
galerias 14 e 16 do Instituto Penal Can-
dido Mendes, na Ilha Grande. (Pagina 30) EspOfteS

Luiz Carlos Oavid
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O americano Kurt Maden era a grande atragao do Triatlon e confirmou sua fama: errou o percurso,
correu alem dos 11 quilometros previstos e ainda assim foi o primeiro a chegar fEsportes^
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O bombeiro Farias salva Jaqueline, que passou a noite com pai e nuie em cinut do armaria
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Luiz Carlos Oavid

O americano Kurt Maden era a grande atração do Triatlon e confirmou sua fama: errou o percurso,
correu além dos 11 quilômetros previstos e ainda assim foi o primeiro a chegar (Esportes^
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O bombeiro Farias salva Jaqueline, que passou a noite com pai e mãe em cima do armário
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EMPREGOS

DOMÉSTICOS

A EMPREGADA — Saiba cozi-nhar. c/doctos e refs casa ta-mília, dorme ou nâo no empre-
go. 45 mil. Tr. R. das Laranjei-ras, 275 C-01, após 9 horas.

A EMPREGADA — Preciso p/cozinhar trivial fino c! refs.Ord. 45 mil. Tel. 227-3057 R.Bulhões Carvalho, Copa.
ARRUMADEIRA — precisocom referências 1 ano. TratarPrudente de Morais. 1565 ap-to 103. Ipanema.
ARRUMADEIRA — Lavar epassar p/ 4 p c/ ref. Dormeemp 13°, INPS, Férias, Folga esal. Comb Rua Gal. Ven Fló-res, 230/ 304 T 274-3665
BABÁ — Precisa-se p/meio ex-
pediente. à tarde, p/clínica decrianças problema. R. AlmteSadock de Sá, 119.

BABÁ — 2 crianças (1 e 8anos). Exige-se refs. paga-sebem. D Leila 259-4342 Tratarhoje.
CASAL S/FILHOS — Ela boacozinheira arrumadeira, ele
p/tratar jardim, animais, pisei-na. Favor somente c/prática eref. paga-se muito bem Tel.395-4614.

CASEIROS — Precisa-se 1 ca-sal sem filhos. Ordenado acombinar. Exige-se refs. Tel325-4599 e 325-9409
CLARA, BOA APARÊNCIA, 50ANOS Of erecé-se paraacompanhante de Sr. ou Sr9Sal. 80 mil. Tel. 205-7156.
COPEIRA(O) — Precisa-se pa-ra trabalhar em Vitória. Neces-sário servir à francesa, práticacasas fino trato. Nas horasvagas fará outros serviços. Or-denado CrS 50 000.00 Fériase gratificações. Tratar no Rio

pelo Tel. 233-0474 com DLizette.
COPEIRA/ ARRUMADEIRA —
Precisa-se c/ prática e refs.Ordenado à combinar R Gus-tavo Sampaio. 687/401

COPEIRA ARRUMADEIRA —
Precisa-se casa 2 pessoas, stcrianças, c/ prática, ativa, as-seada. boa apresentação, ser-vir â Francesa. Folga semanal.Refs + 1 ano. Salário emaberto de acordo c/ qualifica-çòes Tratar 2a à 6a f de8/11e13/16 h. Rua Prudente ae Mo-rais. 1365

COZINHEIRA — Trivial fino. la-var roupas pequenas, tenhopassadeira. folga semanal,reis. mínimas 6 meses. 239-3952.
COZINHEIRA — De fôrno efogáo. acima 30 anos. refsmin 2 anos. c/ doctos. boaaparência, durma emprego,folga 15/15 dias CrS 50 mil TrDona Cnstiane 24&w1213/' 286-5751. das 8/10 h

COZ1NHEIRA — Forno e fo- COZINHEIRA — Precisa se COZINHEIRA — Trivial fino. cl DpMfcSTICA — 30 mil precisagdo. btimas referfencias com- que tenha refer&ncias Trivial pratica. boas refs e docs. Pa- todo serv casal Dormtr no
provadas Tratar 274- variado tratar Av Rut Barbosa. ga-se bem Tratar pelo telefo- emprego pref + 35 anos.8463/239-9203-lpanema 566/ 11°andar — Flamenqo ne 294-1592 — Leb'on Refer Conde Bonfim. 560/  702COZINHEIRA — Pago Cr$ 35 COZINHEIRA — De 20 a 30 DOMtSTICA — Pi coi. triv mil Que durma no emprego anos para trivial, simples que 'ino e arrum. de 30 a 45 anos. COZINHEIRA — 3 adultos Co-Tratar Av Eng° Richard, durma no emprego e nSo fu- cal ident e prof c ref Ord zinha Simples CrS 50 000.00186/1004. Graiau Pela manha me ord. CrS 35 000.00 Tel 40 000 Tel 2R7-7643 R Barata Ribeiro 774/ 710

^NHBRA TrivialI variado L''b cr'. DOMESTICA — Todo sorvi<;o. DOMEST1CA — 4 vezes p- se-. ? Ra^'ha COZINHEIRA — Lavar e arru- nSo faxina. mais 25 anos. mana. todo serv^o Cozinharoetn3l6ap 30i — Demanh§ mar C^S 30 mil. refs 2 anos pessoas. Apto 2 qts . folga oem Idade acima 30 anos iou a noite. NSo aceito estu- R Timbteo da Costa 785' 902 semanal 30 mil Tr Tel 248- necess^no ser asseada 27dante Tel 294-3041 D Angela 9719 ml. Tel 285 3839

DOMtSTICA — Cozmheira' ar EMPREGADA PRECISO — EMPREGADA — Casal s/filhos EMPREGADA — Apt" ipa-rumadeira p. casal jovem CrS orSlica e relerfencias Chogue Ofecisa someme aos domin- noma Servico salario35 mil Ipanema Tel 239- cedo e more peno. Ti|uca Tel gos Pe;ie rels Paga-se trem jr.ir.ar k5550 2i fetra 208^055 Tr Tel 551-1916 551 6017 — ""S8' J combinar
D chica tratar — D. Teresinna —

DOMtSTICA — Todo servicjo EMPREGADA — preciso. que Av. Min. Edgard Ronie-Trivial simples Durma no em- cozmhe e durma Pago 30 mil. EMPREGADA - Boa apresen- ro  gi« |0;a us Topprego Paga-se bem Tel 239- Av Paulo de Frontin. 751 ap tai^o, todo servico salano r„„tnr n.,3854 Lebion 101 Tijuca bom 284 4059 center — waoureira.
DOMEST1CA -Trivial variado EMPREGADA TODO SERVI- EMPREGAOA - Todo serv pI EMPREGADA »/ todo serv.

sal 35 000.00 - INPS - CO Coz forno fogao Bel 3 pess foiga 15 15 D. pg 'olga 15' 15 dias. rete'en
dormir R Alfredo Pinio. 33 ano ai6 40 anos 45 mil lone- saiSrio. trivial variado R St3 1:135 e carteira Paga se bem
ap 901 T/Tijuca pertodaest ieras 362/501 Copa 8 as 1 lh Claia 265' 1002 Tel 237- Gerwal Urqu«a <23.- 1001
S Francisco do Metrd 237 ^197 Gloria 6695 Lebion. Tel 274-5755

i

EMPREGADA — Precisa-secom referência e documentoRua Sôo Salvador 17/ 1001ótimo sal
EMPREGADA — P todo servi
ço de 3 pessoas Que saib»coz.nhar bem Refs minano e does Tr Sta Clara 2651002 T 237 6695.

GOVERNANTA — Português.ou aiemã Precisa-se parapessoa o' exp de 5 anos Saa combinar Tratar 236-332^

As pranchas que ftcaram
guardadas ontem devem
voltar hoje ao cenário
do Surfe, porque as con-
dlçóes melhoraram para
o esporte. As opções (1-
cam na Praia do Pepino,
Arpoador e Quebra-niar.
Mas, o tempo nâo vai
ajudar os banhistas, já
que, segundo a Meteoro-
logla, o dia será nublado
ainda sujeito a chuvas
esparsas. (Página 32)

Tempo do
lazer

Empresários
paulistas debatem
sucessão (P. 4)
PT do Rio
reelege operário para
Executiva (P. 7)
PDS forma
colégio eleitoral até
quinta-feira (P. 8 e 9)
Cocea
só compra com aval
do interventor (P. 28)
Trigo
sem subsídio vai
aumentar inflação
(P. 33)
Consumidor
muda hábito
alimentar <P. 33)
Contrabando
de soja prejudica
exportações (P. 34)
Petrobrás
quer aumento de
derivados (P. 36)
Cacex
quer exportar mais
matéria-prima (P. 36)
Informe
Econômico
IP. 36)

A edição de hoje é
composta de Noticiá-
rio (36 págs.), Espor-
tes (8 págs.), Caderno
B (10 págs.), Especial
(6 págs.), TV (16
págs.), Quadrinhos
(12 págs.), Classifica-
dos (34 págs.), mais
Revista do Domingo

Temporal causa

devastação na

Barra da Tijuca
Oito horas de temporal causaram de-

vastação na Barra da Tijuca, que ontem de
manhã parecia ter sido varrida por íiira-
cão: aconteceram muitos deslizamentos,
dezenas de ruas foram inundadas e cente-
nas de moradores passaram uma noite de
terror, isolados. A Defesa Civil foi chama-
da 15 vezes, mas não ocorreram mortes.
Moradores culparam a falta de infra-
estrutura: o bairro é carente de vias de
escoamento.

De resguardo, Maria Francisca de Al-
meida, o marido José Sebastião e a filha
Jaqueline, de seis anos, não dormiram:
equilibraram-se sobre pias e armários, pois
a agua alcançava 1 metro e meio na casa
abandonada que ocuparam. Salvos pelos
bombeiros, acharam abrigo na casa do
vizinho José Carlos Menezes.

— Atribuo os problemas à ocupação
desordenada numa região frágil, quenão está preparada para receber essa po-
pulação, e ã invasão de construções em
encostas, sem os mínimos requisitos cie
obra de engenharia — declarou o Secreta-
rio Estadual de Obras e Meio-Ambiente.
Luís Alfredo Salomão. (Páginas 24 e 25)

Visita do Rei da

Espanha ao Brasil

começa na Bahia

O Rei Juan Carlos I e a Rainha Sofia da
Espanha chegaram ontem, às 17h50min, a Salva-
dor. iniciando uma visita de sete dias ao Brasil.
Foram recebidos pelo Governador João Durval
Carneiro. Secretários do Estado e pela colônia
espanhola. A noite, o casal ofereceu recepção aos
100 membros de sua comitiva, em comemoração
aos 21 anos de seu casamento.

A escala em Salvador é turística: a visita
oficial começa amanha em Brasília. Hoje, os
soberanos espanhóis assistem ã missa, visi-
tam museu e passeiam pela cidade. Juan Linz,
professor da Universidade de Yale. faz um paralelo
entre o Brasil e a Espanha, definindo o que repre-
senta o Rei Juan Carlos I e o que faz o Presidente
Figueiredo. (Páginas 17 e 18 e Caderno Especial)

Quarto infantil

pede mais móveis
Criança cresce e o ambiente tem que acom-

panhar a idade: não esquecer a mesa de fazer
deveres e os puíTs para acomodar os amigui-
nhos, dizem os decoradores. Saídas diretamen-
te das colunas sociais, mulheres da sociedade
carioca estão Jazendo moda e enfrentam as
mesmas dificuldades de qualquer empresário.

Domingo

Despesas menores,

condomínio barato

Uma correta administração dos gastos men-
sais pode reduzir consideravelmente as despe-
sas do seu condomínio. Síndicos e administra-
dores cie imóveis sugerem a redução do número
de empregados, controle do material de limpe-
za. cuidado com possíveis vazamentos de água,
uso de luz fluorescente e até a pechincha na
renovação de contratos de serviços. (Página 35)

Derrote a Inflação

Novela introduz o
"antimerchaudising"

Pesquisa mostra que as crianças brasileiras pas-
sam, em media, 46 horas semanais diante do aparelho
de televisão e 40r; do que assistem nâo sáo progra-mas infantis. Uma campanha contra o fumo em Final
Feliz introduziu o antimérchandiling nas novelas
globais. E Antônio Fagundes, vivendo um correspon-
dente internacional, chega para provocar mais pai-
xòes em Louco Amor.

TV

Manter um sonho

requer sacrifício.

Sitiada por desemprego] salarios menores,
prestações em alta. a classe media faz qualquer
sacrifício para manter vivo o sonho da casa pró-
pria. Nos subúrbios do Rio, os pagodes traçam a
nova geografia do samba. Com 11 Portinari, três
Di Cavalcanti e muito mais. Ernani inicia a partir
de amanhã a temporada de leilões.

Caderno B

Estado mantém

"fantasmas" 
com

bons salários

Cada habitante do Estado do Rio,
além de taxas, impostos e tarifas, tem,
por mês. uma despesa de CrS 270 com um
grupo de 9 mil 600 privilegiados que
existem mas não aparecem: sáo os fim-
cionários-fantasmas — servidores do Es-
tado geralmente com salários elevados
que nunca vão ao trabalho, exceto uma
vez por més para assinar o ponto e receber
o dinheiro. Na FEEM existem 85 motoris-
tas para uma frota de 60 carros no Pro-
derj — Centro de Processamento de Da-
dos, que poderia funcionar com 700 fun-
cionários, existem hoje 2 mil 200, dos
quais 600 sáo fantasmas. (Página 26)
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Sem endereço, as cartas das crianças chegam até Zico

Presos lutam

pelo poder

nos 
presídios

Assumir o poder no sistema peniten-
ciário significa, para os presos, gerir cer-
ca de Cr$ 30 milhões mensais; ter sem-
pre maconha para vender ou dar aos amigos;
dominar o jogo-do-bicho; bancar o carteado;
explorar outros internos; ter boa comida,
melhores cubículos, mais regalias e até
manter contatos com os diretores dos pre-sídios ou com a cúpula do Desipe. Atual-
mente, quem detem o poder nas prisões
do Rio é o Comando Vermelho, formado
por presos condenados com base na Lei de
Segurança Nacional. O grupo tem sede nas
galerias 14 e 16 do Instituto Penal Cán-
dido Mendes, na Ilha Grande. (Página 30)

Flamengo em Curitiba não

sabe como armar a defesa

Flamengo e Atlético Paranaen-
se, em Curitiba. Santos e Atlético
Mineiro, em Belo Horizonte, deci-
dem hoje os finalistas da Taça de
Ouro. A preocupação no Flamengo
é a contusão de Figueiredo, substi-
tuto de Mozer. O técnico Carlos
Alberto não sabe ainda como armar
a defesa se Figueiredo não puder
jogar.

Zico, íclolo do Flamengo, recebe
centenas de cartas por dia, de todo
o mundo. Não precisa endereço,
basta seu nome, como na que um

menino canceroso mandou da Sué-
cia.' Serginho, íclolo cio Santos, está
desiludido. Antes de partir para o
jogo de hoje, garantiu que não quer
mais saber de Seleção brasileira.

Em Cuba, a Seleção Brasileira
de vôlei feminino venceu a seleção
cubana por 3 a 0. A derrota deixou o
técnico cubano tão irritado que
obrigou suas jogadoras a treinarem
por 1 hora e 40 minutos e correrem
três quilômetros e meio, logo após a
partida, sexta-feira à noite.

Esportes
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Europa Especial " Sinfonia Europeia

0 Presidente da Republica, por outro • 
jffij pre';o imnto yclaSpag muftobZ^ Saidas: 3 e 29 de junho, 15 de julho, 2 e 23 delado, lniciou lormalmente suas consultas ao aproveltados, setido 5 em Roma, 5 em Lon- \ \f? ai^seternbro. Roma, Florenpa, Veneza, Viona

Partido. Essas consultas sao no fundo dispen- ^f/dSjSJr I'lsLm!! Lmt!!!? ,M° qul!er flcar ). Salzburg, Munich, Zurich, Lucerna e Monte
r.1 1 , , . , mals tempo, temos varias oppOes,, WA^^P Pllatos, liasllela. Cruzeiro nelo Rin flunn t/isaveis, pois o Planalto deve dispor de informa- S?1^' e ^ •fun'10, ^ e ^ Ju' Ka-S] dlas), Amsterdam, Londres, Paris, Madrid o

goes precisas sobre as inclinagoes dos diversos lho,20deagostoe3e 17desetembro.  Usboa.
setores do Partido. Pelo menos esse seria um Arte, CllltUTa e Beleza Mh,, 0 MelllOr da EllTODa
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0 Sr Passarinho reassumiu na pratica o coman- 9 27 dias  17 a 23 dias  iB.22e26dia» BBFTTflTTJHOB B
do do PDS, que formalmente lhe sera devolvi- ¦ joias da europa eternaeuropa europaessencial ' H
do na convengao de junho. ¦ m-.«.23.». ^.«.i,.Ju„.o?, Juo.fe |; ¦UmJUMBH BHHftiadilflH 1

:¦ D. . - VI , I Si ia £1:2: S Si.fi A*.**:*,*:**.*.*. *. ¦ SAIDAS do BRASIL BAIDA do BRASIL SAiDAS do brasil iI Pinheiro Neto na coordenacao | Portugal.evanha. out.0.,13. ¦
H cBAUrA. ITAI ifT ill^TOiA ITALIA' AUSTRIA. FRANQA ¦ INGLATERRA • .. gfl. T~\ . , , . , , ... E . .^Z.lu^aCirir.J JMi ALEUANHA • BiLGICA • BELGICA • HOLANDA • MgiO 31 |BA Deputada Ivete Varuas indicou o Sr ¦ noSmSu Jrtk inglaterra• franca jpbt aleuanha.swca. flt ¦ Junho 29 .Junho 28 il

Joao Pinheiro Ncto coordenador do convcnio W 19diai W * I 
'JKlSo 

Si13,20 ' j&So ^llJS*25 I
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VOCE PRETENDE VIAJAR?

CLASSIFICADOS JB
Resultado imediato
de 2 1 a domingo.

Na hora de viajar,

lembre-se daquele vefiio ditado:

quem não é o maior,

tem que ser o melhor.
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Coluna do Castello

!• A sucessão na

: estaca .zero
Brasília — Identificada a movimentação

> do Palácio do Planalto, nela incluídos os pro-
nunciamentos do Presidente da República,

•»; como esforço para manter o controle do pro-
11: cesso e evitar que se chegue a uma "situação

extrema", desaparece obviamente a trama da
j>" reeleição do General Figueiredo, não desejada

:pelo próprio Chefe do Governo e contrária às'leis cm vigor e à filosofia do sistema.
; Isso não importa na eliminação do debate
J da emenda do Deputado José Camargo patro-
í cinada pelo Ministro das Minas e Energia. A
í emenda seguirá seu curso, mas tem sua proje-
j ção definida, como tentativa de antecipar, por
; negociação, a adoção, cm 1989, da eleição
I direta. Não se trata de criar condições para a
1 permanência do atual Presidente no Governo,

objetivo inicial do Sr Camargo, que desertou
j.'- do malufismo, mas de antecipar entendimento
; < com vistas ao futuro, ou seja, à sucessão do

sucessor do Presidente Figueiredo.
| £ Essa constatação tranqüiliza áreas do PDS
X • . que não assimilaram bem a ameaça de solução

extrema para situação extrema. O projeto
5?:.democrático está mantido e,o Presidente Fi-
; gueiredo não postula sua continuação no Go-
; verno, até mesmo porque não teria para tanto

suporte na Constituição, no Congresso e no
j dispositivo militar. Mas as articulações parale-
; las.e as declarações produzidas por outras
; personalidades do sistema, entre el^s o Minis-
| tro-Chefe do Gabinete Civil, devolveram ao
! Palácio do Planalto a iniciativa da coordenação

da sucessão presidencial e contiveram a pene-
tração do Deputado Paulo Maluf no Partido
oficial, dentro do qual aspirava a desafiar o
poder de coordenação e de decisão do Presi-
dente da República.

Mas a advertência presidencial não colhe
apenas o ex-Governador de São Paulo mas a
totalidade dos candidatos. O Ministro Mário
Andreazza o entendeu perfeitamente, tanto
que cancelou em cima da hora uma visita a
Belém do Pará, onde seria recebido como
candidato até mesmo por correligionários do
Governador Jader Barbalho. Aparentemente,
portanto, foi contida a dispersão do PDS e
reconstituído o comando do Palácio do Planai-
to. Pelo menos esse foi sem sombra de dúvida
o objetivo visado pela movimentação das peças
no tabuleiro presidencial.

O Presidente da República, por outro
lado, iniciou formalmente suas consultas ao
Partido. Essas consultas são no fundo dispen-
sáveis, pois o Planalto deve dispor de informa-
ções precisas sobre as inclinações dos diversos
setores do Partido. Pelo menos esse seria um
papel próprio para o SNI. O auscultamento de
tendências, a audiência de opiniões pessoais é
uma deferência ao Partido e um modo de
ganhar tempo para a escolha do candidato.
Possivelmente o Presidente, no seu íntimo,
parte de algum nome e deve ter a respeito da
sua preferência uma idéia da receptividade que
encontrará nas suas bases (o pano de fundo) e
no Partido. No PDS, hoje, não há mais candi-
datos fortes. O Chico Caruso pode reabrir a
porta do elevador e esvaziá-lo, pois não há
passageiros a conduzir ao último andar.

Todos os presidenciàveis dispõem de sim-
patias na bancada e no Partido. Todos eles
seriam coordenáveis, mas na realidade difícil-
mente qualquer deles traduzirá uma opção
definida do sistema, com o qual o próprio
Presidente Figueiredo se identifica ("o sistema
sou eu"). Mais do que as possibilidades, o
Presidente terá avaliado as dificuldades que
cada um desses nomes encontrará para assumir
as responsabilidades de futuro Presidente. A
articulação da candidatura começa portanto
praticamente da estaca zero. O candidato, se
existe, está na cabeça do Presidente. Provável-
mente não será nenhum dos presidenciàveis e
certamente não se chamará ele João Figuei-
redo.
Passarinho volta do Pará

De volta do Pará, o ex-Senador Jarbas
Passarinho declara-se satisfeito com a situação
do PDS, que não sofreu defecções e se mantém
como um forte Partido político apto a influir
nos destinos do Estado. Não houve nenhuma
deserção e o PDS continua com 19 deputados
estaduais contra 20 partidários do governador,
estes divididos em três correntes (10 ligados ao
Sr Alacid Nunes, sete ao Sr Jader Barbalho e
três aos Partidos de esquerda). A bancada
federal do PDS do Pará é de sete deputados
contra oito do grupo adversário. E o PDS
elegeu 48 prefeitos contra 32 eleitos sob a
legenda do PMDB.

Satisfeito com o que encontrou no Estado,
o Sr Passarinho reassumiu na prática o coman-
do do PDS, que formalmente lhe será devolvi-
do na convenção de junho.
Pinheiro Neto na coordenação

A Deputada Ivete Vargas indicou o Sr
João Pinheiro Neto coordenador do convênio
do PTB com o PDS. Se um Ministério couber
ao Partido, o Sr Pinheiro Neto entende que a
Pasta deverá ser ocupada pela Deputada e sabe
que, apesar de ter recomposto sua situação
política, haveria ainda objeções ao seu próprio
nome para um posto no Governo. Ele é, como
se sabe, o autor do famoso projeto mediante o
qual João Goulart pretendia iniciar na prática
uma grande reforma agrária.

Marin autônomo
Observadores da política paulista dizem

que o Sr Marin, ex-Governador, tende a se
estabelecer autonomamente, independente da
sua antiga aliança com o Sr Paulo Maluf.

Carlos Castello Branco

OPCIONAL DISNEYWORLD - EPCOT
MUJJ£LN^2.ACRED,TAM É VERDADE - VERIFIQUEI

SENSACIONAL PROMOÇÃO - EXCURSÃO 10 DIAS SAÍDA: 26 DE MAIO —
VOCÊ PAGA SOMENTE PASSAGEM AÉREA - TARIFA ESPECIAL G 20US$ 1133 - FINANCIADA EM 10 PRESTAÇÕES E NÓS LHE DAMOSGRÁTIS HOSPEDAGEM LUXUOSO HOTEL EVERGLADES EM APT°DUPLO. TRASLADOS E TOTAL ASSISTÊNCIA DE GUIA.APROVEITEl
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0 sonho 200/ já começou. g«

4&Ê Marque sua viagem. eH"18#
MIAMI"C' KENNEDY • ORLANDO • DISNEYWORLD •

fô BUSCH GARDENS • EPCOT CENTER • SEA WORLD • MlAMI BEACH
WSSmrr '1 fé SAÍDAS- Mai0 - 3 e 23 - Jun - 1 - 27
WíJfW A i |\J S' Jul. - 03 - 05 - 07 - 11 - 14 - 18 «3

\ DURAÇÃO: 12 E 15 DIAS PREÇO P/TERRESTRE US$ O swissair

Gredií.ur
AV ALM BARROSO. 63

S" ANDAR
«cr» 240-2424
& 240-7875

m ASTUR
ASTA TURISMO

RUA SÁ0 JOSÉ. 35-LOJA 103
EO MENEZES CORTES
#Ok 232-3060
*=* 224-7834 .

Gigantes do Novo Mundo
Saídas: 28 de maio, 25 de Junlio, 2 e 30 de Ju-Iho, 27 de agosto e 24 de setembro. Mlaml,Dlsneyworld e Epcot Center, New Orloans,México, Acapulco, Los Angeles, Honolulu,San Francisco, Las Vogas, Toronto o Nlaga-ra Falls, Montreal e New York.

11III Jtti i M TURISMO g
RUA SÁ0 JOSE. 90GRS 909910 1

ESQUINA AV RIO BRANCO f
*p\ 224-9455 2454 221-4813 I

América e Oriente
1 LOTUS TURISMO
e AV RIO BRANCO. 257 - GR 806
I S 240-2205

Saídas: 2 e 30 de Junho, 7 e 28 de julho, 1? desetembro e 6 de outubro. 32 dias. Los Ange-les, São Francisco, Honolulu, Osaka, Nara,Kyoto, Hakone, Kamakura, Tokyo, Slngapu-ra, Bangkok, Hong Kong e New York.
Europa Especial
Um programa de curta duração - por um
prtíço muito especial. São 16 dias muito bem'aproveitados, sendo 5 em Roma, 5 em Lon-dres e 6 em Paris. Para quem quiser ficarmais tempo, temos várias opções.
Saídas: 4,14 e 30 de Junho, 2,16 e '30 de Ju-lho, 20 de agosto e 3 e 17 de setembro.
Arte, Cultura e Beleza
Saidas: 27 de maio, 24 de J unho, 29 de Julho,26 de agosto e 16 de setembro. Casablanca,
Marrakech, Roma, Cairo, Jerusalém, Terra
Santa, Tel Avlv, Athenas, Istambul, Paris eLondres. ,

Sinfonia Européia

Conheça as delícias de Acapulco
¦ 10 dias no México com trasla-
dos, excelentes hotéis e pas-seios por um preço amigo de
verdade... E com mais 5 dias,
aproveite a oportunidade de co-
nhecero Peru e suas maravilhasl

Consulte preços cia
extensão pI o Peru

Contraste Europeu
Saídas: 29 de maio, 26 de Junho, 1? e 28 de
agosto e 18 de setembro. Copenhagen, Cru-
zelro pelos FJordes, Bergen, Oslo, Karlstad,
Estocolmo, Roma, Dubrovnlk, Costa AdrláU-
ca, Zagreb, Basiléia, Cruzeiro pelo Rio Reno,
Colônia, Paris, Londres, York, Edlmburgo eGlasgow.

P. Terrestre IT Q Ò 1 IA
?México e Acapulco -LiJU
?Tarifa Aérea Holiday Express - US$ 1.182

Saídas aos domingos
|AeroPeru

çjjfa ASTUR i
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Í5? 262-9677. ¦
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DESDE 1840

EUROPA COM GRÉCIA
E PAÍSES DE LESTE.Jun. 07,14, 28. Jul. 1B.
Ago. 02, 23. Out. 04
ITÁLIA . GRÉCIA. I IUGOSLÁVIA •
HUNGRIA • i ÁUSTRIA •
CHECOSLOVAQUIA JKtlALEMANHA • HOLANDA • rnffBÉLGICA • INGLATERRA • VRFRANCA
25e28dias

GRANDE CIRCUITO
EUROPEUMai. 25. Jun. 01, 15.Jul. 06, 20. Aoo. 10. S«t. 21.
PORTUGAL • ESPANHA'• FRANÇAITÁLIA • GRÍCÍA • IUGOSLAVÍA"*•HUNGRIA» ÁUSTRIA •CHECOSLOVAQUIA •ALEMANHA • HOLANDA • ScJKBÉLGICA • INGLATERRA • jZJJgj
32 a 4-5 dias ^

GRANDE EUROPA
Jun. 00, 23. Jul. 21, 21
ITÁLIA • ÁUSTRIA •ALEMANHA OCIDENTAL •BÉLGICA • INGLATERRA •HOLANDA • DINAMARCA •SUÉCIA • NORUEGA •ALEMANHA ORIENTAL •FRANÇA

RÚSSIA «EUROPA DE
LESTE • ESCANDINÁVIA
Mal. 01. Jun. 20. Jul. CO. Aqo. 07.
FRANÇA'INGLATERRA»ALEMANHA OCIDENTAL •ALEMANHA ORIENTAL •POLÔNIA » RÚSSIA »FINLÂNDIA » SUÉCIA »DINAMARCA • HOLANDA saídas do brasil saída do brasil

39 dias Junho 27Julho 4, 11,Agosto 29Setembro 5,12

Junho 29
Julho 6, 13,Agosto 31Setembro 7,14

Junho 29Julho 6,13,Agosto 31Setembro 7,14
SAGA ESCANDINAVA
Jun. 22. Jul. 06. Abo. 03. 10
INGLATERRA • BÉLGICA •
HOLANDA » ALEMANHAOCIDENTAL t DINAMARCA •
SUÉCIA . NORUEGA • JMÉALEMANHA ORIENTAL • flUFRANÇA -%m|j
16,22o 26 dias

EUROPA IMORTAL
Mni. 11, 25. Jun. 01,15, 29. Jul. 13, 20, 27. Apo. 10, 24.Sat. 21, 28. Out. 05ESPANHA » FRANÇA •ITÁLIA • ÁUSTRIA .flWfcALEMANHA » BÉLGICA » jRWPINGLATERRA

27 dias

OCIDENTEEUROPEU
Mal. 24. Jun. 26. Jul. 03,10. Ago. 07. Sat. 18.

PORTUGAL » ESPANHA •FRANÇA • ITÁLIA • SUlÇA ^• INGLATERRA JM 11 a46dias 16 dias

EUROPA ESSENCIAL
Mai. 12,19, 26.Jun. CO, I», 11. 23, 30. Jul. 21, 3.A90. 04,11, 11, 26. Sat. 01,24, 29.Out. 06,13.

FRANÇA • INGLATERRA •
BÉLGICA • HOLANDA •
ALEMANHA • SUÍÇA • #1ÁUSTRIA • ITÁLIA
21 dias

JÓIAS DA EUROPA
Mal. 09, 23, 30.Jun. 13. 27. Jul. 04, 11, 18, 26.Ago. 08, 22. Sat. 19, 26. Out. 03

PORTUGAL » ESPANHA •FRANÇA * ITÁLIA • ÁUSTRIA» ALEMANHA • BÉLGICA • jMINGLATERRA JM

ETERNA EUROPA
Mal. 06, 19. Jun. 02,09, 23. Jul. *07, 21, 28. Ago. 04,' 18.

Sat. 01, 29. Out. 06, 13
ITÁLIA • ÁUSTRIA •ALEMANHA • BÉLGICA •INGLATERRA • FRANÇA

SAÍDAS do brasil saída do brasil saídas DO brasil
Maio 31>Junho 28Julho 5,19,;Agosto 2,8Setembro 20, 27Outubro 4

22 dias

Junho 29 *
'Julho 8,13,Agosto 31'Setembro 7,14

Julho 4,11,18,Setembro 5,12,19
EUROPATOTAL

Jun. 07» 14. Jul. 19.
ITÁLIA • GRÉCIA •IUGOSLÁVIA • HUNGRIA • ÁUSTRIA •CHECOSLOVÁQUIA • ALEUANHAOCIDENTAL •. HOLANDA • BÉLQJGA •INGLATERRA • FRANÇA »' ALEMANHAORIENTAL •' POLÔNIA •.RÚSSIA •
FINLÂNDIA • SUÉCIA -.a.DINAMARCA JÍÍrBk.
42 e 49 dias

LESTE EUROPEU
Jun. 13, 20. Jul. 04,25. Ago. 06, 29. Out. 10GRÉCIA • IUGOSLÁVIA •HUNGRIA • ÁUSTRIA •CHECOSLOVÁOUIA •ALEMANHA • HOLANDA •BÉLGICA • INGLATERRA »FRANÇA

GRANDES CAPITAIS
Jun. 01, 29. Jul. 06. Ago. 03S«t. 16.FRANÇA • INGLATERRA •BÉLGICA • LUXÉUBURGO •ALEMANHA • ÁUSTRIA •ITÁLIA • SUÍÇA • ESPANHA

17 dias

saídas do brasil eSTADOS UNIDOS ¦ CÁNAOÁ .
MÉXICO

Maio , 27,
Junho 3.10,27,29
Julho 1.7.5.14.29

•AlDAS DO BRASIL
Julho 4.11,18,25Setembro 6,12,19 .

