recanto da Pe-
dra, em Vitória, no Éspíri-
to Santo.

Luís Carlos disse que fu-
giu sete vezes do Instituto
Penal Cândido Mendes
(Ilha Grande), duas da Pe-
nitenciária Milton Dias
Moreira, na Rua Frei Ca-
neca, e uma da Penitencia-
ria Esmeraldino Bandeira,
em Bangu. Todas as vezes,
porém, era preso dias de-
pois. A última fuga foi da
Ilha Grande e ele estava
em liberdade havia mais
de um •ano, vivendo tran-
qüilamente como comer-
ciante, na Rua Artur Ce-
sartoriske 111, Jardim da
Penha, em Vitória, Espiri-
to Santo.

A PRISÀO

Chapelão disse que, na
sexta-feira, foi informado
de que sua mãe estava
doente, e para não desper-
tar suspeitas, pediu a um
amigo seu de Vitória -— Ri-
bamar Angelino Viana —
que o trouxesse ao Rio de
Janeiro; viajaram no Pas-
sat placa MZ-5175, e che-
garam domingo.

Um informante do Dire-
tor do Departamento Ge-
ral de Investigações Espe-
ciais comunicou a chegada
de Capelão ao delegado
Borges Fortes, que desig-
nou os detetives Paulo Mo-

. facto, Alimandro e Moraes
para localizarem o assai-
tante, o que aconteceu on-
tem quando ele passava de
carro pela Rua Monsenhor
Félix, perto do Cemitério
de Irajá.

Com ele foram detidos o
amigo de Vitória, Riba-
mar, Manoel Santana —
que dirigia o carro—Rogé-
ria Felipe (mulher de Cha-
pelão), Vera Lúcia da Silva
Vieira e Maria José Ribel-
ro, além de uma menina de
pouco mais dé um ano de
idade, que também viaja-
va no Passat. Com exceção
de Chapelão e de Ribamar
(o DGIE pediu informa-
ções sobre ele à Polícia do
Espírito Santo), todos fo-
ram liberados.

Segundo os policiais,
Chapelão não reagiu. No
DGIE confessou um assai-
to ao Bamerindus de Jaca-
repaguá, dois à agência
Bonsucesso do Comind e
um à agência Bacaxá do
Banerj. Sobre este assalto
Chapelão disse que parti-
ciparam, além dele, os as-
saltantes Dominguinho
(já morto) Chico e Mázio
(presos) e Luiz de Tal, ain-
da em liberdade. A cada
um coube a quantia de Cr$

milhão 700. Com sua par-
te, Chapelão comprou, de
sociedade com Francisco
de Tal, o restaurante Re-
canto da Pedra, no Espiri-
to Santo.

Hoje ele será mandado
de volta para a prisão para
terminar de cumprir a pe-
na de mais de 30 anos de
reclusão.

Avisos
Religiosos

e Fúnebres
Preços para
Publicação:

MA5UT8S

Largura
1 col

col.
col.

2 col.
2 col.

col.
col.

3 coi.
col
col.

4 col.
4 col.

Altura
4 cm
6 cm

cm
cm
cm

10 cm
cm
cm
cm

5 cm
7 cm'

10 cm

CRS
6.560.00
9.840,00

13.120,00
16.400,00
19.680,00
32.800,00
24.600,00
29.520.00
34.440,00
32.800.00
45.920.00
65.600.00

Um tiroteio com muita munição e até helicópte-
ro, mas sem mortos e feridos atraiu algumas pessoas,
ontem, ná^Sumaré, inclusive o Cardeal D Eugênio
Sales, que passou ligeiramente pelo local em direçáo
ao Palácio Sáo Joaquim. Na opinião dos moradores, é
muito comum haver batidas naquela área.

Na operação feita pelo 6o BPM, do Andarai, em
conjunto com a 19a DP, na Tijuca, foi detido Jorgelei
Marques, de 18 anos, apreendidas 58 trouxinhas de
maconha; três homens, encontrados armados com
rifles no Morro do Turano. O tiroteio durou mais de
três horas e terminou junto com o motim no presídio
de Sáo Paulo.

Maconha
A operação começou às 14h e teve como coman-

dante o chefe do Grupo de Operações do 6o BPM,
Santo Pietro. O objetivo era a prisão de dois grandes
traficantes do Morro do Salgueiro: Pedro Maneco e
Ruti. Quando os policiais chegaram ao local, encon-
traram um preto comum rifle e uma saca contendo
trouxinhas de maconha.

— É a polícia — gritou o policial, o que fez o preto
fugir, largando a saca, em direção ao Sumaré; e
Jorgelei Marques, que estava ao seu lado, entrar
correndo no seu barraco, onde foi preso. Nesse instan-
te, houve um tiroteio entre policiais e alguns homens
no Caminho Largo, no Morro do Salgueiro. Imediata-
mente, pelo rádio, foram acionadas outras patrulhas,
que fecharam os acessos aos Morros do Chacrinha,
Turano, Formiga, Pedacinho do Céu e o Sumaré.

Aproximadamente sete viaturas e 30 homens
foram mobilizados para a captura dos traficantes.
Um helicóptero da Secretaria de Segurança sobre-
voou o Sumaré e deu alguns tiros sobre a mata, sem
sucesso. Às 15h, o Cardeal Dom Eugênio Sales saiu da
sua casa no Sumaré e passou sem dar muita atenção
ao que estava acontecendo. Dez bombas de gás
lacrlmogênio foram usadas, na tentativa de prender
os traficantes.

Nas proximidades, Joselito de Jesus Lima acom-
panhava com seu radinho de pilha os acontecimentos
em Sáo Paulo e assistia à operação da Policia Militar.
No Morro do Turano, os policiais prenderam três
homens, sendo um menor, que até o final da noite
ainda não haviam sido identificados. Eles estavam na
mata, armados, o que fez a polícia pensar que tives-
sem alguma ligação com os traficantes; depois, foi
apurado que se tratava de outro grupo.

Antônio Batalha
._...;¦

| oowwwoa j
Largura Altura CRS

1 col. 4 cm 7.820,00
col. 6 cm 11.730,00
col. 4 cm 15.640,00

2 col. 5 cm 19.550,00
2 col. 6 cm 23.460,00

col. 10 cm 39.100,00
col. 5 cm 29.325,00

3 col. 6 cm 35.190,00
col. 7 cm 41.055,00
col. 5 cm 39.100,00

4 col. 7 cm 54.740,00
4 col 10 cm 78.200.00

Para outros formatos, con-
suite nossas agências
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José Roberto e o Ten. Sá Freire, da PM

Motoqueiro persegue 3
assaltantes e avisa
polícia que os prende

A persistência e a coragem do motoòiclista José
Roberto, publicitário, de 28 anos, impediram que três
assaltantes fugissem, momentos depois de seqüestrar
seu amigo, o técnico industrial Gerhard Demetz, de
32 anos, que desembarcava de um táxi na Rua
Principado de Mônaco, em Botafogo. Com sua Suzuki
125 CC, José Roberto seguiu os criminosos por várias
ruas de Botafogo, Copacabana e Lagoa. Ao cruzar
com uma viatura do 19° BPM, o motociclista avisou*
os policiais, que conseguiram prender os três ladrões
em flagrante.

A perseguição, que causou confusão no trânsito
de Botafogo, começou na Rua Principado de Mônaco
e acabou na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, onde
os três assaltantes tentavam invadir o prédio de n°
3 500 — onde o Ministro do Exército, General Walter
Pires, mora no Rio — e foram presos na garagem do
edifíqo. A polícia conseguiu recuperar os Cr$ 400 mil
que o técnico industrial havia retirado momentos
antes de um banco.

Reconhecido
Segundo José Roberto — que náo queria dar

informações mas, depois, concordou — seu amigo
austríaco Gerhard Demetz, que trabalha em Sáo
Paulo na empresa Primeiro Plano, com sede no Rio,
tinha retirado o dinheiro de um banco na Avenida
Rio Branco, como parte de um pagamento da empre-
sa Mido Relógios Ltda.

Quando chegava à Rua Principado de Mônaco,
três homens o empurraram para dentro de um táxi.
Uma viu e avisou o motociclista, que comunicou à
polícia.

Não demorou cinco minutos e Hélcio de Araújo,
de 19 anos; Pedro Paulo Sales, de 20; e João dos
Santos Oliveira, de 29 anos, foram presos sem reagir.
Eles estavam escondidos na garagem do edificio.
Levados para a 10a DP, em Botafogo, os três assaltan-
tes, na sala de reconhecimento, foram apontados
como responsáveis pelo roubo e seqüestro. O delega-
do João Fontenele ficou de apurar na Mido se algum
funcionário da empresa estaria ou nâo envolvido, já
que os criminosos perguntaram pelos Cr$ 400 mil que
o técnico havia retirado, como se soubessem do
pagamento.

CORONEL

HENRIQUE RAMOS DE MOURA
DIRETOR DO D.A.S.O.

MISSA DE 7o DIA

t 

Clube Militar por sua Diretoria e Qua-
dro Social convidam os parentes e
amigos para assistirem à Missa a
realizar-se hoje, dia 30.03.1982, às

09.30 hs. na Capela do Colégio Militar à
Rua S. Francisco Xavier, 267

Tempo
INPE/CNFq — 6M7m (29/03/82) — Via Rto-Sul.

&flÜ W__r^ ^y&t_Wr___^_¥___uWím%_— Íi________w9&^^ _[¦

»ja^fl W_wL •* afcfl^^P*^* j?"'^^^j» ^S^3 ^BkJflBf

Wi __M___W___S^Í_JÊmM____________ *** ___ _W

?mwi Wê__\ _m__l_W___i Bmm_j_^mmm W— àm __m___w____mmf_t—_ WWW

'^^mWSSms^ MLiU* pI_Hf JPW^
: .. . ¦-.- ..., s

No Rio
Tempo nublado sujeito a pancadas esparsas na madrugada e
ao antardecer. Temperatura estivei. Máxima: 33.2, em
Santa Cruz. Mínima: 21.0, no Alto da Boa Vista.
As chuvas — Precipitação em milímetros nas últimas 24
horas: 10.8 acumulada este mês: 106.3; acumulada este ano:
1075.8; normal mensal: 133,1 normal anual:
O Sol — Nascerá as ó horas e o ocaso será às 17h54 min.
O Mar — Rio de Janeiro: preamar; 02h21min/0.7m,
14hl6min/0.6m e 23h37min/l.0m. baixamar:
05h57miníl.0m e I9h04min/1.0m. Era Angra dos Reis:
preamar: 0lh04min/0.5m. 13h5min/0.5m e 19h35min/0.9m.
baixamar: (Mh22min/I.lme I6h59min/I.2m. Em Cabo Frio:
preamar: 00h9min/0.6m, e I2hllmin/0.4m. baixamar:
(Mh59min/1.0m c 17h58tmn/2.0m
O Salvamar informa que o mar está meio agitado com
correntes dc Leste a Sul e águas a 21 graus.

A zona de convergência intertropical sobre o oceano
Atlântico, estendendo-se desde o litoral da África, até o
litoral Norte e Nordeste do Brasil. Grande parte das regiíws
Centro-Oeste Norte e parte da região Nordeste aparecem
com as áreas brancas indicando nebulosidade e chuvas
isoladas. Uma frente fria está localizada sobre o oceano

' Atlântico.
No Sul do Brasil, o Uruguai e Norte da Argentina

aparecem com a área escura indicando ausência de nebulo-
sidade e temperaturas elevadas. Uma nova frente fria está
localizada na Argentina entre Bahia Blanca e Buenos Aires.

A Luaa a dpi
Nova Crescente Cheia Minguante
até 31/3 01/4 08/04 16/304

Nos Estados
Amazonas: nub c/pncs nes ao norte. Demais reg nub a ene
c/pnes esparsas. Temp: estável. Máx. 32.6; min. 24.2
Roraima: nub a pte nub c/pncs ocs. Temp: estável. Máx.
29.7; mín. 24.3. Acre: nub c/pncs ocs. Temp: estável. Pará:
nub a ene c/pncs esparsas. Temp: estável. Máx. 32.0; min. '
23.4. Rondônia: nub c/pncs ocs. Temp: estável. Máx. 26.8;
mín. 16.0. Piauí: nub c/pncs esparsas. Temp: estável. Máx.
30.3; min. 24.1. Ceará: nub a ene c/pncs esparsas. Temp:
estável. Máx. 29.4; min. 23'8. Rio G do Norte: nub c/pncs
esparsas. Temp: estável. Máx. 30.0; mín. 24.0. Amapá: nub
a ene c/pncs esparsas ao sul sudeste, pte nub nas demais reg
nub c/pncs ocs. Temp: estável. Máx. 27.3; mín. 23.5.
Maranhão: nub c/pncs esparsas. Temp: estável.,Máx. 30.0;
mín. 23.6. Paraíba: nub c/pncs esparsas. Melhorando ao
Sul. Temp: estável. Máx. 30.4; mín. 24.0. Pernambuco: nub
c/pncs esparsas a leste e norte. Demais reg nub a pte nub.
Temp: estável. Máx. 30.1; min. 23.9. Alagoas: pte nub a nub
c/pncs ocs no litoral. Temp: estável. Máx. 30.4; min. 21.8.
Sergipe: Pte. nub. a nub. Temp.: estável. Máx., 29.9; mín.,
26.2. Bahia: nub a pte nub. Temp: eslável. Máx. 31.0; min.
24.2. Mato Grosso: nub a ene c/pncs esparsas. Temp:
estável. Máx. 25.6; min. 19.7. Mato Grosso do Sul: nub a
ene c/pncs esparsas melhorando a partir d» oeste. Temp:
estável. Máx. 22.4; min. 16.7. Goiás: nub a ene c/pncs
esparsas. Temp: estável. Máx. 30.9; min. 20.7. Distrito
Federal/Brasília: nub a ene c/pncs esparsas. Temp: estável.
Máx. 25.4; mín. 17.4. Minas Gerais: nub suj a pnes esparsas
e possíveis trv ao entardecer. Temp; estável. Máx. 28.6;
mín. 18.6. Esp. Santo: pte nublado ;i nublado. Temp:
estável, máx. 31.4; min. 23.4. São Paulo: nub a enc c/chvs
esparsas. Temp: em ligeiro declínio. Máx. 27.9; mín. 16.8.
Paraná: nub a ene c/chvs esparsas a leste e norte do Estado.
Demais reg pt pte nub a nub. Temp: estável. Máx. 20.4;
min. 17.4. Su Catarina: ene a nub. C/chuvas. Temp:
estável. Máx 20.7; min. 18.0. Rio G do Sul: pie nub a nub
no norte e nordeste claro a pte nub suj a nvõ esparsos ao
amanhecer. Temp: estável. Max 24.2; mín. 14.0.
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ANÁLISE SINO TICA DO MAPA DO INSTITUTO NACIO-
NAL DF. METEOROLOGIA Frente fria localizada no
litoral entre os Estados do Paraná e São Paulo, e estenden-
do-se no Atlântico. Sistema de baixas pressões sobre a
fronteira dos Estados acima citados com fraca atividade.

No mundo

Abtrdeen—07. encoberto Amstenla—06, chuva Atenas—
17, nublado Berlim — 12. nublado Bonn — 10 névoa
Bruxelas —06. nublado Casablanca — 16. nublado Chicago

03, névoa Copenhague — 21, nublado Dacar — 23,
nublado Dallas — 09, claro Ihibllm — 08, nublado Estocol-
mo — 06. encoberto Genebra — 14. claro Helsinque — 04,
cloro Lima —19. nublado Londres — 07. nublado Madri —

II, nublado Miami — 22. encobeno Montreal — 03. abaixo
claro Nova Delhl — 29. claro Nova York — 06, névoa Oslo

01, chuva Paris — 10, nublado Pretória — 27, claro
Pequim — 14, nublado Rlad — 20, nublado Roma— 18.
nublado Seul — 08, claro Sofia —15. nublado Sidney — 20.
claro Tóquio — 10, claro Tunis — 21. nublado Vatsovl» —

II, encoberto Viena — 17. nublado Washington — 06.
névoa Winnipeg — 03. vento

B.
DJALMA
DA MOTTA

t 

Filho e neto convi-
dam parentes e ami-
gos para a Missa'de
7° Dia que mandam
celebrar em sufrágio

da alma do inesquecível
DJALMA, amanhã dia 31,
às 10 horas na Igreja de N.
S. da Conceição e Boa
Morte, Rua do Rosário esq.
Av. Rio Branco. (P

MARILIA DIAS DA SILVA
(MISSA 7° DIA)

t 

Mário, Hercília, Roberto, Jorge, Lívia e
demais familiares agradecem as manifes-
tações de pesar recebidas e convidam
para a Missa de 7o Dia, a ser celebrada no

dia 31 de março quarta-feira às 10 horas, na
Igreja de São José da Lagoa.

MANUEL PEDRO RIBEIRO
DA SILVA

(MISSA DE 7° DIA)

t 

Maria Leonor Ribeiro da Silva e seus filhos Paula, Joana, Miguel e
Tereza agradecem as manifestações de pesar e solidariedade recebi-
das por ocasião do falecimento de seu querido marido e pai e
convidam para a Missa de 7° Dia a ser realizada quarta-feira, dia 31, às

10:00 hs. no Mosteiro São Bento à Rua Dom Geraldo, 68.

MANUEL PEDRO RIBEIRO
DA SILVA

(MISSA DE 7" DIA)

tFriga 

e Vianna Moog, Hélio Cipriano, Peppa e Octávio Berenguer
César, Kiki e João Carlos Almeida Braga, Vera e Sérgio Ribeiro Sylvia e
Fernando Olinto, Ermelinda e Vicente Caravello convidam para a
Missa de 7o Dia de seu grande amigo, a ser realizada quarta-feira, dia

31, às 10:00hs, no Mosteiro São Bento, à Rua Dom Geraldo, 68.

¦

L

TAQUIGRAFO

ADOLFO CARDOSO
(MISSA DE 7o DIA)

t 
Oswaldo Cardozo, Rommel Cardozo, Nair
Rocha e Abigail Cardozo, pesarosamente
comunica o falecimento de ADOLFO CAR-

DOSO ocorrido em Taguatinga, Brasília e con-
vida 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. _rpv5904>
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ECONOMIA/NEGÓCIOS
Petrobrás suspende compra
de petróleo de seis países

| Depois de comprar este mês 4 mi-
¦ Ihões de barris de petróleo no spot (mer-
«cado paralelo) a pouco mais de 28 dóla-'res o barril para garantir seus estoques,
ia Petrobrás encontrou uma forma de
| pressão para tentar reduzir o preço do
jóleo qué compra de seis países: suspen-
'deu temporariamente a compra de 200"mil barris/dia da União Soviética, Líbia,
Argélia, México, Nigéria" e Venezuela.
.Continuam inalteradas as compras ao
| Iraque, Arábia Saudita (200 barris/dia
de cada ao preço médio de 34 dólares o
.barril) e Kuwait, entre outros.

I A informação da suspensão das com-
| pras foi dada pelo diretor-comercial
.Carlos SanfÁnna, que voltou quinta-' feira ao Brasil depois de participar, co-
; mo observador, da reunião da OPEP —
Organização dos Países Exportadores

. de Petróleo em Viena. Segundo ele, a
j decisão ocorreu há 15 dias. Com isso a
.' empresa deixou de receber 3 milhões de

barris, a cotações que variaram de 33 a
; 36 dólares o barril.

Nada afeta
A suspensão em nada afetou até ago-

i ra os estoques brasileiros, porque se a
| Petrobrás deixou de receber os 3 mi-"'¦¦ Ihões de barris, ainda tem um exceden-

.1 te de 1 milhão correspondente aos 4
3 milhões de barris que comprou no spot,

explicou SanfÁnna.
Ele fez questão de esclarecer que não

j foram rompidos os contratos de forneci-
mento com esses países.— Apenas — disse — retardamos até
agora por 15 dias o embarque do óleo. A

I qualquer momento, quando essa gran-' de confusão no mercado petrolífero for
resolvida, podemos ordenar o embarque
por preços menores ou pelo mesmo
preço.

Indagado se a suspensão temporária
do embarque de óleo poderia ser consi-
derada um balão de ensaio, SanfÁnna

• negou. Outras empresas compradores
Arquivo 13/2/79

de petróleo também fizeram o mesmo
"ensaio" para provocar a redução dos
preços do petróleo principalmente da
Nigéria, cujo preço no mercado hoje é de
36 dólares.

Por causa dessa pressão, a Arábia
Saudita e o Kuwait anunciaram neste
final de semana que podem aplicar san-
ções a esses compradores. Nesse caso,
os dois grandes fornecedores de petró-
leo poderiam reduzir sua" produção ou
até suspender a venda de petróleo tem-
porariamente.

Quanto a essas penalidades, Sanf -
Anna acha que o Brasil não seria afeta-
do, porque náo suspendeu nenhum con-
trato de fornecimento — a exemplo de
outros países — mas apenas retardou o
embarque de petróleo. A ameaça da
OPEP também se estende aos países
que estão forçando a Venezuela a reduzir
seus preços.

— Não fizemos mais do que inverter
as posições: quando o mercado era des-
favorável ao comprador, sentávamos à
mesa e ouvíamos que ou se comprava
por mais ou eles suspendiam o embar-
que do óleo. No momento atual o merca-

So 
é favorável para quem comprar —

bservou SanfÁnna.

Óleo do Iraque
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Sant'Anna acha que o mercado
de petróleo está confuso

A ameaça da Arábia Saudita e do
Kuwait foi levada a sério pelos países
importadores de petróleo.-A tal ponto
que as companhias norte-americanas
anunciaram que voltaram a comprar
petróleo da Nigéria. No caso do Brasil,
técnicos da empíesa acham provável
que á Petrobrás faça uma reavaliação e
volte a autorizar o embarque de óleo
dos seis países. Ela compra atualmente
entre 750 mil e 800 mil barris/dia. A
variação de compra para mais ou para
menos depende da flutuação dos
preços.

O preço médio pago pela Petrobrás é
de 33 dólares 25 centavos, mas o que
SanfÁnna não conseguiu explicar foi
por que o México, cujo preço por barril é
de 32 dólares 50 centavos, foi incluído
na lista dos seis países. Do México o
Brasil não recebe há 15 dias cerca de 60
mil barris de petróleo.

O México, porém, foi incluído na lista
para aumentar o número de paises dos
quais a Petrobrás pretende comprar pe-
tróleo a 30 dólares, preço cobrado pelo
óleo extraído do Mar do Norte.

A Petrobrás compra do Iraque e Ará-
bia Saudita pouco mais de 400 mil bar-
ris/dia de petróleo. SanfÁnna negou ter
recebido proposta do Irã — país do qual
o Brasil não compra óleo há mais de um
ano — oferecendo petróleo por 25 dó-
lares.

Disse porém que o Irã tem oferecido
óleo abaixo dos 30 dólares. A Petrobrás
poderia comprar esse petróleo em dois
casos: no spot e através de contratos a
médio e longo prazos por preço fixo,
desde que eles não sejam reajustados
pela OPEP.

A Petrobrás informou ontem à Bolsa
de Valores ter terminado a avaliação de
dois poços na Lagoa Parda e em São
Mateus, no Espírito Santo. O primeiro
apresentou uma vazão de 63 barris/dia
de petróleo e, o segundo, de 145 bar-
ris/dia.

Lecy Brandão justifica entrega na última hora: "Quem fazia minha declaração viajou

Poucos atrasam declaração do
IR e bancos não fizeram filas

Shell nega ameaça da OPEP
Nova Iorque — A revista Middle

East Economic Survey anunciou, ba-
seada em informações de altos funcio-
nários da Arábia Saudita, que este país,

. o principal exportador de petróleo da
OPEP, está ameaçando as empresas
petrolíferas que estão fazendo pressão
sobre a Nigéria visando a baixar o preço
do produto deste país africano.

A Middle East Economic Survey
acrescenta que a Mobil, uma das sete
grandes corporações petrolíferas mun-
diais, como resultado da ameaça saudi-
ta apressou-se em normalizar as transa-

ções com a Nigéria. O porta-voz da
Mobil, em Nova Iorque, John Flint, dis-
se que não pode confirmar nem negar a
informação da revista especializada em
economia do Oriente Médio.

A decisão da Arábia Saudita, segun-
do a revista, estaria apoiada por outros
produtores do Golfo Pérsico. Acrescen-
ta ainda que além da Mobil, as empre-
sas mais afetadas pela decisão saudita
serão a Exxon e a Shell. Todas operam
na Nigéria e tem grandes interesses
petrolíferos na Arábia Saudita'como
associadas da Aramco.

li

¦Saudita promete represália-
Noênio Spínola

Londres — A divisão internacio-
nal da Shell negou ontem que tivesse
recebido um ultimato da OPEP en-
volvendo o boicote às compras de
petróleo nigeriano. Fontes da empre-
sa acrescentaram que continuam a
operar normalmente com a OPEP e
que tampouco receberam queixas do
Governo nigeriano.

A sorte do petróleo nigeriano pas-
sou a interessar aos peritos que re-
presentam o Brasil nos acordos de
matérias-primas, pois o Governo da-
quele país africano, forçado pela que-
da de receita, poderia provocar a
queda de preços de outros produtos
primários com vendas desordenadas.
Em pelo menos um caso — cacau — a
simples especulação sobre a liquida-
ção de estoques provocou na semana
passada baixas de 34 a 29 libras por
tonelada.

Sobra óleo
A Shell é uma das sete empresas

internacionais que exploram o petró-
leo nigeriano associadas com a com-
panhia estatal local — NNPC — com
parcelas que variam de acordo com
seus contratos bilaterais.

O problema do petróleo nigeriano
precipitou-se quando a British Na-
tional Oil resolveu, em fins de feve-
reiro, cortar em 4 dólares por barril
os preços do óleo, cru produzido no
Mar do Norte, cuja graduação é se-
melhante ao africano.

O corte foi um reconhecimento da
generalizada retração na demanda, a
qual, somada à liquidação de esto-
quês acumujados nos países consu-
midores, provocou a queda do óleo
saudita no mercado spot (à vista) a
niveis inferiores aos dos contratos da
OPEP.

Em meio ao tumulto, a OPEP
convocou uma reunião na qual os
produtores decidiram cortar 4% na
produção, fixada em 17 milhões 500

mil barris por dia. Com isso, preten-
diam manter.os preços de referência
do petróleo saudita em 34 dólares.
Ocorre entretanto que ingleses e no-
ruegueses continuaram vendendo a 5
dólares abaixo dos preços dos nige-
rianos para crus semelhantes.

A incapacidade da Nigéria para
competir,fez com que a produção
baixasse de 1 milhão e 200 mil para
cerca de 630 mil barris. A alternativa

. seria cortar também os preços, mas
isso implica em desmontar a estrutu-
ra da OPEP. O que se disse aqui é
que os sauditas, agora acompanha-
dos pelo Kuwait, ameaçaram as
companhias internacionais com um
boicote se a partir desta semana não
contribuírem para escoar a produção
nigeriana.

Segundo os porta-vozes da Shell,
a empresa tem um contrato no qual
entra com apenas 20%, e a NNPC
com 80%. Assim, a Shell "continua a
escoar a sua parte", cumprindo as
cláusulas contratuais. Por outras pa-
lavras, é a NNPC que tem dificulda-
des cqm compradores.

Os técnicos brasileiros que traba-
lham em organizações de produtos
primários disseram que um esquema
poderia ser montado mediante o
qual o Brasil importaria petróleo ni-
geriano, em troca de exportações de
manufaturados e matérias primas. O
esquema, se viesse a funcionar, ne-
cessitaria entretanto encontrar uma
fórmula para compensar os sobre
preços cobrados pelo petróleo expor-
tado por aquele pais — disseram.

Ainda que seja mais fácil pensar
em comércio com a África que com
outras regiões mais difíceis e tumul-
tuadas, consultado a respeito, o Em-
baixador João Paulo do Rio Branco,
representante brasileiro nas organi-
zações internacionais em Londres,
disse que não desejava se manifestar
de imediato, mas certamente o as-
sunto podia ser estudado.

Ao contrário do que se esperava,
os bancos da cidade, ontem à noite,
não tiveram muita afluência dos
retardatários na entrega da decla-
ração de renda no último dia do
prazo concedido pela Delegacia da
Receita Federal, para os contri-
buintes com direito a restituição.
Inicialmente o prazo era até o dia
26 mas foi prorrogado até o dia 29.

Em alguns bancos, segundo in-
formaram os funcionários, o horário
de maior movimento foi entre 20 e
20h30min, mas náo chegou a se
formar filas de mais de 10 pessoas.
O tempo máximo de demora na
entrega da declaração de renda pe-
los contribuintes, ontem, oscilava
entre cinco e oito minutos, disse-
ram os bancários encarregados de
receberem os formulários. \:

"Bom brasileiro"
Alguns bancos, ontem, perma-

neceram aberto até 24h para recebi-
mento de declaração de Imposto de
Renda. Entretanto, às 22h, não se
registrava nenhum movimento nas
agências. Na Avenida Rio Branco,'
numa agência do Banco Itaú, a
funcionária Elizabeth Driland, in-
formou que em momento nenhum a
fila dos retardatários na entrega da
declaração dè rendimentos chegou
a somar seis pessoas.

Nessa agência, a professora Sil-
via Regina Barreto informou que
estava fazendo a entrega de sua
declaração no último dia do prazo"porque ontem teve um dia atarefa-
do e, ao sair de casa esqueceu-se de

colocar na bolsa o seu formulário.
Por isso, teve de fazê-lo à noite".

Na agência Copacabana do Bra-
desço, na Avenida Nossa Senhora
de Copacabana, 1018, onde a com-
positora e cantora Lecy Brandão
fez entrega de sua declaração de
rendimentos, o corretor de imóveis
Francisco Guimarães disse, em
tom de gracejo, que entregara o seu
formulário no último dia "porque
sou bom brasileiro". Lecy Brandão
justificou-se dizendo que a pessoa
que sempre preenche seus formula-
rios, está viajando e ela, às pressas,
teve que recorrer a um outro amigo.

Plantão telefônico
No último dia para a entrega das

declarações do Imposto de Renda
dos contribuintes com direito à res-
tituição o plantão telefônico da Re-
ceita Federal esteve muito movi-
menjado, mas não ultrapassou o
recorde de atendimento da última
quinta-feira. Ontem, até às
18h30min foram atendidos apenas 2
mil 100 telefonemas, quando, na
quinta-feira, o plantão respondeu a
3 mil 100 dúvidas dos contribuintes.

, Para receber as declarações de
quem sempre deixa a entrega para
a última hora, os bancos mantive-
ram abertas até às 24h suas princi-

• pais agências nos bairros, a seu
critério. Quem tem direito à resti-
tuiçáo e não entregou sua declara-
ção no prazo, receber^ a devolução
com atraso — a previsão da Receita
é de que elas serão pagas de maio a
agosto, para quem cumpriu o
prazo.

Mas o contribuinte em atraso,
com direito à restituição, poderá
declarar seu Imposto de Renda em ..
qualquer data, pois tem cinco anos
para pleitear a devolução na Recei-
ta Federal, embora perdendo a cor-
reção monetária do período em
atraso.

Imposto a pagar
Já para os que têm imposto a

pagar, os prazos sãò bem mais rígi-
dos. O último dia para a entrega da
declaração é 16 de abril e quem
atrasar mais de 10 dias perde o
direito ao pagamento parcelado do
imposto e pagará uma multa com
juros de mora de 1% ao mês ou
fração. Se o atraso perdurar por
mais de quatro meses, o contribuin-
te também pagará correção mone-
tária sobre o imposto devido.

Aqueles que não entregarem sua
declaração por não terem recebido
o formulário pelo Correio, poderão
encontrá-lo nos bancos ou nas 13
agências da Receita Federal no Rio
de Janeiro — em Copacabana, Ipa-
nema, Ramos, Méier, Madureira,
Tijuca, Centro, Catete, São Cristo-
vão, Santa Cruz, Campo Grande,
Jacarepaguà e Bangu.

Até o dia 15 de maio — prazo
para a entrega das declarações dos
contribuintes isentos do imposto
(sem restituição ou imposto a pa-
gar)-— os bancos estarão recebendo
as declarações em suas agências. A
partir dessa data, elas deverão ser
entregues nas agências da Receita.

Médicos
contestam
Receita

Porto Alegre — O Sindi-
cato Médico do Rio Gran-
de dó Sul ingressou ontem
com um mandado de segu-
rança na Justiça Federal
contra a Receita Federal,
no Estado, que está notifi-
cando os médicos e dentis-
tas a pagarem Cr$ 155 mi-
Ihões de supostas sonega-
ções desses profissionais
relacionados por seus
clientes nas declarações de
renda do ano passado.

Os médicos alegam que
as "notificações expedidas
pela Receita Federal sào
de suposições e não de cer-
teza, já que não são obriga-
dos a provarem a origem
dos seus honorários e sim o
montante recebido, pois
eles podem lançar 20% do
total na cédula "D". O
mandado visa também"dignificar a classe que foi
acusada de sonegar impôs-
tos. Segundo Carlos Sá,
não existem provas de que
a sonegação de Cr$ 155 mi-
Ihões tenha ocorrido. Ele
informou que o ato admi-
nistrativo da Receita
quanto à emissão de notifi-
cações complementares
aos médicos e dentistas"está embasada numa pre-
missa jurídica falsa, pois a
própria Receita é a única
capaz de verificar a veraci-
dade das declarações e nâo
o fez". Por isso, o mandado
visa sustar as notificações
até que se tenha provas
das declarações dos pa-
cientes.
PROTESTO

São Paulo—"A revolta e
inconformismo da classe
médica e odontológica de
todo o país deverá ser de-
monstrada como uma am-
pia oposição ao Governo,
principalmente nas elei-
ções de novembro", afir-
mou ontem o presidente
da APM — Associação
Paulista de Medicina, Nél-
son Guimarães Proença.

O dia de ontem foi consi-
derado pelas duas catego-
rias como "dia nacional de
protesto contra a política
fiscal1', quando, segundo o
presidente da APM, medi-
cos e dentistas realizaram
reuniões em vários Esta-
dos para fazer um balanço
do movimento contra a
Receita Federal, e traçar
linhas de ação para o futu-
ro, principalmente para as
notificações complemen-
tares de 1980, que "podem
começar a chegar já em
julho".

Acompanhe a expansão do Banerj.
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Agora também na Dias da Cruz você vai ter
uma casa só para economizar de verdade:
a Casa da Poupança Banerj.
O Banerj inaugurou a mais nova Casa da
Poupança na Rua Dias da Cruz, 273.
Um lugar muito especial, onde só trabalham
mulheres. Da Gerência às Caixas.
Aproveite para economizar com segurança,
aplicando na Caderneta Verde.
Lembre-se: na Casa da Poupança Banerj
poupança dá casa.

BANERJ
Casa da Poupança Dias da Cruz

Rua Dias da Cruz, 273
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1Informe Econômico
O desestímulo cambial

..,_ As cartas econômicas de março do
Banco Boavista, escritas pelo economista e
diretor do banco, Antônio Carlos Lemgru-
ber, e do Escritório Levy Corretora, elabo-
rada pelo, economista José Júlio Senna,
batem na mesma tecla: a taxa cambial não
está sendo suficiente para estimular as ex-
portações brasileiras.

Segundo as explicações dos dois econo-
- mistas, a valorização do dólar nos mercados

financeiros internacionais perante o ien e as
principais moedas européias anulou a estra-
tégia de se considerar apenas a inflação

" brasileira como parâmetro para a desvalori-
zação do cruzeiro (até o final do ano passa-
do a taxa era determinada pela diferença
entre a inflação brasileira e a inflação dos
Estados Unidos).

Como os Estados Unidos só compram
menos de 20% das exportações brasileiras, a
taxa cambial (favorável aos importadores
dos Estados Unidos) não está melhorando a
competitividade dos produtos brasileiros
nos mercados europeus, japoneses e da
América Latida, que absorvem cerca de
70% das exportações brasileiras.

Para os dois economistas, o Governo
será forçado a acelerar as minidesvaloriza-
ções, sob pena de se repetirem os fracos
desempenhos da balança comercial em ja-
neiro e fevereiro, quando o superávit
acumulado chegou a apenas 81 milhões dé

- dólaires. A meta do Governo é fechar 82
com superávit de 3 bilhões de.dólares.

Aparentemente, a fixação da correção
monetária para maio em 5,5% (10% acima"do 

nível de 5% aplicado em fevereiro,
março e abril) indica a disposição das autori-
dades de também acelerar as mini-
desvalorizações para compensar o Corte do
Crédito prêmio do IPI. já que a taxa cam-
bial tem seguido a correção monetária fiel-
mente.
Governo não se abala

Apesar das críticas dos economistas e
exportadores à política cambial, o Ministro
do Planejamento, Delfim Neto, afirmou
ontem que, "por enquanto", o Governo não
pensa em novas medidas para incentivar as
exportações.

Na sua opinião, só com os námeros da
balança comercial de março será possível
avaliar-se as possibilidades de cumprimento
da meta de 28 bilhões de dólares de exporta-
ções com superávit de 3 bilhões de dólares
este ano.

— Nós estamos trabalhando pouco,
pois em dois meses (janeiro e fevereiro)
tivemos apenas 32 dias de trabalho. Feliz-
mente, as exportações estão indo bem.

Novo "round"
O processo de privatização das empre-

sas administradas pelo Tesouro Nacional
tem hoje novo round. O presidente da
Comissão Especial de Desestatização, Paulo
Nicolli, entregará aos Ministros do Planeja-
mento, Desburocratizaçãce Fazenda uma
relação de 31 empresas que poderão ser
privatizadas.

Dessa nova lista, um bom número de
I empresas pode passar para os Governos

estaduais ou serem transferidas para empre-
sários da mesma área de atuação.
Sem prejuízo ,

O Sr Mário Gualberto Andreazza assu-""' 
miu a Presidência do Conselho de Adminis-

,. tração do Banco Denasa de Investimentos,
sem prejuízo de suas atividades como Vice-
Presidente do Grupo Atlântica Boavista de

Seguros.

Calote federal
Os empreiteiros de obras públicas, que

viram fechar o mês de fevereiro sem que o
Governo liquidasse sua dívida de mais de
CrS 100 bilhões, estão olhando com apreen-
são a folhinha do mês de março, com receio
de que o calote governamental aumente

" ainda mais.
Só o DNER fechou o mês passado com

dívidas de CrS 70 bilhões. Os empreiteiros,
através do Sinicon — Sindicato dos Emprei-
téiros de Obras Públicas Pesadas — revela-
ram que as verbas liberadas pelo Ministério
do Planejamento para pagamento às empre-
sas não chegaram às mãos dos credores.

A apreensão dos empreiteiros é tanto' 
maior porque, além de serem forçados a
demitir operários por conta do atraso dos

.... pagamentos, a retração na contratação de
obras públicas ainda obriga-os a enfrentar

m sérios problemas de capital de giro, por• conta da ociosidade de seus dispendiosos
r? equipamentos de obras públicas. Adquiri-"" dos, geralmente, com financiamentos a ju-
r ros (internos ou externos) elevados.

Menu econômico
¦~ O presidente do Banco Central, que"participa 

em Cartagena (Colômbia) da reu-
„.nião anual da Junta de Governadores do
-BID, como representante do Brasil, teve
...domingo e ontem dois almoços proveitosospara as posições que o Brasil defende no

âmbito de ação do banco.
g Domingo discutiu com Beryl Sprinkel,
I um .dos principais assessores do Secretário

;~do Tesouro dos Estados Unidos, Donaldo
Regan, os efeitos dos juros dos EUA na

I economia mundial e a política de graduação
para os financiamentos do Bird e do BID,
defendida pelos americanos. Ontem, Lan-
goni foi homenageado pelo presidente do
BID, Ortiz Mena, a quem agradeceu a
ajuda do BID ao Brasil, também seu maior
cliente, como ocorre com o Banco Mundial.

BID não prevê recuperação
a curto prazo para crise
econômica latino-americana

Cartagena, Colômbia —O presidente do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, Antônio Ortiz
Mena, afirmou ontem que a América Latina sofre
desde 1981 uma "parada econômica" e que nâo vis-
lumbra recuperação a curto prazo. Em Washington, o
Banco Mundial (BIRD) revelou que na última década
a dívida externa dos países latino-americanos crês-
ceu de 16 bilhões 159 milhões de dólares para 12»
bilhões 204 milhões de dólares.

O presidente do BID discursou na abertura da 23*
assembléia de governadores que reúne representan-
tes de 43 paises membros do banco. O encontro, do
qual participam 2 mil 500 personalidades, foi aberto
pelo Presidente da Colômbia, Júlio Cesár Tijrbay
Ayala, que considerou a queda do produto interno, a
inflação acelerada e a debilidade das exportações
como os principais fatores negativos para a economia
da América Latina. .
PETRÓLEO E DÍVIDA

Ortiz Mena confirmou o
diagnóstico do Presidente
colombiano e acrescentou
a segunda crise de alta de
preços do petróleo, em
1979, como fator que afe-
tou seriamente a economia
do hemisfério e tornou ne-
cessário reexaminar a via-
bilidade de continuar sus-
tentando politicas de ex-
pansão acelerada da eco-
nomia.

Depois de calcular que
os preços recebidos pelos
paises da região por suas
exportações caíram 17%,
entre 1978-81, o que ocasio-
nou um aumento do déficit
da 18 bilhões de dólares
para 34 bilhões de dólares,
alertou para o fato que é
pouco realista e "até peri-
goso" considerar o atual
afrouxamento nos preços
do petróleo como reflexo
de uma mudança estrutu-
ral no mercado.

Para o presidente do
BID "o petróleo foi e conti-
nuará sendo um recurso de
disponibilidade limitada,

que se esgotará fatalmen-
te". Sugere grandes invés-
timentos no setor energéti-
co para eliminar a depen-
dêncla a este recurso do
qual a maioria dos paises
da região são carentes.

Ortiz Mena estima que a
região poderá dobrar nesta
década sua produção de
energia alternativa ao pe-
tróleo: hídrica, geotérmi-
ca, carvão e nuclear. Além
disso, o presidente do BID
alertou para a crise de ali-
mentos e o "inusitado crês-
cimento da divida ex-
tema".

Em Washington, os da-
dos do BIRD revelam que
o Brasil foi o pais que apre-
sentou maior aumento em
sua dívida externa na dé-
cada de 70. De 3 bilhões
877 milhões em 1970 para
38 bilhões 260 milhões em
80. Seguem-se o México (3
bilhões 245 milhões para
33 bilhões 490 milhões) e
Venezuela (720 milhões pa-
ra 10 bilhões 866 milhões).
O quarto maior devedor é
a Argentina com 10 bilhões
285 milhões em 80.

PGV FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
IRH-CATESPE ,

ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA

SOB INFLAÇÃO
Rio de Janeiro

de 15 a 16 de abril
Informações e reservas: Sede dó
IRH/FGV, à Av. Treze de Maio, 23/11o
ou pelos telefones 240-7024 e 262-
3148. (P

HEBRAICA
SOCIEDADE CULTURAL,

ESPORTIVA E RECREATIVA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1a e 2a Convocações

De conformidade com os artigos 48 §§ 2o. 3o e
4°, letra "a", 52, §§ 1o e 2o, 63, inciso I, 64 §§ 1o e 2o
e 74, inciso VII, dos Estatutos, convoco os sócios da
Hebraica-Sociedade Cultural, Esportiva e Recreativa
para a Assembléia Geral Ordinária, em sua sede, na
Rua das Laranjeiras, 346, no dia 27 de maio de 1982,
em 1a convocação, às 20:00 horas, ou, em 2a e
última convocação, às 21:00 horas, com a seguinte
Ordem do Dia:
1— Discussão e votação de:

a) Relatório do Conselho Deliberativo
b) Relatório da Diretoria
c) Contas anuais da Diretoria, cóm parecer do
Conselho Fiscal

2— Eleição do Presidente da Diretoria Executiva,
estando abertas as inscrições de candidatos
perante o Conselho Deliberativo, de 02/04/82
até 17/05/82

3— Eleição de 61 (sessenta e um) membros do
Conselho Deliberativo, estando abertas as ins-
crições dos candidatos, em livro próprio, na
Secretaria do Clube, de 02/G4/82 até 17/05/82

Rio de Janeiro, 30 de março de 1982
(ass) Marcos Chutorianscy

Presidente (P
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"The Economist" acha a
moribunda

CEE

CEE faz 25 anos com
desemprego atingindo
11 milhões de pessoas

Bruxelas — Um encontro de dois dias dos
líderes da Comunidade Econômica Européia,
(CEE) começou ontem com um apelo paira que se
realizem discussões sérias sobre os meios de com-
bater o desemprego. O Premier belga, Wilfried
Martens, que preside a reunião, deu píioridade aos
problemas econômicos da CEE—onde há cerca de
11 milhões de desempregados, ou 9,5% de .sua
força de trabalho — colocando-os*acima dos de-
mais problemas internos e de política externa.

Em discurso pelos 25 anos de criação da CEE,
o Rei Balduíno, da Bélgica, defendeu o fortaleci-
mento das relações com os Estados Unidos e disse
que a Europa não tem condições dé se defender .
fora da Aliança Atlântica.

Fontes britânicas disseram que não poderá ser
adotada durante a reunião uma posição comum
dos 10 países da CEE em apoio à proposta do
Presidente mexicano, Lopes Portillo, para uma
solução da crise na América Central. O encontro
em Bruxelas íoi iniciado com uma cerimônia para
celebrar o 25° aniversário do tratado que criou q
Mercado Comum Europeu.

O encontro dos Chefes de Estado e Governo da
CEE ocorre num momento de sérias dificuldades
para a Comunidade, que exige novos acordos de
cooperação. A estabilidade européia, disse o atual
presidente do Conselho de Ministros da CEE, Leo
Tindermans, Chanceler da Bélgica, só será preser-
vada com ações concretas que reforcem sua uni-
dade.

Tensões começam .
na área monetária

Pioênio Spínola
Londres — Os 25 anos do Tratado de Roma,

que criou o Mercado Comum Europeu, foram
comemorados na semana passada sem fanfarras:
na França, o Governo socialista fazia novos e
desesperados esforços para conter a desvaloriza-
ção da moeda. Na Inglaterra, os Conservadores se
resignavam diante da perda de mais uma eleição .
regional para os Sociais Democratas e Liberais.

NaCity de Londres, onde as dificuldades poli-
ticas são cruelmente antecipadas pelo nervosismo
cambial, as possibilidades de desvalorização do
franco correm de boca em boca já há algum tempo.
Uma carta confidencial que circula entre banquei-
ros disse na semana passada qué o franco era"candidato a uma queda considerável, ou na base
de 5% dentro do Sistema Monetário Europeu
(SME), ou de 10% via taxas flutuantes".

Alguns banqueiros sustentavam que a situa-
ção da balança comercial francesa continuaria a
se deteriorar, a menos que a desvalorização ficasse
acima de 7%, embora reconhecessem que uma
medida dessa natureza eqüivaleria a uma quase
declaração de guerra comercial dentro da Europa
e além das fronteiras cambaleantes do MCE.

Para complicar a situação, o Governo Mitter-
rand tentou levantar um empréstimo de 6 bilhões
500 milhões de dólares no euromercado a taxas
consideradas "irrealistas" de 0,5%, para sustentar
as contas externas e financiar o-déficit orçamen-
tário.

Medidas de última hora para defender o franco
continuam a ser tomadas em Paris: o Tesouro
aumentou de 18% para 20% sua taxa de desconto
nas operações pelo prazo de sete dias. O Banco da
França elevou suas taxas de 17% para 18%. O
Governo determinou que os exportadores acele-
rem a nacionalização de moedas fortes ganhas
com as vendas no exterior: em vez do período de
um mês, eles têm agora apenas duas semanas para
internar seus dólares ou outras divisas. Ao mesmo
tempo, os franceses que investirem mais de 1
milhão de francos (Cr$ 23 milhões) no exterior têm
que aumentar a captação de recursos alheios em
créditos paralelos.

Os ecos das medidas monetárias tomadas em
Paris são recebidos em Londres com ceticismo,
pois os meios financeiros acham que a economia
francesa terá dificuldade de conter a inflação, se o
Governo insistir em medidas liberais com salários
e preços.

Agora você pode contar
com. a gente enu

Peíot ás 1 RS ': 
j

Rua Lobo dá Coâtá, 1328/1334<::;

A mais nova agência dom
(CONOMKO

O Barro áa gente

PROGRAMA: Taxas de juros. Capitalização Juros sim-
pies e compostos. Taxas de Mercado. A vista X a pra-
zo. Poupança x Consumo. Diagramas. Capital inicial.
Montante.Prazo de aplicação.
Juros compostos. Desconto bancário. Taxa de des-
conto, taxa nominal e taxa efetiva. Montante • valor
atual. Uso de tabelas. Taxas proporcionais e equiva-
lentes. Desconto composto. Equivalência de capitais
diferidos.
Séries de pagamentos antecipados, postecipadosou
diferidos. Montante e valor atual das séries.Planos de
amortização e reembolso de empréstimos. Uso de ta-
belas e máquinas financeiras; Carência.
Conceitos de correção monetária. Implicações com os
juros simples e compostos. índices. Unidade Padrão
de Capital. Obrigações Reajustaveis còm correção
monetária.

Mercado Financeiro. Taxas para empréstimos e taxas
para aplicação. Determinação dos rendimentos das
Letras de Cambio e CDB's. Venda com recompra. De-
ságios. Engorda de titulos.
Desconto bancário de Promissórias e Duplicatas. Re-
ciprocldade: Custo do Saldo Médio. Taxa efetiva com
ou sem SM. Letras do Tesouro Nacional: rentabilida-
de. Custo dos financiamentos e empréstimos em ban-
cos de Investimentos.
Financiamento de imóveis pelo Sistema Financeiro de
Habitação: Tabela Price, Sistema de Amortização
Constante (SAC) e Sistema de Amortização Misto
(SAM).
Obrigações Reajustaveis do Tesouro Nacional
(ORTN's). Caderneta de Poupança.lnflacionamento e
deflacionamento de fluxos de caixa.
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GATT aponta quedai
de 1% no comércio
internacional em 81

Genebra, Suíça — Com-
primido por uma estagna-
çáo no volume de merca-
dorias transacionadas e
por uma queda no seu va-
Ior expresso em dólares, o
comércio mundial dlmi-
nuiu 1% no âno passado
para uma cifra um pouco
abaixo dos 2 trilhões de
dólares — segundo Jo
GATT, é a primeira queda
desde 1958. Em 1980, hou-
ve um crescimento de 21%.

Um declínio de 14% nas
exportações mundiais de
petróleo foi um dos fatores
determinantes, mas a crise
internacional também aju-
dou, pois a produção total
aumentou menos de 1%
pelo segundo ano consecu-
tivo, enquanto produção
agrícola subiu modestos
2,5% e a industrial não foi
além de'1%.

Segundo o GATT, à me-

SIMPOSIUM CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS
MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA (48hs.Aulas!

DIREÇÃO GERAL: PROF. MARIO HENRIQUE SIMONSEN
COORDENAÇÃO GERAL: Prof. MOYSES G LAT

APLICAÇÕES: Identificação dos conceitos em uso no

dida em que aumentam os •
problemas econômicos, os ....
países se envolvem de for-'..,
ma crescente em violentas; .
disputas comerciais, dei-.(.T
xando de lado as normas
do comércio internacional»
e causando problemas ain-/ < ¦
da mais complexos do que ...
os que pretendem solur...»
cionar. <aj__

O GATT, organismo da
ONU para comércio inter-.
nacional, acha ainda que.
se presta muita atenção ..
aos desequilíbrios comerT<.
ciais entre dois países ou
regiões,.esquecendo-se de,.-.•
que o volume global de co-x-
mércio está estagnado. Pav,
ra o organismo, a retoma-;-.
da do crescimento econô-..
mico só se fará com um .^
grande volume de investl-u:-.
mento e com a restauração,;. •
do clima de confiança no
meio empresarial. htei

CONFERENCISTA: Prof. Mário Henrique Simonsen
Dia 1/04: ABERTURA: Princípios Fundamentais da Matemática Financeira

Dia 31/05: ENCERRAMENTO: Armadilhas da Matemática Financeira
INCENTIVO FISCAL: Dedução em dobro das despesas de treinamento do lucro

tributável das empresas para efeito do Imposto de Renda.
INÍCIO: Io de abril/82. Professores Luiz Carlos Ewáld e Sérgio Rodrigues

HORÁRIO: 19 horas às 21 horas (2's, 4as e 5"s feiras)

Inscrições eInformações. Praia de Botafogo, 190 ---10° and. sala 1022

Diretor alerta sohre
ameaça protecionista S

São Paulo — A perspec- mente relacionados com o'
Brasil, Stuart Robinson,tiva de uma "estagnação

do comércio mundial com
o protecionismo atingindo
um nível insuportável", foi
admitida ontem pelo se-
cretãrio do conselho do
GATT e diretor da confe-
rência (reunião) do órgão,
Stuart Robinson.

Ele vê a participação de
todos os ministros junto ao
GATT, "discutindo possí-
veis soluções", como uma
das únicas saídas para o
problema e para evitar que
o comércio mundial venha
a sofrer novos prejuízos es-
te ano. Robinson, qüe par-
ticipou ontem do Seminá-
rio Internacional sobre ex-
portaçáo, promovido pela
Federação do Comércio do
Estado, disse que em 1981
o comércio mundial apre-
sentou sua primeira queda
desde 1958.

Embora tenha evitado
abordar assuntos direta-

.CAIXA,
llCONOMIC»
I.IOtM.

indagado por um particl-*'.
pante do seminário, consi-
deróu que o problema das I
taxas de juros tem grande
significado na involução
apresentada pelo comércio
mundial. Contudo, disse ¦
ser contrário a que ojí1
GATT estude o problema
das taxas de juros, consi-
derando que seu orçamen-
to é muito pequeno, bem
como o número de funcio-
nários. "Acho que o assun-
to deve ser abordado'por
um outro organismo inter- -
nacional. Isto seria muito
bom". iq

Apesar de náo ter sido
taxativo, Robinson deixou
claro que a exportação de
serviços não deverá ser
discutida, apesar da presv,
são dos Estados Unidos e-
de constar numa lista pre?
liminar de temas. • '-"

COMUNICADO
• SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL

EM SOBRAL-CE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informa que a
extração da Loteria Federal n9 1.873, prevista para o
dia 31.03.82, amanhã, será realizada na cidade de
Sobral - CE, na Praça Safo João.

Quem poupa na Caixa esta com mais.

VOTEC-SERVIÇOS
AÉREOS REGIONAIS S/A
C.G.C.N933.034.794/0001-63

AVISO AOS SRS.
ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos
Senhores Acionistas na sede
social, à Av.Franklin Roose-
velt n? 115-12? .andar, nesta
Cidade, todos os documentos
a que se refere o Artigo 133 da
Lei de Sociedades por Ações e
relativo ao exercício findo em
31 de dezembro de 1981. Rio
de Janeiro, 29 dc março de
1982. CLÁUDIO RICARDO
HOLCK, Presidente do Conse-
lho de Administração.