16 a «5 dias

Julho 4,11,18,25Setembro 5,12,19
10 a 37 dias

APROVEITE A EXPERIÊNCIA DA
DESDE1M0

VARIO Ü^PobuGAL ?OI
ESOME ESTA VANTAGEM A SUA VIAGEM CONSULTE-NOS SOBRE PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

RIO DE JANEIRO
CENTRO RUA MÉXICO, 21-A LOJA TEL.: 220-0322 - PARX
IPANEMA - RUA VISC. DE PIRAJÁ, 547 - LOJA A
TEL.: 259-7612
SÃO. PAULO
AV. IPIRANGA, 795 - 3? ANDAR - TEL.: 222-6233 - PABX

RIO DE JANEIRO
RUA MÉXICO. 21-A LOJATEL.: 220-0322 -1>ABXIPANEMA - RUA VISC. DE PIRAJÁ, S47 - LOJA ATfcL.: 259-7612
SAO PAULO
AV. IPIRANGA, 795 - 3? ANDAR - TEL.: 222-6233 -
PAB*

tmbfslur00002-00 41 •imbratur 00002-06-41 1Embrslwr 00002 02-41 •
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ID*

|\/|| y\ l\/II •TRASLADO/hotel ,"s$ V33
I At 11 MJk I m# II • GUIA ACOMP. 7<t ™ nn¦ ml V II • CAMBIO OFICIAL _ ri lt ?* 
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(Terr.-adulto-Quad.)

PLATUR AV' Rl° BRANCO, 133/604 TELS.: 2310636 - 221-1724' 'W £WSRATVm 00TSO4O4.7
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gaúcho

quer afastar

Pedro Simon
Juarez Porto,

Porto Alegre — A insa-
tlsfação dos pemedeblstas
com a atuação do Senador
Pedro Simon na presldón-cia regional do Partido, até
então disfarçada o
cultivada apenas a nível
interno, agora já começa a
se tornar pública. O Depu-
tado Nelson Ritzel, quedisse que Simon precisaabrir espaço para o surgi-
mento de novas lidernn-
ças, já sugeriu plebiscitointerno nos diretórios do
Partido, para decidirem se
Simon deve ou não perma-necer na presidência do
PMDB gaúcho.

A ex-vereadora Jussara
Gauto máo se elegeu depu-
tada federal i, que na legis-
latura passada era a única
representante do Partido
na Câmara Municipal de
Porto Alegre i agora com 11
membros), se desligou do
Partido, criticando a falta
de espaço para os náo elei-
tos, e se filia hoje ao PDS.
O presidente da Assem-
bléia Legislativa. Depu-
tado Antenor Ferrari, do
PMDB, diz que o retrai-
mento do senador, após
sua derrota eleitoral em
novembro, deixou "um vá-
cuo" de liderança no
PMDB gaúcho. Se Simon
não reciclar sua atuação,
sua candidatura para go-vemador em 86 está seria-
mente ameaçada, acres-'centa Ferrari.

LONGA ESPERA

Os pemedebistas ja es-
tão impacientes com a
postura cautelosa e tímida
do Senador Pedro Simon
desde o desastre das elei-
çòes de novembro, quando
perdeu nas urnas para o
candidato do PDS, Jair
Soares. Segundo os peme-debistas, o Senador, após
admitir prematuramente
sua derrota — já no dia 16
de novembro a anunciavapraticamente enclausu-
roú-se em longa têmpora-
da na Praia de Rainha do
Mar, no litoral gaúcho, de
onde só saiu para retomar
suas atividades no Se-
nado.

Na opinião de alguns
deputados, ele "está emo-
cionalmente abalado e
atravessa uma fase de reci-
clagem". Outros, como
Nelson Ritzel. acham queSimon "está desgastado e
precisa abrir espaço paraos novos lideres". Neste
impasse, os pemedebistas
questionam inclusive a
possibilidade de Pedro Si-
mon voltar a candidatar-se
ao Governo nas próximaseleições.

Na hipótese de uma per-da irremediável de sua po-
pularidade. como alterna-
tiva á candidatura ao Go-
verno em 86 resta apenas o
ex-líder da bancada do
PMDB na Câmara, Odacyr
Klein, que concorreu à vi-
ce-governança e agora
ocupa um posto quaseinexpressivo na presidèn-cia da Associação Pedroso
Horta. Os pemedebistasrejeitam a possibilidade do
Deputado Sinval Guazzelli
vir a disputar a candidatu-
ra ao Governo pelo PMDB,
por considerá-lo muito mo-
derado.

Modesto, Odacyr Klein
admite que, realmente, "o
Partido está numa fase di-
fícil, e eu também, porque,hoje, minha atuação é um
pouco limitada". Mesmo
assim, ele se mantém fiel a
Pedro Simon e assegura
que, "em 1986, ele será o
candidato do PMDB à su-
cessão de Jair Soares".

A estratégia derradeira
do PMDB gaúcho para re-
cuperar a imagem de Pe-
dtp Simon é induzi-lo a
adotar uma política mar-
cantemente oposicionista
no Senado. Com isto, os
deputados acreditam queSimon possa fortalecer sua
presença na bancada e
conquistar um prestigionacional como autêntico
oposicionista.

Queremos que Simon
seja uma espécie de contra
ponto aos discursos libe-
rais de Tancredo Neves e
mesmo de Ulysses Guima-
rães — explicou o líder da
bancada. Deputado Cezar
Schirmer. Na sua opinião,
as figuras mais expressi-
vas do PMDB nacional,
neste inicio de legislatura,
têm-se caracterizado porum discurso "demasiada-
mente comedido". Simon,
por enquanto, segundo pe-medebistas a ele ligados,
prefere não dizer o que
quer.

X
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PDT investem

no Rio sobre as bases

muiiieipais do PMDB

franjas bases municipais do PMDB noNoite do Estado do Rio vôo começar a ser desmo-ronadas pelo PDS e pelo PDT, a partir de Junhosecundo rm/oinn r»

mizola é lançado em

reunião de prefeitos

domingo, 1B/Ç/83 n i° oaclorno a 3

segundo revelou o Deputado pedesslsta Aloísio de
SSfi1 nic.sni° negociando as primeiras ade-sòes de importantes lideranças pemedebistas daregião ao Partido do Governo federai.

as primeiras ade-

Castro explicou que o objetivo comum dopresidente regional do PDS, Moreira Franco, e doGovernador Leonal Brizola, do PDT, é o de esma-gar o PMDB "e liquidar no Estado os últimosresquícios do chafruismo". Observou, por isso, queMoreira e Brizola, em dois recentes encontros nosúltimos 15 dias. além de conversarem durante seishoras sobre problemas administrativos do Estadoe sucessão presidencial, "acertaram, por conta deseus obietivos comuns, um pacto de nau agressão".
Neste terça-feira, quando retornar de uma via-gem aos Estados Unidos, o ex-Governador Chagas

1 reitas vai receber a visita de um de seus maisimportantes liderados no Norte fluminense: o in-dustrial Ecil Batista, que foi presidente da Centralde Abastecimento do Estado (Coçeá) — sob inter-vençfto desde sexta-feira — e que acabou de renun-ciar a 1" vice-presidência do PMDB.
Batista vai comunicar a Chagas que tem convi-te — de Aloísio de Castro — para Ingressar no PDSE anunciará que náo mudará de Partido sozinho-atrairá de três a quatro prefeitos e três dezenas devereadores. O PDT também age no Norte do Esta-do. através do Secretário de Minas e EnergiaDeputado José Maurício, este de olho em lideran-ças pemedebistas, sem mandato, mas com presen-ça e peso eleitoral na região.

Porto Aleffc — Na prinielrfl reunião dos 18 prefeitos eleitos pelo PDT nc
Rio Grande do Sul, realiza-
da no município de Santa
Bárbara do Sul, foi lança-
da ontem a candidatura do
Governador Leonel Brlzo-
la à Presidência da Repu-
blica e defendida a realiza-
çao de eleições diretas pa-
ra o cargo, por ser a forma
mais democrática e "um
anseio do povo brasileiro",

como diz o documento
itnal.

Segundo o Prefeito de
Santa Barbara do Sul ia
354 quilômetros da Capl-
tal), Luclano Follino dos
Santos, o encontro preten-deu conseguir uma "sinto-
nia das prefeituras pede-tístas em termos admlnis-
trativos", como, por exem-
pio, o lançamento de pia-nos habitacionais que fa-
voreçam aos assalariados
mais necessitados.

-Jsr

Roupas de todos os tipos, em manequins aió o n? 62, As cãrSJ Iesporte vao ató o n? 10 o as camisas sociais o pijamas tom maneiasmais compridas do ató 70 cm o com mais cintura. Bjfsors o costumes do todos os tamanhos. Cuecas anti-alórgicas do tocido ou ma-ia, tambom com as pomas mais longas. Coroulas do tecido, ma-lha, flanola, lá o de holonca. Robes do chambro, roupões o susoen-sorios. ' s

^^JlfeCamisaria
fy W MoVo MundoAv Passos. 83/89 • fiçniiinn Hn flllinHnm iAv Pnssos. 83/89 ¦ esquina da Alfândega • Tels.: 221-6723 e 224 7369

TOLDOS

GRANDE EMPRESA-SEDE
Vendemos/alugamos

Av. Brasil — Mercado São Sebastião — Junto à
BOLSA Gêneros Alimentícios, MAKRO e
XEROX. Escritórios com PBX 800 mJ. Depósito:
2 pontes rolantes 10 ton, piso 5 ton m:, balança
60 ton. Construídos 3.200 mJ, total 4.200 m2.
Vendemos 100.000 ORTN ou alugamos
1.000 ORTN.

i Imobiliária Zlrtanb Lttla.
Rua da Alfândega, 108 - Centro - Tels.: 221-7992 e221-4351 — CRECI J 101 - ABADI 2.

ZetiHeiAlL^inylon:tnroMvel, ¦? C&.'i-|«lKhmmrwollnf. it Dtltm duf»bilid«d». {< f d»coiili«mconamlco.
Instalação rápida. Qualidade Zetaflex com garantia. Consultas sem compromisso

T.|S: 201-1822 e 201-5048
Loja: Rua Barão do Bòm Retiro, 920-Rio de Janeiro

De qualquer outra cidade do Brasil chame (011) 800-8777 (chamada automática GRATUITA).
Atendimento Imediato ppr nossa rede nacional de rapresantaritaii ,

COMUNICADO N0M0TEL

VOCÊ SABE O QUE É

UM HOTEL RESIDÊNCIA?

É um empreendimento concebido
dentro de lei municipal n? 3.044, de
24/04/81, enquadrado dentro das
características básicas de empreendi-
mento hoteleiro, e registrado na
Embratur. No caso, o registro para
quem compra um apartamento é
uma garantia de que o seu condo-
mínio será administrado por uma
empresa hoteleira. Quanto melhor
a empresa hoteleira, melhor será
o empreendimento.

PODE 0 PROPRIETÁRIO

DE UM APARTAMENTO

NUM HOTEL RESIDÊNCIA

MORAR OU ALUGAR

SEU IMÓVEL?

Sem dúvida alguma. O fato de se
tratar de um empreendimento regis-
trado na Embratur não elimina o
direito de propriedade do compra-
dor em nenhum dos casos. Além da
própria legislação, existe um termo
de compromisso assinado entre os
incorporadores e o município. Am-
bos prevêem todas as hipóteses de
ocupação. É mais uma garantia pa-
ra o comprador.

VOCÊ TEM IDÉIA DOS

SERVIÇOS QUE UM

HOTEL RESIDÊNCIA

OFERECE?

E pela qualidade dos serviços de
um hotel residência que se distingue
o bom empreendimento. Adminis-
trar um hotel residência é um traba-
lho que deve ser entregue a alguém
com experiência comprovada no se-
tor hoteleiro, o que inclui sistemas
de controle de custos, treinamen-
to de pessoal, e controle de qualida-
de de serviços.

Só tem "know-how" 
hoteleiro pa-

ra administrar hotéis, apart-hotéis

e hotéis residências, quem tem
a experiência de anos operando
no setor.

QUANTO CUSTA

0 CONDOMÍNIO DE UM

HOTEL RESIDÊNCIA?

A resposta vai depender da em-
presa hoteleira que administrar o
seu investimento. Primeiro, ela vai
determinar os custos dos serviços;
segundo, com a sua competência,
vai tornar os serviços eficientes
(quanto melhor o serviço, menos
oneroso ele é). Terceiro, o projeto
arquitetônico deve ser feito com
base na sua experiência. Todos os
detalhes de conforto e eficiência na
manutenção dos serviços irão bara-
tear os custos do condomínio.

COMO SÃO COBRADOS

OS SERVIÇOS?

O condomínio de um Hotel Resi-
dência é dividido em serviços obri-
gatórios e não obrigatórios. Ou
seja, de rotina ou opcionais.

Quanto mais eficientes os servi-
ços de rotina, melhor será o em-
preendimento, e, por conseguinte,
os serviços opcionais, que são ba-
seados nos de rotina, serão ofereci-
dos aos usuários a custos muito
reduzidos.

Esse tipo de combinação de ser-
viços você só vai encontrar num
empreendimento administrado por
uma empresa com muita expe-
riência.

0 QUE É 0

POOL L0CATIV0?

É uma alternativa que a No-
votei oferece para administrar
o seu apartamento. Este pool
organizado e gerenciado por
uma empresa com vivência no
setor, pode trazer para o pro-
prietário do apartamento toda
a segurança de um investi-
mento.

através de retorno, mesmo que
seu apartamento não esteja
ocupado.
substituição de todas as peças

do mobiliário e de utensílios
que venham a se danificar
com o uso.
relacionamento e representati-

vidade nas assembléias.
sistema de ocupação dos apar-
tamentos através de uma re-
presentação nacional e inter-
nacional.
prestação de contas mensal

detalhada.
atualização constante do valor
de ocupação de cada aparta-
mento.

» —

OS EMPREENDIMENTOS

DO HOTEL RESIDÊNCIA

ESTÃO SUJEITOS À

LEI DO INQUILINAT0?

Não. Os Hotéis Residências por
serem empreendimentos registrados
na Embratur, estão amparados pela
sua própria legislação.

Desta maneira, quem ocupa um
apartamento de um Hotel Residên-
cia não adquire o status de inqui-
lino, da mesma forma que um
ocupante de hotel também não.
Assim, os reajustes podem ser feitos
livremente.

A Novotel com uma experiência
adquirida em mais de 360 hotéis no
mundo inteiro, é a única empresa,
hoje, que através da sua associada
HR Administração Hoteleira (regis-
tro na Embratur n? 02635-00-21-2).
está colocando o seu "know-how"

hoteleiro nos empreendimentos que
têm a sua marca.

novotcll

novotel

Rio de Janeiro, São Paulo, Campi-
nas, Belém, Fortaleza, Curitiba, Vi-
tória, Manaus, São José dos Cam-
pos, Uberaba, Uberlândia, São
João Del Rey.
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impresarios pauHstas tem candidatos

asSESSSIT
rl H i I 11 K« II do empresarindo pnulista pnra disputar "np^^Stn rin " t 5 t sucessorlo, acha que Aureliano Chaves ' i

• 1 I 'Jk I I I A1 Kliiil£lIJ Presldwicla da Republlca, mas o presidents no^pnnnLfn ^nPra?ri» ntv?iL h um bom nome" e diz estar dlsposto a voltar ft
IMflflflfl da FIE8p. Lu's Eulalio de Bueno Vidlgal daauartaestrPlnnHp Polltlca "Para auxllid-lo a se eleger". Setubal

MM!niho, assegura que, quando o Presidente da *uaria estrela - a de general-de-ex6rclto. foi Prefeito do S&o Paulo no Governo de
Plguelredo indlcar um nome, ele "tera todo ~ ° Maluf est£i assanhado, no bom sen- Paulo Egldlo Martins e, com o pluripartida-

VRHHfH apolo economlco necessdrio para a sua cam- tldo 6 clara E preclso aglr rapldamente e se rismo, chegou a se Hilar ao cxtlnto PP.
muum Panha p°r Parte dos empres&rios". ° MalUf; nl^gu6n? po" ° presidente da AssociaQ&o Comercial

^3 dlas. De Cr$ 37.700,00 A questSo sucess6ria, ate entSo tratada iludam o Paulol^aluf 6fom Os candlda°tos q8 Mofea^p, OuUherme MT l&Jlngos,
Cr$ 42 500 00 com tlmldez pelos empres6rios nos corredo- candldatos SecreWrlo de Agricultura de Paulo Maluf e

IOnlbus' 

puii'ma'm c/ar con- res de suas assoclaqoes de classe, passou autocriScaiuilfil&^crttara'lnSiX® candldato derrotado do PDS a Vice-
diclonado. Hotel HOLIDAY ser debatlda ostenslvamente a partlr da ultl- Etes ttm dp W>nnllr a wm.inGovernador, dlz-se preocupado com a dis-
INN com mela pensao. ma quarta-felra, quando o diretor- "Amm?n«,«»Po^u,t cussao sucess6ria, "porque ate agora so se
mais SIMBA SAFARI, superintendete do Grupo Pao de Acucar Qu u flz para ser Presidente da Republi- tratou de norries e nao de pianos de traba-
PUAY CENTER e SHOW Abllio Dlnlz, ofereceu um Jantar em sua casa S™ hf SK? •°^rn c,°?le"' ,ho"- ?°r isso, expllcou. a Associate Comer-de GOLFINHOS. em homenagem ao Vlce-Presidente Aurelia- MnrnU Antomo Erminio de cial, que ajudou Maluf a se eleger Governa-

?CIDADES HISTORIC AS no Chaves. Morals. dor, val esperar as plataformas dos candida-
DE MINAS tos para tomar posigao.

4 dlas. Cr$ 48.500,00. Maluf L,onsenso Tambem favor&vel a que o Presidente
SSMifDfS , Devl<1V 

SW"""""F?* a?""16 *88&'ffl£8&SSSg%S£Si

gSwawSenTO dTPumScaetld° que^mlua^Jwao! TOos cSldatos^-
>*|g'^,' d° °d "p°UMnves°t, 

a?BePW
ifMiuirr Bardella e vice-oresid'ente dn ftf^p ?h«o,0 senso parttd&rio em tomo de um nome para candidato miiitar, ou Aureliano Chaves, co-
SlmCHUI fetlanS; mar ifma coallzfo 83E $&£ a'ooonto 

m° dViL
VjF TURISMO LTDA fr,aP'ia^e"te ,°,seu candidato, corre o risco mais proximo do consenso. SeiBque e dificU 0riem resario Hu6° Mi&uel Etchenique

If I 
*8/207 

Te?h220h396i4 | trabalhando ha algum tem°po^,alUf' ^ CSW 
eirfsftuaplode^OTa'porisso^a'd"partido nhar para a escolha do candidato unico^a

Diretor-superintendente do Orupo Voto- S^SS'gp.^SS S5f!5S? |^SSSf!MS2»±
SSSur? 

"e- MOra?S' aCha A e^emplo do presidente da PIESP.aa,. ^SSIS£*2g28lE&tft!3Z
Barra Shopping "ero. diz Que seu candidato serft "0 que o cia?ao Brasileira para o Desenvolvimento

Embratur 00012.00.41.5 ~ Quem esta na Presidencia, Presidente Flgueiredo indicar, mas Luis Eu- das Industrias de Base, Roberto Caiuby Vidi-
ABAV 176 ™ „ J A pr?cesso esW ab.ert0 laiio nao esconde os preferidos: "Ficaria mui- gal, aceita a tese da reeleicao do Presidente

rniiit-nr mas nmfo C-?'ndidato to feliz se o indicado fosse o Vice-Presidente Flgueiredo, mas nao acredita que isso venha
Aurplin'nn Phnupc nw l i citou ^rfs- Aureliano Chaves ou mesmo o Senador Mar- a ocorrer. Da sua opiniao participa, tambem, Aureliano Chaves, Olavo Setubal e Helio co Maciel". Claudio Bardella.

^ u >J il ,T m il —wilTiiiJRiPZi*^I AVIil ¦ 1 iff1 *11111 11 mnwilMiWWIHWH
Mm WmMUK ¦ Bam&LES

^SiNTESE DO PROGRAMA Jill ^BAwwki¦ MB IBB W BS HWtt
n Visao Geral da Empress. Papel da Secretins na Empress. Instrumental da \Ii A IA D E DACCK/CI
\W SecretanS; Administrafao Basica, Raciocinio Logico. Arqmvistica. Psicn- ///A. SiNTESE DO PROGRAM A VIA JAR E POSSIVEL
i\\\ y/a AP"cada' uireito Aphcado, Apres en tat; a o Pessoa/ copio fator de HUHI Introdugao a Administrate). Economia, Contabilidade Basica Mate• RllAnn. ASr.. c —
WW SHC"S0 Pfr a Sec"l»"3-/"™l>i°s S^os * Contabilidade. /////// matica Empresarial. legisla(ao Trabalhista. Tributary Organiiacao ¦ .oldo.d^rlo,I PQrt«t0rra.fr„ r,» -»i non on
\\\W ^a-?Mfom""'caf'ooeExpressao em Lmgua Portuguese (com /////// Sistemas e Metodos. Psicologia Empresarial e Relates Humanas. H 

"ido.dldrlo.-Port.tcrra.tre Cr$ 31.000,00

Vm\ RECURS0S III A,dmlinis"al!So Financeira' Mercadologica. de Material, de Produqao, Buanoi Alret — Barilocha — 8 dia»

¦WWW Visuais e outros elementos indispensaveis ao seguimento do curso II IIM Aposnlas e apoio audiovisual, completas indicates bibliogralicas. D, F , ,n .. 
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AEREO PACOTE TERRESTRE AEREO PACOTE TERRESTRE. ' 0&r& UIH DrO^rdmH &T
U$ 139100 US 177000 W VARIG U$ 1391°° US 2930°° " ?'C 1 F ®
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Africa viagem columbus turismo ltda hetrohol turismo ltda , pilar turismo ltda AuSX\.S15T?"i9Dl]5J « ,, . , ,l'**
AV. 13 DE MAIO, 47/2.801 AV RIO BRANC0/156 GRUPO 522 "AV. ERASM0 BRAGA 227/11° ANDAR riia SFNAnoR danta^ 11B/S17 no nr?n5? Venha conhecer as maravilhas da flp/lTELS.: 262-9473 - 240-9839 TEL: (PABX) 262-2217 - " ^telTz'S Tl -240 8«7 1 'M™817 Escandinavia, da Russia e dos Paises \uMit. EMBRATUR 02 60B.42.0 , EMBRATUR 00.205,00.41 EMBRATUR - 00 526.00.41.2 j EMBBATUR - 00-568-0042.3 fMBRATUR 00 882 0041 do Leste.
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31 ® Consulte tambem nossos programas: i

Rnl DM Maravilhas da URSS e Asia Menor 9
ga a m m H iw Maravilhas da URSS e Siberia. E

V^IIIItr »¦ 4
Hospedando-se em casas de familia chilenas, aconchegantes e hospitaleiras, situadas 8 Uma organ,za^ao: RuaTaA^TS sobreioja201 inos melhores bairros de Santiago, Vina Del Mar e outras cidades turisticas rirrwcvDDixt Tel.: 221-4432-Rio de Janeiro 1KAtWLESS Embratur n°00924.00.41.5 |
[i PRE^O POR ALOJAMENTO COM CAFE DA MANHA POR PESSOA viagens Inteligentes. ABA V 170 k
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#a ¦lilL'L'll BRASIL GIGANTE - 27 Dlas - 9 Capitals fl
MM |II1\^/]A Saidas: Mai. 22 ¦ Jun. OS • Jul. 03,10,17 §

V NORDESTE MARAVILHOSO I -10 Dlas - 4 Capitals H
Escolha um dos nossos roteiroseembarque rumoao Reino Maaico Voce estara °2,°7,°9,,6'23 I
viajando com a garantia de quem entende de Estados Unidos. 25 anos de bona "¦*•* ^WSMSKW«a""-,c«~" i

5ltt=!Sa0.e a,fndimento cwnpleto. Acompanhamento de guias brasilelros SSSSPrSSfS s C"M I
nnanciamento a longo prazo. Saidas diarias durante todo o mes de Julho. 1 Salvador - maceio e recife uoao pflS,D„ 1

ROTEIRO A VIP I ROTEIRO F VIP from A V4A- a ? LA ¦ u K, nal) 8 Dias • 3 Capitals B
nnri^i^ nJ \ .1 A ld6ia 6 tamb6m conhecer New York. saidas: Mai. 22 ¦ jun. os, j,n. 03,10.17 gopcionai as Banamas) :15 ou 18 dias. Roteiro: Cidade do Mexico - Anannlrn. I——______a

de visjta a todas as New York - Orlando (Disneyworld e EPCOT n„npo A . 0 _orir.^B ~ 
atragOes da Florida. Opcionai cruzeiro Center) "KOGRA1V1AS ESPECIAIS
maritimo de 3 dias &S Bahamas. iiiah uaiuaiauI oc ,nJ. Saidas: Todas as 5V foiras -4 diasRoteiro: Miami - Ft Lauderdale LUAU HAWAIANO • 25 ou 30 dias — pJLJl!—_ 

q,a8
Disnevworld e EPCOT Center - Pr, i^oirr, Visitar 0 Hawaii d£ tanta sorte, que para * Salvador, meridien - natal
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nestp roteiro  _
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Empresários 
paulistas têm candidatos

Sfio Paulo — Um candidato militar —
General Rubem Ludwlg — e dois civis —
Aurellano Chaves—estào entre os preferidosdo empresariado paulista para disputar aPresidência da República, mas o presidenteda FIESP, Luís Eulállo de Bueno VldlgalFilho, assegura que, quando o PresidenteFigueiredo Indicar um nome, ele "terá todo oapoio econômico necessário para a sua cam-
panha por parte dos empresários".

A questão sucessória, até entáo tratadacom timidez pelos empresários nos corredo-res de suas associações de classe, passou aser debatida ostensivamente a partir da últi-ma quarta-feira, quando o diretor-superintendete do Grupo Pâo de Açúcar,Abílio Dinlz, ofereceu um Jantar em sua casaem homenagem ao Vice-Presidente Aurelia-no Chaves.
Maluf

Deputado mais votado de São Paulo,Paulo Maluf tem como único defensor decla-rado de sua candidatura à Presidência, entreos empresários, seu irmão, Roberto Maluf
presidente do complexo industrial Eucatex.Mas Cláudio Bardella, presidente do GrupoBardella, e vice-presidente da FIESP, adver-te: "Se o Presidente da República não lançarrapidamente o seu candidato, corre o riscode ser atropelado por Paulo Maluf, que estátrabalhando há algum tempo".

Diretor-superintendente do Grupo Voto-rantim, Antônio Ermírio de Moraes, acha
prematuro debater a sucessão, que semprecausa desgaste a quem está na Presidência,mas reconhece que "o processo está aberto eagora é Inevitável. Ele admite um candidatomilitar, mas prefere um civil e citou três.Aurellano Chaves, Olavo Setúbal e Hélio

Beltráo. Em sua opinião, para o Chefe doGabinete Militar da Presidência da Repúbll-ca, General Rubem Ludwlg, ser candidato,"necessita de mais uma estrela". Ludwlg é,
por enquanto, general-de-dlvisâo, em busca
da quarta estrela — a de general-de-exérclto.

— O Maluf está assanhado, no bom sen-
tido é claro. E preciso agir rapidamente e se
lançar um candidato. O Maluf, ninguém po-de negar, está agindo com arrojo. Que não se
iludam, o Paulo Maluf é fogo. Os candidatos
a candidato têm que pesar muito e fazer uma
autocrítica antes de aceitar a investidura.
Eles têm de responder à seguinte pergunta:"O que eu flz para ser Presidente da Repúbli-
ca?" Isso vai evitar erros que foram cometi-
dos no passado — disse Antônio Erminio de
Morais.

Consenso

Devido à situação econômica, Antônio
Ermírio acha difícil, mas não impossível, o
consenso partidário em torno de um candi-
dato, enquanto Mário Garnero, presidentedo Grupo Brasilinvest, acha que "um con-
senso partidário em torno de um nome paraa Presidência não significa que se deve for-
mar uma coalizão. Deve-se chegar ao pontomais próximo do consenso. Sei que é difícil
isto e entendo também que o país não está
em situação de guerra. Por isso, cada partidodeve partir para o seu próprio candidato".

A exemplo do presidente da FIESP, Gar-nero diz que seu candidato será "o que oPresidente Figueiredo indicar, mas Luís Eu-lálio não esconde os preferidos: "Ficaria mui-to feliz se o indicado fosse o Vice-Presidente
Aurellano Chaves ou mesmo o Senador Mar-co Maciel".

O presidente do Banco Itaú, Olavo Secu-
bal, que também considera aberto o debati
sucessório, acha que Aurellano Chaves ' i
um bom nome" e diz estar disposto a voltar à
política "para auxiliá-lo a se eleger". Setúbalfoi Prefeito de Sáo Paulo no Governo dePaulo Egídio Martins e, com o pluripartida-rismo, chegou a se filiar ao extinto PP.

O presidente da Associação Comercial
de Sáo Paulo. Guilherme Aflf Domingos,
Secretário de Agricultura de Paulo Maluf c
candidato derrotado do PDS a Vice-
Governador, diz-se preocupado com a dis-
cussão sucessória, "porque até agora só se
tratou de nomes e não de planos de traba-
lho". Por isso, explicou, a Associação Comer-
ciai, que ajudou Maluf a se eleger Governa-
dor, vai esperar as plataformas dos candida-
tos para tomar posição.

Também favorável a que o Presidente
Figueiredo indique logo o candidato de sua
preferência é o banqueiro Pedro Conde, pre-sidente do Banco de Crédito Nacional, por-
que, em sua opinião, "outros candidatos es-
tão se movimentando há muito tempo". Con-
de apóia o General Rubem Ludwlg, como
candidato militar, ou Aurellano Chaves, co-
mo civil.

O empresário Hugo Miguel Etchenique
entende que o processo deveria se encami-
nhar para a escolha do candidato único, a
partir do consenso entre os partidos, "devido
à difícil situação econômica que o país atra-
vessa". Enquanto isso, o presidente da Asso-
ciação Brasileira para o Desenvolvimento
das Indústrias de Base, Roberto Caiuby Vidi-
gal, aceita a tese da reeleição do Presidente
Figueiredo, mas não acredita que isso venha
a ocorrer. Da sua opinião participa, também,
Cláudio Bardella.

•CIDADE DA
CRIANÇA

dias. De Cr$ 37.700,00 à
Cr$ 42.500,00,
ônibus pullmom c/ar con-
dlclonado. Hotel HOLIDAY
INN com meia pensão. E
mais SI MBA SAFARI,
PLAY CENTER e SHOW
da GOLFINHOS.
•CIDADES HISTÓRICAS

DE MINAS
dias. Cr$ 48.500,00.

ônibus pullmam c/ar con-
dlclonado. Hotel DEL REY
em Belo Horizonte.k. FINANCIAMENTO

SEM JUROS .,
Informações e Inscrições

Operadora: OPTAR
Transportadora: Aorolineas Argentinas

BARILOCHE ®2?r

B. AIRES

CIRCUITO ANDINO
A partir de CrS 595 mil-14 ou 20 dias
As excursões abaixo são operadas pela Soletur:
CAMINHO DE BUENOS AIRES
CrS 23D mil llla na Solnave com suspensão a ar. pelo Sul

do Brasil. Punia dcl Este. Monlevidéo. e9 das Buenos Aires, Volla por avião.
CIRCUITO INTERNACIONAL
Cr$ 270 mil Nas Solnaves' pelo Su| do Brasil, Punia deiEsle. Monievideo, B. Aires, Rosário, Sanla15 dias Fe. Assunção, foz do Iguaçu. Londrina, ele.

fW TURISMO UDA
Matriz: Av. Churchill, 94

s/207 - Tel. 220.3969
Filial: Av. das Américas,

4666 Loja 112 D
Tel.: 327.7388
Barra Shopping

Embratur 00012.00.41.5
ABAV 176Visitando o Sul do Brasil, Uruguai, Argentina 9

Paraguai.

CORPUS CHRISTIFEStA DD MATAO, ECLUSAS E ESTÂNCIAS PAULISTAS '
ou campos JonoAo-5dias • porto seguko — 6 dias• CIRCUITO DAS CIDADES HISTÓRICAS • 5 dias• MINAS COLONIAL • MARAVILHAS DA PRAIA E SERRA - 4 diasESTÂNCIAS HIDROMINERAIS DE MINAS - 4 ÚiasCAMPOS DD JORDÃO, A SUÍÇA BRASILEIRA - 5 diasPOÇOS DE CALDAS • SERRAS GAÚCHAS - 5 diasPARATY • RIVIERA PAULISTA • ILHABELA - 4 diasMARAVILHAS DO LITORAL CAPIXABA - 4 dias• CIDADE DA CRIANÇA. SIMBA SAFARI, PLAY CENTER - 3 diasCALDAS NOVAS (RIO QUENTE)- 7 dias • 0 VERDE VALE DO ITAJAi — 5 diasCIRCUITO OAS TRÊS FRONTEIRAS ESPECIAL - 6 dias

_ • ASSUNÇÃO E FOZ DO IGUAÇU - 5 dias
BUENOS AIRES - 5 dias • BUENOS AIRES E BARILOCHE • 9 dias

SÍNTESE DO PROGRAMA
Visão Geral da Empresa. Papel da Secretária na Empresa Instrumental daSecretária, Administração Básica. Raciocínio Lógico. Arquivistica. Psico-
hgia Aplicada. Direito Aplicado. Apresentação Pessoal copio fator deSucesso para a Secretária. Princípios Básicos de Contabilidade.

Normas de Comunicação e Expressão em Lingua Portuguesa (comRedação Técnica)
l RECURSOS í
l Indicações Bibliográficas. Planos de Aulas Apostilados. Áudio- (li Visuais e outms elementos indispensáveis ao seguimento do curso Ij
\\ PROMOÇÃO/CERTIFICADO llj
l\\ ISDRH - instituto Superior de Desenvolvimento de Recursos IIli
l\\4 Humanos — FACHA - Faculdade de Comunicação e Turis- IIII
\\\\ mo Alonso" lljjl
ft\\\ INFORMAÇÕES: TELS ¦ 235-2228 e 256-1662 - RJ Ifl j

VIAJAR E POSSÍVEL
Buanot Airai — 5 dias
•aidai diárias — Parto terroitre
Buanos Aires — Bariloche — 8 dias
saídas — 4as. e dom. — Parto terrestreSolicite programação específica
Dlsnay — Epi
saldas — 5as.