Cotizo fUtetricKs
Tempo integral desde o Materna!
BARRA RECREIO

Estrada do Pontal, 2760
27400331327-8839
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GOVERNO CHAGAS FREITAS
Secretaria de Estacio 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

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem no dia 06 (seis)
de abril de 1982. às 14.00 (quatorze) horas, na sede social da
Companhia, na Rua Luis Leopoldo Fernandes Pinheiro n° 517.
térreo, nesta Cidade, em Assembléia Gerais Ordinária o Extraordina-
ria. a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
a) Exame do Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial e
Demonstrações Financeiras, com pareceres dos Auditores indepen-
dentes 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 Direto-
ria Executiva e do Conselho Fiscal; d) Destinação do Lucro Liquido
apurado' e) Elevação do Capital Social, de CrS 5.812.593,580.00
(cinco bilhões oitocentos e doze milhões, quinhentos e noventa e
três mil e quinhentos e oitenta cruzeiros) para CrS
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 importán-
cia de CrS 106.662.398.36 (cento e seis milhões, seiscentos e
sessenta e dois mil. trezentos e noventa e oitp; cruzeiros e trinta e
seis centavos), relativa as quotas do Imposto Único Sobre Energia
Elétrica-IUEE pertencentes a municípios dp Estado do Hio ae
Janeiro, de acordo com a Portaria n° 608, de 5 dè maio de 1977 do
Ministério das Minas e Energia e o Art..4° do Decreto-Lei n°L497.
de 20 de dezembro de 1976. passando o Capital Social de CrS
11 123 380 520 00 (onze bilhões, cento e vinte e tres milhões.
trezentos e oitenta mil e quinhentos e vinte cruzeiros) para CrS
11 230 042 918 36 (onze bilhões, duzentos e trinta milhões, quaren-
ta 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 às
quotas do Imposto Único Sobre Energia Elétrica - IUEE pertencen-
tes ao Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Art. 3° do Decreto-
Lei 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.
ouarenta 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. 5 do
Estatuto Social, c) Alteração do Art. 36 do Estatuto Social.
Para serem admitidos nas Assembléias, os possuidores de ações ao
portador deverão depositá-las na sede social da Companhia ate 4a
(quarenta e oito) horas antes da referida reunião, na conformidade
do disposto no Art. 11 do Estatuto Social.

Niterói. 19 de março de 1982
Pelo Conselho de Administração
José Carlos Vieira
Presidente ÍP
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Acordo permite vendas
à Hungria de US$ 435
milhões em três anos

Brasília — Festejando a assinatura de um acordo
empresarial, pelo qual firmas brasileiras irão expor-
tar o equivalente a 435 milhões de dólares para o
mercado húngaro ao longo de três anos a partir desse
mês, o Vice-Presidente Aureliano Chaves e o Vice-
Primeiro-Ministro da Hungria, Lajos Faluvegi, acaba-
ram por transformar seus discursos ao fim de um
almoço no Itamarati num hábil duelo de afirmações
sobre afinidades comerciais e divergências ideoló-
gicas.

Ao referir-se às perspectivas de crescimento das
trocas comerciais com a Hungria nos próximos anos,
o Vice-Presidente alertou que isso se fará "observado
o respeito aos princípios de independência, náo inter-
ferència nos assuntos internos e mútua compreensão
dos valores que orientam nosso relacionamento".

Já o Vice-Primeiro-Ministro húngaro, no mesmo
tom, assinalou que seu Governo aspira, antes de
tudo, "à manutenção da coexistência pacifica e uma
cooperação frutífera entre os países e povos, lndepen-
dentemente dos seus regimes sociais".

pacote econômico firmado ontem no Itamarati
entre os Governos da Hungria e do Brasil prevê a
exportação de farelo de soja (170 milhões de dólares),
cacau em amêndoas (10 milhões), derivados de cacau
(25 milhões), café solúvel (6 milhões), café em grão (80
milhões), têxteis e manufaturados de couro, incluin-
do sapatos (75 milhões), componentes eletrônicos (10
milhões), equipamentos de telefonia (15 milhões),
calçados de plástico, máquinas copiadoras, equipa-
mentos de som, cosméticos, pirex, artigos de cute-
laria, peças de automóveis, enlatados, sucos, cabos
de aço, produtos petroquímicos, pimenta-do-reino,
equipamentos fotográficos e químicos.

Em contrapartida, a Hungria venderá ao Brasil
equipamentos hospitalares (10 milhões), equipamen-
tos agropecuários (10 milhões), assistência e equipa-
mentos agrícolas (15 milhões), equipamentos para
agroindústria do Nordeste (15 milhões), componentes
para trens de manobra (30 milhões), material pneu-
mático para automação (5 milhões), componentes-
para telefonia (25 milhões), guindastes flutuantes (15
milhões) e equipamentos para pesquisa (5 milhões).

O Brasil comprará ainda dos húngaros, durante
esses próximos três anos, produtos químicos, farma-
cèuticos, fertilizantes e defensivos agricolas; tubos
sem costura, chapas de aço especiais e mangueiras
para máquinas perfuradoras.

; Empresário acha meta
de superávit duvidosa

Sào Paulo — A meta do Governo de conseguir um
superávit de 3 bilhões de dólares na balança comer-
ciai, este ano, foi colocada em dúvida ontem pelo
presidente em exercicio da Federação do Comércio,
Abram Abe Szajman, que utilizou o desempenho do
comércio exterior brasileiro nos dois primeiros meses
de 82 como argumento para fazer a afirmação.

O empresário, que falou na abertura do Seminá-
rio Internacional sobre Exportação, no centro cam-
pestre do Sesc, explicou que os resultados apresenta-
dos em janeiro e fevereiro foram projetados conside-
rando que os próximos meses costumam apresentar
saldos positivos crescentes."Mas diante do comportamento do semestre,
chegamos à conclusão de que a repetição apenas do
desempenho verificado em 1981 já seria uma vitória,
desde que mantidas as limitações atualmente em
vigor", assinalou.

O presidente da Federação do Comércio criticou
as autoridades da área de comércio internacional que"têm criado obstáculos sempre crescentes para as
importações no sentido de permitir a ocorrência de
algum superávit, ainda que mínimo, buscando um
clima de otimismo".

Prodenor obtém recursos
|: O Governo federal liberou Cr$ 600 milhões para o

Programa Especial do Norte Fluminense — Prodenor
— dos quais Cr$ 369 milhões 500 mil serão aplicados
em obras de saneamento e irrigação. O programa visa
a aumentar a produtividade da cultura tradicional da
região (cana-de-açúcar) e introduzir, através de pes-
quisa e assistência técnica, produtos hortigranjeiros.
Estes últimso em pequenas propriedades que tam-
bém serão beneficiadas pela irrigação.

Governo assiste flagelado
Brasília — O Presidente Figueiredo assinou de-

creto abrindo crédito suplementar no valor de Cr$ 9
bilhões 358 milhões, ao Ministério do Interior, para
atender ao programa de assistência às áreas e popu-
lações atingidas pelas secas na região nordestina.
Informou o Ministro do Interior, Mário Andreazza,
que em três anos o Governo federal aplicou Cr$ 110
bilhões dentro do programa de emergência da seca,
atendendo a 1 milhão 200 mll trabalhadores rurais.
Falando na abertura da 7a reunião do Conselho de
Administradores do Banco do Nordeste, o Ministro
lembrou que essa instituição é hoje a terceira do pais
em aplicações financeiras, um crescimento de 731%
em três anos.

CRM produzirá 2 milhões/t
Porto Alegre — A Companhia Rio-Grandense de

Mineração — CRM — deverá produzir este ano cerca
de 2 milhões de toneladas de carvão em suas três
minas: Leão 1, Iruí e Candiota. A previsão é atingir
crescimento ainda maior na metade de 83, produzin-
do 3 milhões 500 mil toneladas, para chegar a 1985,
ano-base do Programa de Mobilização Energética, a 8
milhões 500 mil toneladas, informou o presidente da
CRM, Flávio Brin-Brinckman, durante reunião-
almoço no Sindicato das Indústrias da Construção
Civil.

Para ele, se o país deseja ter autonomia e segu-
rança no campo energético, "deve basear-se no con-
sumo de energia do carvão, caminhando ao lado das
grandes nações." Sobre a redução recente nos preços
do petróleo, considerou que o programa de substitui-
çáo de fontes de energia não pode depender de
flutuações de preço. "É um programa a longo prazo e
não pode mudar ante uma momentânea redução de
preços em outro combustível", salientou.

Rolls Royce quer
fazer motor do
novo caça AMX

No momento em que a matriz
britânica da Rolls Royce completa
76 anos, a subsidiária brasileira —
Motores Rolls Royce, de São Ber-
nardo do Campo — entra na fabri-
cação de componentes para turbi-
nas aeronáuticas e já pensa até na
possibilidade de construir uma tur-
bina completa no país.

executivo regional para a
América do Sul, Alan D. Sinclair,
admite que o Governo brasileiro
está muito interessado em que se-
jam fabricadas aqui as turbinas que
equiparão o novo avião militar a
jato a ser desenvolvido pela Em-
braer — o AMX — um projeto ítalo-
brasileiro, que envolve também a
Macchi e a Aeritália. "Faremos o
possível para ajudar", acrescenta
Sinclair.

Receita de US$ 7 milhões
Terceiro maior fabricante mun-

dial de turbinas aeronáuticas, com .
25% do mercado e logo após a Pratt
& Whitney e a General Electric, a
Rolls Royce britânica em 1958 ins-
talou-se no Brasil para prestar as-
sistência aos clientes nacionais que
operavam suas turbinas — básica-
mente os Boeing-707 da Varig e os
Viscount da VASP.

Hoje, com 500 funcionários, faz
revisões de motores para clientes
de toda a América do Sul e fabrica
mais de 140 acessórios de vários
tipos, além de gabaritos, dispositi-
vos e ferramentas especiais para a
indústria. Com a exportação de ser-
viços no ano passado, a Motores
Rolls Royce gerou uma receita para
o país de 7 milhões de dólares.

A Rolls Royce fornece turbinas
para o primeiro avião militar de
treinamento a jato fabricado no
Brasil — o Xàvarite, da Embraer.
Além disso, dá assistência técnica
às turbinas de sua fabricação insta-
ladas nos aviões Fokker F-27 da
aviação regional brasileira, nos
Avro de transporte e jatos do Gru-
po de Transportes Especiais da
FAB, nos helicópteros Lunx e Wasp
e nas fragatas da dàsse Niterói da
Marinha.

A Rolls Royce britânica faturou
bilhão 500 milhões de dólares ano

passado e é atualmente uma em-
presa estatal que fabrica também
turbinas para uso marítimo e in-
dustrial e componentes para indús-
tria nuclear. Ela foi uma das com-
panhias selecionadas para fazer as
turbinas que equiparão os novos

!: Boeing 757, encomendados pela
> companhia aérea Transbrasil, que
- começará a operá-los em 1984. A* Rolls Royce Limited é totalmente

desvinculada da Rolls Royce Mo-
tors, que fabrica os famosos auto-
móveis. .
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS N° 024/82 — C.G.L.
EDITAL N° 099/82 — C.G.L.

AVISO
A Comissão Geral de Licitações da FUNDA-

ÇÃO OSWALDO CRUZ, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que no dia 13 de
Abril de 1982, às 10:00 horas, receberá propostas
para fornecimento e Instalação de Câmaras Frias.

O Edital contendo maiores esclarecimentos,
poderá ser adquirido ao preço de CrS 200,00
(DUZENTOS CRUZEIROS), na sala da Comissão,
situada no 1o andar do Pavilhão Figueiredo Vas-

¦ concelos, à Av. Brasil, n° 4.365 — Manguinhos,
RJ, no horário de 8:30 às 11:00 e das 13 00 as
16 00 horas.

Rio de Janeiro, 29 de Março de 1982
RONALDO CÉSAR MATTIODA DE LIMA-CGL

(P

Rui Barreto

Comércio e Estado
instituem semana de
debate do Rio-Dólar

O presidente da Associação Comercial do
Rio, Rui Barreto, e o Secretário da Indústria,
Comércio e Turismo, Ronaldo Mesquita, assi-
naram ontem o protocolo de instituição da Ia
Semana Rio Internacional que tem como obje-
tivo abrir uma ampla discussão entre empresa-
rios e Governo para transformar o Estado do
Rio em centro financeiro do pais.

Além da criação do Rio-Dólar, o encontro,
que se realizará entre 24 de setembro a 3 de
outubro, discutirá ainda a reforma tributária e
encaminhará ao Governo a posição das asso-
ciações comerciais do pais. Segundo o Sr Rui
Barreto, a importância de criar no Rio um
centro financeiro não é só para atender a voca-
ção do Estado de prestador de serviços mas
para dar um maior acesso às pequenas e mé-
dias empresas ao mercado internacional.

Reforma Tributária
- Para o Secretário de Indústria, Comércio e

Turismo, Ronaldo Mesquita, só existe demo-
cracia econômica se cada Estado puder gerir
seus recursos, e é dentro dessa filosofia que o
Governo deve solucionar os entraves do siste-
ma tributário, hoje um fator inibidor de desen-
volvimento dos Estados.

O Sr Rui Barreto acrescentou que o atual
sistema tributário não só é inibidor do desen-
volvimento econômico em alguns Estados, mas
atada um concentrador de renda em outros.
Para ele, a única forma de equacionar é execu-
tar uma reforma que tenha como objetivo tra-
zer a liberdade econômica e politica aos Es-
tados.

A Confederação Nacional do Comércio en-
carregou a Associação Comercial de Minas do
levantamento de todos os entraves causados
pelo sistema tributário atual. Após a discussão
do levantamento na 1* Semana Rio Internado-
nal, a Confederação Nacional do Comércio
apresentará sugestões ao Governo.

Proteção
de marcas
é debatida

Representantes dos ins-
titutos nacionais de pro-
priedade industrial do
Brasil e da França inicia-
ram ontem novo encontro
para voltar a discutir o
problema de proteção das
marcas francesas no Bra-
sil. Segundo o diretor-geral
do INPI da França, Geor-
ges Vianes, a falta de defi-
nição no acordo entre os
dois paises está dificultan-
do a colocação de produ-
tos e empresas francesas
no Brasil.

Esse é o segundo encon-
tro entre os representantes
dos dois institutos, desde a
visita do Presidente Fi-
gueiredo a Paris, em janei-
ro de 1981. Na ocasião,
Brasil e França firmaram
um acordo de propriedade
industrial, prevendo uma
reunião por ano para dis-
cutir e garantir as marcas
dos produtos de cada país.
O primeiro encontro foi em
Paris, em agosto do ano
passado, e está pratica-
mente sendo prolongado
nessa segunda reunião,
que terminará, sexta-feira.

Georges Vianes disse
que a França compra mui-
to mais do Brasil do que
vende. Apesar disso, o pro-
blema de proteção de mar-
cas preocupa muito mais
os franceses do que os bra-
sileiros.

O diretor-geral do INPI
francês explicou que para
eles a proteção das marcas
dos produtos franceses é
mais importante por exis-
tir uma tradição. Por não
atribuir à questão a mes-
ma importância, os brasi-
leiros foram até acusados
de "pirataria", por usar no-
mes de marcas francesas
famosas em produtos na-
cionais de outra espécie.
Um desses casos foi o da
fabricação de gravatas na-
cionais com o nome Car-
tier (fabricante francês de
jóias e artigos de couro).

Segundo o presiáente do
INPI do Brasil, Arthur
Carlos Bandeira, o proble-
ma dos produtos brasilei-
ros na França náo é gran-
de. Mas, para não dizer que
não existe, citou o caso de
um café vendido na Fran-
ça com a frase "Café do
Brasil", o que não corres-
pondia à verdade.

Alemanha aceita Plano
2000 e passa técnica :\
nuclear com 4 reatores \

William Waack
Bonn — O primeiro contato direto de alto jj

nível entre a Nuclebrás e o Governo alemáo ^
após o anúncio do Plano 2.000 da Eletrobrás
ocorrerá dia 14 de abril, no Rio, mas os alemães :
já parecem resignados com os atrasos no pro- -
grama nuclear brasileiro e afirmam que a tec-
nologia sensível (enriquecimento e reprocessa- •
mento do combustível nuclear) será mesmo
transferida apenas com quatro reatores cons-
truídos. ___ XPaulo Nogueira Batista, presidente da Nu- 5
clebrás, terá, nos dias 14 e 15 de abril, encontros ;
com o Secretário de Estado no Ministério da
Pesquisa e Tecnologia alemáo, Hans Hilger
Haunschild, tido em Bonn como pai do acordo
nuclear. Um de seus assessores informou que a
viagem do alto funcionário ministerial alemão -.
ao Brasil (e à Argentina) servirá para examinar
com os brasileiros a realização do acordo nu- I
clear Credibilidade

Pelo menos aparentemente, o Governo de
Bonn não compartilha alguns temores da in-
dústria nuclear alemã, que veria ameaçada a í
expansão de um bom mercado após o Plano
2.000, e uma importante fonte da área governa-
mental afirma que os atrasos na parte comer-
ciai não estão afetando substancialmente a
transferência de conhecimentos técnicos e cien- J
tíficos.

As mesmas fontes confirmaram declara- jj
ções do presidente da Nuclebrás, Paulo Noguei-
ra Batista, de que o processo de transferência
de tecnologia, incluindo a parte sensível, esta- .
ria encerrado Já ao término da construção dos
primeiros quatro reatores previstos no progra-
ma. Os alemães disseram que está em jogo a
credibilidade internacional no Brasil, pois nâo
seria possível justificar a posse de processos de
enriquecimento de urânio e reprocessamento
de combustível nuclear (que teoricamente leva- ,
riam à fabricação de bombas atômicas) sem ter ¦
em funcionamento uma certa quantidade de ,
instalações nucleares.

Não cabe ao Governo alemão fixar arbitra-
riamente o número de centrais nucleares que o
Brasil teria de construir — de fato, garante-se
em Bonn, nâo há nenhum compromisso escrito
obrigando o Brasil a erguer e muito menos a
comprar oito centrais — mas o número de
quatro é considerado pelos funcionários do
Governo como mínimo para garantir o proces-
so de transferência de tecnologia.

Os cronogramas da parte sensível e da
parte "convencional" foram desvinculados, in-
formou-se em Bonn, mas na prática continuam
correndo de forma paralela. Só náo houve maio-
res atrasos no setor sensível já que o volume
dos^programas nesse âmbito é bem mais mo-
desto do que na parte de engenharia de reato-
res, por exemplo.

Tanto fontes do Governo como da indústria
nuclear alemã alertam, porém, para o fato de
que a transferência de conhecimentos e da
tecnologia (basicamente através de cursos de
treinamento e venda de blue prints, além de
alguns equipamentos incluídos num index in-
ternacional) não significa que o Brasil esteja
ainda em condições de colocá-los em prática
em escala comercial.

Daí a necessidade de se construir oito rea-
tores, pois só um grande número dessas cen-
trais justificariam econômica e politicamente o
funcionamento de instalações sensíveis, argu-
menta-se em Bonn.
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO NO RIO OE JANEIRO

EDITAL DASP/MPAS/INAMPS N9 03/82
1. É a seguinte a distribuição dos candiatos, por especialidade, para a
realização das provas escritas, no próximo dia 04/04/82.

]
I

ESPECIALIDADE
Anatomia Patológica
Bronco- Esofagologia
Citopatologia
Dermatologia
Endocrinologia
Nefrologia
Patologia Clinica
Protologia
Radiologia Geral

Anestesiologia
Cardiologia ¦
Hematologia
Hemoterapia
Psiquiatria

Angiologia
Medicina Nuclear
Neurologia
Pneumologia
Traumalo/Onopedia

Cirurgia Geral
Fisiatria
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Urologia

LOCAL

UNIVERSIDADE SANTA URSULA
Rua Fernando Ferrari. 75
BOTAFOGO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SOUZA MAR-
OUES
Av. Ernani Cardoso. 334
CASCADURA

COLÉGIO METROPOLITANO
Rua Jacinto. 8)
MEIER

FACULDADE INTEGRADA BENNET
Rua Marquês de Abrantes. 55
FLAMENGO

Clinica Médica

Ginecologia-Obstetrícia

Reumatologia

Pediatria

UERJ
Rua Sâo Francisco Xavier,
MARACANÃ

i24

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VEIGADE AL-
MEIDA
Rua Ibituruna, 108
MARACANÃ
COLÉGIO PEDRO II
Rua Piraúba. s'n°
SÃO CRISTÓVÃO

Encontro Internacional
v2x27

HORÁRIO PARA CHEGADA DOS CANDIDATOS Das 07 30 horas
ATÉ 0900 horas

As 09 00 horas os portões serào fechados, quando lerào inicio os
trabalhos de execução das provas

Não haverá condição de estacionamento nos pátios internos dos
Estabelecimentos

Conforme prevê o MANUAL DO CANDIDATO nâo será permitida a
realização de prova fora dos locais indicados.

Os candidatos deverão munir-se, obrigatoriamente'
a) de Documento Oficial de Identidade
bl do Protocolo de Inscrição
ci de caneta esferográfica (tinta azul ou preta)

Nâo haverá 2a chamada, sob qualquer pretexio, para as provas de que
trata o presente Edital. ,
8. Lembra-se também aos candidatos que os FORMULÁRIOS DE
RESPOSTAS receberão ETIQUETA PERSONALIZADA, feita eletrônica-
mente, nào sendo permitida a sua substituição e nem consideradas as
questões que contenham rasuras
9 Em caso de dúvida, nos próximos dias 02 e 0304/82 a Central de
Informação Telefônica da Previdência Social poderá prestar esclarecimen-
tos sobre os locais de prova, através dos telefones 191 e.-ou 296-0191 (P

MOMENTO
ECONÔMICO

MUNDIAL
Dias 15 e 16 de abril de 1982
Maksoud Plaza - São Paulo

PROGRAMA DAS CONFERÊNCIAS E DEBATES
"Perspectivas de Curto e Longo
Prazo da Economia Mundial"

HERBERT GIERSCH
Presidente do Instituto Mundial de Economia

(Kiel-Aletnanlia Ocidental)•"Efeitos da Tecnologia no
Comércio Internacional e

suas Perspectivas"
RAYMONÜ VERNON

Universidade de Harvard (USA)
"Desenvolvimento Econômico num
Contexto de Restrições Externas"

CARLOS GERALDO LANGONI
Presidente do Banco Central do Brasil

Todas as conferências e debates terào tradução simultânea

"Perspectivas do Mercado
Financeiro Internacional"

ROBERT SLIGHTON
Vice-Presidente do Chase Manhatlan Bank, N.A. (USA)

•"Produtividade e Crescimento Econômico
cm Países em Desenvolvimento"

LAWRENCE KLEIN
Wharton Econometric Forccasting Association (USA)

(Prêmio Nobel de Economia em 1980)
"A Economia Européia e seus

Reflexos na Economia Mundial"
JACQUES ATTALI

Universidade de Paris-Daupliinc (França)
(Conselheiro do Presidente François Mitterrand)

Painel:"O Momento Econômico Mundial"

Iniciativa:

Coordenação Geral de Debates.
ADROALDO MOURA DA SILVA

Funda.eâo Instituio de Pesquisas Econômicas - F1PE-USP

niiiiiiWiuitMfr
Sul BrasíIeíro SP
CrécIíto IrviobiliÁRio S.A.
APOIO:
Escola de PteGraduaçâo
cm Economia da Fundação
Getúlio Vargas (EPGE/FGV)

Realização:

desenvolvimento empresarial

Escola dc Administração
dé Empresas de Sâo Paulo
da Fundação Getúlio Vargas
(EAESP/FGV)

Fundação Instliuiodc
Pesquisas Econômicas
(FIPE/USP)

Fàjératlon dc L"Opinion
Inlcrnationale (Genebra)

Informações c Inscrições: R. Barão do Triunfo, 238 - 1:' andar - CEP 04602 - São Paulo - Brasil - Tels: (011)61 -7588 e 543-0532

SALA ESPECIAL M
INGRESSO: CRS 0000&
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Relatório da Administração
Senhores Acionistas:
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.os ,'erclclos d. 7987 e J9B0, bem como o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer dos

Zd'ins"o. . Empresa quer também destacar fatos e realizações, os ma/s relevantes, ocorri-

dos no exercício. n ....
cm ._ na - fmor»M /o/ Honrada com a visita do £xmo. Sr. Vice-Presidente da. República,
frTJÀntonltCaS 

"lano 
Chaves d, Mendonça, oceslio em que S. Exe. proferiu palestra

iSStíSá^SL^maWamW^ programa, energético,, ora em desenvolvimento no Pais. a

estabelecendo franco dlélogo com engenheiros • técnicos da CESP.

Ressaltamos ainda, que o presente ano foi. significativamente especial para a CESP, uma

vel qua nV» se comemorou a passagem do 159 aniversário da Empresa, ocas âo conveniente

para que seus Diretores e Empregados apresentassem agradecimentos e lassem avaliaiias.

instituiu-se o "Mérito CESP", que objetiva homenagear os empregados que 'enh*™0.°mP'e-

tido 15 anos de serviços prestados - Empresa, Igualmente, colheu-se a oportunidade para
dar publico reconhecimento as empresas, Instituições ou personalidades de cuios procedi-
mentos, contribuições ou atos resultaram a performance técnice e econômica a estabilidade

social a o valor profissional alcançados pela CESP em seus 15 anos de exlstênoie.

Dentre as solenidades comemorativas, vale destacar o "Ciclo de Palestras" «atoado, pela
CESP e que contou com o prestigio de altas personalidades do setor elétrico 

^Marca 
ram

suss presenças o Exmo. Sr. Ministro tias Minas e Energia, -no? César Cais de Oliveira Filho

o Exmo Sr. Secretário de Obras e do Melo Ambiente. EngP Walter Coronado Antunes

o ÊimÔ: Sr. Presidente da ELETROBRÁS e da lfa.pi/-ain.c/on_t. Gen. José Costa Cavalcanti

• o Exmo. Sr. Presidente da ELETROPAULO, Prol. Lucas Nogueira Garcez.

Ainda, no exercício de 1981 puderam ser assinalados os seguintes fatos:

Aos 28.01, em cerimonie presidida pelo Exmo .Sr. Governador Paulo Maluf, foi conlerldo
o nome ilustre do EngP Mario Lopes Leio à Usina Hidrelétrlce Promlssão. Justo recon/ie-
cimento àquele Ex-Diretor que desenvolveu ao longo de sua vida de homem público

de administrador, um prollcuo trabalho em prol da energia hidrelétrica no Eslado de

Sto Paulo.
Em 04 04, o Sr. Governador Paulo Malul visitou o "Projeto Lagoa SSo Paulo", área onde
estio sendo reassentadas SOO famílias a serem atingidas pela formação do reservafór/o da
Usina Porto Primavera, outorgando, na ocasião, mais 78 títulos de posse aos agricultores.

Em 18 07 a 11.12, com aa presenças dos Exmos. Srs. Governador do Estado e Secretário
d» Obras e do Melo Ambiente, efetivaram-se, respectivamente, o desvio da 2> fase —

abertura da ensecadelra — da Usina Hidrelétrica Nova Avannandava e o fechamento da
ensecadeira da Usina Hidrelétrica Porto Primavera.
Em 20.05, por Iniciativa do Sr. Governador Pauto Maluf, a CESP. a sua controlada CPFL

. ELETROPAULO, reivindicaram junto ao Poder Concedente a adoção de tarifas mais
atrativas ás modernas práticas da irrigação, no que foram atendidas. lato possibiHtará,
nesta década, uma agricultura com menores riscos, mslor produçio e melhor produtivi-
dade, por melo da substituição de óleo diesel por eletricidade na área rural, com substan-
ciai economia de derivados de petróleo.
Em 28 10 tol criada a "Agência para Aplicação da Eletricidade", através da qual, fazendo
convergir também os interesses da CPFL Companhia Paulista de Força e Luz, sua contro-
leda, e de ELETROPAULO Eletricidade de Sáo Paulo S.A., sus congênere, a CESP ouse.
dinamizar o uso ds eletricidade no Estado de São Paulo.
A Agência, que é pioneira, tem como objetivos maiores: assessorar os usuários de energia
elétrica nos seus estudos e processos de substltuiçéo de derivados de petróleo por eletri-
cidade;, orientá-los para a otimização do rendimento técnico e econômico das Instalações

promover'esclarecimentos sobre as vantagens da utilização da eletricidade, divulgando
'formas e procedimentos de aplicação da mesma. Ao final do exercício, os clientes aten-
dldos apresentaram um potenciel de substituição por eletricidade (Eletrotermta), avaliado
em mais de 150.000 kW.
Em 17.11, por melo do Decreto nP 88.597, o Exmo. Sr. Presidente da República, João
Baptista de Oliveira Figueiredo, aprovou o "Projeto de Motorização da Barragem Três
Irmãos", no rio Tietê, com potência instalada de 1.292.000 kW.

POSICIONAMENTO DA CESP NO CONTEXTO ENERGÉTICO
Seguindo e orientação emanada do Exmo Sr. Governador Paulo Malul, a CESP, produtora de
eletricidade de lonte essencialmente hídrica, procurou colaborar para a solução da crise
energética do Pais, assumindo a posição realista de apresentar a eletricidade como uma
alternativa nacional capaz de substituir com vantagens os derivados de petróleo.
Dentro do conceito de que "a eletricidade é a alternativa", a CESP voltou-se para o mercado
consumidor, adotando uma política de marketing, procurando vender energia elétrica de lorma
mels agressiva. Por Isto tomou a postura empresarial de desenvolver todas as possibilidades
de utllizeção da eletricidade no Estado de São Paulo, provocando o aumento da participação
da eletricidade nas atividades econômlces, o que corresponderá, na verdade, a uma evolução
profunda, cu/as conseqüências serão sentidas, tanto sobre a qualidade dos produtos, quanto
nos processos de fabricação. Esta competição será acompanhada de substancial economia de
energia primária.
Com o propósito de contribuir para dar ao povo de São Paulo novas opções para o uso da
eletricidade, a CESP desenvolveu estudos em 1981, principalmente sobre a eletrotermta. que
demonstram a grande possibilidade desta aplicação na Indústria. Aumentando-se a taxa de
penetração da eletricidade, o balanço energético do Estado de São Paulo apresentará /avo-
reclmento a esta lonte energética, em detrimento ao uso dos derivados de petróleo. Isto
poderá proporcionar, num prazo relativamente curto, uma redução de consumo da ordem de
100 mil barria equivalentes dè petróleo, por dia, com uma economia de divisas para o Pais
de cerca de 1,2 bilhão de dólares. Esla ampliação de mercado ensejará o aproveitamento
adicional de energia hidrelétrlce, racionalizando e maximizando a utilização das Instalações
existentes, o que resultará numa injeção ponderável de recursos na economia do Estado.

ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
Através da demonstração de resultados, nota-se que o exercício econômico financeiro da
CESP, relativo ao ano de 198f, foi marcado por um visível aumento da arrecadação bruta
sobre o serviço prestado, atingindo Crí 112,9 bilhões, ou seja, um acréscimo de 142,3%,
obtida com a produção de 38,58 bilhões de kWh, 4,8% Inferior à do ano de 1980.
Cabe aalientar que as principais parcelas componenles do custo do serviço, e portanto da
tarifa, se comportaram de torma bastante diversa. A parcela referente às despesas operado-
nais Internas — pessoal, materiais, serviços diversos e depreciações —, tiveram um aumento
de 90,2%, Interior mesmo ao índice da evolução geral dos preços, representando, portanto,
uma otimização dos recursos materiais e humanos; a parcela correspondente á energia com-
prada apresentou um acréscimo de 173,7% e a parcela referente ao recolhimento sob as
rubricas de quotas para reserves globais de reversão e de garantia, teve um acréscimo de
246,4% sobre o ano anterior.
Desta forme a receita liquida da terile epresentou um crescimento de 118.7%, o qual, apesar
de ligeiramente superior eo incremento do índice geral de preços, não permitiu a recuperação
das perdes de remunersção ocorridas em exercícios anteriores.
Note-se que a remuneração eletiva da CESP tol inferior ao mínimo legal, tendo a conta de
Resultados a Compensar atingido Crt 62,8 bilhões em 31.12.81, com crescimento de 758,8%.
O fucro liquido loi de Crt 25,8 bilhões, superior em 253,4% ao ano anterior. Deve merecer,
porém, uma análise criteriosa, porquanto tem fortes características econômicas derivadas da
correção monetária aplicada ás contas de balanço. Deste lucro apenas CrS 16,7 bilhões —
65% — representam meios financeiros, razão da inovadora proposta de criação da reserva de
lucros a realizar, consignada nas demonstrações financeiras. .'

o,,» „ rf.«.n.o/v/menfo de seus programas, quer de investimentos, quer de manutenção e

7h„?i/ioT«_s s/stamas e serviços, a Empresa, além dos recursos linanceiros provlndos
melhoria dos-.seus *"'•"" e5^*M'((oeo,,'entes 

da qu0(a _e ,mDOsto único sobre energia

ilélrilTcrtr°293 bilhões doutras operações eventuais? recorreu a financiamentos e emprés-

timos de capitais nacionais e internacionais.

Ao linal do exercício, o ônus linanceiro das dividas apresentava um acréscimo de 182.5 h

sobre o eno anterior. ,
a reo „hí«.o em 1981 recursos linanceiros de terceiros, 90% superiores ao do ano de

%80 ating^ndo^ cilrl _e Crí 46.7 bilhões, dos quais destinou Crt 20,9. bilhões para amorti-
I_í_'„ 

"Oi, 
.o . nass/vo circulante e Cri 25.8 bilhões a novos Investimentos.

n,?r,n£ o exercíc ó a Empresa teve dispêndios da ordem de Crt 8t,3 bilhões, dos quais

Crí 55 4 bilhões-«I 7% -em investimentos .técnicos. Para a realização desses dispêndios

a Empresa contou com . lotai de Crt 55 bilhões, incluindo a relnversão dos dividendos, tendo

a dilerença. portanto, imediato reflexo no capital circulante.

Destaca-se o crescimento do ativo realizável a longo prazo, em relação »o circulante, pelos

íveltimlntos conjuntos CESP-PORTQBRAS em obras de navegação do baixo Tietê.

A evoluçio do passivo circulante da Empresa é considerada normal, almgmdo ao final do

exercido CrS 82,2 bilhões. / "_ '„ 
„„„,_«.;

Observa-se um significativo, crescimento do passivo a longo prazo, em lunção dos empréstí-

mos cm moeda estrangeira destinados a execução do programa de investimentos, atingindo

Crt 191 9 bilhões, em 1981, com um aumento de 128,9%.
n /-.„,._. tncial atinaiu no final do exercício. Crt 124.4 bilhões, com crescimento de

Zf%f,ofma cado"por dois latos da importância significativa: a incorporação da correção

monetária Plena sobre o capital sem a \orrespondente emissão de novas ações c, que

«or_sen?ou o"n/c/o de uma política que visa dar ao acionista uma remuneração por dividen-

dos compatível com a expectativa da conjuntura econômica, e o retorno da remuneração

p°ena ZTãçôes ordinárias, ao nivel daquela garantUa.prioritarlamenla, ã classe prelerenclal.

REALIZAÇÕES

eím^f/rme -ropásílo de aumentar a taxa de penetração da eletricidade no mercado, a

CESP p/osTegü/u nes te exercício, com o intento de viabilizar, dentro dos prazos prè-estabe-

fecfdosasolZ hidrelétricas do Baixo Tietê e do Ponta, do Paranapanema.

- Ao final do exercício, este conjunto de obras absorvia direta ou indiretamente as atividades

de cer^ca de 24.000 empregados e proporcionava a visão do seguinte quadro:

_ Nova Avanhandava: .as estruturas de geração atingiram 92% do seu volume 
\olal. 

man-

índo.seapZislo de entrada em operação da primeira unidade geradora para o ultimo

executadas"?0% daíescavações em material comum e 52». das escavac.es em roclza

energético.
TRANSMISSÃO unhas de transmissão em extra-alta-tensão
Neste exercício foram adicionados mais 530 km de;linhas « ''an5™* " 

Igualmente,_.„. »ss !^^^e$iõW$^Wi^ bfe mzxiio^^^
de vendavais extraordinariamente violentos: Í;1V„. „_, ,/„has

_r77^rrraar^r,4r;r^?c^va. ,0™ „_**. e—
de circuitos duplos de 460.000 volts.

Nas referidas ocorrências, a solidez e V™°«»%%^%% ^actoVe^stZu^dl

do fornecimento de 
^'^^moTem Zer'Supçõeli linhas ToramWinitiva

se reveste a CESP.

VpTeTentlmos abaixo, os dados comparativos que constituem o balanço energético da CESP

nos períodos 1980/1981. Jgflí •. igg0 irar/ação
, „ .. GWh GWh %

Energia "«querida 36 583 3B,m (4,8)
Produção Própria } 7S2
Energia Comprada ¦¦ _ 
Energia Devolvida  

,_„,., 
05

Total  ¦ * * •

Distribuição de Energia 3(Jg 33505 (0 6i
Concessionárias. „¦ ' s.,
Distribuição Própria ^g flg 4e g
0u"aS 2.567 2.425 5.8

"lotai  '.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'"..'.'.'. "0.243 40.051 0,5

Conslata-ss nua o anò de VfJsV mostrou-se atípico em relação ao consumo de energia elétrica

pfinclpãlmenu"o Estado de Sao Pauto, onde o crescimento loi de apenas >,f%, comparado

com os 8,5o. do ano anterior. ia../--
Ü. CESP contribuiu em 1981, com 26°. de toda a produção nacional de energia elétrica.

OrfuToRa'ndUo'Çna sua zona de concessão, um território correspondente a 37% do Estado de

%So Paufô V. 4 municípios em outros Estados, a Empresa continuou seus esforços no

Tentidode lanlr a qualidade dos serviços prestados e aumentar a confrabrtrdade do seu

sistema. Para tanto, realizou no exercício as seguintes /mp/antaçôes-
Linhas rurais 2.067 km
Luminárias 20.093 unidades
Transformadores Instalados 4.083 unidades •¦
Acréscimo de potência 93.322 kVA
Condutores ">OS9 km
Pos(es 53.808 unidades

Estes números bem atestam o empenho da CESP no sentido de contr'*££'¦• ¦£?%*&
da qualidade de vida dos seus usuários, lacilitando-lhes o aumento da >>\°*»?*°jj'p'°™:
tividade Efetivando 50.797 novas «gações no período, a Empresa v.u o número IoIbIJoi seus

msW¥^'Mm'àp Para 626?37t. contra os 575.574 registrados no ano anterior. Isto

representa um incremento de 9,0%.
Na área dos seus programas sociais, a Empresa mantém o intento de contribuir com a.

populações mais carentes, conforme se demonstra no quadro aba/xo:

Luz para Escolas, Rurais ¦ LER'
Luz Para Perileria 
Luz a Consumidores de Baixa Renda ..
Programa de Eletriticação Rural

Número
Ligações

32
3.f49
5.198
4.559

População
Beneficiada

4.500
te.ooo
26.000
32.000

A CESP lunto com a sua controlada. > CPFL Companhia Paulista de Força e <-UZ. distribuiu

enefgía elétrica a 414 municípios, dos quais 405 no Estado "™'™&«™£fâS32£
73% do território do Estado. Ambas deram atendimento a um total de 1.791.418 consumidores

que requererem no exercício, um consumo de 11,9 bilhões de kvvn.

OUTRAS ATIVIDADES , ._ ,_ ,..w„ ..
Neste item, tiveram seqüência as atividades anteriormente desenvolvidas, evidenciando-»»

as seguintes: ,._.,,_
uo.-oo. _ Prosseourram os trabalhos de implantação das 3 unidades seml-mdustriais de

^*KSr»jíli.. A empresa Iniciou gestões iunto ao BID-B™^«%™£

ricano de Desenvo/v/mento. objetivando a obtenção de recursos >*'\*°°2"™?*°*l£?0
elo tendo aquela entidade acolhido a pretensão, prevendo-se a conclusão da^goclação

Í.Cipóxlmo exercício. Todavia a làltà de disponibilidade de recursos em 198, 
^obrigoui 

a

empresa a reduzir o ritmo dos trabalhos. Prosseguem os testes de produção da Usina^Expe-

rtméntal Conselheiro Antônio Prado, em Corumbat./ ao tempo °mque.sei« conltouidade

ãa avaliações procedidas pelo Instituto de Pesquisas r»en0^'"''"^Xll '
de Tecnologia - IMT, quanto ao aproveitamento do metanol como combustível.

VleLlÔgla do Espado de São Paulo, o PAUUPE1RO concluiu, no presente exercido. 08

perfurações, das quais 07 são eslratigrálicas e 0/ pioneira.

O empreendimento viu redobradas as suas expectativas, quando dos trabalhos 
pulados

uma vez que a vazão apresentada nos lestes de formação a/cançou os 51.000 mydla, prós-

seguindo os testes para a avaliação dellnitlva do campo.

Aprove/lamentos fntegrados - A CESP. a SABESPle o>%%&$*$%¦ 
_$_f& IpSí

FiAirirn - DAEE vêm aprofundando estudos no sentido de viabilizar o projeto de Aproveita

men o integrado- de Recursos Hídricos dos rios Juqulá. São Lourenço • «J» tfwrwc/»^

Mioe/adc.ao saneamento básico, regularização, da bac/a a ao desenvolvimento de uma

agricultura irrigada. t ¦ •

Naveoacâo — O Sistema Paraná-Tielâ continua a merecer atenções da Empresa, quei no

PreZ7e exercício deu continuidade ãs obras da "Hidrovia do Álcool", no seu trecho

Ibilinga/Promissão. _—__
Núcleo Urbano de Ilha Solteira - A CESP deu continuidade ao Plano de Privatização do

Núcleo, alienando, no exercício, cerca de 1.000 imóveis.

Piscicultura - Em 1981, as cinco estações de piscicultura da Empresa P">duzlram 148

milhões de alevlnos de diversas espécies, o que representou um acréscimo de 129% sobre

a produção do ano anterior. Cerca de 95». deste total se destinou ao povoamento dos

reservatórios da CESP e os restantes 5»., entregues á instituições de pesquisas e órgãos

públicos. ,
Recursos Humanos - No campo de treinamento de pessoal, a CESP ministrou cursos da

Tpe"e,çoamento,écn,coe/ou gerencia, a 4.868 empregados da Empresa .; 585 or.undo. d.

empresas congêneres, o que perfaz um total de 5.453 treinandos no período.

CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Responsável que é pelo atendimento a 217 municípios do 
^tado-leSào 

Paulo a CPFL

empresa controlada peta CESP. forneceu, no. corrente exercício, 7,52 bilhões dp kWh. ,o qu»

representa um acréscimo de 7.6%, sobre o fornecimento do ano anterior O numero ton»

consumidores cresceu em 7.7%. passando a 1.165.047 no presente exerc/c/o._ Seu capital

social, em 31.12.81, era de Crt 10.73 bilhões, sendo de 60.8". a participação da CESP,

o que lhe assegura o controle acionário daquela Empresa.

FUNDAÇÃO CESP .„„ _
No exercicio, foi promovida a reestruturação organlfactonal da Fundação CESP, 'dequando-

se administrativamente aquela entidade a fim de que fizesse frente 
\crescente 

demanda d»

seus quase 80.000 associados e dependentes. Desenvolveram-se diversas atividades «"««'•'•

e recreativas, tais como: concursos de caráter artístico e literário; ^mpodelérla,»
torneios esportivos, além de outras programações de lazer. No campo da assistência méd,ca

a Fundação deu cobertura a 764.9,7 procedimentos «mbulatorlais clínicos hospl alares, de

psiquiatria e odontológicos: Neste ¦último, complementou-se a implantação d>IMtlva do s/s-

lema de credenciamento de profissionais, tanto na Capital quanto no l"'e'l°rJ°_f.?<*''°-
Relõrmularam-se os planos de suplementação das aposentadorias 'f™****- "itl^Td!,
se a diminuição das contribuições dos associados a a elevação dos n've's.„m'n'n!°s_°°*
_enef/c/os. fle/ativamento â Lei n9'4.819. foram implantados, no 

f*"cclo-0f"J>^.en'°VJm
mátlco das Licenças-Prêmio e a Complementação das Aposentadorias e Pensões aos em-

pregados beneficiários desta lei.
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A ADMINISTRAÇÃO

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 1981 e 1980
(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

ATIVO

11
ill

112

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades

Numerário Disponível 
Numerário Disponível em Moeda Estrangeira
Aplicações no Mercado Aberto 
Numerário em Trânsito 

Í98f

Créditos, Valores e Bens Realizáveis Até Of Ano
Consumidores 
Revendedores 
Rendas Diversas 
Rendas Diversas Su/e/fas á Variação Cambial
Parcelas a Curto Prazo de Financiamentos Repassados 
Parcelas a Curto Prazo de Empréstimos em Moeda Estrangeira Repassados
Devedores Diversos 
Oulros Créditos 

.(—) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Almoxarifado 
Cauções a Depósitos Vinculados
Serviços em Curso 

113

li
r_»

122

Í3
131

133

Despesas Pagas Antecipadamente Até 01 Ano
Pagamentos Antecipados 

Soma 
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos, Valores e Bens Realizáveis Após 0, Ano

Financiamentos Repassados 
Empréstimos em Moeda Estrangeira Repassados .
Outros Créditos 
Títulos e Valores Mobiliários 
FQTS/Conta-empresa 

Créditos Derivados de Negócios Não Usuais da Companhia
Adiantamentos e Empréstimos 

Soma 
/•T/VO PERMANENTE
Investimentos

Participações Societárias Permanentes 
(—) Provisão para Desvalorização das Participações Societárias Permanentes

721.170
23.790

1.355.292
41.038

2.141.290

3.103.887
13.606.311

124.222
1.614.128

211.501
1.810.500
1.408.828

880.738
22.760.113

15,2.615)
22.247.498

3.199.501
10.896.707

83.756
f4.t79.964

377.386
38.946.138

f.9/3.32f
10.091.088
f5.608.968

7.867
17.417

27.638.66/

3.628.669
3f .267.530

1960

f.f28.607
tt.OIO

935.672
331.872

2.407.f6f

f.283.346
6,538.304

6.803
462.6/4

66.17f' 
927.9/7
3/3.906
493.756

70.092.2/7
.248.490;

9.843 727
2.372.778

73.2/1.532
1/7.1)2

f 5.70) .422

2)0.306
28.762.6/6

8/7.062
4.694.167
4.263.638

72.968
5.702

9.792.937

t.762.716
77.575.053

PASSIVO

27 PASSIVO CIRCULANTE.
2/7 Obrigações Venclveis Alé 01 Ano

Fornecedores
Fornecedores no Exterior
Folha de Pagamento
Encargos do Dividas ..
Encargos de Dividas em Moeda Estrangeira

Tributos e Contribuições Sociais
Distribuição de Lucros
Empréstimos a Curto Prazo
Parcelas a Curto Prazo de Empréstimos

Parcelas a Curto Prazo de Debéntures em Moeda Estrangeira.

Parcelas a Curto Prazo de Empréstimos em Moeda Estrangeira

Crodores Diversos
Obrigações Estimadas
Outras Obrigações

Soma •¦„:¦' '. ¦

22 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , .-,;¦•.
221 Obrigações Venclveis Após 07 Ano '¦ ¦ • • ,

Fornecedores
Fornecedores no Exterior
Debéntures em Moeda Estrangeira
Empréstimos
Empréstimos em Moeda Estrangeira
FG TS/Conta-empresa
Obrigações Especiais
Outras Obrigações

Soma

1881 1980

Outros Investimentos

76.223^699
(-28.409J

76.795.290
5.894.734

22.089.424

7.099.589
174.526)

7.085.063
7.967.770
9.046.773

Ativo Imobilizado
Intangíveis 
(—; Amorfl.sç.o Acumulada 
Terrenos 
fl.servafõrlos. Barragens e Adutoras 
(—) Depreciação Acumulada 
Edificações, Obras Civis e Benleitories
(—) Depreciação Acumulada
Máquinas e Equipamentos 
(—I Depreciação Acumulada
Veículos 
I—) Depreciação Acumulada
Móveis e Utensílios
(—) Depreciação Acumulada
Imobllizações em Processo d» Reclasslllcaçio
(—) Depreciação Acumulada
Variação Cambial Especial 
f—) Amortização Acumulada 
Imob/ll.açOes em Curso 

3.247.Z9S
a-! .4/6)

204.302.849
'37.979.374)
740.153.448
122.447.022)
235.401.339
r34.576.783)

7.539.478
1/774,788)

7Í065.5S3
'135.049)

172

200

245.782
203.563

323.475

.706.426

824.556

365.230

930.534

46.99).706
f9.643.679) 37.348.027

105.252983
663.200.576

133 Ativo Dllerldo
Despesas de Remuneração das Imobllizações em Curso
r_i Amortização Acumulada 
Despesas Pré-operecionais 
{_; Amortização Acumulada  •

24.496.2/0
(1.243.584)

5.580
(1841-,

Soma 
Total do Ativo

23.252 626

3.739
23.256.365

708.546.365
778.760.033

f. 626.408
1525)

99.452.322
(13.063.063)

74.7 73.864
(9.960.679)

/ 7 2.7 20.355
f/3.608.497)

678.588
(64.432)
528498
(56.206)

7.888.708
(227.873)

24.028.730
(2.655.928)

9 148.898
(345378)

¦¦:¦ 2853
(656)

7,625.88/
7/./90076

86.389.259

64.Z53.Z85

98.5/7.858

6)4/56

472.292

/. 660.895

2/.372.202
30.502.325

3)6.492.729

8 803 520

2.797
8.805.7/7

24
247

242

244

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Social

Capital Subscrito
(—) Capital a Inlagralizar

Reservas de Capital
Correção Monetária do Capital Integralizado

Doações e Subvenções para Investimento

Correção Monetária do Ativo Imobilizado

Reservas de Lucros
Reserva Legal
Reservas Estatutárias
Reserva de Lucros a Realizar ^ _
Outras Reservas de Lucros

Soma

16.532.927 6.104.501
673.048 475.319
82.609 80.027-

369.874 777.984
7.251.701 2.858.727
678,670 277.507

9.287.223 4.304.8f5
10.529.394 7.488.944
6.040.053 3.042.644
1.141.220 —

76.489.524 10J19.750
71.312 3.832

4.291.497 f. 815.830

8.893.926 8.387.719
82.272.918 45,731.599

1.603 '.690
1.737.441 1.578.688

14.394.179 9.060.578
29.975.141 16.466.545

79f.946.079 83.485.3s5
77.477 5.102

7.466.347 3.337.310
3.481.445 328.481

248.959.592 114.203.747

124.456.584 75.847.013
(56)

124.456.584 75.646.957

142.450.237 53.818.811
71.555 3.613

109.212.961 55.843.541
251.734.753 109.465.965

8.903.796 3.893.27»
52.347.429 23.010.924
4.806.256 —
5.338.705 2.729.825
71.396.186 29.634.020
447.587.523 274.746.942

Total do Passivo 778.760.033 374.082.288
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CSSP Companhia
Energética de

Sâo Paulo
C.G.C. 60.933.60310001-78 ¦ CAMPANHIA ABERTA

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 1981 e 1980
(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

61 RÉDITO DO SERVIÇO PÚBLICO OE ENERGIA ELÉTRICA
.611 ¦ Receita

Fornecimento dt Energia Elétrica
Faturado
Nio Faturado (Liquido) .

Suprimento de Energia Elétrica
Ajustes e Adicionais Específicos .
Serviço Taxado ..
Outras Receitas ...

Soma .......
8(3 f—) Deduções á Receita da Tarila

Encargos do Consumidor:
Quota para a'Reserva Global de Reversão
Quota para a Reserva Global de Garantia
Quota, para a CCC .

(—). Soma
Receita Liquida da Tarila -_-} •

815, (—) Despesa
Pessoal
f—) Transferido para Contas Patrimoniais
Material
f—) Transferido páraContas Patrimoniais ......
SeiVlço de Terceiro
(—) Transferido para Contas Patrimoniais . .
Combustível para Produçio de Energia Elétrica
Água para Produçio de Energia Elétrica
Energia E-létrica Comprada para Revenda
Quotas de Relntegraçio

Ativo Imobilizado
Amortização
Depreciação "~

Ative Diterido -.,..,
Encargos Sociais (desvinculados da Folha de Pagamento)
Despesas em Condomínio de Empreendimento em Função do Serviço Concedido
Despesas Gerais ...
Outras Despesas 
f—) Translerido para Contas Patrimoniais

(—) Soma 
• LUCRO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA

«3 RÉDITO FINANCEIRO
63,1 Receita

Renda tíe Aplicações Financeiras' Renda de Empréstimos em Moeda Estrangeire Repassados
Variação Monetária em Função da Taxa da Câmbio

Soma
835 (—IDespesa ¦

Encargos de Dividas a Longo Prazo 
Encargos de Debêntures em Moeda Estrangeira
Encargos de Dividas \em Moeda Estrangeira a Longo Prazo
Juros sobre os Recursos Aplicados do Fundo de Reversão
Variação Monetária
Variação Monetária em Função da Taxa ds Câmbio

¦ Outras Despesas Financeiras
f—) Soma ...

1 «7 RÉDITO NÃO OPERACIONAL
671 Receita

Remuneração das Imobilizações em Curse
Capital Próprio
Capital da Terceiro

Renda da Prestação de Serviço
Renda da Alienação de Bens e Direitos
Lucro na Desativação de Bens e Direitos
Outras Receitas Não Operacionais

Soma
675 (—) Despesa

Costo do Serviço Prestado .
• Custo dos Bens e Direitos Alienados

*./..t Prelulzo na Desativação de Bens e Direitos l
Constituição de Provisões Não Operacionais
Outras Despesas Nâo Operacionais 

f—) Soma 
68 SAÍDO DA CONTA DE CORREÇÃO MONETÁRIA

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
(—) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 
LUCRO LIQUIDO POR AÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

(98( 1980

Cri

17.462.248 6.948.782
470.744 96.852

94 680.683 39.385.943
89.897 38.75»
20.669 28.876
(75.634 (06.260

((2.899.875 < 46.605.464

(9.755.275 6.370.245
JÍ.74Í.057 . 2.6(6.985

330.435 (99.525
(31.828.767) 79.t86.755)
87,073.(08 S7.418.70S

(9.542.650 9.372.325
(______984) 10.647.788 (4.534.782) 4.837.543
8.840.838 5.367.607

(7 336.755) (.504.083 (4.467.673) 899.934
36.978.777 11 MS.644

(34.327.141) 2.651.836 (9.901.897) (.457.747 4.122 3.569
52.662 26.04Í

9.740.005 3.559.(34

3.(99.476 2.22(.325
13.082.655 7.2(1.429

427.264 228.424
14.548 20.396

89.788
269.196 127.809

4.987.250 (.785.280
(1.858.293) 3.108.957 (428.089) 1.357.191L 

(44.702.370) (22.040.330)
36.370.738 (5.378.379

9*530.889 1.359.563
2.365.822 860.3(5

14.712.061 v__ 2.660.306
26.608.772 4.880.(84

6.905.500 3.560.488
844.795 539.45 (

24.222.871 8.302.975
87.232 57.846

25.259.5(5 8.888.220
(0T.534.Í17 30.323.487

(.061
(-(58.855.09U (51.672.467)
f132.246.319) f46.792.283)

3.055.057 986.377
2.053.056 ' . 681.410
10.555 **90
61.770 «.614
96.795 95.200
948.(91 . 6' -455

6.225.424 1.872.546

4.121 
2*747

3.431 ¦' S952
114.840 89.196
699.121 455.945

_ 581.705 162917
(1.403.218) . ¦ 1^38.757)¦118.1H3.2P9 37.937.271

27.099.854 7.657.756
fi.30f.noo) JSSí^J.' 

25.794.854 .' TzUMr
0.31 °,10_

Demonstração dos Lucros Acumulados para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 1981 e 1980
(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

1961 (980

( — Saldo no Inicio do exercício

II — Lucro Liquido do Exercício

III — Destlnações aprovadas durante o exercício:
Dividendos entecipados — fCrí 0,0755 por ação prelerencial do Capital Social),
conforme AGE de 30.10.81

Dividendos antecipados — (CrS 0,05 por açio preferencial do Capital Social).
, conforme AGE de 31.10.80

IV — Saldo * disposição da Assembléia Geral

V — Destlneções proposte a AGO:.
1. Tranalerénciaa para Reservas

Reserva Legal 
Reservas Estatutárias
Reserva de Lucros a Realizar 

2. Dividendos (CrS 0,151 por ação ordinária. CrS 0,0755 por ação prelerencial do

Capital Social para 1981, CrS 0,08 por ação ordinária a CrS 0,05 por ação pre-
lerencial do Capital Social para (980)' 

V) — Saído no fim do exercício

25.794.854 7.274.807

í

f3.775.894) 
* " —

(1.695.866)

22.6(8.960 5.578.94Í

fí .289.743) f363.740)
f7.345.068) (986.377)
(4.806.256) —

(9.177.893) (4.228.824)

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 1981 e 1980
(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

1. ORIGENS:
1.1. LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

Mais (Menos): Itens que não representam movimento no Capital Circulante durante o
exercício

Quotas de Reintegração .
Remuneração das Imobilizações em Curso 
Variações Monetárias do Exiglvel e Realizável a Longo Prazo-LIquida
Participação nos Resultados da Controlada
Saldo da Conta de Correção Monetária
Outros ....