— 10 dlai
Parta tarrastre

ODOVIARIAS DE
.01? CLASSE 1

Sul América — Europa — Oriente — Volta ao MundoDlvarsas saídas — mais de 50 itinerários.
Brasil de Norte a Sul — 23 itinerários com

várias saídas semanais.CIRCUITO DAS TRES FRONTEIRAS
ou 9 dias • Foz do Iguaçu, Paiaguai e Argentina

CIRCUITO DO PARAGUAI
dias • Maravilhosa viagem ao país gtiarani e Iguaçu.

SUL DO BRASIL MARAVILHOSO
10 dias • Litoral, cidades, serras, vales e pampas sulinos.

SUL, MISSÕES E IGUAÇU
15 dias • A mais completa excursão pelo Sul do Brasil.

BRASÍLIA E POUSADA DO RIO QUENTE
dias • ou 7 dias só Pousada. 3 roteiros em 1 só.

CIRCUITO DO PANTANAL
14 dias • 0 paraiso mundial da fauna, pesca e flora.

CIRCUITO DA BAHIA
11 dias • Guarapari. P. Seguio, Ilhéus, Salvador.T.Ottoni, etc

CIRCUITO DO SOLE MAR
18 dias • Roteiro de integração nacional, percorrendo o
litoral e o agreste do Nordeste maravilhoso.

CIRCUITO DE MINAS COLONIAL
4 dias. São Joio dei Rey, Tiradentes, Ouro Preto, Sabará,
Congonhas do Campo. B. Horizonte, etc.

CIRCUITO DE CAMPOS DO JORDÃO
3 dias. A mais bela estância climática brasileiia.

CIDADE DA CRIANCAE SIMBA SAFARI
3 dias. Hospedagem om Hotel 5 ostrplac Ht> São Paulo. I

OS MISTÉRIOS DA ÍNDIA
(COM CÀCHEMIRA)

NEPAL - THAILÂNDIA
19 DIAS VISITANDO

TODO O JAPÃO AV. RIO BRANCO, 57-A - TEL.: 353-2352R. BARATA RIBEIRO, 370 - LOJA 104 ¦ TEL.: 236-3392
SAÍDAS

11 de Junho a 2, 15, 29 de Julho
4 e 12 de Agosto

SAÍDAS fUjt, ,
12 de Maio • 2 de Julho • 2 de Agosto

6 de Setembro • 8 de Outubro

AERE0
U$ 1391

PACOTE TERRESTRE
U$ 177000

AERE0 PACOTE TERRESTRE
$ 139100 U$. 2930°°

ÁFRICA VIAGEM
AV. 13 DE MAIO, 47/2.801TELS.: 262-9473 - 240-9839EMBRATUR 02 608.42.0

COLUMBUS TURISMO LTOA
AV RIO BRANCO/156 GRUPO 522TEL : (PABX) 262-2217EMBRATUR 00.205.00.41 1

SKY TURISMO LTDAAV. ALMIRANTE BARROSO, 63-8o ANDAR/GRUPO 817TEL: 262-9677¦EMBRATUR. 00.882.0041 3

METROPOL TURISMO LTDAAV. ERASMO BRAGA, 227/11" ANDARTEL • 222-4060EMBRATUR - 00.528.00.41.2 ,

PILAR TURISMO LTOA
RUA SENADOR DANTAS. 118/517TEL: 240-8477EMBBATUR - 00-568-0042.3

Venha conhecer as maravilhas daEscandinávia, da Rússia e dos Paisesdo Leste.
Saída Especial: 6 de Julho.
34 dias de viagem. Visitando Zurique,Copenhague, Oslo, Bergen, Stalhein,Lillehammer, Grythyttan, Estocol-
mo, Helsinque, Leningrado, Moscou,Bucareste, Budapeste. Praga e BerlimCONVÍVIO internacional no

Consulte também nossos programas:Maravilhas da URSS e Ásia Menor eMaravilhas da URSS e Sibéria.
AEREAS

RUMO SOL vôo: swíssa.r

Uma organização:
Turismo do Brasil Ltda.
Rua da Ajuda, 35 sobreloja 201Tel.: 221-4432 - Rio de Janeiro
Embratur n?00924.00.41.5
ABA V 170

RUMO SOL IGUAÇU E ASSUNÇÃO
5 dias. Visitas a Puerto Iguazu, Puerto Slroessner, Lago
Ypacaiay, Hidiuelétiica de Itaipú, etc.
RUMO SOL NAVEGANDO PELO AMAZONASRoteiro inédito aguardado pelos que amam a Natureza. Todo
o conforto na subida do rio. Saídas: 1B, 18, 19, 26 e 29de maio. Preços à partir de 4B3 mil
RUMO SOL NORDESTE: Salvador, Maceió, Recife eFortaleza com lindos passeios, 12 dias
RUMO SOL NORTE : Fortaleza. São Luiz, Belém e
Manaus. 11 dias de encantamento.
RUMO SOL TOTAL: Salvador, Maceió. Recile, Fortaleza,
São Luiz, Belém, Manaus - 18 dias.

Hospedando-se em casas de família chilenas, aconchegantes e hospitaleiras, situadas
nos melhores bairros de Santiago, Vina Del Mar e outras cidades turísticas

PREÇO POR ALOJAMENTO COM CAFÉ DA MANHÃ, POR PESSOA

US$ 10,00 INCLUINDO IMPOSTOS
Informações:

rTJ itatlaia CICU
II iMSirismo Ü-W3-Uy ltda. iur/SfílOAv. Rio Branco, t20 SiLTel.: 221-2022 — PABX Av. Alm. Barroso,Embratur 0010.00.41.! 63 —Gr. 817

Tel.: 240-9325 —
262-9677
Embratur 00882-
00-42-9

Viagens Inteligentes.

VIAGENS £ TURISMOLTDA.Av. N. S. Copacabana,978 S/Loja 201Tels. 255-6298 — 237.8965Embralur n° 02470-00-41- 0

viagens e turismo ltda.
R. Figueiredo Magalhães, 286S/Loja 201 Tol. 235-4649
R. Cerqueira Daltro, 16Tel: 591-5197 — Cascadura
Embratur n° 00-892-OQ-42-5

_jpQD0 
j'AÉREAS TURÍSTICO

wLanChileconjugação avião e ônibus
PANTANAL, BOLÍVIA E PARAGUAI - 9 diasAvião para Corumbá e Campo Grande. Restante em ônibus.
CAMINHO DE IGUAÇU - 6 dias

Curitiba, Vila Velha, Cascavel etc. Volta em avião.
CAMINHO DO OURO VERDE - 6 dias

Avião para Foz do Iguaçu, visita a Itaipú, ônibus por Campo
Mourão, Maringá, Londrina, São Paulo, etc.

CAMINHO DO LITORAL SUL - 7 ou 10 dias
Costa Verde, Vale do Itajai, Florianópolis, Torres, Porta
Alegre e Canela (Hotel Lage de Pedra). Volta por avião.

CAMINHO SERRAS DO SUL - 6 ou 8 diasAvião para Porto Alegre. Ônibus por Canela (Lage de Pedra),
Gramado, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Curitiba, etc.

CAMINHO MISSÕES E IGUAÇU - 11 dias
Avião para Porto Alegre. Ônibus por Canela ILage de Pedra),Caxias do Sul, Ijui e São Miguel, Foz, Londrina etc.

CAMINHO BARROCO E BRASÍLIA - 5 dias
Belo Hoiizonte, Ouro Preto, Maquiné etc. Volta por avião.

CAMINHO DA BAHIA HISTÓRICA - 8 dias
Guarapari, Vitória, P. Seguio. Ilhéus, Salvador. Volla por avião

CAMINHO DO LITORAL NORDESTE - 13 diasGuarapari, Porto Seguro, Salvador, Aracaju, Maceió, NovaJerusalém, Recife, J. Pessoa, Natal e Fortaleza. Volta p/avião
CAMINHO TRANSBRASILIANO - 17 ou 19 diasDo Rio ou Salvador a Fortaleza por ônibus (como acima) e

avião paia São Luiz, Belém, Manaus e legiesso ao Rio.
NORDESTE MARAVILHOSO - 11 diasAvião para Salvador, de lá até Fortaleza em ônibus de luxo

pelo belíssimo litoral. Regresso por avião

CORPUS CHRISTI
Saída 02 de Jun. • - 4 dias

MANAUS HOTEL TROPICAL MANAUS

MACEIÓLUXOR HOTEL ALAGOAS
SALVADORBAHIA OTHON PALACE FOZ DO IGUAÇUH. BOURBON ¦ H. DASCATARATAS

PROGRAMAS ESPECIAIS
Saídas: Todas as 5.'* feiras - 4 dias

• SALVADOR! MERIDIEN
BAHIA - OTHON PALACE

PEÇA GRÁTIS SEU CADERNO DE EXCURSÕES:
1-CENTRO: Rua da Quitanda, 20 • sobreloja - Tel.: 221-44992-IPANEMA: Vise. Pirajá. 550 - loja 110- Tel.: 259-00493-C0PACABANA: Santa Clara, 70 • sobreloja • Tel.: 257*80704-BARRA: Av. Armando Lombardi, 800. Edifício Condado deCascais • Tel.: 399-0309 Aberto até 20 horas
5-TIJUCA: Praça Saens Pena, 45 Loja 10. Tel.: 264-4893
6-NITERÓI: Visconde Rio Branco, 305 ' B" andar.Tels.: 722-4913 ¦ 722 5415.
7-GÁVEA: Rua Marquês de São Vicente, 52 loja 110Shopping Center da Gávea • Tel.: 259-9046'8-POSTO SEIS: Av. Nossa Sra. Copacabana, 1417 loja 105Shopping Cassino Atlântico - Tel.: 521-2240
IMPORTANTE: • Na loja 7 (Gávea) atendemos das
13 às 22 horas Idias úieisl e aos sábados das 13 às 20 horas.
As demais lojas atendem no horário normal, inclusive aos |sábados até 13 horas. U

riLlAIS EM OUTROS ISTADOS: J
SÀÓ PAULO: Av. São luiz 192- TH IOIIí 231 4244 t
BELO HORIZONTE: Rua Paraíba. 1317 TH 10311 223-3B33 <
SALVADOR: R. Miguel Calmon, 42 4* and. Tel.: (071) 243 7395 I
RECIFE: Av. Corde de Boavista. 682 • Tel.: 1081) 231 0749 I

Embratur 0094200-41 -3 Embratur 080058500-3 I

NATAL
DUCAL - REIS MAGOS

MACEIÓ PAJUÇARA .
OTHON - PONTA VERDE

FORTALEZA IMPERIAL
OTHON - NOVOTEL

RECIFE JANGADEIRO • MANAUSPARK HOTEL  AMAZONAS - IMPERIAL
CONSULTE-NOS SOBRE PREÇOS E

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

RIO DE JANEIRO
CENTRO RUA MÉXICO, 21-A LOJA TEL.: 220-0322PABX Embratur 00002 00-41-9IPANEMA - RUA VISC. DE PIRAJÁ. 547 - LOJA ATEL.:259-7612 Embr»tur00002 02-4l-8
SÃO PAULO
AV. IPIRANGA, 795 - 3? ANDAR - TEL.: 222-6233 -PABX Embratur 00002-06-41-1

?
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I AGORA, NA BELAIR E MUITO MAIS BARATO! I
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Nos nao levamos voce a qualquer lugar. w*
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Ex-cassado 
perde eleição

e resolve ser cozinheiro MÉXICO -ACAPULCO
SAÍDAS aos domingos
10 DIAS
P. Terrestre: US$110
P. Aérea: US$1182

Av. Treze de Maio, 47 2801 - Toí.i 262-9473 - 240-9839

BUENOS AIRES
Passagem-Holel-T raslados
MEIA PENSÃO
P. Terrestre: US$59
P. Aórea: US$440

DISNEY-EPCOT
10 DIAS
P. Terrestre: US$365
P. Aôrea: US$1133-QN20

.losó Mitcholl
Porto Alegre — "Abri o

restaurante porque era n
única coisa que podia fazer
com Cr$ 650 mil, resultado
de todas as nossas econo-
mias", explicou, bem-
humorado, o ex-Vereador
Marcos Klassmann (PDT),
proprietário e cozinheiro
(duas vezes por semanal
do Restaurante Ouvidor,
que iniciou nova atividade
depois de perder a eleição
para deputado estadual
em novembro do ano pas-
sado.

Um dos dois políticos
brasileiros que, depois da
anistia, reassumiram o
cargo tirado pelo AI-5,
Klassmann, de 30 anos, re-
cebeu 10 mil votos em no-
vembro do ano passado,
número insuficiente para
elegê-lo deputado, mas o
bastante para reconduzi-lo
â Câmara Municipal de
Porto Alegre, o que não
tentou porque o PDT pre-
cisava de quadros na esfe-
ra estadual. Klassmann foi
cassado por Geisel em
março de 1976. Por um dis-
curso de solidariedade ao
Vereador Glènio Peres. co-
mo ele do MDB, cassado
um pouco antes.
PINTADO A MODA
DO JACUÍ

Klassmann disse ter re-
cebido várias ofertas de
trabalho depois da derrota
eleitoral, mas todas exi-
giam que saísse de Porto
Alegre e do Bairro IAPI."E daqui não saio. Por is-
so, abri o restaurante na
minha zona", explicou.
Numa casa alugada, com
decoração bonita e discre-
ta, a família fez as toalhas
de mesa e as cortinas cor
de abóbora, enquanto as
mesas foram construídas
pelos sócios, que também
lixaram e pintaram as pa-
redes.

O Restaurante Ouvi-
dor, nome que tirei de uma
praiazinha catarinense,
tem apenas uma emprega-
da, que é a cozinheira. To-
dos dizem que a boa cozi-
nheira tem que ser preta,
gorda e velha, e a nossa.
Dona Sisi, é preta, gorda e
velha. — contou Klass-
mann.

No restaurante, que co-
meçou a funcionar no últi-
mo fim de semana, tam-
bém trabalham seu irmão,
o topógrafo Roque Klass-
mann, e um professor de
História, Luís Carlos Ver-
gara, que o assessoravam
na Câmara municipal e
agora são seus sócios. A
casa. aberta dia e noite,
recebe clientes do próprio
bairro, de classe média
baixa, e os preços são con-
vidativos: o prato mais ba-
rato é a panqueca (Cr$ 300)
e o mais caro <Cr$ 1 mil
800) o pernil à caçarola.

Uma das obrigações de
Klassmann é ir para a cozi-
nha duas vezes por sema-
na. Às terças-feiras, cuida
do pernil, que estã incluído
no cardápio normal. Já às
quintas-feiras, prepara um
pintado à modà das Bar-
ranças do (rio) Jacuí, um
dos pratos especiais dos
sábados, ao lado do moco-
tó. E Marcos não faz segre-
do da receita do pintado.Antes de cozinhar o
peixe, de 500 a 700 gramas,
se corta tomate, pimentão
e cebola, além de outros
temperos, como louro e
manjerona. Se coloca o
óleo no caldeirão de alumí-
nio (de cozinha industrial)
e se põe uma camada de
tempero. Depois, se colo-
cam as camadas de pinta-
do, sempre intercalando
uma camada de tempero
com outra de peixe. O pin-
tado solta um caldo, que é
retirado, colocado em ou-
tra panela, e com o qual se
faz um pirão com farinha
de mandioca.

Com a experiência de co-
zinhar desde criança, Mar-
cos quer reabilitar pratos e
lanches que desaparece-
ram dos restaurantes gaú-
chos, como "o verdadeiro
sanduíche aberto, com mo-
lho quente e rodelas de
pernil ou aquelas almón-
degas grandes e gostosas.
Aos domingos, uma sopa
de legumes com pastel e
vinho tinto, como existia
antigamente".

Caderno B — Todo d
no B de bom dia VIAGENS

Isso é que é privilégio. Isso é que é investimento,

Apartamentos ou cober-
turas duplex magníficas.
Varanda. 1 ou 2 quartos.
Garagem. Duas paisagens
lindíssimas à sua escolha,
para a praia e para a lagoa,

Isso é que é diferença

Summer Palace oferece a
vantagem de já ter uma com-
pleta infra-estrutura hote-
leira, administrada pela
Novotel. Uma das melhores
empresas de administração
de notéis do mundo. Pense
nisso na hora de escolher o
seu Hotel Residência.

Issoéqueéconforto,
A partir de 15.500.000,

Sinal: I 542.500,

Escritura: 697.500,

Mensais: 54.250,

Portaria totalmente equi-
pada. Recepção. Sistema de
PABX interligado a cada ,
apartamento. Guarda-
malas. Caixa forte com se-
gurança. Serviço de camarei-
ra. Restaurante e piscina
com.vista panorâmica.
Snackbar. Solarium. Qua-
dra de cricket. Room service.
E você só paga pelos serviços
que usa.

Aproveite. As vanta-
gens são infinitas. As pai
sagens são duas. A opor-
tunidade é uma só.

Incorporação

Empreendimentos e Participações Ltda.

SALA CIRCULAÇÃO QUARTOConstrução

Av. Sernambetiba,6.300.
Corretores no local das 8:00 às 22:00 horas.

Vendas

Administração Hoteleira

CRECI J-367 ftOvO^d 1

novotel
PROJETO - SLOMO WENKERT

ARQUITETURA

AGORA, NA BELAIR E MUITO MAIS BARATO!

mm- BGLAJR WVGGNS
Av Graça Aranha. 145 ¦ 9o andar • Gr. 906 • Tel.: (PABX) 292 1212

ygg^J Telex 021-22590 30919 Rio de Janeiro •
Embiatur n" 00906 00 41 7 ABAV n' 042
Rio Sul: Rua Lauro Muller. 116 Loja 202 A 06 • Tels : 275 6840 275 6592
Embratur n" 00906 01-41 1

Nós não levamos você a qualquer lugar. E
DE DESCONTO!
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SituaPiin rnnfilv^t clonals Tor n mesma que torn revelado f /======* D0UT0RAD0 EM PSICOLOGIA COtOIllOoituagao para nomear dlretores da Petrobrts, f I , \5ClH30*CASIO) 0 Centro de P6s-Graduag§o em Psicoloqia do . 
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Lenta e gradualmentc, prospcra Presldente da Repiiblica. |i.*r. e muitas OUTRAS marcas 30 06 83 as insrrirnpq nm o 

aberlas, at6 vai receber o titulo rle
nos bastidores da Republica a tese da I.J:.,;.,.:."... i relOgios o Itquolro. cartier com ^Ub.8i, 

as inscrigoes para o curso em epl- Benemerlto do Estado
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| ciimplice, do Pianalto, o Deputado ga- com 0 Governo e que delxa as oposi- Vav. Rio Branco, 156 - Loja 14-Tois.: 262-2590 o 262-1616 J quinta-Ieira, sera
nhou a adesao entusiasmada do Mi- ?6es cm minora na Camara dos Depu- —— votado, em regime de
nistro Cesar Cals, que agora empenha t0dos: [H\HVRBTff I AftHA AITICCIMH I HVfl urgencia, segundo re-
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duza o Presidente engorda a lista de Cuitladoso 29lEtSyBr /.>' m2 de area privativa, fachada em marmore, vidros ^ Proximos 10 dias.
subscritores. Nenhum Ministro do Go- m/GSBT> V . fume, esquadrias de bronze. Hall nobre com (over Talarico justificou
ScSSttf O Vereador Calo Lustosa. do EMf tM c/chapelaria. toilette, living e sala de jantar. com 113 ^
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gundo Talarico se dara"situacao extrema". O Ministro Cals, nao Punha em nsco a saude das pes- ^ a aiarico, se aara
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trema e,por exemplo, acrise economi- — So deixo aplicarem a droga no ^•fnT-1,IT f. junho, oportunidade
ca. Assim, nada rnais Hieo, democrats meu gabinete, se antes me mostrarem 10f) H f I AtKV Ji WJi jL?i L" ?em que o ex-Senador
co e oportuno do que reconduzir Fi- a formula. " " 

¦ L V M > f f! 1-11J V til por Alaeoas aoresenta-gueiredo a Presidencia. P 0ficialmpn£ n ola!A discussao, agora, sai da tese pa- ¦ ¦ HorSriprtd:06 as-22:D0-h^.-¦' Informagoes: PROJETO E CALCULO DE ESTRUTURA^ „ v£. K rf, ,rao tempo deste novo mandato. Brizo- as tercasequintas-feiras UNIVERTA 252-0599 EM CONCRETO ARMADO se politica do Estado do
la prega dois anos, Marchezan firma Salvaram-se, enfim, centenas de MARX 0 MArxismo marx, o marxismo objetivo  Rio 0 seu Pr°jel° Emer-
posipdonos seise, por ai. a-discussao Daratas' e o pensamento filos6fico bo pensamento cientIfico Transmitir aos participates as tecnicas atuaiizadas sobre gencia, com sugestoes
promete chegar aos dominios da Opo- CiroFlamanon projeto.caiculoedetalhesdaestruturadeumedificiodeacor- nara a Slinpraran rin priSicao indbsnpntrivpl nnrn murlnr n (.hlimno Sr'n<s uri MARX, o MARXISMO MARX, o marxismo do com a nova norma NB-1 * a d ^u"^mmbo «ross<>. ^25™,* '°° 
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pJ°Z7iaVm'°aWitZ'mo ° »•—'»»™» Montoro ?;",xd»os;i"6s,so"s,s,o«co J.&o |ffi?S°UGNFT,0u1S.c""-osAREIASNETTaP,°' 
" SBKBBk

COllfiavel", que era sinonimo de uma anuncJ?u Qu.e comegara a divulgar Nelson Werneck Sodre Chain Katz Projetista de 1712 Estruturas de Edificios M>iI >1
coisa feia, condenavel. Agora o empe- J*.1113!"13 Possiveis lrregularidades pra- ?nRDXcl?c'!!Si,2pnMou,pn marx o marxismo INFORMAQOES:Secretaria-RD-Tel.:266-6622-Largolbam.1 fciWiiWiWWftMMim¦ nho pela reconiutao & Prh,deZ,e ~ W.,Sil.,. ,5„-,9i,Z1 te?,9
cria a figura da "situacao confiavel", r? ¦ ¦ Paulo Maluf e Jose ________
termo meio pejorativo que resume a "a Mann- .... ^
principal virtude de Figueiredo: acre- Osautos da devassa serao iniciados p/tw ¦ a |CC AP 

! dibilidade. pelas Secretanas de Seguranga Publi- VjAY-LUOOAU
Alguns oposicionistas concordam ca e de EsP°rtes e Turismo. INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR f i —{ -X J 
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em que e melhor conceder um manda- ^ ~ J L» | ¦¦¦ill "V 1to-tampao a quem se conhece e se tJt 8V_N P i\ 111 I A| A|| i. J f ¦ 1 L
reconhece pelo cumprimento da pala- I I \i\wJ \J
vra, do que enfrentar o risco de urn Malufja mandou avisar, por amigos Aulas aos Sabados J i
futuro empolgado por um sucessor comuns, sens e de Montoro, que nao cunos R»gui»m«n(»do3 p«i« Rnoiu^o m/77-cfe/mec | V 1 4 I S
sem a mesma determinaqao de princi- . P^ssar em branco nenhuma 4« Turma Inicio 28 de maio
pios. A transacao desemboca, acusa^ao CURSOS EM ECOMOMIA H W
velmente, no pleito direto para o su- Promete chumbo ?rosso- Economia Empresaril. H Cursos: .cessor de Figueiredo. reeleito ou nao .. A Engenharia Economica M .. Economia Museologia Mg
por dois, quatro ou seis anos. Hiloquencia Economia da Infraestrutura 23 Ad"imistracao Executivos Pedagogia

¦ Economia Internacional W ^®°slo9'® „ . K'f'3 Tecnicas Digitals M
t, ,nprtp rl, - iMi.ii.ftTR a ^ ^ Comunicacao Social Letras Telecomunicacoes tSj

Falta um desmentido enfatico do ^ Descober.a, enfim, a causa da gran- CURSOS EM ADMINISTRACAO Pit Direito Matematica Turismo IH
Presidente para fazer cessar a onda e'°Qy6ncla do Governador do Esta- Organizaqao, Sistemas e Metodos . . _ _ I
que e, antes de tudo prorrogacionista do. Rl°- Leonel Bnzola. capaz de Administrapao Financeira Pi '"sc'coes na Rua do Bispo, 83 — Rio Comprido — R.J.;(Praca do M
Um desmentido que vd alem do "nao r a? seguidas sem esbogar Analise Contabil e Financeira MM Chafariz, no campus da Estacio) Tels.: 264-7089 - 228-1494 yi

! .da, ja to cansado", com que Figueire- enor gesto de cansago. Administra<;ao de Pessoal e Treinamento fSl284-3445 — 264-6124 e 284-3321' do disse recusar, anteontem, em Porto prn cfdoe SUa m?e' Administra<;ao de Produpao, Material's e Serviqos WM,, . . . Q-nn HAlegre, o novo mandato que o Ministro ™ dificuldades para continuar a edu- Planejamento e Administraijao de Marketing rgjHorario. de 9.00 ds 21.00 horas rrj
Cesar Cals comegou a lastrear no bojo p„ ^ 

a famllla- distribuiu os filhos Administragao de Comercio Exterior IllTaxa: CrS 2.475,00 In
de uma proposta de emenda constitu- n SS!!! Pioxmios. Administrapao da Pequena e Media Empresa Documentos: 2 retratos 3x4 e xerox da carteira de identidade L&lclonal do Deputado Jose Camarao enino orizola 101 para a casa de Administra^ao e Controle de Qualidade e Produtividade ~ —i- ~
(PDS-SP). um conceituado pastor protestante Administra?ao de Cooperativas yJ FUtlfJO^aO SOO SebOStiOO Offerece ME!A BOL5A ktfacabou-se familiarizando com seu mo- Auditoria e Controladoria PTjOOS OlUHOS Cfe ArqiieOlOgia e MUSeOlOgia. Rl
Jantar — I 

0 aos fieis' ^corpo docente:mestres e doutores

Brasilia com a presenga obrigatoria de Aprendeu tudo e por pouco nao Res.20/77—^cfepersonalidades politicas deve tomar virou pregador. Inf: 252-0967 e 718-4964
mi^ad?SrfeSPeCi,al^ Para na° colocar Rua Sete de Setembro, 92 — Gr. 1.103 • Centro ffll-l*Fijj^fcf jVlBplig

.particular da VesSnciada'SCn: Viagem sentimental Rua JoaA Clemente, 134 Nrterbi (RJ)  PfMP0PPMMPM
ca, Heitor Ferreira, e o Deputado Tha- )A)A)A}A2AiJLAiMUMkUkAiAVjies Ramallio (PDS-PE). O presidente daBinacional Itaipu Is. S—' ¦: Heitor acha que as criticas ferinas da Eletrobras, General Costa Caval- ^ I .lllip I |VT| MIC Mrt II1PCI1IIOPI1/AI flllliniTAS a Maluf a"ngem mais o canti, comegou a cumprir ontem uma mm a mnfrnnn . wIIIICbwIII IJCllw IClU lllvwlJUvvlvCl tlUdll&O

. PDS, como um todo, do que o proprio visita sentimental ao Ceara. PtI UNI VERSI DADE A aaii iiihIiaex-Governador de Sao Paulo. Em Juazeiro do Norte foi padrinho . Vjj ^ V 
* 

0 S6U VlllllO ""E ja nao esconde isso de ninguem. de casamento de Eugenia, sua prima, BOB GAIvIA FILHO I WlllllVa
T„ t tt filha do primo Mauro Sampaio, que ^ m sJdllldl 11 Deputado federal pelo PDS cearense. CEPAC -- Coordenagao Central de Pbs-Graduagao ^ B a

Na mesma situagao de Heitor Fer- H?e' para rever outros parentes e Atividades Complementares JL Breira e Thales Ramalho encontra-se o qUC deixou "° C^ra, desloca-se ate fllDCAC HE ECDEriAi iTiirxA ff 1lider do Governo na Camara dos muruciP10 de Barbalho. CURSOS DE ESPECIALIZACAO wM fc—|
:ST»»MRS» " ¦ Inscri^oes Abertas 
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dJSSS%S fabitClSntera^r Como PresMc„o«„ei que se pre.a CIENCIA DO TB EI NAM E NT° ^ "k LJ | I
acordo que fechou com o PTB esta sempre em servigo, Costa Caval- DESPORTIVO 0 Chile e tinto de cores \ B i

E identificou nelas uma simnatia canti aProveitou a viagem, natural- 40 vagas muitobonitasempaisagens
escondida do Ministro da Justica neia mente, para sondar a sua cotacSo en- ^ indescntiveis. E branco como Cf
causa do Governador do Estado do °S Pedessistas do Ceara. ClENCIA E TECNICA a neve nos Andes. Erascante ^ II
Rio, Leonel Brizola, que tentou, antes n 

No casamento de Juazeiro do Norte DOVOLEIBOL E suave. E uma avenlura Pre<;osaoCambioOficial _ Operadora:
da investida do Palacio do Pianalto, ° qUe mals deu f01 polltlco' 40 vaqas 

' emocionante, que voce nao Pane aerea US 798. m QIZAR¦juntar os trapinbos do PTB aos do seu at • , podedeixardeviver. Parle terrestre (apt.' tnplo): U$ 240. "f SxSP°T. iNovidade ADMINISTRACAO DESPORTIVA Reservaespecial Saidas:Toda6.-edomingo *Hoje, se forem convidados para 50 vaoas 
euonwngo C£4liZEX»7

uma mesma festa, Marchezan e Abi- r>. ^ , . « - , - Faqaloqoestareservamuito £J, Agentes:Ackel terao de ser colocados no mini- ^ Os canocas saudosos das boemias Informafoes e lnscn?oes: especial *4 tempo de CHM ifniTinf «B22HH22S
mo, em mesas separadas. do R o ja nao se podem queixar tanto ... Rua Man«l Vitorino. 625 - Tel.: 269-7272. _ Santiago. Puerto Montt. Puerto C V'^0'K MM rnKSn r R„„aid de
Tr< A mnHo^H a 

R;. 196 e 15a Post o Central da UGF.: Varas.Peullae.COmosaideira. a! Araujo Porto Av.Almirante JURI5MO Carva|ho132AEra uma vez Al™feda !resto embora com Av. R, o Branco, 135,3 Pandar. Tel.: 242-7609 : Bariloche e Buenos Aires na St Barroso,63-Sala Tel.: 541-4044
Se a eficiencia rlo Minlst.m nnrtc Ho °„Pa™„.®.a Argentina. PorumpreQoque 220-i673Embr. ,8fi,7.«77Fmh, 224-9455Embr." Embra

Cals para aprovar emendas constitu- so, todas as sextas-feiras e sabados ^^ nao(lcaalta ~12'9 K.4U »i".oo.4i.e 00409.05.4,.0

Lance-Livre P™| no5sa • circuitodascidadeshistoricas- • cidade da crianqa, simba safari,
A Sudene voltara a se reunir no sas, Arquitetura, Biologia, Comunica- K>/ I II y\ 5toOuro Prew.Gojgonhas do Campo Qruta PLAY CENTER -3 d-as. Angra dos Re.s. Pa-

proximo dia 27 em Recife oara a sua cao Sorial rnntahiliflurln I tf •/* 1 f ^^1 r II *4 4 rttf* • * de Maqume, Sahara. S J Del Rey, Tiradenles raly. Costa Verdee Riviera Paulista — Hospeda-
tereeirareuniaoplenariadoano.com Economia, Educac&o Ffefca E§Sa- r\ J " I lU°2lKl.tetorr,en^^'N0» 9emem s Pau#ht,lel 5 EsMas-lEldo,ado)
uma novidade: os nove Governadores gem, Geografia, Historia, Letras, Nu- ^ < -J • ESTANCIAS HIDrVmINERAI^S DE MINAS 
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CAP,XABA
da regiao querem conhecer, antes da trioao, Odontoloxia Pedacoeia Psi tsinNLifts MiuKumiNtKAii de minas - 4 dias saquarema. Araruama. CaDofm Rio
elabora?ao da pauta, o que terao para cologia e Servico Social 

I" 4 d'as s itourenco. Caxar^fau^tamban e. dasjOstras:Anchieia.ViidriaeGuarapari. Hospe-
¦discutir e votar E a nntiticn nrnpunn ¦ I I 1 lft#%vl 1L - Camouquira Hospedaqemcom pensSocomplela. tlaqem em Guarapari no Hotel Coronado.
do Impor. pela prii^lra vez desde VMaisomproJeto tentandoaleealiza- CAl/UlldUCO FERIADO • ""™s °E """>«¦«WW SRASI- . CAIDAS MOMS Siii.IB - 7
1964. suas ptoprtas »omas j teno-  l£IM 

— 5dia Hospedageni e pensad com- Hospedagem no Hotel de Turismo • 5 estrelas. 111
cracia Congresso. Este do Deputado Lazaro J pleta. no pitoresco Holel Campell,de estilo aipino. com pensao completa.

O guarda sanitario, que formava de Carvalho <PDS"RJ). A /jf • MARAVILHAS DA PRAIA E SERRA -5*0 VERDE VALE DO ITAJAI - 5 dias Tram
com o mata-mosquitos, uma das du- * "'a registrada a candidatura de M[ 1 1 H Mr dias Campos do Jordao. Serra Negra. Aguas de pela Serrado Mar. Praias Paranaenses. Joinville.
plas mais saudadas pelas pessoas que Luiz Eulalio Bueno Vidigal a reelei- M ^R| WllVJ H Ml Lmdoia, '.Riviera Pfflsta. Cosia Verde. Em Sao Blumenau. Camboriu. Flonanopolis. Curiiiba
vivferam os tempos dificeis dos anos ^o para a prcsidencia da FIESP. Nao |&\ Bi | JV^k H •/ Jose dos Campos Hotel Eldorado ou Novolel Hospedagem em Blumenau.
40 e 50, vai voltar as ruas. Em Sao havera chapa de oposi^ao. . I. fly • PORTO SEGUR0 — 6 dias itaborai. Campos. • SERRAS GAUCHAS— 5 dias. Canela. Ca-
Gongalo, uma das 10 mais importan- •«§ Academia Brasileira de Letras Vitona, Monte Pascoal, Coroa Vermelh^. Santa xiasdoSui.Gramado. BemoGon^aiveseGanbai-
tes cidades industrials do Estado do deixou para O proximo dia 25 a recep- ' Cruz deCabraiia Hospedagem no pitoresco Hotel di. Hospedagem no luxuoso Holel Laie de Pedra. I
Rio. Os guardas sanitarios gon<;alen- ?ao de praxe ao seu novo academico, I L—311 ¦¦ Veia B,anc,i Um passei° '"esquecivet' • poz DO IGUAQU EM PANORAMICA - 8
ses, treinados pela SUCAM, atacam jornalista Carlos Castello Branco. HHi I ¦ I PARTIDAS: • P0Q0S DE CALDAS — 5 dias Visitas a An- 5 dias. Visitas ao Paraguai. Argentina e a Hidre-
amanha na pra?a do Ze Garoto, a • Os movimentos feminine n„n Ml I PH I I m / H ¦ l.'deJunho iradas e Aguas de Prata Hospedagem no Hotel letnca de Itaipu Hospedagem em Cuntiba no Ho-
maior do municipio, iniciando uma atuam dentro dos oartWos nol.Hrnt AI I I WM ¦/ ¦¦ 4? Felra Nacional.com pensao mmjeuj tai iguacu ou Mabu
campanha de desratiza^ao. Depois, acabTm de ser recoXc.dos Pro BLV I I Kvfl 7/ II e • PARATY, RIVIERA PAULISTA.ILHABELA • ASSUNQAO EF0Z DO IGUAQU ESPECIAL
promete o Prefeito Hairson Monteiro, nesse sentido, acabou de ser anrovarin ^^-J| I kHky ¦¦ 2 de Junho ~ 4 dias, Itacuru^Passeio de Save,ro. Angra - 5 ou 6 dias Cataratas do tguacu Hidreletnca
voltarao os mata-mosquitos. De farda nelo Concresso Foi a r,ttima ra„(ri 5? Feirn dosReis.Ubatuba.Caraguatatuba.S Sebastiaoe de itaipu. Assunpao e Puerto iguazu Hospeda-
amarela e tudo. bui^ao legislativa do S WT — 

Costa Verde Em Paraty Pousada Dom Joao gem em Assuncao no Hotel Guaram
Folhas de pagamento dos flagelados Franco Montoro, hoie Governador Hp r— ———do Nordeste, inscritos nos programas Sao Paulo 

Governador de FESTA 
DO MAT AO - ECLUSAS E estANCIAS PAUUSTAS P 7~ 

~
de emergencia do Ministerio do Inte- • "Um cidadao acima Hp n inclusive campos de jordao. BUENOS AIRES J A maravilhosa metropole platina e 0 panorama
rior, estao sendo preenchidas em bran- susDeitas" e oomr. to„rt!uaisquer saias1 Araraquaraou Bauru Matao BarraBomta. Aguas aes Pedro. Piracicaoa. campi- F p/ipii nruc 1 esluziante de Bariloche, - 5 ou9 dias.
CO seeundo denunria n npnnt^n suspeiias; e como esta sendo reconhe- nas Serra Neqra Aguas ce Lmdoia Monte S.50 Aparecida do Norte Hospedagem em tBAKILQCHE 1 .

iDTurSS n Ai0 Ueputad0 cido, no Estado do Rio. 0 Procurador Campmas A.araguara eBauru 2tindos programas' \ A partir de CrS 227 milx* ciTuZ 'iViuj3"i!5A). de Augusto Thonio ~———————As inscrigoes para o vestibular da interventor da Prefeitura na Rin urn . • 1/ „| - CENTR0:Quitanda. 20-sobrelofa - Tel 221 -4499 IPANEMA: Vise. Piraia. 550-!o|a 110-Tel 259-0049 C0PACABANA:SantaClara. 70-Lniversidade Gama Filho estarao agora vai exercer a mesma fimppn n-s LOJ3S v® ilf sobreioja - Tel 257-8070 BARRA:Av ArmandoLonit)ardi,800 EdilicioCondadodeCascais-Tel 399-0309-Abertoate20horas TliUCA:abertas ate o proximo dia 20 para os COCEA. Acabara. pelo visto no Dp > Embratur 0094^041-3 P^, SaensPena. 45 - Lo,a 10 Tel : 264 4893 NITEROI: Vise. RtoBranco.305-8: andar Tels 722-4913-722-5415 GAVEA: Marques 1cursos de Administragao de Empre- tran. - to. no De- S Vicente. 52 - loja 110 Shopping Gavea Aberta das 13 a 22 horas (dias uteis) e aos sabados das 13 as 20 horas Tel 259-9046 1V - i'O anos reaiizando P0ST0 6: Av N S. Cooacabarta 1417-loja 105 - Shopping Cassino Atlantico.Tel.' 521 -2240 ••
 excursoes de 1' classe • SAO PAULO: (011)23l-4?44 • SALVADOR: Tel I07!I 243 7395 • RECIFE: Tel (081) 231 0749 • 8 H0RIZ0NTE-Tel 03!)2J3-36ji |
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INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Credenciado no C.F.M.O. — MT n? 0490

VESTIBULAR

ESTÁCIO

6 Q l° oaderno a domingo, 15/5/83 POLÍTICA JORNAL DO BRASIL

Talaricò

dá título

a Teòtônio
O ex-Senador Teotó-

nio Vilela (PMDB-AL)
vai receber o título de
Benemérito do Estado
do Rio de Janeiro, por
proposta do líder do
PDT, Deputado José
Gomes Talarico. O pro-
jeto, apresentado na úl-
tima quinta-feira, será
votado, em regime de
urgência, segundo re-
solveram as lideranças
dos demais partidos,
nos próximos 10 dias.

Talarico justificou
que "Teotónio se trans-
formou num dos maio-
res batalhadores pela
restauração da ordem
democrática no país,
com uma atuação das
mais profícuas no cultr"
às liberdades públicas e
aos direitos humanos".
A entrega do título, se-
gundo Talarico, se dará
na primeira semana de
junho, oportunidade
em que o ex-Senador
por Alagoas apresenta-
rá, oficialmente, à cias-
se política do Estado do
Rio o seu Projeto Emer-
gência, com sugestões
para a superação da cri-
se econômica.

LOCAÇOES COMERCIAIS
Advogados especializados em Locaçõos Comociais
o Diroito Imobiliário, oíerecom Assessoria Jurídica
Tels. 252-5171, 252-8373, 224-9200 o 232-7561 FGV

Sífillrã'h rnufi •ív<>l clonais for n mesma (lue tem reveladoouua^uu lUiUJitVLi para nomear diretores da Petrobráa,
era uma vez a emenda da reeleição do

Lenta e gradualmente, prospera Presidente da República.
nos bastidores da República a tese da
reeleição do Presidente. No começo, Vela resolvo
parecia uma manobra individual do
Deputado José Camargo, mas a idéia
evoluiu, aparentemente, porque não
encontrou nenhum obstáculo ou ne-
nhuma voz para desautorizá-la.

No silêncio consentido, quasecúmplice, do Planalto, o Deputado ga-nhou a adesão entusiasmada do Mi-
nistro César Cais, que agora empenha
todo o seu "tempo político" na aprova-
çào da emenda. O constrangimento de
não assinar uma emenda que recon-
duza o Presidente engorda a lista de Cuidadoso
subscritores. Nenhum Ministro do Go-
verno, nem mesmo os presiçienciáveis,
tem a coragem de combater a tese. E,
desse jeito, meio claudicante, presen-ciamos dois fenômenos paralelos: o
Presidente perde o controle sobre a
sucessão e o pais embica rumo à-
reeleiçqo.

SEIKOCASIO O Centro de Pós-Graduação em Psicologia do
ISOP/FGV informa que estão abertas, até
30.06.83, as inscrições para o curso ein epí-
grafe.
Informações e inscrições: Praia de Botafogo
190 —sala 1108 — Tel.: 551-1542 Ramal 269

I >k,/ TODA A LINHA
IV.V E MUITAS OUTRAS MARCAS

I RELÓGIOS o Isqueiros Cartier com
—m» Gornntia Lifo Tinia

CALCULADORAS: grandn variedado.
INSTRUMENTOS MUSICAIS CASIOTONE '

PRESENTES FINOS EM CANETAS, ISOUEIROS ETC.
(ACEITAM-SE CARTÕES DE CRÉDITO)

CANETA CONTINENTAL
^ Av. Rio Branco, 156 - Loja 14 • Tols.: 262-2590 o 262-1616

Frase da presidente nacional do
PTB, Ivete Vargas, ao tomar conheci-
mento das criticas do PMDB, incon-
formado com o acordo que ela fechou
com o Governo e que deixa as oposi-
çòes em minoria na Câmara dos Depu-
tados:

— Eu sempre preferi acender uma
vela do que reclamar da escuridão.

UNIVERTff

Apartamento com frente para a Lagoa, com 508
m2 de área privativa, fachada em mármore, vidros
fumé, esquadrias de bronze. Hall nobre, com foyer
c/chapelaria, toilette, living e sala de jantar, com 113
m2 e varandão panorâmico, com 40 m2. Quatro
suites com varanda, sendo 2 com closet, sala de
álmoço, cozinha, despensa, 2 quartos de emprega-
da, 1 de motorista, área de serviço com banheiro.
Salas e suites com frisos de Ipê, lavabo, banheiros, e
cozinha em granito e mármore. Quatro vagas de
garagem na escritura. Construção WROBEL. Infor-
mações pelo tel.: 521-0232. CRECIJ-367. (p

O Vereador Caio Lustosa, do
PMDB de Porto Alegre, como ativo
militante de movimentos ecológicos,
chega, muitas vezes, ao exagero.

Neste final de semana, ao saber quetodas as dependências da Câmara da
Capital gaúcha seriam dedetizadas,
passou o cadeado na porta do seu
gabinete e levou as chaves.

Não adiantaram as explicações de
outros vereadores de que o método
empregado pela empresa contratada
não punha em risco a saúde das pes-soas. Lustosa fez pé firme:

— Só deixo aplicarem a droga no
meu gabinete, se antes me mostrarem
a fórmula.

Em conta-gotas, delineia-se um
quadro que ganha consistência. O Mi-
nistro Leitão de Abreu, em Porto Ale-
gre, admite a reeleição diante de uma

. "situação extrema". O Ministro Cais,
em João Pessoa, traduz: situação ex-
trema é, por exemplo, a crise económi-
ca. Assim, nada mais ético, democráti-
co e oportuno do que reconduzir Fi-
gueiredo ã Presidência.

A discussão, agora, sai da tese pa-ra o tempo deste novo mandato. Brizo-
la prega dois anos, Marchezan Jirma
posição nos seis e, por aí, a discussão
promete chegar aos domínios da Opo-
sição, indispensável para mudar a
Constituição e permitir a reeleição.

No inicio do projeto de abertura, o
pais debatia a figura da "oposição
confiável", que era sinônimo de uma
coisa feia, condenável. Agora o empe-
nho pela recondução do Presidente
cria afigura da "situação confiável",
termo meio pejorativo que resume a
principal virtude de Figueiredo: a crc-
dibilidade.

Alguns oposicionistas concordam
em que é melhor conceder um manda-
to-tampáo a quem se conhece e se
reconhece pelo cumprimento da pala-vra, do que enfrentar o risco de um
futuro empolgado por um sucessor
sem a mesma determinação de princi-
pios. A transação desemboca, inevita-
velmente, no pleito direto para o su-
cessor de Figueiredo, reeleito ou não
por dois, quatro ou seis anos.

«,0'MARXJSWI^IÍ

f'-

Horárior 19:00 às 22:00 ' Informações:
ús terças e quintas-feiras UNIVERTA 252-0599
MARX. o MARXISMO MARX, O MARXISMOE O PENSAMENTO FILOSÓFICO E 0 PENSAMENTO CIENTÍFICOFranklin Troin Ciro Flamarlon
MARX, O MARXISMO MARX, O MARXISMOE O PENSAMENTO POLÍTICO E O PENSAMENTO RELIGIOSOLeandro Konder Hugo Assmann
MARX, O MARXISMO MARX. O MARXISMOE O PENSAMENTO HISTÓRICO E O PENSAMENTO PSICANALÍTICONelson Werneck Sodrè Chain Katz
MARX. O MARXISMO MARX, O MARXISMOE O PENSAMENTO ECONÔMICO E A CULTURAAloisio Teixeira Luiz Werneck Viana

PROJETO E CALCULO DE ESTRUTURAS
EM CONCRETO ARMADO

OBJETIVOTransmitir aos participantes as técnicas atualizadas sobreprojeto, cálculo e detalhes da estrutura de um edifício de acor-do com a nova norma NB-1
PERÍODO: 31/05 a 26/07/83

INSTRUTOREngenheiro ANTONIO CARLOS AREIAS NETTO, Prof daUFRJ, IME, UGFeUSU.
Projetista de 1712 Estruturas de Edifícios

INFORMAÇÕES: Secretaria - RD- Tel.: 266-6622 • Largo Ibam 1(Rua Visconde Silva, 157) - Humaità - RJ (9 às 21 horas)

Salvaram-se, enfim, centenas de
baratas.

Chumbo grosso

O Governador Franco Montoro
anunciou que começará a divulgar
amanhã possíveis irregularidades pra-ticadas pelas administrações que o
antecederam: as de Paulo Maluf e José
Maria Marin.

Os autos da devassa serão iniciados
pelas Secretarias de Segurança Públi-
ca e de Esportes e Turismo.

GAY-LUSSAC
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR

POS-GRADUAÇAO
Aulas aos SábadosMaluf já mandou avisar, por amigos

comuns, seus e de Montoro, que não
deixará passar em branco nenhuma
acusação leviana.

Promete chumbo grosso.

Cursos Regulamentados pala Resolução 14/77-CFE/MEC
4* Turma Inicio 28 de maio

CURSOS EM ECONOMIA
Economia Empresarial
Engenharia Econômica
Economia da Infraestrutura
Economia Internacional

CURSOS EM ADMINISTRAÇÃO
Organização, Sistemas e Métodos
Administração Financeira
Análise Contábil e Financeira
Administração de Pessoal e Treinamento
Administração de Produção, Materiais e Serviços
Planejamento e Administração de Marketing
Administração de Comércio Exterior
Administração da Pequena e Média Empresa
Administração e Controle de Qualidade e Produtividade
Administração de Cooperativas
Auditoria e Controladoria

CORPO DOCENTE:MESTRES E DOUTORES
Objetivos: i—formação executiva e gerencial ,

2—Formação para o Magistério Superior £Res. 20/77—CFE
Inf: 252-0967 e 718-4964

Rua Sete de Setembro, 92 — Gr. 1.103 • Centro
Rua José Clemente, 134 — Niterói (RJ)

Cursos: Economia Museologia
Administração Executivos Pedagogia
Arqueologia Hotelaria Técnicas Digitais
Comunicação Social Letras Telecomunicações
Direito Matemática Turismo
Inscrições na Rua do Bispo, 83 — Rio Comprido — R.J.'(Praca do

Chafariz, no campus da Estácio) Tels.: 264-7089 - 228-1494
284-3445 - 264-6124 e 284-3321
Horário: de 9:00 às 21:00 horas
Taxa: CrS 2.475,00
Documentos: 2 retratos 3x4 e xerox da carteira de identidade

A Fundação são Sebastião oferece ME!A bolsa
aos alunos efe Arqueologia e Museologia.

uencia

Descoberta, enfim, a causa da gran-de eloqüência do Governador do Esta-
do do Rio, Leonel Brizola, capaz de
falar horas seguidas sem esboçar o
menor gesto de cansaço.

Quando seu pai morreu, sua mãe,
em dificuldades para continuar a edu-
car toda a família, distribuiu os filhos
entre parentes mais próximos.O menino Brizola foi para a casa de
um conceituado pastor protestante e
acabou-se familiarizando com seu mo-
do de falar aos fiéis.

Falta um desmentido enfático do
Presidente para fazer cessar a onda,
que é, antes de tudo, prorrogacionista.Um desmentido que vá além do "não
dá, já tô cansado", com que Figueire-
do disse recusar, anteontem, em Porto
Alegre, o novo mandato que o Ministro
César Cais começou a lastrear no bojo
de uma proposta de emenda constitu-
cional do Deputado José Camarqo
(PDS-SP).

Aprendeu tudo e por pouco não
virou pregador.

Viagem sentimental

UNIVERSIDADE

GAMA FILHO
o seu vinho

CEPAC -- Coordenação Central de Pós-Graduação
e Atividades Complementarei

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Inscrições Abertas

CIÊNCIA DO TREINAMENTO
DESPORTIVO

40 vagas

CIÊNCIA E TÉCNICA
DO VOLEIBOL

40 vagas

ADMINISTRAÇÃO DESPORTIVA
50 vagas

Informações e Inscrições:
Rua Manoel Vitorino, 625 - Tel.: 269-7272 -

R.: 196 é 158. Posto Central da UGF.:
Av. R io Branco, 135, 3P andar - Tel.: 242-7609

Como presidenciável que se prezaestá sempre em serviço, Costa Cavai-
canti aproveitou a viagem, natural-
mente, para sondar a sua cotação en-
tre os pedessistas do Ceará.

No casamento de Juazeiro do Norte
o que mais deu foi político.

Novidade

O Chile élinto de cores
muito bonitas em paisagens
indescritíveis. E branco como
a neve nos Andes. E rascante
É suave. E uma aventura
emocionante, que você não
pode deixar de viver.
Reserva especial
Faça logo esta reserva muito
especial'
Santiago. Puerlo Montt. Puerto
Varas. Peullae. como saideira.
Bariloche e Buenos Aires na
Argentina. Por um preço que
não fica alio.

OperadoraPreços ao Câmbio Oficial
Parle aerea:U$ 798.
Parle terrestre (apt.1 triplo): U$ 240.
Saídas: Toda 6.* e domingo Transportadora:

AgentesOs cariocas saudosos das boêmias
do Rio já não se podem queixar tanto
de Brasília.

A moda da seresta, embora com
atraso, chegou à capital do país. Pela
porta de entrada do Clube do Congres-
so, todas às sextas-feiras e sábados.

' tempo deviagens
R. Araújo Porto
Alegre. 70-Gr.
211 1213-Tel.:
220-1673 Embr.
02406.00.12.9

CEEI
TURISMO
R. São José, 90-
Gr. 909 910-Tel.
224-9455 Embr.
00197.00.41.8

«B223HH3
R. Ronald de
Carvalho. 132 A
Tel.: 541-4044
Embra.
00409.05 41.0

lurismo
Av. Almirante
Barroso. 63-Sala
817 -Tel.:
262-9677 Embr.
00882.00.41.3

Lance-Livre CIRCUITO DAS CIDADES HISTÓRICAS-
5 (lias Ouro Prelo. Congonhas do Campo. Gruta
de Maquine, Sabará. S J Del Rey, Tiradentes
etc Hospedagem em Belo Horizonte no Hotel Nor-
mandy ou Brasilton. e em Barbacena
ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS DE MINAS4 dias S Lourenço. Caxambu. Lambari e
Camòuquira Hospedagem com pensão completa.
CAMPOS DE JORDÃO, A SUÍÇA BRASI-
LEIRA — 5 dsas Hospedagem e pensão com-
pleta. no pitoresco Hotel Campell.de estilo alpino
MARAVILHAS DA PRAIA E SERRA - 5
dias Campos do Jordão. Serra Negra. Águas de
Lindoia..Riviera Paulista. Costa Verde Em São
José dos Campos Hotel Eldorado ou Novotel
PORTO SEGURO - 6 dias Itaborai. Campos.
Vitoria. Monte Pascoal. Coroa Vermelha. Santa
Cruz de Cabralia Hospedagem no pitoresco Hotel
Vela Branca Um passeio inesquecível1
POÇOS DE CALDAS — 5 dias. Visitas a An-
dradas e Águas de Prata. Hospedagem no Hotel
Nacional com pensão completa
PARATY, RIVIERA PAULISTA, ILHABELA4 dias itacuruçá. Passeio de Saveiro. Angra
dos Reis. Ubatuba. Caraguatatuba. S Sebastiãoe
Costa Verde Em Paraty Pousada Dom João

CIDADE DA CRIANÇA, SIMBA SAFARI,
PLAY CENTER —3 dias Angra dos Reis. Pa-
raty. Costa Verde e Riviera Paulista — Hospeda-
gem em S Paulo em hotel 5 Estrelas. (Eldorado)
MARAVILHAS DO LITORAL CAPIXABA4 dias. Saquarema. Araruama, Cabo Frio, Rio
das Ostras, Anchieta. Vitória e Guarapari. Hospe-
dagem em Guarapari no Hotel Coronado.
CALDAS NOVAS (Rio QUENTE) — 7 dias.
Hospedagem no Hotel de Turismo • 5 estrelas,
com pensão completa.
0 VERDE VALE DO ITAJAI — 5 dias. Trem
pela Serra do Mar. Praias Paranaenses. Joinville.
Blumenau. Camboriú. Florianopolis. Curitiba
Hospedagem em Blumenau.
SERRAS GAÚCHAS - 5 dias. Canela. Ca-
xias do Sul. Gramado. Bento Gonçalves e Ganhai*
di. Hospedagem no luxuoso Hotel Laie de Pedra.
FOZ DO IGUAÇU EM PANORÂMICA -
5 dias. Visitas ao Paraguai. Argentina e a Hidre-
letrica de llaipu Hospedagem em Curitiba no Ho-
tel Iguaçu ou Mabu
ASSUNÇÃO E FOZ DO IGUAÇU ESPECIAL5 ou 6 dias. Cataratas do Iguaçu Hidrelétrica
de Itaipu. Assunção e Puerlo Iguazu Hospeda-
gem em Assunção no Hotel Guarani.

A Sudene voltará a se reunir no
próximo dia 27 em Recife para a sua
terceira reunião plenária do ano. Com
uma novidade: os nove Governadores
da região querem conhecer, antes da
elaboração da pauta, o que terão paradiscutir e votar. É a política procuran-do impor, pela primeira vez, desde
1964, suas próprias normas à teno-
cracia.

O guarda sanitário, que formava
com o mata-mosquitos, uma das du-
pias mais saudadas pelas pessoas quevivferam os tempos difíceis dos anos
40 e 50. vai voltar às ruas. Em São
Gonçalo, uma das 10 mais importan-
tes cidades industriais do Estado do
Rio. Os guardas sanitários gonçalen-ses, treinados pela SUCAM, atacam
amanhã na praça do Zé Garoto, a
maior do município, iniciando uma
campanha de desratização. Depois,
promete o Prefeito Hairson Monteiro,
voltarão os mata-mosquitos. De farda
amarela e tudo.

Folhas de pagamento dos flagelados
do Nordeste, inscritos nos programasde emergência do Ministério do Inte-
rior, estão sendo preenchidas em bran-
co, segundo denuncia o Deputado
Raul Ferraz (PMDB-BA).

As inscrições para o vestibular da
Universidade Gama Filho estarão
abertas até o próximo dia 20 para os
cursos de Administração de Empre-

sas, Arquitetura, Biologia, Comunica-
ção Social, Contabilidade, Direito,
Economia, Educação Física, Enferma-
gem, Geografia, História, Letras, Nu-
trição, Odontologia, Pedagogia, Psi-
cologia e Serviço Social.

Mais um projeto tentando a legaliza-
ção do jogo do bicho vai entrar no
Congresso. Este do Deputado Lázaro
de Carvalho (PDS-RJ).

Já foi registrada a candidatura de
Luiz Eulálio Bueno Vidigal à reelei-
ção para a presidência da FIESP. Não
haverá chapa de oposição.

A Academia Brasileira de Letras
deixou para o próximo dia 25 a recep-
ção de praxe ao seu novo acadêmico,
jornalista Carlos Castello Branco.

Os movimentos femininos queatuam dentro dos partidos políticosacabam de ser reconhecidos. Projeto,
nesse sentido, acabou de ser aprovado
pelo Congresso. Foi a última contri-buição legislativa do ex-Senador
Franco Montoro, hoje Governador deSão Paulo.

Um cidadão acima de quaisquersuspeitas" é como está sendo reconhe-cido, no Estado do Rio, o Procuradorde Justiça Augusto Thompson. Ele foiinterventor da Prefeitura na Riotur eagora vai exercer a mesma função naCOCEA. Acabara, pelo visto no De-tran.

FERIADO

PARTIDAS:
1.° de Junho
4? Feira

BUENOS AIRES
E BARILOCHE

Lojas 
^soleturEmbratur 009420041-3

20 anos realizando
excursões de 1' classe
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JORNAL DO BRASIL POLÍTICA domingo, 10/0/83 n i° oadorno ? 7

Sd, uuinuniudiiiub d dubbub uieiutss c d u|juiidu fjuunud que, em
defesa da respeitabilidade adquirida em 10 apos de trabalho
honrado e eficiencia profissional, estamos tomando as provi-
dencias civis e criminais contra os responsaveis.

a) Francisco da Gama Lima Netto
Presidente
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^ J^rcio sofisticado do §| Conrafo Faiion j\ —® |
• 0 Ed. CHADWICK fica numa ruazinha tranquila Mall, o Shopping da Gavea, os supcrmercadosl 7r"T~~S'T^ =£i- .

$§5 «. «' SAIADEJANTAR R- J———'J EMPRbuADA i rr— <— 'sy~\ w
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1 UMLEGI'TIMOSPECIALRESERVE. 
Sl;lM.riD|M,.wnrl,,ntT.Dnr I

| • Bom gosto em todos os detalhes: UM DRINK NO FIM DATARDE. circula<,ao

1 • belo projeto arquitetonico * Um autentico "English Pub", urn bar salao-living ' 
jy. •<:

1 • esquadrias de aluminio bronze aconchegante, decorado no melhor eslilo ingles.' • vidros bronze • E voce ainda tem jogo de dardos e mesa oficial  "J I I |
• jardim exuberante com escultura de sinuca. Um privilegio inedito para voce, sua 8

SOB MEDIDA PARA VOCE. familia 
e seus amigos. »»> I

| 
• Area privaliva real de I25ra'. APROVEITE ATE A ULTIMA G0TA. w"° w"° I

| • Salao em tabuas corridas, varanda, 3 amplos • Area de lazer com 1.200 m:: 2 piscinas (adultos |j
quartos (sendo 1 suite), banheiro social, lavabo, e crianfas),'sauna, ducha, sala de ginastica, salao 31

copa, cozinha, area de servigo, dependencias de de fiestas e ate um video-room equipado, outra il
empregada e 2 vagas de garagem. exclusividade pra voce. I i ]rvm

''m*- Um otimo negocio para morar, e melhor
Informa^des e Vendas, diariamente, no local ate ' OT ainda para investir, na rua mais valorizada

1_ 22 horas ou pelos telefones 267-4344 e 521-3132. VAR^'i da Gavea nos ultimosjjnos. |
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COZINHA

QUARTOQUARTO

Um ótimo negócio para morar, e melhor
ainda para investir, na rua mais valorizada

da Gávea nos últimos anos.
Informações e Vendas, diariamente, no local até
22 horas ou pelos telefones 267-4344 e 521-3132

Incorporação,conslnrçàoe acabamento

GOMES DE ALMEIDA,

i FERNANDES

VARAN

As condições de pagamento também são excelentes,

Sinal CrS 1.362.600,00
Escritura CrS 1.362.600,00
Mensais CrS 119.227,00

Planejamento e Vendas

RATR1MOVEL
Área privativa real: 125 m-
Área real de construção: 248 m2

Melhor qualidade, makx segurança e assistência total.

PT reelege operário

para presidência de

sua Executiva no Rio
Uma semana após ter assumido o mnnclnto na con-

vençfto regional do PT — Partido dos Trabalhndores —
com a participação de mais de 300 delegados que elege-
ram seus 21 membros efetivos e sete suplentes, o Direto-
rio Regional escolheu ontem sua Comissão Executiva.
Alóm do Presidente do Partido, o metalúrgico Wilson
Farias, reeleito, e o líder da bancada na Assembléia
Legislativa, Llzt Vieira, ela e formada por outros quatro
dirigentes.

O economista Antônio Neiva será o Secretário-
Geral; o Jornalista do Jornal Ein Tempo, Joaquim Soria-
no o l°-secretárlo; o médico Luiz Tenorlo, o tesoureiro, e
o metalúrgico Joáo Leal de Araújo o vogai. Renovado em
7® em relação ao Diretório anterior, que tinha 70
membros, a decisão de reduzi-lo tem por objetivo uma
participação efetiva de todos nas decisões do Partido.

Reestruturar
Na expectativa da "retomada da luta política depois

da recessão pós-eleitoral" (obteve 3'7r dos votos no Esta-
do) e certo das dificuldades da organização interna do
Partido dos Trabalhadores, o Presidente Wilson Farias
se diz "confiante na reestruturação partidária". — A
Proposta do Diretório é rearticular os núcleos — primei-
ro fórum de debate político e de participação no PT, e se
organizam por locais de moradia e categorias proflssio-
nals — ele acentua.

Para esta rearticulaçâo, debilitada no processo elei-
toral, vão se criar conselhos de internúcleos zonais,
municipais e o estadual, com reuniões a cada 90 dias. "O
importante é o intercâmbio de experiências", frisa o
metalúrgico, que participa de organizações populares
ligadas à Igreja, como a pastoral de favelas, operária e da
terra.

Outra preocupação do novo diretório é a formação
política de seus filiados e simpatizantes. Para isto, o
Partido dos Trabalhadores conta com o apoio do Institu-
to Wilson Pinheiro, que promoverá cursos, seminários e
formará um acervo sobre a história do Partido. O elo de
ligação entre os núcleos e seus conselhos à direção do PT
será feito através de nove secretarias — como a de
organização e filiação, mobilização, bairro e favela, sindi-
cal e rural. Cada uma delas terá um membro do Dire-
tório.

Entre as deliberações da convenção regional da
semana passada, há a de que o PT fará oposição ao
Governo Brizola — "sem sectarismo". Refletindo o con-
teúdo de um documento do novo Diretório, seu Presiden-
te explica a posição dizendo que "as discussões foram
muito ideológicas" e que a oposição não se dará com
afirmações do tipo "Brizola é pequeno-burguès", mas a
partir de fatos concretos. "Levaremos nossas propostas
políticas junto aos movimentos sociais e, caso as aspira-
çòes da comunidade não sejam discutidas e atendidas, aí
seremos oposição."

Abi-Ackel vai ao

Espírito Santo para

tentar unir o PDS
Vttórtu — Ao desembarcar ontem nesta Capital,

o Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, esclare-
ceu que sua visita náo significa uma intervenção
federal no PDS capixaba, mns tem o objetivo de
promover a união partidária, abalada pelo desen-
tendimento entre os ex-Governadores Élcio Alvares
e Eurico Resende.

Abi-Ackel confirmou ter vindo ao Espirito San-
to a convite do empresário Camilo Cola — o mais
votado na eleição de novembro para o Senado,
derrotado pela soma das sublegendas do PMDB —
que promove hoje em São Mateus, no Norte do
Estado, uma concentração de lideres do PDS no
interior, à qual o Ministro estará presente.

Ontem à tarde, Abi-Ackel ouviu reclamações
dos principais líderes pedessistas a respeito de
perseguições que estão sendo feitas pelo Governo
pemedebista de Gerson Camata, principalmente
demissões de funcionários públicos que participa-
ram ano passado da campanha eleitoral do PDS.

COMIDA
O pr^tõda quintano Jornal do Brasil '

Um sanado
aconchegante

AGENTS — Agência

de Segurança Ltda.
A propósito de reportagem tendenciosa e falsa, veiculada em
periódico, na qual nossa empresa é referida de forma calunio-
sa, comunicamos a nossos clientes e à opinião pública que, em
defesa da respeitabilidade adquirida em 10 anos de trabalho
honrado e eficiência profissional, estamos tomando as provi-
dências civis e criminais contra os responsáveis.

a) Francisco da Gama Lima Netto
Presidente

O Sabor De Mor ar Bem

Na Gávea.

Salão, 3 Quartos 
e Varanda.

ST IA

J2 
Rua Prof. Manoel Ferreira, 112 - Gávea.

A DOSE CERTA DE TRANQÜILIDADE.
O Ed. CHADWICK fica numa ruazinha tranqüila
e arborizada da Gávea, exclusiva de seus
moradores.

UM LEGÍTIMO SPECIAL RESERVEI
Bom gosto em todos os detalhes:

belo projeto arquitetônico
esquadrias de alumínio bronze
vidros bronze
jardim exuberante com escultura

SOB MEDIDA PARA VOCÊ.
Área privativa real de 125m2.
Salão em tábuas corridas, varanda, 3 amplos
quartos (sendo 1 suíte), banheiro social, lavabo,
copa, cozinha, área de serviço, dependências de
empregada e 2 vagas de garagem.

SIRVA-SE ÀVONTADE.
São 3 praias a escolher - Leblon, São Conrado
e Barra.
O comércio sofisticado do São Conrado Fashion
Mall, o Shopping da Gávea, os supermercados,
os melhores colégios, a PUC, os teatros e cinemas,
além dos melhores restaurantes e bares da Zona
Sul.

UM DRINK NO FIM DA TARDE.
Um autêntico "English Pub", um bar
aconchegante, decorado no melhor estilo inglês.
E você ainda tem jogo de dardos e mesa oficial
de sinuca. Um privilégio inédito para você, sua
família e seus amigos.

APROVEITE ATÉ A ÚLTIMA GOTA.
Área de lazer com 1.200 m:: 2 piscinas (adultos
e crianças), sauna, ducha, sala de ginástica, salão
de festas e até um vídeo-room equipado, outra
exclusividade pra você.