1.2. REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

.7.3. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:
Novos Ingressos 
Menos: Transferência para o Circulante

1.4. OUTROS
7.5. TOTAt

2. APLICAÇÕES
2.1. DIVIDENDOS ., ,
2.2. AQUISIÇÃO DE DIREITOS E BENS DO ATIVO IMOBILIZADO .
2.3. AUMENTO:

No Ativo Realizável a Longo Prazo e Outros
Em Investimentos

2.4. TOTAL  
'.'"

3. REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

4. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

SALDOS EM 3( ÓE DEZEMBRO

1981

25.794.854

(980

7.274.807

(6.709.395 9.667.778
(S.108,113) (1.667.787)
98.119.129 29.631.800

(332.728) f56.565)
f((8.(53.229) (37.937.271)

(358.507) 775.877
16.670.801 7.682.039
(0.229.650 5.256.072

46.735.325 24.629.(83
f20.909.607) f K.047.282)
25.825.718 13.587.901
2.269.533 622,211

54.995.702 "_ 27.(48.223

12.353.787 5.924.690
55.388.12Í 79.538.2(7

(93(

Ativo Circulante
Passivo Circulante
Capital Circulante

38.946.138
(82.212.918)
f43.266.780)

1980
28.162.6(6

f45,(3(,599)
(76.968.983)

(979
(0.275.876

f23.635.653)
(13.259.777)

(0.728.972 4.405.598
2.822.6(9 988.924

_________ 30.857.429
26.297.797 3.709.206

VARIAÇÃO
(981 1980

10.783.522 17.886.740
(37.081.319) (21.595:946)
f26.297.797) (3.709.208)

Demonstração das Mutações do Patrimônio
(Valores expressos ém milhares de cruzeiros)

Liquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 1981 e 1980

DISCRIMINAÇÃO

SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO ...
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
AUMENTO DE CAPITAL •

Recursos do Governo Estadual
Quotas do Imposto único .
Dividendos Reinvestidos ..

Recursos de Outros AcÍonÍstast
Quotas do Imposto único Municipal
Dividendos Reinvestidos
Subscrição em Dinheiro

Capitalização de Reservas
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO
INTEGRALIZAÇAO DE CAPITAL .
CORREÇÃO HONETARIA

Capital - ..
Outras Contas

LUORO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
APROPRIAÇÃO DE LUCROS:

Reserva Legal . ... •'..
Reservas Estatutárias 
Reserva de Lucros a Realizar . ....
Dividendos de 7980 Distribuídos
Dividendos de 1980 Propostos . ...
Dividendos de 1981 Distribuídos (1)
Dividendos de 1981 Propostos (2.

SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO

'CAPITAL 
| RESERVAS DE CAPITAL I RESERVAS OE LUCROS I I ">™t-

MiSKSUo SSISXrSZ' LEGAL I ESTATUTÁRIAS A REALIZAR OUTRAS ÁCIDOS ,98, 
"T~ 

,980
INTEGRALIZADO INVESTIMENTO IMOBILIZADO

75.646.957 53.6(8.8(1 slíl 55.843.541 3.893.27( 23.0(0.924 - 2.729.825 - 274.746.942 IW«5
^_ •»_- —— "~* *¦-• ^~ ~* (302i495)

4 387 847 ' - — —¦ ~ ~ ~ ~ 4.38Í.847 —

4(661.24 — — — — — *~ ~" 4.766.324 4.043.553

.,,«-_ . _ _ _ — — • — — 83.354 50.503
,i5£:o§5 - - - - - -~ 1.598.055 (.161.982

38.579.977 (38.579.977) — — — — ' 
• :_ ~ T. ~_ 

___ ¦ ~
, — - 38.534 — — — — . — — 38.534 —

56 - - - - 
; 

~ - ~ «

— 127 411403 — — — — _ _ I27.4M.403 42.(36.465
. _ _' 29 408 53.369.420 3.720.782 2(.991.437 — 2.608.880 — 8Í.7Í9.927 28.332.778

_ _ _ — — . -¦ -1 25.794.854 25.794.854 7.274.807

_ _• _ -_i 7.289.743 — ¦ — — (1.289.743) — —
_ _ _ — 7.345.068 — — (7.345.068) — —
_ _____ — 4.806.256 — f4.806.256) — —
_ _ _.— — — — — ¦'.— .¦ f(.695.866)
_ __ ______ (4.228.824)
_ __ ____ f3.775.894) f3.175.894) —

— 
f9.177.893) f-.f77.aS3J —

' ....;- 124.456.584 142.450.237 
71.555 (09.212.96, 8.903.796 • 

52.347.429 _4:806_256 | 5.338.705 —  447.587.523 _2(4,746.942

(1) CrS 0,0755 por ação prelerenciel
(2) CrS Q,(5( por ação ordinária e CrS 0,0755 por açáo prelerencial

Demonstração das Dívidas a Longo Prazo em 31 de Dezembro de 1981
MOEDA DE

ORIGEM
SALDO EM 31/12/81

CREDORES EQUIV.
MILHARES
DÓLARES CrS Mll

PARCELA
A

UTILIZAR

CrS Mll

VENCIMENTOS
DATAS

INICIO TIRMINO

JUROS
ANUAIS

Dividas em Moeda Nacional
Empréstimos j

Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo SA. BAOES'
Sanao do Estado de Sêo Paulo S.A. -.
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS ...

Totel em Moeda Nacional . .
Dividas em Moeda Estrangeira

Empréstimos
Banco lnterèm'ericano de Desenvolvimento • BID

Citicorp International Bank Limited
Compagnie Luxembourgeoise de Lá Dtesdner Bank AG, Dresdner Bank International
Consórcio de Bancos com Interveniència do Barclays — Bank International Limited
Credit Commerciel de France
Credit National
Crocker National Bank
Instituições Financeiras • Res, 63
International Bank lor fíeconstruction and Development — IBRD
Kreditanstalt iür Wiederaurbau
Libra Bank Limited
Morgan Guaranty Trust Co. of New York ¦/ '¦-.
Morgan & Cie SA. — Paris/França '. :
OrionRoyal Bank Limited
Societé Cenerale ...
Swlss Bank Corporation
The First National Bank oi Chicago ri. - \

Outros

Soma . ..... , . ,. .,
Debêntures

Commerzbank Aktlengesellschalt '.......'
Kuwait Foreign Trading COntracting _ Inv. Co. ÍS.A.K.) '. ... vi-

Soma
Fornecedores no Exterior

G/e • Gruppo Industrie Elettro Meccaniche Der Impianti Ati' Eslero $_p.A.
Hitachi Ltd.
Vsesofuznoje Objedinenife • Energomachexport ..
Outros

Soma ....
Total em Moede Estrangeira ... • .
Total-dos Dividas ....

(x) Taxas variáveis de 0.625% a 2.375% acima da laia interbancária de Londres
(xx) Taxas variáveis de 1% a 2°/_ acima do "Prime Rate"

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31
(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

1. SUMARIO DAS PRATICAS CONTÁBEIS
a) Apresentsção das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras comparativas foram elaboradas de acordo com aa nor-
mas de classificação de contas previstas no Decreto n. 82.962, de 29 de dezembro de
1978 a retilicado pelo Decreto n' 84.441, de 29 de janeiro de (980, eua asfabafacau o
plano de contas para as empreses concessionárias de serviços públicos de energia e/á-
trica.

b) Atualizações Monetárles
As Demonstrações Financeiras refletem as seguintes atualizações monetárias de

Ativos e Passivos:
I. Correção-Monetária do Ativo Permanente e do Patrimônio Liquido, com base nos

índices que refletem a variação do valor nominal da ORTN até a data do Balanço.
O resultado liquido das contrapartidas dessas atualizações está consignado na
Demonstração do Resultado como "Saldo da Conta de Correção Monetária"

II Atualização dos Ativos a Passivos am moeda&estrangeiras. com base nas taxas de
câmbio oficiais em vigor na data do Balanço.

III. Atualização dos demais Ativos e Passivos suieitos a Correção Monetária por força
da legislação ou cláusulas contratuais, com base nos índices fixados nos rospecti-
vos dispositivos, tíe lorma a refletir os valores atualizados na data do Balanço.

IV. As contrapartidas das atualizações descritas em II e lll acima estão consignadas na
Demonstração do Resultado como Receita ou Despesa Financeira, a titulo de "Varia-
çáo Monetária".

CrS
CrS
CrS

USS/Sw. Fr./Lltl
DM/Y/SKr/Ptas

USS
USS
USS

USS/Ff
FF

USS
USS

Sw. Fr./DM/Y/I.
DM
USS
USS ¦
USS

, USS' USS/FF
USS/Sw. Fr.

USS
Várias

DM
KD

Llt/Sw. Fr.
USS
USS

Várias

123.528
70.000

152.000
22,500

208,487
37,620
30,000
82.2ÍÍ
(8.773
21,225
60.000

362,580
25.000
50,000

220.469
98.223
36,660
(1.595

4.695.643
4.975.697

26.283.854
35.955.194

15.785.834
8.946.000

19.425.600
2.875.500

26.644.623
4.807.809
3.834.000

10.516.791
2.399.198
2.712.580
7.668.000

46.337.734
3. (95.000
6.390.000

28.(75.982
(2.552.864
4.685. (48
(,48(.880

27. (75.580
26.856.544

54.032. (24

507.646

1.49Í.6Í4
769.9(9

(€22.400

17.438.958
7.047. ,35

8.487.824

(976
,979
,975

(969
,986
,985
(979
,977
,975
,985
Várias
1970
,976
(984
,977
(987
,986
7985
,978
1980
Várias

1996
1996
1998

1993
1991
1991
(986
1992
2001
1989.
Várias
1990
1988
1989
1991
(989
1991
2000
2002
7987
Várias

4 a 12
6,3 a 77,3
7.5 a (2

5.75 a 8
M
(x)
tx)

¦ 6.5 e (x)
3,5
(x)
(x)
5,5

5,5 e 7,5
(x)

(x) e (xx)
10,25
(xí

7.5 e (x)
Várias

(x)
Várias

DNAEE e tendo em vista sua recuperação futura através das tarifas de energia elétrica.
Essa parcela é corrigida monetariamente com base na variação do valor nominal da
ORTN e está sendo amortizada proporcionalmente à extinção das correspondentes obrí-
gações ou dos créditos. As amortizações líquidas dos exercícios loram de CrS 3.199.188
mil para 7987 e Cri 2.221,157 mil para 1980. -

h) Despesas de Remuneração das Imobilizações em Curso
A remuneração das imobilizações em curso é calculada sobre o capital próprio e de

terceiros aplicados nos programas de obras da Companhia à taxa anual de 10%, a
qual é corrigida monetariamente e amortizada a 4% ao ano. a partir da data em que
o Ativo a que se relaciona entrar em operação. A remuneração sobre o cepftal próprio
é translerida para Reservas Estatutárias nos termos do artigo 37 do Estatuto Social.

I) Lucro por Ação
ê determinado considerando a quantidade de ações em. circulação existentes na

data do Balanço. ,
2. ATIVO CIRCULANTE — CAUÇÕES £ DEPÓSITOS VINCULADOS

Incluem depósitos compulsórios no Banco Centrei do Brasil, conlorme Resolução n'
479/78 e disposições complementares, no valor de CrS (0.795.5(5 mil equivalente a USS
84,897 mil em (98, e Cri ,3.,44.835 mil equivalente a USS 201,701 mil em 1980,

3. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO — OUTROS CRÉDITOS
O saldo em 3, de dezembro de ,98, e (980 Inclui, respectivamente, CrS 11.869.727 mil

e CrS 3.503.7(6 ml) de contas a receber da PORTOBRAS - Empresa de Portos do Brasil S.A.
decorrentes de convênios de obres.

4. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES E TRANSAÇÕES COM A CONTROLADA
Composição dò Saldo:

1981
Controlada (CPFL) Companhia Paulista de Força e Luz
Empresas Concessionárias de Serviços Públicos de Energia

Elétrico .. 
Outras Empresas

1980
15432.673 6.985.89Í

2(8.245
572.78(

77.762
35.936

(,630,95( 208.435.543 36.825.496

89,297 ,,.4(2.200 (982 (987 7
32,263 4.123.189 — ,99/ '. 1991 8.(25

121,560 15.535,399 —

fr. 3.415 436.397 . (0.267 (972 (985 6e8
: 3.392 433.443 — (973 (985 6
I 3,3(5 423.664 — (975 (984 5
ia 8.270 (.056.985 7.453.022 Varies Várias Várias

18.392 2.350.489 7.463.289
1.770.903 226.321.431 44.288.785

262.276.625 98.320.909-  ¦ —, i

(6.223.699 7.099.569
Detalhes da Participação na Controlada.
Capital da CPFL - Ações Ordinárias CrS (0.734.849 6.528.906
Quantidade de eções 3.807.693 3.332.699
Preço ds me/cado da ação: Portador CrS 0,61 0,42

Nominativas CrS 0,50 0,35
Participação da CESP: Quantidade de ações ¦ milhares 2.3(5.(73 (.9(4.987

Porcentagem 60,803 57.48Í
Valor Patrimonial da ação CrS 6,67 3,65

A contabilização do investimento na Controlada pelo método de equivalência palrimo-
. nial loi baseada nos valores consignados nas Demonstrações Financeiras da mesma em 31

de dezembro de 1981 e 1980, examinadas por auditores independentes.

Demonstrações Financeiras
da CPFL

(98,
Patrimônio Liquido
Lucro do Exercício

25.381.639
547.227

1980
12.157.715

98.44,

Equivalência Patrimonial
da CESP

1981 (980 .
(5.432.673 6.985.89(

332.728 56.565

de Dezembro de 1981 e 1980

c) Aplicações no Mercado Aberto
Representam aplicações linenceiras temporárias efetuadas pir Intermédio da

DIVESP - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado de São Paulo S.A.
e estão avaliadas ao custo acrescido das receitas auferidas até a data do Balanço.

d) Almoxaritado
Os estoques de materiais estáo avaliados ao custo médio. Os meterisis destinados

á construção estão classilicados como "/mobilizações em Curso"
e) Participações Societárias Permanentes

O investimento na controlada está avaliado pelo método de equivalência patrimonial.
Os demais investimentos estão avaliados ao custo corrigido, os quais são ajustados para
refletir o* valores de mercado quando este for menor.

I) Ativo Imobilizado
Está avaliado ao cifsto corrigido de construção ou aquisição. A depreciação é cal-

culada sobre os bens monetariamente corrigidos, pelo método linear, mediante a apli-
cação das seguintes taxas: usinas termoelétricas — 5%, instalações de disthbuiçãe
— 4% e demais bens — 3%.

g) Variação Cambial Especial
Em 1979, as variações cambiais computadas sobre as obrigações e créditos em

moeda estrangeira excederem a variação do valor nominal da ORTN. resultando em
perda liquida de CrS 15.788.116 mil. Esse excesso foi consignado como parte do Ativo
Imobilizado, excepcionalmente em 1979, atendendo ao'disposto na Portaria nP/55, de
28 da dezembro de 1979. do Departamento Nacional de Águas e Energie Elétrica -

1981 1980

A participação da CESP no resultado da CPFL está consignada como parte de "Renda
de Aplicações Financeiras". Devido a variação na porcentagem de participação de um ano
para outro a Companhia consignou como "Outras Receitas Não Operacionais" a importán-
cia de CrS 511.227 mil em 1981 e CrS 37.734 mil em 1980.

As transações comerciais entre a Companhia e a Controlada compreendem basicamente
o repasse tíe empréstimos em moeda estrangeira e dos correspondentes encargos, fome-
cimento de energia com base nas tarifas aprovadas pelo Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica ¦ DNAEE e a alocação de gastos.

As Demonstrações Financeiras anexas incluem os seguintes vslores decorrentes de
transações com a Controlada:
No Balanço:

Ativo Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo

Repasse de Empréstimos em Moeda Estrangeira
Adiantamento pera Futuro Aumento de Cepital

Passivo Circulante
Na Demonstração do Resultado

Receita do Serviço Público
Despesa do Serviço Público
Receita Financeira 
Despesa Não Operacional

5. OUTROS INVESTIMENTOS
Relerem-se a estudos e investigações preliminares dos projetos definidos pele Compa-

nhia e são registrados como "Outros Investimentos" até a sua aprovação pelo Departa-
mento Nacional de Águas e Energia Elétrica • DNAEE. Após isso. esses custos passam ê
ser acumulados na conta de "Estudos tíe Proietos em Função do Serviço Concedido",
ató que o projeto seja viabilizado e o inicio de construção aprovado.

5.856.629 2.295.434

10.091.088 4.694.(67
3.628.770 7.782.018

((8.(22 (45 048

(3 865.474 5.73Í.58I
205.582 102.27!

9.472.777 3.255.3(0
(0.530
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t: ATIVO IMOBILIZADO
O Ativo Imobilizada está demonstrado no Balanço de acordo com sua natureza e. em

lunçâo das atividades operacionais da Companhia apresenta a seguinte composição:

CSSP Companhia
Energética de

Sâo Paulo
X. ... 'f . ¦ •-¦

•_, •>';>
¦' •-, ¦.--.:¦ ^-:7\7

1981 1980
Imobilizado em Operaçè»
Geraçáo 441.490.427 222386.854
Transmissão 126.268.178 59.453.145
Distribuição 28.863.299 11.824.469
Apoio e Outros 13.293.494 7.734.349

609.913.398 301.598.817
Menos - Depreciação e Amortização Acumuladas (89.313.832) (36.981.215)

520.599.566 264.617.602
Variação Cambial Especial . 46.991.706 24.028.130
Menos - Amortização Acumulada t9.643.679. fg.655.9gfl.

37.348.027 21.372.202
/mobilizações em Curso

Usinas Hidrelétricas:
Porto Primavera .. 19.721.003 4.934.6«
Armando de Salles Oliveira 4.594.474 2.233.831
Nova Avanhaodava 18 673.752 4.350.731
Três Irmãos 6.967.767 1.451.346

r* Taguaruçú 12.016.227 2.500.159
Rosana ..'.'• .... . 7.495.601 1.237.980
Canal Pereira Barreto . 2.184.013 480.584

» Outras .. ;... 2.997.001 771.618
S 74.649.838 17.960.892
| Obras de:
h Distribuição 2.781.532 2.082.331

Transmissão 773.672 927.565
'• Subestações 5.436.896 4.034.466

Outras . . ¦ 2.006,169 
834.212

Antecipação por Contratos de Equipamentos . 16.589.654 3.124.856
! Almoxarllado 1.277.967 940.516
\ ¦ Importações em Andamento 884.427 108.462'< Equipamento de Construção 845.936 487.509
I Outras ... • 6.893 1.616

105.252.983 30.502.325
663.200.576 316.492.129' 

PASSIVO CIRCULANTE
A composição das contas "Distribuição da Lucros" e "Outras Obrigações" è a se-

¦ guinte:

| 
¦ ¦'_',;. 1981 1980

.' a. Distribuição de Lucros
Dividendos remanescentes • a pagar 109.330 75.991
Dividendos propostos

A pagar . 120.620 72.273
Para reinversão 9.057.273 4.166.551

9.287.223 4.304.81S
b. Outras Obrigações

Créditos para futura capitalização ' 7.660.333 6.020.226
Quota para a Reserva Global de Reversão. 1.761.526
Outras 1.233.593 605.967

8.893.926 8.387.719
Os valores que serão destinados a tuturo aumento de capital. Crt 16.717.606 mil em

1981 e CrS 10.176.777 mil em 1980, não devem ser considerados como exigibilidades para
eleito de índices econômico-linanceiros.
IMPOSTO DE RENDA

De acordo com a legislação vigente, até o exercício de 1985, an o-base 1984, a alíquota
do Imposto de renda aplicável às concessionárias de serviço público de energia elétrica

I é de 6%.
DIVIDAS A LONGO PRAZO

A composição do saldo de debêntures, empréstimos e fornecedores no exterior a longo
prazo em 31 de dezembro de 1981 no total de CrS 262.276.625 mil bem como os detalhes
quanto ao período de amortização, juros e parcelas a utilizar estão detalhados na De-
monstração das Dividas a Longo Prazo.

Classificação no Balanço:

Empréstimos
Empréstimos em Moeda Estrangeira
Debêntures em Moeda Estrangeira
Fornecedores no Exterior

Curto Prazo
6.040.053 

'

16.489.S24
1.141.220

613.048

longo Prazo
29.915.141

191.946.019
14.394.179

1.737.441

Total
35.955.194

208.435.543
15.535.399
2.350.489

f4.283.845 237.992.780 262.276.625
A maioria dos empréstimos e financiamentos está avalizada e afiançada pelos Gover-

nos Federal e Estadual, Banco do Brasil S.A. e Banco do Estado de São Paulo S.A. e os
do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A. - BADESP estão garantidos

pela alienação fiduciària dos bens financiados. Os empréstimos da Centrais Blètricas
Brasileiras S.A.- ELETROBRÁS estão resguardados, também, pelas quotas do imposto único
sobre energia elétrica atribuíveis ao Governo do Estado de São Paulo. Alguns empréstimos
a longo prazo, obtidos sem exigências de garantias reais ou de terceiros contém cláusu-
las contratuais que requerem a manutenção de certos índices econõmico-financeiros.
cabendo destaque à relação entre Patrimônio Liquido' Passivo e Ativo Imobilizado/Passivo.
A Companhia tem atendido a esses requisitos.

10. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Composição do Saldo: 1981 1980
Fundo para Amortização 1.481446 757.504
Fundo para Reversão I 426.094 729.200
Auxilio para Construção 2 126.379 884.779
Contribuições ... 731.696 552.618
Doações .'.. 1.700.075 412.552
Outras 657 657

7.466 347 3.337.310
Os saldos de fundos para amortização e reversão'correspondem às parcelas conta-

hiliz-idas até 1971, nos termos da legislação então vigente e estão sujeitas à correção
monetária e juros à taxa de 10% ao ano. Desde então, uma quota mensal de reversão
e de garantia, determinada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica -
DNAEE, é recolhida mensalmente i Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS,
juntamente com os iuros acima referidos.

11 CAPITAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
O Capital Social da Companhia em 31 de dezembro de 1981 e 1980 está assim dis-

tribuldo:
QUANTIDADE DE AÇÒES

ESPÉCIES 1981 1980
Ações Prelerenciais 43.281.653.817 38.026.638.996
Ações Ordinárias 39.139.924.967 37.620.374.397

82.421.578.784 7S.647.013.393
O valor nominal das ações era de CrS 1,00 o qual loi eliminado, conforme resolução

da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 03 de dezembro de 1980.
De acordo com o Estatuto Social, a distribuição de lucros deve ser realizada semes-

tralmente. cabendo ás ações preferenciais um dividendo prioritário não cumulativo de
• 10°. ao ano, e até 10°t ao ano para as ordinárias, calculados sobre o valor das ações

integralizadas nas datas dos Balanços.
A distribuição de dividendos em dinheiro és ações ordinárias depende da observância

de certas cláusulas contidas em contratos de empréstimos. Para os dividendos declarados
em 1981 e 1980, a Companhia obteve autorização do banco llnanciador para distribuir
dividendos em dinheiro às ações ordinárias, com a condição, plenamente satisleila, de
que os acionistas majoritários reinvestissem esses dividendos. A proposta de distribuição
de lucros está consignada nas Demonstrações Financeiras, no pressuposto da observância
das releridas cláusulas contratuais e aprovação pela Assembléia Geral dos Acionistas.

12 RECEITA BRUTA DE ENERGIA ELÉTRICA
A composição da receita por fornecimento de energia por classe de consumidores,

é como segue:
NP do Consumidores MWh CrS Mil

1981 1980 1981 1980 1981 1980
Residencial  521.819 479.S45 725."684 655.882 '3.860.888 1.807.863
Industrial  8.951 9.132 2.227.307 2.374.276 7.895.Í75 3.293.136
Comércio, Serviços e Ou-

trás Atividades  50.017 47.054 293.819 279.403 2.161.838 934.544
Rural  38.431 33.667 250.346 219.543 914.648 368.529
Poderes Públicos  5.681 5.305 133.733 131.710 679.157 282.724
Iluminação Pública .. 501 469 224.113 211.480 574.829 239.483
SerWço Público  444 I 277.584 59.222 637.637 39.299
Consumo Próprio .... 527 401 206.139 63.381 1.298.717 118.807

626.371 575.574 4.338.725 3.994.897 18.022.889 7.084.385
As receitas de Fornecimento de Energia Elétrica aos consumidores estão registradas

nas seguintes contas na Demonstração do Resultado:
CrS Mil

1981 1980
Faturado ... 17.482.248 6.948.782
Nâo Faturado (liquido) . 470.744 96.852
Ajustes e Adicionais Específicos 89.897 38.751

18.022.889 7.084.385
A composição da receita de Suprimento de Energia Elétrica, é como segue:

Quantidade CrS Mil
1981 1980 1981 1980

Demanda kW 74.860.768 68.158.548 76.566.683 33.443.306
Consumo MWh 33.623.058 33.061.058 18.114.000 5.942.637

94.680.683 39.385.943

13. PLANOS DE SUPLEMENTAÇÂO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Através da Fundação CESP, da qual a Companhia ê uma das mantenedoras.^ loram
•mptanta. os em 1977 do/s planos do sup/emenfeçío de aposentadoria e pensão 

"aos

empregados da CESP. O plano A destinado aos empregados admitidos até 13 de maio de -
1974 e o plano B destinado aos empregados admitidos após essa data. A segregação
visava atender a direitos que os empregados admitidos até 13 da maio de 1974 tinham
em lúnção da lei Estadual n° 4.819, revogada naquela data. relativamente a benefícios
de complementação de aposentadoria e pensão, licença prêmio e salário família.

Durante o ano,, apôs reestudo>do$ benefícios previstos no plano A e na lei Estadual
n° 4.819. a Fundação providenciou a substituição do plano A que previa apenas suple-
mentação de aposentadoria e pensão por um plano que efetivamente proporcionasse os
benelicios previstos na lei Estadual n° 4.819. Para fazer lace ao custeio deste plano a
Fundação conta com 8.151.257,094 ações preferenciais e, 1.690.000 ações ordinárias nomi-
nativas da CESP, resultantes da doação de. 2.909.810.047 ações preferenciais nominativas

. feita-pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica • DAEE, quando da implantação do
extinto plano A. mais bonificações e reinversão de dividendos posteriores.' Com relação
à eventual insuliciência de recursos deste plano, a Secretaria do Estado dos Negócios da.
Fazenda manilostou parecer no sentido de que a Fundação poderia solicitar, devidamente
formalizada e baseada em cálculos atuariais, a complementação de recursos, de forma a
cobrir os encargos assumidos.

Para cálculo das reservas técnicas do plano B, que proporciona benefícios de su-
plementação de aposentadoria e pensão, é utilizado o "regime financeiro de capitaliza-
ção", de acordo com o qual o valor presente dos benelicios a serem pagos aos parti-
cipantes, menos o valor presente das contribuições e rendimentos futuros determinam a
necessidade de reservas. Conlorme previsto na legislação vigente, a Companhia é respon-
sável pela cobertura de qualquer Insuficiência nas reservas destinadas aos benefícios
desle plano.

14. PAULIPETRO — CONSÓRCIO CESP/IPT
Em 07 de dezembro de 1979, a Companhia firmou um instrumento particular de Con.

sôrcio com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo SIA. • IP7,
com a finalidade de prestar à Petróleo Brasileiro S.A. • PETROBRAS, serviços de expio-
ração, avaliação e desenvolvimento de campos de petróleo e atividades correlatas, me-
diante contratos de exploração de petróleo com cláusula de risco, em áreas do Território
Nacional previamente definidas, obedecendo á legislação vigente.

Os gastos Incorridos pelo Consórcio são reembolsados pelo Governo do Estado de
São Paulo, através da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.
A contabilização desses gastos ê leita em registros próprios do Consórcio, obedecendo
critérios detinidos pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, não estando, consequên-
temente, refletidos nas Demonstrações Financeiras da Companhia.

15. SISTEMA EXTRAPATRIMQNIAL
Composição do Saldo:

1981 1980
Contratos de Empréstimos e Financiamentos a Utilizar
Contratos de Alienação Fiduciària de Bens
Contratos de Seguros ....
Avais e Fianças Prestadas por Terceiros
Títulos Emitidos em Garantias de Contratos de Financia-

mentos 
Garantias Rccobidas para Obras e. Serviços • ' "

Garantias de Contratos de Financiamentos a favor da Con-
trolada . . . .

/mobilizações com Remuneração em Suspenso
Custo do Serviço • Déficit' b

98.320.909 21.011.762
2.740.806 1.090.235

12.631.737 6.100.409
226.792.745 96.096.439

37.206.559 22.024.194
2.434.973 1.343.585

3.400.054 1.844.821
246.044 —

62.823.116 84.273.757
446.596.943 173.785.202

O Custo do Serviço ¦ Déliclt representa insuliciênlca apurada em comparação com
a remuneração legal, sendo computével nos futuros reajustes tarifários. De acordo com
a legislação em vigor, as tarilas são determinadas em função do Custo do Serviço que
possibilita às empresas obterem uma remuneração sobre o investimento em função do ser-
viço, na ordem do 10% a 12% ao ano. Os saldos da conta "Cuslo do SerWço - Dèlicit"
em 31 de dezembro de 1981 e 1980 estão sujeitos a aprovação do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE.

16. ELETROPAULO — ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
Em II de março de 1981, em consonância com a orientação do Governo do Estado

de São Paulo, o Conselho de Administração da Companhia aprovou os termos do convênio
a ser firmado pela sua controlada (então em organização) ELETROPAULO • Eletricidade de
São Paulo S.A. o o Estado de São Paulo,- com a Light - Serviços de Eletricidade S.A.,
destinado a estabelecer as condições de aquisição do subslstema da Light situado no
Estado de São Paulo. Como o Governo do Estado decidiu; posteriormente, que o controle
acionário da ELETROPAULO passaria a ser do Departamento de Águas e Energia Elétrica •
DAEE, a Companhia deixou de exercer seus direitos de subscrição no aumento de capilai
dossa empresa.

Francisco Lima de Soma Dias Filho
Pnsidentm

José Walter Merlo
Vice-Presidente Executivo

Carlos Alberto de Mesquita Pinheiro
Vice-Presidente Divisional de
Distribuição de Energia Elétrica

José Carlos Brito Lopes
Vice-Presidente Divisional de Produção
e Transmissão de Energia Elétrica

José Gelázio da Rocha
Vice-Presidente Divisional de Estudos
e Desenvolvimento Energético.

Abrahào Fainzllber
Diretor Administrativo

Dario de Abreu Pereira
Diretor de Negócios Jurídicos

José Geraldo Villas Boas
Diretor de Engenharia c Construção

Milton Lamanauskas
Diretor Financeiro

Sebastião Blmbatl
Gerente do Departamento de
Contabilidade e Custos
TC. CRC. SP. N° 28.724

Toshibuml Fukumitsu
Contador CRC. SP. N' 37.349

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da CESP ¦ Companhia Energética de São Paulo, dando cumprimento ao oue dispõem os itens II e
VII, do artigo 163, da Lei Federal nC 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou as Demonstrações Financeiras da Em-
presa, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1981, elaboradas segundo os princípios estabelecidos
nos capítulos XV e XVI do relerido diploma legal, compreendendo: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado para
os exercícios lindos em 31 de dezembro de 1981 e 1980; Demonstrações dos Lucros Acumulados, das Origens e das Apli-
cações dos Recursos e das Mutações do Patrimônio Liquido, complementadas por Notas Explicativas, bem como o Rela-
tório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício.
Acompanhou, também, o Conselho Fiscal, o desempenho da sociedade durante o ano de 1981 mediante visita a obras,
reuniões com seus executivos e administradores e análise dê seus relatórios administrativos e demonstrações contábeis.
Com fundamento nessas suas atividades, nas suas análises e no Parecer dos Auditores Independentes é de opinião que
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social de 1981 estão em condições
de serem submetidos á apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas.

Parecer dos Auditores
Aos Senhores Membros do Conselho de Administração i Diretores,
CESP Companhia Energética de São Paulo:
Examinamos os balanços patrimoniais da CESP Companhia Energética do São Pauio levantados em 31 de dezembro de 19S1
e 1980 e as respectivas demonstrações do resultado, dos lucros acumulados, das mutações no patrimônio liquido e das
origens e aplicações de recursos para os anos findos naquelas datas. Os nossos exames foram efetuados de acordo com
as normas de auditoria geralmente aceitas e, conseqüentemente, incluíram as provas nos registros contábeis e outros
procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias.
Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras refletem com propriedade a posição financeira da CESP Compa-
nhia Energética de São Paulo em 31 de dezembro de 1981 o 1980, o resultado das suas operações e as origens a aplica-
ções de seus recursos referentes aos anos findos naquelas datas, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente
aceitos, aplicados em bases uniformes.

Achilles Jacintho Moreira Camerinr Ameleto Waetge
São Paulo, 19 do março de 1982

Eliseu Martins João Agripino Filho Jorge Nahas Siufi

ARTHUR ANDERSEN S/C ¦ CRC. SP ¦ 123
T.aikl Hirashlma
Sócio Responsável
Contador - CRC. SP - 56.189

SSo Paulo, 25 de fevereiro de 1982
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Carros aumentam
entre 6% e 8% a
partir do dia Io

São Paulo — As indústrias automó-
bilísticas deverão elevar os preços de
seus produtos entre 6% e 8% a partir de
Io de abril próximo, depois de amanhã,
segundo confirmaram ontem dirigentes
ligados às montadoras situadas nas re-
giões de São Bernardo e São Caetano do
Sul.

Esse será o quarto reajuste do ano e,
acumuladamente, atinge mais de 20%
no periodo, índice superior à inflação.
As indústrias têm planos de manter
seus reajustes sempre à frente da infla-
ção, para evitar perdas nos custos de
produção.

O mês de março, segundo os distri-
buidores de veículos ligados à Abrave
(Associação Brasileira de Distribuído-
res de Veículos), está sendo bom nas
vendas, devendo ser Ultrapassada a
marca de 50 mil veículos comercializa-
dos em um mês. Essa é a marca conside-
rada ideal pelas fábricas, no momento.

Revenda critica"pacote" da CNE
Belo Horizonte — "Enquanto o carro

a álcool for apresentado como uma ai-
ternativa e não como uma solução para
se enfrentar a crise energética, ele terá
problema de mercado". A previsão foi
feita ontem pelo diretor de vendas da
Cetibrás Veículos Ltda. Cléber Doria,
uma das maiores revendedores Fiat da
região metropolitana, ao prevenir que a
redução. de 7% no preço do carro a
álcool terá pouca influência na recupe-
ração do mercado.

— Eu acho que o pacote da Comissão
Nacional de Energia (CNE) náo vai re-
soiver o problema do carro a álcool,
principalmente com relação ao preço,
cuja redução de 7% favorecerá apenas
aos frotistas, que poderão pelo menos
empatar o alto consumo do álcool em
relação à gasolina — disse o diretor da
Cetibrás.

Arquivo — 20/7/79
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Ueki diz que antes da euforia aprofundaria pesquisas

Ueki revela divergência da
Petrobrás com Paulipetro

Ouro Preto, MG — Durante debate
com professores e alunos da Universi-
dade Federal de Ouro Preto, após a
aula inaugural que pronunciou ontem,
o presidente da Petrobrás, Shigeaki
Ueki, afirmou existir "uma discordán-
cia" entre os métodos técnicos de pes-
quisa da Paulipetro e os da Petrobrás,
embora "náo ocorram grande polê-micas".

Afirmou que a Petrobrás teria feito
estudos "mais aprofundados" do as-
sunto antes de anunciar com euforia a
descoberta de gás em campos petrolí-
feros. No entanto, a Paulipetro é um
órgão do Governo estadual e tem toda
autonomia e responsabilidade. Nunca
interferimos em sua sistemática",
acrescentou. O Sr Shigeaki Ueki res-
pondeu ao estudante que indagou so-
bre "divergências" entre as duas em-
presas estatais afirmando: "Gostaria
de ver o Governador Paulo Maluf res-
ponder Isso".

Questionado pelo professor alemão
Hurbert Roese, coordenador do convê-
nio entre a Escola de Minas da UFOP e
a Escola de Minas da Universidade
Técnica de Clausthal, Alemanha Oci-
dental, sobre a disparidade de preçosda gasolina na Alemanha e no Brasil,
explicou que a Petrobrás procura dar"um sentido social ao problema".— Bem sei que a gasolina baixou
de preço na Alemanha, enquanto au-
mentou no Brasil. Aqui procuramosadotar um preço uniforme para a gaso-lina, com o fim de proteger o consumi-
dor. Além disso, procuramos vender os
combustíveis de maior alcance social,
como óleo diesel, gás, etc, a preçosmais baixos, para beneficiar as cama-
das mais pobres da população — res-
pondeu.

Lembrou que de 1980 a 1981 o mun-
do consumiu 36 bilhões de barris de
petróleo e os geólogos descobriram 56
bilhões.

Cais promete
solução para
caminhoneiros

O Ministro das Minas e Energia,
César Cais, prometeu, ontem, no
Rio, à Federação Nacional dos Con-
dutores de Veículos Autônomos
que vai tentar junto ao CNP —
Conselho Nacional do Petróleo —
reduzir de 35% para 15% a partici-
pação da frota de caminhões das
empresas distribuidoras de deriva-
dos de petróleo na entrega dos pro-
dutos.

A decisão de aumentar a frota
das distribuidoras ocorreu depois
que os caminhoneiros fizeram uma
greve reivindicando aumento, pro-
vocando a paralisação na distribui-
ção de derivados de petróleo, espe-
cialmente gasolina e óleo diesel.

Intermediário
Cais prometeu também acabar

com o intermediário entre os postos
de gasolina e os fornecedores. Os
contratos terão como agente o Sin-
dicato dos Condutores de Veículos
Autônomos para evitar que uma
terceira pessoa, o que encarece tan-
to o frete como o produto que chega
aos postos de gasolina.

Ele falou na federação sobre a
inviabilidade de o país adotar car-
ros movidos a gás liqüefeito de pe-
tróleo, mesmo sendo muito econô-
mico. É que a GLP é subsidiado e o
pais ainda não tem condições de
manter um fornecimento regular
desse.produto. Além disso, a insta-
laçào de um botijáo de gás num
carro é extremamente perigoso, no
caso de uma batida.

A federação mostrou ao Ministro
a economia de um carro movido a
gás (existem alguns táxis em São
Paulo utilizando o gás clandestina-
mente). Um Passat, por exemplo,
percorre 600 quilômetros com ape-
nas dois botijões de gás, comprados
por Cr$ 1 mil 50.

Gutierrez
pede prazo
para usina

Belo Horizonte — A
Construtora Andrade Gu-
tierrez pediu ao Governo
uma dilatação do prazo
para a entrega de sua plan-
ta para uma usina de pig-mento de titânio, com ca-
pacidade instalada pára 40
mil t/ano, que será cons-
traída nó Triângulo Minei-
ro. A contar de 7 de outu-
bro passado, a empresa ti-
nha prazo de seis meses
para apresentar seu ante-
projeto ao Banco Nacional
do Desenvolvimento Eco-
nômico e ao Conselho de
Desenvolvimento lndus-
trial do MIC.

Ao revelar ontem este
pedido de adiantamento,
um assessor da construto-
ra disse apenas que se tra-
tava de uma questão de"tempo para o acerto final
da planta". Porém, existe
entre as empresas estatais
ligadas às atividades de
processamento do anatá-
sio a informação de que
falta uma definição da An-
drade Gutierrez quanto à
planta para o fornecimen-
to de cloro, se teria a parti-
cipação da Bayer ou da
inglesa Tioxide.

A tendência seria a asso-
ciaçào com a Bayer, que já
participa com a Andrade
Gutierrez da Tibrás — Ti-
tánio do Brasil S/A, na
Bahia. Há um ano, o proje-
to da Andrade Gutierrez
tinha custo estimado em
232 milhões de dólares, dos
quais 10 milhões para a
planta de cloro.

Caderneta
pode render 1
20% em julho

O presidente da ABECIP (As-
soclação Brasileira das Entida-
des de Crédito Imobiliário e
Poupança), Luís Alfredo Stoc-
kler, previu ontem que a rentabi-
lidade das cadernetas de pou-
pança no segundo trimestre do
ano (abril-junho) deverá atingir
cerca de 20% em Io de julho. No
primeiro trimestre — de janeiro
a março — a caderneta rendeu
17,46%, que serão creditados dia
1° de abril, contra uma inflação
estimada em 21% nos primeiros
três meses do ano.

Segundo Stockler, ao fixar
umà correção monetária de 5,5%
para o mês de maio — depois de
mantê-la em 5,2% em janeiro e
5% de fevereiro a abril — o Go-
vemo demonstrou sua intenção
em fazer com que "a correção
acompanhe a tendência da infla-
ção no periodo, restabelecendo
assim a paridade não inteira-
mente mantida no primeiro tri-
mestre do ano".

Últimos dias
Para aqueles que desejarem '

ampliar seu saldo, com o objeti-
vo de melhorar o rendimento do
próximo trimestre, o prazo dè'
depósitos termina ná próxima
quinta-feira, dia Io de abril,
quando também serão credita-
dos nas contas o rendimento ob-
tido de Janeiro a março. Sem
deduzir a rentabilidade, sáo per-
mitidos os saques relativos aos
juros do trimestre, e à transfe-
rencia para uma caderneta pro-
gramada na mesma empresa ou
ao pagamento da prestação da
compra da casa própria quando
o financiamento foi concedido
pela mesma empresa que tem a
conta do depositante da cader-
neta.
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Metalúrgico
faz acordo
com FIESP

São Paulo — Trinta sin-
dicatos de metalúrgicos do
interior do Estado, repre-
sentando cerca de 230 mil
trabalhadores, fecharam
ontem acordo com a Fede-
ração das Indústrias, com
aumentos de salários va-
riando de 5% a 2,8%: de
um a três salários-minimos
(Cr$ 11 mil 928 a Cr$ 35 mil
784), 5%; e até 10 salários-
mínimos (Cr$ 119 mil 280),
2,8%.

Os sindicatos do ABC,
liderados por São Bernar-
do do Campo — com exce-
ção do de São Caetano,
que aceitou — tèm até hoje
as 12h para responder se
aceitam a proposta da
FIESP. Caso não respon-
dam, a entidade dos em-
presários não entrará com
pedido de dissídio no Tri-
bunal Regional do Traba-
lho. Os sindicatos opera-
rios também não o farão e
deverá haver a interven-
ção do Governo através da
Delegacia Regional do
Trabalho.

PALAVRA
• O presidente da Federa-
ção dos Metalúrgicos do
Estado, Argeu Egídio dos
Santos, disse ontem ao
chefe'das negociações do
Grupo 14 (que reúne os 22
sindicatos da indústria
metalúrgica do Estado),
Roberto Delia Manna, que
30 sindicatos haviam acei-
to o reajuste salarial pro-
posto pela FIESP.

— Poi o melhor acordo
que tiyemos condições de
oferecer aos trabalhadores
— disse o Sr Delia Manna,
explicando que o advoga-
do dos sindicatos que não
aceitaram fechar o acordo,
Almir Pazzianotto, havia
proposto a reabertura das
negociações em todos os „
30 itens.

Na assembléia de domin-
go, o Sindicato de Sâo Ber-
nardo decidiu que se deve-
ria rediscutir a questão do
aumento real e das horas
extras, além dos critérios
de dispensas propostos pe-
los sindicatos patronais.

Os empresários também
decidiram que, se houver
greve de metalúrgicos, as
horas não trabalhadas sé-
rao descontadas nos sala-
rios e haverá "coesão de
todos os empresários", dis-
se o Sr Delia Manna.

Cimetal passa,,
aos credores

Belo Horizonte — Os
acionistas da Cimetal Si-
derurgia realizam hoje as-
sembléia-geral extraordi-
nária para votarem pro-
postas de aumento de ca-
pitai, de Cr$ 1 bilhão 800
milhões para Cr$ 7 bilhões,
e de transferência de con-
trole acionário das nove
usinas e demais empresas
do grupo aos 31 bancos
credores de Cr$ 9 bilhões.

Em Barão de Cocais, a 93
km desta Capital, onde es-
tá localizada . a principal
usina da Cimetal, os 1 mil
300 empregados colhem
assinaturas da população
para um abaixo-assinado
que será encaminhado ao
Governador Francelino
Pereira, propondo a reati-
vação das usinas o mais
rápido possível. Em greve
legal desde Io de fevereiro,
quando já estavam três
meses sem receber sala-
rios, eles querem, também,
que o Governador anteci-
pe do dia 10 para o dia 7 o
pagamento de janeiro, que
será feito pela Caixa Eco-
nômica do Estado de Mi-
nas Gerais.

Além da escassez de ali-
mentos, mesmo após cinco
remessas feitas pela Cobal-
MG, que distribuiu nos úl-
timos dois meses mais de
75 toneladas de mantimen-
tos, as famílias dos 1 mil
300 operários da Cimetal
enfrentam, agora, um novo
problema. Com a iminên-
cia do retorno das ativida-
des da usina, principal fon-
te de divisas do município,
o comércio, que deixara de
vender fiado, pelo sistema
de cadernetas, está reati-
vando a prática, mas co-
brando juros que giram de
10% a 15% por artigo, de-
nunciou um diretor do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de
Barão de Cocais.

Rede compra 500 vagões de
carga por Cr$ 5,7 bilhões

O Ministro dos Transportes, Eliseu Sobre o transporte de passageiros,
Resende, participou ontem da assinatu- Carlos Weber reconheceu que ainda há
ra rie contratos no valor de CrS 5 bilhões deficiências: "O intervalo mínimo entre
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O Ministro dos Transportes, Eliseu
Resende, participou ontem da assinatu-
ra de contratos no valor de Cr$ 5 bilhões
715 mil, referentes à aquisição de 500
vagões de carga para a Redfe Ferrovia-
ria Federal. Os 500 vagões, primeira
parte de um lote de 1 mil 400, foram
construídos no Brasil e serão destina-
dos ao transporte de carga.

Eliseu Resende disse que os contra-
tos atendem a uma demanda cada vez
maior do transporte de carga no setor
ferroviário, além de incentivar a indús-
tria ferroviária nacional, que está com
grande ociosidade. Segundo o Ministro,
até o final deste ano, os novos vagões já
devem estar em operação.

O presidente da Rede Ferroviária
Federal, Coronel Carlos Aloisio Weber,
disse que os novos vagões sâo uma
necessidade operacional da Rede. Para
ele, a renovação de material é fator
fundamental para o crescimento da ca-
pacidade de transporte oferecida.

Sobre o transporte de passageiros,
Carlos Weber reconheceu que ainda há
deficiências: "O intervalo mínimo entre
os trens é de oito minutos, quando o
ideal seria de três minutos". Ele nâo
atribui os atrasos nos trens suburbanos
a falhas na manutenção das linhas (on-
tem, com a forte pancada de chuva que
caiu à tarde sobre o Rio, os trens, atrasa-
ram mais de uma hora), mas síúí a
problemas externos à Rede, como falta
de energia elétrica.

As construtoras nacionais que parti-
ciparam do contrato são: Cobrasma,
com 160 vagões no valor de Cr$ 1 bilhão
765 milhões; Cia Santa Matilde, com 110
vagões no valor de Cr$ 1 bilhão 300
milhões; Fábrica Nacional de Vagões,
com 115 vagões no valor de Cr$ 1 bilhão
325 milhões; Mafersa, com 90 vagões no
valor de Cr$ 1 bilhão 55 milhões e Cia
Comércio Construção, com 25 vagões no
valor de 270 milhões. Nos contratos, a
RFPSA contou com o apoio financeiro
do BNDE.

Déficit chega aos Cr$ 8 bilhões
A Rede Ferroviária Federal teve um

déficit orçamentário de Cr$ 8 bilhões no
ano passado, relativos à provisão para
férias e acordos trabalhistas incluídos,
por Lei, no passivo da empresa. A infor-
mação é do Ministro dos Transportes,
Eliseu Resende, revelada ontem na Fe-
deração das indústrias do Rio de Janei-
ro, pouco antes de sua palestra a empre-
sários fluminenses.

Eliseu Resende garantiu que, não
fosse a obrigatoriedade da provisão, a
RFFSA já apresentaria um pequeno
superávit ano passado, contra um défl-
cit de aproximadamente Cr$ 30 bilhões
no exercício anterior. O Ministro justifl-

cou o grande volume de recursos desti-
nados a férias e acordos trabalhistas
pelo fato da empresa ter "quase 100 mil
^empregados, uma folha salarial de Cr$ 9
bilhões por mès".

Depois de comentar alguns pontos
do "projetão ferroviário", pelo qual pre-
tende investir Cr$ 1 bilhão 200 milhões
num período de 5 a 8 anos, com partici-
pação de Cr$ 400 milhões do Banco
Mundial e o restante de recursos orça-
mentários, Eliseu Resende admitiu a
existência de planos para separar o se-
tor de carga do setor de passageiros na
RFPSA.

Cantagalo custará US$ 50 milhões
O novo projeto do ramal de Cantaga-

lo, para escoamento da produção de
milhões de toneladas de cimento previs-
ta para a região no final desta década, é
em bitola métrica, tem cerca de 50 qui-
lômetros de extensão em traçado novo
até a linha do centro e custará cerca de
50 milhões de dólares, segundo o Minis-
tro dos Transportes, Elizeu Resende.
Sua execução dependerá, entretanto,
de ser incluído pelo Banco Mundial no"projetão ferroviário" do Ministério dos
Trasnportes, sem o que não haverá re-
cursos para sua construção.

A decisão será tomada em janeiro do
próximo ano, quando virá ao Brasil
uma comissão do Banco Mundial para
examinar globalmente o "projetão" —
que terá seus estudos concluídos em
novembro — e decidir sobre a concessão
do financiamento. Até lá, a região rece-
berá a pavimentação da rodovia RJ
158/160, que faz a ligação com a BR 393 e
dai para os centros consumidores.

Detalhes
Os pormenores do projeto para aten-

der o escoamento da produção de ci-
mento de Cantagalo foram revelados
pelo Ministro Eliseu Resende, em entre-
vista e em palestra, ontem, na Federa-
ção das Indústrias do Rio de Janeiro.
Segundo estimou, a rodovia será pavi-
mentada em 18 meses ao custo de Cr$
900 milhões, embora ainda não estejam
definidas as fontes de recursos.

O primeiro projeto do ramal de Can-

tagalo apresentava um custo de 400
milhões de dólares em bitola larga. Pos-
teriormente foi reestudado e seu preço
caiu bastante. Agora a única solução
considerada viável pelo Ministro dos
Transportes é fazer o ramal em bitola
métrica, para transbordo aos trens de
bitola larga da Linha do Centro.

O custo total estimado para o "proje-
táo ferroviário" é de 1 bilhão 200 mi-
Ihões de dólares. O Banco Mundial en-
traria, conforme espera Eliseu Resende,
com cerca de 400 milhões de dólares e o
restante caberia ao Ministério dos
Transportes, com recursos orçamenta-
rios.

Em sua palestra a empresários flumi-
nenses, o Ministro revelou a existência
de estudos entre sua pasta, a SEPLAN e
o Ministério da Fazenda, para, em 10
meses, promover uma reestruturação
administrativa no setor ferroviário, com
revisão de tarifas e alterações na estru-
tura da RFFSA. Neste caso estaria o
estudo de separação da RFFSA em
duas, uma para carga e outra para pas-
sageiros — que se uniria ao Metrô —
considerada "remota" por Eliseu Re-
sende.

O "projetão" atenderá a 14 mil dos 23
mil quilômetros da malha ferroviária
brasileira, modernizando os trechos ob-
soletos. Cobrirá ainda os trens suburba-
nos, implantará anéis ferroviários, diri-,
gira as ferrovias para as regiões agríco-
las e financiará a aquisição de novos
equipamentos.

Credibanco
inaugura
sede no Rio

O Sistema Financeiro
Francês e Brasileiro-
Credibanco inaugurou on-
tem sua nova sede no Rio,
para concentrar todas as
suas empresas em um mes-
mo prédio e facilitar o
atendimento aos clientes.
Elas ocuparão, a partir de
agora, seis andares (com o
Io subsolo) no prédio à Av
Rio Branco 193.

O Banco Francês e Bra-
sileiro, associado ao Credit
Lyonnais, de Paris, é o
maior banco estrangeiro,
no país em volume de de-
pósitos. Em dezembro últi-
mo, segundo dados da
Revista Bancária, atingiu
um total de Cr$ 32 bilhões
854 milhões. Em emprésti-
mos, entretanto, com Cr$
69 bilhões 151 milhões, per-
de á liderança para o Citi-
bank, que atingiu em de-
zembro, Cr$ 81 bilhões 138
milhões.

Associado ao Banco de
Investimento Credibanco
SA — cujo controle aciona-
rio pertence ao Grupo
Marcellino Martins e tam-
bém o Irving Trust Com-
pany — forma o Sistema
Financeiro Francês e Bra-
sileiro-Credibanco, com
mais seis empresas: uma
financeira, corretora de se-
guros, empresa de leasing,
distribuidora, corretora e
uma prestadora de servi-
ços a projetos técnicos
agropecuários.

O banco comercial Fran-
cês e Brasileiro é o maior
banco estrangeiro em nú-
mero de agências: cerca de
27 no Estado de São Paulo
(onde funciona a matriz) e
oito no Estado do Rio. Na
inauguração de ontem,
além da diretoria do Fran-
cês e Brasileiro do Credi-
banco, esteve presente o
diretor de assuntos inter-
nacionais do Credit Lyon-
nais, Bernard Thiolon.

(Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo,
venda das debéntures).

não se tratando de oferta de

Banco Bozano, Simonsen de Investimento S.A.
Unibanco — Banco de Investimento do Brasil S.A.

Multi-Banco Internacional de Investimento S.A.
Banco de Investimento Garantia S.A.
Banco Crefisul de Investimento S.A.

Banco de Investimento BCN S.A.
Comind — Banco de Investimento S.A.

Banco Finasa de Investimentos. S.A.
Novo Norte Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Patente S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Banco de Montreal Investimento S.A. — Montrealbank

Banco Maisonnave de Investimento S.A.
Banco de Investimento Credibanco S.A.

Arbi S.A. Sociedade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
SLW — Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Mesbla S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Stock S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários

Liberal Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.

Comunicam que foram subscritas e ingetralizadas 7.200 debéntures simples não
conversíveis em ações, da:

SIDERÚRGICA HIME S.A.
Sede Rua Baríc de Sio Gonçalo 196-A Neves Sáo Gonçalo RJ

no montante de

Cr$ 1.046.851.200,00
Correspondentes à integralização da 2° emissão de debéntures ao
portador, aprovada pela AGE de 25.01.82. O preço de lançamento foi o
equivalente a 100 (cem) ORTN's na data da liquidação, acrescido de
correção monetária e juros de 10% ao ano, ambos calculados exponencial-
mente em função dos dias decorridos, desde a data da emissão até a data
da subscrição.