EDMUNDO MUSAARQUITETOS

AREA DESbRVIÇOHALLÍ

QUARTO DE
EMPREGADASALA DE JANTAR —© s

CIRCULAI AO

SALAO- LIVING

Conjunto-Junto
Receiver de 100 watts, cassete-deck Metal Tape
e toca-discos automático, tudo integrado sem lios
na traseira. Acompanham duas caixas CML com
acabamento prateado, sem tela.
Aproveite è o sucesso do ano
Preço de fábrica: Cr$ 349.000,00
ou em 10pagtos(1 +9) de Cr$ 34.900,00
Total a prazo: CrS 349.000.00

CP 950-D
A última palavra em cassete-deck. Tem controles
instantâneos tipos solenóide Dolby-sistem
e também exclusivo sistema Auto-Rew/Auto-Play
para retorno e replay automático da fila.
Preço de fábrica: Cr$ 209.900,00
ou em 10 pagtos (1 +9) de Cr$ 20.990,00
Total a prazo: Cr$ 209.900.00

O único que cresce e aparece!
Rádio-gravador estéreo coaxial com múltiplas

entradas e saidas com opcionais(caixas e toca discos)
Ele se transforma no primeiro system portátil.
Preço de fábrica: CrS 188.118,00 ou 10 pagtos
(1 + 9) de Cr$ 18.811,80
Total a prazo: CrS 188.118.00 %

POLYVOX
O som acima do comum 8

PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO \

As ofertas em 10 pagtos são válidas para todos os equipamentos da Linha Polyvox

KI$iG'S SOUN^mi
Ru.i ria ConstitwiçAo r}9
Mu.i da Constituição 33Rua Figueiredo de Magalhães 226 • s (0|a

Av. Rio Branco. 156
lojas 22 e 24

Bfl

5IEREB5BM
Rua Voluntário da Pátria, 1Rua Jardim Botânico, 514-BRua Henrique Dumont. 68-A

CASA

OXTOKII +A CASA 00 SOM
Rua 'ia Quitanda 65

MAESmg)
equipamentos de som^35^

Av Pasteur. 184 (Galeria Cine Veneza)Travessa do Ouvidor 37 • 2° andar
Rua da Quitanda. 30 grupo 502Rua Baráo de Mesquita, 206 ¦ ARua Quinze de Novembro, 49 (Niterói).



para ai" dispute das bm muitos bsiaaos. os ucputactos * e- Alguns acordos lmportantes foram, no en- o candidato a Preslddncla da Republl- descoberto. A vantagem do PDS sobre asReglonals e nas listas derals e Senadores, que ja s&o membros tanto, fechados: o ex-Senador Jarbas Pas- ca tera, assim, como primeira etapa do oposl<;6es no col6glo eleitoral e de 34 votosde uma chapa. Ha natos da conven^ao, entrarSo nas listas de sarinho, por for?a de um deles, sera o novo processo para chegar ao PaWcio do Planal- em 686.
*

'^P 1'prestagSo 30 dias apos.

^ TV^ ^ l
.PJllB Mod. 411 41 cm. 16". Seletor digital • Tecla VT. 13 I II•Mm A VISTA 157.900. ou 21x17.338, = 364.098, V', H

|| 17 If 2feRp L I
I I ¦ Vr \r \r ^ 1'prestag^o 30 dias apbs. Jj| I 11

| 
I 

¦¦.Mod. PC. 2001.-M. 51 cm. 20". Seletor digital t,~V" -1 I ^^¦fflLll II
A VISTA 215.901, ou 3x71.967, = 215.901, I |^^^Bk||| U ^MM*
71 QK7 SemJuros ^
I liVVI REFRIGERADOR CONSUL ET. 2835mensais SENIOR SUPER LUXO • 285 LitrosA VISTA 75.960, ou 24x7.976, = 191.424,
>r 7 Q7ften|acia ftRp

\ \. V¦ 'VI \rl 1* prestapao 30 dias apos

NOVO REFRIGERADOR CLIMAX
|^^KTy\\\ 0° V ~\p"'' *si 01 ..•-" y*' Mod. S.36.P - 360 Litros • Duplex L—" <» a >%ft <» I

^ ^AVISTA 114.13^0U 15x14.496, = 217.440, 
iP[16Tl7^i

io° ^Sc#6 o^V""'"«a1 r\ 14 496 
en,rada a5B*p 

mbmb I |^-H 
*—

O0 •••'"' Tl 
IW Wj 1.' prestagao 30 dias apbs.

uU 
tf^CV REFRIGERADOR BRASTEMP I 

^>1

.*\^0 V\S •• /\(\\j*l Mod. 36-L. 360 Litros • Luxo \ J H8H /^%I ^/i J
9^ A<06 *tS^^ rvV^ . - * CaVJ A VISTA 102.870, ou 10x15.944, = 159.440. B9HHH - - - I^EI / leSliV il ^1

15.944, JiilMI 

—

o\C» /.'.<i»"K *" ..A®'' <-. ft\\v I **_ "J Receiver AM/FM Estereo^ ,o^ ^ ^3 mensais ¦MSMHQHEI joca pjscos Belt Drive
o.«S K0 , O -v^jO 1 A I • BB^^SSa^aSDeck controlado p/microcomputador

^VTAf* „t>P \ » _C\ . 2 Caixas Acusticas
^•iO^pS0 ¥.0 ivOlw *1 fstante Rack
v: ."i *KVrO° ..••" IV3 A VISTA 190.220.ou-15x24.158. = 362.370, Si
^ ' 

///, 
/ 

fl 
• 

c\ SIH 94 15R 2%rp /
c0^t£' •••"" c.^ ••"' II —jjiM-fl I v0« 1.' presla?3o aDOs
V . ^ qVA* ,--<V a I J OKI mensais

' 
r—^ SWTCM^L^EFUNKEN 24oW 

?0V LAVA DORA BRASTEMP ESPECIA^^Bhb\ 1/ mensais ' 
yX RECEIVER TELEFUNKEN 240 W" r> \ ^^Mod. 61-L. Totalmente automatica ^HB\[ 1/ HR-240 • AM/FM • Estereo

JaSF^rO / A VISTA 117.900. ou 5x30 654, = 153 270. ^B®\\ ^J/ / A VISTA 62.900, ou 12x8 681, = 104.172,

mensais mensais

TV NATIONAL PANACOLORMod. TC. 210 ¦ 480 m/m. 20". Sintonia commemória.
Â VISTA 217.470, ou 18x25.379, = 456.822,

entrada 3XKS>
1* prestação 30 dias após

mensais

TV. PHILIPS A CORESMod. 14 CT 3000 • 34 cm. 14". Som e imagem
instantâneos
À VISTA 162.090, ou 10x25.124, = 251.240.

mensais

TV TELEFUNKEN A CORESMod. 411 41 cm. 16". Seletor digital • Tecla VT.A VISTA 157.90a ou 21x17.338, = 364.098,
entrada zeKp
1.' prestação 30 dias após.

mensais

TV. PHILCO A CORES
Mod. PC. 2001.-M. 51 cm. 20". Seletor digital
çletrônico,A VISTA 215.901, OU 3x71.967, = 215.901,
71 QA7 Sem Juros

REFRIGERADOR CÔNSUL ET. 2835
SÊNIOR SUPER LUXO • 285 LitrosAVISTA 75.960, ou 24x7.976, = 191.424,

ZeRp
¦ W I Vl 1* prestação 30 dias após.
mensais

mensais

entrada

NOVO REFRIGERADOR CLÍMAX
Mod. S.36.P - 360 Litros • Duplex
À VISTA 114.135, ou 15x14.496, = 217.440,
1A AQh e"lrada

I i | m V VI 1.4 prestação 30 dias após.
mensais

REFRIGERADOR BRASTEMPMod. 36-L. 360 Litros - LuxoA_VISTA 102.870,_°U 10x15 944, = 159.440,^ f\ VIOIM IUC.OAU, ou

^15.944,
mpnRaiR '

SYSTEM PHILIPS
Receiver AM/FM Estéreo ~~
Toca Discos Belt Drive
Deck controlado p/microcomputador2 Caixas Acústicas
Çstante Rack
A VISTA190.220,0^15x24.158. = 362 370,

mensais

entrada
1* prestação 30 dias após

mensais

SYSTEM MODULAR TtLEFUNKEN 240 W
Receiver HR-240 AM/FM Estéreo
Toca Discos PS-601 ou AP-100
Tape Deck Metal c/equalização
2 Caixas Acústicas C-301
Estante Rack opcional.
A VISTA 224.660, ou 10x34.823, = 348.230,

LAVADORA BRASTEMP ESPECIALMod. 61-L. Totalmente automáticaA VISTA 117.900. ou 5x30 654. = 153 270.

mensais RECEIVER TELEFUNKEN 240 WHR-240 ¦ AM/FM - EstéreoA VISTA 62.900, ou 12x8.681, = 104.172,

mensais
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PDS começa a definir 
quinta-feira 

sucessão de 85
A grande batalha pela sucessão do Pre

sldente João Figueiredo nòo sera travada,
prppriamente, em setembro de 1084, quan-
do o PDS, em convenção nacional, escolhe-
râ o seu candidato. Ela começa nesta quln-
ta-felra, dia 19, quando o partido, nos 23
Estados e nos Territórios de Roraima e
Amapá, terá de registrar as chapas para a
formaçáo, um mès depois, de seus novos
Diretórios Regionais e as dos seus 562 Esta-
dos que escolherão, Junto aos 235 depu-
tados, 46 senadores e 171 membros do Dire-
tório Nacional, o 6o candidato à Presidência
da República dentro do ciclo revolucionário
aberto em 1964.

Até ontem, em nenhum Estado regls-
trava-se movimento para a disputa das
vagas nos Diretórios Regionais e nas listas
de delegados por mais de uma chapa. Há

disputas traumáticas cm S&o Paulo, Rio de
Janeiro, Alagoas e Ceará, mas sem indícios
de disputa aberta nas convenções de lü de
junho, Os membros dos Diretórios Reglo-
nals e das listas de delegados que vierem u
ser registrados, quinta-feira, só poderáo ser
substituídos por suplentes previamente de-
slgnados em cada chapa. No caso da esco-
lha do candidato a Presidente raramente os
suplentes sáo convocados, porque os titula-
res sáo, geralmente, da confiança absoluta
das lideranças de seus respectivos Estados.

O voto

Em muitos Estados, os Deputados Fe-
derals e Senadores, que já sáo membros
natos da convençáo, entrarão nas listas de

delegados regionais c teráo, desta maneira,
direito ao chamado voto plural, Isto ú, vota-
ráo duas vezes na convençáo nacional que
escolherá o Presidente da República, Há
casos de deputados ou senadores que pode-
rao ató votar quatro vezes. É o caso do líder
do Governo, Nélson Marchezan: Ele exerce-
rá esse direito como parlamentar, líder,
membro do Diretório Nacional e delegado
por seu Estado, o Rio Grande do Sul.

Como salráo das convenções regionais
de 19 de Junho, a maioria dos membros da
convenção nacional do PDS (562 delega-
dos), a disputa pelo comando do Partido cm
cada Estado quase que se torna secundária,
Alguns acordos importantes foram, no en-
tanto, fechados: o ex-Senador Jarbas Pas-
sarinho, por força de um deles, será o novo

presidente do PDS no Pará. Os ex-
Governadores Ney Braga e Paulo Pimento!
voltaram a se aliar no Paraná e o segundo
deles assumirá o comando do partido.

A delegação de mais peso na convençáo
nacional do PDS que escolherá o candidato
á sucessáo de Figueiredo será a baiana; 84
membros (25 deputados federais, trôs sena-
dores e 56 delegados). Depois vem a mineira
com 81 representantes, seguida do Ceará
com 60. As menores delegações serão as dos
Territórios de Roraima e Amapá: 12 delega-
dos cada uma, sendo quatro deles depu-
tados federais e, nessa condição, convenclo-
nais natos.

O candidato à Presidência da Repúbli-
ca terá, assim, como primeira etapa do
processo para chegar ao Palácio do Planai-

to, de obter a maioria dos 964 convencionais
que se reunirão em Brasília, em setembro
de 1984, assim distribuídos: 281 parlamen-tares (235 deputados federais e 46 senado-res), 562 delegados regionais e 171 membros
do Diretório Nacional do partido, Depois,homologado, terá de passar pelo colégioeleitoral, Integrado pelos 479 deputados fe-derals e 69 senadores de todos os partidos emais seis representantes de cada Assem-
bléta Legislativa (138 eleitores), Indicados
pelas agremiações majoritárias em cada umdos 23 Estados.

Na convenção nacional do PDS, o voto
é secreto. Já no colégio eleitoral será a
descoberto. A vantagem do PDS sobre as
oposlçòes no colégio eleitoral é de 34 votos
em 686.

Amaral

controla

o Rio
O Estado do Rio de Ja-

neiro comparecerá à con-
venção nacional que esco-
lhera o candidato do PDS
à Presidência da Repúbli-
ca com 15 membros natos

14 Deputados Federais e
o Senador Amaral Peixoto

e mais 30 delegados. Os
Deputados Estaduais — 21

que têm. aliados a Ama-
ral e ao seu genro, Moreira
Franco, atual presidente
regional do partido, o con-
trole das bases, serão dele-
gados.

A decisão de se fazerem
delegados foi tomada pe-
los deputados estaduais
do PDS em reunião de
bancada, há dez dias. Os
federais contra-atacaram,
tentaram dividir um pouco
as 30 vagas, continuam
conversando, mas não têm
apoio de baixo — dos dire-
tórios municipais — para
lançarem chapa de protes-
to. As nove exíguas vagas
das 30 que os estaduais
deixaram irão para alguns
notáveis: o próprio Morei-
ra Franco, o ex-Senador
Gilberto Marinho, o ex-
Deputado Célio Borja e o
presidente da Light, Luís
Oswaldo Aranha, entre ou-
tros.
PACIFICAÇÃO

O Paraná está sem pro-
blemas: os ex-
Governadores Ney Braga e
Paulo Pimentel acertaram
os ponteiros e a chapa úni-
ca a ser registrada quinta-
feira saiu do consenso. O
PDS de Minas foi o primei-
ro, nos grandes Estados, a
fazer suas contas de che-
gar. As correntes do ex-
Governador Francelino
Pereira e do Senador Muri-
lo Badaró uniram-se. Ga-
nhou, com isso o Vice-
Presidente Aureliano Cha-
vés, dono absoluto de um
colégio de 81 votos, dividi-
do entre 27 convencionais
natos e 54 delegados.

Os gaúchos lutam, por
sua vez, para mandar à
convenção nacional um
grupo de 30 delegados uni-
dos, que se somarão aos 15
parlamentares do Estado,
que desejam um candidato
vinculado ao Rio Grande
do. Sul. Em Santa Catari-
na, o Governador Espiri-
dião Amin, o ex-
Governador Henrique Cor-
dova e o Senador (e ex-
Governador) Jorge Bor-
nhausen estão ditando,
júntos, as regras para a es-
colha dos 20 delegados.

No Espírito Santo tudo é
dúvida. Perdidas as elei-
çõés de 1982, o PDS no
Esíado praticamente dis-
persou-se. O Governo ten-
tou reincorporar o ex-
Governador Élcio Álvares
no partido, mas ele recu-
sou todos os acenos do Pa-
lácio do Planalto. Álvares
namora, desde o inicio do
ano. o PDT de Leonel Bri-
zola. Lutam pelo controle
do, partido e dos seus 12
escassos delegados — o do-
bro de sua representação
parlamentar de cinco
Deputados Federais e um
Senador —, o ex-
Governador Eurico Rezen-
de, o ex-Governador Cris-
tiano Dias Lopes e os seus
candidatos derrotados ao
Senado. Camilo Cola e Se-
tembrino Pelissari.

Em Goiás não hã, ainda,
um critério definido para a
escolha dos delegados do
PDS Brigam a família
Caiado e o ex-Governador
Ary Valadão. Um outro ex-
Governador, Otávio Lage,
derrotado em novembro
de 1982 pelo pemedebista
íris Resende, assiste a tu-
do, mas não esboça gran-
des protestos por sua qua-
se marginalização no par-
tido. E de paz o clima em
Mato Grosso onde o Go-
vérnador Júlio Campos
conduz o processo por con-
senso Ja em Mato Grosso
Oo Sul o ex Governador
Pedro Pedrossian tenta
niantei o controle do parti
du e com jsso imobilizai o
Deputado Lev.v Dias hoje
sur. rnrtioi expiessao de li
Ueiaiiva
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Maluf luta 
para 

ter maioria dos delegados 
paulistasEm São Paulo, seu grande reduto, o ex- datura do Vlce-PresIdente Aurelluno Cha- vnn rio niivni™ » nin™ Mnm,,™ Em São Paulo, seu grande reduto, o ex

Oovernndor Paulo Maluf, um candidato à
Presidência da República que escapa ao
controle do Palácio do Planalto, busca,
através de um aplicado trabalho de coorde-
nação do Senador Amaral Purlan, fechar os
51 votos do Estado na convenção nacional
do PDS —.17 parlamentares e 34 delegados— em torno do seu nome. Mas nem por Isso
se esquece de produzir fatos de Impacto,
como o de incluir entre os convencionais
paulistas que vão participar da escolha do
candidato do partido a única irmã do Presi-
dente Figueiredo, Maria Luiza Pereira da
Silva.

Dos 17 parlamentares do PDS — mem-
bros natos da convenção — Maluf espera o
apoio de 16, riscando de pleno o Deputado
Herbert Levy, que já se declarou pela candi-

datura do Vlce-Presidente Aureliano Cha
ves. Uma pretensão com a qual não concor-
da um dos atuais dirigentes pedesslstas,
que considera traumático o relacionamento
entre Maluf e os Deputados Federais Malul-
ly Neto, Renato Cordeiro, José Camargo,
Natal Gale e Alcides Franclscato, queacusam o ex-Governador de ter Invadido na
última campanha eleitoral seus importan-
tes redutos.

Abertamente, em São Paulo, só três
Deputados Federais se declaram eleitores
de Maluf na convenção que escolherá o
candidato á sucessão de Figueiredo: Ar-
mando Pinheiro, Luiz Ferreira Martins e
Cunha Bueno. Poucas definições se con-
trastadas com as decisões dos Deputados
Salvador Julianelly, Adail Votorazzo, Antó-
nlo Salles Leite, Giola Júnior, Estevam Gal-

vão de Oliveira e Dlogo Nomura de aguar-
darem o nome das preferencias do Presi-
dente João Figueiredo.

Até o dia 19 — próxima quinta-feira — o
processo de armação do novo Diretório
Regional do PDS paulista (70 membros e
mais o líder do partido na Assembléia) e de
escolha dos 34 delegados à convenção na-
cional que escolherá o candidato á sucessão
de Figueiredo será vivido em clima de ten-
são. Os 22 deputados estaduais, por exem-
pio, querem lugar na chapa de delegados e
só 10 ou 12, segundo Calim Eid, coordena-
dor da campanha de Maluf, poderão ser
contemplados. É que na chapa, bastante
estreitada, terão de entrar, para contarem
com direito ao voto plural, o Senador Fur-
lan e alguns Deputados Federais. E, natu-

ralmente, os notáveis sem mandatos, como
o ex-Governador José Maria Marin; os ex-
prefeitos Reynaldo de Barros e Antônio
Salim Curiatl; os candidatos derrotados ao
Senado, Papa Júnior e Blota Júnior; e o
presidente da Associação Comercial, Ailf
Domingues.

O precavido
Critico declarado da candidatura Paulo

Ma^if, o Governador de Pernambuco, Ro-
berto Magalhães, tomou todas as precau-
çòes para evitar grandes dissidências entre
os 34 delegados que o PDS do Estado
enviará ã convenção nacional do partido,ano que vem, além dos seus 14 deputados
federais e três senadores, estes membros
natos. Ele próprio, o Vice-Governador Gus-

tavo Krause e seus 17 Secretários Integra-ráo a chapa.
Como o critério escolhido em Pernam-

buco contempla como delegados naturais '
os ex-Governadores, dois deles — Nilo Coe-' •
lho e Marco Maciel, hoje Senadores—, terãodireito ao voto plural. Como parlamentares,-delegados do Estado e membros do Dlretó-'rio Nacional do PDS, tanto Nilo como Ma-ciei votarão três vezes.

Uma única dissidência é conhecida em
Pernambuco: a do Deputado Federal João .Carlos Petribu Di Carll, que Já se declarou
malufista. Bem disciplinado, nem assim o
PDS pernambucano fica, nestes dias finais
para a escolha definitiva dos delegados, .
fora de uma linha de fogo. Os deputados
estaduais reclamam pela pouca presença
que terão na chapa.

Bahia tem

TV. TELEFUNKEN PORTÁTIL
Mod. 312 - 31 cm. 12". O menor e mais leve TV.Funciona a luz e bateria.
ÀJ/ISTA 65.500, ou 24x6.878, = 165.072,

entrada ZfefÇp
1.' prestação 30 dias após.

mensais

A VISTA 65.500, 0

/ 6.878,manoüie

'TV. PHILIPS PORTÁTILMod. TL. 6007 • 44 cm. 17". Totalmente""
Vansistorizada.AVISTA 74.130, ou 24x7.784, = 186.816,

entrada 2fef£p
1 prestação 30 dias após.

mensais r

A Vlb I A M.130.

7.784,

IÁ5 ???

STEREO MUSIC CENTRE PHILIPSAH. 928 • 3x1 • Tape Deck eletrônico'controlado por microcomputador. SintonizadorOM/FM. Stéreo. Toca Discos "DC Drive". Com
çaixas "Bass-Rellex".
A VISTA 166.470, ou 5x43.282, = 216.410,

43.282
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-
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MAQUINA
SINGER PONTO DE OyRO
Moa. 660/605 - Gabinete e Motor
Çostura em Linha reta e cirze
A_VISTA 58.400, ou 24x6.132, = 147.168

entrada Zfeftp
1* prestação 30 dias após

mensais

0°

& >>5/
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Cr

«*1 *0
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«.\NÍ^V<6°

1 ^ voP^

°vv

i'SUPER CONGELADOR CÔNSUL: Níod. CN 1247 • 115 Litros1 A VISTA 78.150, ou 15x9.925, = 148.875,
QOl% entrada ZtíZp

W ¦ w ¦¦ Vl 1.' prestação 30 dias í
mensais '

,t| 5*!

FILMADORES 8 SUPER 8 SONOROSMarcas: Chinon, Copai. Mirage e PaximatA partir de 133.300, À VISTA ou 24x13.997, = 335.928,
H 0 007 en,rada Ze^p

o \r I \J I ¦ 1* prestação 30 dias apósmoricaic

CONJUNTO 3 EM 1 SONY ¦ HMK 353-100W.Receiver AM/FM Estéreo
Toca Discos automático
Tape Deck frontal c/pausa
2 Caixas Acústicas
AVISTA 189.300xou 15x24.042, = 360.630,

entrada ZeRp
11 1." prestação 30 dias apos

À VISTA 189.300. oi

24.042,
mensais

CONJUNTO 2 x 1 THORENZ50W
Receiver AM/FM EstéreoToca Discos Automático
2 Caixas Acústicas
AJYISTA 75.420, ou 21x8.282, = 173.922,'

entrada Zbftp
1* prestação 30 dias após.

mensais

f

JBL

CAMARA YASHICA 35mm ME-1 • COMFLASH ELETRONICO SI-300A VISTA 59.900, ou 10x9.285, = 92.850,

9.285,

SYSTEM SG-1 B Sharp 120 WAmplificador C/120 w (PMhO) potência musical. Sintonizador AM/FM Estéreo
. i Toca Discos Belt drive> Tape Deck sistema dolby NR2.Caixas Acústicas bass reflex S

Çstante Rack
ü VISTA 289.790, ou 10x44.918, = 449 180.

:Jbs

44.918,
mensais

FAQUEIRO HERCULES 130 PÇS.
O mais luxuoso e aristocrático. Estojo opcional '
À VISTA 64.930, ou 8x11.818, = 94.544,

,#•••

11.818,
mensais

Á

ÜSlílí

FOGÃO BRASTEMP ADVANCEMod. BFK. 51-P. • Luxo
Ouatro queimadores • automáticoA VISTA 66.710, ou 10x10.340. = 103 400.

.FOGÀO CONTINENTAL 2001
CAPRICE SUPER ¦ 4 Queimadores. Tampa de
Çristal.A VISTA 46.510, ou 18x5.428, = 97.704,

en,rada
V ¦ I ém\f J 1prestação 30 dias i

e-Rio

LOJAS TI ME S SQUARE

X^N^Z

FOGÃO SEMER RIVIERAMod 1020 ¦ 4 Bocas - Luxo
À VISTA 19.530, ou 24x2 051, =
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a maior

delegação

É da Bahia a maior re-
presentaçào na convenção
nacional do PDS que esco-
lherá o candidato à suces-
sào do Presidente João Fi-
gueiredo: 28 membros na-
tos (25 Deputados Fede-
rais e três Senadores) e 56
delegados, num total de 84
votos. Os delegados, pordecisão dos chefes das três
correntes de sustentação
do partido no Estado: ex-
Governador Antônio Car-
los Magalhães e Senadores
Luís Vianna Filho e Ju-
tahy Magalhães, serão es-
colhidos apenas pelo Go-
vernador João Durval.

Fica evidente, pelo rela-
cionamento entre Antônio
Carlos e João Durval, queo ex-Governador será pra-ticamente o dono da maio-
ria dos delegados baianos.'
Durval segue, sem ne-
nhum sinal de rebeldia, a
liderança de Antônio Car-
los. E a Bahia, com as pe--
quenas cisões já conheci-
das — a mais forte é a do
Senador Lomanto Júnior e
seu filho Leurse mostrará
na convenção nacional do
partido como uma das de-
legaçòes mais unidas e fe-
chadas.

CUIDADOS

Em todo o Nordeste, os
Governadores, que vão
conversar sobre sucessão
com o Presidente Figueire-
do, no próximo dia 25, es-
tão tomando todos os
cuidados possíveis para fe-
char as chapas. Amanhã, o'
Piauí definirá a sua, seni
problemas: todas as lide.-
ranças locais reconhecem
que o Governador Hugo
Napoleáo é o comandante--
em-chefe das articulações,
finais.

No Ceará, o Governador
Gonzaga da Mota, o Sena-
dor Virgílio Távora. o Vice-
Governador Adauto Be-
zerra e o Ministro César
Cais vão dividir provável-
mente as 40 vagas de dele-
gados: o dobro dos 20 par-
lamentares — e conse-
qüentemente membros na-
tos da convenção nacional. •
Com seus 60 votos, o Ceará
tem, depois da Bahia, e de.
Minas, a maior delegação."-
Difícil é a escolha em Ala-
goas: há, como no Ceará;
quatro grupos, mas com
uma diferença, que é a ri-/
validade entre eles. Os cea-
renses brigam, mas aca-
bam se acertanto. Os ala-'
goanos — divididos entre 1
as correntes do Governa-,
dor Divaldo Suruagy, do ,ex-Governador e Senador
Guilherme Palmeira, do
ex-Prefeito e atual Depu:
tado Federal Fernando
Collor de Mello e do ex-
Governador Theobaldo
Barbosa — estão encon-,.
trando dificuldades para ,
conversar.

No Maranhão, o Senador .
José Sarney, apesar de de- -
ter o comando absoluto,',
das bases partidárias, está ;
conversando com as ou- '
tras lideranças do Estado "
para chegar ao consenso.
Assim, os Senadores Ale-
xandre Costa e João Cas-
telo — este ex-Governador
— influiráo no processo,
que tem a coordená-lo, pe-
la força do cargo, o Gover-
nador Luís Rocha. Não há
problemas maiores no Rio
Grande do Norte e na Pa-'
raíba.

Já no Norte do país, re-'
gistram-se problemas no
Amazonas, onde a força da
candidatura de Gilberto
Mestrinho (PMDB), vito-
riosa, praticamente dizi-
mou o PDS. o Governador,
de Rondônia, Coronel Jor-
ge Teixeira, comanda o
processo com máo de ferro.
Além de seus oito conven-
cionais natos (cinco depu-
tados federais e três sena-
dores), o novo Estado indi-
cará mais 16 delegados. Os
parlamentares serão in-
cluídos na chapa e terão
direito ao voto plural. O
ex-Senador Jarbas Passa-
rinho será o novo presiden-
te do partido no Pará e os
delegados sairão do con-
senso. O Acre vive os mes-
mos problemas do Amazo-
nas. (O levantamento so-
bre a escolha dos delega-
dos do PDS à convenção
nacional que escolherá a
candidato á sucessão de
Figueiredo é das sucursais,
correspondentes e colabo-
radores do JORNAL DO
BRASIL).
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Perfil da Crise
Falta dizer em que consiste, onde BC localiza e

(|iial mui exteilHÃo; um» (|iir luí unia crise em evolução,
instalada ou prevista a enrto prazo entre os executores
do alto plano da abertura, iodos os sinais externos
levam a crê-lo. Còmo existem afinidades estreitas entro
o atual período presidencial <• o primeiro do loupi ciclo
rcvolucioniirio. a súbita llirbaçflo sofrida pelo processo
de reversfio dcmocrrttica na altura de 1905 parece dar
o balizamento da situação atual.

O nome do Presidente C.astcllo foi, aliás, recen-
temente invocado pelo General Arni/.aul, provocado
por um repórter a resumir nos seguintes termos sua
opinião sobre a tese da reeleição do General EJjriiçJrc-
do: o militar considera sempre, por formação profissio-
liai, que a missão recebida — de qualquer natureza —
deve ser cumprida dentro do prazo que lhe 6 conferido
pela Constituição, por uma lei específica ou por seu
chefe, Isto em princípio. Ilã situações em que o militar,
upesar de seresta sua inclinação mais forte, reconhece
que a missão se desloca cie plano e pode ter seu prazo
submetido a unia revisão, por exemplo! do Congresso.
Eis, em palavras não textuais mais exatas quanto ao
sentido, o que disse o general ao jornalista insistente
que o levou a falar da reeleição presidencial e a
lembrar o Marechal Castello, que' chegara a escrever
longa carta ao Senador Daniel Krieger contra a
prorrogação de seu mandato mas acabou por aceitá-la
ante a gravidade da crise que lavrava entre os grupos
revolucionários militares e civis.

Vale o paralelo entre os dois chefes de Estado
pela identidade da noção de honra (pie em ambos se
fazia por vezes de expressão rude o que, sem embargo,
não impediu o primeiro de recitar de uma convicção
constitucional, levando-o não apenas a aceitai: mais um
ano de mandato mas a utilizá-lo pára extinguir os
Partidos e munir-se de novo instrumento que o sobre-
pôs aos outros Podcres da República e aos direitos dos
cidadãos.

No raiz daquela crise jamais declarada; senão
quando tomou a expressão sinistra do Al-2, estava o
processo da sucessão presidencial! Ainda por uma
questão de sentimento de honra, não admitia o Presi-
dente Castello que a cassação de um dos candidatos —
Juscelino Kubitschek — servisse para garantir a
vitória de seu contraste: Carlos Lacerda. E a eleição
era direta. Para vencer a crise, o Presidente aceitou
firar 110 Governo mais um ano. Km síntese, a eonse-
qiicncia dessa transação entre sua consciência e a
realidade palpável das ambições desencadeadas em
torno dele foi a liquidação do sistema partidário com a
adoção, por acréscimo de segurança, da eleição indirc-
ta do sucessor.

A principal conseqüência, entretanto, que seria
até mais próprio tomar como causa, foi a transforma-
ção imediata da sucessão presidencial de falo político
(como desejava o Presidente) cm falo militar.

É irresistível aproximação atual entre as duas
situações, como entre os dois homens aos quais o
destino deu a missão de conduzi-las. O caráter aberto
do General Figueiredo, por diferença de temperamento
ç herança genética, ainda é nele mais acentuado que 110
Marechal Castello. Tão nítido se desenhou com o tempo
seu perfil perante a nação, que nenhum brasileiro —
tanto entre os que o admiram e estimam como entre os
que lhe fazem restrições partidárias — o imaginaria
negaceando diante de 11111 fato, tergiversando em face
de um problema sobre o qual devesse opinar ou usando
de evasivas para camuflar um sim 011 um não com os
disfarces de seu contrário. Pela primeira vez, a
palavra direta do Presidente foi debaldo esperada pela
nação, desejosa de saber qual sua reação à campanha
dçiéncaaeada à porta de seu gabinete de trabalho para
lhe promover a reeleição.

Feia primeira vez o General Figueiredo preferiu
ialar por pessoas interpostas, ora 11111 deputado sem

maior responsabilidade, ora um líder partidário de mui
área de apoio parlamentar, ora um governador. Tain-
bem pela primeira vez ninguém conseguiu atribuir-lhe
algo parecido com sua fórmula predileta do "sim sim,
não não". O que predomina são as formas dubitativas,
(pie progridem sem comprometer diretamente a pala-
vra do Presidente mas avançam de qualquer forma 110
clima gctuliauo do talvez: um porta-voz disse primeiro
lê-lo ouvido classificar a emenda da reeleição como"democrática", embora sem manifestar interesse; ou-
tro acrescentou o qualificativo "ética"; e tun terceiro
nas últimas horas garante tê-lo ouvido qualificar a
proposição como "oportuna''.

lisse dado, ileniiuciador de uma alteração de
comportamento que revela uma violência ao tempera-
monto do Pr.c8idcntc| dá o que pensar e constitui em si
mesmo, mais que a idéia 1I11 reeleição como fórmula
política, igotivo de preocupação pura quantos acompa-
tiham os progressos da abertura sob sua liderança
firme, decidida c até contundente 110 modo dc ser
exercida. U111 Ministro dc Estado apresenta-se como
patrocinador da respectiva emenda constitucional,
acionando um deputado amigo para fazê-la circular já
cm fase adiantada de coleta de assinaturas dc apoio. O
líder da maioria na Câmara se pronuncia, em termos
simpáticos. A Oposição, pelos seus setores diversos,
está sendo consultada sem nenhuma preocupação dc
sigilo —o que é bom mas pode confirmar o (pie de mau
se insinua na movimentação parlamentar c partidária.

A evocação do General Arnizaul encontra ulti-
mamente 11111 correspondente quase perfeito em outras
palavras (como sempre) atribuídas ao Presidente.
Atribuídas mas não desmentidas: o General Figueiredo
só aceitaria a própria reeleição se o processo de
abertura, do qual é fiador, se apresentasse em situação
de grave perigo na qual a fiança, ela própria, estaria
ameaçada.

Pesadas as circunstâncias, o que daí se colhe é já
a afirmação de 11111 perigo aluai. Conjugue-se a isto a
declaração direta do General Figueiredo em seu pro-
grama de televisão desta semana, quando advertiu (pie
seu esforço para disciplinar o quadro eonvulsionado da
sucessão presidencial está dirigido para resguardar dc
gravíssimos danos o futuro do país. A gradação sofrida
pelos qualificativos aplicados à emenda, integrada com
a afirmação do Mtriistro-Ghefe do Gabinete Civil dc
que o General Figueiredo poderá aceitar a reeleição
"em situação extrema",' parece configurar com toda
nitidez a existência atual (Ia crise.

Se for circunscrita ao processo da sucessão,
restará indagar acerca do que teria falhado. Kalhou a
coordenação, (pie somente agora o Presidente, sozi-
11I10, resolve marear com o empenho dedicado ã
abertura? Ou começa o Presidente, como ocorreu com
os governos estaduais, a desconfiar (pie falho é o
próprio processo de eleição? Mostra-se inelutável a
"ação entre amigos" por ele repudiada 011 haverá outro
meio dc impedir que o Colégio Eleitorál seja fraiiquea-
do às aspirações gerais do Partido do Governo, como
tal?

O próprio Colégio parece estar indicando a
necessidade dc uma reformulação capaz de cóuipalihi-
lizá-lo com o grau de progresso da abertura. Se a
Oposição nele deve permanecer como um simples

' iãjiirifainénto de figurantes,' a idéia da reeleição apre-
senta-se como eoinplicador inexplicável, desde (pie
inviável sem os votos desses figurantes.

Má, pois, indícios dc uma crise em gestação, que
pode colocar o país — num trágico retrocesso de 18
anos — exposto ao risco de ver transformar-se nova-
mente a sucessão presidencial em falo militar e não
político, como queria o Presidente Castello cm 65 e
como quer, fora de qualquer suspeita, o Presidente
Figueiredo. O Presidente Castello loi derrotado num
estágio em que a vitória não dependia de sua compe-
téneia.

Pessoas à Venda

4'

Os governos dos países comunistas estão sempre
prontos a participar de campanhas que denunciem a
violação de direitos humanos nos países ocidentais.
Toda e qualquer denúncia de ofensa aos mesmos
direitos em território comunista é, no entanto, tachada
de "contrapropaganda imperialista". Notícias proce-
.dentes da Alemanha Ocidental desnudam um aspecto¦ desconhecido e brutal do regime comunista na Alemã-
ilha Oriental.

Trata-se da venda de dissidentes políticos ale-
mães orientais para a Alemanha Ocidental! O progra-
ma de compra dos dissidentes políticos foi iniciado pelo• Governo alemão para atender aos reclamos de diversas
organizações de defesa de direitos humanos; existe,
mesmo, previsão orçamentária para este ano 110 mon-
tante de 24 bilhões de cruzeiros. O programa, por sua
vez, interessa à Alemanha Oriental — (pie já recebeu
nos últimos doze anos o equivalente a .">(10 bilhões de
cruzeiros — porque contribui para carrear recursos
externos para a combalida economia comunista.

Esta inacreditável forma de atividade comercial
e original em suas proporções.- O comércio de gente
humana foi praticado em diversos momentos da histó-
ria da humanidade; a escravidão durante séculos
constituiu importante ilem 110 comércio entre ihdiví-

duos e empresas. Os nazistas durante a Segunda
Guerra Mundial negociaram a liberdade de prisionei-

ros em troca de ouro ou dinheiro. Mas a nível
governamental com previsão orçamentária e dotação
especifica o comercio de pessoas é certamente original.

O que se encobre — ou se revela — com toda a

crueza por detrás do interesse da Alemanha Oriental é
a visão que os Kstados totalitários têm do valor da
pessoa humana. No cerne da concepção totalitária do
Estado encontra-se a percepção de que cada homem
tem o seu preço e este preço terá peso e medida
diferentes em função da importância que lhe atribui a
burocracia estatal. Assim, por exemplo, o preço de um
padre dissidente será mais alio do que o de um
trabalhador hraçal ou um professor universitário. O
homem, a pessoa humana, não tem valorem si; vale ua
medida que acrescente ao Estado — 110 caso as divisas
ale ridas— uma contribuição material concreta. Reali-
za-se, assim, de forma sinistra a primeira parte do
ideal socialista: de cada um segundo suas possibili-
dades.

Criou-se no regime totalitário a mais desumana
das formas de exploração do homem pelo homem: a
máquina de repressão aos críticos do Estado trunsfor-
ma-se. portanto, em lucrativa atividade econômica. Ao
manter estoques permanentes de prisioneiros disside.il-
jes, culpados ou não de crimes anli-F,stado. o Governo
da .Alemanha Oriental realiza o sonho dos idealizado-
res do "universo concentracionário nazista (pie tenta-
ram fazei com que a opressão e o terror policial fossem
lucrativos.

A polícia política integra-se nas atividades pro-
diilivas (Io listado ao ser responsável pelo fornecimento
permanente de seres humanos para a comercialização.
As prisões enchem-se, não em nome da segurança do
F.stado. mas da necessidade de fazer 'divisas. Ca-o não
existam dissidente! disponíveis.' o aparato policial
fabrica-os.
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Z Ameaça de Caos
"* Os resultados da ação impen-

sada da Prefeitura ao declarar de
7 utilidade publica para fins de de-** sapropriaçào o terreno da Ladeira

dos Tabajaras começa a produzir*• suas conseqüências. A obra que
deveria ter sido iniciada foi parali-

v sada e a Prefeitura protela ocumprimento da lei.
Nâo existem recursos nos co-

r fres municipais para custear a de-
sapropriaçào, nem mesmo se o
terreno for avaliado por um preço
abaixo do seu valor de mercado.

: Por não poder pagar, a adminis-
r tração mujiicipal apelou para

uma troca de imóveis; este proce-
??

dimento administrativo levado às
suas últimas conseqüências trará,
certamente, a falência do patri-
mõnio público, pois a Prefeitura
do Rio nâo tem propriedades fún-
diárias suficientes para garantir a
demagogia eleitoreira.

O grave é que a administração
municipal decidiu em função de
pressões pretensamente comuni-
tárias e consagrou com a intem-
pestiva desapropriação um pro-
cesso de governo que traz consigo
o caos para a Cidade. Fechou-se
uma obra e com isto a oportunida-
de para que algumas dezenas de
desempregados tivessem acesso
ao mercado de trabalho; negou-se
ao proprietário o seu direito legiti-
mo de ser indenizado; e finalmen-

te não se realizou o projeto que a
Prefeitura prometera à comunida-
de. Todos no final das contas per-
deram.

Diante de mais este exemplo
de despreparo para administrar
cabe a pergunta se a lei de uso do
solo urbano enviada ao Congresso
Nacional não iria. na verdade,
consagrar este tipo de arbitrarie-
dade administrativa. Não se pode
governar com slogans, mas pare-ce que a incompetência adminis-
trativa corre célere em busca de
pseudo-soluçòes que terminam
por agravar os problemas. Neste
episódio pode-se antecipar o que
seria a vida nas cidades brasilei-
ras caso fosse aprovada a lei do
solo urbano.
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Cartas
Comprovação

Tenho lido em várias ruas dessa cida-
de a seguinte frase: "Curioso, um anán-
cio no JB flea mais honesto". Bem, não
resta nenhuma dúvida sobre essa acerti-
va. Li na Revista do Domingo do JB de
17/4/83, página 8, um anúncio acerca de
um lar para idosos. Trata-se de Bem-
Viver Centro de Atividades para Idosos,
à Rua Tustiniano da Rocha, 164, Vila
Isabel.

Visitei a casa no dia 18 e já no dia
seguinte lá estava o meu irmão João
Paria, de 74 anos, viúvo e aposentado,
que morou em quarto alugado. Impres-
sionou-me bastante o calor humano dis-
pensado ao idoso. Está de parabéns a
direção da casa. Desejo o maior sucesso
a Bem-Viver Centro de Atividades paraIdosos. Marcello Faria — Rio dc Ja-
neiro.

Álcool
O Governo realizou a maior campa-

nha já vista no sentido de substituir a
gasolina pelo álcool e gastou milhões de
cruzeiros financiando plantações de ca-
na e destilarias de álcool; incentivou as
indústrias a aumentar a produção de
motores a álcool; diminuiu o valor da
TRU para os carros a álcool e passou a
vender álcool a preço 59% inferior ao da
gasolina a fim de nos liberar do trust da
OPEP que levou os países capitalistas à
bancarrota.

Agora que o seu pedido foi plenamen-te atendido, vem o Sr Oziel de Almeida
com a idéia esdrúxula (JB de 16/4/83) de,
nos próximos ajustes de combustíveis,
dar um maior percentual para o álcool e
taxa menor para a gasolina, arrasando
todo o êxito da campanha realizada.
Que pais ê este? E agora José? Raphael
Galvão Flores — Rio de Janeiro.

Os bebês do Cardeal
Em recente crônica nesse jornal, um

ilustre e conhecido prelado tentou ironi-
zar a preocupação quanto ao crescimen-
to demográfico. Considero-me alvo da
reverendíssima ironia, uma vez que, tra-
balhando em planejamento, sou dos
mais preocupados.

Ora, ao contrário do que insinua Sua
Eminência, engenheiros e economistas
também gostam de criança, mormente
quando limpa, sadia e bem alimentada.
Tanto assim que venho trazer minha
contribuição profissional ao equaciona-
mento do problema, lavrado no mesmo
tom, embora sem a invejável leveza do
cardeal.

Vamos lá. Trata-se, por ora, de rece-
ber e encaminhar na vida os 3 milhões de
bebês da safra 83. De início, para alojar a
garotada e suas felizes mamás, vamos
construir mais 600 mil casinhas tipo Pro-
morar. Se a meta 83 do BNH é 450 mil,
com um pouco de generosidade e gran-deza d'alma, chegaremos lá. Resolvido
esse detalhe, passemos ao primeiro se-
mestre. Durante o aleitamento, propo-mos reforçar a dieta das mamás com um
bifinho de 100 gramas, um ovo e um
copinho de leite. Para isso, com santa
alegria vamos abater uma cota extra de
540 mil cabeças de gado, ordenhar mais
150 mil vacas e recolher os ovos de mais
4 milhões 300 mil galinhas.Agora, o banho do nenê! Para manter
o bebê sequinho, vamos providenciar 2
bilhões 160 milhões de fraldas descartá-
veis (versão de luxo) ou então (na versão
popular) 22 milhões 500 mil m2 de panode algodão, mais 450 milhões de litros de
água tratada e 1 milhão 500 mil kg de
sabão (bastante modesto, aliás; meia
barra de sabão, por nenê, por ano).

É claro que um estudo completo de-
mandaria mais tempo e estudo, uma vez
que envolve a construção de mais 20 mil
salinhas de aula, formação de 60 mil
jovens professorinhas, 12 milhões de va-
cinas e outras miudezas. No entanto,
mesmo imprecisos, esses números per-mitem algumas conclusões. Eles suge-
rem uma alternativa global para o em-
preendimento bastante válida, embora
um tanto fora do contexto, a saber:
exigir dos papás a mesma qualificaçãoexigida na adoção de uma criança. Com
isso estaríamos diluindo as tarefas e
fomentando a austeridade, o que é muito

bom, porque, se a garotada gostar muito
de futebol, vamos ter de construir 30
maracanás por ano.

O cardeal perdoa o pragmatismo c os
cacoetes de quem ganha a vida contan-
do tijolo, longe das grandezas do céu e
dos poderes da terra. É uma profissãobastante lnsíplda, que leva o praticantea ver, no Moisés de Mlguelangelo, duas
toneladas de mármore branco de Ia e 200
horastiomem. Mas que tem lá sua ser-
ventia; quando chegarem as 108 mil to-
neladas de leite em pó para os bebês (2osemestre) alguém vai ter de pesar, empa-
cotar e distribuir esse leite, venha ele da
graça de Deus, da caridade americana
ou do trabalho de alguns brasileiros ridi-
culamente preocupados. Ou nâo virá de
ninguém, o que ê mais provável. Provi-
denciaremos, então, a expansão da Pu-
nabem e da Ilha Grande (a curto e médio
prazo, respectivamente, conforme espe-
clflcado a priori). Ulpiano Ventura Filho— Rio de Janeiro.
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Brasil—Suriname
Desejo elogiar o editorial recente so-

bre a lamentável e apressada aproxima-
ção do Brasil com os sanguinários dés-
potas que atualmente detêm o poder no
Suriname.

Acho totalmente inaceitável a atitu-
de do governo brasileiro neste assunto.
Para quem observa durante muito tem-
po o cenário político deste hemisfério,
um golpe de estado ou a chegada de um
regime antidemocrático não é novidade.
Mas, sim, é novidade a maneira bárbara
da qual o Bouterse eliminou possíveisconcorrentes. Nâo é exagero dizer queaquele jagunço deve ser considerado "o
Idi Amin das Américas".

Os motivos dados pelo Itamarati não
conseguem persuadir. Com certeza, o
Brasil tem direito de seguir a políticaexterna que mais lhe convier, mas travar
amizade com um bando de assassinos,
para quê? As vezes é bom ser indepen-
dente, mas singularizar-se, a que preço?Existe gente sem dúvida, que gosta de se
banhar num lamaçal.

O argumento de segurança também
não convence. Seria muito triste se as
Forças Armadas brasileiras não conse-
guissem esmagar qualquer ameaça ou
do Suriname ou de Cuba. Faz algum
tempo já que fracassou totalmente uma
tentativa de infiltração subversiva da
Bolívia. Uma potência grande como o
Brasil não seria capaz de se defender?
Incrível.

Será que o Brasil vai tremer cada vez
que um anão moral como Bouterse
ameaça se aproximar dos soviéticos?
Cabe lembrar aqui que a Tanzânia, vizi-
nha de Idi Amin, preferiu não formar
amizade nenhuma com ele. E foi a Tan-
zânia que afinal libertou a Uganda do
ditador sem escrúpulos. As nações civili-
zadas fizeram bem ao isolar o Suriname,
aconteça o que acontecer. É inclusive'
mais justo dizer que o Suriname se iso-
lou ele mesmo.

E falando em treino militar para o
Suriname, quem vai dar o treino, o Es-
quadráo da Morte?

Meu desejo mais fervente é que o
povo do Suriname acorde o mais cedo
possível deste pesadelo e que se desfaçc
este regime desprezível. Se o governebrasileiro teima em sua iniciativa desça-
minliada, espero de todo coração que o
povo do Suriname no porvir, vá se lem-
brar que foi o Brasil que se apressou de
maneira indecente a mostrar solidarie-
dade com os assassinos. E tem mais. O
Brasil procura laços de amizade supôs-

tamente para afastar o Suriname de
Influência cubana. Sem me contar entre
os admiradores do Sr Castro, sinto-me
obrigado a perguntar: O que fez o Sr
Castro que possa ultrapassar as barbari-
dades de Bouterse? Nem adianta escu-
tar os slogans infantis de, Bouterse co-
mo pretexto; "Sul-América para os sul-
americanos" etc. Todos aqueles queBouterse mandou massacrar covarde-
mente náo eram acaso sul-americanos?

Nos anos recentes o Brasil tem tido
uma reputação péssima no que diz res-
peito aos direitos humanos. O estado
estava disposto a zombar-se dos direitos
fundamentais a fim de combater toda
ameaça de desordem ou inconformismo,
fosse a ameaça real ou imaginária. Mas,
o pragmatismo cínico desta iniciativa
para com o açougue de Suriname acarre-
ta novas dúvidas sobre a sinceridade da"abertura" e os valores humanos do
atual governo no Brasil.

Afinal, o Sr. Venturini acaba de rece-
ber um prêmio ou medalha de Bouterse.
E certo que teria aceito com igual natu-
ralidade uma condecoração de Átila, o
huno. ou Gengis Khan?

Para concluir, pergunto aos augustos
Senhores de Itamarati e a todos aqueles
envolvidos nesta decisão absurda: Será
que desconhecem por completo o signifi-
cado da palavra "vergonha"? — Douglas
Mac Dougall — Salvador (BA).

Reclamação
Na qualidade de andarilho da calça-

da da praia do Leblon e Ipanema e de
acordo com vários amigos de mesmo
hábito, entendemos que deveríamos en-
viar á essa Seção do JB a nossa reclama-
ção contra as novas barracas da Souza
Cruz lá instaladas para vender cigarros e
guloseimas. Sáo verdadeiros obstruído-
res do trânsito dos pedestres já bastante
sacrificado, principalmente aos sábados,
domingos e feriados, por bicicletas e
cachorros que. diga-se de passagem,
constituem um perigo.

Essas barracas, aiém de estarem to-
mando quase metade da largura do pas-
seio, ainda tèm uma coberta protetora
que limita ainda mais o fluxo dos pedes-
tres por estar a uma altura que obriga as
pessoas mais altas a tomarem cuidado
para náo baterem com a cabeça. Espera-
mos que as autoridades examinem o
problema e tomem as providências ne-
cessarias. Mario Borgonovi — Rio de
Janeiro.

Apelo a González
Aproveitando o ensejo da visita de

S.M. o Rei de Espanha ao Brasil, faço um
veemente apelo ao seu Primeiro-
Ministro Dr Felipe González em nome
das centenas de maquisards torturados
e trucidados bem como dos 25 mil márti-
res judeus belgas entre os quais se inclui
a irmã do signatário desta, enviada para
a morte em Auschwitz aos 17 anos de
idade. Clamo à consciência de S. Ex"
para que seja cassada a cidadania espa-
nhola do criminoso de guerra Léon De-
grelle, extraditando-o para a Bélgica a
fim de que embora tardiamente Justiça
seja feita. Samuel Rozenberg — Rio de
Janeiro.

Carteiro esperto
Recentemente, uma pessoa do inte-

rior enviou-me uma carta, indicando
apenas o meu nome, a rua e esta cidade.
Não havia o n° do edifício, nem o CEP. O
esperto carteiro entregou-me a carta di-
reitinho. E somos um pais subdesenvol-
vido.

Em janeiro último, enviei uma carta
para uma pequena cidade nos EUA. É
um país sabidamente desenvolvido. In-
diquei o endereço todo. Náo indiquei
apenas o código da cidade porque não o
conhecia. A carta não foi entregue por
falta do código. Será que nâo encontra-
ram a cidade? Ela consta de qualquer
enciclopédia. Mas o Correio lá reclamou
o código. Elísio Vafor — Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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General Golbery do Conto e Silva dei-
xou o Governo e o Palácio já lá se vão
quase dois anos. O General podia ter idoabrigar-se entre as montanhas da Serra dos

Órgãos, como fizeram seus companheiros Er-
nesto Geisel e João Figueiredo, mas preferiuum pequeno sitio em Luziánia, no interior de
Goiás. Mais longe da civilização litorânea, tal-
vez; mas, com certeza, bem mais perto do
poder.

Os muitos amigos que o têm ido visitar
falam das alegrias que o General recolhe darude simplicidade da vida no campo. Essa vida
o faz recordar-se dos muitos anos que passou na
caserna, e a lembrança é certamente grata à
sua alma de velho militar. Nos anos (tambémlongos) que passou em palácio, entretanto, o
General construíra a fama não de um homem
de prazeres simples, mas de um requintado e
refinado estrategista político, getuliano e ma-
quiavélico. Naquela época, não havia maquina-
ção ou manobra palaciana, por mais tortuosa
que fosse, que não se atribuísse inevitavelmen-
te ao General Golbery.

Hoje, começam alguns observadores a crer
que essas atribuições de autoria foram exagera-
das. O General teria sido menos o autor pro-
priamente dito (das diversas façanhas perpe-tradas) do que um símbolo, um mito, uma
espécie de padrão militar para uma atitude
política encontradiça e até muito comum entre
as inevitáveis raposas palacianas.Basta ver o que está acontecendo ainda
agora, em Brasília, e que aliás apenas repete,
embora com mais escândalo, o que ocorreu no
tempo do Presidente Médici, quando ia chegan-
do a hora da escolha do sucessor. Então comohoje, ergueu-se nos céus do planalto, soprado
pelos foles da Casa Civil, o balão da reeleição.
Naquela época, apesar da censura prévia im-
posta à imprensa (e que visava, antes de mais
nada, impedir a discussão pública da questãosucessória), a manobra não vingou. E não vin-
gou por duas razões: primeiro, porque o próprioGeneral Médici não queria continuar; depois,
porque o candidato mais forte à sucessão eraErnesto Geisel, irmão mais moço do entãoMinistro do Exército Orlando Geisel, amigo
fraternal do Presidente.

Tudo está bem, quando acaba bem. Hoje,
em Brasília, o Palácio manifesta o seu desinte-
resse pela reeleição, mas com o cuidado de não
matá-la no ovo. A tese da reeleição, diz o
Palácio é "ética", é "democrática" e, em princi-
pio, nada se pode dizer para condená-la. Ainda
esta semana, na televisão, o próprio Presidente
disse que só aceitaria reeleger-se diante de uma
crise gravíssima (a que já temos não chega?) e
se fosse convocado para isso pelas forças politi-cas do país. Que forças políticas? O seu PDS, o
PTB de Dona Ivete e o PDT do Governador

, Brizola? Trocávamos, assim, o Exército Nacio-
nal, propriamente dito, por uma nova armada
Brancaleone...

O que se está tentando impingir ao país,agora, não é a reeleição "em tese". Mas, sim, a
reeleição introduzida às vésperas da sucessão,
para beneficiar os atuais detentores do poder e.
na verdade, esticar-lhes o mandato. Essa reelei-
ção não é apenas antidemocrática; ela é sobre-
tudo imoral; representa a desmoralização e o
achincalhe das próprias eleições e dos princi-
pios democráticos mais comezinhos. E, isto,
para não falar na vontade do povo (manifestada
nas urnas de nôvembro), não falar do descon-
tentamento popular generalizado diante da si-
tuação atual, que seria simplesmente e abusi-
vãmente prorrogada.

Fazendo inchar o balão da reeleição, oPalácio está acabando de enterrar o que resta-
va, entre os militares, da herança de austerida-
de e desprendimento do Marechal Castello
Branco. O marechal, em seu tempo, não admi-tia que se falasse na sua própria reeleição,
porque acreditava que o pior dos males do
quadro político brasileiro era o continuismo.
Era o vicio dos governantes que, alçados ao
governo, tratavam de usar a influência e osvastos poderes dos seus cargos para se perpe-tuarem neles. De fato, desde 1930, o continuís-
mo (getuliano, chimango, gaúcho) foi o princi-
pai fator das mais graves crises sucessórias quetivemos.

Seria quando menos curioso que, agora, um
general-presidente, dito revolucionário, se jun-tasse a Dona Ivete Vargas e a Leonel Brizola
para revigorar no País o vírus e a febre do velhocontinuismo varguista. A hipótese, entretanto,
não parece destinada a vingar (ao menos na
prática), por diversas razões, das quais a princi-
pai seria a disposição do próprio General Fi-
gueiredo que, segundo os seus íntimos, no fun-
do do peito, não quer ficar, quer sair. Espere-
mos que não mude de idéia.

O balão da reeleição seria, assim, neste
instante, menos uma tentativa para valer de
grilagem de um novo mandato suplementar, e
mais uma manobra de despistamento. Seu ob-
jetivo, antes de mais nada, seria turvar aságuas, confundir ainda mais a já tão confusa
questão sucessória e, deste modo, criar espaços
onde possam meter as suas cunhas as raposas
palacianas. Mesmo que não cole, portanto, atese da reeleição terá prestado serviços ao
Governo, ao menos na medida em que ele
precisa ainda confundir a opinião e esconder asua própria fraqueza política.Resumo da ópera: reeleição, não; confusão,
sim. O futuro Presidente da República seráescolhido daqui a pouco mais de um ano, entrefins de 1984 e começos de 1985. E importante
que o processo de escolha esteja firmemente
estabelecido, claramente definido e aceito. Já ébastante mau que esse processo, tal como está
hoje, tenha sido fabricado nos porões do Palá-
cio e imposto ao Congresso Nacional com o
evidente objetivo de privilegiar os atuais donos
do poder. Mas, seria intolerável que ele estives-
se ainda sujeito a maquinações e piruetas de
última hora, ao sabor das conveniências e das
ambições deste ou daquele grupo ou facção.

O Presidente Figueiredo teria sem dúvida o
direito (e até o dever) de propor agora, clara-
mente, modificações no processo estabelecido,
para tomá-lo mais limpo e democrático, desde
que essas modificações pudessem ser discuti-
das pelo Congresso e aceitas pelos principais
partidos, digamos, até o fim do ano.

Mas é indigno dele. Presidente, e é mesmo
uma vergonha para o pais inteiro, que o Palácio
tolere e estimule balões de ensaio e manigán-
cias diversas obviamente destinadas a difundir
a desorientação e a insegurança, não entre os
adversários do Governo, mas entre o povo, os
partidos e a opinião publica em geral.A verdade é que, em matéria de desorienta-
ção e insegurança, basta o que já temos na
ordem económico-financeira. No campo da po-lítica, onde o General tem sabido conduzir com
firmeza o seu projeto de abertura democratica.
o mínimo que se poderia esperar dele era menos
tolerância diante de manobras escusas e coníú-
sionistas, como essas que agora brotam a seu
redor.

A revolução acabou-se. fechou o seu ciclo.
Mas. nem por isso precisava trazer ela mesma
de volta os vícios todos que havia prometidoeliminar: a desordem financeira, a inflação, a
corrupção e, agora, de quebra, o continuismo
getuliano. E dose para elefante.

Coisas da política

O Presidente e o reviralho

A NTES ila definitiva revelação queteve, Munsicur Jourduin perguntouuo Mestre de Filosofia se existem
apenas prosa e verso, e teve de troco a sábia
resposta: "Só; tudo que mio ií prosa é verso;
c tudo que não d verso é prosa".M. Jourdaiu então caiu em si: "Puxa
vida. Há mais de quarenta anos que faço
prosa sem o saber. Fico-lhe muitíssimo
obrigado por me haver ensinado isso". Ao
Presidente Figueiredo bastaram quatroanos para fazer deste país uma democracia,
mesmo com a Constituição de que se serve.

A quem duvidasse o Mestre de Filoso-
fia, de Molière, poderia assegurar pragmati-camente: tudo que não é ditadura c demo-
cracia; e tudo que não é democracia é
ditadura. Por exclusão, vivemos numa dita-
dura sem o sentir. Logo, desfrutamos de
suficiente democracia.

Claro, democracia relativa. A primeira
sucessão presidencial que passa pela abertu-
ra ressalta muito mais a relatividade do que
a democracia. Numa semana. Figueiredo
liberou as aspirações presidenciais reprimi-
das e na seguinte teve que moderar o
apetite dc uma delas. Sete dias foram sufi-
cientes para atiçar os tímidos e intimidar o
atiçado.

Bastou a semana para o coordenador da
sucessão decidir que a Convenção do PDS
será apenas homologatória, porque o voto
decisivo lhe pertence. Figueiredo dispõe-se
a considerar as opiniões dominantes, mas a
opinião predominante será a dele: voto de
Júpiter dispensa empate.

Um mau coordenador se embaraça até
nas coordenadas. Coni os critérios de que se
muniu. Figueiredo tomou a direção oposta
à que pretendeu. Para não passar, porém, à
história das sucessões brasileiras como coor-
denador inepto — e também para salvar a
unidade —o Presidente recolheu seu voto e
passou a trabalhar com o veto.

Arquivo

Monsieur Jourdan (le Bourgeois Gentilhomme,
Molière), numa caracterização da Comédie
Françaiso

Coordenar é dispor as coisas dc acordo
com certa ordem e com algum método.
Coordenador nunca teve poder de veto,
nem aqui nem na China. Quem, no entanto,
poderia dizer isto ao Presidente? Os candi-
datos é que não: são interessados pessoais
e, portanto, suspeitos. Os outros são desin-
teressados demais para botar o guizo no
pescoço do gato. O PMDB pode, mas seria
levar mais água para o moinho da reeleição.

Logo na primeira semana de coordena-
ção, entrou em cena aquela nossa conhecida
hipótese, que não pode ouvir falar em
assunto de sucessão sem se oferecer. Não
fosse, porém, a reeleição, seria sUa irmã
gêmea, a prorrogação. O Presidente ate que
tentou dissuadir os patronos, mas faltou-lhe
retórica. Afinou a resistência quando soube

Wilson Figueiredo
cjnc íi reeleição cru impessoal c c|ucria
apenas ajudá-lo a fazer deste país uma
democracia. Sc e para o bem de todos
(Governadores e Prefeitos), não poderiadesconhecer a face democrática da reelei-
ção: disse então que admitia ficar — desde
que se caracterize alguma ameaça á abertu-
ra do regime.

Não seja por isso: providencia-se um
perigo cm tempo útil. Não é difícil. A
democracia que Figueiredo conseguiu mon-
tar c feita de quase nada — e precisa de
sustentação normativa que está tardando
imprudentemente. A Constituição que te-
mos expõe a abertura a golpes de vento.
Um novo mandato para Figueiredo viria na
medida para fazer-se da colcha de retalhos
que cobre a nossa vergonha uma Constitui-
ção pudica, e uma democracia com o mate-
rial que sobrou das demolições anteriores.

Um Presidente da República (principal-
mente) não pode emitir conceitos categóri-
cos sem pingar um ponto final bem visível.
De preferência, pingar o ponto e fazer
parágrafo. A frase e seu sentido precisamser detidos no ponto. Para não ser indelica-
do com os que insistem em agraciá-lo com
um mandato dc bolso, Figueiredo botou
uma vírgula no lugar do ponto e fez a
ressalva. Desde que a abertura esteja em
perigo, aceita. Aceitou.

Resultado da imprudência: Figueiredo
tropeçou na vírgula e caiu estatelado na
candidatura que o esperava de braços aber-
tos. Não tem mais condições de recusar.
Aceitou para coordenar numa posição mais
confortável, mas nada impedirá a maledi-
céncia oposicionista de apontá-lo por ter
coordenado em causa própria. Adotou cri-
térios que, da mesma forma que as antigas
estradas levavam todas a Roma, podem
levar automaticamente à reeleição.

Figueiredo fez finalmente saber que

considera a reeleição — desde que paratodos — além de democrática, ética eoportuna, Bastaria uni único desses requisi-
tos. Com a soma dos três, torna-se invcncí-vel. Por que então nao aceita o Presidente,
de uma vez, o convite antes que o perigocresça e apareça? Os brasileiros que sesentem gratos ao aviso presidencial já estão
dispostos a pedir-lhe a proteção prometidadepois da vírgula.

No fundo, o que o intérprete presiden-ciai anunciou em nome de Figueiredo —
com um argumento cavo — é o perigo de
um reviralho, cm bom e sonoro português,aquele que Portugal usa para consumo
interno e não exporta nem para o Brasil.

O Caldas Aulete devolve o fôlego ao
brasileiro que sente faltar-lhe o ar diante do
perigo iminente: reviralho é o nome especí-
fico; em Portugal, de uma "reviravolta na
situação política com que sonham sempre
alguns". Uma situação que muda em 180
graus. Nosso estimado Aurélio ainda não
perfilha o reviralho, apesar de ser práticacorrente e até democrática entre nós. Possi-
velmente o Aurélio tem prevenção lusó-
foba.

Reeleição ou prorrogação — eis a solu-
ção. Dá na mesma, é diferença semântica.
Todos ganham com qualquer das duas, ou
pensam ganhar. Menos Paulo Maluf, que
perde um pouco, mas dispõe de dinheiro e
tempo suficientes para esperar.

Então o Presidente, ainda que por hipó-
tese remota, admite o risco de um revira-
lho? Se a hipótese merece alguma conside-
ração, ele não tem por que hesitar. O povoespera que ele diga que fica — para defen-
der-nos a todos. Dos males, o menor. E fica
também a receita: crise insuperável, no
Brasil, resolve-sé com Figueiredo — de
quatro em quatro anos e não mais de seis
em seis.

O FMI e a inflação

CREIO 
que pode ser mais ou

menos óbvio que o Fundo Mo-
netário Internacional não deve

ser favorável à inflação, pois que deve
ter sido criado para combater a insta-
bilidade monetária. Muito embora, na
realidade, a sua atuação se desenvolva
sob o imperativo de uma preocupaçãodominante, qual seja a de criar condi-
ções para que não seja interrompido o
serviço das dívidas externas, contraí-
das pelos países do chamado Terceiro
Mundo. E o que é curioso é que a
inflação desce, nos países que não pre-cisam do FMI, e vai subindo sempre na
clientela desse organismo interna-
cional.

Não há muitos dias, era notícia cor-
rente que a inflação baixara, nos Esta-
dos Unidos da América, de 13,4 para 3,3
como nos informa o colunista James
Reston, através de uma folha tão im-
portante como The New York Times.
Taxa anual, e não mensal, como se
costuma praticar nos países que recor-
rem a expedientes dessa natureza, pa-ra escaparem dos três dígitos das ava-
liações anuais.

O que se consegue realizar, na poli-tica econômica dos Estados Unidos,
não parece estar ao alcance senão das
nações ricas, como a Alemanha Oci-
dental, a Inglaterra, principalmente o
Japão. Vão baixando, em todos eles, as
taxas da inflação. Enquanto nos países
pobres, que são os fregueses do FMI,
não fazem senão subir. Chega-se a ter a
impressão de uma gangorra, num par-
que de diversões. O peso dos dólares e
dos petrodólares acumulados faz des-
cer o lado da tábua em que se colocam
os países ricos, enquanto o outro lado
da tábua sobe sem cessar, com os seus
ocupantes esperneando no vácuo da
ascensão. Sentindo-se assustados e de-
sesperados, pois que, nas gangorras, a
altura vale como perdição, imploram o
socorro do FMI, por entenderem que aí
está a salvação, quando substituem os
tecnocratas daqui pelos tecnocratas de
fora. E as comissões sisudas vão des-
cendo dos aviões, trazendo nos bolsos
receitas milagrosas, capazes de resol-
verem os problemas da inflação e do
custo de vida. Mas serão válidas, e
eficazes, essas receitas?