Registro na CVM: SE P/GE R/D EB—82/033 de 18.03.82
Lançamento coordenado pelo

=11 BANCO BOZANO, SIMONSEN Di INVESTIMENTO S.A.
Av. Rio Branco, 138 -'. Rio de Janeiro - RJ.

Sudepe tem 300 t de peixek
para o Rio na Semana Santa

Brasília — Os consumidores do Rio
de Janeiro, São Paulo e Brasília te-
rão a sua disposição 600 toneladas de
peixe a preço inferior de mercado, na
Semana Santa. A informação é do supe-
rintendente da Sudepe, Roberto Ama-
ral. No Rio, os peixes poderão ser adqui-
ridos nas unidades móveis de venda da
SUDEPE.

Das 600 toneladas oferecidas, 300 se-
rão comercializadas no Rio de Janeiro,
260 em São Paulo e o restante, em
Brasilia. Serão oferecidas três espécies
de peixes à população: sardinha, pesca-
da pequena e corvina.

Nos dias da Semana Santa o consu-
midor carioca pagará no mínimo Cr$

100 e no máximo Cr$ 550 pelo quilo de-
peixe fresco, resfriado e congelado. A-
decisão da SUNAB foi divulgada ontem
no Rio e vai valer dos dias 4 a 12 de abril
tabelando os preços no atacado e vare-
jo. O produto industrializado ou conge-
lado e o peixe importado ficam livre do
tabelamento.

A decisão da SUNAB determina
também que os preços do peixe deverão
ser afixados "em letras e algarismos de
pelo menos dois centímetros, em local
visivel e de fácil leitura para o público
consumidor". O produto ao consumidor
deve ser embrulhado em papel imper-
meável, plástico ou saco plástico.

Para Para o
OS PREÇOS DA SEMANA SANTA varejista consumidor

Cr$ Cr$

Arraia, Bonito, Enxada, Mistura, Tira-Vira, Xlxarro 70 100
Abrotea, Bagre, Castanha, Cavalinha, Espada, Galo
Goete, Gordinho, Piraúna, Sardinha, Serra 95 120
Corvina, Maria Mole, Merluza, Parati, Traíra,
Trilha, Viola Xaréu, Xerelete 150 200
Atum, Cavala, Dentão, Olho de Cão, Pescadinha, Sorococa 180 240
Olhete, Olho de Boi, Pargo, Perna de Moça 220 280
Anchova, Batata, Dourado, Sioba e Tainha , 250 330
Garoupa, Queimado, Vermelho 320 420
Badejo, Cherne, Namorado, Robalo 450 550

I

Delfim diz que dívida de
estatal não terá correção

\
Brasília — A possibilidade de as

empresas estatais pagarem suas dívidas
atrasadas junto ao setor privado, com
correção monetária, foi afastada ontem
pelo Ministro do Planejamento, Delfim
Neto, que declarou porém considerar a
pretensão dos empresários justa. Disse
que "no momento oportuno" será enca-
minhada ao Presidente Figueiredo uma
proposta visando a adoção do mecanis-
mo, mas apenas para novas dívidas das
estatais, não envolvendo as parcelas
vencidas.

Em rápida entrevista na solenidade
de abertura da 7a reunião do conselho,
de administradores do Banco do Nor-
deste, explicou que o Governo está "ar-
rumando a casa" para depois tomar
uma decisão quanto à aplicação da cor-'
reção monetária nos débitos das esta-
tais. Entre as maiores devedoras estão a
Siderbrás e o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem-DNER. Pelos
levantamentos mais recentes do Minis-
tério do Planejamento, a dívida oscila
entre Cr$ 50 bilhões e Cr$ 100 bilhões.

Restituição do Imposto de Renda
m

0 time do Bradesco
continua em campo

para receber sua
Declaração de Renda

com direito a
Restituição, Imposto

ou Isenta,

-i

A

a III

até 17/05.
Atenção:

16/04, último dia para você entregar
sua declaração com imposto

a pagar, dentro do prazo.
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COMPANHIA ABERTA
CGC (MF) N° Í9.527.639/0001 -58

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acio-

nistas, na sede desta Sociedade, na Praça Rui
Barbosa, 80, em Cataguases (MG), os documen-
tos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404,
de 15/12/76, relativos ao exercício social encer-
rado em 31/12/81.

Cataguases, 26 de março de 1982
Ivan Müller Botelho

Presidente (P
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VASP prevê compra
de 22 aviões no
plano para 84/86

Brasilia — O plano de renovação
; da fronta aérea da VASP para o biênio
84/86 prevê a aquisição de 22 novos
aviões, dos quais 13 Boeing-737-300 e
nove Airbus A-310. Ontem o presidente
da empresa, Geraldo Meira, esteve
com o Ministro da Aeronáutica, Briga-
deiro Délio Jardim de Mattos, para lhe
fazer uma exposição do plano.

A compra engloba um investimen-
to de 640 milhões de dólares, dos quais
390 milhões na aquisição dos Airbus e
250 milhões junto à Boeing. Segundo o
Sr Geraldo Meira, o investimento efeti-
vo da VASP no plano 84/86 é de somen-
te 150 milhões de dólares,, na medida
em que, adquirindo os 22 novos apare-
lhos, a empresa pretende vender 13
aviões atualmente em uso: sete do tipo
Boeing-737 e seis Boeing-727.

Mais três
A VASP tem três aviões Airbus-300

para receber, o que ocorrerá até o final
do ano, embora estes aviões façam
parte do plano de renovação de 1980,
esclareceu o presidente da empresa.

O Sr Geraldo Meira informou que
ainda esta semana o plano de renova-
ção 84/86 será encaminhado à Cotac —
Comissão de Transporte Aéreo Civil,
subordinada ao Departamento de
•Aviação Civil do Ministério. O Boeing-
737-300 tem cerca de 200 lugares e o
Airbus A-310 em redor de 300.
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A Varig lançou nos vôos para Nova Iorque, Paris e
Frankfurt operados pelos Boeing-747-200B a Cias-
se Executiva, intermediária entre a primeira e a
econômica, com poltronas especialmente redese-
nhadas, mais largas e confortáveis, testados por
Jô Soares, dispostas em fileiras de oito assentos
com uma distância de aproximadamente um me-
tro entre uma poltrona e outra, permitindo ao
passageiro maior liberdade de movimentos. Uma
equipe de três comissários atende às 30 poltronas
da Classe Executiva, para a qual foi criado um
serviço de bordo especial que inclui carta de
vinhos com escolha de bebidas, prato de entrada e

o principal à Ia carte

Sika — Lutz Zabel, gerente de tecnologia de
produtos na área de materiais para juntas da
Sika AG de Zurique, estará no Brasil de hoje
até 10 de abril visitando a co-irmã brasileira
Sika S/A Produtos Químicos para Construção.

¦
Banerj — O Banerj inaugura hoje às 15h sua
segunda Casa da Poupança, na Rua Dias da
Cruz, 273, Méier.

¦
Ferranti — Hoje às llh30min na Diretoria de
Armamento e Comunicações da Marinha, será
realizada a assinatura de um contrato entre a
Marinha e a Ferranti para fornecimento de
sistemas de controle de armas para as novas
corvetas da Marinha do Brasil.

¦
Economistas — O Io Encontro dos Economis-
tas do Rio de Janeiro começa amanhã e vai até
9 de abril no campus da Pontifícia Univérsida-
de Católica do Rio de Janeiro.

¦
Embratel — Pela primeira vez no Brasil a
ulcera e seu tratamento seção debatidos entre
médicos de todos os Estados, por televisão, ao
vivo e em circuito fechado, via Embratel, ama-
nhã. A partir da central do Rio haverá comuni-
cação com mais de 10 estúdios da Embratel em
todo o país.

¦ .
Case — A Case Consultores, divisão da Catho
Progresso Profissional, associou-se à David
Chambers & Associates Inc, de Nova Iorque,
para facilitar seus trabalhos de recrutamento e
seleção de executivos no exterior.

¦
Novik — A Novik Indústria e Comércio S/A
distribuiu Cr$ 14 milhões 300 mil entre os 800
funcionários, quantia correspondente a 20%
dos lucros obtidos pela empresa em 81.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

13V sobe 3,9% e vai

Ç. para 41 179 pontos
A boa valorização das blue-chips estatais,

puxando o resto das ações para cima, fez com
que o índice Geral de Lucratividade — IBV —
médio apresentasse uma alta de 3,9%, indo
para 41 mil 179 pontos. O volume de negócios,
contudo, foi pequeno, totalizando Cr$ 1 milhão
168 mil: Cr$ 461 milhões à vista, Cr$ 4,8 milhões
a termo e Cr$ 702 milhões a futuro.

Apenas três títulos sofreram desvaloriza-
ções no pregão de ontem da Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro: Light OP, com queda de 5,33%
Fertisul PP (2,56%) e Telerj PN (1,12%). Samitri
OP com valorização de 15,34% fechou cotada a,
Cr$ 1,95. Em seguida vieram Mannesmann OP
(7,71%); Petrobrás PP (7%); Banespa PP

| (6,59%); e Belgo Mineira OP (4,56%).
i Continua intensa a concentração de opera-' 
ções em Petrobrás PP, cujos contratos a futuro

; representaram 83,84% e à vista 35,93% dos
negócios. Com muitos boatos acerca de novos

I poços comerciais, o papel se recuperou um
pouco ontem, passando para Cr$ 9,30 à vista e
Cr$ 9,60 ho mercado futuro.

Cotaçòm (Cr*> % S7 índ d»
Quant Méd do Lucra»

Titulo» (mll) Abe.it Fech Mo» Min MédDIaontNo ano Titulai

Cotações (Cr*)
Quant /

(mll) Ab.it Fech Man Min

% SI lnd do
Méddo lucrai

MédOlaantNo ano

Aqrimisapp 200 3,55 3.55 3,55 3,55 3,55 — 1IB.33 Mannesmannop 3.371 3,90 3.77 3.90 370 3,77 7,71 190,40

Alparaolosos 119,90 19.90 19.90 19,90 19.90 -120.61 Mannesmannpp 4.492 3,00 3.00 3,00 2/95 3,00 2.39 196.08

B.Brosilon 1.S80 11.00 H.40 H.40 11.00 11.30 4,15 161.89 Mesbla 57-PI op 4,00 4.00.4,00 4,00 4,00-3.62 104,99

BBrasilpp 9.049 12,00 11,90 12.30 11.90 12.03 3,71 162,35 Mesbla 57-PI pp 601 2,60 2,60 2,65 2,60 2,61 EST 111,06

B. Econômico pn 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00 -192,31 No-donop 500 3,70 
3,70 3,70 3,70 3,70 -"9,35

BNocionalon 301 2.90 2,90 190 2,90 2,90 EST 135,51 Poul.F. Luíop 1.200 0,55 0,55 0.55 0,55 055 -8,33 61,11

B Nacional pn 1.226 2.90 2,90 2.90 2,90 2.90 EST 135,51 Pet. Ipiranga pp 54 4,40 4,25 4,40 4,25 4,33 — 48,29

BNordesteon 16 3,75 3,75 3.75 3,75 3,75 0.27 191,33 Pel-obrasan 6,00 6.00 6,00 6,00 6,00 2,74 65.29

B Nordeste pp 10 5,00 5,00 5.00 5.00 5,00 EST 165,02 Pet-obraspp 17.787 9,60 9,30 9,65 9,20 9,32 7,00 162,37

Bamerlnd.Segp. 1.615 3.50 3.55 3,55 3,50 3,50 -104,48 RealConsdn II 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 - 93,02

Banebpp 100 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2.50 172,27 Real Con» en 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 — 93,02

Boneripp 1909 1,85 1,80 1.90 1.80 1 ,B4 2,22 657,14 RealConsfn 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 - 68,97

Banespa pp 9.656 2,75 2.71 2,90 2,70 2,75 6,59 171,88 Riograndense pp 15 2,90 2.90 2,90 2,90 2,90 - 130,63

Barbaíaop 2.100 3,80 3.80 3,80 3,80 3,80 EST 160.34 S. Nacional bn 0.40 0,40 0,40 0.40 0.40 - 133,33

BelooMlnVop 414 3.81 3,85 3.90 3,81 3,90 4,56 126.21 Samitriop 5.147 1,80 1.95 1,95 1,80 1,88 15,34 131,47

Bai:Slmonsenpp 7,45 7,35 7,45 7,35 7,40 4,23 127,15 T.Jan.rpp 20 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 -120,69

Bradescoos 71 3 70 3,70 3,70 3,70 3,70 EST 176,19 Tecnosolopp 200 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 EST 108,33

Bradescops 805 3,70 3,75 3,75 3,70 3,72 0,54 173,02 Telorjo. 50 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 7.69 140,00

Bradescolnvos 23 4,20 4,20 4,20 4.20 4.20 — 161,54 Teler.on 151 0,60 0,60 0,66 0,60 0,66 -5,72 146.67

Bradescolnvps 4.20 4,20 4.20 4,20 4,20 0,48 190,91 Telerjpn 2,65 2,66 2,66 2,65 2,66 -1,12 47,78

BmdescnTurns 74 291 2 91 2 91 2 91 2 91 — Uniboncopo 304 2,00 2,05 2,05 2,00 2,05 2,50 172,27

Brohmaop !SB W0 MO ilO W0 EST 151,90 Vale R Doce pp 1.910 13.20 12.75 13.30 12,70'12.83 2,07 170,39

Brahmapp 1.739 4,70 A.B0 4,80 4,70 4.78 1,70 205,15 Whi.eAAart.op 8.791 2.80 2,70 2,80 2,66 2,71 2,26 164,24

Cemigpp 500 0,86 0,87 0,87 0.86 0,86 1,18 136,51 —— ——————————
Cernia Prtpp 575 0.77 0,80 0,80 0,77 0,77 — 148,08 -. «¦ rCerjop 1.690 1.25 1,25 1.25 1,25 1,25 EST 178,57 MerCaUO IUtUrO
CorreaRib.pp 10 0,37 0.37 0,37 0.37 0,37 15,63 92,50 _______________________________——
Credireolon 2,00 2.00 2.00 2,00 2,00 — —

DocasSanlosop 840 2,41 2.44 2.44 2,40 2,41 1,26 121,11 Titulo. Venc. U». Méd. °^"U""'>

Ferro Bros. pp 39 2,58 2.60 2,60 2.58 2,59 1,17 121,03 B.Bro.il pp abr 12,35 12,48 5.080

Fertisul pp 2.650 2,00 1,90 2,00 1,90 1,90 — 139,71 Banespa pp obr 2,82 2,87 9.500

FNVVelculospa 1.000 1,50 1.50 1,50 1,50 1,50 —108.70 . Borboro op obr 4.03 4.03 3.860

locbpeop 731 2,80 2.80 2,60 2,80 2,80 — 143,59 AAonnesmann op mai 4,35 4,35 ,'°?°
Lighlop 1.506 0.75 0,68 0,75 0,67 0,71 -5,33 147,92 Petrobrás pp obr 9,60 9,74 60.450

Lobiaspp 3,70 3,70 3.70 3,70 3,70 — 109,47 White Mort. op obr 2,80 2.80 1.050

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO

São Paulo — A Bolsa de São Paulo fechou,
. ontem, com um decréscimo de 9,6% no volume
total negociado (Cr$ 1 bilhão 41 milhões) em
relação ao pregão da última sexta-feira. O pa-

, pel mais negociado à vista foi o da Petrobrás,
responsável por 23,6% do volume deste mer-
cado.

Ainda continuam na Bolsa os comentários
desfavoráveis à resolução do Conselho Monetá-
rio que ampliou a faixa de aplicação obrigató-
ria em papéis da dívida pública. O mercado de
opções apresentou 688 negócios, com um volu-
me de prêmios de Cr$ 383 milhões 900 mll.

Tlluloi Aber. Min. Méd. Móx. Fech. Oic. Quonl.
(mll)

Titulo» Aber. Min. Méd. Mó». Fech. Om. Quant.
(mil)

Títulos Méd. M6«. Fech. Otc. Ouonl.
(mll)

Aços Vill op
Aços Víti pp
Adubos Cro pp
Alpogartos on
Alpogartos pn
Amazônia on
Antarct Nord on
Antarct Nord pn
Antarctica on
Aniorctica pn
Artex pp
Au*tliar on
Auxiliar pn

Bond C F Inv on" 
Band lnv pp
Bondeirantes on

. Bandeirantes pp
Banespa on
Banespa pn
Banespa pp
BordeMa pp
Bates Brasil op
Belgo Mineir op
Bic Monork op
Bradesco on

. Bradesco pn¦ Bradesco Fin on
['¦ Bradesco Fin pn
. Bradesco lnv on
tj Bradesco lnv pn

Bradesco Tur on
Bradesco tur pn
Brohma pp
Brasil on t
Bras<l pp
Brasmotor pp

Jj Cam Corroa pp
, Casa Anglo ap
. CBV Inds Mec pp'¦ 

Cerv Polar pn
.* Cesp pp" 

Cbapeco pp
Cia Hering pp'- Cm Aratu pn* Cim Aratu op

f Com Corumbá on
, Ctm Corumbá pn'-, Om Mau pp

Cim llau pp
Cimepor pn
Cimepar pn

, Cimepor pp
Cobrasma pp

0.60 0,60
0.67 0,64
0,80 0,80

19,20 19,20
16.50 16,00

1,49
2.35
3.40
5.00
4.10
2,20
1,70
1.30
2,00
7,75
1.90
2.40
2.00
2.50
2,75
2.15
8.50
3,75
8.00
3.70
3.70
3,86
3.92
4,40
4,40
3.00
3,00
4,80

00

1,45
2,35
3,40
5,00
4,10
2,20
1,70
1.30

2,00
7,75
1,90
2,35
2.00
2.50
2.70
2.10
8,50
3.75
8,00
3,70
3,65
3.66
3.92
4.30
J.30
3.00
3.00
4,78

11,00

0,60 0,60
0,66 0,67
0.80 0,80

19,20 19,20
16,16 16,50
1,47 1,49

1
I 1,70 11,70

7.20 7.20

2.35
3.40
5,00
4,10
2.22
1,70
1,30

2,00
7,77
1.90
2.37
2.05
2,59
2,74
2.14
8,50
3,79
8,00
3,70
3,69
3,86
3,99
4,30
4,31
3,00
3.00
4,80

2,35
3,40
5,00
4.10
2,22
1,70
1,30

2,00
7,80
1,90
2,40
2,10
2.65
2.80
2,15
8,50
3,80
8,00
3,70
3,75
3.86
4,00
4.40
4,40
3,00
3,80
4.80

11,15 11.30
12,04 12,30
7.46 7.60

9,40
9,50

9,40
9,50

16,50 18,50
3.35 3,25
0.67
2.30
7.50
0.37
1.10
1.00
4,00

0.65
2.30
7.50
0,37
1,10
1,00
4,00

14.00 14.00
13.00 13.00

1.35
1.40
1.80
2.65

1.35
1,40
1,80
2.62

9,40
9,50

18 50
3,35
0,65
2,30
7,50
0.37
1.12
1.00
4,00

14.01
73.00

1.35
1.40
1.80
2.63

9,40
9,50

18,50
3.35
0.67
2,30
7,50
0.37
1.15
1,00
4,00

14.10
13.00

1.35
1.40
1.80
2.65

0.60
0,65
0,80

19.20
16,30

1,46
2,35
3.40
5,00
4,10
2,20
1,70
1,30

2,00
7.80
1.90
2,35
2,05
2.60
2,70
2,15
8,50
3,80
8.00
3.70
3,65
3.86
4.00
4,30
4,30
3.00
3.00
4.80

11.30
12.00

7.0

9,40
9,50

18.50
3.25
0.66
2.30
7.50
0.37
1,15
1.00
4.00

14,10
13.00

1,35
1,40
1,80
2.62

— 50
-2.9 5.314

+ 6,6
2,0
2.6

+ 0.6

+ 4,0
5,0
4,0

+'2.5
+ 6,1

1,8
+ 2,3

+ 2.7

1.3
+ 1.5
+ 3.8

2.2
2.2

+ 3,4

+ 2,7
+ 2,5
+ 7.0

+ 1,5
34

1.025
61

1.868
74

160
936

36
2

1.124
44

398

24
150
725

1.168
1.409

4â4
1.944
1.644

5
1.379

10
1.138
4.712

II
717
301
843

76
600

1.670
760

4.169
350

78
100
43

I 001
7.436

600
100

17
380

39
7

970
486
255

63
150

1.012

Coeit Const pp
Confob pp
Consl A Lind pp
Const Beter pp
Copas pp
Copene on
Copene pp
Cosi gua on
Cosi gua pn
Cruzeiro Sul pp
D F Vasconc op
Dist Ipirang pp
Duratex pp
Duratex pp
Ecisa pp
Econômico pn
Eletrobrás pp
Eluma pp

Engesa pp
Estrela pp
Estrela pp
Eucatex pp
Fab C Renaux pp
Ferro Brás op
Ferro Bros pp
Fertibros pp
Fertisul pp
Francês Bra* on
Frigobros pp
Fund Tupy pp

lnd Villares op
lnd Villares pp
lochpe pp
lochpe pp
Uap pp
Itaubanco pn
Itausa on
Itausa pn

J H Santos pp
Joaquim Oliv pn
Lark Maqs pp
lighr op
Lobras pp
Madeiril pn
Magnesita on
Mag nes i to pp
Manah pp
Manasa pp
Mariso! pp
Mec Pesada pp
Merc Brasil pn
Merc S Paulo pn
Moinho Flum op
Moinho Lapa pp
Momho Sani op

Nacional on
Nacional pn
Nord B'OS'l on
Nord Brasil pp
Noroeste Esl pp
Paranapanema op
Paranapanema pp
Paranapenema pp
Paul F Luiz op
Perdigòo pp
Pet Ipiranga pp
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Peve on
Phebo op

0,78
2,45
0,65
1,30
1,10
4,95
2,40
1,80
2,00
0.95
1,50
5.10
2,90
2,80
0,78
5,80
1.95
1.56

0,77
2,45
0,65
1,30
1,10
4,95
2,35
1.70
2,00
0,95
1.50
5,10
2,90
2.80
0.78
5.00
1,95
1,56

0,78
2.49
0.65
1,30
1,14
4,95
2,36
1.70
2,00
0,95
1,50
5.10
2,90
2,80
0,79
5,86
1,97
1.59

0.78
2,50
0.65
1,30
1.15
4,95
2,40
1.70
2,00
0,95
1,50
5,10
2.90
2.80
0,80
6,00
1,97
1,60

0.78 120
2,50 +2,0 174
0.65 100
1,30 +8,3 100
1,15 +4,5 1.025
4,95 612
2,35 -2,0 529
1,70 10
2,00 -6,1 200
0,95 28
1,50 305
5,10 300
2,90 4.000
2.80 +1.8 250
0,80 +2,5 300
6,00 -1.6 18
1,97 +1,0 12
1.56 + 0,6 590

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 580
2,75 2.75 2,75 2.75 2,75 +1.8 156
2,60 2.60 2,60 2,60 2,60 +4,0 1.000
3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 -1,4 500

1,40
1.50
2,55
1,00
1,65

14.00
1,70
1.95

1.40
1.50
2.50
1,00
1.85

14,00
1,70
1,95

0,85 0,85
0,70 0,70
4,00 4,00
3,85 3,85
2,90 2,90
3.50 3,45

1,40
1,50
2,55
1,00
1.85

14.00
1.72
1.99

0.85
0,71
4.00
3.86
3.00
3.50

1,40
1,50
2,55
1,00
1,85

14,00
1,75
2,00

0.85
0.71
4,05
4,00
3,00
3,51

1.40 +3,7 700
1,50 13
2,50 +6,3 310
1,00 100
1,85 -7,5 200
14,00 -6,6 40
1,75 -2,9 23
2,00 +2,5 1.000

0,85 —
0,71 +1,4
4,05 —
4,00 +2,5
3,00 +7,1

500
720
205
420
300

3,45 +1.4 3 800
13.70 13.70 13,70 13,70 13,70 +3,0 527
14 30 14,30 14,30 14,30 14.30 +0.7 360

2,65 2.65
0.90 0.90
0.87 0,85
0.66 0,66

0,80 0,80
1,05 1.05
2.35 2,35
2.50 2,50
1,40 1,40
0.75 0.75
2.45 2.40
4,80 4,60
3,65 3,65
7,40 7.40
1,10 1.10
6.60 6,40

2.90 2,90
2,90 2,90
3,70 3,70
5,00 5,00

2,65
0,90
0.85
0,66
4,31

0,80
1,05
2,35
2,50
1.40
0.75
2,45
4.80
3.65
7.40
1.10
6,44

2.65
0.90
0.87
0.66
4.31

0.80
1.05
2.35
2,50
1,40
0,75
2.45
4,80
3,65
7,40
1.10
6,60

2,90 2,90
2.90 2.90
3.70
5.00
3.96

3.70
5.00
3,98

2.65
0.90
0,85
0,66
4.31

0.80
1,05
2,35
2,50
1,40
0,75
2,40
4,80
3.65
7,40
1.10
6,40

2,90
2,90
3,70
5,00
3,95

-1.8 1.236
179

3.250
+ 1,5 382
+ 8,5 1.004

3.268
9

10
94-

7.124
575

1.107
179
50
15

308
228

+ 6.2
+ 2.0

-6.8
-1.3

60
225

24,00 24,00 24.00 24.00 24.00
21,00 21,00 21.00 21,00 21,00

1,90 1,90
0,60 0,60

4,40 4,35
5.50 5,50

1,92
0,60
1.75
4.39
5,76

1,97
0,61
1.75
4.40
5,85

1,97
0,60
1.75
4,40
5,85

8,30 8,00 8.11 8.30 8,00
9,51 9,20 9.32 9.65 9,20
5.50 5,50 5.50 5,50 5,50
2.95 2,95 2.95 2.95 2,95

100
60

390
175

16 526
287
236

2 265
302

24
16.251

2.6 700
104

Pir Brasilia pp
Pirelli op
Real on
Real pn
Real pp
Real Cia Inv pn
Real Cia Inv pp
Real Cons pn
Real Cont pn
Seal Cons p'n
Real Cons on
Real de Inv on
Real de lnv pp
Real Pari pn
Real Part pn
Reol Parf on
Ref ri par op

Sadia Avicol pp
Sadia Avicol pp
5adia Concor op
5adia Concor pp
Sadia Concor pp
Sadia Joacab pp
Schlasser op
Servix Eng op
Sharp op
Sharp pp

Sid Açonorle pn
Sid Açonorte on
Sid Açonorte pp
Sid Guaira pp
Solorrico op
Salorrico pp
Souza Cruz op
Sou/a Cruz op
Sta Olímpia pp
Sudomeris on
Suzano pp

Technos Rei on
Telerj on
Telerj pn
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Transbrasi! pp

Unibanco pn
Unibanco pn
Unibanco on
Unibanco pp
Unibanco pp
Unibanco Inv pn
Vale R Doce pp
Vai mel op
Varig pp
Vidr Smarrna op
Vigorelli op
Votec pp
Vukabrós pp
Whit Marlins op
Zonini pp

1,11
3,50
4,05
4.12
4.30
9.15

10,00
4,80
4.80
5.90
4,50
7,50

1,11
3,50
4,05
4,10
4,30
9,15

10,00
4,80
4.80
5,90
4,49
7,50

27,00 27,00
4,40 4,40
4,30 4,30
3,80. 3,80
2.00 2,00

3,35
1,40
1,60
4,70
2,00
2,60
1,35
0,95
1,60
2,44

1.01
0,70
1,45
1.25
0,35
0,47
9,00
8,30
0.70
6,70
1.50

0,95
0,55
2.55
1,05
1,05
3,51
3,50
0,98

1.90
1,85
1.90
2.10
2,00
6,00

12.60
1,89
2,70
5,55
0.40
0.65
2,81
2.66
1.95

3,35
1,40
1,60
4,70
1,90
2,60
1,35
0,95
1.55
2,25

1.01
0,70
1,45
1,25
0.35
0.45
9,00
8,30
0,70
6,70
1,50

0.95
0,55
2,55
1,05
1,05
3.51
3,50
0.98

1,88
1,85
1.90
2,00
1,95
6,00

12,60
1.89
2,70
5.50
0.40
0,65
2.81
2.65
1.95

1,11
3.50
4,07
4,18
4,39
9,15

10,00
4.80
4,80
5,90
4,55
7,50

27.00
4.46
4.32
3.80
2,00

3,35
1.43
1.60
4,71
1.92
2,60
1,35
0,95
1,59
2.35

1.01
0.70
1.45
1,25
0,35
0.46
9.40
8.30
0.70
6.70
1.50

0,95
0.62
2,59
1.06
1.05
3,51
3.50
0.98

1,95
1,92
1,92
2.05
1.95
6.00

12.61
1,95
2,80
5,52
0,40
0,65
2,81
2,65
1.95

1,11
3,50
4,27
4.27
4,40
9,15

10,00
4,80
4.80
5,90
4,60
7,50

27,00
4,50
4,50
3,80
2,00

3,35
1.45
1.60
4,75
2,00
2,60
1.35
0.95
1.60
2.44

1,01
0,70
1.45
1,25
0.35
0.47
9,50

¦ 8,30
0,70
6,70
1,50

0,95
0.62
2.65
1.07
1.05
3,51
3,50
1,00

1,95
1,95
1,95
2,12
2,00
6,00

12,80
1.95
2,85
5,55
0,40
0.65
2,81
2.66
1.95

l.ll
3.50
4,27
4,27
4,40
9,15

10,00
-4,0
4,80
5,90
4,60
7,50

27,00
4,50
4,30
3.80
2.00

3,35
1.45
1.60
4,75
1.90
2,60
1,35
0,95
1,55
2,25

1,01
0,70
1,45
1.25
0.35
0,47
9.40
8.30
0.70
6.70
1.50

0.95
0,60
2.55
1.07
1.05
3.51
3.50
1,00

1,95
1,95
1.95
2,10
2,00
6,00

12,80
1.95
2.80
5.50
0.40
0,65
2.81
2.65
1.95

-9,0

+ 5,9
+ 3,6
•10,2

+ 5,2
-4,0
-4,0

-10,0
-6,1
-6,8
¦3.5

-4.4

-5.0
¦6,0
-8,1

205
30

615
1.216

315
20

1.210
15
4

100
177

10
86

352
107
102
26

180
11
31

100
1.352

20
2.810

400
2.300

245
56
42

706
-3,8 450

+ 9.3 200
+ 2,1 2.873
+ 4,4 1.021
-12,2 148

50
+ 3,0 58

77
120

•1,6 415
• 1.9 23
-2.7 19
-4.5 5

+ 3.7
+ 5.4
+ 5,4

+ 4.7

+ 1.5
•2,5

+ 7.6
•0.9

+ 0,3
+ 1,9

•2,5

40
5

481

197
210
178

3.962
1.601

109
1.101
1.225

800
2.592

100
130

1.574
338
100

-4,0
+ 9,1

-1,6
¦6,0
- 1.1
-6.3

-9.0

Opções de compra

Código Acõo-Objeto Sério Quant. (mil) Abart. Méd. Ult.
OBB7 bb pp c 22 obr 12,00 20 250 0,90 0,84 0,70
OPri et pp e 25 obr 9,50 481.500 0.80 0,75 0,61
OPM 18 pmoppc33 jun 2.00 12 100 0,44 0,46 0,49

V
BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE

i

Nova Iorque — A Bolsa de
Valores de Nova Iorque apre-
sentou, ontem, uma sessão ir-
regular. Mas, uma hora antes
do encerramento, os valores
da Bolsa subiram, tendo o
índice Dow Jones atingido
823,72 pontos, com alta de
5,80 pontos. Foram negocia-
das 37 milhões de ações apro-
ximadamente.

O anúncio de que as enco-
mendas de máquinas e ferra-
mentas diminuíram 42% em
fevereiro, em relação ao mes-
mo mês do ano anterior, afe-
tando todos os segmentos da
indústria, voltou a criar in-
tranqüilidades em relação a
um prolongamento da re-
cessão.

Nova Iorque — Fui o seguinte a Media Dow Jones na Bolsa de Valores de N. I on.em-.

Açoet Abertura Máxima Minima Fechamento

30 Indústr.ars 818,68 876,77 813.17 823.82
20 Transportei 332.25 334.66 328,91 332.53
15 Serviço* Piibl 108.65 109,39 108,00 108,57
65 Ações 321,84 324,60 319.36 322.96

Fo-am os seguintes os preços .fínats das ações da Bolsa de Novo larque, oniem, em
dólares;

Ai reo Inc
Aícan Alum
AIliedChem
AliisCholmers
Alcoa
Am Airlines
AmCyforpid
Am le! & Tel
Amf Inc
Asarco
Ati Ricl-fiedd
AvcoCorp
BendixCorp
Ben Cp

33 1/2
18 1/2
33 1/4
12 7/B
25 1/8
13 3/8
25 1/2
56 3'4
17 7/8

20
37 7/8
15 3/8
53 3.8
15 1/8

21 3/4
18

28 7/8
23

2 1/4
16 5/6

Befhlehem Steel
Boeing
Boise Cascade
Bo-d Warner
Braniff
Brunswick
BourroughsCorp 34 1,8
Campbell Soup 35 1/4
Ca*iod;an
Caterpillar fioc
CBS
Cçlanese
Chase Munhot Bk

55 1/8

24 1/4
43 3/8
405'3

52

ChryslerCorp
CitiCorp
Coco Cola
ColgatePalm
Columbia Piei
Com. Satelliie
Cons Edison

Contrai Data
CornmgGlass
CPC Intil
Crown Zellerbacb

23 1/2
DowChimical 24 1/8

5 1/8
25 3/4
33 1/2
Í8 3/8
67 3/8
57 1/4
35 1/8

31 1/8
42 1/8
36 3/4

Dresser lnd 24 1/8
Dupont 33 5/8
Eastern Air 5 3/4
Eostmon Kodak 71 1/2
El Passo Componyn 24

markEast
E _
Firestone
Ford Motor
Gen Dynamics
Gen Elwtric
Gen Foods
Gen Motors
GTE
Gen Tire
GeltyOil
Gillette
Goodrick
Goodyear
Grocew
GT Ati 8, Pac
Gulf Oil
Gulf & Western
Ibm
Inf harvester
Int paper
Int tel & rei
Johnson 4 Johnson

36 3/8

44 3/4
28 1/4
101/2
205/8
23 l/B
62 1/4
33 3/4
40 578
29 5/8
19 1/8
44 3/4
34 3/4
19 3/8
21 1/8
35 1/4

5 1/2
32 1/8

15
59 7/8

5 1/8
33 1/8
24 7/8

Kennecottcop 23 5/8
Litton Indust 45 3/4
Lockheedarrc 47
Lwcorp 14
Manafaci honover

31 3/4
Mcdanel! doug
Merck
Mobil oil
Monsanto co

66 1/8
71 5/8
21 3/4
64 1/4

31 1/2
22 1/8
42 3/4
25 1/2

hío DISCO
NatdistiMiers
Ner cor p
Nl indust
Northeast oirlines

29 1/4
Occidental pet
Olmcorp
Owens íllinois

Pacific gos & ei
Panam worldair
Penn central
Pespstco inc
Pfizer chos
PhillipMorns
Phillips pel
Polaroid
Procter Gamble

20 1/2
19 3/8

24

21 3/4
3 1/8

33 5/8
35 7,8
52 1/8
46 5 8
30 1/4
19 1/4
82 5/8

«CA
Reynolds lnd
ReymoldsMet
Rockwell Intl
Royal Dutch Pet
Safeway Sirs
Scotf Paper
Sears Roebuck
Shell Otl
Singer Co

20 3/4
45 3/8
19 7/8
27 1/2

32
29 3/8
17 1/4
18 7/8
35 3/4

15
SmithkelineCorp 66 1/4
Sperry Rand
STDOil Cohf
STDOil Indiano
Stown
Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments

79 7/8
Te*fran
Trons World Ai
UnionCorbide
Uniroyal
United Brands
US Industries
US Steel
Wesl Union Corp 30 58
Westh Elecr 23 7/8

28
31 1/4
37 1/8
32 7,8

I 18
27 5/B
29 3/4

21 7/9
19 3/8
47 3/8
71/4
9 3/4
8 5/8

24

ÍNDICES
INPC — Janeiro: 7,5%; 6 meses: 39,8% (rea-

justa os salários em março); 12 meses:
91,3%; Fevereiro: 6,5%; 6 meses: 39,3%
(reajusta os salários em abril); 12 meses:
96,6%.

Salário mínimo — Cr$ 11 mil 928.
Inflação (IGP) — Janeiro: 6,3%; 12 meses:

.94,7%; Fevereiro: 6,8%; no ano: 13,6%; 12
meses: 91,8%.

Correção monetária —Março: 5,0%; no ano:
15,98%; 12 meses: 94,1%; Abril; 5,0%; no
ano; 21,78%; 12 meses; 91,7%; Maio: 5,5%;
no ano: 28,48%; 12 meses: 90,83%. (Os
índices anuais reajustam os aluguéis cujos
contratos vencem no mês).

ORTN — Março: Cr$ 1 mil 602,99; Abril: Cr$ 1
mü 683,14; Maio: Cr$ 1 mil 775,71.

UPC — Io ouW31 dez-81: Cr$ 1 mil 239,39; no
ano: 86,78%; Io jan/31 mar-82: Cr$ 1 mü
453,96; no ano: 17,31%; 12 meses: 96,88%;
Io abr/30 jun-82: Cr$ 1 mil 683,14; no tri-
mestre: 15,76%; no ano: 35,80%; 12 meses:
91,73%.

Correção cambial — no ano: 15,97%; 12
meses: 93,66%.

Dólar — Compra: Cr$ 147,47
Venda: Cr$ 148,21

Dólar paralelo — Compra: entre Cr$ 204 e
Cr$ 205; Venda: Cr$ 210. A alta de ontem
foi atribuída, pelos operadores de câmbio,
como acompanhamento da desvaloriza-
ção do cruzeiro no câmbio oficial.

Ouro — Compra: Cr$ 2 mil 083,20; Venda: Cr$
2 mil 170 (valor por grama para lingotes de
1 mil gramas de ouro Degussa).

Prime rate — Cr$ 16,5%
Libor — 15 1/2 (taxa válida por seis meses)
Maior Valor de Referência (MVR) — Cr$ 5

mil 733 (base de cálculo para contratos e
multas federais).

UFERJ (Unidade Fiscal do Estado do Rio de
Janeiro) — Cr$ 3 mil 500 (para cálculos de
pagamentos de taxas, tributos e multas
estaduais).

SERVIÇO FINANCEIRO

Mercado aberto
O Banco Central colocou no mercado aberto 79% do

volume de Letras do Tesouro Nacional leiloadas ontem.
Dos Cr$ 70 bilhões oferecidos, as instituições financeiras
absorveram todo o volume dos papéis de 182 dias — Cr$
30 bilhões — e de 91 um total de Cr$ 25 bilhões 700
milhões. O restante dos papéis curtos — Cr$ 14 bilhões
300 milhões — ficaram na carteira do BC.

A colocação ocorreu porque o BC determinou um
aumento de 260 e 160 pontos nas taxas de desconto das
LTNs curtas e longas. Para os operadores, esse resultado
demonstra a intenção do BC de fazer um reajuste gradual
das taxas do leilão até que elas alcancem os níveis
negociados no mercado secundário (entre instituições
financeiras), que vêm apresentando declínio nas últimas
semanas, pois este mês o BC injetou poucos papéis no
mercado. As LTNs com 91 dias saíram a 64,50% e as com
182 dias a 58,60%.

Por orientação do BC, as taxas de juros dos financia-
mentos de posição por um dia (over night) atingiram
8,20% ao mês. Até agora a média do custo do dinheiro
está em torno de 6,15% ao mês e, segundo os operadores, a
média de março deve ser superior aos 6%, previu o diretor
da Divida Pública, Cláudio Haddad.

Nas operações de compra e venda, as Letras do
Tesouro Nacional não tiveram negócios, diante da expec-
tativa do leilão. As Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional se mantiveram ligeiramente movimentada e os
papéis de cinco anos, juros de 8%, vencimento em maio de
85, apresentaram elevação de 40 e 30 pontos sobre sexta-
feira. Foram cotados a 107,40% e 107,60% do valor nomi-
nal do mês, CrÇ 1 mil 608,99. O total de operações com
LTNs somou Cr$ 349 bilhões 448 milhões, e com ORTNs —
Cr$ 922 bilhões 321 milhões, segundo dados da Andlma.

Interbancário
O mercado interbancário

de câmbio para contratos

prontos foi procurado, com
volume regular de negócios
realizados com taxas entre
Cr$ 147,65 e Cr$ 147,70,

para telegramas e cheques.
O bancário futuro também
foi procurado e com um vo-
lume regular de negócios.
Suas taxas foram de Cr$
148,21 mais 3,95% e
4,60%, por mês, para con-
tratos de 30 e 180 dias.

Ouro
Londres e São Paulo —

O preço do ouro caiu, on-
tem, nos principais merca-
dos europeus. Na Bolsa de
Mercadorias de São Paulo a
cotação não se modificou
em relação a sexta-feira. Na
Capital paulista, os meses
mais atrativos serão feverei-
ro e abril de 83. Em Londres,
o ouro foi cotado a 318,87
dólares a onça troy (31,103
g). E em Zurique a 318,50
dólares.

Taxas de Câmbio
Moedas
Dólar
Dólar australiano
Libra
Coroa dinamarquesa
Coroa norueguesa
Coroa sueca
Dólar canadense
Escudo
Florim
Franco belga
Franco francês
Franco suíço
len japonês
Lira italiana
Marco
Peseta
Xellm

Compra
147.47
154,37
261.52
17,825
24.020
24.707
119,26
2,0601
54.9BI
3,2176
23,501
76,047

0.59598
0.1 I 1 36

60,999
1,3817
8,6655

As taxas acima forom fixadas ontem, pelo
fechamento do mercado de câmbio brasi

Venda
148,21
I 56,47
265.09

1 8,070
24,354
25,052
I 20.92
2,0929
55.733
3,2632
23,828
77,100

0.60417
0,11290

61,847
1.4005
8,7896

Banco Central,
leiro

Repasse
147,69
154,60
261,91
17.852
24,056
24.744
1 19.44
2,0631
55,063
3,2224
23,536
76.160

0,59687
0,11152
61,090
1,3838
8,6785

às 16h30i

Cobertura
148.06
156,31
264.82
18.051
24.330
24.026
120,80
2,0908
55,676
3.2599
23,804
77,022

0,60356
0,11279

61,784
1,3990
8,7807

i do Rio, no

Taxas do Euromercado
Prazo Dólar Libra Marca

I mès 15 3/8 13 13/16 9 3/8
3 meses 15 9/16 13 3/4 9 3/8
6 meses 15 5/8 13 11/16 9 3/8

12 meses 15 3/8 13 11/16 9/.13/8
As taxas acima, fornecidas pelo Banco Central, tem caráter meramente

informativo As taxas são válidas para 31/03/82.

Fr. Suiço Fr. Francês Florim
5 3/8 38 1/2 8 1/8

13/16 26 3/4 8 5/8
9/16 23 8 3/4

6 5/8 20 9

MERCADO
EXTERNO

Cotações futuras nas bolsas de Mercado-
nas de Chicago, Nova Iorque e Londres,
ontem-

AÇÚCAR (NU

Fechamento Oscilação Contratos
Abartoi

Mal 11,04 + 0.18 22.810
Jul 11.25 + 0,09 12.144
Set 11.50 - + 0.06 4.562
Out 11,70 + 0.07 15.429
Jan 11,92 + 0,07 3
Mar 12.50 - 0,03 S 999
112 mil libras/contrato; cents de USS/libra
peso

ALGODÃO (Nl)

Mai 66.22 + 0.57 9.840
Jul 68.23 + 0.60 9.367
Out 70.69 + 0.43 1.352
Dez 71,79 + 0.45 8.747
Mar 73.40 + 0.34 -540
Mal 74,50 + 0.30 80
50 mil libras/contrato; cents de US$/líbra

CACAU (Nl)

Mal 1.636 21 6.571
Jul 1.679 23 3.934
Sei 1.732 23 2.185
Dez 1.789 26 2.215
Mar 1 848 17 259
10 t métrlcasAiontrato; USÍ/r métrica.

CAFE (Nl)

Mal 125,89 -4.39 3.969
Jul 121,09 -1,29 ¦ 3 122
Set 119,50 -1.23 I 925
Dez 117,00 -1.00 434
Mar II5.3B -0,42 108
Mai 114,50 I
37,5 mil libras/contrato; cents de USS/ libra
peso

COBRE (Nl)

Abr 66,20 -0.25 - - 14
Moi 67 15 -0.25 26.179
Jul 69,05 -0,20 18.101
Set 70 75 -0,20 4 831
Dez 71.J0 -0,15 '7316
Jan 74.10 -0,15 530
25 mil libras/contrato; cents de USJ/ jtb/a
peso

FARELO DE SOJA (CHICAGO)

Mai
Jul
Ago
Set
Out
Dez

183.30
185.80
187,60
188,80
189,30
192,30

100 -I contraio; US$/t

-0,30

+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
1-0,30

17 991
12 850
2.264
1.678
2.827
4.546

ÓLEO DE SOJA (CHICAGO)

Mai 18,93 +0.16 23,134
Jul 19,47 +0,20 14.986
Ago 19.67 +0.23 7.946
Sol 19,83 +0,23 1.872
Out 20.05 +0,30 2.036
Dez 20,30 +0,30 3.472
60 mil libras/controlo,- cents de USS/jjbra

SOJA (CHICAGO)

Mai 634 +2 314 31.894
Jul 641 3/4 +4 1/4 27.751
Ago 645 1/2 +4 3/4 3.284
Sei | 645 3/4 +4 3/4 . 2.208
Nov ( 650 +4 1/4 15.637
Jon 662 3/4 +4 1/4 2.302
5 mll bushel/contrato; cents de USS/bushel

AÇÚCAR
Londres — Libra/ t. métrica

MÊS FECHAMENTO OSCILAÇÃO

Mai 154,85 + 2.60
Ago 158,35 + 2.60
VJut' 163,35 +2,35
Jon 165,50 J—
Mar 173,10 +2,'l0
Mai 175,65 +1.65

Mor 902 - 2
Mol 1.010 +7
Jul 1.040 +8
Set 1.069 + 8
Dez 1 103 +8
Mar I 136 1-3

Mar 1.360 +10
Moi I 183 + 19
Jul 1 155 +24
Set 1146 +29
Nov I 139 +23
N.R: Por problemas de comunicação náo
recebemos a cotação do milho e do trrgo de
Chicago . l

Metais

Cotações dos Metais em Londres, ontem-t
ALUMÍNIO
à visto 549,5 550.0
três meses 572,0 572,5
CHUMBO
à viila 330.0 330:5
três meses 340,5 341,0
COBRE (Cothodes)
6 vista 826,5 '827,0
três meses 853,0 853,5
ESTANHO (Standarl)
à vista 7010 7.015
três meses 7.220 7.225
ESTANHO (Highgradf)
à vista 7 010 7 0T5
três meses 7 220 7.5Í5
NÍQUEL
à vista 3.0Ó0 3 Q70
três meses 3 092 3 0Í4
PRATA
à visto 393,0 39iíi0
três meses 406,2 4QoÍ3
ZINCO
õ vista 421,0 4?"1 ;5
três meses 42ó,5 42^,0
Nota: Alumínio, Chumbo, Cobre, Estanho,
Níquel e Zinco — em libras'por Tonelada*
Prata — em pence por troy (31 103 grijí)

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO •-S

Meses em aberto Máx. Min. Fech.

Moi 3.210
Jul 10 3.485
Out 3.720
Dez —• 3.860
Mar 4.020
Mai 4.120
Total 13
Cotação em Cr5'15 Kg — Mercado firme

Negócios
Realizados

Mar
Jun
Ago
Out
Dez
Fev'
Abr
Total

Contratos
em aberto

33
336
41B
727
433
105

24
2076

2.518
2 893
3.800
3.758
3.624

2 450
800
735

3.690
3624

Fech
2.330
2.500
2.890
3.800
3 758
3.624
3 642

Cotação em OS/15 Kg — Mercado firme

Negócio.
Realizados

*à
,77
3/1
174

¦ CONTRATO B

14.000 13.930
16 635 16 330
19 J00 19 180
24 000 23.930

Mai I 373
Jul 3 081
Set I 816
Dez 143
Ator 7 —
Mai 1 —
Total 6 421
Cotação em CrS/soco de 60 Kg

14 000
16.400
19.380
23.950
29.380
32 500

50
96

152
32

- Mercado fraco.

Mai 78 12 500
Jul 69 I5\290
Set 15 000
Total 147

Om Nâo houve cotação nos outros meses.
Cotação em CrS/60 kg líquidas — Mercado fraco.

OURO
SOJA

Mer
Jun
Ago
Out
Dez
Fev
Abr
Total

19
20
12

3
157
49
53

313

2 151
2 375
2 690

985
395

3 826
J 156

2 1.10
2 375
2 690

9B5
280
690
020

2 151
2 40:

730
040

3 390
826
156
109

3
I

47
24
31

Moi
Jul
Set
Nov
Jai
Mar
Moi

399
396
210

22
215

5

2 105
2 345
2 610

830
121

2 100
2 340
2605

830
115

7 105
2 340
2 607

832
117

3 370
3 524

Preços por uma grama Unidade de negócios lingotes de 1 000
gramas, por contrato. Mercado firme.

Total I 247
Cotação em Cr$;60 Kg — Mercado estável.
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ESPORTES
<m<aFlyer" faz a Volta ao Mundo em tempo reco

•/ mJ Portsmouth, Inglaterra/AP

Niege se destaca
rde

Portsmouth, Inglaterra — O
barco holandês Flyer, pratica-
mente igual ao Helisara 6, do
famoso maestro Herbert Von
Karajan, è projetado pelo ar-
gentino Germán Frers, comple-
tou ontem a quarta e última
etapa — entre Mar Del Plata e
Portsmouth — da Regata Volta
ap Mundo, em primeiro lugar
no tempo real.

• Comandado pelo banqueiro
holandês Cornelis Van Riests- :>
choten, o Flyer — 22 metros de
comprimento e 14 tripulantes
— venceu as quatro etapas da
Volta ao Mundo (Portsmouth-
Cidade do Cabo; Cidade do Ca-
bo-Auckland; Auckland-Mar
Del Plata; e Mar Del Plata-
Portsmouth, num percurso
aproximado de 27 mil milhas,
cerca de 51 mil quilômetros),
superando o recorde do barco
inglês Great Britain, obtido em
1978, por 14 dias.

¦'.* ¦'» VJ;

I í: "ísV 
'

120 dias no mar

Enquanto abria várias gar-
rafas de champanha, comemo-
rando a vitória, Rietschoten
disse que seu objetivo havia
sido cumprido na Integra:

Afinal, em cerca de 120
dias de regata conseguimos
quatro vitórias nas etapas e o
título no tempo real, superando
em 14 dias o tempo do Great
Britain. Minha felicidade é

:; completa, porque há quatro
anos, com o outro Flyer, que
agora se chama Alska Eagle, e
que competiu nesta prova, obti-
ve o primeiro lugar no tempo
corrigido. "

;;. Sobre seus planos declarou:
Agora, pretendo vender o

novo Flyer por 900 mil dólares
(aproximadamente Cr$ 135 mi-
lhões) e empregar o dinheiro na
construção de outro barco, pa-
ra disputar a próxima Volta ao

i Mundo.
m. O Flyer velejou cerca de 40
-mil milhas e seu comandante
explicou que a pior etapa foi a
segunda, entre a Cidade do Ca-
bo e Auckland, quando enfren-
taram pequenos icebergs, que
passavam rente ao casco. Sobre
a passagem pelo perigoso Cabo
Horn, disse que não poderia ter
sido mais tranqüila, devido às
boas condições meteorológicas.
Destacou o duelo com o barco
neozelandês Ceramco, no mar
da Tasmânia, e lamentou os
cinco últimos dias da travessia,
quando o Flyer ficou encalma-
do, sem vento e lutando contra
fortes correntezas.

Enquanto comemorava a vi-
tória, um de seus tripulantes
confidenciou a amigos que o
novo Flyer já está sendo traça-
do por Germán Frers, o mesmo
desenhista do brasileiro Ma-
dragada.

Ontem à noite, estavam sen-
do esperados em Portsmouth o
Ceramco, da Nova Zelândia, e o
-francês Charles Heidsieck 3, es-
te último, o mais cotado para
vencer a Regata Volta ao Mun-
do no tempo corrigido. O Kriter,
9, da França, comandado pelo
veterano André Viant, não ti-
nha sido localizado e não forne-
cera sua posição, o mesmo
acontecendo com o Euromar-
ché, do consagrado Eric Tabar-
ly. Ambos figuram entre as
grandes estrelas da travessia.
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Ò barco holandês Flyer se parece com o do maestro Von Karajan

Tornado começa sem Alex
Florianópolis — Sem o paulista Alex

Welter, campeão olímpico e que vive na
Alemanha Ocidental, começa hoje, na
rala de Jurere, o 8o Campeonato Brasilei-
ro da Classe Tornado. Estão inscritos 11
barcos representando Rio de Janeiro,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A primeira regata está programada
para hoje à tarde e o Campeonato prosse-
gue amanhã, com mais duas etapas, ter-
minando no sábado, com um total de sete
etapas, valendo os seis melhores resulta-
dos de cada iatista.

Os organizadores lamentaram a au-
sência de Alex, que viajou para a Alemã-
nha, logo após a Semana Pré-Olimpica
Atlântica Boavista, na qual conquistou o
título invicto e o direito de representar o
Brasil na Pré-Olimpica de Los Angeles e
no Campeonato Mundial, no Canadá.

Rolf Tambke, campeão sul-americano,
é considerado favorito, juntamente com o
catarinense Leopoldo Wildner e o gaúcho
Nelson Piccolo.

m

SOLUÇÃO DE ECONOMIA E IVO SUPER CENTRO
Entrega imediata

Instalação, montagem e frete grátis
• Componentes internos-menores

preços da praça
• Assistência Técnica Permai
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!>,;: íibvao vencer
na Copa do tênis

Porto Alegre—A juvenil Niege Dias, de 15 anos, foi
o grande destaque na abertura da etapa gaúcha da
Copa Santista de Tênis. Ela nem figura no ranking
mundial e entrou na competição como wild card, urna;
convidada especial dos organizadores. Mas na quadra
derrotou a experiente neozelandesa Chris Newton, a
214a entre as melhores jogadoras do mundo no momen-
to. E venceu por dois sets a zero: 7/5 e 6/3.

Hoje, estréiam nesta terceira etapa da Copa as
jogadoras mais fortes, entre as quais está a argentina
Ivana Madruga Osses, 26° do ranking mundial, a
melhor tenista sul-americana da atualidade, vencedo-
ra da etapa carioca encerrada sábado no Country Club.
Madruga joga hoje com a espanhola Vick Baldovinos,
enquanto que a brasileira Patrícia Medrado — que
jogou a final no Rio com Madruga — enfrenta a
australiana Pamela Whytcross.

A gaúcha Niége Dias mora em Santa Cruz, a 143
km da Capital, e foi campeã brasileira absoluta há dois
anos, quando algumas das tenistas mais velhas, como
Patrícia Medrado, não entraram no Campeonato. Ago-
ra, ela vai enfrentar a vencedora da partida entre a
inglesa Kate Glancy e a argentina Liliana Giussani.

A paulista Luciana Corsatto, também convidada
especial, foi eliminada ontem, em sua primeira partida,
ao perder para a peruana Pilar Vasquez, por 6/4 e 6/2.
No ano passado, Pilar Vasquez ganhou a etapa de
Porto Alegre.