Uma análise mais detida das fórmu-
Ias defendidas pelo Fundo Monetário
Internacional nos revela que se desti-
nam a um objetivo essencial, qual seja
o de garantir, ou o de possibilitar, o
serviço das dívidas externas dos países
que se intimidam com o vocábulo mo-
ratória. Mais com o vocábulo do quecom a realidade, pois que não deixa de
ser moratória, embora não consentida
ou, de certa forma, imposta aos credo-
res, a cessação ou interrupção do paga-mento das amortizações da dívida con-
traída. Essa a função essencial do FMI,
que está mais a serviço das nações queo criaram e o hospedam, do que da
aflita clientela que o procura nas horas
amargas. Daí o plano para a redução
das importações, com o objetivo de
obter saldos na balança comercial, pa-ra conquistarem as divisas com quesaldar compromissos irrecusáveis.
Desde que se conquiste esse resultado,
tudo mais passa a ser secundário, e os
técnicos do FMI podem regressar tran-
qúilos, com a certeza de um dever
cumprido.

Que importância terá, para esse or-
ganismo internacional, o problema da
inflação ou do custo de vida dos paísesdo Terceiro Mundo? Pois se eles não
moram aqui, e não tém nenhum dever
em face do povo brasileiro? Quandocombate a política dos subsídios à ex-
portação, não faz mais do que defender
interesses dos países concorrentes.
Quando sustenta a necessidade do rea-
justamente do câmbio ao dólar onipo-
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tente, também não está pensando no
Brasil, mas nos países donos das moe-
das de curso internacional. Por isso, o
famoso combate à inflação, que valeu
como um dos argumentos do golpe de
estado de 1964, estã cada vez mais
longe das realidades brasileiras, que
encontram ao seu alcance, talvez com
as bênçãos do FMI, uma série de medi-
das francamente inflacionárias, e que
continuam a ser utilizadas como recei-
tas de sabedoria, sob as recomenda-
ções dos doutores da-economia, ou do.
economês, que há muito tempo se
identificam ou se confundem.

Poderá haver medida mais inflacio-
nária do que as máxi e mínimas desva-
lorizações a que está sujeito o cruzeiro,
antes de mês em mês, e agora quase
que de semana a semana, com a proba-
bilidade de se tornarem diárias? No
momento do golpe de estado de 1964,
bastavam poucos cruzeiros para a
aquisição de um dólar. Nos tempos de
Juscelino Kubitschek, quem dispuses-
se de 60 centavos teria direito a um
dólar. Hoje, a cotação oficial do dólar
passa a 474,29, e tornou-se notícia tão
banal que já desceu da primeira para
as páginas finais de qualquer jornal
que preze a novidade de suas informa-
ções. Que significa isso senão o des-
prestígio da produção brasileira? Se-
não a valorização das mercadorias es-
trangeiras? É um terrível handicap pa-
ra o nosso comércio exportador, mas
que o FMI não combate, uma vez que
redunda em vantagem notória para os
países que o custeiam e dirigem, desde
a escolha da sede para a sua instala-
ção. Tanto mais quando, apesar do
valor decrescente do cruzeiro, o FMI
não dispensa a obtenção de saldos, na
balança comercial, em condições para
cobrir o serviço da dívida externa, não
obstante a imensa dificuldade de obter
tais saldos com um cruzeiro cada dia
mais depreciado.

Outra medida inflacionária, não
censurada pelo FMI, é a da elevação
dos preços dos combustíveis. Sua re-
percussão é imediata no custo de vida
de toda a população, uma vez que se
inclui entre as despesas do transporte.
E o que se sabe é que a transformação
do petróleo, em seus diversos deriva-
dos, está de sobra coberta pelos preços
atuais. Poderia até melhorar a situa-
ção da Petrobrás, se lhe aumentassem
a margem correspondente às opera-
ções que realiza. Bastaria que o Gover-
no não fizesse questão de aumentar
consideravelmente o imposto que vem
exigindo da venda dos combustíveis.
Ao que se sabe, o FMI é contrário a
todos os subsídios, até mesmo aos que
se destinam a reduzir o preço dos com-
bustiveis para o transporte coletivo. O
que ele não quer, e não aprova, é que.fique menos apertado o cinto que já¦está nos últimos furos, mas que pode ir
mais adiante, com o emagrecimento da
cintura a que se aplica.

Assim vai o combate à inflação,
com a adoção constante de medidas
puramente inflacionárias, como o rea-
justamente do cruzeiro e o aumento do
preço dos combustíveis. Convenhamos•que nada disso interessa ao FMI, desde
que o Brasil obtenha, na balança co-
mercial, as divisas de que precisa paraa satisfação do serviço da dívida exter-
na. E se observarmos que desde 1964
não se faz outra cousa do que combater
a inflação, não há muito o que esperar,
para os anos vindouros. Tudo o que se
pode aconselhar a um povo demasia-•damente sofrido, e já com uma gravecrise de desemprego, é aumentar suas•doses de paciência e de resignação, na•esperança de que possam vir da Provi-
déncia Divina dias melhores e mais
animadores. Sobretudo numa hora em
que ninguém admite milagres, e a cre-•dibilidade se escondeu em lugares in-
certos e não sabidos. •.
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V~mWFmm7 j Fric&n CONTINENTAL 2001 Phil Salley Cidade do Mexico — "Cuidado com a agua Hoje, a Cidade do Mexico e uma das maio-
If ir.~_i„.....'• • Iff ^ CAPRICE LUXO The New York Times porque se acaba", martela toda hora a campa- res do mundo.com 15 milhoes de habitantes em
1 IK^lppllE|ii£]l1 ^ ' cictema automatico de Washington — As usinas nucleares nlla do Governo pelo radio e pela televisao, sua regiao metropolitana, sendo comparavel''y yfefr..- arrnHimpntn Tamna de crista! dos Estados Unidos estao ameagadas num esfortjo desesperado para disciplinar apenas a Nova Iorque e a Toquio-Yokohoma.
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mm a nrova de imDactos Mesa de pela relutancia de muitos governos consumo porque realmente a agua esM acaban- Mas, as previsoes sao de que sera a maior do

I gaSSn T |§§ . P . a DotenMs estaduais em desenvolver ou partici- do no vale do Mexico. O pior e que praticamen- mundo no ano 2 000, com nada menos que 30
i iHHSS&i nupimaHnrpq F<ttufa ideal nara Par de pianos de emergencia para ca- te nao 11 ^ rios e as chuvas sao escassas. O que milhoes de habitantes. O diretor-geral de Cons-
IHSm ' 

nrpihaHnc Amnio Forno com sos acidente, requeridos pelo Go- salva sao os pogos cada vez mais profundos, trugao e Operagao Hidraulica da Municipalida-
1 HHH 9 interna verno federal. Na ultima semana, clue produzem agua de qualidade cada vez pior. de, engenheiro Andres Moreno Fernandez, afir-

ftSHHlSMSTSl 
' Comissao de Regulamentagao Nu- Para agravar a sitiiagao, ao se retirar agua do ma que mesmo com a conclusao de todas as

SggMMy il clear (NRC) ameagou fechar a usina subsolo, o solo afunda mais de 20 centimetros obras faraonicas previstas, como a construgao
|j] il' .. —• — „Ji |K=E=BgSBKjBH nuclear de Indian Point, no Estado de P°r ana ° Centra da Capital afundou nas de tuneis de estados distantes ate a Capital

| J EHgiBSjHjHttttj Nova Iorque, a menos que o governo ultimas decadas pelo menos nove metros, (alguns com mais de 400 quilometros de exten-• |Wj s. HMBni local apresente um piano de emergen- ameagando muitos predios. sao), nao sera possivel manter o mesmo nivel—^ \/ ipBHH' cia adequado.ate o dia 9 de junho. Nao havia lugar pior no Mexico para fazer ja deficiente — de agua entregue hoje a popu-V = Os pianos de emergencia para ca- uma cidade. Conta a lenda que os astecas lagao.
CnrtHnanf'iI  sos de acidentes com as usinas nuclea- escolhei am esse vale fechado porque encontra- —O panorama da &gua no Mexico e som-VAniyiiUnld! = res receberam muito pouca atengao lain ac'u' a niistica cena que buscavam: uma brio e vai requerer muito esfonjo do Governo e

¦—tb^m20Q1 ate o acidente na usina de Three Mile aguiacomendo uma serpente. Em 1325, resolve- cla populapao. Ser^ necessario criar uma
}— - ^ SSShHHHII Island, na Pensilvania, em 1979. Desde ram instalar aqui a grande Tenochtitlan, que cultura da agua, para que todos saibam usa-la

Qualidade J t' L entao, o Governo federal ordenou aos '°8° se transformou numa das maiores cidades bem e acabem com o desperdicio atual — diz o
f .. . / /( i t 5 i i 11X 5 l V\ governos locais e estaduais que as do mundo naquela epoca. O conquistador espa- engenheiro, advertindo que a campanha publi-Iclla oe a^O. —; ' ^=3 usinas desenvolvessem pianos de nhol Hernan Cortes de deslumbrou com as citaria iniciada recentemente e apenas o come-
pnr.AnrnNTiNPNTAi onm , emergencia relacionados com procedi- belezas da metropole asteca, coristmida numa ?0. Ele acha que se nao der resultado sera
rBANn driv i rivn • mentos de evacuagao, comunicaQfio, 1 ha no meio de um lago de aguas pouco profun- necessario passar a medidas punitivas, como
sktp'ma >i» arenrfimcntn jnfnmatipn mm ' alarme, abrigo, assistencia medica, das, a 2 mil 240 metros de altitude. Mas, rapida- multas e cortes no abastecimento, como ja esta
disDoTitivod^eni^anra M^ara hiinrf^Ha de ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ prevengao da contamlnacjao das plan- mente, os espanhois comegaram a solrer com sendo praticado pelo Governo do Estado do

teg CMpBflhas a= ortenta* do ma local,aacao. M^oo. que aprovou uma legislaoao nova
aueimadores sendo um deles aiaante publico, etc. Nas cidades da Grande Mexico, fora da
?"™moeSoiTmtComo"alSan 
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 rioicote local lavando o carro, a calpada ou mesmo regando o
A primeira dificuldade era a falta de drena- jardim com mangueira leva uma multa pesada.

o problema em Indian Point e em- Havia enchentes constantes porque Na capital, porem, a nova legislapao precisa ser
= SSS boicote das autoridades a proposta de agua da chuva nao tinha por onde escapar do aprovada pela Camara de Deputados, mas isso

__tragar um piano desse tipo. Baseiam- vale fechado por montanhas vulcanicas. Ja no ja esta sendo providenciado. A Camara ja apro-
BM se em argumentos dos bombeiros lo- comego do seculo XVII, escravos indigenas vou o aumento de 400% nas tarifas do consumo

. cais e outros funcionarios dos servigos construiram um corte que levou 160 para licar de ^gua.
de emergencia, que alegam nao estar pronto. No inicio do seculo XX, as inundagoes

/.TTI" *bem treinados e equipados, e na recu- pioraram e se fez uma segunda saida artificial O dosificador
Z/flNrrfnlFw. sa m°toristas de onibus em partici- do vale: o canal de dcsagiie, que funciona ate

/ST?"£rfm^\\\K^\ par do piano. h°''e;T cn , , Mas, nao basta medir a agua. Moreno Fer-LUt.l l-« AlYN Nenhuma outra usina esta ameaga- N°s anos 5°. 0 sol° do Mexico ja estava nandez acha que e preciso tambem limitar a
a. ^ da de fechamento iminente, mas em afundando rapidamente, a tal ponto que quantidade entregue a cada consumidor Para" 111 ™ outras comunidades a exigencia do canal de desague. que funcionava gragas que iSSo seja possivel, os tecnicos mexicanosGoverno federal tambem esta tendo giavidade, ficara cjuatro metros acima do nivel acabam de inventar um aparelho denominadoalgum efeito. Algumas comunidades da cidade. A unica maneira de salvar o Mexico dosificador. Instalado na entrada de agua para. exigiram que as companhias de servi- ^as enchentes eia instalar um sistema de bom- cada residencia, o aparelhinho controla a dose

gos publicos arquem com a maior par- bas eletricas para elevar as aguas ao nivel do dteria que pode ser entregue. Se algu£m esque-te dos custos dos projetos, e em outras, canal. cer a torneira aberta ou abusar nos gastos terafuncionarios usaram a exigencia fede- Construido para uma cidade de no maximo o fornecimento interrompido ate o dia seguinteral para conseguir fundos para a cons- 500 mil habitantes, o canal de desague teve de quando tera direito a nova cota.
SBBBBSSBg trugao de pontes ou estradas e por em ser a unica alternativa ate que. ha sete anos, O diretor de Operagao Hidraulica da Cida-

gggBBBBEISBSBal questao a eficiencia dos procedimen- foram abertos tuneis de drenagem construidos de do Mexico aflrma que ainda assim nao
BBSBaHSKa^HBaM tos de emergencia. a mais de 30 metros de profundidade, para nao havera agua suflciente para abastecer a cidadeO Secretario de Energia, Donald P. serem afetados pelo afundamento do solo: hoje, Sugere, portanto, uma outra forma que ja esta

BBjSEg Hodel, diz que o colapso dos planeja- o problema de drenagem esta parcialmente sendo parcialmente usacla: o tratamento de
FOGAO CONTINENTAL 2001 mentos de emergencia ameaga "a via- resolvido, mas a falta dagua e dramatica. aguas negras, ou seja, dos liquidos dos esg^tos

FOQAO CONTINENTAL 2001 ALPINE bilidade da industria de energia nu- Os pogos sao, desde os anos 20, a principal da cidade, para a reutilizagao dessa agua.
ALPINE II Totalmente em ago inox. Sistema de clear". Hodel nomeou um grupo de fonte de agua na cidade. Naquela epoca tinham _ ciaro que nao sera para o consumo fCom Multiforno. Sistema exclusivo acendimento automatico. Mascara trabalho especial para estudar o pro- apenas oito ou dez metros de profundidade, como agua potavel, mas servira muito bem U
que assa mais rapido e por igual. biindada de cristal & prova de blema, e recomendou "agoes federais mas hoje tem que atingir mais de 250 metros. para outras fungoes domesticas, como a descar-
Totalmente em ago inox. Termostato, impactos. Termostato, 4 potentes para solucionar esta situagao". qualidade flea pior ao atingir lengois mais pro- ga do banheiro, para lavar chao, regar plantas,6 potentes queimadores, sendo dois queimadores, sendo um deles Em 37 das 53 localidades nos EUA fundos. A agua salobra, apesar de todo o trata- etc. o importante e que nao se pode ficar
deles gigantes. Amplo forno e estufa. gigante. onde existem usinas nucleares, os go- mento que recebe para se tornar potavel. nao usando agua potavel para essa finalidade, por-

g vernos ainda nao cumpriram a exigen- deixa de ser uma ameaga ao organismo huma- qUe eia esta acabando — diz o engenheiro
fiarantia nlpna dp 1 ano n cia federal. no. E preciso ferve-la. Moreno Fernandez.vjaiouiia pica uc x "»"• - _ Q potencial para a manipulagao Explicam os tecnicos da municipalidade Atualmente, ja estao funcionando na Cida-

da exigencia federal e ilimitado — dis- I116 0 subsolo do vale e fonnado por uma argila de do Mexico oito usinas de tratamento de
se Donald C. Winston, porta-voz do Que se apresenta geralmente inchada por ab- esgoto, que produzem agua para regar plantas

MBBM m^3^ KBStKSMMSSB^K Forum Industrial Atomico. — Em sorver a agua. Com a superexploragao dos em varios parques publicos. Mas. no futuro,
Rlil Kentucky, um municipio insistiu para pogos. o subsolo seca. a argila reduz suas pro- havera duas redes de agua pela capital: uma

JHk*§pr nSfkgBBW Z|v JHL_ que o Governo estadual construisse porgoes, produzindo-se o afundamento do solo. para agua potavel e outra para agua tratada,
ttmvflmK /SpsLJEw jHf uma rodovia em troca da participagao Acredita-se que o centro da Cidade do Mexico assegura o funcionario.
flLAB WBf fgfflg QMHfl KSB em um piano de emergencia. ja afundou mais de nove metros. mas alguns Por enquanto, os bairros ricos ou pobres da
^BBsSr MMc ^BSxSBSheldon A. Schwartz, vice-diretor lugares podeia ter afundado bem mais. cidade sofrem o problema de constante falta
^' da Comissao de Regulamentagao Nu- As igrejas antigas, como a da Santa Cruz, dagua. Nos mais pobres. carrocinhas puxadas

clear para pianos de emergencia. disse no Centro, estao quase dois metros abaixo do por jumentos levam latas dagua as casas. Nos
m . m ~ que alguns membros do Congresso pe- nivel da rua, da mesma maneira que outros mais ricos. instalam-se bombas para sugar a

ji/-JH. jTl. jj-i ¦ diram a comissao que encontrasse predios historicos. O afundamento da cidade. agua da rede publica, enquanto a campanha
gs&swg^ If/jyTM uma maneira de obter licenga para porem. vai prosseguir por um tempo indefinido, nos meios de comunicagao ja se vai tornando

9i §/, if operar independente da participagao porque o Governo nao tem pianos de parar de subliminar: Cuidado con el agua porque se
 local. explorar os pogos. acaba.

A Igreja da Santa Cruz, no (^entro, já está inclinada e a quase 2 metros abaixo do nível da rua
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Chile 
prende mais de 1 mil

em bairros 
que protestam

Santiago — Agentes de segu-
rança e policiais militares chfie-
noa iniciaram ã meia-noite de
ontem uma grande operação de
busca em bairros operários de
Santiago, especialmente os quese destacaram nas manifestações
de repúdio à política sócio-
econômica do regime do General
Pinochet, na quarta-feira. Nove
horas depois, já havia mais de
mil presos.

Com ajuda de alto-falantes, os
agentes de segurança obrigavam
os homens maiores de 14 anos a
sair de suas casas com suas iden-
tificações e, em seguida, em car-
ros especiais, todos eram levados
para campos de futebol das pro-ximidades, onde policiais milita-
res checavam seus antecedentes.
Oficialmente, segundo policiais,
a operação se destinava a "locali-
zar delinqüentes reincidentes".

Explosão de bomba

A operação "de caráter pre-
ventivo", como disse a agência
de notícias chilena Orbe, impli-
cou no cerco de dois dos maiores
bairros suburbanos de Santiago:
San Miguel e La Granja, onde
vivem mais de 1 milhão de pes-
soas. Os jornalistas que foram ao
local puderam ver mulheres e
crianças tentando obter informa-

ções dos seus parentes detidos,
mas sendo contidos por um cor-
dão de isolamento de policiais
militares, postados a 100 metros
de um campo de futebol onde era
feita a triagem. Os tidos como
suspeitos seguiam nos ônibus su-
poslamente para prisões.

Sobre a bomba que explodiu
debaixo de um carro estacionado
em frente ao Comando da Policia
Civil de Valparaíso, na noite de
sexta-feira, informou-se que qua-
tro policiais estavam entre as 10

essoas feridas. Dois policiais so-
eram ferimentos graves, espe-

cialmente o que estava na dire-
ção do carro no momento da ex-
plosáo. Entre os civis feridos le-
vemente, havia crianças, segun-
do a agência UPI.

As três representantes das
Mães da Praça de Maio, da Ar-
gentina, que foram impedidas
sexta-feira de entrar no Chile e
tiveram de voltar a seu país no
mesmo avião em que chegaram a
Santiago, haviam sido convida-
das pelo Grupo, de Parentes de
Detidos e Desaparecidos do Chi-
le, informou ontem o iornal La
Tercera, da Capital chilena. A
entidade do Chile está realizando
uma Jornada pela Verdade, com
o apoio da Igreja e da recém-
formada Frente Multipartidária
do Chile.
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A FOGÃO CONTINENTAL 2001
^ CAPRICE LUXO

Sistema automático de
acendimento. Tampa de cristal
à prova de impactos. Mesa de
aço inox, 4 potentes
queimadores. Estufa ideal para
grelhados. Amplo forno com
luz interna.

INTERNACIONAL JORNAL DO BRASIL
Cldudo do Móxlco

a

EUA podem fechcir
reator sem plano
contra acidentes

Cidade do México, em busca

dágua, 
já 

afundou 9 metros
Rosental Calmon Alves

FOQÃO CONTINENTAL 2001
ALPINE II
Com Multiforno. Sistema exclusivo
que assa mais rápido e por igual.
Totalmente em aço inox. Termostato,
6 potentes queimadores, sendo dois
deles gigantes. Amplo forno e estufa.

Boicote local

O problema em Indian Point é o
boicote das autoridades à proposta de
traçar um plano desse tipo. Baseiam-
se em argumentos dos bombeiros lo-
cais e outros funcionários dos serviços
de emergência, que alegam não estar
bem treinados e equipados, e na recu-
sa de motoristas de ônibus em partici-
par do plano.

Nenhuma outra usina está ameaça-
da de fechamento iminente, mas em
outras comunidades a exigência do
Governo federal também está tendo
algum efeito. Algumas comunidades
exigiram que as companhias de servi-
ços públicos arquem com a maior par-
te dos custos dos projetos, e em outras,
funcionários usaram a exigência fede-
ral para conseguir fundos para a cons-
trução de pontes ou estradas e pôr em
questão a eficiência dos procedimen-
tos de emergência.

O Secretário de Energia, Donald P.
Hodel, diz que o colapso dos planeja-mentos de emergência ameaça "a via-
bilidade da indústria de energia nu-
clear". Hodel nomeou um grupo de
trabalho especial para estudar o pro-blema, e recomendou "ações federais
para solucionar esta situação".

Em 37 das 53 localidades nos EUA
onde existem usinas nucleares, os go-vernos ainda não cumpriram a exigên-
cia federal.

— O potencial para a manipulação
da exigência federal é ilimitado — dis-
se Donald C. Winston, porta-voz do
Fórum Industrial Atômico. — Em
Kentucky, um município insistiu para
que o Governo estadual construísse
uma rodovia em troca da participaçãoem um plano de emergência.

Sheldon A. Schwartz, vice-diretor
da Comissão de Regulamentação Nu-
clear para planos de emergência, disse
que alguns membros do Congresso pe-diram à comissão que encontrasse
uma maneira de obter licença paraoperar independente da participaçãolocal.

Qualidade
feita de aço.
FOGÃO CONTINENTAL 2001
GRAND PR1X LÍIXO
Sistema de acendimento automático, com
dispositivo de segurança. Máscara blindada de
cristal à prova de impactos. 4 potentes
queimadores, sendo um deles gigante.
Termocontrol. Amplo forno.

FOGÃO CONTINENTAL 2001
ALPINE
Totalmente em aço inox. Sistema de
acendimento automático. Máscara
blindada de cristal à prova de
impactos. Termostato, 4 potentes
queimadores, sendo um deles
gigante.

Phil Sailey
The New York Times

Cidade do México — "Cuidado com a água
porque se acaba", martela toda hora a campa-
nha do Governo pelo rádio e pela televisão,
num esforço desesperado para disciplinar o
consumo porque realmente a água está acaban-
do no vaie do México. O pior é que praticamen-te não há rios e as chuvas são escassas. O quesalva são os poços cada vez mais profundos,
que produzem água de qualidade cada vez pior.Para agravar a situação, ao se retirar água do
subsolo, o solo afunda mais de 20 centímetros
por ano. O Centro da Capital afundou nas
últimas décadas pelo menos nove metros,
ameaçando muitos prédios.

Não havia lugar pior no México para fazer
uma cidade. Conta a lenda que os astecas
escolheram esse vale fechado porque encontra-
ram aqui a mística cena que buscavam: uma
águia comendo uma serpente. Em 1325, resolve-
ram instalar aqui a grande Tenochtitlan, quelogo se transformou numa das maiores cidades
do mundo naquela época. O conquistador espa-
nhol Hernán Cortes de deslumbrou com as
belezas da metrópole asteca, construída numa
ilha no meio de um lago de águas pouco profun-das, a 2 mil 240 metros de altitude. Mas, rapida-
mente, os espanhóis começaram a sofrer com a
má localização.

Vale fechado

A primeira dificuldade era a falta de drena-
em. Havia enchentes constantes porque a

água da chuva náo tinha por onde escapar do
vale fechado por montanhas vulcânicas. Já no
começo do século XVII, escravos indígenas
construíram um corte que levou 160 para ficar
pronto. No início do século XX, as inundações
pioraram e se fez uma segunda saída artificial
do vale: o canal de deságüe, que funciona até
hoje.

Nos anos 50, o solo do México já estava
afundando rapidamente, a tal ponto que o
canal de deságüe, que funcionava graças à
gravidade, ficará quatro metros acima do nível
da cidade. A única maneira de salvar o México
das enchentes era instalar um sistema de bom-
bas elétricas para elevar as águas ao nível do
canal.

Construído para uma cidade de no máximo
500 mil habitantes, o canal de deságüe teve de
ser a única alternativa até que, há sete anos,
foram abertos túneis de drenagem construídos
a mais de 30 metros de profundidade, para não
serem afetados pelo afundamento do solo: hoje,
o problema de drenagem está parcialmente
resolvido, mas a falta dágua e dramática.

Os poços são, desde os anos 20, a principal
fonte de água na cidade. Naquela época tinham
apenas oito ou dez metros de profundidade,
mas hoje têm que atingir mais de 250 metros. A
qualidade fica pior ao atingir lençóis mais pro-
fundos. A água salobra, apesar de todo o trata-
mento que recebe para se tornar potável, náo
deixa de ser uma ameaça ao organismo huma-
no. E preciso fervê-la.

Explicam os técnicos da municipalidade
que o subsolo do vale é formado por uma argila
que se apresenta geralmente inchada por ab-
sorver a água. Com a superexploração dos
poços, o subsolo seca, a argila reduz suas pro-
porções, produzindo-se o afundamento do solo.
Acredita-se que o centro da Cidade do México
já afundou mais de nove metros, mas alguns
lugares podei a ter afundado bem mais.

As igrejas antigas, como a da Santa Cruz.
no Centro, estáo quase dois metros abaixo do
nível da rua, da mesma maneira que outros
prédios históricos. O afundamento da cidade,
porem, vai prosseguir por um tempo indefinido,
porque o Governo não tem planos de parar de
explorar os poços.

Hoje, a Cidade do México é uma das maio-
res do mundo, com 15 milhões de habitantes em
sua região metropolitana, sendo comparável
apenas a Nova Iorque e a Tóquio-Yokohoma.
Mas, as previsões são de que será a maior do
mundo no ano 2 000, com nada menos que 30
milhões de habitantes. O diretor-geral de Cons-
truçáo e Operação Hidráulica da Municipalida-
de, engenheiro Andres Moreno Fernandez, afir-
ma que mesmo com a conclusão de todas as
obras faraônicas previstas, como a construção
de túneis de estados distantes até a Capital
(alguns com mais de 400 quilômetros de exten-
são), não será possível manter o mesmo nível —
já deficiente — de água entregue hoje à popu-
laçáo.

— O panorama da água no México é som-
brio e vai requerer muito esforço do Governo e
da população. Será necessário criar uma
cultura da água, para que todos saibam usá-la
bem e acabem com o desperdício atual — diz o
engenheiro, advertindo que a campanha publi-
citária iniciada recentemente é apenas o come-
ço. Ele acha que se náo der resultado será
necessário passar a medidas punitivas, como
multas e cortes no abastecimento, como já está
sendo praticado pelo Governo do Estado do
México, que aprovou uma legislação nova.

Nas cidades da Grande México, fora da
área do distrito federal, quem for apanhado
lavando o carro, a calçada ou mesmo regando o
jardim com mangueira leva uma multa pesada.Na capital, porém, a nova legislação precisa ser
aprovada pela Câmara de Deputados, mas isso
já está sendo providenciado. A Câmara já apro-
vou o aumento de 400% nas tarifas do consumo
de água.

O dosifícador

Mas, não basta medir a água. Moreno Fer-
nandez acha que é preciso também limitar a
quantidade entregue a cada consumidor. Para
que isso seja possível, os técnicos mexicanos
acabam de inventar um aparelho denominado
dosifícador. Instalado na entrada de água paracada residência, o aparelhinho controla a dose
diária que pode ser entregue. Se alguém esque-
cer a torneira aberta ou abusar nos gastos terá
o fornecimento interrompido até o dia seguinte,
quando terá direito a nova cota.

O diretor de Operação Hidráulica da Cida-
de do México afirma que ainda assim, não
haverá água suficiente para abastecer a cidade.
Sugere, portanto, uma outra forma que já esta
sendo parcialmente usacla: o tratamento de
águas negras, ou seja, dos líquidos dos esgotos
da cidade, para a reutilização dessa água.

— Claro que não será para o consumo
como água potável, mas servirá muito bem
para outras funções domésticas, como a descar-
ga do banheiro, para lavar cháo, regar plantas,etc. O importante é que não se pode ficar
usando água potável para essa finalidade, por-
que ela está acabando — diz o engenheiro
Moreno Fernandez.

Atualmente, já estão funcionando na Cida-
de do México oito usinas de tratamento de
esgoto, que produzem água para regar plantasem vários parques públicos. Mas. no futuro,
haverá duas redes de água pela capital: uma
para água potável e outra para água tratada,
assegura o funcionário.

Por enquanto, os bairros ricos ou pobres da
cidade sofrem o problema de constante falta
dágua. Nos mais pobres, carrocinhas puxadas
por jumentos levam latas dágua às casas. Nos
mais ricos, instalam-se bombas para sugar a
água da rede publica, enquanto a campanha
nos meios de comunicação já se vai tornando
subliminar: Cuidado con el agua porque se
acaba.

Washington — As usinas nucleares
dos Estados Unidos estão ameaçadas
pela relutância de muitos governos
estaduais em desenvolver ou partici-
par de planos de emergência para ca-
sos de acidente, requeridos pelo Go-
verno federal. Na última semana, a
Comissão de Regulamentação Nu-
clear (NRC) ameaçou fechar a usina
nuclear de Indian Point, no Estado de
Nova Iorque, a menos que o governo
lócal apresente um plano de emergên-
cia adequado, até o dia 9 de junho.

Os planos de emergência para ca-
sos de acidentes com as usinas nuclea-
res receberam muito pouca atenção
até o acidente na usina de Three Mile
Island, na Pensil vânia, em 1979. Desde
então, o Governo federal ordenou aos
governos locais e estaduais que as
usinas desenvolvessem planos de
emergência relacionados com procedi-
mentos de evacuação, comunicação,
alarme, abrigo, assistência médica,
prèvençáo da contaminação das plan-
tações, campanhas de orientação do
público, etc.
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TELEVISOR PHILCO
Modelo B-269 M - 44 cm (17")Totalmente
transistorizado. Alta fidelidade sonora. Controles
deslizantes. 1 ano de garantia total. Produzido na Zona
Franca de Manaus.

à vista 82.900,
ou 18 x 9.360,
total 168.480, 9.360, mensais

TELEVISOR PHILCO 14 COLOR
Modelo PC 1401 - 36 cm - (14") Cinescópio Black
Matrix, In Line Tricontrol. Tecla VTR que permite
ligação de vídeo-cassete PAL-M 1 ano de garantia
total. Produzido na Zona Franca de Manaus.Tecnologia
Philco/Hitachi.
à vista 179.900,
ou 18 x 20.600,
total 370.800,

SCJPER TRANSISTONE PHILCO
rádio portátil transistorizado

mais vendido no Brasil.
3 faixas de ondas. 2 antenas.

ano de garantia total.
à vista 12.800,
ou 10 x 1.995,
total 19.950,

mensais RADIO RELÓGIO DIGITAL
ELETRÔNICO PHILCO
Modelo B-505
Funcionamento ininterrupto do
relógio e alarme, mesmo faltando
eriergia elétrica. Dígitos de
24 horas. 1 ano de garantia total.
Rádio AM/FM.
à vista 47.500,
ou 15 x 5.390,
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5.390,mensais
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TELEVISOR PHILCO 20 COLOR
Modelo PC 2002 - 51 cm - (20") Cinescópio Black
Matrix, ln Line Tricontrol. Tecla VTR que permite
ligação de vídeo-cassetè PAL-M 1 ano de garantia total.
Produzido na Zona Franca de Manaus. Tecnologia
Philco/Hitachi.
à vista 213.900,
ou 22 x 22.380,
total 492.360, Ai Ai li#iflf m mensais22.380,

VIDEO-CASSETE
DECK PHILCO

Modelo PVC 1000-
SistemaVHS
Localizador Visual.
(Visual Search).
Programador para até
10 dias. Controle remoto _ _
com 8 funções. Contador
Digital Eletrônico de fita.
OFERTA EXCLUSIVA DE
LANÇAMENTO: CJMA FITA COM
A HISTÓRIA DE TODAS AS

^ COP^S.

à vista 859.000, ou 15 x 98.400,
total 1.476,000,

98.400;
mensais
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Nas asas da Ibéria:

Quadros Famosos da Espanha

Chegam ao Rio para Exposição

1

PHILCO na BRASiacom

Rio — A Ibéria transportou
para a exposição a sor inau-
ourada dia 18, polos róis de
Espanha, no Musou Naclo-
nal do Bolas Aries, quadros
dos mais conceituados mos-
tres da pinlura espanhola do
século XVII, onde se desla-
cam obras pertencentes ao
Musou do Prado do Madri e
Provincial do Sovilha, além
de coleções particulares e
do instituições religiosas.