Os resultados de ontem: Pilar Vasquez (Peru) 6/4 e
6/2 Luciana Corsatto (Brasil), Heidi Eisterlehner (Ale-
manha) 7/6 (8/6) e 6/3 Stephane Hales (EUA), Marilia
Matte (Brasil) 6/2 e 6/0 Tânia Meirelles (Brasü), Niége
Dias (Brasil) 7/5 e 6/3 Chris Newton (Nova Zelândia),
Gláucia Langela (Brasü), 2/6, 7/5 e 6/1 Carol Watson
(EUA), Shelby Torrance (EUA) 6/2 e 6/1 Shanon Gordon
(EUA), Sheila Mclnerney (EUA) 6/4 e 6/1 Marsha Bladel
(EUA).

Os jogos de hoje: Ivana Madruga (Argentina) X
Vick Baldovinos (Espanha), Sophie Amiach (França) X
Andréa Meister (Brasü), Laura Arraya (Peru) X Suzana
Rojas (México), Andréa Tiezzi (Argentina) X Linda
Stewart (Nova Zelândia), Jean Blackstad (EUA) X
Carmen Pera (Espanha), Patricia Medrado X Pamela
Whytcross (Austrália).

Hocevar eliminado
Frankfurt, RFA — O brasüeiro Marcos Hocevar foi

eliminado do Torneio Internacional de Tênis desta
cidade ao ser derrotado, ontem, na primeira rodada,
pelo americano Chip Hooper, revelação da atual tem-
porada e que ocupa o oitavo lugar na.lista do Grand
Prix. Hocevar perdeu de 6/3 e 7/6.

Hoover está com 290 pontos no ranking do Circui-
to Grand Prix, que tem como Uder o americano Jimmy
Connors, com 1 mil 30. O argentino Guülermo Vilas,
que derrotou.Jimmy Connors no fim de semana, em
Milão, melhorou sua posição na Usta, passando de
sexto para o segundo lugar, com 675 pontos. John
McEnroe é o terceiro, com 525; o sul-africano Johan
Kriek, o quarto (460); Vitas Gerulaitis, o quinto (420);
John Sadri, o sexto (360); e Sandy Maier, o sétimo (312).

Basquete do Tênis Clube
perde em Porto Rico e o
técnico Edvar é expulso

Ponce — Porto Rico — O técnico José Edvar
Simões, da equipe de basquete do Tênis Clube de São
José, bicampeáo brasüeiro, negou que tenha desrespei-
tado o púbüco ao provocar os incidentes que quase
impedem que chegasse ao fim o amistoso em que seu
clube perdeu de 81 a 76 para os Leões de Ponce. Por
protestar contra as decisões do árbitro, Edvar foi
expulso da quadra mas negou-se a sair imediatamente.

— Protestei — explicou Edvar — porque os árbi-
tros foram muito liberais com os jogadores locais e não
aplicavam a regra dos três segundos. Por isso, não
podem dizer que minha atitude tenha sido desrespeito-
sa para com o púbUco.

O Tênis Clube, que possui alguns jogadores da
Seleção Brasileira, como Marcelo Vido, Zé Geraldo,
Nilo Vágner e o veterano Ubiratã, perdeu os dois
amistosos que disputou até agora em Porto Rico. No
primeiro, foi derrotado pelo Capitães, de Arecibo, por
85 a 78.

No segundo, anteontem e do incidente com Edvar,
os brasüeiros reclamaram constantemente das deci-
soes do árbitro Albin Boria. Edvar não aceitou sua
expulsão da quadra, provocando pequeno tumulto,
mas por fim foi assistir ao jogo das arquibancadas. O
juiz, que havia decidido encerrar o amistoso, com a
recusa de Edvar, reconsiderou sua decisão e o reini-
ciou.

Golfe já deu a
Watson prêmios
de 400 milhões

Hilton Head Island, EUA — O ameri-
cano Tom Watson, 33 anos, 11 deles como
profissional de golfe, é desde ontem o se-
gundo golfista que mais ganhou dinheiro
nesse esporte. Ao vencer o torneio Heritage
Golf Classic, encerrado anteontem nesta
cidade da Califórnia do Sul, Watson passou
a somar 2 milhões 696 mil 607 dólares —
cerca de Cr$ 405 milhões—em ganhos corri
o golfe.

Pela vitória no torneio Heritage, a se-
gunda na mesma competição, com um
cartão de 280 tacadas (69-68-72-71) — qua-
tro abaixo do par do campo — Watson
recebeu 54 mil dólares (Cr$ 8,2 mühões). A
vitória, obtida no terceiro buraco de uma
decisão em sudden death com Fran Ken-
ner, foi a segunda deste ano para Watson e
a 27" ao longo de sua carreira.

Thomas Sturges Watson, duas vezes
vencedor do Masters, mais importante tor-
neio de golfe do mundo, golfista do ano em
1980, formado em psicologia, só perde na
Usta dos que mais ganharam para Tack
Nicklaus, considerado o maior jogador de
todos os tempos, que totaliza 3 mühões 759
mil 426 dólares (cerca de Cr$ 565 mühões>
em 21 anos como profissional.

Brasileiros ficam
ent 5o no Uruguai

Montevidéu — Os brasileiros Roberto
Gomes e Carlos Dulhosch ficaram em
quinto lugar no Torneio Internacional de
Golfe Cidade de Montevidéu, que teve uma
de suas voltas prejudicada pela chuva.
Eles totalizaram, nas quatro voltas, 610
tacadas, enquanto os vencedores, os ame-
ricanos Thomas Case e Robert Hughes,
jogaram 593.

Na classificação individual, o vencedor
foi o uruguaio Francisco Etcheverry, com
286 tacadas, seguido do argentino Luis
Carbonetti, também com 286, e do chileno
Felipe Taverne, com 294.

Estadual de vôlei
tem seis partidas
cheias de atrações

As atrações são quase as mesmas do
ano passado: muitos dos melhores jogado-
res do país. No masculino, atletas que
foram vice-campeões mundiais juvenis, co-
mo Leonídio, Paulista e Roese e outros que
ganharam medalha de bronze na Copa do
Mundo, como Bernard e Renan. No femini-
no, atletas que reconquistaram o título sul-
americano em 81. Todos estarão, a partir
de hoje, disputando o Campeonato Esta-
dual Adulto de Vôlei, que terá oito equipes
no masculino e cinco no feminino.

E, com relação à temporada de 81, só a
Atlântica-Boavista terá do que se lamen-
tar: a perda de Amauri e Xandó, dois de
seus jogadores de Seleção, para a Pirelli, de
Santo André. Ainda assim, a Atlântica é
favorita novamente, só que agora dividin-
do este favoritismo com o Fluminense, que
se reforçou bastante.

A Atlântica joga hoje contra um time
que pela primeira vez participa de uma
competição estadual de vôlei: o do River
Futebol Clube. O River, um clube da Pie-
dade, já esteve na segunda divisão do
futebol profissional (nos tempos em que
ainda tinha um campo próprio) e atual-
mente disputa o Campeonato dé Futebol
de Salão. O vôlei é uma experiência inédita
no clube e a partida de hoje será no seu
ginásio, na Rua João Pinheiro, 426.

O Fluminense inicia sua campanha
jogando em casa. O CIB vai enfrentá-lo no
ginásio das Laranjeiras, num jogo que pro-
mete ser o melhor da rodada. O América
recebe em Campos Sales o Flamengo e o
Botafogo joga, no Mourisco, contra o Trju-
ca. Todas as partidas começam às 20horas.

No feminino, o Fluminense descansa
na primeira rodada. Seu único rival na
disputa do título, o Flamengo, joga fora,
contra o CIB. E deve vencer por possuir as
melhores e mais experientes atletas, além
de vir cumprindo úm rigoroso programa de
treinamento há cinco semanas. O outro
jogo da rodada reunirá Monte Sinai e Trju-
ca, no ginásio do Monte Sinai. As partidas
femininas também se iniciam às 20h. .'

Nesta Quarta • Nove da Noite • EXCLUSIVO
Direto de Porto Alegre
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JORNAL DO BRASIL

Principal carreira da semana
é GP Estado do Rio de Janeiro

Sábado
24) — 1.300 — Cr$ 148.000,00 —
Virtuoso 57, Sopeiro 57, Selected 57,
Fiero 57, Enfluente 57, Carisios 57,
Great Defensor 57, Cabochon 57,
Gay Flier 57, Lextrino 57 e Carme-
lengo 57.
36) — PROVA ESPECIAL — 2.400
metros — Cr$ 150.000,00 — Shot
Lancer 56, Sinister 60, Bamborial
57, Lucrativo 53, Heaven Quiz 57 e
Bizman 53. (Reaberto até as 8 horas
de hoje.)
12) — (grama) — 1.300 — Cr$
176.000,00 — Running Bond 56,
Irish Ruler 56, Davos 56, Cristof 56,
Bencatel 56, Deyna 56 e Derrick 56.
(Reaberto até as 8 horas de hoje.)
8) — (grama) — 1.400 — Cr$
176.000,00 — Paden 53, Intrepidus
53, Orelhano 56, Grão de Areia 56,
Malak-El-Arab 56, Express World
56, Ditinho 56, Catauro 56, Juglans
56, Zembro 56, Queguay 56.
45) — (grama) — HANDICAP EX-
TRAORDINÁRIO — 1.600 — Cr$
220.000,00 — Lucrativo 52, Favatar
56, Nagami 59, Pelegrino 50, Cahill
51, Ciei de Feu 54, Be Bop 53, Luc-
chino 51, Bad Man 52 e Nice Boy 50s
(Reaberto até as 8 horas de hoje.)
33) _ (grama) — 1.500 — Cr$
122.000,00 — Zuluz 56, Najran 56,
Izoard 54, Chie Poker 53, Rock Rid-
ge 58, Oxiquito 58, Silence Night 50,
Cest si Bon 54 e Kambary 55.
18) — (grama) — 1.300 — Cr$
148.000,00 — Peso: 57 quilos — Es-
tuardo, Gianni, Henry Dear, Haicai,
Campion, Trumo, Montereale, Bleu
Monster, Dom Rijo, Zumoki, Solsti-
cio, Sirtoli, Deliaco, Yuval, Osman-
di, Davanti e Bill Elliott.
37) — 1.600 — Cr$ 105.000,00 —
Ticum 54, Flip Top 56, Duqueville
56, Anfitrião 56, Ace Of Aces 54,1*11
Be Luck 57, Go Marching 56, Tri-
mer 56 e Helenus 56.
31) — 1.000 — Cr$ 122.000,00 —
Chanzy 57, Sol de Maio 55, High
Score 58, Day Secret 55, Aroch 56,
Buggy 54, Dernier Minuit 55, Arbo-
lado 56, Scrap Book 58 e Boqueiro
56.
21) — 1.000 — Cr$ 148.000,00 —
Peso: 57 quilos — Itajai, Cuca Boa,
Jesse Birl, Iaera, Queen Diva, Sa-
muroa, Citral, Lady Stone, I Love

Lucy, Chef d'Oeuvre, Boucle d'Or,
La Passionara e His Story.

Domingo
3) — 1.200 — Cr$ 210.000,00 — Peso:
55 quilos — Biltz, Be The First, La
Troika, Gambardine, Elastic, Ali
Good, Suntuosa, Emirada, Madle-
na, Luna Cautiva, Salve Ela e Wim-
bledon Queen.
46) — 1.000 — Cr$ 176.000,00 —
(Reaberto até às 8 horas de hoje.) —
Faneco 56, Backgammon 56,
Odham 56, Illustrious 56, Sweet Si-
di 56 e Toldador 56.
6) — PROVA ESPECIAL DE LEI-
LÀO — 1.200 — Cr$ 220.000,00 —
Hiroko 55, Amigo Boca 55, Jacel 55,
Kasimir 55, Garial City 55, Iffland
55, Explorer 55 e Squash 55.
20) — (grama) — 1.500 — Cr$
148.000,00 — Peso: 57 quilos — Fui-
gor, Que Sueno, Novato, Darbar,
Dubom, Corybantes, Kutusco, Ano
Novo, Hostler, Cacus, Hubertus e
Clemenceau.
1) — (grama) — GRANDE PRÊMIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO —
1.600 — Cr$ 2.000.000,00 — Peso: 56
quilos — El Santarém, Cathen, O
Maior, Desert Sun, Dark Duke,
Despacito, Fontenero Jet, Fat, Qui'
Tom Tom, Candelabro, Marquis,
Narbonne, Maybe This Time, Shat-
El-Arab, Talai, Tremendo, Zundy,
Jezalante, Duelling Banjos, Zirkel,
Imarangatu, Zaibo e Zayton.
25) — (Grama) — 1.400 — Cr$
148.000,00 — Peso: 57 quilos — Ter-
lizzi, Inata, Jolie Filie, Plagiadora
Escalada Skiddy, Fée Carabosse,
Kempton Maid, Dance Ali Night,
Haik, Leobela e Embiri.
48) — 1.100 — Cr$ 148.000,00 —
Salvador 57, Hito 57, Em Kifalá 57,
El Rumbeador 57, Saint James 57,
Coquelin 57, EroL 57 e Kind To Run
57. (Reaberto até às 8 horas de hoje)
10) — 1.400 — Cr$ 176.000,00 —
Peso: 56 quilos — Jubata, Catauro,
Zunir, Prime Minister, Gato de Bo-
tas, Baby Sprinter, Dorchester, In-
surrecto, Folly Boy, Dandy Lion,
Monte Cassino, Zucker, Xeyger,
Exorbitante, Margolfo, Cratego,
Tamao e Zumel.
34) — 1.200 — Cr$ 122.000,00 —
Ivona Light 58, Garian 57, Gelsomi-
na 56, Ma Fleur 54, Raraúna 56,

Datalita 56, Astréa 54, Bessie 55 e
Angolana 56.
29) — 1.300 — Cr$ 122.000,00 —
Fanagram 58, El Ducado 56, Great
Challenge 56, Andestine 58, Atchin ¦
58, Gambino 57, Operador 56, Bi-
zarro 56, Zinder 57, Lord Ragusa 57,
Dharos 56 e Big Bil 57.

Segunda-feira
47) — 1.000 — Cr$ 176.000,00 — Dica
Boa 56, Mise-èn-Scéne 56, Faveur
56, Aritana 56, Teniebla 56, Bilissa
56, Failaka 56 e A Queen 56.
3) — 1.300 — Cr$ 148.000,00 — Peso:
57 quilos — Terlizzi, Inata, East
Coast, Doce Primavera, Old Bond,
Colorata, Sineta, La Traviata,
Tangket, Zin-Zan-Zoon e Tange-
rona.
28) — 1.100 — Cr$ 122.000,00 —
Joliesse 54, Fananto 58, El Paraná
56, Cup Happy 58, East Kirkby 54,
Doblete 56, Indalécio 56, Anversa
54 e Tofanela 56.
43) — PROVA ESPECIAL — 1.100
— Cr$ 150.000,00 — (Reaberto até às
8 horas de hoje) — Maximus 56,
Casket Love 54, Barter 53, Atop Sin
60, Superbom 57, Látex 49, Le Fou-
geux 54, Cranaos 54 e Superávit 54.
9) — 1.200 — Cr$ 176.000,00 — Peso:
56 quilos — Capolerie, Lady Lavras,
Festung, Predição, Jozamalia, Hay
Fiesta, Cellamby, Diáspora, Hopia-
na, Minucha, La Golondrina, Tradi-
cional e Go Beauty.
49) — 1.100 — Cr$ 148.000,00 —
Peso: 57 quilos—(Reaberto até às 8
horas de hoje) — Yasmine, Lembiri,
Bakera, Easy, Dalanda, Nascer do
Dia, Segunda e Emmeline.
39) — 1.200 — Cr$ 105.000,00 —
Arvik 57, Viejo Tango 58, Príncipe
Negro 58, Ter-Fleta 54, Think 58,
Doodle 58, Larsen 55, Gapur 55 e
Du Guesclin 56.
22) — 1.600 — Cr$ 148.000,00 —
Juwaldo 57, Crackshot 57, Novato
53, Hito 57, Coroni 57, Gavião da
Gávea 57, Business Boy 57 e Gay
Flier 57. (Reaberto até às 8 horas de
hoje)
50) — 1.100 — Cr$ 105.000,00 —
Damasquim 57, Faristan 55, Tifrão
55, Acarape 57, Lamerigo 56, Hafar
54, Cargo 55, Sávio 58, Boforo 57,
Paulistano 56, Atrium 54, Jo Corro
54, Czar Piotr 56, Panzito 55 e Ar-
thur 58.
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AM AHHÃ TEM SORTEIO.
Quem recortou osCupons da Copa, pode começar a torcer.

Amanhã às 21:25h na Bandeirantes Canal 7
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Ubine ganha em final
difícil a melhor prova
da corrida noturna
1° páreo Io Cavalari (J.B. Fonseca), 2o Ibité (E.B.
Queiroz) vencedor (5) 2,80. Dupla (23) 6,10. Placés (5)
1,70 (3) 2,20. Tempo, lm22s, Treinador, J.C. Coutinho.
2o páreo Io Ana Linda (J. Garcia), 2o Boa Idéia (G.
Meneses), vencedor (7) 7,10. Dupla (33) 13,20. Placés
(7) 2,40 (8) 2,70. Tempo, lm02s. Treinador, C.I.P.
Nunes. Exata (07-08) Cr$ 209,60. 3o páreo, Io Ubine
(J.M. Silva), 2o Murillo (E. Ferreira), vencedor (6) 3,90.
Dupla (24) 4,20. Placés (6) 2,20 (2) 1,80. Tempo,
2ml2s2/5. Treinador, Roberto Nahid, 4o páreo, Io
Recuado (O. Oliveira), 2o Dutch (G.F. Almeida), ven-
cedor (1) 2,10, dupla (14) 4,60. Placés (1) 1,60 (8) 2,10.
Tempo, lm42s2/5, treinador, Alcides Mirales. 5o pá-
reo, Io Lady Mary (A. Oliveira), 2o Al Sabah (J.Ricar-
do), vencedor (5) 7,80. Dupla (34) 4,90. Placés (5) 3,20
(7) 2,40. 6o páreo Io Trimer (R. Marques), 2o Panzito (P.
Cardoso), vencedor» (10) 2,20. Dupla (14) 2,70. Placés
(10) 1,50 (2) 2,70. Tempo, lm22s2/5, Treinador. S.Fran-
ça. 7o páreo, Io Naupan (G.F. Almeida) 2o Kind To
Run (G. Guimarães), vencedor (7) 4,40. Dupla (14)
4,80. Placés (7) 2,00 (1) 1,70, Tempo, lm!5s2/5, treina-
dor, D. Netto. . -^ ¦"¦

8o páreo — Io Chere Amie (E. Santos), Io Miss
Tamborine (J. Freire). Vencedor (2) 6,00. Vencedor (6)
9 50. Dupla (13) 3,50. Placés (2) 8,00 (6) 7,80. Tempo,
lm03s. Treinadores, F. Madalena e D. Neto. Nesta
carreira houve um empate para a primeira colocação.
9o páreo, Io Lamero (A. Ferreira), 2) Charrigot (W.
Costa). Vencedor (11) 7,50. Dupla (24) 3,20. Placés (11)
2,00 (5) 1,50. Tempo, lm02. Treinador, S. França.
Dupla exata combinação (11-05) Cr$ 22,10.

Haras Fronteiras coloca
à venda todos os seus
produtos nascidos em 80

A geração completa do Haras Fronteira nascida
em 1980, portanto a estrear no próximo ano, e que se
encontra totalmente à venda, é a seguinte:

Potrancas
Tiny (Tuyuti II em Bada, por Bagdad), Tuskaly

(Tuyuti II em Wirala, por Whirling), Em já (Esbirro em
Bagdeca, por Bagdad), Tuyubá (Tuyuti II em Urubá,
por Tapuia), Hilza (Heathen em Ginetta, por The
Champ), Toraya (Tuyuti II em Chamorra, por Luzei-
ro), Tuyunabe (Tuyuti II em Monabe, por Imaginado),
Tacatá (Tuyuti II em Azata, por Palor), Tutora
(Tuyuti II em Burlesque, por Tapuia), Janinha (Janus
II em Faceirinha, por Tapuia), Tegal (Tuyuti II em
Tulia, por Tibur), Helfy (Heathen em Atena, por El
Califa II), Jaserat (Janus n em Montserat, por Mont-
martre), Taipu (Tuyuti II em Megatonica, por Pode-
roso), Elilla (Esbirro em Ben Bella, por Boucheron),
Tura (Tuyuti n em Guayura, por Clear Day), Helada
(Heathen em Limican, por Lemmy), Tuan (Tuyuti n
em Lucky Girl, por Rigoberto), Esberaba (Esbirro em
Deliberada, por Golden King), Jornade (Janus II em
Tornade, por Pamisolo), Janusca (Janus II em Tuca-
na, por Tuyuti II), Tabali (Tuyuti II em Al Viento, por
Tapuia),

Potros
Esaco (Esbirro em Bonina, por Mendocino), Tu-

pãzinho (Tropical Sun em Haitina, por Dormello), El
Tarin (Esbirro em Oropesa, por Mendocino), Jamón
(Janus II em Asturias, por Armillita), Jaburi (Janus II
em Rivolita, por Rivoli), Tinto (Tuyuti II em Uadadá,
por Ujier), Emoi (Esbirro em Ujique, por Ujier), Hurto
(Heathen em Chambolle, por Scooter), Tininho
(Tuyuti II em My Banner, por King Babar), Jono
(Janus II em Estrilla, por Choir Boy), Timbal (Tuyuti
II em Elatea, por Eleutério), El Gaúcho (Esbirro em
Victory, por Scooter),

Santa Maria de Araras tem
45 potros no Paraná

A previsão de nascimentos para este ano no
Haras Santa Maria de Araras, no Paraná, é de 45
produtos. Os reprodutores usados com as respectivas
éguas cobertas e cheias, sáo os seguintes:

Vacilante: Interbella, Aciana, Blast, Heredltas,
Anhingá, Jornalera, Abilene, Jinja, Ballyttri, Canne-
le, Rage, Sin Money, In Love, Joujoux, Maryse, Jana-
rina, Hipsy, Indian Moon, Hipiretta, Klang, Inca
Moon, Lindos Ojos, Rondina, Maia, Gildoca, Jolie
Reine.

Rio Bravo II: Kimba, Payta, Gyçrilla, Kismet.
Egoísmo: Long Love, La Gayotte.
Van Eyck: Caserta, Eyeshadow, Cat Nap e Au-

vergne.
St. Chad: Jungle Queen, Estampe, Klaus.
Waldmeister: Dapprima, Kamayana, Hula Hoop,

Gas Mask.
Daião: Snips, Tanny.
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O bolo de sete pontos da corrida de domingo no
Hipodromo da Gávea, teve somente um acertador,
que vai receber Cr$ 608 mil

O 

mundo das courses, como já escrevemos
várias vezes nesta coluna, é cheio de
mistérios. São os famosos mystères des
courses,, como chamam os franceses. E

são estes mistérios, quase sempre insolúveis, que
fazem com que resultados inesperados e injustifi-
cados tecnicamente, acabem acontecendo em pá-
reos clássicos onde a classe, ao menos teoricamen-
te, deveria ser o fator determinante.

No entanto, às vezes, resultados surpreen-
dentes e frustrantes, na medida em que animais
claramente inferiores acabam dominando adversa-
rios nitidamente superiores, conseguem trazer nas
suas próprias construções, razoáveis explicações."
Exemplifiquemos. Por um lado, inesperados domi-
nadores são bem apresentados e têm percursos
felizes e completamente favoráveis enquanto, exa-
tamente, o inverso acontece com os óbvios favori-
tos. Prejuízos fatais surgem em meio a acidentados
percursos, provocando consideráveis perdas de
terreno para os nomes mais poderosos. E assim
por diante.

Para nós, porém, mesmo estas explicações
vêm com uma leve capa de desculpa pois elas só
seriam verdadeiramente corretas no caso de ani-
mais com classe ao menos análoga.

O 

resultado do simplesmente clássico An-
tônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior
(Grupo III), corrido anteontem em dois
mil metros na pista de grama pesada do

Hipodromo da Gávea, foi, infelizmente, exemplar
neste sentido. Duas candidatas nitidamente infe-
riores em termos de classe, Careless Love (Felicio
em Pale Hands, por Pall Mali), criação e proprie-
dade dos Haras São José e Expedictus, e Look Me
(Hot Dust em Nostalgia II, por cambremont),
criação e propriedade do Haras Santa Maria de
Araras, acabaram ocupando as duas posições de
honra em desfecho, para aqueles que amam as
courses, rigorosamente frustrante.

Mas será a culpa delas e, conseqüentemente,
será justo criticar este domínio? Absolutamente,
não. Se as adversárias mais fortes, por um motivo
ou outro, deram esta rara oportunidade às duas
éguas citadas de dominarem um clássico, a culpa
cabe a elas (ou a seus responsáveis). Careless
Love, dirigida com rigorosa precisão por Gabriel
Meneses, aproveitou to perfection 6 presente ofer-
tado, para vencer o primeiro clássico de sua
campanha de ponta a ponta. E Look Me, colocada
em seu encalço, nesta^posição permaneceu até o
dernier poteau sendo que, para alguns, chegou à
faire illusion à la distance de que poderia vir a
dominar a neta de Shantung.

Assim, duas candidatas de títulos bem infe-
riores dominaram de um extremo ao outro os dois
quilômetros do Antônio Joaquim Peixoto de Cas-
tro Júnior de 1982 com todas as suas rivais
deixando-as galopar livremente na primeira meta-
de do percurso. E é neste exato momento do
percurso que se encontrará a chave para a supre-
macia de Careless Love e Look Me (cujas ações
finais foram, diga-se de passagem, bastante po-
bres), e para a derrota, ao menos, do nome mais
forte entre todas as inscritas, Virga (Waldmeister
em Merry Sunshine, por Santa Claus), criação e
propriedade de Fazenda Mondesir. Ora, tomando
como ponto de referência os 1 mil metros, todo o
bom observador deverá ter percebido que, fora as
duas ponteiras e a citada Virga, nenhuma outra
concorrente já então exibia disposição capaz de
alimentar esperanças de vitória a seus adeptos e
apostadores. Mesmo assim, entre Careless Love e
Look Me, que formavam o bloco dianteiro quase
en galop de chasse, e Virga, que, infantilmente,
tentou uma vez passar à la corde onde não havia
rigorosamente espaço, três éguas permaneceram
(Vat, Haretha e Vai Sail), formando um incômodo
e desnecessário muro entre a filha de Waldmeister,
que, corretamente, naquela altura, já deveria ter-
se aproximado das ponteiras e as ponteiras. E as
ligne droite acabou sendo a coroação das infelicida-
des de Virga já que, apesar das poucas concorren-
tes, só conseguiu passagem quando a prova estava
definitivamente resolvida. Quel malheurl Não te-
mos a menor dúvida em afirmar que, normalmen-
te, outra não teria sido a ganhadora, uma ganha-
dora mais do que justa, por sinal. Quanto às
outras, o melhor é o silêncio.
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ADALAJARA — O Brasil se classifi-
cou para as quartas-de-final e em pri-
meiro lugar no grupo, ganhando tam-

bém o direito de permanecer em Guadalajara,
ao derrotar a Romênia por 3 a 2. De inicio
parecia que os brasileiros obteriam uma bri-
lhante vitória, mas o time se acomodou e os
minutos finais foram difíceis.

A má qualidade do espetáculo se deveu em
grande parte à desastrosa arbitragem do aus-
tríaco Ferdinand Marschall, que permitiu com-
placentemente o jogo violento da Romênia,
principalmente por parte de Dinu e Mocanu.
Como conseqüência disso, Clodoaldo saiu ma-
chucado e Jair e Pele foram inúmeras vezes
atingidos.

O Brasil tocou muito bem a bola nos pri-
meiros cinco minutos e neste curto espaço de
tempo criou ótimas oportunidades para abrir 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 Inglater-
ra e Tcheco-Eslováquia.

O primeiro gol foi muito bonito. Tostão
passou sobre a bola, deixando Pele em excelen-
tes condições para marcar. No segundo, Paulo
César foi à linha de fundo e centrou para
Jairzinhó finalizar. Porém, a etapa inicial não
terminou de forma tranqüila. A defesa se des-
controlou inteiramente e depois de alguns ata-
quês perigosos a Romênia diminlu através de
um gol de Dumitrache.

Na etapa final, o Brasil continuou melhor,
mas náo repetiu o futebol apresentado no início

da partida. Até que aos 21 minutos, veio o
alívio: Carlos Alberto cobrou um córner para
Jairzinhó, que centrou para a área. Tostão, de
calcanhar, passou a Pele, que de carrinho em-
purrou a bola para as redes.

Depois deste gol houve uma substituição,
que, embora ocorresse por problema de contu-
são, foi prejudicial para o Brasil: Clodoaldo saiu
e Pele recuou para o meio de campo, permltin-
do que Edu atuasse no ataque. Marco Antônio
passou a jogar numa zona neutra, deixando de
marcar e de atacar e disso se aproveitou a
Romênia para conseguir o seu segundo gol,
através de Dembrowski. Os últimos minutos
foram melancólicos para um time que começou
tão bem. Cada córner, cada centro, era o pavor
imposto ao Brasil e a esta altura era fraco o
incentivo da torcida de Jalisco, torcida que
pela primeira vez nos falhou.

Brasil 3X2 Romênia

Local: Estádio de Jalisco
Juiz: Ferdinand Marschall (Áustria)
Público: 55 mil pessoas
Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Fontana e
Everaldo (Marco Antônio); Piazza e Clodoaldo
(Edu); Jairzinhó, Tostão, Pele e Paulo César.
Romênia: Adamache (Raducanu), Satmarea-
nu, Lupescu, Dinu e Mocanu; Numweiller e
Dumitru; Dembrowski, Dumitrache (Tartaru)e
Nesgu.
Gols: no primeiro tempo, Pele, aos 19, Jairzi-
nho, aos 21 e Dumitrache, aos 33 minutos; no
segundo, Pele, aos 21, e Dembrowski, cos 38
minutos.
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Vasco pede anulação do jogo e punição ao juiz
O.Vasco náo participará

mais de qualquer competi-
ção oficial se tiver o seu
éstád» interditado por
causa dos incidentes com
o Juiz Manoel Serapião Fi-
lho, à prevalecer a posição
defendida ontem pelo as-
sessor da presidência, Eu-
rico ;Miranda. A reação
imediata do clube foi re-
presentar ao Tribunal de
Justiça da CBF pedindo a
anulação da partida e pu-
nição para o árbitro e o
bandeirinha Anivaldo Sei-
xas Magalhães.

Os dirigentes do Vasco
não acreditam na interdi-
ção de Sáo Januário, ba-
seadós em fatos semelhan-
tes já ocorridos em outros
campos durante a Taça de
Ouro< como do São Paulo
de Rio Grande e o do Moto
Clube. Também o estádio
do Internacional de Santa
Maria, onde o Vasco per-
deu de 3 a O, é citado como
um campo sem segurança,
cercado por arame far-
pado.

PROTESTOS

Até mesmo o Maracanã
foi citado ontem em São
Januário como um campo
passível de interdição, por
invasões como a do torce-
dor que interrompeu a de-
cisão do Campeonato pas-
sado' entre Vasco e Fia-
menfco. No protesto enca-
minhado à CBF contra o
árbitro e seu auxiliar, o
clube alega ofensas e
agressões da parte deles
aos dirigentes e os respon-
sabiliza por todos os incl-
dentes, sem assumir a
culpa pela invasão do cam-
po. No pedido de anulação
do jogo, o argumento é de
erro tíe direito por ter per-
mitido a cobrança de falta
de costas para a bola, em
movimento, enquanto-
aplicava cartão amarelo a
Wilsinho, o que resultou no
pênalti e gol do Grêmio.

CBF decide não
interditar campo

A CBF não tomará qual-
quer, medida para interdi-
tar o campo do Vasco pe-
los incidentes de domingo
e apenas encaminhará a
súmula do juiz Manoel Se-
rapiáo Filho ao seu Tribu-
nal Especial, caso este re-
late;fatos que constituam
infrações punívels pelo Di-
reito Esportivo. Esta foi a
posição definida ontem pe-
lo diretor de futebol, Me-
drado Dias.

— Por enquanto, não se
pode falar em penalidades.
Não; houve interdição do
campo porque tudo o que
soube até agora foi através
da imprensa e do relato de
pessoas autorizadas pre-
sentes ao estádio. As medi-
das a serem tomadas são
de rotina. Se o juiz fizer
qualquer tipo de carga
contra dirigentes ou mes-
mo associado, a súmula se-
rá enviada ao Tribunal —
disse Medrado.

SEGURANÇA

Medrado disse que não
foi ao jogo, mas viu o vi-
deo-tape e o noticiário da
imprensa sobre a invasão
de campo e as agressões ou
tentativas contra o trio de
arbitragem. A posição da
CBF — explicou — é la-
mentar os acontecimen-
tos, pois há muito tempo
vem-se posicionando con-
tra a violência nos campos
e pela; segurança total ao
árbitro e seus auxlliares.

O presidente da Cobraf e
respohsável pela escalação
dos átbitros, Coronel Áulio
Nazaféno, declarou que o
relatório do representante
do órgão na partida, Wil-
son Lopes de Sousa, foi in-
teiramente fiel aos fatos
mostrados na televisão e
narrados pelos jornais,
tantóem relação aos acon-
tecimentos no fim do jogo
quaníò ao lance do pênalti
contra o Vasco, que levou
os diligentes do clube a
invadir o campo.

Áulio Nazareno assina-
lou que, com respeito ao
lance; a marcação da falta
critni;uma expectativa de
direito para a sua cobran-
ça e $è o juiz, que estava de
costas, ao se voltar para a
bolará em movimento per-
mitiüto seguimento, estava
no seu direito de fazê-lo.
Reconheceu, porém, que
no desenvolvimento da jo-
gadâSjá na área do Vasco,
houve faltas que não foram
assinaladas, mas isso é
uma.questão de interpre-
tação exclusiva do arbitro.

Aulio Nazareno comen-
tou ainda que Manoel Se-
rapiáo Filho dirigiu antes
desta'partida cinco jogos
da Taça de Ouro, sem ha-
ver sequer uma expulsão
de campo. As partidas fo-
ram Santos x Vasco no Pa-
caembu, Atlético x Corin-
tians no Mineiráo, Interna-
cional x Flamengo no Bei-
ra-Rio. Bangu x Interna-
cional de Limeira em Moça
Bonita e Náutico x Marin-
ga em Recife.

Arquivo/12-3-82

Ò contrato de Roberto termina amanhã, dia do jogo com o Grêmio, e todos esperam que a renovação aconteça logo

Grêmio garante que não
revidará agressões que
sofreu em São Januário

Porto Alegre — Apenas quatro jogadores do
Grêmio que enfrentaram o Vasco foram ontem
ao Estádio Olímpico treinar com os reservas, e
todos lamentaram os incidentes ocorridos em
Sâo Januário, mas, como o centroavante Balta-
sar, manifestam sua certeza de que problemas
semelhantes não ocorrerão na Capital gaúcha,
no jogo de amanhã à noite contra o mesmo
Vasco.

— Saí correndo do campo e só vi alguns
detalhes das agressões contra o juiz e o bandeiri-
nha. Tudo isso é lamentável e, pelo que se viu, os
jogadores do Vasco nada tiveram a ver com as
agressões. Lutaram duro no c'ampo, mas sem
agressões. Aqui nada disso vai acontecer porque
a torcida sabe respeitar os adversários — disse
Baltasar.

Defesa mudada

Junto com Baltasar treinaram ontem o late-
ral Paulo Roberto, que admitiu seu nervosismo
diante de Marquinho, mas que prometeu melho-
rar, e mais o zagueiro De Leon e o lateral Dirceu,
que não poderão jogar contra o Vasco amanhã.
Ambos foram suspensos por dois jogos, em julga-
mento realizado ontem à noite pelo Tribunal da
CBF no Rio de Janeiro, pelos incidentes ocorri-
dos no jogo contra o Guarani. Eles chegaram a
cumprir a suspensão automática, mas, com a
ampliação de pena, eles estão fora do jogo de
amanhã. Newmar, na zaga, e Paulo César, na
lateral esquerda, serão os substitutos.

De Leon disse que fazia muito tempo que não
via agressões iguais às ocorridas no campo do
Vasco mas que "isso é coisa do futebol".

— O que podemos garantir aos cariocas que .
vierem torcer pelo Vasco é que nào serão agredi-
dos aqui. Mas será uma viagem inútil, pois
vamos ganhar, ou, no mínimo, empatar, e passar
para a próxima fase da Taça de Ouro — ironizou
De Leon, que foi suspenso por1 causa de ofensas
ao árbitro da partida com o Guarani'.

Dirceu lamentou muito a suspensão, mas
tem certeza de que voltará ao time nas próximas
rodadas.

Ao contrario dos jogadores, o diretor de
futebol Paulo Odone não conseguiu esconder sua
indignação com os acontecimento em São Ja-
nuário. Mas sua maior revolta foi contra os
seguranças do Vasco, que, logo após a partida,
fecharam a passagem de inúmeras pessoas da
delegação, inclusive do preparador físico Júlio
Espinosa. Esse manteve um áspero dialogo com
os seguranças, tentando inutilmente convence-
los de que era o preparador físico. Foi preciso
Paulo Odone gritar com os agentes, proclamar
sua condição de dirigente do Grêmio, para poder
carregá-lo, empurrando-o por entre os seguran-
ças, para dentro do vestiário. Júlio Espinosa se
declarava tranqüilo, mas confessou ter ficado
com medo, ali no campo, separado da delegação
do Grêmio, que já estava no vestiário.

Somente hoje Ênio Andrade define o jogo,
mas a equipe provável é a seguinte: Leão; Paulo
Roberto, Vantuir, Newmar e Paulo César; Batis-
ta, Paulo Isidoro e Bonamigo, Tarciso, Baltazar e
Odair.

Torneio dos Campeões
terá 18 clubes e vai
começar a 24 de abril

O Torneio dos Campeões brasileiros foi con-
firmado ontem pela CBF para o período de 24 de
abril a 12 de junho próximos, quando a Seleção
Brasileira estará em preparação para a Copa do
Mundo. Em princípio, será disputado por 18
clubes, mas poderá ter mais dois participantes se
o campeão e o vice deste ano não forem um dos
que já têm vaga garantida.

A competição com 18 disputantes terá dois
grupos de cinco clubes e dois de quatro, que
jogarão entre si em turno e returno, pelo sistema
de ida e volta. Os vencedores de cada etapa
disputam em seguida o direito de fazer a final,
programada para apenas um jogo mas que a
CBF tentará fazer também em ida e volta, se
conseguir data.

Grupos
Os grupos sáo os seguintes: 1 — Flamengo,

Fluminense, Coríntians, Palmeiras e Portuguesa
de Desportos; 2 — Vasco, Botafogo, Guarani,
Santos e Sáo Paulo; 3 — Grêmio, Atlético Minei-
ro, Cruzeiro e um clube ainda a ser definido; 4 —
Bahia, Náutico, Fortaleza e Internacional de
Porto Alegre. O quarto concorrente do grupo 3
poderá ser o América, se o campeão da Taça de
Ouro deste ano for um dos outros 17 clubes. Caso
não seja um destes, a vaga será dele.

Nesta última hipótese, o América só entrará
no Torneio se o vice-campeão de 82 também não
estiver ainda incluído entre os participantes, já
que para organizar a tabela com 19 clubes seria
impraticável e por isso haveria mais uma vaga. O
diretor de Futebol da CBF. Medrado Dias, defi-
niu o esquema do Torneio numa reunião com
dirigentes de clubes e de federações que partici-
parão da disputa.

Paraguaio
pode treinar
o Botafogo

Paraguaio, que substi-
tuiu Zagalo no Botafogo,
em 1971, é um dos nomes
cotados para ser o futuro
técnico do Botafogo. O
assunto não chegou, con-
tudo, a ser discutido na
reunião - de ontem do r
Conselho Diretor, que,
examinou os resultados
da auditoria feita para
que o clube tomasse co-
nhecimento de sua real
situação financeira.

Esse relatório conclui
ser. bem maior o déficit
apresentado pela direto-
ria passada (cerca de Cr$
21 milhões) e trata do ca-
so dos carnes, montado
em 1980 como "salvação
para as finanças do clu-
be", mas que se transfor- .
mou num escândalo.

OS CARNES

O relatório sobre os
carnes é fartamente do-
cumentado. Citando no-
mes, faz acusações a vá-
rias pessoas, apontando
um sem-número de irre-
gularidades. Há casos co- <.
mo de uma senhora que
foi premiada e recebeu,
em vez do automóvel a
que tinha direito, Cr$ 300
mil em dinheiro, assinan-
do o respectivo recibo,
lançado na contabilida-
de. Mas adiante, o carro
que não recebeu também
está lançado. Outros
"carros fantasmas" da-
vam enormes despesas
de oficinas, para concer-
tos e manutenção. Passa-
gens aéreas para Recife,
Brasília, São Paulo, Por-
to Alegre e outros locais,
aparecem a todo momen-
to nas contas do carne.
Além de "serviços pres-
tados" a desconhecidos.

Embora não esteja en-
volvida nessas irregulari-
dades, a omissão da dire-
toria passada, não exer-
cendo uma fiscalização
devida e necessária, foi
responsabilizada pelos
desmandos dos organiza-
dores do carne. O Botafo-
go nada ganhou e sua
diretoria pretende entre-
gar a caso à Justiça e ao
mesmo tempo alertar os
outros clubes envolvidos
nesses carnes.

NOVO TÉCNICO

A gravidade do relato-
rio deixou para hoje a
discussão sobre o nome
do novo técnico de fute-
boi. O presidente Juca
Mello Machado quer tra-
tar do assunto com cal-
ma, mas já tem alguns
nomes em estudos. Um
deles é o do antigo trei-
nador Paraguaio, que di-
rigiu o Botafogo em 71 e
77. Outro é o do gaúcho
Ernesto Guedes. Juca,
no entanto, desmentiu
que um dos nomes cogi-
tados fosse o de Daltro
Meneses.

Por enquanto, Félix,
que estreou com uma vi-
tória em Feira de Santa-
na, vai continuar no car-
go e só quando for indica-
do o novo vice-
presidente de Futebol e
que o assunto será resol-
vido.

¦ liHEl»
DIA VERDE ESPECIAL
NO SUPERATACADO

ESTOQUE.
OVOSITO

KMOTKMMJDROS
A PRECO DE ARRASAR

VIADim»Km4
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Campo Neutro

A

Telê já admite
convocar Seleção
antes do dia 21

O técnico Telê Santana admitiu ontem, na CBF, que
estudará com a comissão técnica a possibilidade de
antecipar a convocação da Seleção brasileira, prevista
para 21 de abril, a fím de iniciar mais cedo os exames
médicos e a preparação na Toca da Raposa para a Copa
do Mundo, com os jogadores que não participarem das
finais da Taça de Ouro.

Telê não quis antecipar datas, mas na CBF há
comentários de que a convocação será a 12 de abril, a
apresentação no Rio para os exames dia 14 e a viagem
para Belo Horizonte no dia 16. De acordo com os planos
já traçados pela CBF, os exames só deveriam iniciar-se
no dia 26 de abril, quando já estará encerrada a Taça de
Ouro.

Violência

Sobre o encontro realizado em Lima entre os técni-
cos das seleções sul-americanas classificadas para a
Copa do Mundo — Telê, Menotti, Tim e Santibanez —
Telê ressaltou que a violência foi o tema principal da
reunião de Lima. Explicou que a discussão não tratou
em especial da violência do futebol europeu e sim em
geral. Os responsáveis pelas Seleções do Brasil, Argenti-
na, Peru e Chile concluíram que cabe aos técnicos
conscientizarem os jogadores para evitarem violências
nos campos.

Sobre a questão da obrigatoriedade de exame anti-
doping, Telè disse que a única opinião contrária foi a de
Menotti. Também foi discutida a questão de alteração
das regras do futebol e houve sugestões como a adoção
do afastamento de um jogador da partida após certo
número de faltas ou cobrança de uma penalidade na
meia-lua a cada seis faltas marcadas.

A respeito do'jogo entre Argentina e Alemanha, Telè
disse que alguns jogadores argentinos renderam muito
abaixo de sua capacidade e precisam melhorar a condi-
ção fisica. Para ele, os alemães estiveram bem melhor na
partida e mereciam ter vencido, pois dominaram grande
parte do jogo e criaram bons lances que poderiam
resultar em gols.

Hoje na TV
12h30min — Bandeirantes Esporte. Noticiário sobre a Taça

de Ouro. (Canal 7)

12h50min — Globinho na Copa. Momentos inesquecíveis

da Copa de 50. (Canal 4)

13h  Globo Esporte. Noticiário sobre a Taça de Ouro

(Canal 4)

20h55min — Cupom da Copa. Boletim esportivo. (Canal 7)

21 Futebol ao Vivo. Taça Ademir da Guia- Palmeiras x

Penarol, direto de São Paulo (Canal 7)

21h02min — Esporte Hoje Noticiário esportivo (Canal 2)

22hl0min — Minuto da Copa (Canal 4)

José Inácio Werneck
S fotos e reportagens sobre os
incidentes no campo do Vasco,
domingo, servem de irônico con-

traponto à reunião de Santiago entre os
treinadores Menotti, Tim, Santibanez e
Telê Santana.

Enquanto lá eles reclamavam da vio-
lência européia, aqui no campo do Vas-
co, no Rio de Janeiro, havia invasão de
campo, agressões, tumulto. Ontem tele-
fonou-me uma amiga vascaína. Queria
em primeiro lugar transmitir-me que rei-
nava grande indignação entre os torcedo-
res com a matéria do Jorge César Wam-
burg sobre o assunto. Em segundo, que-
ria manifestar seu temor de que o Vasco
fosse punido com a perda dos pontos e
tivesse seu estádio interditado.

Vejam só: indignação com a matéria
do Wamburg, que é vascaíno. Um relato
mais imparcial não se poderia obter. E há
as fotos, para mostrar que as coisas não
se passaram exatamente em clima de paz
celestial. Os jogadores do Grêmio só
foram sair do vestiário depois das sete da
noite. Tiveram que tomar banho em local
diferente, pois o que ocupavam oferecia
pouca segurança, a ponto de eles serem
atingidos por pedras atiradas das janelas.

Na refrega, o Sr Antônio Soares
Calçada saiu ferido ao receber uma ban-
deirada no braço. Não, meu caro leitor, o
bandeirinha não foi procurar o Sr Calça-
da para agredi-lo. O Sr Calçada é que
invadira o gramado.

Tranqüilizei minha amiga vascaína,
garantindo-lhe que nada acontecerá. O
Vasco não perderá os pontos do jogo
(aliás, um ponto só) e nem terá o estádio
interditado. Como está na memória de
todos, nada aconteceu ao São Paulo em-
bora tivesse ficado provado, no ano pas-
sado, que os agressores do árbitro Bráu-
lio Zanotto, naquela partida com o Bota-
fogo, eram funcionários do clube.

Minha amiga vascaína, para pedir
minha condescendência, falou do caso do
tresloucado ladrilheiro, famoso por sua
invasão de campo no Maracanã na final
contra o Vasco, em dezembro. Segundo
ela, o ladrilheiro é na verdade motorista
de um prócer da Gávea.

Então estamos chegando a uma si-
tuação em que os excessos de uns são
justificados pelos excessos de outros, em
um círculo vicioso e interminável. Reina
a completa indisciplina e creio que a
situação só será solucionada no dia em
que um juiz for morto em um campo de
futebol. O dia não deve estar assim tão
longe de acontecer. Um fotógrafo com
longos anos no ramo lembra-me que foi
no campo do Vasco que o juiz Carlos
Costa resolveu parar de apitar, depois de
ver a morte perto.

A situação só será solucionada no dia
em que um juiz for morto. Ou no dia em
que a CBF simplesmente resolver
cumprir o regulamento do Campeonato
Brasileiro, que prevê a perda de pontos e
interdição do estádio como punições para
os invasores de campo.

O S tempos da Maratona de Seul
mostram que ou os corredores
estão se poupando para a Mara-

tona de Boston, que será disputada em
menos de três semanas, ou o percurso na
Coréia do Sul é muito difícil. Os resulta-
dos foram fracos, como o de 2:14:24 do
vencedor australiano Laurie Whitty, e
mesmo incrivelmente fracos, como o da
neo-zelandesa Allison Roe, que venceu
entre as moças com 2:43:12.

A nós nos interessam mais de perto
alguns resultados, como a terceira coloca-
ção do sueco Tommy Persson, que em
agosto estará disputando a III Maratona
Atlântica-Boavista/JORNAL DO BRA-
SIL, e o segundo lugar do tánzaniano
Agapius Masong, que só não correu aqui
no ano passado porque seu avião, em vez
de tomar o rumo do Rio de Janeiro,
tomou o de Moscou.

DE PRIMEIRA: Está pronta a marca
da III Maratona Atlântica-Boavista/
JORNAL DO BRASIL, num trabalho
muito criativo de Ana Luísa Escorei, da
A-3. Programação Visual. Ana Luísa é.
ela própria, uma corredora. Mas, hoje
em dia. quem não é?/// Começam hoje na
Corja (Visconde de Pirajá, 206, sala 203)
as inscrições para a Corrida dos Princi-
piantes. dia 11 de abril, na distância de
sete quilômetros. No dia da prova haverá
o sorteio de duas passagens aéreas Rio—
Salvador—Rio.



Carpegiani diz que jogo em Recife
Fluminense vai
aumentar prêmio
pelas vitórias

A euforia voltou ao Fluminense. Seus. dirigentes
prometeram que para a próxima fase da Taça de
Ouro, os prêmios por vitória serão aumentados: em
vez de 25% do que o clube arrecadar, 30% serào
divididos entre os jogadores. Além disso, c.ada um
ganhará Cr$ 150 mil pela classificação.

O Fluminense enfrenta o Ceará na próxima quin-
ta-feira, no Maracanã, podendo até perder pôr dife-
rènça de um gol. Seu grande problema é o ponta-
djreita Robertinho que voltou de Fortaleza com o pé .
inchado.

O médico Arnaldo Santiago disse que o jogador
chutou o chão, porém acredita que até quinta-feira
haverá tempo suficiente para recuperá-lo. Roberti-
nho já iniciou tratamento intensivo e também se
mostra otimista de se recuperar.

O Fluminense trouxe uma cota de Cr$ 3 milhões e
500 mil, aproximadamente, e pela vitória sobre, o
Ceará cada jogador recebeu gratificação de Cr$ 48
mil. Hoje, os jogadores treinarão em regime de tempo
integral: pela manhã, fazem treino fisico na Vila
Militar e à tarde, exercício tático no campo da
Aeronáutica. .

João Saldanha

As mordidas em
São Januário

MAIS 

ou menos há uma semana,
o São Paulo do Rio Grande do
Sul estava no vestiário do Bangu
quando jogaram ovos podres

nos rapazes gaúchos. A diretoria do Bangu
tomou providências e neste último jogo deu
uma lição a vários dirigentes de outros
clubes. No jogo contra o São José, de São
José dos Campos, os torcedores que vieram
ao Rio ver seu time foram recebidos com
festa pelos bangüenses. Faixas e charanga
saudando os viajantes. A diretoria do clube
tomou providencias, chamou os chefes de
torcida e pediu-lhes que tratassem bem os
visitantes. Isto aconteceu precisamente.

Destaco o fato porque sempre garanto
que, quando um clube, por seus dirigentes,
toma providências e pede calma e educação

j a sua torcida, é sempre atendido. Já contei
aqui o caso do Manchester United no jogo

, contra o Estudiantes. Eu estava lá, pois era
final do Campeonato Mundial de Clubes.

I Os ingleses tinham apanhado muito em La
Plata. Foram agredidos. Mas a UEFA bai-

>. xou lei punindo os clubes agressores. Matt
1 Busby, o famoso treinador e manager do

time inglês, foi para a porta do estádio,'\ 
juntamente com dirigentes, pedir calma aos
torcedores que estavam secos por uma for-

s ra. Nada aconteceu, embora os argentinos
se tivessem excedido em sua casa.

E veio o jogo do Vasco e Grêmio. Me
desculpem, mas previ publicamente o que

i aconteceu. Estava nos jornais, infelizmente,
\ que um chefe de torcida do Vasco estava
organizando uma forra ou algo parecido
para os torcedores do Grêmio. O valentão
prometia coisa séria. Abro um parêntesis e
mando o recado que ainda há tempo de
pegar os gremistas. É só ir a Porto Alegre
amanhã que o Estádio Olímpico estará
cheio deles. E há pouco te.mpo, em São
Januário, um auxiliar de arbitragem levou
oito pontos por causa de uma pedrada.
Neste jogo do Grêmio, a mesma coisa.
Agressões e tentativas de agressão ao árbi-
tro e auxiliares. Diretores dentro do campo.
Um até foi mordido por um cão. Só falta
dizerem que o cão é que foi mordido, tal a
inversão dos fatos.

O radialista Loureiro Neto, sempre
perto dos acontecimentos vascaínos, tam-
bém levou uma sobra. Também neste caso
não sei quem foi mordido. Se o cão ou nosso
amigão. O estádio do Vasco é excelente.
Bom gramado, boas acomodações e boa
iluminação. O que mais seria necessário?
Simplesmente fazer o que os dirigentes
bangüenses fizeram. Repito, a semana toda
foi preparado um ambiente agressivo. Os
homens do Vasco colocaram mais uma vez
os dirigentes da CBF em dificuldades de
organizar jogos em São Januário. E bastaria
que tomassem medidas que todos conhe-
cem. Quem não aprendeu, peça instrução
ao Bangu. que deu uma lição de esportivida-
de e de respeito a torcedores visitantes que
sempre são covardemente agredidos. Nosso
futebol se proclama tricampeão do mundo e
nosso treinador está fazendo justa campa-
nha por uma Copa limpa e dentro de um
ambiente de esportividade. Assim fica difícil
a tarefa de Telê Santana.

VOCÊSABE
QUANTO GANHA UM

DESENHISTA?

Arquivo — 29/09/81

será guerra
— O jogo será uma guerra e vamos parar

Recife preparados para entrar nela.
A declaração é do técnico Carpegiani, qüe,"

por conhecer bem o treinador Ernesto Gueçtes;
do Esporte, sabe que a equipe e a torcida jlér-
nambucana tentarão de todas as formas obter ,{à
vitória por uma diferença de dois gols, na úrúcá
forma de passar para a próxima fase da Taça cie .
Ouro. ;

Carpegiani assegurou que seus jogadores;
não se deixarão intimidar, já que "se vacinaièim"rí
na apresentação que fizeram em Santiago^ ao
enfrentar o Cobreloa pela Taça Libertadores da
América. Sobre Ernesto Guedes a quem conhece
do Rio Grande do Sul, diz que se trata de íum'
treinador muito exigente e que sabe tornar wqík
equipe aguerrida. 7"T;

Guedes sabe contagiar seus jogadores, já
que é muito exigente e tem uma personalida.de
forte. Vamos jogar nosso futebol e garanto que
saberemos impor o nosso ritmo e ganhar mais
dois pontos.

Numa forma de enervar o técnico adversário,
Carpegiani só revelará a escalação do time rio
dia da partida.Sei que a missão da imprensa é informar,
mas sei também que o Guedes fica irritado
quando não sabe a formação do time adversário.
e por isso não divulgarei nosso time até pisarmos
no Estádio da Ilha do Retiro.

O péssimo estado do campo do Esporte,
onde o Flamengo treinou quando esteve em
Recife, no mês passado, também preocupa Çar:
pegiani, mas acha que seu time saberá como
superar todas as adversidades.

Zico não teme violência em Recife e Carlos Alberto já foi liberado para os treinos

Àm^mWw'- ^HrH lj*^IÉyi.J*^ • vSI M

HOJE
i NOS CLASSIFICADOS. i

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

Nunca às quartas-feiras,
dia do sorteio.
Hoje, ele está 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.
E para responder à

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

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

Não perca o Cupom da
Copa.

Rede
Qcindcircintc)

JORNAL DO BRASIL

I
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Para Zico, Esporte
tem que ir na bola

Zico esteve ontem na Gávea e disse que o Flamen-
go não viajará preocupado com problemas fora do
campo. Em sua opinião, se o Esporte praticar qualquer
tipo de antijogo, seus próprios jogadores é que sairão
prejudicados.— Eles precisam vencer e para isso terão que jogar
muita bola. Se jogarem com violência, como chegar ao
nosso gol? Tudo isso é muito relativo. Faia-se multo,
mas na hora sai tudo bem. Náo podemos nos preocupar
com nada. Nosso time é experiente e não teme nada 5S
disse Zico.

Cantarele renova
cwwfc^m

O goleiro Cantarele acertou praticamente a reno-
vação do seu contrato por mais um ano com o Flamen-
go. Conversou longamente com o vice-presidente de
futebol, Eduardo Mota, e possivelmente hoje deve
assinar o contrato. Ele receberá cerca de Cr$ 450'mil
mensais entre luvas e ordenados.

A fuga de Marcelino, que saiu da concentração de
São Conrado, no sábado, sem dar qualquer satisfação,
era ontem motivo de piadas na Gávea. O supervisor
Domingo Bosco explicou:

— Ele tomou Doril é sumiu. Esta é a única explica-
ção que posso encontrar. Nunca vi isso.

O empresário Meireles, que estava tratando da
transferência do jogador para o Flamengo, foi informa-
do de que Marcelino está sendo pretendido pelo Tam-
pa Bay, dos Estados Unidos, para onde deve realmente
se transferir, já que conversou com dirigentes do
Palmeiras (clube que se pensou de inicio ter levado o
atacante) e eles garantiram que não mantiveram qual-
quer contato com ele.

A delegação do Flamengo viaja para Recife por
volta das 19 horas e se hospeda no Othon Paiace, na
Praia de Boa Viagem. Ontem, os reservas disputaram
um jogo-treino contra o São Cristóvão e venceram por
2 a 0, dois gols de Peu.

Carlos Alberto
A boa novidade do coletivo foi a presença do

. lateral Carlos Alberto, recuperado da operação dos
meniscos do joelho direito. O médico Célio Cotecchia
disse, porém, que ainda não pode afirmar quando ò
jogador terá condições de voltar ao time. Mesmo
treinando de foram desembaraçada, Carlos Alberto
ainda corre o risco de ficar com o joelho inchado.

— Ele participou de um coletivo e no dia seguinte
apareceu com o joelho inchado. Vamos aguardar como
reagirá a este outro treino.

Nunes deu quatro voltas na pista de atletismo e
garante que domingo já terá condições de ser escalado
— hipótese descartada, entretanto, pelo Dr Cotecchia.

Para Reinaldo, os
jogadores vão sofrer

O centroavante Reinaldo, que já pertenceu
ao Náutico e está acostumado a enfrentar o
Esporte, assegurou que o Flamengo enfrentará
muitos problemas, principalmente em razão de o
Estádio da Ilha do Retiro oferecer pouca segu-
rança. Segundo afirmou, os torcedores do Espor-
te jogam pedras, pilhas e todo o tipo de objetos
hòs jogadores do time visitante.

Além disso, revelou que os dirigentes .costu-
mam fazer todos os tipos de pressão para intimi-
dar os juizes.— Lá náo é brincadeira. Os jogos decisivos
são verdadeiras batalhas. Gosto de jogo assim e
não tenho medo de nada. Mas temos é que torcer
para o juiz não ficar intimidado e nos prejudicar
devido ao clima hostil.

Reinaldo diz também que lá os jogadores do
Esporte estarão mais à vontade e passarão a
jogar com certa violência. Apesar da grande
rivalidade existente entre. Esporte, Náutico e
Santa Cruz, acredita que as três torcidas se
unirão contra o Flamengo:

OBERG
CURSOS DE DESENHO

C.F.M.O.n°1162

CURSOS
D CALDEIRARIA D ILUSTRAÇÃO DE MODAS D. TOPOGRAFIA
D MAQUINAS D TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS D. CALCULO DE CONCRETO AHMADO
D ARQUITETURA D INSTALAÇÕES PREDIAIS PROJETOS DE MAQUINAS FERRAMENT.

D PROPAGANDA D ELETRICIDADE INDUSTRIAL E MATRIZES
D CONSTRUÇÃO NAVAL

MATRÍCULAS ABERTAS - CENTRAL DE INFORMAÇÕES: 228-4771 e 234-8501

ENDEREÇOS
CENTRO BONSUCESSO l.
COPACABANA MADUREIRA
BOTAFOGO NOVA IGUAÇU
MÊIER NITERÕI .- ¦ ,

TÜUCA íi-

Esporte g com ci Bandeirante^
Hoje

9 da Noite
ao Vivo

X Penarol
TAÇA ADEMIR DA GUIA

Exclusivo
Direto de
São Paulo

mNarraçãojj Oscar Ulisses
iMi...r^i.í:u.«kqa^_M.M«i
Reportagem: Éliai Júnior ¦'.",,
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_^t^ que significa ganhar ou deixar de ganhar um
fl flj Oscar na carreira de um Henry Fonda? Muito
fl fl pouco, quase nada. No ano passado, quando a
^^^F Academia de Artes e Ciências Ctnematográfl-
casde Hollywood decidiu distingui-lo comum prêmio
honorário ("...por sua inestimável contribuição à arte de
representar, durante mais de meio século de teatro e
cinema"), um velho amigo, o diretor e escritor Joshua
Logan, comentou:— Hank nâo precisa de prêmios. Premiados já te-
mos sido nós, que convivemos há tantos anos com o seu
extraordinário talento.

Logan, por sinal, é o autor de um ensaio intitulado
The Fondas I Know, no qual fala dessa família fora de
série como uma das grandes instituições do show busi-
ness americano. Embora sejam muitos os elogios que ele
faz a Jane e Peter, é mesmo a Henry que Logan se refere
com maior entusiasmo, quase idolatria: "Que ele viva
eternamente, pois sempre que Fonda sorri todo o teatro
brilha..."

O sorriso, o ar triste, os olhos azuis muito brilhantes,
o jeito manso de caminhar, os gestos sempre lentos,
preguiçosos, sâo muitas as marcas da personalidade de
Henry Fonda. Marcas que se somaram a um talento raro
para fazerem dele um dos mais queridos atores de toda a
história de Hollywood. A exemplo de alguns poucos
outros — James Stewart, Gary Cooper, Cary Grant,
John Wayne, Clark Gable, Spencer Tracy — ele sempre
conseguiu manter juntas duas coisas freqüentemente,
incompatíveis: popularidade e talento, o carinho do
público e o reconhecimento da crítica. Em certo sentido,
a esses atores Hollywood deve muito do que ficou

¦ri.

Pepita Rodrigues
precisava perder
15 kg num só mês.

E perdeu.
"Tudo começou na maior

(elicidade: o nascimento do meu bebê.
E continuou com um convite para
lazer uma personagem linda no més A
seguinte. E eu tinha engordado
15 quilos com a gravidez. Foi ai que o
Esthetic Center entrou na minha vida.
Eu já tinha ouvido falar na T AT. -
Técnica Térmica Acelerada. E um

processo suiço que usa a indução de
ondas trias para eliminar os-
centímetros excessivos.

O que eu nâo sabia é que já
existia o T AT.2, uma evolução do
processo, com dupla ação. muito mais
rápido e localizado. Conclusão: fui lá e
em apenas 30 dias eslava na minha
melhor forma.

O resultado está ai no ar. no
teatro, nas revistas
O resultado eslá em mim que sempre I
fui e pretendo continuar a ser uma
mulher realizada e feliz. Faça como
eir. telefone agora mesmo e marque
uma entrevista sem compromisso.
Você vai se reencontrar com a sua
beleza" H1M1B
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Com Katharine Hepburn e a
filha Jane, uma soma de talentos

em, Num Lago Dourado-,
<:o !íJi„;í
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Como Tom Joad em
As Vinhas da Ira, clássico

realizado por
John Ford em 1940
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A Chopper Fjord comunica ao mer-
cado de moda em geral que está
aceitando serviços de lavagem no
processo stone washed.
Para maiores informações, falar
com Sr. José Américo.
PABX. 201 8522.
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conhecido como "os anos de ouro" de sua indústria dè
cinema.

Um ator único
Antes do cinema, porém, ele se dedicou ao teatro.

Em sua cidade natal, Omaha; Nebraska, com 20 anos em
1925, ele subiu a um palco pela primeira vez, sem ter a
mínima idéia do que estava fazendo:"Eu estava cursando Jornalismo" — conta o próprio
Fonda numa entrevista — "e a senhora Brando, diretora
da Omaha Playhouse, amiga de nossa familia, convidou-
me para participar do grupo de teatro porque me achava
alto e bonito. Eu nunca havia pensado em representar e,
de repente, me vi no palco, fazendo um papel. Nào tinha
qualquer plano para me tornar um ator. Apenas gostava
de ficar ali entre aquela gente tâo divertida. O teatro era
uma verdadeira festa..."

Mais do que uma festa, uma paixão. Logo ele desco-
briu que representar era a coisa mais importante em sua
vida. Desistiu do jornalismo, foi para Nova Iorque, fez
pequenos papéis na Broadway. Fez algum sucesso em
The Farmer Takes a Wife, em 1934, repetindo o mesmo
papel no cinema, no ano seguinte. Sua carreira pratica-
mente começa aí.

Durante os primeiros anos, ele se dividiu entre
Hollywood e Broadway. Depois, o cinema o absorveu por
completo. Até que, em 1948, voltou ao teatro para obter
com Mister Roberts um êxito espetacular. Embora
Fònda continuasse sendo principalmente um ator de
cinema — críticos franceses chegaram mesmo a elegê-lo"o ator cinematográfico por excelência" — nunca aban-
donou o teatro de todo. Dos muitos retornos ao palco o
mais importante, certamente, foi o de 1975; quando a
maioria dás pessoas já o julgava aposentado e ele
aceitou o desafio de atuar em Clarence Darrow, peça de
úm só personagem. E nela provou ser, de fato, um ator
único.

Havia grande expectativa em torno da volta de
Fonda à Broadway, em 1975. Há muito tempo ele nào
conseguia ém seus filmes um bom papel. Ele próprio
recordava, numa entrevista a Enid Nemy, de The New
York Times, que seu próprio agente vivia aconselhando-
o a aceitar a nova realidade do cinema. Os tempos
haviam mudado, dizia o agente, e agora filmes como
Doze Homens e Uma Sentença e As Vinhas da Ira —dois
dos maiores trabalhos de Fonda no cinema — tinham de
ceder lugar a obras mais ousadas, mais atuais, o sexo e a
droga como temas. Fonda, pelo contrário, era um dos
que mais se batiam contra a permissividade nos filmes,
liderando campanhas moralizadoras em Hollywood, o
que, na época, parecia levantar ainda mais as barreiras
que o separavam dos filhos, para os quais o pai era,
segundo palavras de Jane, "um super-reacionário".

Enquanto resistia a aderir a nova ordem, Fonda
aceitou o dificil papel da peça de David W. Rinteis,
baseada na vida de Clarence Darrow, o mais famoso
advogado da história das cortes americanas. Como se
sairia ele, aos 71 anos, cansado, o coraçáo já com
problemas, os médicos o aconselhando a colocar um
marca-passo? O Helen Hayes Theatre, na Rua 46, a
poucos passos de Times Square, recebeu um público de
gala na noite de estréia, todos querendo saber do que
Fonda ainda seria capaz. Logo no primeiro ato, Clarence
Darrow falou através de sua voz:"Falo pelos pobres, os fracos e os cansados..."

Por uma hora e meia a platéia manteve-se presa a
cada palavra, cada gesto daquele ator cuja performance
levaria o importante critico Clive Barnes a concluir com
estas palavras seu comentário para The New York
Times: , ."Quanto a Mr Fonda, seria difícil pensar num elogio
demasiado grande. Observem o modo como ele envelhe-

' ce diante dos nossos olhos, à medida que a peça avança,
a forma como ele passeia pelo humor astuto e província-
no de Darrow, a maneira com que ele jamais recua
diante dos sentimentos e, ao mesmo tempo, nunca os
acentua. Observem como ele se move no palco, inteira-
mente à vontade, como um homem em sua sala de estar.
E ouçam sua voz, na qual jamais se nota uma inflexão
exagerada, uma caracterização vulgar. E uma voz sem-
pre suave e lírica. E a face, enigmática demais para ser
heróica, consciente demais para ser pretensiosa, conser-
va um contorno, uma expressão que nos faz pensar num

homem que coloca a paixào acima da Justiça.
Clarence Darrow não era! assim, deveria ter sido...'

S»

Reacionário ou não
Jane Fonda já náo acha o pai um reacionário. As

diferenças entre os dois começaram quando das posií
ções assumidas por ele contra a participação americana
na Guerra do Vietnam. Embora Fonda sempre tivesse
assumido posições liberais em política (apoiou Steven-
son contra Eisenhower, foi um dos atores de Hollywood
que se opôs à caça às bruxas dos anos de macarthismo,
participou da campanha de McGovern contra NixonV,
ele não se conformava com o radicalismo da filhas
Sequer acreditava no que ela dizia através dos jornais?
ao acusar oficiais americanos de terem praticado atos efe
tortura a prisioneiros de Guerra no Vietnam. '•;*

— Um dia — contou ela numa entrevista — propus^
lhe uma coisa: "E se eu lhe provar que essas torturas
existiram, você se passa para meu lado?" Ele disse què,
sim. Levei-lhe um amigo, que havia estado no Vietnam, é.
ele falou-lhe sobre as torturas. Papai ouviu em silêncio,;,
retirou-se da sala, trancou-se no quarto. x'\

Semanas depois, emprestava seu nome a um anún*
cio de televisão contra a guerra no Vietnam.

Mas a vida em família nunca foi, mesmo, muito
tranqüila. A começar pelos próprios casamentos de
Henry Fonda. O primeiro, em 1951, com a atriz Margàretr
Sullavan, terminou em divórcio após apenas dois meses
de vida em comum, deixando-o arrasado. O segundo^
com Francês Seymour Brookwaw, da alta-sociédadè
nova-iorquina, teve um fim trágico. Depois de 14 anos dé1
relativa felicidade — ela era a mãe de Jane e Peter -^.
Francês começou a mudar, entrava .e saia de consulto-;
rios.psiquiátricos, esteve internada algumas vezes,- até
que se suicidou, cortando a garganta com uma navalha;
em 1950. :',:ii

Durante muitos anos Henry fez tudo para esconder o.
fato dos filhos (na verdade, jamais conversaram sobre
isso, mesmo depois de Jane e Peter terem sabido como a
mãe morrera). O terceiro casamento foi com Susàrf
Blanchard, enteada de Oscar Hammerstein II, famoso
letrista de musicais da Broadway. Seis anos depois,*
novo divórcio. Não demorou muito, novo casamento,!
desta feita còm a condessa italiana Afdera Franchetti,
25 anos mais nova que éle. Grandes festas, bebida,
drogas, vida intensa que Afdera gostava de levar abalou
a tranqüilidade do conservador marido. Quando a poli-
cia.de Nova Iorque prendeu-a, por levar 1 quilo de.
cocaína na mala que trazia de Roma, o casamento,
acabou.

O quinto casamento, que dura até hoje, é com a ex-:
aeromoça Shirlee Adams. Viveram três anos juntos até;
se unirem legalmente em 1965, ele com 60 anos, ela com.
33. *: ;

Poucos atores de Hollywood merecem de seus cole-
gas tanto respeito quanto Henry Fonda. Os diretores:
que trabalharam com ele sempre o situaram eritré os:
mais brilhantes intérpretes que tiveram oportunidade;,
de conhecer. Dele disse Ford:

"Para se ser, mais do que um ator, um.artista a
serviço de sua arte (o todo sendo sempre mais importan-
te que as partes e, em conseqüência, um superstax
aceitando ser menos ele mesmo do que a equipe à qual
pertence), é preciso muita humildade. Fonda tem essa
humildade. Só que costuma temperá-la com um talento
incrivelmente raro..."

Os prêmios nunca tiveram muita importância para
ele. Mesmo diante do Oscar — que sua filha já conquista-
ra por duas vezes — ele se mostrou sempre frio, indife-
rente. Como deixou claro no ano passado:

"Acho uma estupidez querer comparar interpreta-
ção e decidir que uma é melhor que a outra. Jamais
voltarei a essas festas da Academia. Como é possível
dizer que o Hamlet de Olivier é melhor que OfPatton de
George C Scott, ou que estes sejam melhores do que
Jack Lemmon de O Vício Maldito ou o Walter Matthau
de Esta Loura Vale Um Milhão? É como perguntar se
um suco de laranja é melhor do que um Cadillac, ou
coisa assim. Os Oscar são apenas um grande espetáculo
anual de relações públicas".

A CRÍTICA DE "NUM LAGO DOURADO" ESTÁ NA PÁGINA 2



a a CADERNO B d terça-feira., 30/3/88

CINEMA
JORNAL DO BRASIL

Bpp ~'_W
__W I -* * -Jm\ MM

^h r___W\ BS^ ^_^____** __^^_^9 ^H

K ¦ ^| H
^Kic. .^B w-_mmmmmmM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê

m_____________W'W*_> - __W______________________W______\ _WÊm_ W_W\
^| Hf <3fc| IÜtoI Hi -£ *w#* 4 4& *^_________ ____¦

k'^mhII ¦refe* ~w_m
____________—¦:>'¦ '_f j<Tm Br >-í.:íM ¦Bt'•¦'• .''TH K - ___¦__. . _____,&___¦

kJ^H ÜnI >sJÍ ü
%wS_W__m_ T IzM m ^^wmmmwÊm
kIHI RP^ral Bf'f' __ÍÊ__m_m
_M:':"; :à__\ W-"'¦ í-*_t_.i. _\ _ÊÊ__ _m_w^¦ _* ___W_________m_f^ i_-" 'T^f>a -_m um_\'^-m _WF_^_mW W_éW^ Jl~^ _¦paj^p.^^^ JÜl^^.-.-^ísBK$HlyPv ¦PT #.,^JPJ|

Henry Fonda e Katharine Hepburn: Num Lago Azul.
de Mark Rydell«

NUM LAGO DOURADO ***

PAI NOSSO
QUE ESTAS

NA TELA
José Carlos Avellar

EM 

primeiro plano aparece o
conflito de Norman Thayer
com ele mesmo, uma desagra-
dável sensação de inutilidade

qüe ele, com 80 anos, tenta disfarçar
através de brincadeiras irônicas: procu-
ràndo anúncios de empregos para gente
velha nos jornais ou resmungando con-
tra a falta de eficiência das pessoas.

Ò mundo todo está errado, pensa o
velho Norman. E por isso ele passa o
tempo resmungando. Contra a telefo-
nista, porque demora a responder. Con-
tra o correio, porque não sabe entregar
cartas. Contra o dentista, porque cobra
40 dólares por uma obturação. Contra
os Jovens, porque não leram A Ilha do
Tesouro nem aprenderam a mergulhar
de costas. E contra a mulher, Ethel,
porque cisma de ouvir o canto de passa-
ros que não estáo cantando coisa ne-
nhuma. E até contra si mesmo, porque
já não consegue mais se lembrar do
sujeito que está na foto ao lado do
telefone, nem do caminho para a estra-
dia através do bosque.

j O mundo está todo errado. Precisa
de alguém que lhe ensine a fazer as
coisas. Norman, professor aposentado,
sabe como ensinar, mas está velho e
cansado. E, como as pessoas não pare-
cem muito interessadas em aprender
cpm ele (os garotos do posto de gasoli-
na, por exemplo, até zombam de sua
idade), prefere ficar em casa. Lê os
ahúncios dos jornais, relê A Ilha do
Tesouro. A certeza de que está tudo
errado ajuda a afastar o medo de morrer
e a sensação de que já não serve para
grande coisa.

. Também em primeiro plano, quase
tào destacado na imagem quanto o ve-
lho Norman, está Billy, um garoto de 13
afaos que de um certo modo vive o
mesmo problema, e de um certo modo
vive o problema oposto: uma desagra-
dável sensação de inutilidade, de que
ninguém o quer, e mais a sensação de
que ninguém se dispõe a ensinar-lhe
como fazer as coisas. Quando estes dois
personagens se encontram, o filme pare-
ce ter-se resolvido. A questão parece
estar bem aí, nestes personagens feitos
um para o outro. E, de fato, a câmara se
ocupa na maior parte do tempo apenas
deles dois, de Norman e de Billy.

j Ao lado deles, é verdade, de quando
em quando aparece Ethel, a sempre
bem-humorada e atenta de Norman,
espécie de tradutora dos gestos do mari-
dò, personagem encarregada de expli-
car (para as pessoas na tela e para as
pessoas na platéia do cinema) o que
Norman pensa e sente. Ela age pouco.
Iímita-se a dar o exemplo. Mostra como
conversar com Norman. Faz como a
câmara, que se aproxima sempre cari-
làosa do rosto de Henry Fonda para
pegar os pequenos gestos faciais que ele
usa para compor o personagem.

• Na maior parte do tempo o especta-
dor vê mesmo é o velho e o garoto, que
saem para pescar no lago, para conver-
sar sobre a ilha do tesouro ou para
treinar mergulhos de costas, e que aos
poucos aparam as diferenças de tempe-
ramentos e idades e se tornam amigos.
Más o que importa mesmo, o problema
central de Num Lago Dourado, está em
outra parte. Norman e Billy carregam a
narrativa, dominam a cena, mas o que
sç passa entre eles serve só para enca-
njinhar o espectador para a questão
principal: o conflito entre Norman e a
filha, Chelsea.

: Ela entra na história e logo sai de
cena, e se nâo fosse a presença marcan-
te da atriz Jane Fonda ( e se nâo fosse
«gtc acontecimento especial que é vè-la
trabalhando ao lado do pai e fazendo
exatamente o papel de sua filha) talvez
nem se notasse a personagem. Chega à
casa de verão de Norman e Ethel com o
novo namorado, um dentista divorcia-

do, e o filho deste, Billy, para comemo-
rar o aniversário do pai. E logo parte em
viagem com o namorado, para a Euro-
pa,. deixando o garoto Billy com os
velhos. Só no fim da história é que
Chelsea reaparece em cena, mas na ver-
dade a presença dramática da filha de
Norman está na imagem todo o tempo.

Primeiro no blusão de pesca que o
velho oferece para Billy. Depois, em
algumas acidentais trocas de nomes e
nos treinamentos para mergulhos de
costas — situações que só se esclarece-
rão por inteiro no trecho final da narra-
tiva. Nào importa que na maior parte do
filme apenas Norman e Billy apareçam
na imagem. Norman, na realidade, olha
para Billy e pensa na filha, reencontra a
filha que perdeu há multo tempo. Billy
olha para Norman e pensa no pai que o
deixou com um quase estranho e seguiu
para uma viagem de férias, advertindo-
o, antes de partir, que em caso de mau
comportamento o enviaria de volta pa-
ra a casa da mãe.

Uma outra vez o que se discute é a
relação entre pais e filhos. Uma outra
vez se retoma a conversa já vista recen-
temente em Kramer versus Kramer e
em Gente eomo a Gente, um bate-papo
sentimental sobre o difícil encontro en-
tre pai e filho. A estrutura dramática
destes filmes é a mesma, e se encontra
ainda num outro filme em exibição nes-
ta semana, Doce Sabor de um Sorriso.
As histórias, as situações mostradas na
tela diferem entre si, mas jogam com
um. grande número de elementos co-
muns: numa familia dividida por um
motivo qualquer — um divórcio, um
desentendimento entre pais e filhos —
um jovem começa a agir para conquis-
tar o afeto dos mais velhos e para com-
preender o que se esconde por trás de
uma aparente agressividade, indiferen-
ça ou insensibilidade dos pais.

NUM 

Lago Dourado acrescen-
ta a este esquema uma per-
sonalidade explicadora,
Ethel, que cantarola e salti-

ta alegre e docemente sempre que possí-
vel, para ajudar a compreender o que o
marido diz. E que, se necessário, recorre
à autoridade materna para lembrar que
o velho de aparência mal-humorada é o
senhor marido dela, digno de todo o
respeito. E, mais do que qualquer outra
coisa, a este esquema o filme acrescenta
a presença de seus intérpretes, Kathari-
ne Hepburn e Jane Fonda, ao lado de
seu pai Henry. Ou seja, acrescenta não
propriamente o que cada um deles pode
dar a um filme enquanto atores, mas
sim o que eles podem dar a este espeta-
culo enquanto personalidades do mun-
do do cinema.

Difícil dizer se os intérpretes foram
escolhidos para estes personagens ou se
os personagens foram feitos especial-
mente para estes intérpretes. Isto por-
que algumas cenas não muito bem re-
sorvidas (porque muito esquemáticas,
ou repetitivas) certamente seriam recu-
sadas pelo espectador se não existisse
antecipadamente uma ligação entre ele
e estes intérpretes já mais do que conhe-
cidos e apreciados. Quando Henry Fon-
da aparece na tela, velhinho e cheio de
tiques, óculos redondos, olhar de míope,
chapéu desajeitadamente enfiado na
cabeça, é bastante provável que o es-
pectador veja aí o ator, e não o persona-
gem. Ou melhor, que veja o personagem
criado pelo ator, o herói de gestos cal-
mos, voz tranqüila, e um permanente
Lom senso, o herói que muitas vezes
lutou pela Justiça. A história do velho
Normam que aparece agora na tela se
confunde com a do ator, e as pessoas na
platéia aceitam o personagem desde
que ele aparece em cena. E por dentro,
mesmo que isto nâo se expresse verbal-
mente, sentem uma vontade de se dei-
xar guiar por ele, de rezar para que seja
feita a sua vontade assim na tela como
no ceu.
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LANÇAMENTO

JA TEMOS
OS MAIOS

DO VERÃO
fesa Rodrigues

_

As costas
têm alças -,
cruzadas, na
maioria dos
maios
inteiros >

Na linha
chinesa, com

estampa de
bambus,

cintura
marcada e

corte
transpassado
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ARA a consumidora
de biquínis e maios, é
até, triste falar de
praias e piscinas, de-

pois de um verão frustrante em
matéria de sol e dos prenúncios
de um inverno Mo. Mas a indús-
tria de moda não pára, e esta é
a época dos desfiles das novi-
dades.

No Rio, a Poesi inaugurou a
temporada veranil, com desfile
realizado na segunda-feira, no
sal&o James Monroe do Hotel
Nacional. Pará quem acompa-
nha a evolução desta etiqueta,
que promove seus lançamentos
há quatro anos, é impressio-
nante notar o embelezamento
da Unha de maios e biquínis
femininos e infantis, dentro da
etiqueta Poesi, nos calções

Lanvin e na licença Rasurel. As
estampas èm cores fortes, antes
maioria nas coleções, são raras,
e ficaram bonitas, depois de
adaptações sábias. Pode-se di-
zer que os florões em fundos
azuis ou rosados, parecem aá
estamparias de chitões, tão,
adotadas também pelo japonês
Kenzo em suas saias de algo-
dão. As linhas e traços em core^
fortes, em fundos pretos, lem-
bram a linha sofisticada de Fio-
rucei; os desenhos africanos pa-
recém tirados do estilo de Mon-;
tana. Enfim, existe todo um tra-
balho de atualização na colen
ção. E notável também é a ten-
tativa de acompanhar os mode-
los mais artesanais, diminuin-
do bastante o tamanho das pé-
ças dos biquínis, cavando mais
alguns maios, enquanto .são
mantidos os manequins mais
comerciais, também.

DETALHES PRINCIPAIS
Estas são as peças que se desta-
caram:

Maios brancos, com cadarços
em tom de couro, amarrando de-
cotes ou cruzados nas costas.
•• As cores de pedras preciosas:
turquesa, rubi, esmeralda, fortes
e vibrantes. Além' de cores, eh-
tram também em arremates, com
pedrinhas falsas nas laterais. '

Estampas havaianas. Um co-
queirinho no soutien, outro na
traseira do biquíni.

Maios drapeados, uma novi-
dade que renova o modelo tradi-
cional, sempre justo no corpo.

Debruns.
Ombro-só, lacinhos nas cal-

ças, decotes cruzados nas costas
são opções de detalhes. Permane-
cem os decotes engana-mamàe,
que têm uma tira no meio do
decote das costas.

A kanga acabou. Em seu lu-
gar, surgem as túnicas curtinhas,
as saias franzidas, os sarouels de
jérsei, na mesma estampa dos
maios.

Entre os calções masculinos,
destacam-se: o modelo listrado
de verde-escuro, marinho, verme-
lho.e o estampado com rede de
tênis, com pequeno jogador no
canto. Entre os infantis, uma gra-

i ça o maio que parece ter três
peças, desfilado por Patrícia La-
go: lembra os antigos estilos ape-
lidados de St-Tropez, na década
de 60, com falso cinto.

O belo tom de azul-real, que
serve de fundo para florões es-
parsos.

A vanguarda do desfile: o ein-
za, misturado ao rosa-shocking,
lindo.

ÍIDEABRIL „A REVISTA DO DOMINGO
TROCA DE ROUPA.

A Revista do Domingo
aproveita a
comemoração do seu
sexto aniversário para
mudar de roupa.
E vai fazer isso sem
perder sua classe
anterior.
Portanto vá logo
avisando ao pessoal.
Chame a família. Convide
os amigos.
Acorde os vizinhos.

VENHAVER
Domingo, 11 de abril,
vem aí a nova Revista
do Domingo.
E vai entrar em sua casa
com menos pudor.
Totalmente
reestruturada gráfica
é editorialmente.
Mais solta. Jovem.

Desinibida.
Com novo corpo e nova
cara.
E principalmente de
alma nova.
Falando do jeito que
você gosta sobre tudo o
que você já gostava: casa,
decoração, moda,
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lançamentos, culinária,
beleza, atualidades,
horóscopo, Veríssimo.
Tudo isso e muito lazer
e diversão na edição
de aniversário da Revista
do Domingo.
Agora de roupa trocada,
ainda melhor.
Para que você não
troque uma boa leitura
por outra opção
qualquer.

rcaaediçáode
ário da .do Domingo.

JOftMAL DO BRASIL 0

i Reserva de espaço até: 31
de março de 1982. :
Entrega de material: 2 de
abril de 1982.
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Mini Movia Também na

av. n.«. Copacabana 680
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DEVIDO AO GRANDE SUCESSO MAIS UMA SEMANA
iâH| ¦¦¦: Joanna

SÓ ATÉ DIA 4/4 >-<í t/
TEATRO CASA GRANDE
Av. Afrânio de Melo Franco. 290
DE AMANHÃ A SÁB.: 21.30 H. — DOM.: 21 H
Informações: 239-4046 ¦ Censura Livre
Artista Exclusiva ItCJI e* .

CORTINA DE PAINEL
A cortina fácil, qw divkto ambientes, equilibra a luz, i
lu muito mais sem oi chiados dos trilhos.

OSTROWER COM. E IND. LTDA.
Rua Vise de Plrajá. 580 — sobreloja 308
Rua Marquês de Abrantes, 178 — loia D

Tais.: 551-6598 • 551-8248
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W nUJfc >»-3Sr>S30 b^sh^si V
¦ nTUJ.im i •»»» ¦

•JiüiaJliulBnílroM.nt. '^MÊÈL M
¦ o lllme ilo NURK MEU, _^| K

1 NUM LAGO 'A Ts>m1 DOURADO ^Js&M
KATI1AKINE HKHBIKN jÊMÊmm^^jí IHKNKYTONM. tfüí^B ¦l^T IH JANE FONIM, .-^jtff 9 m\~ H

I (" 
~)'l _3k»»k. 

mT**? mPlK BiH (i<>lcleu wii'B*Ktns '^rnSám^ ii BI ¦
»^t POIlU »ILUAM UNTW-¦^,.-' **fJ»r^|PllK- ¦

m_\_ ^^r lilMlillliU; --r.BBUEI.ILW.KI It?9 
Mtm—K'1'."^ ¦ ERstbTTHuMiNis ^mWmM

m^^B^^. ['w.ntM-., ^^m\\\

Gravada em niveis auditivos ^^^^3ET^^^nT^ÍTnT
específicos. Tensão, Ansieda- rx ^MM z SUL Z4/-OI o/
de, Depressão, Insônia, Hlper- * N *Mtfc> nig n-irn
tensão. Stress. CrS 3.000,00. fÚtjVSz NORTE ZW-a/Sf
Fone: 242-2732 1U LJ^t^FjjmjOOaajJ^ajSi

BIBLOS BAR
jazz — HOJE — JAZZ

SEXTETO MARCOS SZPiLMAN
com NELSON AMORIM e BILL HORNE

apresentando
CONVIDADOS ESPECIAIS

RIVE GAÚCHE — Restauram.
o mais agradável "tpot" do Rio

Av. Epittdo Pmhi. 14M Lago*
247 WM

Vogue é o armário embutido
que tem o maior espaço
interno da praça.
O único com 60 cm de _

profundidade. i
VOGUEI

OPORTUNIDADES
PACOTE DE PÁSCOA

CESTA DE PÁSCOA n° 1 — Cr$ 9.175,00 (23 Peças com Ovo de Péscos)
CESTA DE PÁSCOA n° 2 — CrJ 10.640,00 (26 Petas com Ovo de Páscoa)
CESTA DE PÁSCOA n° 3 — CrJ 17.810.00 (37 Peças com Ovo do Páscoa)
CESTA DE PÁSCOA o° 4 — CrS 27.585.00 133 Peças com Ovo de Páscoa)
CESTA DE PÁSCOA n° 5 — CrJ 59.785,00 133 Peças com Ovo de Páscoa)
S0RTIMENT0S DE. OVOS DE CHOCOLATE (Melhores Marcas)
PROMOÇÃO DE PESCADO PARA A SEMANA SANTA
PROMOÇÃO DE VINHOS BRANCOS E TINTOS (Diversas Origens)
BAIXA DE PREÇOS EM 13 MARCAS DE SC01CH WHISKY (Eng. na Escócia)
PROMOÇÃO DE AZEITE DE OLIVEIRA (Diversas Procedências)
PROMOÇÃO DE MINIATURAS DE V0DKAS. C0GNACS E WHISKIES
PROMOÇÃO DE CONSERVAS DE PEIXES (Vários Paises)

Filet de Haddocn Escocês Kg. 2.150.00 por 1.920.00
Bacalhau Porto Norueguês — Bandeja dei Kg  Band. 2.300,00 por 1.850.00
Polvo Espanhol Kg. 1.950.00 por 1.650,00
VinhoChilenoBrancoeTintoDonEnrique  Cia. 700,00 por 495,00
VinhoBrancoKatzWeine 01a. 650,00 por 525,00
Vinho Branco Johannisberg  Gia 650,00 por 525.00
ScotctiWhiskyQueen Anne Litro - 

8.500.00 
por 6.500.00

ScolchWhiskyAmh3SSídorl2Anos  Gla=- 10.500.00 por 7.590,00
ScatchWhlskyVat69  Gia. 6.800,00 por 5.450.00
Azeite Português Gallo 500 Ml Lata 590,00 por 495,00
Areile Argentino Musa e Cristina 500 Ml Lata 350,00 por 315,00
MinioturaVodkaPolonesaWiborowaCx.c/12 Cx. 3.600,00 por. 2.500,00
MinlituraCognacFranclsHennessyCx.c/12  Cx 8.000,00 por 5.500,00
AtumemAaitePeruano Laia 75,00 por 65,00
Sardinhas Brandlo Gomes em Ateile Lata 125,00 por 115,00
SalmáoChllenolurel .'. Lata 175,00 por 160,00

A NOSSA ENTREGA É IMEDIATA MESMO. COMPROVEI
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SEMANA SANTA
COMPRAS EM MIAMI

7 DIAS — USS 130,00 TERRESTRE PARTE AÉREA — USS
1079,00 SAlDA 04 DE ABRIL

CHILE — VALPARAISO — VlfilA DEL MAR
DIAS — USS 65,00 TERRESTRE SAlDA 07 DE ABRIL

UMA — CUZCO — MACCHU PICCHU
DIAS — USS 330,00 TERRESTRE SAlDA 6"s FEIRAS

CURSO DE INGLÊS
NEW YORK — S. FRANCISCO
27 DIAS — USS 33,00 Pl DIA

USA — MÉXICO — BAHAMAS — CARIBE
SAlDAS ABRIL 04 E 18 — 32 DIAS DE VIAGEM.
TERRESTRE USS 2.393 (TRIPLO) AÉREA USS 2.058

FÓRMULA-1 EM LONG BEACH E COMPRAS EM MIAMI.
APROVEITE A OPORTUNIDADE DE VER DE PERTO NELSON
PIQUET EM UM DE SEUS CIRCUITOS PREFERIDOS E
CURTA A SEMANA SANTA NA FLÓRIDA.

CONSULTE-NOS SOBRE PROGRAMAS P/ COPA DO MUN-
DO, EUROPA E FÓRMULA-1 ?

Top Hight Tours Agência de Turismo

» Visconde de Pirajá, 595

¦ ¦ Sobreloja 214

Tels.: 259/1147

274/5049 239/8349

fl
¦

MINI-COIFAI
i i y

SUXX& Outras
Marcas e Modelos

R. Ministro Alfredo
Valadao, 35-D

(entre Siq. Campo». 215
e Fig. Magalhães, 726.

Copacabana — RJ
¦236-2610-256-8710

JORNAL
DO

BRASIL

MIAMI
Advertising and
Subscriptions:

Latin ADmérica, Inc.
«40 W. Flagler Street
Miami, F1.33 130
Tel: (305) 545-7963/ 6335

JORNAL DO BRASIL

MODULADOS
UTUffl •> ArTRário modulado em madeira //

clara(Mar6m)»lnteriofem

tisoEntrega imediata* Fabricação Laserma

Av. das Américas, 2560 - Bana - Ao lado do Freeway - Tels.: 399-921
e 399-9266. - 2.c à 6.° até 22:00 horas. Sábados até às 18:00 horas.

1 mUTH
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Zózimo
- Foto* de> Rubans Monteiro

Incidente
Um pequeno incidente

tumultuou a chegada ao
Rio domingo à noite do
Senador Orestes Quércia
que depois de contorná-lo
era visto jantando no Fio-
rentino com José Bonifâ-
cio de Oliveira Sobrinho.

Quércia, vestindo-se co-
mo um pastor protestante,
de terno e colarinho abo-
toado no pescoço sem gra-
vata, sem bagagem nem
reserva, não conseguiu
hospedar-se no Hotel Marl-
na Rio, cuja recepção exi-
glu-lhe um depósito, mes-
mo em cheque, desde que
fosse especial.

Como o cheque do par-
lamentar paulista era nor-
mal, não foi aceito, o que o
levou a invocar a condição
de Senador. Mas nem as-
sim a portaria se comoveu.
Pelo contrário. Quando ele
disse "Mas eu sou o Sena-
dor Orestes Quércia", o en-
carregado da recepção res-
pondeu: "B daí?"

Nesse momento, Quer-
cia, com toda razão, achou
que era melhor bater em
outra porta, no caso a do
Hotel Caesar Park, que o
acolheu sem maiores pro-
blemas.

iiBIG

Rua visconde de Plrajá, 459

BUSINESS"
Um grupo de investido-

res árabes assinou no nnal
da semana com a Petro-
brás um empréstimo de 30
milhões de dólares.

Primeiro passo de um
empréstimo global de 250
milhões de dólares, as ne-
gociações com a Petrobrás
já fizeram com que o Sr
Augusto Marzagão, doublé
de homem da comunica-
ção e businessman, fosse
procurado nos últimos
dias por pelo menos duas
outras empresas de econo-
mia mista do porte da Pe-
trobrás. Igualmente inte-
ressadas nos petrodólares.

Tão interessadas que o
grupo investidor já come-
ça a se preparar para mon-
tar no Rio um escritório de
representações.

Música
e dança

Chega ao Rio dia 19 de
maio para cinco apresen-
tações no Rio Palace a Du-
ke Ellington Caravan, um
conjunto de orquestra e
bailarinos dirigido pelo fi-
lho do falecido jazzman.

Apesar de nada ter a
ver com Duke Ellington,
além do nome e do repertó-
rio, o conjunto, com 27 pes-
soas em cena, toca jazz e
apresenta trechos da músi-
ca e da dança do musical
Sofisticated Ladies, um
dos grandes hits da
Broadway.

Do Rio, a caravana se-
gue para São Paulo para
uma minitemporada nos
mesmos moldes.

¦ ¦ ¦
Preciosismo

O alto grau de precio-
sismo do time do Flamen-
go — preciosismo freqüen-
temente dissociado da ob-
jetividade — pôde ser me-
dido no domingo por um
lance isolado, que levou
Zico à lateral do campo
para bater um córner.

O craque ajeitou a bola
e elevou-a sobre a área
com um chute de trivela.

Apenas por amor ao
preciosismo, Zico expôs-se
a uma contusão, já que
com o campo encharcado
e a bola pesada o chute de
trivela, já normalmente
perigoso por expor o joga-
dor a uma distensão ou
torsáo, é a maneira menos
indicada de se impulsio-
nar uma bola.

Quanto ao resultado
prático da jogada foi o
mesmo da grande maioria
dos corners batidos altos,
com ou sem trivela, sobre a
área: a defesa aliviou sem
maiores problemas.

Bem dito
• O comentário mais feri-
no e sutil do fim de sema-
na esportivo foi feito pelo
técnico do Grêmio, Énio
Andrade, comentando,
acuado no vestiário, a ca-
fajestada praticada do-
mingo no campo do Vasco,
palco de agressões, brigas
e tumulto generalizado:

— Já estamos acostu-
mados com esse tipo de
coisa. Afinal, jogamos
muito no interior.

ADIAMENTO
Acabou não acontecer^

do no fim de seraah'á~! qüé
passou o encontro-èritreó
Presidente Figueiredo.e^p^
ex-Presidente Jâriiq. Qü^
dros, em Brasília/. A'r-r.<sa

Foi adiado para esta se-- ¦
mana, mas, a pedído^de^
ambas as partes, á*dats«rJ
não será divulgada.-^--^-''-^

'Figueiredo e Jânio éõüi^
versaram longamente na ,
sexta-feira por telefone" e"',
acertaram o encontro que
acontecerá — surpje^ijnivt
dentemente — na Granja*;
do Torto, ou seja, em Bra^s
sília, onde o ex-Presidente*"-'
havia jurado que não malSFr
pisaria sem um mandato"1';
político no bolso. ¦ -.^«^
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Carmem Mayrink Veiga e Iara Andrade,
presenças do cineminha de domingo

Oscar moral
SE 

Num Lago Dourado, de Mark Ry-
deli, não tiver ganho ontem o Oscar de
melhor filme, no entender dos convi-

dados do cineminha de Lúcia e Harry Stone
no domingo coube a ele, pelo menos moral-
mente, a estatueta.

Assim que acabou a sessão, o barulho das
palmas encheu a sala, embora nunca se possa
saber com precisão se ovacionava-se o filme
ou se as palmas saudavam o inicio, logo em
seguida, do copioso cocktail com que os Sto-
ne costumam homenagear seus convidados.

Domingo, aliás, por realizar-se a projeção
no auditório do Consulado americano, em
cujo hall foi oferecido o cocktail, os Stone
dividiam as honras da casa com o Cônsul
americano e Sra Samuel Lupo, anfitriões irre-
preensíveis, do numeroso grupo de convida-
dos do qual faziam parte entre muitos outros
o presidente da Academia Brasileira de Le-
trás e Sra Austregésilo de Athayde, o profes-
sor e Sra Clementino Fraga Pilho, o Conse-
lheiro e Sra Humberto Braga, os Deputados e
Sras Joaquim Afonso MacDowell Leite de
Castro e Rubem Medina, os casais José Nabu-
co, Ari de Castro, José Colagrossi, Paulo
Qeyer, Wilson Lemos de Morais, Roberto e
Rogério Marinho, Carlos Carvalho, Roberto
Andrade, Osvaldo Aranha Neto, Alfredo To-
mé, Juan Llerena, Rui Barreto, as Sras Josefi-
na Jordan e Carmem Mayrink Veiga, a atriz
Fernanda Montenegro, com Fernando Torres,
os Srs Augusto Marzagão e Fernando Zerlotti-
ni, entre muitos outros mais.

Pode ser
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Josefina Jordan e o anfitrião, Harry Stone

Jato especial
A Seleção Brasileira decolará do Rio no

princípio de junho rumo à Copa a bordo de
um avião — um 707 da Varig — especialmen-
te fretado pela CBF para servir ao time náo
só nessa primeira etapa da viagem como
também em-suas deslocaçóes dentro da Es-
panha.

Como a delegação brasileira ocupará ape-
nas uma parte do avião, os lugares exceden-
tes serão vendidos com o que se espera pagar
a operação.

INGENUIDADE
OU OTIMISMO

Quem, convidado para o cineminha do
Consulado americano domingo no final da
tarde, tentava estacionar o carro na calçada
em frente ao prédio da Agência Nacional era
impedido por um zeloso vigia vestido de guar-
da que alegava a necessidade de deixar um
espaço vago em frente à entrada na eventua-
lidade de aparecer algum diretor ou funcio-
nário do órgão.

Não se sabe se ele pecava por excesso de
ingenuidade ou otimismo.

Se já anda difícil fazer o pessoal trabalhar
nos dias úteis, quanto mais nos domingos.

RODA-VIVA
É em homenagem ao Embaixador José Ma-

nuel Fragoso o jantar que oferecem hoje Kiki
e João Carlos de Almeida Braga.

Desfizeram o noivado Maria Claudia San-
tos e Eike Batista. Não será mais realizado,
portanto, o casamento marcado para a próxi-
ma sexta-feira.

Segundo o escritor Rubem Braga, já estão
produzindo no Brasil um excelente queijo de
cabra.

Alice Carta voou sábado para uma tempo-
rada de duas semanas em Nova Iorque.

Na tribuna do Maracanã, domingo, vibran-
do com os lances do jogo Flamengo x Esporte,
o chef Gaston Lenôtre.

O Sr e Sra Mario Pacheco recebem hoje
para um cocktail-supper.

O fotógrafo Rogério Ehrlich convidando
para uma festa amanhã no Hippopotamus em
torno de Gilberto Braga.

O marchand Fernando Carlos de Andrade
promove o primeiro leilão do ano da sua B-75
Concorde dias 5, 6 e 7 próximos no Caesar
Park.

A Sra Julietinha Aranha festeja aniversário
dia 5 na intimidade da família.

Aparício Basilio voa domingo para Wa-
shington onde fará uma exposição de seus
múltiplos.

Decidido a ter um representante na Assem-
bléia Legislativa, um grupo de fiscais de renda
reuniu-se e escolheu como seu candidato o
superintendente de Tributação Estadual,
João Gabriel de Melo Brandão, também advo-
gado e respeitado professor de Direito Tribu-
tário.

Silvia Amélia e Gerard de Waldner trocam
Paris por Marrakech durante 15 dias.

O Sr Carlos de Brito assumindo na quinta-
feira a comodoria do Iate Clube.

A se crer nàs palavras do
Ministro Delfim Neto, pu-
blícadas no fim de semana,
nem tudo está perdido pá-
ra os consumidores de.gá-
solina.

Pelo menos teoricamen-
te, o preço do combustível
poderá até não aumentar
tanto quanto se pretende.

Se ocorrer uma nova
tendência de baixa no pre-
ço do petróleo no exterior
é bem provável que o Bra-
sil siga o exemplo dos Es-
tados Unidos. Ou quase: lá
o preço do galão de gasoli-
na baixou 17 centavos.de
dólar; aqui, nâo seria redu-
zido, mas congelado.

¦ ¦

As
de

memórias
Regine

Rainha da noite, pri-
meira-dama da animação
internacional, Regine aca- -
ba de colocar um ponto
final no primeiro volume,
de suas memórias, que, por
enquanto com o título pro-
visório de Chamem-me pe-.
lo Meu Nome, serão publi-
cadas antes do fim do ano
pela Laffont.

O livro termina no final
dos anos 70 e nele Regine
descreve as noites loucas e
movimentadas de que par-
ticipou ao longo da vida.

Como a obra se refere a
centenas de personalida-...
des e amigos da autora, já
há uma certa expectativa
entre os socialites e os ar-
tistas para saber quem es-
tá ou não citado,

O MAIOR
Quem pensa que o Cen-

tro Georges Pompidou, de
Paris, é o maior centro vi-
tegrado de artes do mun-
do, engana-se. ':-.-.

Londres inaugurou se-
mana passada o Barbican
Art and Conference Center
que não é apenas o maior;'
mas o mais completo e bem
aparelhado conjunto do ~
gênero em todo o mundo:

O Barbican tem cinco
salas de exposições, qua-
tro galerias de arte, um ¦
pátio para esculturas mo-
numentais, duas salas de
concerto com capacidade
de 2 mil espectadores ca-~
da, três cinemas, uma bi- -
blioteca, uma escola supe-
rior de música, três restaur^
rantes e a nova sede da ..
Royal Shakespeare Com-
pany, com um teatro pró-
prio com 1 mil 200 lugares.-

Além disso, há um ane- ¦¦
xo com 2 mil apartamen-
tos, destinados prioritária-
mente a estudantes e ar-
tistas.

O Barbican foi inaugu- .
rado com uma grande fes-
ta que culminou com--a-.
apresentação da Filarmó'-
nica de Londres regida por
Cláudio Abbado.

Com a presença da Rai-
nha Elizabeth e de toda a
Família Real.

¦ ¦ ¦ ->rr so .-.
•¦ r-T.C

Flaponte: 'A
O candidato a depu-"

tado federal José Cola-
grossi (PDT) mostrava-se
muito justamente satisfei-
to em roda de amigos no ¦
fim de semana.

Tinha conseguido no'
sábado a adesão à súa
candidatura da Flaponte,
que vem a ser a facção
mais numerosa, poderosa
e ativa da torcida do Fia-
mengo. <-.-¦!- . .

Se a Flaponte, que tem ¦
seu QG em Sâo Gonçalo,
náo for suficiente para ele-
ger sozinha um candidato,
garante pelo menos um
grande barulho em torno
do seu nome.

Zózimo Barrozo do Amaral
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ESTRÉIAS
""'••••

NA ÉPOCA DO RAGTIME (Ragtime). de
Milos Forman. -Com James Cagney, Brad
Dourif, MoséS-Gunn, Elizabeth McGovern,
Kenneth McMiIlan e Pai 0'Brien. Largo do
Machado 1 (Largo do Machado. 29 — 245-
7374). Caruso (Av. Copacabana, 1.362 —
227-3544). Barra-2 (Av. das Américas, 4.666
— 327-7590): 15h. 18h. 21 h. (16 anos).

Produção americana do mesmo dire-
tor 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, mostran-
do os primeiros incidentes urbanos na
história dos Estados Unidos e levantando
uma discussão em torno da ambição,
violência, racismo, luta pelo poder e ri-
queza.

* • • •
REDS (Reds). de Warren Beatty Com War-
ren Beatty. Diane Keatoa Edward Her-
rmann.vJerzy Kosinski. Jack Nicholson, Paul
Sorv.no,. Maureen Stapleton e Nicolas Cos-
ter. Paláçio-2 (Rua do Passeio. 38 - 240-
6541),'„Roxi (Av Copacabana, 945 - 236-
6245)'. Barra-3 (Av. das Américas. 4 666 —
327-7590) 13h20min, 16h55min, 20h30mm
(16 anos)'1'-

A história de amor sntre John Reed
(autor de,Dez Dias que Abalaram o Mun-
do e de México Insurgente) e Louise
Bryant,jornalistas americanos que na pri-
meira metade do século lutaram contra a
entrada âos Estados Unidos na Primeira
Guerra"e tíela criação de um Partido sócia-
lista, e que na Rússia, como correspon-
dentes ?de jornais americanos, testemu-
nham a revolução soviética. A narrativa é
entreçortada por depoimentos de 32 ami-
gos ou contemporâneos de Reed.
~~ •••

NUM LAGO DOURADO (On Golden
Pond), de Mark Rydell. Com Henry Fonda,
Katharine Hepburn. Jane Fonda, Doug
McKeon, Dabney Coleman e William Lan-
teau Palácio-1 (Rua do Passeio, 38 — 240-
6541. Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 —
268-0790). 13h30min. 15h30min, 17h30mm,
19h30min, 21h30min. Copacabana (Av. Co-
pacábana, 801 — 255-0953). Leblon-1 (Av
Ataufo de Paiva. 391 — 239-5048), Barra-1
(Av das Américas, 4 666 — 327-7590). Ópe-
ra-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. 21 h. Domingo, às 15h,
17h, 19h, 21h (10 anos).

Na casa de verão à beira do Lago
Dourado Norman Thayer, e sua mulher
Ethel, recebem a visita da filha, Chelsea,
há longo tempo afastada deles. Ela vem
com o novo namorado, e com o filho dele,
Billy, um garoto de 13 anos. Depois da
festa, Chelsea parte com o namorado para
a Europa e deixa o garoto com os velhos.

• •
DOCE SABOR DE UM SORRISO (Only
When I Laugh), de Glen Jordan. Com Mar-
sha 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 Bon-
fim, 406 — 288-6898): 14h, 16h20min,
18h40min, 21 h. Bruni-lpanema (Rua Vis-
conde de Pirajá, 371 — 287-9994): 14h,
16h30min, 19h, 21h30min (14 anos)

Depois de um longo internamento pa-
ra curar-se de alcoolismo, a atriz Geórgia
Hines volta a seu apartamento em Nova
Iorque e, ainda indecisa quanto ao seu
imediato retorno aos palcos, recebe um
telefonema da filha, uma garota de 16
anos que decidiu sair da casa do pai, com
quem vivia desde o divórcio dos dois,

¦• para morar com a mãe. Pressionada emo-
cionalmente, Geórgia receia não estar
preparada e tem medo de voltar a beber.

O JACARÉ ASSASSINO (Alligator), de Le-
wis 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),
Ópera-2 (Praia de Botafogo. 340 - 246-
7705): 14h, 16h, 18h. 20h, 22h. Madureira-1
(Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
15h, 17h, 19h, 21 h. Até amanhã no Leblon-2
(18 anos).
Um casal compra um jacaré de 13 centi-
metros que, depois, é atirado pelo vaso
sanitário. O animal sobrevive e chega até
o sistema de esgoto. Acaba sendo invo-
luntariamente alimentado por gatos e
cães que foram lançados mortos nos es-
gotos, após terem sido cobaias em expe-
riências científicas. O jacaré sofre um
processo de mutação e cresce até 12
metros, provocando pânico na cidade.
Produção americana.

EMANUELLE E SEUS VÍCIOS (Emanuel.»
and Françoise). de Joe D'Amato. Com
George Eastman, Patrícia Gori e Mary Kristal.
Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-
3835): 13h30min, 15h10min. 16h50min,
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, jo-
vem suicida-se e sua irmã decide vingar-
se do cunhado atraindo-o para uma arma-
dilha. 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 Charno. Metro Boavista (Rua do
Passeio, 62 — 240-1291), Condor Copaca-
bana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610). Largo do Machado 2 (Largo do
Machado, 29 — 245-7374): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Bruni-Móier (Av. Amaro Cavalcan-
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Katharine Hepburn e Henry Fonda em Num Lago Dourado, de Mark
Rydell: melodrama americano na história de um casal de velhos que

recebe a visita da filha, depois de muito tempo de separação

ti, 105 — 591-2746): 15h, 17h. 19h, 21 h. Até
amanhã no Bruni-Méier (18 anos).

Filme de terror americano. Continua-
çâo da primeira história — uma mulher
assassina cruelmente sete adolescentes
que estavam acampados — quando ape-
nas uma pessoa sobrevive, depois de ter
sofrido um colapso nervoso e de ter cons-
tantes pesadelos, sonhando com as cenas
passadas e imaginando a' sua fuga a
vingança.

O AMOR UNIU DOIS CORAÇÕES (Brasilei-
ro), de Wilson Rodrigues. Com Wilson Rodri-
gues, Emanuela Miguez e Jean Pablo de
Paiva. Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-
3135): de 2a a 6a. às 12h, 13h40min,
15h20min. 17h, 18h40min. 20h20min, 22h.
Sábado e domingo, a partir das 13h40min.
Art-Madureira (Shopping Center de Madu-
reira), Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350
— 281-3628): 14h30min, 16h10mln,
17h50min. 19h30min, 21h10min. (18 anos).

CONTINUAÇÕES
Cotação do JB: •••
Cotação do leitor: ¦*••• (5 votos)
A MULHER DO TENENTE FRANCÊS (The
French Lieutenanfs 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 Pintor, livremente
inspirado na obra homônima de John
Fowles, narra dois acontecimentos simul-
tâneos. Trata-se de um filme dentro de
um filme. Enquanto interpretam os perso-
nagens do romance de Fowles, Sarah e
Charles, numa pequena cidaae da Ingla-
terra Vitoriana, Anna e Mike vivem um
romance secreto. Ele é casado e tem dois
filhos; ela ó mulher de um importante
produtor. Produção britânica.

Cotação do JB: •••
Cotação do leitor: ••• (28 votos)

EROS, O DEUS DO AMOR (brasileiro), de
.Walter Hugo Khouri. Com Lilian Lemmertz.
Dina Sfat, Renée de Vielmond, Kate Lira,
Norma Bengell e Selma Egrei. Art-Méier
(Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 14h30m.
16h45m, 19h, 21h15m. Jóia (Av. Copacaba-
na, 680 — 237-4714): 15h. 17h10m,
19h20m, 21h30m. Até amanhã 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, indi-
vidualista, cruel e devoradora. Durante
uma conversa com sua amante, Ana, elê
revê sua vida através das muitas mulhe-
res que passaram por ela. O filme, o
décimo-oitavo longa-metragem de Khou-
ri, é harrado 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.

Cotação do JB: ••
Cotação do leitor: ••••• (1 voto)
A MULHER DO DINHEIRO (La Banquiòre).
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 mun-
dials, a história da ascensão de uma
mulher bela e ambiciosa. Na direção de
um banco, Emma Eckert favorece peque-
nos investidores, oferecendo-iiiès taxas
de juros acima das cotações do mercado.
De origem humilde e, depois de algumas
manobras duvidosas, ela torna-se a ban-
queira, com seu luxo e o gosto pela
provocação, amando indiscriminadamen-
te homens e mulheres. Produção fran-
cesa.

Cotação do JB:*-*
Cotação do leitor: *** (17 votos)
O AMANTE DE LADY CHATTERLEY (Lady
Chatterey's Lover), de Just Jaeckin. Com
Sylvia Kristel, Shane Briant, Nicholas Clày,
Ann Mitchell e Elizabeth Springgs. Bruni-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 —
255-2908): 14h. 16h, 18h, 20h. 22h (18
anos).

Incapaz de manter relações sexuais
com seu marido depois de um acidente
deste na Primeira Guerra Mundial, a sen-
suai Lady Chatterley passa a ter um aman-
te, não um aristocrata, mas um couteiro

analfabeto de sua propriedade. Baseado
no romance de D. H. Lawrence, escrito na
década de 20 e proibido até 1959 nos
Estados Unidos. A única versão cinemato-
gráfica anterior foi feita na França, em
1955, com Danielle Darrieux e Leo Genn,
respectivamente nos papéis de Lady Chat-
terley e Oliver Mellors, que na versão
atual são protagonizados por Sylvia Kris-
tel (a atriz de Emmanualle também dirigi-
do por Just Jaeckin) e Nicholas Clay (o
Lancelot de Excalibur). Filmado na Ingla-
terra em 1981, em locações construídas
no século XVIII. Produção anglo-francesa.

Cotação do JB: ••
Cotação do leitor: ***• (64 votos)
MENINO DO RIO (brasileiro), de Antônio
Calmon. Com André de Biase, Cláudia Mag-
no, Ricardo Graça Mello, Nina de Pádua,
Sérgio Mallandro e Cissa Guimarães. Coral
(Praia de Botafogo, 316): 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-
2666). Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim;
229 — 234-4058). Imperator (Rua Dias da
Cruz. 170 — 249-7982): 15h. 17h. 19h, 21h
(14 anos).

Valente ó surfista e líder de sua turma,
formada por Zeca, um tipo gozador e
Sandra, sua namorada; Paulinho, um sur-
fista mais velho e campeão de torneios no
Havaí e Aninha, casada com Paulinho,
mãe do garoto Pan, remanescentes da
contracultura do final da década de 60.
Com esses personagens, o filme registra
o comportamento dos jovens da Zona Sul
carioca e a busca de identificação com a
natureza entre cenas de surf, wind-surf e
asa delta.

Cotação do JB: •
Cotação do leitor: -k (2 votos)
AS 6 MULHERES DE ADÃO (brasileiro), de
David Cardoso. Com David Cardoso, Marli
Mendes, Elys Cardoso, Sandra Graffi e Cristi-

A CRITICA
DO LEITOR

A vida de Brian "Como
divertimento, bom espeta-
culo. O cinema Bruni-
Copacabana é muito ruim."
Marcelo Pereira Dias, uni-
versitário.

¦
Samba da Criação do

Mundo "Relançamento
oportuno de algo muito ra-
ro: belo documentário sobre
o carnaval." Alair Gomes,
professor.

¦
Pixote "Desejo rever o fll-

me levando minha esposa
que não o viu. Acompanho
as criticas do leitor quanto
às salas de projeção. Os es-
clarecimentos da Art-Filme
e Embrafilme não esclare-
cem: Onde assistir à obra?

N. da R.: Todas as cópias
exibidas no circuito do Rio
— segundo as cartas dos
leitores — apresentavam
defeitos.

¦
Excalibur "Um bom fllme

apesar das cenas serem um
pouco escuras, o que cansa
um pouco:" Edson Braz da
Silva, escriturário.

¦
Kagemusha "Mais uma

vez, Kurosawa oferece-nos
um ótimo filme. Excelente a
interpretação do já conheci-
do Nakadai." José Carlos B.
Gomes, funcionário público
estadual.

¦
A Vergonha da Selva"Um filme para delinqüen-

tes, de baixo nivel, sem gra-
ça e monótono." Alberto
Wesler, estudante.

na Labronici. Ramo*. 15h, 16h30m. 18h,
19h30m, 21 h. (18 anos)

Pornochanchada.

UMA PROFESSORA MUITO ESPECIAL
(Private Lessons). de Allan Meyerson. Com
Sylvia Kristel, Howard Hasseman e Ene
Brown. Programa complementar- Kung Fu
doa Selvagens. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33
— 240-8285): de 2a a 6", 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.

REAPRESENTAÇÕÊS~
Cotação do JB: ••••
Cotação do leitor: *¦•*• (21 votos)
OS OLHOS VENDADOS (Los Ojos Venda-
dos), de Carlos Saura. Com Geraldine Cha-
plin e José Luis Gomez. Lido-1 (Praia do
Flamengo, 72): 15h. 17h10min, 19h20min,
21h30min. (18 anos).

Inspirado no depoimento de uma mu-
lher 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 Emília, e os dois começam a
receber cartas anônimas .exigindo que o
projeto seja abandonado. Produção espa-
nhola.

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. Bruni-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 379 — 268-
2325): 14h30min, 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 aciden-
te, sua vida sofrerá brusca transformação:
da noite para o dia, o anônimo e simples
jardineiro torna-se uma celebridade. Pro-
dução americana.

Cotação do JB. ••••
Cotação do leitor: ¦*-*•++ (2 votos)
O CÉU PODE ESPERAR (Heaven Can
Wait), de Warren Beatty e Buck Henry. Com
Warren Beatty, Julie Christie, James Mason,
Jack Warden, Charles Grodin e Dyan Can-
non. Studio-Copacabana (Av Copacabana,
102 — 247-8900) 18h, 20h, 22h (Livre)

Comédia fantástica. Nova versão de
uma história de Harry Segall, que já deu
origem à comédia Que Espere o Céu, de
Alexandre Hall, 41. O protagonista, vítima
de acidente, é colhido pelo mensageiro do
Céu antes de sua hora. Após a cremação
do corpo, o jeito é fazè-lo voltar à Terra .
em outro envólucro carnal. E ele volta no
corpo de um magnata vítima da esposa,
que tem um amante. Produção america-
na. Oscar para a Melhor Cenografia.

•••
HOMENS EM LUTA/AS PÉROLAS DA CO-
ROA (Perla W Koronie), de Kazimierz Kutz
Com Olgierd Lukaszewicz, Lucja Kowolki,
Jan Englert, Franciszek Pieczka e Jerzy Cno-
ta. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-
9932): de 2a a 5a e domingo, às 20h05min,
22h25min. 6a e sábado, às 19h20min,
21h40min (18 anos).

Filme polonês ambientado no inicio
dos anos 30. 0 filme mostra a vida dificil
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 subterrâ-
neas.

••*
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, 21h (18
anos). l

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 des-
truída pela violência.

•••
MEU NOME É NINGUÉM (My Name is
Nobody). de Tonmo Valeri Com Henry con-
da e Terence Hill Baronesa (Rua Cândido
Benicio. 1747—390-5745) 14h, 16h20min.
18h40mm, 21 h Até amanhã (14 anos)

Um bem-humorado diálogo entre o
estilo do westem norte-americano e as
imitações ou paródias feitas pelos italia-
nos. Um herói desenhado de acordo com
a tradição do filme de mocinho criado por
Hollywood (interpretado por Henry Fon-
da) salva-se da perseguição de um bando
selvagem com a ajuda de um herói feito à
maneira dos westerns italianos (persona-
gem interpretado por Terence Hill, famo-
so pela série de filmes estrelados por
Trinity). Ao final o velho herói americano
embarca para a Europa. Produção ita-
liana.

Cotação do JB ••
Cotação do leitor •••• (66 votos)
AMOR SEM FIM (Endless Lov«). de Franco
Zefflrelli Com Brooke Shields, Martin He-
witt, Shirley Knight, Don Murray e Richard
Kijey Seal» (Praia de Botafogo. 320)
14h30min. 16h50min. 19h10min. 21h30min
(16 anos)

David, 17 anos, e Jude, 15 anos, estão
apaixonados é mantêm encontros secre-
tos freqüentemente até o dia em que os
pais da moça proibem a entrada dele na
casa. Atormentado pela separação e nu-
ma tentativa desesperada de reconquistar
Jude, o rapaz prepara um pequeno incèn-
dio na varanda da casa da jovem a fim de
avisar seus pais, impedindo o perigo, e se
tornar um herói. David é preso. Condena-
do, o juiz ordena que ele não veja mais
Jude. Produção americana.

••
HORIZONTE PERDIDO (Lost Horizon), de
Charles Jarrot Com Peter Finch, Liv Ull-
mann, Charles Boyer, Michel York e Olivia
Hussey. Ricamar (Av Copacabana. 360 —
237-9932) de 2* a 5a e domingo, às
17h30min 6a e sábado, às 16h45min (10

. anos).
Nova versão do romance de James

Hilton, agora com números musicais. Pro-
dução americana. —

GALÁCTICA — ASTRONAVE DE COMBA-
TE (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 quadri-
nhos em pontos distantes do universo.
Produção americana com muitos efeitos
especiais, procurando seguir o caminho
do sucesso comercial de Guerra nas Es-
trelas.

o combate, usando seu prestigio de joga-
dor de futebol.

O JUBILEU DE OURO DO MICKEY MOU-
SE Barra.-2 sábado e domingo, ãs
13h30mjn (Livre)

O CAVALINHO MÁGICO — Ricamar de 2*
a 5a. às 15h45min 6a e sábado. às 15h
Domingo, às 14h. 15h45mm (Livre)

MATINÊS 

••*¦*
ALGUMA COISA SOBRE A ARVORE, O
RIO E O GRITO DO POVO (Quelque Chose
de 1'Arbre. du Fleuve et du Peuple). de
Patnce Chagnard Complemento Por
Exemplo: Caxundé, de Guido Araú|0 Hoje.
às 18h30mm. na Cinemateca do MAM, Av
Beira-Mar. s/n°

Às margens do rio São Francisco um
poeta popular católico percorre os povoados
pobres de lavradores, plantadores de arroz e
coletores de cocos, recolhendo histórias do
dia-a-dia para compor seus versos cantados
depois numa reunião de todo o povoado
Numa aldeia adiante a população se reúne e
luta para defender as imagens de sua igreja,
que o novo proprietário da terra deseja levar
para sua fazenda. Dedicado a D Pedro Casal-
dáliga, este documentário filmado à maneira
do cinema verdade, quase sem interferência
do narrador, recebeu o Grande Prêmio do
Festival de Cinema do Centro Pompidou. em
Paris, em 1981

O GORDO E O MAGRO (I) — Exibição de
Os Detetives (Do Detectives Think?). de
Fred Guiol Com Stan Laurel, Oliver Hardy e
James Finlayson Complemento Filhos do
Deserto (Sons of the Desert). de William A
Seitor. Com Stan Laurel, Oliver Hardy a
Charles Chase. Hoje, às 16h30mm, na Cine-
mateca do MAM, Av Beira-Mar, s/n°

A CANÇÃO INDIANA (Indian Song). de
Marguerite Duras Com Delphine Seyrig,
Michel Lonsdalé e Claude Mann Hoje. às
18h30min. no Centro Cultural Francês. Av
Presidente Antônio Carlos, 58.

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

CINE DRIVE-IN
Cotação do JB: •*•
Cotação do leitor. ••••• (12 votos)
AMOR E TRAIÇÃO / A PELE DO BICHO
(Brasileiro), de Pedro Camargo. Com Jofre
Soares, ítala Nandi, Silvio Correia Lima, Cláu-
dia Ohana, Paulo de Oliveira, Nelson Xavier.
Maria Silvia e Agnaldo Batista. Jacarepaguá
Auto-Cine 1 (Rua Cândido Benício, 2.973 —
392-6186): 20h, 22h. Lagoa Dríve-ln (Av
Borges de Medeiros, 1.426 — 274-7999)
20h, 22h30m. Último dia no Jacaré 1 e até
domingo no Lagoa. (16 anos).

Nordeste, anos 30. O jovem vaqueiro
José (Chapéu de Sebo) casa-se com Mira,
que logo passa a despertar o interesse no
coronel da fazenda e no filho deste, am-
bos exigindo viagens cada vez mais lon-
gas do vaqueiro enquanto presenteiam
Mira com jóias e tecidos. Quando José
surpreende a mulher com ó coronel, ma-
ta-a. Apaixonado por Mira, a vida para
José perde o sentido. Ele é preso e alvo de
manipulação de vários interesses da cida-
de. Condenado, José enforca-se na prisão
e, por ser suicida, 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 (Brasi-
leiro), de J. B. Tanko. Com Renato Aragão,
Dedé Santana, Zacarias, Mussum, Lucinha
Lins e Mário Cardoso. Ilha Auto-Cine (Praia
de São Bento — Ilha do Governador — 392-
6186): de 2a a 6«, às 20h30m, 22h30m.
Sábado e domingo, às 18h30m, 20h30m,
22h30m. Último dia. (Livre).

Inspirada na peça de Bardotti, Bacalos
e Chico Buarque, esta nova aventura de
Didi, Dedé, Zacarias e Mussum mostra os
quatro como humildes e explorados tra-
balhadores de um circo cujo dono, O
Barão, é um nobre arruinado que com a
ajuda do mágico Assis Satã planeja juntar
dinheiro para voltar ao antigo conforto e
promover um casamento milionário para
a filha.

OS TROMBADINHAS (Brasileiro), de Ansel-
mo Duarte. Com Pele, Paulo Goulart, Paulo
Vilaça, Neuza Amaral, Ana Maria Nascimento
Silva, Sérgio Hingst e Nilton Micheli. Jacaré-
paguá Auto-Cine 2 (Rua Cândido Benício,
2.973 — 392-6186): 20h, 22h. Último dia.
(Livre).

Com roteiro original de Pele e colabo-
ração de Carlos Heitor Cony, o filme mos-
tra a realidade social do menor abandona-
do que acaba tranformando-se em trom-
badinha. Pele descobre que estes meni-
nos trabalham incentivados por adultos e,
com a ajuda de um empresário, parte para

GRANDE RIO

NITERÓI

ALAMEDA (718-6866) — Menino do Rio.
com André de Biase Às 17h. 19h. 21 h (18
anos) Último dia

BRASIL — Eros, o Deus do Amor com
Dina Sfat Às 14h30min. 16h40min.
18h50min. 21 h (18 anos) Ultimo dia

CENTER (711 6909) — Num Lago Doura-
do, com Henry Fonda. Às I4h, 16h, 18h
20h, 22h (10 anos) Até domingo

CENTRAL (718-3807) — Arthur, o Milioná-
rio Sedutor, com Liza Minelli Às 13h30min,
15h30min, I7h30mm, 19h30min, 21h30min
(14 anos) Último dia. '

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. Às
14h10min. 16h, 17h50min, 19h40mm.
21h30min (16 anos). Último dia.

CINEMA-1 (711-1450) — O Doce Sabor do
Sorriso, com Marsha Mason. Às 15h,
17h20min, 19h40mm. 22h (14 anos) Até
domingo

RIO BRANCO (717-6289) — Malicias Eróti-
cas. Programa complementar Bruce, o Su-
per-Herói. Às 13h, 16h15min. 19h50min (18
anos) Até domingo

DRIVE-IN ITAIPU — Os Trombadinhas, com
Pele. As 20h30min (Livre). Último dia.

TAMOIO (São Gonçalo) — Menino do Rio,
com André de Biase. Às 15h, 17h, 19h. 21 h
(14 anos). Até domingo.

PETROPOLIS

DOM PEDRO (42-2659) — Aluga-se Moças.
com Gretchen Às 14h20min. 16h.
17h40min, 19h20min, 21h (18 anos) Último
dia.

PETROPOLIS ("2-2296) — As Seis Mulhe-
res de Adão. com David Cardoso Às 15h,
16h30min. 18h, 19h30min, 21h (18 anos)
Último dia

BAIXADA FLUMINENSE

CAXIAS (Duque de Caxias) — O. Fotógrafo.
com Roberto Miranda. Programa comple-
mentar. Depravação. Às 13h, 16h20min,
19h40min (18 anos). Até domingo.

PAZ (Duque de Caxias) — O Jacaré Assas-
sino, com Robert Forster. Programa comple-
mentar: Operação Dragão. As 13h30min,
17h, 18h50min (18 anos). Até domingo.

GLÓRIA (São João de Meriti) — Em Busca
do Orgasmo, com Matilde Mastrangi Pro-
grama complementar- Bacanal Às 13h.
16h. 19h (18 anos). Até domingo.

ARTE (São João de Meriti) — O Expresso
Blindado da SS Naiista, com Bo Svenson
Programa complementar Massacre no
Templo de Shaolin Às 14h, 17h40mm,
21h20min (18 anos) Até domingo

SÂO JOÃO (Sâo João de Meriti) — O Jacaré
Assassino, com Robert Forster Programa
complementar Quadrilhas Chinesas Às
13h, 16h40min. 20h20min (18 anos) Até
domingo.

NILÓPOLIS (Nilópolis) — O Fotógrafo, com
Roberto Miranda. Programa complementar
Corpo Devasso. De 2a a 6a, às 13h45min,
15h25min, 18h30min. Sábado e domingo, às
13h, 16h05min. 19h10mm (18 anos) Até
domingo

MUSICA
NABUCCO — Ópera em quatro atos de
Giuseppe Verdi. Libreto de Temistocle Sole-
ra. Com o Coro e Orquestra Sinfônica do
Teatro Municipal, sob a regência de Romano
Gandolfi. Régisseur: Lamberto Puggelli. Ce-
nografia de Paolo Bregni. Participação da
Banda do Corpo de Bombeiros, sob a direção
do Capitão João Batista. Com Vladimir de
Kanel (baixo). Eduardo Alvares (tenor) Eleo-
nora Jancovic (mezzo-soprano). Áurea Go-
mes (soprano) Wassili Janulako (dias 25. 28
e 31) (barítono) e Fernando Teixeira (barto-
no). Marlene Uchoa (mezzo-soprano), Wilson
Carrara (baixo-baritono) e Joel Telles (tenor).
Teatro Municipal. Pça. Mal. Floriano. (262-
(BÍ22). Assinatura B — amanhã, às 21h.
Hécitas extraordinárias: Cia 4 de abril, às 17h
e dia 6 de abril, as 21 h Ingressos a CrS 15
mil. <rrsa e camarote; a CrS 2 mil 500. platéia
e balcão nobre, a CrS 1 mil 200. balcão
simples e a CrS 600. galeria

SERGEI DORENSKI — Recital do pianista
russo. Programa: Noturnos Op. 15 e Op 9 n°
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, às 21 h. In-
gressos a CrS 1 mil 500, poltrona e balcão
nobre: a CrS 1 mil, balcão simples: a Cr$
800, galeria e a CrS 9 mil frisa e camarote.
Promoção do JORNAL DO BRASIL.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA —
Concerto inaugural sob a regência do Mães-
tro Isaac Karabtchevsky. Solista: Jacques
Klein (piano). Programa: 2o Concerto para
Piano e Orquestra, de Brahms; Abertura
da ópera Salvador Rosa, de Carlos Gomes.
e Sinfonia n° 1 (Titan), de maher. Jeatro
Municipal Pça. Mal. Floriano (262-6322).
Sábado, às 16h30m. Ingressos a CrS 1 mil.
poltrona; a.CrS 900. balcão nobre, a CrS 800.
balcão simples; a CrS 500. galeria; a CrS
300min, estudantes na galeria e CrS 5 mil,
frisa e camarote

RADIO
JORNAL DO

BRASIL
AM—940 KHz

601 — Encontro Marcado — Primeira
edição — Palavra de Dom Marcos Barbosa.
Cotação do leitor: •*¦••*• (1 voto)
7.00 — Agenda — Indicação dos principais
acontecimentos do dia, no Rio. no Brasil e no
mundo.
7.10 — Jornal da Feira — A nutricionista
Cristina Pinheiro dá informações sobre uso e
aproveitamento de alimentos.

15 — Hoje na História — Os fatos do dia
através um personagem famoso
7.30 — Jornal do Brasil Informa — Primei-
ra edição — Noticiário

30 — Hoje no JB — Resumo das notícias
mais importantes publicadas pelo JORNAL
DO BRASIL

Cotaçáo do leitor ****** (1 voto)
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 abordagem psicanalitica
da gravidez e do parto, a sexualidade femini-
na. especialmente da mulher grávida, as
técnicas grupais do trabalho psicológico com
gestantes e casais que esperam um filho são
temas do debate apresentado por Eliakim
Araújo. Os convidados são a professora
Maria Silvia Garcia Fernandez Hanna e o
médico César Miranda, este um especialista
na questão dos chamados "partos naturalis-
tas" Os ouvintes podem participar do deba-
te. fazendo as perguntas pelo telefone 234-
7566 Cotação do leitor *•••* (33
votos)

12 00 — Manchetes no Mundo As

principais noticias dos grandes |ornais de
todo o mundo.
12.10 — Jornal da Heira — As quedas oe
preços dos produtos em feiras da Zona Sul e
da Zona Norte. Indicações do que se deve
comprar no final da feira.
12.15 — O Tempo no Rio — Previsão feita
diretamente do Serviço Nacional de Meteo-
rologia.
12.30 — Jornal do Brasil Informa — 2a
edição — Noticiário.
1800 — Ave-Maria.
18.30 — Jornal do Brasil Informa — 3*
edição — Noticiário.

20.35 — Encontro Marcado — 2* edição —
Palavra de Dom Marcos Barbosa.
Cotação do leitor ***¦*¦* (1 voto)

23 00 — Noturno — Programa de música e
entrevistas, que atende a pedidos dos ouvin-
tes — Apresentação de Luis Carlos Saroldi
Cotação do leitor **** (14 votos)

00.30 — Jornal do Brasil Informa — edi-
çáo final.

FM ESTÉREO
99.7 MHZ

HOJE
20h — Sinfonia ai Conventello. de

Rossini (Marriner — 4.05). Quatro (das 13)
Canções de Amor. de Santoro (Aldo Baldin
— 8:57), Hamlet. de Liszt (Haitink —
13:44), Sonata em Ré Menor, para Violino
e Cravo — La Folia, Op. 5/12. de Corelli
(Grumiaux — 13:14). Sinfonia n" 3, em Sol
Maior, de Clementi (Scimone — 27 04),
Concerto Tríplice, em Dó Maior, para Pia-
no. Violino, Violoncelo e Orquestra, Op.
56, de Beethoven (Arrau. Szering. Starker e
Inbal — 37 20), Sinfonia em Dó Maior, de
Paul Dukas (Martinon — 39 17), Missa em
Fá Maior, BWV 233, de Bach (Flamig
27 55)
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TELEVISÃO 1

CANAL 2
7,30 Ginástica. Com o prof. Gilliat

Vaz.
9.00 Patati-Patatá. Jardim Zoológico.

12.00 Telecurso 1o Grau. Matemática
n° 2.

12.15 Telecurso 2o Grau. Inglês n° 23.
Cotação do Leitor- •***-*+(2
votos).

14.15 Patati-Patatá. Jardim Zoológico.
14.30 Ginástica. Com a prof. Gilliat

Vaz.
15.00 Primeira Página. Mesa-redonda

de utilidade pública. Com Tereza
Fernandes, mediadora dos deba-
tes. Cotação do leitor: irkirk
(35 votos).

16.50 Jornal da Feira. Apresentação
de Márcia Leite. Cotação do lei-
tor- •••••(1 voto).

17.00 Sitio do Pica-Pau-Amarelo.
Abu-Sir e Abu-Kir. Com Zilka

«¦ -: Salaberry, Jacira Sampaio, Mar-
ceio Pratelli, Renl de Oliveira, An-
dré Valli, Yara Amaral e outros
Cotação do leitor-. ***(4 votos).

17.30 Catavento. Bazar do Tem Tu-
do. República dos Bichos. Plim-
Plim e as Máos Mágicas. Circo.
Espetáculos Internacionais. Ba-
zar do Tem Tudo. Tio Maneco.
A Deusa do Ferro Velho. Plim-
Plim e as Máos Mágicas. Tira
Dúvidas. Bazar do Tem Tudo.
Plim-Plim e a Janela da Fanta-

i sia. Pluft, o Fantasminha. Da-
niel Azulay. Circo. Bazar do

Tem Tudo. Cotação do leitor-
••-*¦• (9 votos).

19.30 Os Melhores Desenhos do
Mundo.

19.40 Onda 82. Com Júnior. Zizi Possi.
Dalto, Belchior, Biafra. Burt Ba-
charach, Peter Frampton, Queen,
Cold Chisel, Paul Simon e Art
Carfunkel. Brothers Johnson e
Dobbie Gray. Apresentação de
Ayres Filho. Cotação do leitor:
•••• (51 votos).

21.02 Esporte Hoje. Com Eliakim Araú-
jo. Cotação do leitor: +*-*-(5
votos).

21.15 1982. 2a Edição. Cotação do lei-
tor: ••••• (12 votos).

22.00 Música Clássica. Com a Orques-
tra Sinfônica do Teatro Municipal
do Rio de Janeiro e Orquestra
Sinfônica do Estado de São Pau-
lo. Cotação do leitor- ***-*r#(1
voto).

0.00 1982. 2" edição. Cotação do lei-
tor: •••••(12 votos).

00.40 Telerromance. Pic-Nic Classe
C. Capítulo 12 Original de Oswal-
do Melles. Adaptação de Walter
Negrão. Com Herson Capri, Deni-
se Del Vechio. Nair Cristina, Cini-
ra Camargo e outros. Cotação do
leitor: ••••(10 votos).

1.10 Encerramento. Com Jonas Re-
zende. Cotação do leitor:
•••••(69 votos).

CANAL 4
7:00

7:15
7:30
8:00

9:00

11:50

12:50

13:00

13:15

13:45

15:00

16:45
17:00

18.00

Telecurso 2° Grau. Cotação do
leitor- ••••• (2 votos).
Telecurso 1° Grau.
Super-Homem. Desenho.
Festival de Desenho. Zé Col-
méia/0 Homem Aranha.
TV Mulher. Apresentação de
Marilia Gabriela e Nei Gonçalves
Dias. Ponto de Encontro: Nei-
son Cavaquinho. Claquete: Elza
Gomes. Cotação do leitor: •••
(26 votos).
Globo Cor Especial. Fllntsto-
nes/Pernalonga. Desenhos.
Globinho na Copa. Momentos
inesquecíveis da Copa do Mundo
de 1950. realizada no Brasil, foca-
lizando mais jogadores brasileiros
que se destacaram durante o
campeonato. Cotação do leitor:
•••• (5 votos).
Globo Esporte. Apresentação de
Léo Batista. Cotação do leitor:
••• (22 votos).
Hoje. Noticiário. Apresentado por
Berto Filho, Sônia Maria e Leda
Nagle. Cotação do leitor: ••••
(12 votos).
Vale a Pena Ver de Novo. Repri-
se. Marrom Glacô.
Sessáo da Tarde. Filme. Ardida
Como Pimenta. '

Popeye. Desenho.
Sessáo Aventura.
Robert. Cotação
••••• (3 votos).
O Homem Proibido. Novela de
Teixeira Filho, inspirada em Nei-
son Rodrigues. Com Leonardo
Villar. David Cardoso, Lillian Lem-
mertz, Elizabeth Savalla, Lídia
Brondi, Maria Pompeu e outros.

Filme: 240
do leitor:

Cotação do leitor: •• (9 voto).
18:50 Jornal das Sete. Noticiário apre-

sentado por Glória Maria. Cota-
ção do leitor: ••• (6 votos).

19:00 Jogo da Vida. Novela de Sílvio
de Abreu, baseado em argumen-
to de Janete Clair. Com Glória
Menezes, Paulo Goulart, Maitê
Proença. Mário Gomes e outros.

•,, Cotação do leitor: ••••
(83 votos).

19:40 Jornal Nacional. Noticiário apre-
sentado por Cid Moreira e Sérgio
Chapelin. Cotação do leitor: ••
(44 votos).

20:15 Sétimo Sentido. Novela de Ja-
nete Clair. Com Regina Duarte,
Francisco Cuoco, Eva Tudor, Se-
bastião Vasconcelos, Jonas
Bloch e outros.

21:10 Duro na Queda. Seriado. Cota-
ção do leitor: •*•• (8 votos).

22:10 Minuto da Copa. Cotação do
leitor: ••••• (14 votos).

22:15 Pecado Capital. Reprise. Novela
de Janete Clair. Com Francisco
Cuoco, Betty Faria, Lima Duarte,
Denis Carvalho e outros. Cotação
do leitor: •••• (15 votos).

23:05 Sem Censura. Jornalístico. En-
trevistado: Ernane Galvêas. Co-
tação do leitor- •*•• (14
votos).

00:00 Jornal Nacional 2" Edição. Noti-
ciário apresentado por Marcos
Hummel. Cotação do leitor: ••
(44 votos).

00:15 Coruja Colorida. Filme: Jugger-
naut. Inferno em Alto-Mar.

• Globo Cidade. Flashes de
reportagem, ao vivo, entre
13h45min e 18h50min.

CANAL 7
9:30 Festival de Desenhos. Dese-

nhos de Hanna & Barbera. Cota-
ção do leitor- • (1 voto).

10:30 O Vaie dos Dinossauros. De-
senho.

11:00 Os Jetsons. Desenho.

11:30 Discomania. Musical. Apresen-
tação de Messiè Lima. Cotação
do leitor- ••• (15 votos).

12:00 Agente 86. Seriado. Cotação do
leitor- •••• (30 votos).

12:30 Bandeirantes Esporte. Noticia-
rio. Edição Nacional. Cotação do
leitor- •• (15 votos).

12:45 O Repórter. Noticiário. Edição
Nacional. Cotação do leitor'
•••• (7 votos).

13:15 ÀModadaCasa. Culinária. Apre-
sentação de Etty Frazer. Cotação

,,.-•¦ do leitor ••• (3 votos)

13:30 Vesperal. Filme Meus Irmáos
Selvagens.

15:00 A Turma do Lambe-Lambe. In-
fantil. Apresentação de Daniel
Azulay Cotação do leitor
•••• (5 votos)

17:30 Terra de Gigantes. Seriado. Co-
tação do leitor- ••• (5 votos)

18:30 Os Imigrantes. Texto de Renata
Pallottini e Wilson Aguiar. Com
Rubens de Falco, Othon Bastos,
Yoná Magalháes e outros. Dire-
ção geral de Henrique Martins.
Cotação do leitor: •••• (90
votos).

19.20 Ediçáo Local. Noticiário

19:30 Jornal Bandeirantes. Noticiário,
edição nacional. Apresentado por
Joelmir Betting. Ferreira Martins,
Ronaldo Rosas e Newton Carlos.
Cotação do leitor- •*•• (75
votos)

20:00 90 Minutos.. Jornalístico. Apre-
sentação de Nuno Leal Maia e
Eliana Mattos Cotação do leitor:
•••• (71 votos).

20:55 Cupom da Copa. Boletim Espor-
tivo. Cotação do leitor: • (2
votos).

21:00 Futebol ao Vivo Taça Ademir da
Guia. Palmeiras x Penarol. Direto
do Palestra Itália (SP)

23:00 Critica e Autocrítica. Jornalisti-
co Apresentação de Roberto
Müller Filho. Cotação do leitor
••• (6 votos).

00:30 Cinema na Madrugada Filme
Distintivo Partido

CANAL 11
6:55 Ginástica. Educativo.
7:25 O Poder da Fé. Religioso. Cota-

ção do leitor: •• (2 votos)
7:45 Cozinhando com Arte. Apresen-

tação de Zuleika Cerqueira. Cota-
çáo do leitor ••+•• (2
votos)

8:00 Gaguinho e Seus Amigos De-
senho Cotação do leitor • (3
votos)

8:30 Clube do Mickey Desenho
Cotação do leitor •••• (1
voto)

9:00 Bozo. Humorístico. Cotação do
leitor ••• (18 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 •¦*•+• (6
votos)

11:30 Popeye Desenho Cotação do
leitor ••••* (l voto)

de Lara e Valentino. Cotação do
leitor' ••• (18 votos).

12:30 Uttraman. Desenho Cotação do
leitor ••••• (41 votos)

13:00 Gasparzinho. Desenho
13:30 Heidi. Desenho. Cotação do lei-

tor ••••• (9 votos).

14:00 O Povo na TV Variedades. Apre-
sentação de Wilton Franco. Cota-
çâo do leitor ••• (93 votos)

18:30 Noticentro. Noticiário Cotação
do leitor •• (3 voto)

19:00 Tom e Jerry. Desenho Cotação
do leitor *¦*•¦*• (4 votos)

19:30 A Turma do Pica-Pau Desenho
Cotação do leitor *•*¦*• (6
votos)

20:00 Sessão Aventura Filme Heróis
do Espaço

21:00 Sessão das Nove Premiada. Fil-
me Os Boinas Verdes

23:00 As Prisioneiras Filme

00:00 Programa Ferreira Netto Jorna-
listico Cotação do leitor
•••• (24 votos)

A CRITICA
DO LEITOR

Video-Rock (TVE) —
"Como primeiro estava
bom. Pode melhorar com
filmes mais atuais. O Ja-
guar estava um pouco
inibido", Ana Cristina
M. Mendes, estudante.

*
"Achei o programa

bom, espero que conti-
nue nesse nível com con-
juntos bem atuais", Ma-
ria da Glória Alves, es-
tudante. *

"Deveriam tocar caras
como Frankie Avalon,
Rick Nelson, Elvis Pres-
ley, Gene Vincent e en-
tão seria ótimo", Sérgio
de Lima Costa, estu-
dante.

¦
O Povo na TV (TVS) —

"Adoro o Wagner Mon-
tes. Sérgio Malandro é
um tremendo esperto. O
programa é maravilhoso.
Nota dez", Álvaro Anto-
nio Terra, universitário.*

"Uma estrela porque
eu sou bonzinho, ou bo-
bo, ou maluco... Querem
me ajudar?", João Car-
los de Jesus, universi-
tário. *

"Está à altura do sub-
desenvolvimento cul-
tural do país", Maria Ri-
ta C. Roza, professora.

¦
Som Brasil (TV Globo)

— "Simples, mas bonito.
Horário muito gostoso.
Tem jeito de família na
sala", Miguel Avellar,
comerciário.

"Será que ninguém vè
que este programa mere-
ce ser à noite e ser muito
mais valorizado? É o co-
ração do Brasil que can-
ta com Boldrin todos os
domingos. É um pedaço
do Brasil que precisa ser
visto, ouvido. Está na ho-
ra de a Globo abrir os
olhos, pôr no lixo os ter-
ríveis enlatados e dar
uma chance ao que é
bom e Brasil", Lúcia
Galvão, secretária.

¦
Cassino do Chacrinha

(TV Globo — "A julgar
pela falta de graça dos
jurados televisivos e pela
impossibilidade de se fa-
zer improvisações, este
cassino só tem chances
de se salvar pelo carisma
pessoal de seu apresen-
tador", Marcos Artur C.
Lobo, universitário.*

"Bem animado, mas
tem muito o que melho-
rar", Edson Lopes Mo-
raes, 13 anos.*

"Uma boa oportunida-
de perdeu a TV Globo de
aposentar o "Velho"
(usado) Guerreiro, Mari-
Iene Bonfim e Silva, uni-
versitária.

¦
Programa Raul Gil

(TVS) — "Péssimo. Pes-
soa profundamente anti-
pática e sem graça este
tal de Raul Gil", Manoel
Eduardo M. Moutinho,
técnico em telecomuni-
cações.

Geração 80 (TV Glo-
bo)— "O programa vem
decaindo muito ultima-
mente. O nível das músi-
cas caiu muito", Silva-
nia Soares Simas, recep-
cionista.

¦
Bola na Mesa (TV Ban-

deirantes) — "Bom pro-
grama. A destacar a cias-
se de Márcio Guedes e a
espirituosidade de San-
dro Moreira", Jafran Jo-
sé Bastos, industriário.

¦
Futebol (TV Globo) —

"A dupla Luciano do Va-
le e Gérson é muito en-
graçada. O primeiro, tro-
cando o nome dos joga-
dores e o outro, comen-
tando o óbvio", Artus S.
Lacerda, caixa de banco.

¦
Revendo a Copa (TV

Bandeirantes) — "Por
que não passam o tape
com a narração original
do locutor?", Ronaldo A.
Chaves, economista.

¦
Esporte Total (TVE) —

"Para merecer cinco es-
trelas, só falta passar o
vt completo de 9h às
10h30min e o debate de
10h30min às llh45min
(noite)", Luiz Roberto
dos Reis, despachante.

12:00 Bozo Humorístico com Pedro 01:00 Laredo Seriado
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Omar Shariff e Shirley Knight correm perigo em Juggernaut, Inferno
em Alto-Mar (Canal 4, 0hl5m)

OS FILMES DE HOJE
Hugo Gomez

JA 
retratada nas telas por Jean

Arthur, Jane Russell e Yvonne
De Cario, era inevitável que

Calamity Jane acabasse tornando-
se personagem de musical. Em Ardi-
da como Pimenta, a sardenta Doris
Day se desincumbe satisfatoriamen-
te de tarefa com sua tradicional mis-
tura de simpatia e canastrice, en-
toando algumas canções bonitas da
dupla Pain-Webster, inclusive Se-
crçt Love, que se tornaria um dos
seus grandes sucessos. Uma versão
assética do famoso encontro da des-
bocada, feia e masculinizada Jane
Calamidade com outro grande mito
do Oeste, Wild Bill Hickok, vivido
por Howard Kell.

Após lançar os Beatles rio cinema
(Os Reis do Iè-Iè-Iê, Socorro!), Ri-
chard Lester dirigiu uma divertida
comédia com Rita Tushingham, pre-
miada em Cannes (A Bossa da Con-
quista), ,e depois, abandonando o
estilo caótico de seus primeiros tra-
balhos, demonstrou em Os Três
Mosqueteiros que era capaz de inje-
tar vida nova numa história super-
conhecida e diversas vezes filmada.

Em Juggernaut, Inferno em Alto-
Mar, Lester faz sua estréia no cha-

- mado superespétaculo de catástrofe
e demonstra sua habilidade ern ge-
rar suspense, gênero que até então
lhe era estranho. Os ingredientes
básicos não constituem novidade,
mas o ritmo da tensão é mantida em
permanente ascensão. Pena a im-
plausibilidade dos últimos minutos.
Destaque para a fotografia a cores
de Gerry Fisher.

Oito' anos depois de estrear na
direção (em O Álamo), John Wayne
voltou à carga com Os Boinas-
Verdes, sua homenagem ao contro-
vertido grupo que teve ação t&o
destacada (e combatida) no Viet-
nam. Considerado um reacionário
pela esquerda, Wayne era um ho-
mem de fortes convicções direitis-
tas e levou avante seu projeto, mes-
mo sabendo que seria objeto de cri-
ticas.

MEUS IRMÃOS SELVAGENS
TV Bandeirantes — 13h30min

(Tha Wild and the Brava) — Produção
norte-americana de 1974, dirigida por Euge-
ne S. Jones. Elenco: lan Ross, Paul Ssali,
Elizabeth Ross, Rebecca Ssali, Luis Danton,
Elmer Briggs, Jonathan Sheridan. Colorido.
• Ao substituir um guarda branco num
remoto parque ao Norte de Uganda, guar-
da negro (Ssali) gera, inadvertidamente,
uma série de conflitos. Documentário não
exibido nos cinemas.

ARDIDA COMO PIMENTA
TV Globo — 15h

(Calamity Jane) — Produção norte-
americana de 1953, dirigida por David Butler.
Elenco: Doris Day, Howard Keel, Allyn
McLerie, Phillip Carey, Gale Robbins, Dick
Wesson, Paul Harvey, Chubby Johnson. Co-
lorido.
•¦*¦ Devido a um contratempo, Calamity
Jane (Day), famosa por suas lorotas, leva
para Deadwood, no Dakota do Sul, nfio a
cantora prometida, mas sua criada (McLe-
rie), que a irrita ao dar em cima de seu
namorado (Carey). Mas logo esquece os
dois ao ser cortejada por Wild Bill Hickok
(Keel). Oscar de Melhor Canção. Música
de Sammy Fain e Paul Francis Webster.

OS BOINAS-VERDES
TV Stúdiós — 21 h

(The Green Barets) — Produção norte-
americana de 1968. co-dirigida por John

Wayne e Ray Kellog. Elenco: John Wayne,
David Janssen, Jim Hutton, Aldo Ray, Bruce
Cabot, Patrick Wayne, Richard Pryor,. Luke
Askey, Raymond St. Jacques. Colorido.
•• Coronel do Exército (Wayne) treina
em Fort Bragg dois destacamentos espe-
ciais para combater os guerrilheiros viet-
congues no Vietnam e monta seu quartel-
general nas proximidades de Danang, de
onde dirige as operações destinadas a
esmagar a ação da guerrilha.

JUGGERNAUT,
INFERNO EM ALTO-MAR

TV Globo —- 0h15min

(Juggernaut) — Produção britânica de • ';

1974, dirigida por Richard Lester. Elenco: *
Richard Harris, Omar Sharif, David Hem- '*

¦ mlngs, Anthony Hopkins, lan Holm, Shirley
Knight, Cyril Cusack, Roy Kinnear. Colorido. .

••• Um maníaco que se denomina
Juggernaut exige vultoso resgate para
não explodir o luxuoso transatlântico Bri-
tànlc, que transporta 1 mil 200 pessoas.
Enquanto a policia investiga, em terra, os
prováveis suspeitos, a bordo, o perito
Fallon (Harris) e seu assistente Bradock ¦.

(Hemmings) tentam localizar os explosi-
vos colocados no navio.

DISTINTIVO PARTIDO
TV Bandeirantes — 0h30min

(The Brokan Badge) — Produção norte-
americana de 1978, dirigida por Lee Katzin.
Elenco: Claude Akins, Steve Lawrence, Bar-
bara Luna, James Whitmore Jr., Cheryl Mil-
ler, Deborah Ryan, Joe E. Tata, George
DiCenzo. Colorido.

** Dois policiais, um veterano (Akins) a
um novato (Dugan), patrulham as ruas da
Los Angeles. O primeiro, considerado um
homem violento por seus próprios cole-
gas, tem seu comportamento investigado .
após a morte de prostituta que prendera
numa batida.

NOVELAS
O Homem Proibido — TV Globo,
20h — Sônia ligou para Paulo e disse
que vai contar a Joyce que eles estáo
juntos. Carlos procurou Dario e lhe
contou que sabe de um homem que
pretende chantageá-lo e dá o endere-
ço de Jocemar. Jocemar foi atropela-
do ao tentar fugir de um policial.
Maria da Penha contou a Raquel
que não é namorada de Deolindo.

Jogo da Vida — TV Globo, 19h —
Oswaldo ameaçou Mariucha e acaba
marcando um encontro com ela. Ao
mesmo tempo, Mariucha marcou
um encontro com Rosana numa fa-
vela. Badaró ouviu a conversa de
Clarita e Etevaldo e descobriu que o
cupido está com Jordana e Vieira.
Quando ele chegou na casa de Vieira
e encontra Jordana, a ameaçou com
um revólver.
Os Imigrantes — TV Bandeirantes,
18h30min — Renata conta a Nina
tudo o que ficara sabendo a respeito

do envolvimento de seu pai, Primo,
com uma mulher chamada Nina, e
lhe pergunta se ela e esta mulher
não são a mesma pessoa. Nina nega
e Renata lhe diz ser uma pena, pois
seu pai nunca esquecera aquela mu-
lher, que deve ter sido maravilhosa,
além de, na verdade ele e sua mãe,
Antonieta, jamais terem formado o
que se pode chamar de "um casal
feliz". De volta para casa, Renata
comenta com Mariinha que estlvera
com Nina e que esta não a convence-
ra não ser a mesma pessoa por quem
seu pai se apaixonara no passado.
Nina comenta com André o que
acontecera. Hiroshi discute com Hi-
roé e a acusa de estar renegando sua
raça. A febre de Pereira aumenta,
mas ele toma um antibiótico envia-
do por Jorge, dos Estados Unidos, e,
aos poucos, ele começa a reagir. Re-
nato fica sabendo da queda de Mus-
solini e comenta com Rosália que a
guerra pode estar acabando. De Sal-

vio e Izabel voltam da fazenda e De
Salvio quer saber qual o motivo da
alegria de Renata.
Os Adolescentes — TV Bandeiran-
tes, 21h30min — Caíto vai até uma
praça e continua a pensar para onde
poderá ir. Resolve, em princípio, não
ir para a casa de cfô, pois, se o fizer,
poderá comprometê-la. Quando Li-
minha vai sair da casa da Raquel
encontra comTonton, 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
nâo queira, será obrigado a lhe dar o
divórcio. Caíto, não vendo outra aU
temativa, acaba indo à casa de Clò,
que o aconselha a pensar com muita
calma em qual atitude irá tomar. No
aeroporto de Congonhas Paula co-
meça a se desesperar pelo fato de
Joaquim não chegar para embarcar,
com ela e Odilon para a Europa.

O LEITOR E O CRITICO
Neste cupão publicado dia-

riamente no JORNAL DO
BRASIL o leitor pode opinar
sobre qualquer espetáculo
em cartaz ou qualquer disco,
clássico ou popular, recém-
lançado. Basta atribuir cota-
ções de uma (ruim) a cinco
(ótimo) estrelas. Nas "obser-
vações", pode acrescentar
qualquer comentário, inclusi-
ve sobre a qualidade da proje-
çâo ou o estado da sala. As
cotações serão computadas
diariamente. Tirada a média,
esta será publicada junto à
nota do respectivo espetácu-
lo na seção Divirta-se do Ca-
derno B. O cupão deve ser
entregue na agência de clássi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL mais próxima de
sua casa ou enviado pelo Cor-
reio para o JORNAL DO
BRASIL, Seção Divirta-se
Avenida Brasil, 500, 6o andar
— CEP 20.940.
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Espetáculo

Local/Canal de TV.

Dia. Hora,

Cotação

Observações.

Nome do leitor

Profissão 'd"de

Endereço 

CEP Telefone.

. OS CUPÕES ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS ™f*™^-
AS COTAÇÕES DIVULGADAS REFLETEM APENAS A OPINIÃO DOS LEITORES



6 ? CADERNO B d terça-feira, 30/3/88

SHOW
MARIO DE ANDRADE: HINO DA FONTE
DA VIDA — Comemoração de 60 anos da
SemaYiá de Arte de 1922 com o espetáculo
do ator~Grande Otelo e do músico e folcloris-
ta Fernando Lébeis apresentando as poesias
de Mário de Andrade. Sala Sidney Miller.
Rua Araújo Porto Alegre. 80. De 3a a sáb., às
18h30min„ Ingressos a CrS 150. Até dia 10
de, abril. ~*

JAZZ NO CHUCRUTE — Jam session com
apresentação' do Quarteto Rio de Janeiro e
os Convidados especiais: Rildo Hora (harmô-
nica),' Guilherme Rodrigues (sax e flauta),
Paulo Russo., (baixo), Edmundo Cassis (pia-
no), Marcos André (bateria). Cacau (sax) e
Bob Wvatt (bateria). Cervejaria Chucrute.
Lgo. de S. Conrado (399-4974). Todas as
terças-feiras, 21h30min. Ingressos a CrS
300.

MAURO KWITKO — Show do cantor e.
compositor acompanhado de Ronald Pinhei-
rô (bandolim e violão) e Sérgio Mattos (gui-
tarra e violão). Bar dos Violeiros. Rua Aristi-
des Espinola, 44. De 3a a 5". às 22h. Couvert
a CrS 200. /-

MARKU RIBAS—Apresentação do cantor e
compositor acompanhado de conjunto. Wea-"
terh Clube, Rua Humaitá. 380. De 3a a 5a, às
21h30min, Ingressos a CrS 200. -

SOM INTERNACIONAL—Apresentação do
cantor Paul Chin acompanhado de Wander-
ley (guitarra), Careca (baixo) e Sobral (bate-
ria). Prudente de Mais. Rua Prudente de
Morais, 729 (267-2895). De3aa 5» edom., às
22h30min. Consumação a CrS 400. Até dia 8
de abril.

CHUVAS DE VERÃO — Show do conjunto
de musica instrumental. O Aleph. Av. Épitá-
cio Pessoa, 722. Hoje, às 22h.

MUSICAL DOS MUSICAIS — Apresenta-
ção de canções e cenas dos musicais mais
importantes do teatro brasileiro, com partici-
pação de Caetano Veloso, Chico Buarque,
Fernanda Montenegro, Marília Pera, Grande
Otelo e outros. Direção de Buza Ferraz.
Promoção do Pessoal do Cabaré. Circo Voa-
dor, Praia do Arpoador Hoje às 21 h. Ingres-
sos a CrS 1 mil.

PROJETO SEIS E MEIA — Show da dupla
de cantores Tito Madi e Lana Bittencourt
acompanhados de José Maria (piano) e Mira-
bô (guitarra). Direção de Albino Pinheiro.
Teatro João Caetano, Pça Tiradentes (221-
0305). De 2a a 6a, às 18h30m. Ingressos a
CrS 150.

VIOLA DE PRATA — Show da dupla de
cantoras, compositoras e percussionistas
Luli e Lucina acompanhadas de Júlio César
(flauta doce), Nilson Chaves (violão e voz) e
Marta Strauch (violão e voz). Direção de
Paulo César Soares. Sala Sidney Miller, Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 3a a sáb., às 21 h.
Ingressos a CrS 200. Até sábado.

Cotação do leitor- **** (2 votos)
ESCÂNDALO — Show da cantora, composi-
tora e pianista Angela Ro Ro acompanhada
de Isidoro (guitarra), Bira (percussão), Luisão
(piano), Cacau (sopro), Chiquinho (bateria) e
Décio (baixo). Teatro Clara Nunas, Rua
Marques de S. Vicente, 52 (274-9696). De 4a
a dom., às 21h30m. Ingressos a CrS 800 e
CrS 600, estudantes. Até domingo.

Cotação do Leitor' •••• (33 votos)
SEMPRE, SEMPRE MAIS — Show de Lucl-
nha Lins e Cláudio Tovar. Direção de Jorge
Fernando. Coreografia de Rogério de Poli e
Cláudio Tovar Teatro da Lagoa, Av. Borges
de Medeiros, 1 426 (274-7999). De 4a a
dom., às 21h30m. Ingressos a CrS 800 e CrS
500, estudantes.

FORRÓ FORRADO — Apresentação de
João do Vale, Xangó da Mangueira, Julinho
do Acordeon, Jaime Santos, Almir Saint Claír
a banda Forró Forrado e o conjunto Reais do
Samba. Direção de Luiz Luz. Convidada:
Cármem Costa. Todas as 3as e 5as, às
21h30m. Associação Recreativa Gigantes
do Catete, Rua do Catete, 235. Ingressos a
CrS 300, homem, e a CrS 100, mulher.

Cotação do leitor' *** (9 votos).
CHAMA DAS ÁGUAS — Show de lança-
mento do LP da cantora Joanna. Direção de
Hermínio Bello de Carvalho. Teatro Casa

DIVIRTA-SE JORNAL DO BRASIL
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instrumentista Kildo Hora é um dos convidados da
jam session de hoje na Cervejaria Chucrute

Grande, Av. Afrânlo de Melo Franco, 290
(239-4046). De 4a a dom., às 21h30m. In-
gressos de 4a a 6a e dom., a CrS 1.000 e CrS
800, estudantes; sáb.. a CrS 1.000.

Cotação do leitor-. **** (1 voto)
AGILDO RIBEIRO — Show do humorista.
Participação da cantora Doris Monteiro. Mú-
sica para dançar.-com a orquestra do maestro
Zanoni. Direção de Wolff Maia Golden
Room do Copacabana Palace. Av. Copaca-
bana. 327 (256-8590 e 257-1818), 5a e dom.
às 22h; 6a e sáb. às 23h. Ingressos 5a e dom,
a CrS 1 mil; 6a a CrS 1.200, sáb., a CrS 1.300.
Sem consumação mínima. O salão abre às
21 h, para serviço e jantar.

Cotação do Leitor; **** (14 votos)
EMOÇÕES — Show do cantor e compositor
Roberto Carlos, acompanhado do conjunto
RC 9 e do Coral RC e grande orquestra do
Canecão. Texto, roteiro e direção de Miele e
Boscoli. Regência no maestro Eduardo La-
ges. Cenografia de Mário e Mauro Monteiro
Canecão. Av. Venceslau Braz, 215 (295-
3044 e 295-1047) 4a e 5a, às 21h30m, 6a e
sáb. às 22h30m e dom., às 20h30m. Ingres-
sos a CrS 1500.

Cotação do Leitor. **** (73 votos)
A ROLETA DO PAULO SILVINO — Espeta-
culo de humor e variedades com Paulo
Silvino. Manoel da Conceição (violão), Sidney
Matos (piano), atores e músicos. Direção de
Gracindo Júnior. Teatro Glória, Rua do Rus-
sei, 632 (245-5527). 5a e 6a, às 21h30m; sáb.
às 20h e 22h30m; dom., às 18h e 21h.
Ingressos 5a e dom., a CrS 1,000 e CrS 600,
estudantes, 6a, sáb., a CrS 1.000.

SHEILA MARIA — Apresentação da cantora
acompanhada do violonista Luiz Felipe. Rest-

aurante Cambalacho, Rua Jardim Botânico,
224. De 4" a sáb, às 21 h.

CLUBE 21 — Programação: De 2a a sáb., a
partir das 22h, apresentação dos conjuntos
de Osmar Milito e Ronnie Mesquita; 2a,
Noite de Jau; Dom., Noite de Dixieland
com a Mississipi Dixieland Band. Convidados
especiais: 6a, sáb. e 2a, Nivaldo Ornellas; 2a
Hélio Delmiro e Mauro Senise; 3a, Wanda Sá
(cantora) e Cláudio Guimarães (guitarra); 4a,
Hélio Delmiro e 5a, Mauro Senise. De 2a a 5a
e dom., consumação de CrS 700; 6a e sáb.,
consumação mínima de CrS 1 mil 200. Rua
Maria Angélica, 29 (286-8338).

Cotação do leitor; ***** (23 votos)
NONATO LUIZ — Show do violonista e
compositor. Klau's Bar, Rua Dias Ferreira,
410. (294-4197). De 3a a sáb.. a partir das
22h. Consumação de 3a a 5a e dom., a CrS
450 e 6a e sáb., a CrS 600.

REVISTAS
A GAIOLA DAS MIMOSAS — Show de
travestis com Geórgia Bengston, Camile.
Andreia Gaspareli, George Rosas e Evelin.
Texto e direção de Brigitte Blair. Teatro
Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos, 51 (521-
2955). De 3a a domingo, às 21 h30m. Ingres-
sos a CrS 500 (de 3a a 6a) e CrS 600 (sáb. e
dom.).

Cotação do leitor; **** (4 votos)
BONECAS COM TUDO EM CIMA — Show
dos travestis Verusca, Cláudia Celeste Jane
di Castro e Maria Leopoldina. Teatro Prince-
sa Isabel, Av. Princesa Isabel, 186 (275-
3346), De 3a a 6a, às 21h30m; sáb, às
20h30m e 22h30m; dom, às 18h e 21h30m.
Ingressos de 3a a 6a e dom, a CrS 800 e CrS
500. estudantes; sáb, a CrS 800.

RESTAURANTES t

• Chez Nous — Rua Visconde de Carandaí,
9 — Jardim Botânico (tel; 294-6908) — O
restaurante funciona há seis mese? numa
casa de dois andares em uma rua trwiqüila
do bairro, com entrada pela Rua Lopes
Quintas. Funciona em esquema familiar,
com serviço para apenas seis mesas e
comida preparada pela dona da casa, D
Gardênia, poetisa e pianista que tem todo o
cuidado na preparação dos pratos, uma co-
mida que sem ser classificada de natural é
bastante saudável e com quase tudo prepa-
rado de maneira artesanal. O restaurante
abre de terça a domingo de 12h30.min às
0h30min. Aceita cheques e tichets Cardápio
mas não recebe cartões de crédito. O cardá-
pio varia de acordo com as compras do dia
mas há sempre um prato de galinha ou peixe
(não é servida carne vermelha), salada e sopa
e a preparação obedece às regras de uma
comida caseira preparada com temperos
leves e feita na hora, sendo por isso uma boa
medida fazer reservas por telefone. Uma
refeição completa incluindo uma entrada,
uma sopa, um prato principal, uma salada e

uma sobremesa custa entre CrS 1 mil e 500
(quando tem galinha) e CrS 2 mil e 200
(quando tem camarão). Algumas sugestões:

sopa de roquefort (CrS 400), mousse de aipo
(CrS 400), galinha feita no vapor com molho
de laranja (CrS 650), peixe com molho de
mostarda francesa (CrS 850), trilha frita com
banana da terra (CrS 650), lasanha de legu-
mes (CrS 480) e pimentão recheado com
queijo (CrS 480). Para quem trabalha há
sempre um prato especial servido no almo-
ço, de preparação mais ligeira, que custa Crí
480. As sobremesas podem ser um pudim
de suspiro ou uma torta de maçã, além das
frutas frescas da época. Todas custam CrS
300. Para beber são servidos sucos espe-
ciais de melancia (CrS 130) ou de laranja com
beterraba (CrS 160), além de cerveja e vinhos
que custam a partir de CrS 700 (os tintos) e
CrS 1 mil (os brancos). •

• Restaurante da Piscina — Av. Atlântica.
4 240. Copacabana, Tel: 521-3232. Funciona
em dois ambientes: fechado, com ar condi-

cionado e à beira da piscina, no" 1o andar do
Hotel Rio Palace. Aberto diariamente, das 6h
à 1h da manhã, para café da manhã, lanches,
além de almoço e jantar. De 2a a 6a, música
ambiente e aos sábados e domingos, das
13h às 16h, música ao vivo com a cantora
Sosó da Bahia acompanhada de conjunto.
Aceita cheques e cartões de crédito. Aos
sábados, o melhor pedido é a Feijoada com-
pleta. a CrS 1 mil 500 e no domingo. 0 Buffet
Internacional, com 20 pratos quentes e frios
a CrS 1 mil 700.

Sugestão de pratos durante a semana:
Creme de Aspargos, a CrS 600; terrina de
namorado ao pimentão, a CrS 500; filé-
mignon de porco grelhado com ervas aroma-
ticas, a CrS 1 mil e Mousse de Chocolate, a
CrS 350. Como opção de lanche, no terraço,
filé apertitivo, a CrS 600, sanduíche tout
Paris, a CrS 500 e prato de frutas tropicais, a
CrS 400. Para beber: chope, a CrS 200;
caipirinha, a CrS 200; caipirinha de vodka, a
CrS 300; vinhos nacionais, entre CrS 1 mil
100 e CrS 2 mil e 15 vinhos estrangeiros a
partir de CrS 3 mil 300 e CrS 11 mil 200.

TEATRO
BEABA GERAL — Textos de Millõr Fernan-
des, Reynaldo Alvarez, Fernando Veríssimo
e Jacques Prevert. Adaptação e direção de
Silvio Autuori. Com Fernando Amaral. Guti
Fraga, Lilian Medina, Maurício Lessa, Paula
Leal e Sandra Autuori. Coreografia do bale de
Magda Zago. Teatro de Arena, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). Todas as terças-
feiras, às 21 h30m. Ingressos a CrS 500 e CrS
300 (18 anos).

Cotação do leitor: ****. (25 votos)
A NOITE DO OSCAR—Comédia de Vicente
Pereira. Dir. de Luis Carlos Ripper. Com
Thais Portinho. Nildo Parente, Maria Lúcia
Dahl, Duse Nacaratti, Mário Borges. Teatro
do BNH, Av. Chile. 230 (262-4477). De 4» a
6a. às 21h15m, sáb., às 20h e 22h15m e
dom., às 18h e 21 h. Ingressos de 4a a 6a e
dom., a CrS 600 e CrS 300, estudantes e
sáb.. a CrS 600. (14 anos).

Uma série de acontecimentos impre-
vistos e grotescos frustra os planos de um
grupo de amigos que pretendia assistir
pela televisão à cerimônia de entrega do
Oscar.

Cotação do leitor: **** (5 votos)
AMADEUS — Texto de Peter Shaffer. Dir.
de Flávio Rangel. Dir. mus. de Aylton Esco-
bar. Com Raul Cortez, Edwin Luisi, Marieta
Severo, Ruy Affonso, Labanca, Jorge Chaia,
Jorge Cherques, Renato Dobal, Luís Maghel-
li e outros. Teatro Adolpho Bloch, Rua do
Russel, 804 (285-1465). De 4a. a 6a. às
21h30m; sáb. às 22h. e dom., às 18h e
21h30m. Ingressos a CrS CrS 1 mil e CrS
500, estudantes (4a, 5a e dom.) e CrS 1 mil
200 (6a e ,sáb.).

Em Viena, nos fins do séc. XVIII, o
compositor oficial da Corte, Salieri, trans-
tornado de ciúmes pelo gênio do jovem
Mozart, lança um desafio a Deus, por
quem se sente traido.

Cotação do leitor: ***** (6 votos)
AMOR VAGABUNDO (ETERNAMENTE
NUNCA) — Texto de Felipe Wagner. Dir. de
Domingos de Oliveira. Com Betty Faria e
Jorge Dória. Teatro Vanucci, Rua Marquês
de S. Vicente, 52 — 3o (274-7246). De 4a a 6a
às 21h30m; sáb., 20h e 22h30m e dom., às
19h e 21h30m. Ingressos 4a e 5a, a CrS 1 mil
e CrS 700, estudantes; de 6a a dom. a CrS 1
mil.

História de uma conturbada paixão
entre um homem casado e uma moça
solteira.

Cotação do leitor: *** (lvoto)
MOTEL PARADISO — Texto de Jucá de
Oliveira. Dir. de José Renato. Com Maria
Delia Costa, Leonardo Villar, Yara Amaral,
Oswaido Loureiro, Fernando José, Elísio Jo-
sé, Denise Barreiros. Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 3a a
6a, às 21h30m; sáb, às 20h e 22h30m e
dom. às 18h e 21 h. Ingressos de 3a a 5a, a
CrS 600; 6a e sáb., a CrS 1000; dom. a CrS
1000 e CrS 600, estudantes (18 anos) As
complicações que podem advir, na vida de
duas famílias representativas de diferentes
níveis sociais, em decorrência da perda aci-
dental de um recibo de motel.

Cotação do leitor: • (1 voto)
PEER GYNT — Texto de Henrik Ibsen. Dir
de Marcos Fayad. Mús. de Tim Rescala.
Com Arnaldo Marques, Daniel Barcellos,
Henri Pagnoncelli, Jaime Leibovich, Marcos
André, Melise Maia, Paulinho de Tarso, Ro-
gério Lima, Thais de Andrade, Theotonio de
Paiva, Terezinha Marcai, Ticiana Studart,
Walkiria Alves. Músicos: Leticia Garcia (Clari-
neta), Teca Vieira (violino), Sérgio Felix (flau-
ta). Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187
(220-8394). De 4» a sáb., às 21 h; dom., às
19h. Ingressos 4a, a CrS 400 e de 5a a dom, a
CrS 800 e CrS 500, estudantes.

Ao longo de uma vida cheia de aventu-
ras e emoções, Peer Gynt, uma espécie de
Fausto nórdico, busca desesperadamente
a sua própria Identidade.

Cotação do leitor: *** (2 votos)
O PARTO DA BÚFALA — Texto de Monah
Delacy. Dir. de Roberto Frota. Com José
Mayer, Nadja IMardini, Angela Vieira, José
Roberto Mendes, Alice Viveiros de Castro.
Teatro Gláucio Gili, Praça Card. Arcoverde,
s/n° (237-7003). De 3a a 6a, às 21 h30m; sáb.,
às 20h e 22h30m; dom. às 18h30m e
21h30m. Ingressos de 3a a 5a e dom, a CrS
800 e CrS 500, estudantes; 6" e sáb, a CrS
800.

Retornando inesperadamente de unja
viagem a S. Paulo, a jovem esposa grávi-
da surpreende o marido envolvido com
visitas comprometedoras.

Cotação do leitor: +* (27 votos)
O BEIJO DA LOUCA —' Texto de Doe
Comparato. Direção de Cecil Thiré. Cenários
e figurinos de Maria Cármem. Músicas de
Caique Botkay e Beto Coimbra. Com Cláudio
Cavalcanti, Stella Freitas, Eduardo Tornaghi,
Ada Chaseliov, Hélio Ary, Thelma Reston e
outros. Teatro Joáo Caetano, Pça. Tiraden-
tes (221-0305). De 4a a sáb, às 21 h; dom, às
18h e 21 h. Ingressos de 4a e 5a CrS 200, de
6a a dom. a CrS 300. Até dia 4 de abril.

História de uma assassina psicopata
que tem seu crime contestado por um
médico psquiatra.

Cotação do leitor: **** (33 votos)
CABARÉ S.A. — Espetáculo de variedades
com textos de Oswald de Andrade, Grande
Othelo, Antônio Pedro, Mauro Rasi e Heloísa
Arruda. Dir. de Antônio Pedro. Dir. mus. de
Caique Botkay. Com o Pessoal do Pessoal.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 17 (240-
1135). De 4a a 6a, às 21h15m; sáb., às 20h e
22h30m; dom., às 18h30m e 21h15m, In-
gressos a CrS 800, e CrS 600. estudantes e
CrS 200, classe teatral mediante carteira
sindical.

Dissolvendo imagens dos cabarés pa-
risienses da belle époque e dos cabarés
literários da Europa Central num molho
bem brasileiro da Praça Mauá e da Lapa, á

equipe mostra os bastidores de um esta-
belecimento do gênero e exemplifica ai-
gumas de suas criações típicas. Prêmio
MEC para um dos cinco melhores espeta-
culos de 1981.

Cotação do leitor: **•• (7 votos)
MOÇO EM ESTADO DE SÍTIO — Texto de
Oduvaldo Vianna Filho. Dir. de Aderbal Jú-
nior. Com Alfredo Ebasco, Cármem Gadelha,
Evandro Comym, Expedito Barreira, Fred
Gouveia, Gê Menezes, Júlia Guedes, Kinha
Costha. Miguel Oniga, Octacllio Coutinho.
Solange Jouvin, Vander de Castro. Zezé
Polessa. Teatro Glauca Rocha. Av. Rio
Branco. 179 (224-2356). De 3a a 6a, às 21 h;
sáb. às 20h e 22h30m; dom. às 18h e 21h.
Ingressos de 3a a 6a e dom. a CrS 700 e crS
500, estudantes, sáb. a CrS 700.

Análise das perplexidades, das dúvi-
das existenciais e políticas e dos descami-
nhos da juventude carioca do início da
década de 60, a partir da perspectiva de
1965, quando a peça foi escrita. Troféu
Mambembe para o melhor texto e Prêmio
MEC para um dos cinco melhores espeta-
culos de 1981.

Cotação do leitor: •*** (39-votos)
NOITES BRANCAS — De Dostoiewsky.
Adaptação e direção de Paulo Afonso de
Lima. Com Neila Tavares. Cláudio Gonzaga,
Isolda Cresta e Luiz Carlos Félix. Teatro dos
Quatro, Rua Marquês de S. Vicente. 52/2°
(274-9895). De 3a a 6a. às 21h30m; sáb., às
20h30m e 22h30m; dom., às 19h e 21h.
Ingressos de 3a a 6a e dom., a CrS 800 e CrS
400, estudantes; sáb., a CrS 800. Até dia 2
de maio..

ALÉM DA VIDA — Textos psicografados de
Chico Xavier e Divaldo Franco eteatralizados
por Augusto César Vannucci, Hilton Gomes e
Paulo Figueiredo. Direção de Augusto César
Vannucci. Com Felipe Carona, Lúcio Mauro.
Jorge Luiz Queiroz. Lady Francisco. Lea
Bulcão. Solange Teodoro e outros. Teatro
Vannucci. Rua Marquês de S. Vicente, 52.
Todas as segundas-feiras, às 21h30m e
terças-feiras, às 17h30m e 21h30m. Ingres-
sos a CrS 600.

Cotação do leitor. **** (100 votos)
LA VÊNUS DESBUNDE — Comédia de
Hilton Marques e Max Nunes. Dir. de Mauri-
cio Sherman. Com Elizângela, Olney Cazarré,
Germano Filho, Carla Nell, Rogério Fróes,
Martim Francisco, Luiz Pimentel, Elza Go-
mes. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88
(287-7794). de 4a a 6a, às 21h30m; sáb., às
20h e 22h30m; dom., às 19h e 21h30m.
Ingressos de 4a a 6a e dom. a CrS 800 e CrS
500, estudantes e sáb., a CrS 800.

O roubo de um pedaço da escultura de
Vênus de Milo desencadeia violentas rea-
ções em Paris e no mundo.

Cotação do leitor: **** (16 votos)
O BRAVO SOLDADO SCHWEIK — Texto
de Antônio Pedro e Marinho de Azevedo,
adaptado do romance de Jaroslav Hasek. Dir.
de Antônio Pedro. Com Pedro Paulo Rangel.
Betina Viany, Vinícius Salvatori, Anselmo
Vasconcellos, Eliane Rogério. Teatro Cándi-
do Mendes, Rua Joana Angélica, 63 (227-
9882). 4a e 6a, às 21h30m; 5a, às 21h30m;
sáb., às 20h e 22h30m; dom., às 19h e
21h30m. Ingressos de 4a a 6a e dom, a CrS
700 e CrS 400, estudante, e sáb, a CrS 800 e
CrS 400, estudantes.

Um soldado astuto empenha-se em
salvar a sua pele na balbúrdia da Primeira
Guerra Mundial.

Cotação do leitor: **** (1 voto)
QUANDO AS MÁQUINAS PARAM — Tex
to de Plínio Marcos. Dir. de Nobel Medeiros.
Com Jorge Paulo e Rita Viana. Teatro Sesc
de Sáo João de Meriti, Rua Ten. Manoel de
Alvarenga Ribeiro, 66, São Joào de Meriti
(756-4615). De 5a a dom., às 20h30m. In-
gressos a CrS 300, CrS 200 estudantes e CrS
150 sócios do SESC. Até dia 2 de maio.

O desemprego causa grave crise no
relacionamento entre um jovem operário
e a sua mulher.

Cotação do leitor: ***** (44 votos)
O BEIJO DA MULHER ARANHA — Texto
de Manuel Pulg, adaptado da sua novela. Dir
de Ivan de Albuquerque. Com Rubens Cor-
rèa de José de Abreu. Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Morais, 824 (247-9794). De 3a a
6a, às 21h30m; sáb., às 20h e 22h30m;
dom., às18h30me21h30m. Ingressos a CrS
1.000 e CrS 500 (estudantes).

Reunidos na cela de uma prisão, um
homossexual e um guerrilheiro resistem
ao desespero, fazendo surgir entre si uma
complexa relação humana. Prêmio MEC
para um dos cinco melhores espetáculos
de 1981.

Cotação do leitor: **** (34 votos)
A SENHORITA DE TACNA — Texto de
Mário Vargas Llosa traduzido por Millõr Fer-
nandes. Direção de Sérgio Britto. Figurinos
de Mimina Roveda e cenários de Paulo
Mamede. Com Tereza Raquel, Sérgio Britto,
Luis de Lima, Ana Lúcia Torres, Dema Mar-
quês, Marcos Weimberg e Tamara Taxman.
Teatro de Arena. Rua Siqueira Campos, 143
(235-2119). De 4a a 6a, às 21h30m; sáb., às
20h e 22h30m.; dom., às 18h. eàs 21h30m.
Vesperal 5a, às 17h. Ingressos 4a, 5a e dom.,
a CrS 800,00 e CrS 500, estudantes; 6a e
sáb., a CrS 800; vesp. 5a, a CrS 500. Até dia 4
de abril.

Escritor empenhado em escrever um
livro inspirado na história da sua família
procura reconstituir na sua memória a
patética e decadente trajetória dos seus
antepassados.

Cotação do leitor: *** (19 votos)
O ESPIRRO MILIONÁRIO (Quem Gosta
Demais de Sexo Morre Fazendo Amor) —
Comédia de Pierre Chesnot. Adapt. e dir. de
João Bethencourt. Com Francisco Milani,
Carvalhinho, José Santa Cruz, César Monte-
negro, Arthur Costa Filho. Marta Anderson e
Margõ Mello Teatro Copacabana, Av Co-
pacabana.327 (257-1818 R. Teatro). De 4a a

6a. às 21h30m; sáb.. às 20h e 22h30m 
'

dom., às 18h e 21h30m, vesperal na 5a, às '
17h. Ingressos 4a, 5a e dom., CrS 600 e 

'&$ '
400 estudantes e CrS 200, balcão; 5a veSp. '
CrS 350, e CrS 200, balcão; 6a, CrS 600 .
(preço único), e CrS 200, balcão, sáb.. S«$ •
700 (preço único) e CrS 200. balcão. _

Disputa em torno da herança de um
escritor de literatura erótica.

Cotação do leitor: •••••"(198 votoS)
A BOMBA DA ELISABETH — Comédia! de 

"

Álvaro Valle. Dir. de Aderbal Júnior. Com
Suely Franco, Norma Blum, Aimée, Marcelo '
Picchi, Priscila Camargo, Tânia Loureiro, Ha-'
toldo Botta, Farneto, Miguel Rosenberg. ¦
Teatro Mesbla. Rua do Passeio. 42 — 11°.' i
(240-6141). De 3a a 6a, às 21h15m; sáb.r-às ¦
20h e 22h30m; dom., às 18h e 21h1'am. ,
Ingressos de 3a a 6a e dom. a CrS 700 e CrS ,
500, estudantes; s*b., preço Onico Cr" 800. .

Peripécias decorrentes de um atento- i
do contra ditador africano durante sua
visita ao Brasil.

Cotação do leitor: •••• (8 votos)
NÃO ME CHAME DE TETÊ (Trágico Aci-
dente que Destronou Tereza) — Texto de
José Wilker. Direção de Eduardo Tolenfinb '

de Araújo. Com o grupo TAPA. Teatro Rival,
Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135). 3a.-ás'
21 h30m; de 4a a sáb., às 18h30m. Ingressos
a CrS 500 e CrS 300, estudantes. . .

A história do suicídio de uma jovem,
logo depois da sua vitória no concurso
para a escolha da Miss Guanabara.

Cotação do leitor: •• (33 votos)
CALUNIA — Texto de Lilian Hellman. Dir. de .
Bibi Ferreira. Com Lídia Brondi, Ariclè Perez,
Monah Delacy, Lidia Matos, Cristina Santoç,
Estelita Bell, Sylvia Bandeira e outros. Tea- .
tro Maison de France, Av. Pres. Antônio
Carlos, 58 (220-4779). 4a, 5a, 6a, às 21h30rti;
sáb., às 20h e 22h30m e dom., às 18h e 21 h.
Ingressos: 4a, 5a, 6a e dom a CrS 1 mil e CrS 

'

500. estudantes; sáb. a CrS 1 mil. Até dia 4 •
de abril.

Nos Estados Unidos, na década de 30,
a suspeita de homossexualismo levanta-'
da por uma aluna contra duas professoras 

'

transtorna a vida de uma escola.

Cotação do leitor: ••* (6 votos)
OHI KRISIS... — Criação coletiva do grupo ,
Disritmia. Mús. de Cláudio Savietto. Dir. de ,
Louise Cardoso. Com Beatriz Junqueira,
Márcia Bulcão, Marcelo Barroso, Mauri
Aklander, Otávio Moraes. Teatro Experi- _
mental Cacilda Backer, Rua do Catete. 338
(265-9933). De 5a a sáb, às 21h30m; dom.,
às 19h e 21h30m. Ingressos a CrS 350 e CrS '

250, estudantes. (14 anos). .
r

Rotulado de "musical tragicósmico", o ¦
espetáculo baseia a sua linguagem na.
expressão corporal, na movimentação e ,
na música.

Cotação do Leitor:***** (6 votos) _.
A TEMPESTADE — Texto de Augusto Boal.
inspirado em Shakespeare. Dir. de José Luiz
Ribeiro. Com Moisés Aichenblat, Hilário Sta-'
nislaw, Andréa Daher, Marcos Bandeira, Sér-
gio Arcuri e outros. Teatro Glauca Rocha,
Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De 3a a 6a-'
feira, às 18h30m; sáb., às 18h. Preço único
CrS 300. ,

Uma rebelião liderada pelo escravo
Caliban procura derrubar o poder coloni-,
zador que domina uma ilha selvagem,
graças aos conhecimentos científicos de
Próspero, um nobre italiano.

Cotação do leitor: ** (33 votos)
PÓ DE GUARANÁ — Musical baseado fio
original Fourtune, de Russel e Melrose.
Adaptação de José Rodrix. Dir. de Wolf'
Maya. Com Cininha de Paula, Cláudio Saviet-'
to, Guilherme Karan, Eliane Maia. Papagaio.
Cafá Cabaré, Av. Borges de Medeiros, 14361
(274-7999). De 4a a 6a, às 21h30m, sábias.
20h e 22h; dom., às 19h e 21h30m. Ingres-
sos 4a, 5a e dom., a CrS 800 e CrS 500,,
estudantes; 6a e sáb., a CrS 800.

Um conjunto de rock busca subir na
vida por todos os meios.

ARARIBROADWAY — Revista musical de ,
Eduard Roessler e América Cupello. Dir. de
Eduard Roessler. Com o elenco do Grupo
Papel Crepon. de Niterói. Teatro Experi:
mental Cacilda Becker, Rua do Catete, 339
(265-9933). Às 3as e 4as-feicas, às 21 h.
Ingressos a CrS 350 e CrS 250, estudante. \

Niterói: seu cotidiano, sua gente 'e'
seus sonhos. * ' '

MÃE D'ÁGUA — Texto de Raimundo Albér-'
to. Direção de Fernando Penna Roza. Coni'
Celso Terra, Cao Costantino. Glória Romilly
Lúcia Pernambuco e Romero Fernandes, i
Teatro Gil Vicente, Av. Chile. 330. De 5a-a •
dom., às 21 h. Ingressos a CrS 400 e CrS 200. ,'
estudante. , ,

Cotação do leitor: ***** (10 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 Sâo
Vicente, 52 — 2o (274-9895). 2a, às 21h30m. 

'

De 3a a 6a, às 17h. Ingressos a CrS 500 e Çr$ !
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. '•" '

GRITO NO ANDAIME — Texto de irio Lima •
Direção de Limachém Cherém. Com Lima-
chém Cherém, Carlos Tatiano, Bento Buglê e-
Ana Magdala. Teatro Tapume. Rua Voluniá-
rios da Pátria, 24. De 5a a dom. às 2Th.,
Ingressos a CrS 400, CrS 200. estudantes e
CrS 100, operários.

ARTES PLÁSTICAS
FANI BRACHER — Pinturas Galeria Boni-
no. Rua Barata Ribeiro, 578. De 2a a sábado,
das 10h às 12h e das 16h às 22h. Inaugura-
çâo. hoje. às 21h30min. Até dia 24.

COLETIVA DE PAISAGENS — Obras de
Edelweiss, Lisca Aydé, Obedias Luiz. Seven-
no, Tarnanmi e Vivaldo Ramos. Galeria de
Arte Jean-Jacques, Rua Ramon Franco. 49
De 3a a sábado, das 11 h às 20h. Inauguração,
hoie. às 20h30min Até dia 30 de abril

MÁRIO DE ANDRADE: TURISTA APREN-
DIZ — APRENDIZ DE FOTÓGRAFO —
Exposição comemorativa dos 60 anos da
Semana de 22. com fotos de Mário de
Andrade tiradas durante suas viagens e retra-
tos dos amigos que faziam parte do grupo
modernista Galeria de Fotografia da Fu-
narte. Rua Araúp Porto Alegre. 80 De 2ã a
6a. das 10h às 19h Inauguração, hoie. às
18h Até dia' 7 de abril

SEBASTIÃO BARBOSA-Fotografias JPC
Laboratório Fotográfico, Rua Alfredo Cha-
ves. 13 — Largo dos Leões De 2* a 6a. das
10h às 18h Sábados, das 9h às 12h Até dia
16

CIDADE COMO MOTIVO - Exposição de
300 fotograhab lepioduzindo trabalhos grafi
cos de artistas alemães IBAM. Largo do
Ibam. 1 De 2a a 6a das 16h as 22h Até dia
23

PROJETO PASSOS — Exposição de uma
proposta de reabilitação de um espaço urba-
no degradado Espaço Alternativo Funarte.
Rua Araújo Porto Alegre. 80. de 2a a 6a, das
10h às 18h Último dia.

ARTESANATO AFRO-BRASILEIRO — Ex-
posição com indumentárias de orixás e obje-
tos rituais Museu do Folclore Edison Car-
neiro, Rua do Catete, 179 De 3a a sábado,

' das 11h às 18h. Até sábado

MARCOS DUPRAT — Óleos Galeria Ipa-
nema. Rua Aníbal de Mendonça, 27 De 2" a
6a. das 10h às 22h Sábados, das 16h às 21 h

HÉLIO JESUÍNO — Pinturas Galeria Tou-
louse. Rua Marquês de São Vicente, 52 —
lo_a 304 De 2a a 6", das 13hàs 19h Sábado,
das 10h às 14h

TANGO E OUTRAS COISAS — Pinturas de
Gerardo Hanna Galeria Espaço. Planetário
da Cidade. Av Padre Leonel Franca, 240 De
2a a 6a. das 10U às 22h Sábados e domingos,
das 16h às 21 h Até amanhã

OS ANOS DE SOLIDÃO - Aquarelas de
Gui'herme Seccihm Macondo Bar e Restau-
rante. Rua Conde de Irajá. 85 De 2a a
sábado das 12h as 16h e das 19h as 24h
Ate sábado

FORMA PURA - Exposição com 23 escul
turas do artista australiano Noel Gray Mu-
teu Nacional de Belas-Artes. Av Rio Bran

co. 199. De 2a a 6a. das 9h30m às 18h30m.
Até sábado

IB ANDERSEN NO BRASIL E NA DINA-
MARCA — Exposição com cerca de 20
desenhos da artista dinamarquês. Museu
Nacional de Belas-Artes. Av. Rio Branco.
199. De 2a a 6a, das 9h30m às 18h30m Até
sexta.

GRAVIDEZ — Exposição com fotografias de
Ricardo Fragoso Tupper O Aleph Bar e
Restaurante, Av Epitácio Pessoa. 770 De
2a a 6a. a partir das 20h Sábado e domingo, a
partir das 12h Último dia

MENDES FARIA — Pinturas Galeria de
Arte Delfin, Av Copacabana. 647 De 2a a
6a. das 10h às 18h Até amanhã

SALVEMOS A LAGOA — Exposição de
fotografias Galeria Divulgação e Pesquisa.
Rua Mana Angélica. 37 De 2a a 6a, das 9h às
19h Até segunda

ROGÉRIO LUZ — Aquarelas. Galeria de
Arte do Centro Cultural Cândido Mendes.
Rua Joana Angélica. 63 De 2a a 6a, das 10h
às 12h e das 17h às 22h30m Sábadc e
domingo, das 16h as 20h Ate segunda

WALESCARAMOS— Pinturas Seaerj. Rua
do Russel. 1 De 2a a 6a das 9h as 19h Ate
sexta

PROJETOS DE DESENHO E PRODUTOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — Exposição
com trabalhos dos alunos. Solar Grandjean
de Montigny. PUC, Rua Marquês de São
Vicente Diariamente das 8h às 20h.

FEIRA DE ARTESANATO — Exposição com
trabalhos dos empregados da Telerj. Museu
do Telefone, Rua Dois de Dezembro, 63. De
3a a domingo, das 9h às 17h. Até amanhã

THEREZINHA CASTRO — Pinturas Biblio-
teca da Sociedade Brasileira de Cultura
Inglesa. Av. Graça Aranha, 327 — 33 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 ob.etos Mall do Nivel da Lagoa —
Barra Shopping. Av das Américas, 4 666
Dinamente, 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 as 20h Ate sexta

ADELAIDE AZEVEDO - Pinturas Maria
Augusta Galeria de Arte. Av Atlântica
•1240— loja 113 De 2a a 6a das 10has21h
Sábado das 10h as 19h

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA — Pinturas Gale-
ria de Arte do Banerj, Av. Atlântica, 4 066.
De 2a a 6a. das 10h às 22h. Sábados, das 16h
às 22h. Até dia 7 de abril.

BASTOS TIGRE — Exposição comemorati-
va do centenário de nascimento. Saguão da
Biblioteca Nacional, Av. Rio Branco. 219
De 2a a 6a, das 10h30m às 18h30m Até
segunda

ARTE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA —
Reunindo obras de Aluisio Carvão, Antônio
Dias. Anna Bella Geiger, Augusto Rodrigues,
Marcier, Maria Tomaselli, Shiró, Roberto Ma-
galhães, 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 lOh às
21h.

CARLOS GOMES — Pintura Clube Ginás-
tico Português. Av Graça Aranha. 187
Último dia

MARCO TÚLIO RESENDE — Pinturas Ga-
leria Macunaíma Funarte, Rua Araújo Forto
Alegre. 80 De 2a a 6a. das I0h às I8h Até
dia 15

COLETIVA — Obras de Bruno Giorgi, Scliar
e Iberé Camargo Cláudio Gil Studio de
Arte, Rua Teixeira de Melo 30 De 2a a
domingo das 10h as 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 domirlgb"

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
Wh às 18h.

160° ANIVERSÁRIO DE D. TERESA CRIS-
TINA — 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
Petrópolis. De 3a a domingo, das 12h às'
18h. Até fins de maio.~~— ,---.. .- . . . .... ,
COLETIVA — Exposição com obras de Immá
de Paula, Sigauo. Siron Franco e Ivan Mar-,
quetti. Galeria B-75 Concorde. Rua Pruden-.
te de Morais. 237. De 2a a 6a, das 10h às
20h30. Sábados, das 10h às 14h Ate
amanhã.

CuLETIVA — Obras de Manoel Costa;
Scliar, Antônio Maia. Satyro e Martmolli'
Scopus Galeria de Arte. Av. Atlântica,
4 240 — loja 207 De 2a a 6a. das 14h as 22h,
Sábado, das 10h às 19h Último dia.

COLETIVA — Obras de Rego Monteiro.
Bianco, Scliar. Cicero Dias e Jenner Villa
Bernini Galeria de Arte. Av Atlântica, 4 240
— loja 214 De 2a a 6a. das I4h às 21h'
Sábado, das 14h às 19h Até dia 10 de abril'
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LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA N° 954

C

1 g«
-1. beijo com estalo (6)

2. boiada (6)
3. capuz (5)
4. carona (6)

5. casquinha (5)
6. ciência que estuda os

vegetais (8)
7. depressão de serra (7)
8. doce-de-pimenta (6)
9. excelente (6)

10. farmácia (6)
11. jogo de azar (5)
12. lábios (4)
13. margarida-rasteira (6)
14. mentecapto (6)
15. papo (5)
16 prato de balança (5)
17. qualidade de homem cré-

dulo (7)
18. que tem duas mãos (6)
19. raça negra sul-africana (5)
20. urinol (5)

Palavra-chava: 12 letras
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Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado
vocáculo, cujas consoantes já estão inscritas no quadro
acima. Ao lado, á direita, é dada uma relação de 20 conceitos,
devendo ser encontrado um sinônimo para cada um, com o
ríúmero de letras entre parênteses, todos começados pela
Tetra inicial da palavra-chave. As letras de todos os sinônimos
'lèstão 

contidas no termo encoberto, respeitando-se as letras
repetidas.

Soluções do problema n° 953: Palavra-chave: MATEOLO-
GISTA
Parciais: maltose; malta; moega; matoso; malaio; mosto;
moléstia; meloa; moita; molito; maleita; malote; misto;
mistela; meato; mágoa; miolo; maleitoso; maltesia; magia.t

MUPPETS JIM HENSON
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CRUZADAS CARLOS DA SILVA

. HORIZONTAIS — 1 — designação das
«iparticulas de massa encontradas entre

os prótons e os elétrons; qualquer parti-
cuia elementar com massa em repouso
entre a do próton e a do elétron; 6 —

. qualquer das superfícies planas que defi-
_ nem um poliedro ou um ângulo poliédri-

co; cada um dos lados de uma casa em
relação aos pontos cardeais; 10 — a

^qoesia épica; 11 — álcool cujo oxidrilo
está ligado a um carbônio de dupla
ligação; 12 — riso zombeteiro; gargalha-
da; 14 — violino siamês de três cordas;
espécie de rababe; 15 — sufixo nominal

que indica qualidade, propriedade; 16
— planta leitosa da familia das euforbiá-
ceas. cujos grossos tubérculos radicula-
res. ricos em amido, sâo de largo empre-
go na alimentação; 18 — uma das qua-
tro sílabas de que se serviam os bizanti-
nos para solfejar; 20 — gás em tempera-
tura infenor à critica; trem; 22 — estrofe
de quatro versos (especialmente nos
sonetos); con|unto de quatro vozes ou
de quatro instrumentos, 25 — os mari-
dos assassinos das próDrias mulheres;
27 — lant > em má hora; 28 — nome
comum usado pelos habitantes do maci-

ço montanhoso dos Alpes para designar

pastagens de montanhas inacessíveis
durante o inverno por causa das neves;
29 — gavinha; 31 — variedade de cânha-
mo do qual se extrai o haxixe; 32 —
subornar; peitar.
VERTICAIS — 1 — espécie de tecido
utricular vegetal que se caracteriza pelo
formato esferoidal e pela fraca união dos
utriculos que o constituem; 2 — figura
pela qual se repete seguidamente a
mesma palavra, para amplificar, para
exprimir compaixão, ou para exortar; 3
— dedução fraudulenta. 4 — fútil: insig-
nificante; 5 — película muito fina pratica-
mente sem resistência, que às vezes se
forma na superfície de um concreto
após o seu lançamento, e é reconhecível
pelo aspecto brilhante; 6 — assentimen-
to da inteligência motivado na autorida-
de alheia; 7 — cada uma das três células
que, no saco embrionário das plantas
angiospérmicas, se localizam no extre-
mo oposto ocupado pelas sinérgides e
pela ovocélula; 8 — eixo longitudinal das
plantas superiores, constituído pela raiz
e pelo caule; 9 — ligação; 13 — cada
uma das peças que sustentam a relha do
arado, e que servem para alargar o
sulco; 17—designação comum a algu-

mas espécis de peixes teleósteos, siluri-
formes; 19 — faz com que fique ralo; 21
— tirar, com instrumento adequado, par-
te da superfície de; alisar com a raspa-
deira; 23 — (ant.) os que morriam em
idade imatura ou de morte violenta, e
nâo eram admitidos nos infernos; 24 —
substância cristalina, incolor, obtida de
certos vegetais ou sinteticamente, com
odor característico, usada em medicina
e perfumaria; 26 — parte central de um
trilho ferroviário, vertical e estreitada,
situada entre o boleto e o patim; 30 —
dar caminho, passagem. Léxicos: Me-
lhoramentos ; Morais; Aurélio e Casa-
novas.
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — metopopago; epifo-
nemas; lidite; ode; otomico; fe; amo;
atisano; bo; gim; miliar; oco; acarra;
sotopor; ri; saias; las.
VERTICAIS — melofagos; epiteticos;
tido; ofitos: poto; onemanicos; pe;
amoco; gado; ose; imolar; borais; imo-
ta; amapa, barra; ir; oi.

Correspondência para: Rua das Pai-
meiras, 57 ap. 4 — Botafogo — CEP
22270.
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MAX KLIM

ÁRIES — 21/3 a 20/4

Dia negativo para o ariano em que estão desaconselha-
dos os pedidos e solicitações de cartater profissional e

financeiro. Saiba esperar momento mais oportuno..
Pianos futuros envolvendo dinheiro tendem a se
consolidar de forma positiva. Dificuldade no seu rela-

1 cionamento pessoal gerada pela oposição de Sol e
Marte. Dia de neutralidade para o convívio afetivo.
Cuide de sua saúde. ,.,...,

TOURO — 21/4 a 20/5

Nesta terça-feira o taurino deve procurar concentrar
suas iniciativas pessoais na parte da manhã, seu
momento mais favorável no dia de hoje. Estírpulo para
novos negócios. Visitas particularmente interessadas
em seu ritmo de vida, devem ser bem recebidas.
Desaconcelhadas as especulações envolvendo gran-
des quantias em dinheiro. Surpresa com declaração de
caráter amoroso em seu cfrculo de amizades. Saúde
neutra.

GtMEOS — 21/5 a 20/6

Uma chance de promoção, com novas responsabilida-
des, pode lhe ser oferecida hoje. Novos horizontes
devem-se abrir em relação aos problemas financeiros
imediatos. Busque moderação no trabalho e nas"
atividades de fazer que devem ser equilibradamenie

graduadas. Bons momentos no trato doméstico. Plano
sentimental indicativo de sólidas manifestações de
amor. Melhoras gradativas para sua saúde.

CÂNCER — 21/6 a 21/7

Mentalize positivamente as condições deste dia, relati-
vãmente adverso para o cancsriano, em termos profis-
sionais. Acentuada melhora em suas condições finan-
ceiras onde serão superados os obstáculos. Plano

pessoal indicativo de otimismo e perseverança. Boa
ocasião para que seja feita uma reaproximação com

pessoa da família, momentaneamente afastada de seu
convívio. Amor em bom período. Saúde regular. •

LEÃO — 22/7 a 22/8

Esta terça-feira será de negativas influências astrológi-
cas para o leonino no trato de assuntos profissionais.
Uma bem-cuidada medida no campo financeiro lha

proporcionará agora resultados altamente positivos.
Projeto pendente pode ser colocado em prática. Evite
participação de terceiros em suas atividades diárias;
Ajuda inesperada de amigos ou parentes distantes.
Clima positivo para o amor e a saúde.

VIRGEM — 23/8 g 22/9

Surpresa agradável no setor profissional poderá acon-
tecer hoje para o virginiano. Motivação positiva para
qualquer atividade ligada ao comércio. Desaconselha-
dos os investimentos em papéis e ações. Altamente

positivas as viagens, passeios e recreação. Guie-se

pela intuição. Bom e fácil relacionamento familiar.
Concretização de sonhos e desejos sentimentais.
Clima de grande positividade para a sua saúde.

LIBRA — 23/9 o 22/10

O libriano pode hoje arriscar-se em novos financiamen-
tos e investimentos. Lucros e vantagens. Êxito na
apresentação de novas idéias ou sugestões de inova-
dores sistemas. Bom dia para iniciativas que promo-
vam seu progresso social e pessoal. Alegres momen-
tos com um acontecimento inesperado e muito gratifi-
cante. Plano sentimental harmoniosamente posiciona-
do. Tenha muito cuidado com sua saúde.

ESCORPIÃO — 23/10 a 21/11
Plano profissional favoravelmente posicionado com a
atuação positiva de pessoa aparentemente hostil.
Evite iniciar quaisquer questões relacionadas a deman-
das ou pendências judiciais. Prudente atuação. Favore-
cidas as especulações e novos negócios ligados a
bens imóveis, terras e edificações. Indiferença no
relacionamento doméstico. Receptividade e novas
conquistas no plano sentimental. Saúde em melhor
fase.

SAGITÁRIO — 22/11 a 21/12

Dia propicio para que o sagitariano tente realizar alguns
dos planos de alteração em sua rotina de trabalho.
Predisponha-se à idealização de novos empreendi-
mentos que podem resultar em grande sucesso.
Domine seu impulsos de caráter pessoal. Plano fami-
liar em dia neutro dependente apenas dos resultados
que você queira dar a sua convivência. Momento de
harmonia com nativo de Libra. Saúde neutra. W.

CAPRICÓRNIO — 22/1 2 a 20/1

Esta terça-feira será de amena tendência à tranqüilida-
de nas suas atividades rotineiras. Boas perspectivas
de consolidação de suas atuais condições funcionais.
Habilidade e perspicácia nas transações financeiras.
Conte com a colaboração de subordinados e pessoas
próximas. Bom ambiente para se colocar em prática
novos planos relacionados à familia ou decoração do
lar. Indicações positivas para o amor e a saúde.

AQUÁRIO — 21/1 o 19/2 ......

Busque cercar-se hoje de otimismo e perseverança,
superando os aspectos negativos e de indecisão que
poderão surgir, com destaque, em suas atividades
profissionais ou funcionais. Procure posicionar-se de
forma menos altiva em seu relacionamento com
colegas de trabalho e amigos. Bom convívio familiar.
Amor com demonstração de amizade e grande consi-
deração. Carinho. Saúde ainda muito boa.

PEIXES — 20/2 a 20/3

O pisciano deve buscar demonstrar hoje seus dotes de
apurada inteligência e habilidade. Encare sua vida
profissional com mais entusiasmo e seriedade. Lucros
na aquisição de objetos de decoração e adorno.
Percepção mental aguçada. Plano familiar exigindo
posicionamento mais efetivo, com maior diálogo com
as pessoas que lhe são próximas. Momentos de
ternura vividos com a pessoa amada. Saúde boa.

1*
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Na fotografia de 1927,
uma visão menos ingênua do Brasil

Almoço de 3a Classe, Baeperdy
ao Largo ha. exposição Mário de Andrade.
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D Olivia Guedes Penteado, a mecenas que acompanhou Mário
de Andrade na viagem pelo interior do Brasil

Equilíbrio, de Mário de Andrade. Tarsila do Amaral e
Oswaldo de Andrade a bordo do barco Baeperdy

Wilson Coutinho

\

EM 

1927, o escritor Mário de
Andrade fez uma conhecida
viagem ao interior do Brasil,
ao Peru e à Bolívia, passeio

narrado no diário O Turista Aprendiz:
Viagens pelo Amazonas até o Peru, pelo
Madeira até a Bolivia e por Marajó até
dizer chega. Nessa viagem, Mário de
Andrade nâo só recolheu informações
sobre o nosso folclore e nossa-música,
como carregando uma "codaque" (apor-
tuguesamento de Kodak), contabilizou
para a sua riquíssima personalidade um
ignorado aspecto: o de fotógrafo.

Hoje, às 18h30min, na Galeria tíe
Fotografias da Funarte, o público deve-
rá ver 41 fotografias captadas nessa
segunda viagem de "descoberta ao Bra-
sil". A primeira foi em 1924 com o poeta
francês Blaise Cendras a Minas Gerais
com um;grupo de modernistas, cujo
resultado mais importante foi a redação
por Oswald de Andrade do Manifesto
Pau-Brasil.

Crítico de cinema
Essas fotos são uma pequena parcela

das 700, atualmente recolhidas no ar-
quivo da Universidade de São Paulo.
Mário além de fotografar ("fotar", no
seu neologismo) cenas ligadas a viagem,
fixou em bom número delas os seus
companheiros da Semana de Arte Mo-
derna de 22. principalmente a pintora
Tarsila do Amaral e Oswald de Andra-
de, na época casados.

Mário de Andrade fotógrafo? O fato é
que seu interesse pela fotografia nasceu
junto com o cinema. Na sua biblioteca
encontram-se obras editadas em 21 e 22
e que tratam do cinema. É possível
também que nessa época, o autor de
Macunaima, deslumbrava-se pelas To-
tos de um audacioso artista como Stie-
glitz. Mas foi pelo cinema que inicial-
mente viu a fotografia. Na primeira re-
vista modernista. Klaxon. de 22, com as
iniciais R. de M. e J.M. (a identificação e
de Cecília Lara no seu livro Klaxon &

Terra Roxa e Outras Terras), Mário de
Andrade assinou várias críticas de ci-
nema. j .

Vanguarda fotográfica
Na análise de um filme desse perio-

do, Do Rio a São Paulo Para Casar, da
empresa Rossi, o escritor preocupava-se
com o desempenho da fotografia. "Foto-

grafia nítida, bem focalizada. Aquelas
cenas notamos foram tiradas ao meio-
dia com sol brasileira.. Filmadas à tar-
dinha, o rosado não sendo fotogènico, a
produção sairia suficientemente escura.
Isto enquanto a empresa não conseguir
filmar à noite."

Mas foi só em 1927 que Mário se
interessou pela fotografia como lingua-

gem específica. Conheceu através da
revista alemã O Corte Transversal (Der
Querchnitt), os trabalhos fotográficos

•de Moholy-Nagy, artista integrante da
Bauhaus, a famosa escola de arquitetu-
ra da República de Weimar.

A revista também destacava o valor
da fotografia como critica social e ainda
aliava a fotografia às pesquisas antro-
pológicas, podendo elas descreverem os
povos primitivos da África ou da Ocea-
nia. Enfim, Mário de Andrade estava
inteirado do que ocorria na vanguarda
fotográfica dos anos 20.

Sérias e lúdicas
Mas fotografou pouco. De 1927 a 29 e

alguns exercícios entre 1930 e 31. As

NA FUNARTE,
A SEMANA

MODERNISTA
SEXTA-FEIRA, 

às
l!7h, será inaugurada

na Galeria Funarte Ro-
drigo Mello Franco a
mostra em homenagem
aos 60 anos da Semana
de Arte Moderna. Na
área das artes plásticas
pouca coisa, mas haverá
um auto-retrato de Tar-
sila do Amaral, de 1923,
junto do auto-retrato de
um artista ligado à Aca-
demia de Belas-Artes,
Timóteo da Costa, de
1919. A intenção é com-
parar os dois procedi-
mentos. Também haverá

obras de Anita Malfatti,
Lasar Segall, do escultor
Victor Brecheret, Di Ca-
valcânti, Ismael Nery e
Vicente do Rego Montei-
ro. Serão mostrados,
através de ampliações
fotográficas, detalhes pa-
ra que o espectador pos-
sa ver, por exemplo, a
diferença entre a pintura
de Malfatti e a de Segall.
Na área da arquitetura, o
público poderá ver a ma-
quete original da casa
modernista de Warchav-
chik. A exposição vai até
30 de abril.

fotos mais importantes são as da via-
gem de 1927, que fez acompanhado da
milionária e mecenas D Olivia Guedes
Penteado, uma sobrinha dela, Mag, e
uma filha de Tarsila do Amaral, Dolur.

Muitas fotos, como observa o autor
do catálogo, Telê Ancona, comparti-
lham da personalidade séria do escritor,
preocupado em pesquisar "com cuida-
do o tipo humano das regiões visitadas,
a arquitetura, as formas de trabalho e
de transporte, os acidentes geográficos
e as manifestações da cultura popular".

O escritor também se diverte e exis-
tem fotografias que são puras pausas
bem-humoradas, relato do turismo de
Mário e de sua pequena turma de pau-
listas abastados. — Dispostos a rir —
informa Telê Ancona — a "desencasa-
car" a dimensão do lazer, a viver a
irreverência, mesmo quando se depa-
ram com fatos e situações válidos para
um estudo do Brasil e que exigem o
rigor no registro.

Em resumo, fotografias sérias e lúdi-
cas. O escritor surge fantasiado de in-
dio, mas também captando um almoço
de trabalhadores na terceira classe no
barco Baeperdy. Algumas fotos sáo le-
gendadas por Mário. Em Salvador, a
imagem de uma mestiça é retocada
poeticamente. "Boniteza tapuia, De fa-
to ela era /mais bonita que /o retrato",
anota atrás da foto.

Modernista em viagem
Qual a importância dessas fotogra-

fias? De fato, como observou Telè Anco-
na, trata-se de um modernista em via-
gem. Isto náo significa apenas ver can-
didamente o Brasil, mas também desço-
bri-lo, transformá-lo com um olhar criti-
co que passou pela modernidade do
Expressionismo e do Cubismo. As foto-
grafias agora exibidas na Funarte po-
dem mostrar uma situação singular do
Modernismo, seduzido pela singeleza
edênica do pais rural e primitivo e a
necessidade de criticar essa visão apazi-
guadora e romantizada da nossa reali-
dade. Situação que a "codaque" de Má-
rio de Andrade acaba também nos revê-
lando.

Drummond

CARTAS
QUE A GENTE

RECEBE
CARTAS 

qué o cronista recebe.
Glorinha quer que eu escreva
uma crônica bem carinhosa pa-ra Gonçalo, seu namorado dis-

tante. Carinho dela, a ser transmitido-
por mim. E sua última esperança de ter
notícias daquele ingrato, quç depois de
removido para Palmeira dos índios nun-
ca mais lhe mandou um beijo, um pensa-
mento, uma palavra qualquer. E conta:"Sabe por que me apaixonei por ele?
Porque nossos nomes começam por G.
Antes eu tinha namorado um Gomes,
não deu certo. Pensei e achei que a
conjunção de letras só funciona mesmo
no primeiro nome das pessoas. No sobre-
nome não dá. Agora, pelo silêncio do
Gonçalo, fico muito apreensiva. Será
que nem nos nomes pessoais o casamen-
to é perfeito? Porque eu me sentia casa-
da de nascimento com o Gonçalo. Por
favor, ponha muito mel e açúcar na
crônica, lembre ao Gonçalo que o meu G
está doidinlro de saudade pelo G dele.
Ele vai entender, sem precisar de deta-
lhes. E multo importante para mim."

Armando perdeu a confiança nas
mulheres e propõe fazermos uma cruza-
da (palavra na moda) para que elas
voltem a ser ou comecem a ser as com-
panheiras ideais de que falou o filósofo
Indu Viçakhadatta, segundo o qual a
parte feminina da humanidade é a con-
solação da parte masculina. "Está acon-
tecendo o contrário — diz a carta. Hoje
elas, em vez de nos consolarem, nos
causam a mais profunda desolação, com
a tal bandeira dos direitos específicos da
mulher. A continuar assim, os homens
praticarão o suicídio em massa, como
costumam fazer as baleias desespe-

O caso de Marivaldo é outro. Ele não
aceita que as novas moedas em circula-
Ção tenham abolido aquela cabeça da
República, de cabeleira ondulada, tão
lindinha, que enfeitava as moedas anti-
gas e ultimamente a de cinqüenta centa-
vos. "Tenho até a impressão de que o
perfil é o de Tônia Carrero, não sei se
tirado de fotografia ou posado pela artis-
ta. De qualquer modo, uma senhora
imagem de beleza. Ensinar o povo a
amar e cultivar as instituições republi-
canas, identificando-as com ura rosto
feminino de linhas puríssimas, é um
começo de educação democrática. Su-

{>rimida 
essa representação, vai-se di-

uindo na memória popular a beleza de
um sistema político já tão desacredita--
do pela sua falsa aplicação entre nós. As
vezes de uma simples moedUtfia.depen-
de a formação moral e cívica dos nossos
governantes de amanhã. Vamos promo-
ver um debate sobre isto? Se você me
arranjar um auditório, ofereço-me para
desenvolver esta idéia perante os
moços.""Sua frivolidade me irrita" — decla-
ra Sônia." Ainda não vi você tratar
seriamente um assunto sério. Aliás, não
vi tratar assunto nenhum. E a pura.
conversa mole, papo furado. Vive brin-
cando e não tem a desculpa da idade
infantil. No atual momento de busca de
definição da sociedade brasileira, quan-
do se faz urgente o questionamento e a
reformulação das estruturas, você fica
no meio da estrada, fazendo gracinhas.
Sua pena devia ser alavanca, bússola,
dínamo. Não é nada disso. Dou-lhe trin-
ta dias para pensar o seu comportamen-
to jornalístico. Findo o prazo, se não
mudar, reunirei o meu grupo de estudos
socio-políticos e planejaremos uma
campanha contra o rutilismo dos cronis-
tas como você, tomando-o como para-
digma do que não merece ser lido. Claro
que minha atitude nâo tem nada de.
pessoal, até simpatizo com você, e acho
uma pena o talento desperdiçado."

D. Renata se oferece para colaborar
comigo sem interesse pecuniário. Fun-
cionária aposentada, gosta de escrever,
tem montes de cadernos escritos na
gaveta, e sobretudo uma experiência
das coisas que duvida encontre similar
nas pessoas de sua idade. Além disto, é
observadora sagaz, não perde ocasião de
reparar no comportamento das pessoas
na feira, inclusive os feirantes. Quantas
histórias ela sabe contar a respeito do
jiló, do carrinho dos moleques, do pão-
durismo das madames, dos mistérios da
fiscalização. Pode mandar-me umas
amostras para escolher e publicar na
minha coluna? Com esta recomenda-
ção: eu direi que essas coisas me foram
contadas por uma amiga chamada-
Sayonara. Se agradarem, quem sabe se
ela não partirá para um livro? Por en-
quanto, pensa vagamente nisso. Seu de-
sejo é apenas trazer auxílio ao cronista,
que, coitado, nem sempre tem tempo
para escrever, ou acorda (é humano)
pouco inspirado.

Elora quer a grande aventura, quenão sabe qual seja, mas que arrepie até
os ossos, e pede-me para expor sua am-
bicão. Um super-homem, um disco voa-
dor, um império insular, um paraíso sem
fronteiras e leis? Não diz. Quer que eu
decifre o seu ideal de "uma coisa fulgu-
rante dentro e fora da vida, ao mesmo
tempo". Está disposta a tudo, se eu lhe.
fornecer a indicação essencial. Até a
matar, se for preciso, mas espera quenão. Diz que a humanidade deve supe-
rar-se e alcançar o estado de êxtase
absoluto: ou deus, ou nada. "Depressa,
me ajude, senão eu endoido."

Mais algumas cartas assim, e acho
que vou endoidar também.

Carlos Drummond de Andrade
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