Todos os detalhes técnicos
(oram observados pela Ibé-
ria, visando a garantia dessa
preciosa carga que os brasi-
leiros terão a oportunidade
do conhecer. Esse aconteci-
mento poderá ser conside-
rado o mais importante
evento no mundo das artes
plásticas para o Brasil, con-
siderando a qualidade das
obras onde predomina a pin-
tura sacra a simbolizar uma
mensagem de amor e paz.

-/ JORNAL DO BRASIL INTERNACIONAL

Suspeito cios diários

de Hitler se apresenta
Londres c Hamburgo,

Alemanha Ocidental —
O comerciante de reli-
quias do período nazis-
ta, Konrad Kujau, jorin-cipal suspeito de ter fal-
sificado os diários de
Hitler, entregou-se on-
tem à Promotoria Pú-
blica de Hamburgo, que
está cuidando do caso.
Kujau,também conhe-
cido como Fischer, ne-

gou que tenha sido o
falsificador. Disse quenegociou os diários
comprados pela revista
Stcrn por cerca de 2 ml-
lhóes 500 mil marcos
(aproximadamente Cr$
500 milhões), convenci-
do de que eram autênti-
cos, mas só recebeu 300
mil marcos. O resto fi-
cou com os fornece-
dores.

domingo, 1S/B/83 d Io caderno n 13

Diretor da Ibéria,
Aries.

Acrescente-se, ainda, quese trata de uma exposição
inédita e o valor dos quadrosultrapassa a Dez Milhões de
Dólares.

SE O SEU DESEJO É ADQUIRIR
OS MELHORES LIVROS DA ÁREA
JURÍDICA LANÇADOS EM 1983...
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Explosão

desvia lava

do Etna
Calunia — Itália — A pn-

meira tentativa de se mu-
dar o curso de uma erup-
çôo vulcânica foi um su-
cesso parcial, afirmaram
peritos em explosivos que
detonaram 400 quilos de
dinamite nas encostas do
Monte Etna — o vulcão
mais ativo da Europa —
desviando parcialmente a
corrente principal de lava
por canal previamente es-
cavado. O objetivo da ope-
ração é desviar a lava do
Etna para áreas desabi-
tadas.

A lava, a uma tempera-
tura de 822 graus centígra-
dos, começou a jorrar do
Etna a 28 de março, e já
formara um rio de quase
sete quilômetros, destruin-
do casas, restaurantes e
plantações. Nas últimas
erupções, a lava estava
percorrendo entre cinco e
21 metros por hora, amea-
çando chegar às aldeias de
Nicolosi, Belpasso e Ragal-
na. Com as explosões de
ontem, supervisionadas
pelo perito sueco Lennart
Aberstein, 28% a 30% da
lava foram desviados, dis-
se à Reuters um dos peri-
tos italianos envolvidos.

O resultado acalmou os
moradores sicilianos, que
temiam que o vulcão rea-
gisse iradamente à inter-
vençáo humana. O Minis-
tro italiano de Proteção Ci-
vil, Loris Fortuna, foi um
dos espectadores das ex-
plosões do Etna, e classifi-
cou a operação de "um su-
cesso excepcional", embo-
ra especialistas insistis-
sem em dizer que tentarão
melhorar a quantidade de
lava desviada.

A primeira explosão da
série ocorreu às 4hl0min
da manhã (hora local) e
levantou uma enorme nu-
vem negra. Vinte segundo
depois, já se podia ver a
lava descendo pelo canal
artificial. Depois, com bre-
ves intervalos, ocorreram
as outras explosões, mas
grande parte da lava conti-
nuou seguindo seu curso
original, embora mais len-
tamente. Do cume do vul-
cão extinto Castelazzo, vi-
zinho do Etna, centenas de
personalidades e jornalis-
tas assistiam à operação.
Ao todo, os custos das ex-
plosões e da construção do
canal foram calculados em
7 bilhões de liras (4 mi-
lhões 600 mil dólares).

Washington — O Presidente dos Estados Uni-
dos, Ronald Reagan, concedeu perdão a Eugênio
Martinez, um dos cinco condenados a prisão pelo
arrombamento da sede do Partido Democrata, no
edifício Watergate, em 1972. Martinez foi o primeiro
dos condenados a receber o perdão presidencial.
Não julgado, Richard Nixon — que renunciou à
Presidência em 1974 — foi perdoado por quaisquer
crimes que pudesse ter cometido, pelo seu suces-
sor, Gerald Ford.

Martinez, que está com 60 anos, cumpriu um
ano e dois meses da pena, que poderia se estender
a quatro anos de prisão, Mas recebeu liberdade
condicional. Atualmente, é gerente de uma conces-
sionária de carros. Disse à UPI que desconhecia
por que Reagan o perdoou, admitindo, porém, quesempre esperou por isto, para ter seus direitos civis
restaurados: "Ser o cidadão que gostaria de ser".
Martinez disse que sua condenação foi um grande
peso para sua família.

Arrombamento

Martinez foi condenado por ter participado do
arrombamento a 17 de junho de 1972, o chamado
escândalo de Watergate. Inicialmente, pensou-se
que o arrombamento era apenas um assalto à sede
do Partido Democrata, mas aos poucos a imprensa
norte-americana começou a constatar vinculação
dos assaltantes com a Casa Branca. O jornalWashington Post, através de seus repórteres
Robert Woodward e Carl Bernstein, conseguiu
uma fonte identificada pelo codinome Deep Throat
(Garganta Profunda) que deu as informações-
chave sobre o caso. Nixon, ameaçado de impedi-
mento pelo Congresso, renunciou dia 9 de agosto
de 1974, Recebeu o perdão de Ford no dia 8 de
setembro do mesmo ano.

ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL — EXER-CíCIO REGULAR DE DIREITO — Marcello Jardim Li-nliares. lí' edição, 770 paus., ENCADERNADOCrS 6.600.00.
O CONTRATO DE SEGURO — Pedro Al vim. li1 edição,
547 págs., ENCADERNADO, CrS 5.390,00.
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estrutura que só será criada
quando a DC liberar-se dos che-
fóes de periferia que gerem pes-
soalmente o Poder".

Assim, a liderança democra-
ta-cnstá espera matar vários
coelhos com uma unic.a cajada-
da: satisfazer os que reclamam
a moralização do partido de
maioria relativa, renovar sua
fidelidade ao centrismo, acenar
com a p(jssibilidade de uma
economia menos estatir.ada e
assisfenciai, mais thatoheriá-
na] capaz de; sacrificar o ideal
do pleno emprego em favor da
luta contra a inflação. Uma Itá-
lia que se continuar votando
pela democracia-crista seria
anti-keynesiana depois do '26 de
junho.

Sem maior dificuldade os
comunistas aceitam a equação
proposta pela democracia-
cristã, seu mais antigo e pode-
roso adversário. E com ela au-
mentam a pressão que há mui-
to vêm fazendo para conquistar
a adesão dos socialistas à pro-
posta de um Governo de alter-
nativa democrática, que exclui-
ria a participação da DC. Enri-
co Berlinguer, Secretário do
PCI, vem pedindo aos socialis-
tas para assumir imediatamen-
te essa alternativa, fazendo de-
la o grande mote de sua campa-
nha eleitorai, renunciando des-
de já — e abertamente — a
qualquer hipótese de nova
aliança do Partido Socialista
com a demòcracia-cristã, sejam
quais forem os resultados elei-
torais.

Berlinguer distingue a alter-
nativa democrática de uma al-
ternativa de esquerda. Insiste
em considerar prematura para
a Itália um Governo de esquer-
da antes de 1988. Inclusive por-
que Berlinguer, como todos os
italianos, sabe que nas próxi-
mas eleições de 26 de junho
nem os comunistas nem os so-
cialistas devem esperar um
grande incremento de votos.
Ate porque o previsto aumento
do número de votos em branco
e o percentual de abstenções
deve punir principalmente o
Partido Comunista. A previsão
é de que o eleitor que votará em
branco ou não comparecerá às
urnas será principalmente o
eleitor mais desiludido com as
esquerdas. Novamente o mais
jovem, que já nas eleições de
1979, pela primeira vez na histó-
ria republicana da Itália, votou
contra o Partido Comunista.

Roma — Uma nova prova da
inoportunidade das eleições an-
tecipadas (para 26 junho), na
Itália e fornecida pela diliculda-
de que os maiores partidos na-
cionais estão encontrando para
renovar e reforçar suas list as de
candidatos. Ou até mesmo para
nao enfraquecê-las.

E realmente impressionante
o número de convites recusa-
dos por nomes expressivos de
todos os setores da vida publica
do pais, assim como o de renún-
cias já comunicadas por outras
grandes personalidades que
não querem candidatar-se a
uma reeleição. O esforço que os
partidos vêm fazendo para an-
tecipar de fato o inicio da cam-
panha eleitoral (marcado para
o 25 deste mês)' até agora não
conseguiu sensibilizar ou entu-
siasmar ninguém.

Desinteresse geral
Estranhamente, num pais

com mais de 2 milhões de de-
sempregados, nem mesmo a
perspectiva de receber um hon-
roso e bem-remunerado man-
dato parlamentar excita como
em outros tempos. O Secretário
da Democracia Cristã, Ciriaco
de Mita. que mais do que todos
os outros lideres partidários
tentou fazer das próximas elei-
çoes a melhor oportunidade pa-
ra renovar e sanear o seu des-
gastado partido, vem ouvindo
não atras de nao. O Partido
Comunista, por sua vez. fez o
que pode para continuar olere-
f.endo a seus eleitores nomes de
ressonância, como o do pintor
Renato Gutuso. do economista
Luigi Spaventa. do filósofo
Massimo Cacciari. e da atriz
Carla Gravina. Mas de todos
eles ja recebeu uma carta de
renuncia e agradecimento.

O desencanto e o tédio dos
bons candidatos são comuns a
massa de eleitores. Hoje o parti-
do do voto em branco ou da
abstenção apresenta-se como
um dos mais fortes, provalmen-
te a única ".surpresa" que as
eleições de 26 de junho podem
reservar. Hoje mesmo estáre-
mos assistindo a uma nova de-
monstraçao desse desinteresse,
no Congresso Extraordinário
convocado pelo Partido Radi-
cal (1 milhão 300 mil votos) pa-
ra decidir se se apresentará
com candidatos próprios ou
simplesmente fará campanha
pelo voto em branco.

Consciente de que a Demo-
cracia-Cristà é o partido que

tem mais a perder, o mais
ameaçado de todos — e não c so
pelo desgaste determinado por
38 anos de Poder, como tam-
bem pelo desaparecimento ou
declínio físico de muitos de
seus principais expoentes —
sua liderança e a mais empe-
nhada e ativa neste começo da
campanha eleitoral, O Secreta-
rio De Mita diz-se muito im-
pressionado pelo conselho que
recebeu do ciemocrata-cristao
Helmut Kohl, que pós fim a um
ciclo de hegemonia dos social-
democratas em seu país. Kohl,
que talvez não saiba da diferen-
ça que existe entre o que ê
alemão e o que e italiano, ofere-
ceu a De Mita o exemplo do seu
sucesso, dizendo-lhe: "Não se
esqueça de que venci as elei-
çoes ria Alemanha Federal com
os votos dos jovens de quem
tirei as bolsas-de-estudo".

De Mita que prometeu reno-
var e requalificar um partido
que há muito tempo vem se
notabilizando pela presença e
participação em todos os es-
cãnclalos italianos, sugestiona-
do pelo exemplo de Kohl e pelo
de Margaret Thatcher, na In-
glaterra, ja acuidiu que a gran-
de mensagem da democracia-
cristã para continuar partido
de Governo será a do "rigor". A
lei e a ordem, essenciais para
um partido que pretende ainda
repropor-se como a expressão
da burguesia mais seria e ope-
rosa. E uma burguesia que. na
opinião do Secretário De Mita,
também não se deve deixar en-
ganar pela proposta moderada
e centrista do Partido Socialis-
ta, de Bettino Craxi.

Na opinião de De Mita, o
grande desafio na Itália conti-
nua a ser aquele entre democra-
tas-cristãos e comunistas.
Qualquer outra alternativa a
esse bipolarismo. seria artificial
e inócua.

Partido diferente
Completando a manobra ta-

tica que pretende evitar uma
transferência de votos da DC
para os socialistas, outro co-
mandante da campanha demo-
crata-cristá, o Vice-Secretário
Roberto Mazzota, reforça a pro-
messa de um partido diferente
e melhor ao eleitorado mais
moderado e assustado da Itá-
lia. Diz que "é preciso despero-
nizar o Estado italiano, e para
isso é necessária uma estrutura
de partido apresentável e civil,
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' 

|

jjjj^ 

04 dias. Visitando: Blumenau, Joinville e Florian6polis - Cr$ 47.400,00^1^ fl

/li ,. . Viaje com classe pela 8®Bjr3 Com direito a aquisHpao . . . S

|1 
de.US$ 500,00 ao Cambio VARIO CRUZEIHO ffl |

Excursao/Roteiro: Transportc Sai'das Dura?ao TrcfcTc7$\M ®
S BUENOS AIRES A6rea 

^ 5/8 dia, 239.000, |

J Exclusive |§
I BUENOS AIRES e 

~ 
T~ I

jjj BABILOCHE &m! 8dias «"«>. 
i

j|| 
LAGOS DO SUL Afiroa* SSb. 14 dia* 340.000, jj &ts§j¦¦• 1

fc$J Buenos Aires, Bariloche e San Martin do Los bS S§ • f""|? ; \""f If 4! fMsass^
E Andes  A6rea Sfib. ,2 dias 402.000. | . . n | j (fc j jj p.- ~ f t

1 SKI em BARBL0CHE |p^ wd* 373.000, '\ jf f ! j , uf i| ft (V
|m Aulas© equiptos., 1/2 pensao 0 Buenos Aires f LbkhbI LsasiSii Easaesl fa,i.u,M litest fast ,\ V\
j£jj inclufdo A6rea SSb. 12 dias 433.000, ^ ffij ¦¦•¦¦-—  ¦'¦  1 *«  ¦¦'  IBSr fX? NT;

1 NORTE ARGENTINO ^ T 
~ 

1 
' 

i^lFTTi eM'FI f™l M\ 
'K\

| Buenos Aires. Cordoba. La Rioja, A6rea ^ ,5200°- | .. . Jl|( : < f. ! / || H , \ \\\pJ Catamarca, Tucuman, Cafayate(Adegas), Salta, " KH El •• : E ' 1 ; Wmi < ¦ S-f 11 \ )0

p 

Jujuy.Humahuaca, Termasde Rio Hondo e A6roa ^ |2 djaj 1 ' ;j, 
j S f j Bj| 1 >i '''J || \

| CIRCU1T0ANDIN0 
~| 1 

(fill |!f I [J^h \ Pf!1!Santiago, Vina Del Mar, Puert Montt, Travessia A6rea S4b. 13 dias 618.000 IS ^ Ijlr i f'* *• I *555? I :\ SB'-/ 7—^—\
^ 

dos Lagos Andinos, Bariloche e Buenos Aires ' Kg K If j Tj | \

^ Dfeente^ 
Rodov- is" 29' Mdia' ™°<x>. 

1 
1' ,' 

| 
_ ;; 

'
^ Sul do Bra'sil, Punta Del Esto, MorKevidto, A6roa Jull'oi21 lod,at 276.000, ^ | |M' I\f [' ^ fivj Buanos Aii-os, Rosirio, Paranfi, Assunpao, _ r— — O 1Us^>«- -tf

^ 

IguayCi lonibus luxo c/ar)  Aftrea" Ju"'§3 
^ 

08 di" *»-000. 

I 
^ 

^ 
^^ ^ 

^ 
^|

| Lxcursao/Rotciro: transportc Safdas Durayao Pre9o Cr$^ 
R

1 FdZDOIGUA^O I 
WncrallSady

| f Hotel San Martin Meia Ponsao. Visitando: AArea 5as./6as. 3/4 dia* M.100, ^ —
JCataratas Brasileiras e Argentina*, Paraguai, H
HI compras. Casino Acaray e Repreia ItaipO H

I FdZDEIGUA£tie 
~ " 

1*ti <« Rodov. S4b. 09 diss 124970. Bffl
| I ASSUNCAO ' 1

|i| Londrina, MaringA, F6z do Igua^O, Cataratas , fin
H ltaif,0 Lago Ipacaray, Atjuncao, Vila Velha e A6rea 2as.feira 06 din 149660 Hij| Curitiba. w' vm H|a[

1 SULDOBRASIL Rodov. SSb. 13 dia* 113.500, |B Bl
^ Porto Alegre, Gramado, Canela, Caixas, Blume-— H
a nau, CamboriQ e Curitiba Afirea 4as.feira 05 dias 114.870, ffll
I HOSPEDAGEM EM HOT^IS DE CATEGORIA; JATO E/OU 0NIBUS DE fl R
| LUXO COM AR CONDICIONADO;TRASLADO E PASSEIOS INCLUIDOS |

I A MAIOR ORGANIZAQAO H
I 2 1 ® 1 TURI'STICA m
1 BSQTI R SUL AMERICANA 

|
S Wifl.l. I . k ^r»l III! Ml—I fl %J —M— Embratur 00979-00-41-3-ABAV 449 W g| »'|
g 

RIO: Av. Copacabana, 195 - Loja 102 Tel: 541-3649 B M
^ ; Sa°Paul°: Av.Sao Luiz, n2-180and. Buenos Aires: Esmeralda, 561 Pip tilH Porto Alegre: R. Anne* Diss, 112-S/403.49 Bariloche: O'Connor, 335 ffl® ^
|Q I Curitiba: R.Comendador Araujo, 143 Mar Del Plata: lncJependencia,1613 H C-' :
|| ; F62 do Iguaeu: Rod.das Cataratas, Km.17 Ro^rio: San Martin, 1051 H || ^
^4 ^.|L?EU A^f °2 

J ^Sjjj^liilZZZ^ fl
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' Armário com
portas de correr:
beleza e maior

^funcionalidade.

Fabricante de arma teme 
perder 

mercado da Líbia
Sfto Paulo — Os fabricantes de arma-

mentos que exportam para a Líbia, p:e-
rando anualmente uma média de 100
milhões de dólares, que ni\o têm registro
na Cacex (armamentos são uma exporta-
çôo paralela), se mostravam nos últimos
dias preocupados com a perda daquele
mercado, que, segundo eles, só será salvo
por uma grande ofensiva diplomática.
Antes eles admitiam que tudo chegaria a
um final feliz, com os aviões líbios saindo
do país, com a carga desembaraçada e
acabando a discussão.

Fontes da Engesa e da Imbel desmen-
tiram ontem à tarde, em São Paulo, que a
Líbia teria suspenso a compra de arma-
mentos das duas empresas (a Imbel for-
nece munições e armamentos leves, e a
Engesa, blindados leves). O pessoal da
Engesa prossegue prestando serviço de
manutenção em Trípoli aos blindados
leves adquiridos pelo Governo da Líbia.
As mesmas fontes explicaram que há
muito boato e que "isto pode ser prejudi-
ciai às negociações que se travam na área
diplomática".

Perda inestimável
Essa exportação média de 150 milhões

de dólares anuais em armamentos, que
compreende munições, blindados leves
sobre rodas, foguetes e bombas, contabi-
lizada paralelamente na balança comer-
ciai do país, deverá ser direcionada para
outro pais, ainda no Oriente Médio, co-
montou um industrial do setor. Na Em-
braer, a preocupação é maior porque as
negociações para a venda de 150 Tucano
e 10 Bandeirante, além de peças de repo-
sição, num total superior a 200 milhões de
dólares, estão interrompidas e ninguém
da sua diretoria comenta o assunto. Um
porta-voz disse que a perda para a Em-
braer é inestimável, caso não se chegue a
uma solução do impasse com a Líbia.

Os negócios na área de armamentos
por parte do Brasil não param. Ainda
esta semana vários vendedores de armas
brasileiras estavam no exterior, incluindo
o Presidente da Engesa e da Imbel, José
Luís Whitaker Ribeiro, que se recusa a
discutir o assunto Líbia antes de uma
solução final. Ele sempre havia dito que
dentro dos aviões líbios estavam arma-
mentos russos e tcheco-eslovaco, descar-
tando a hipótese de armas brasileiras na
carga impugnada.

Hf C
si <2

Na relação comercial Brasil/Líbia, 6curioso que na lista oficial da Cacex aúnica referência a armas, listagem de1981 (a de 1982 ainda náo foi concluída)sáo carabinas para caça e peças para suareposição.
Considerando-se as exportações para-leias e as que estão na listagem da Cacexem 1982, as vendas para a Líbia represen-taram 0,79% das exportações totais do

pais (o total das vendas externas globaisdo Brasil, em 1982, foi de 20 bilhões 175milhões de dólares). A Cacex registraoficialmente uma exportação brasileirade 11 milhões 172 mil dólares em 1982contra 10 milhões 770 mil dólares de 1981
para a Líbia.

A balança comercial Brasil/Líbia pen-de totalmente a favor da Líbia, que em
1981 exportou para o Brasil 349 milhões
de dólares e, em 1982, 329 milhões de
dólares, em petróleo. Mesmo com a lnclu-
são dos armamentos brasileiros, a balan-
ça comercial ainda pende para a Líbia,
com larga vantagem.

Dentro dos 11 milhões de dólares ex-
portados oficialmente em 1981 pelo Brasil
para a Líbia, estão equipamentos para
automóveis, vassouras (dos mais varia-
dos tipos), garrafas térmicas, chapas de
borracha, parafusos, porcas e outros pro-dutos.

Mas na Líbia a Braspetro procura pe-tróleo para o Governo líbio, num contrato
de risco, e há também a possibilidade de
uma empresa brasileira ganhar uma liei-
taçáo para produzir equipamentos parauma gigantesca usina de dessalinização,
em uma concorrência do porte de 900
milhões de dólares, segundo revelou um
ministro, em Sáo Paulo.

As exportações de automóveis, princi-
palmente da Volkswagen do Brasil, paraa Líbia, que em 1981 representavam 2
milhões 797 milhões, em 1982 passaram a
ser de apenas 392 mil 970 dólares e este
ano, a Líbia nada adquiriu, nem peças de
reposição.

As vendas de armamentos que haviam
sido contratados anteriormente pelo Go-
verno da Líbia prosseguem, e o dirigente
de uma indústria bélica comentou sexta-
feira que o relacionamento nunca fora tão
bom como o de agora, apesar dos proble-mas. E complementava: nossos técnicos
continuam sendo bem tratados pelo Go-
verno líbio.

VALE DO ITAJAÍ
05 dias. Visitando: Blumenau, Florianópolis, Joinville e Curitiba - Cr$ 45.800,00

FÓZ DO IGUAÇÚ
Visitando Cataratas Brasileiras, Argentinas, Paraguai e Hidroelétrica de Itaipú.

Rodoviária - 5 dias: Cr$ 56.750,00 - Aérea - 4 dias: Cr$ 123.700,00

CAMBORIÚ ESPECIAL
04dias. Visitando: Blumenau, Joinville e Florianópolis - Cr$ 47.400,00

Com direito a aquisição
de US$ 500,00 ao Câmbio
Oficial

Viaje com classe pela
VARIO CRUZEIRO

^ Excursao/Roteiro: Transportc Safdas Dura^ao Prc$o Cr$NI
BUENOS AIRES A6rea §&• 5/8 dia' »««. I
Exclusive j|________ 7"- I

BARILOCHE 8dia! ^»o. i

LAGOS TO SUL A6rdea S3b. 14 dia* 340.000, 
|||Buenos Aires, Bariloche e San Martin de Los @9Andes A6rea Sfib. 12 dias 402.000, M

SKI em BAHILOCIf gjjfjjj iTdi^ 373.000, R
Aulas 0 equiptos., 1/2 pensao 0 Buenos Aires f§|
incluldo Aferea SSb. |2 dias 433.000, g
NORTE ARGENTINO Rodo. c,h l7 ifA6rea sab- 17 d'»» 352.000, ¦Buenos Aires, Cordoba, La Rioja, |JB
Catamarca, Tucuman, Cafayate(Adegas), Salta, — B
Jujuy. Humahuaca. Term0s do Ri° HcHdc A6roa |2 djaj ^ |

CIRCUiTOANDINO ~§
Santiago, Vina Del Mar, Puert Montt, Travessia A6rea S3b. 13 dias 518.000, ll|dos Lagos Andinos, Bariloche e Buenos Aires 11

SiferenteNA Rodov- IBT^' "*di" W-qqh I
Sul do Brasil, Punta Del Este. Montevideo, Afiroa JuC'oi21 lod,as 276.000. ¦Buenos Aires, Ros£rio, Parani, Assun^ao, — H
IguapG (onibus luxo c/ ar) 1 A6rea |ju" g323 08 di" II

Excursao/Roteiro: transportc Safdas Durajao Prc^o Cr$\

FtiZ DO IGUA£()
Hotol San Martin Meia Ponsao. Visitando: AArea 5as./6as. 3/4 dia* 94.100,
Cataratas Brasileiras e Argentina*, Paraguai,
compras. Casino Acaray e Reprasa ItaipO

FdZDEIGUACtiemm Rodov. S£b. 09 dias 124970-
ASSUNCAO '
Londrina, Maringi, F6z do IguapO, Cataratas ,
ltai{,0 Lago Ipacaray, At*un?ao( Vila Velha a A6rea 2a*.fein 06 din 149660Curitiba. w'

SULDOBRASIL 
Rodov. 

SSb. 13 dia* 113.500,
Porto Alegre, Gramado, Canela, Caixas, Blume- 
nau, CamboriO o Curitiba Afirea 4as.foira 05 dias 114.870,

..wo. uunuum t.yi nu i cio L/C UMI tuUnIA; JA I U t/OU ÔNIBUS DELUXO COM AR CONDICIONADO; TRASLADO E PASSEIOS INCLUÍDOS

A MAIOR ORGANIZAÇÃO
TURÍSTICA

SUL AMERICANA

-> ^. JM- Embratur 00979-00-41-3-ABAV 449
RIO: Av. Copacabana, 195 - Loja 102 Tel: 541-3649

São Paulo: Av.Sao Lúiz, 112-18° and. Buenos Aires: Esmeralda, 561Porto Alegre: R.Annes Dias, 11 2-S/403-49 Bariloche: O'Connor, 335' cil J R-C?nlendadc"' Araújo, 143 M,, Del Plata: Independência,1613; FÔ2 do Iguaçu: Rod.das Cataratas, Km.17 Rotório: San Martin, 1051 OU WO SEU AGENTE DE VIAGENS

Economia mesmo, em dormitórios

completos ou em 
pecas avulsas!

Economize até Cr$ 50.000, em cada peça

Dormitório Barroco duplex
De CrS 189.900, por Cr$

Construção de imbuia com ^ 1
^ I m , Cama de casal  De CrS 20.900, por CrS 17.500,

acabamento seminatural e
detalhes torneados. Armá- Criado-mudo  De cr$ 10.500, por cr$ 7.900,

rio duplex com 4 portas. Cômoda  DeCr$63.900, por Cr$46.000,
Exclusividade Sears! Espelho  DeCr$ 7.900, por CrS 5.700,

Cama de solteiro De CrS 21.900, por CrS 16.700,

Economize até Cr§ 33.200, em cada peça

Abajur para
dormitório

Cúpula de opalina e base
de alumínio em vários
acabamentos à sua es-
colha.

?Preço Baixo é Sears!

Cr$ 8.900

Dormitório Colonial

Padrão cerejeira. À sua es-
colha, armários em dois ta-
manhos: 2,17x2,17 m; 2,07
x 1,80 m, com portas de cor-
rer; cômoda e espelho em-
butidos, e maleiro com 3 ou
6 portas. Puxadores de me-
tal.

Armário grande

c*96.700.
De CrS
129.900, por
Armário médio DeCr$94.900,porCrS 68.900,

Cama de casal De CrS 27.900, porCrS 20.900,

Mesa de cabeceira De ôrS 7.800, porCr$ 5.700,

Banqueta De CrS 5.200, porCrS 3.700,

Cama de solteiro De CrS 22.900, porCrS 16.900,

Use as facilidades do Credi-Sears!

DE 2a A 6a, DAS 9 ÀS 22 H E AOS SÁBADOS, DAS 9 ÀS 18:30 H
SEARS BARRASHOPPING, DE 3? A SÁBADO, DAS 10 ÀS 22 H - 2?, DAS 14 ÀS 22 H
Botafogo BarraShopping Niterói
Praia de Botafogo, <100 Av. das Américas, 4666 Rua São João 42Tel : 286-1522 Tel.: 325-0311 (PABX) Tel : 719-7388

Satisfação
Garantida
ou Seu Dinheiro
de Volta!

Se a compra não agradar,
nós trocamos ou
reembolsamos!
Não é apenas um slogan
de propaganda, é uma
promessa feita a milhões
de fregueses, a ser
cumprida por milhares
de funcionários!

, se valoriza cada dia mais!'

JORNAL DO BRASIL INTERNACIONAL
domingo. 18/5/83 ? Io caderno n 15

B
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^Gabinete 

libanes aprova por

unanimidade acordo coin Israel
Bclrute — O Gablnete libanes apro- hcbrffl'co, e eslabeleetT tuna data para avou ontem por unanlinidado o projeto de assinntura do acordo. Para quo seja im-acordo, mediado pelos Estados Unidos, plemcntado, ha, porfim, nlguns entraves:para a retirada de todas as tropas estran- Israel rccusa-se a salr do Libano se as

gclras do Libano, apesar da forte oposi- tropas sirlas e palestinas nao saltern, e aquo da Snia. O Gabinctc docidiu cnviar Siria rcjeita o acordo, sub u alcR^ecao dommistros a paises arabes para dcflnir quo beneficia Israel, viola a soborania
poslQao libanesa, e formar uma delega- libanesa o ameaca a sepuranca siria
wl 1 f?el° rremie: ?hafiq 

A1' Funeionarios do Governo libanes ar-
Hi i 

' ,5"ra m:in c'un s ''unl 8 gumentam que o acordo nao e um tral.a-usund0 a lortalecer relates" entre L (lc 0, ,om Israel nem normal|za as
sffirjssr 

"oti"-v""b,"6s «««»r>. <**«>««;><«*. Di.
ninuM '¦¦¦ ¦¦¦'¦Mini w iilnniniimi— Z(:m alllcia C1U(1 a fc,lrla na° propos uma

DIVIRTA-SE . JORNAL DO BRASIL 1 ses re^StS^hSe' onNeta* paTses^ra^cmno' o Egit o 
'caJord!m"a

NAlulPAIulUnrF RnfllHl HlfHIIW Todasexta-feira. mmmmmmmmmmmm nya, Israel, para concluir as tradugoos do ja se mostraram dispostos a apoiar o¦¦rajfll fill limit UUI|Wli IWiy Bl»  acordo para o ingles, frances, arabe e acordo.
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DE DESCOilB
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comPra desta cozinha completa

I I If Ml 1 r viliViili wiV; ou ^as ^e^as ^ue

II q 

-| 

ill
ma r f" I III X. i.tft.X.f ..... J ¦ ¦ •. ¦ X&-.V i :

| 
Economize ate CrS 12.900,

| 
I Mesa, cadeira e bufe DeCr5 fcg ; :;ESSri

il Mesa redondaelastica:1,20+0,35m. Mesa 50.900, por cr$40.000, j|:^:

11 Tampo de laminado Fomniplac _ , . DeCrs ^_rtrk •• li"; ;
H texturizado. Pescromados. Cadeira Cadeira 12.500.porcr$ 10.000, 

I ¦h^^.r-

9 cromada, comassentoeencostode De CrS iro nnn " I'liiiiH1 j|j :

^ 
g 

Pa'h'nha. Bufe com 4 portas. 

^ 

Bufe 64.900, por crsoZ.UUU, '

I I ii •?:, • 
. 

' 

•"•^^^^^^'Tropical"

H  
§m Corpo 

branco, com duas opcoes para as portas: pinus natu-

ralelaminadoFormiplacpaciraocerejeira.Amolda-secomper-

^ jWCT fm v. Veja esta sugestao: De Cr$ AAA
J •• [§ JUj ^ arm^r'° ^ p°r*a (40 eni): 190.000, por Cr$ f

Mf s 1 armario de 2 portas (80 cm); ^9 F™ mens.

jm >||| . 1 gabinete de 1 porta (40 cm); OU I igU3is dG CrS i a
Ea " ^ gabinete de 2 portas (80 cm); Total OD"! fX*°$$Z
fl Economize ate Cr$ 6.900, ¦ 1 pnneleiro duplo (80 cm). 3 ptaZO CrS B ¦ a

& .. . sem.entrada
§ Mesa e cadeira De cr$

Mesa retangular: 1,20x0,80 m. Ca- Mesa 44 900,por Cr$38.000, ®!%•

deira com assento anatomico. Am- DeCrs {y^^\\ <T I S3
$ bas 

de madeira marfim escurecida, Cadeim 19.500,por Cr$16.000, U, 11&

|i com pes torTO ^ 

| 

^ 

^ 

^

X 
- Economize ate Cr$ 5.900, Tampo de laminado Formiplac

I 
||j . , _ „ m enn Mesa e cadeira branco. Com duas gavetas e pu-

Economize ate Cr$ 4,50u, Mpq„ rpdnnHo rnm hq n rft 
Mesa xadores de madeira. Nas cores

fel Mesa redonda com ba De5^® n* rjnri branco e bege.
III Base, 

vidro e cadeira DeCrs secromada e tampo de 36.900,porCr$o l„UUU,
S n _i i Base 12.000, por Cr$10.000, madeira cereieira Ca-m Base de mesa cromada e tampo de ' Cadeira
EH wi^rA r^A^rAr, 1 10 J r- PrecoBaixo _  deira cromada com as- DeCrs WfcZWa
i Silr 

'lOmderta- vid,0 6 Sears, CrS28 000, senfo'de palhinha. 12.500.pores 10.000, IK TvL* VS?
^ metro e o mm de espessura. Cadei- ... C\vjg

rrnm^H^ Cr$ /\^\/> Cadeira anatomica cromada,com Prepo Baixo aa Sr <» t'unpr.t m.»" «»• jrr. mis frotanios 1

p 
ra cromaaa estotada. Cadeira 23.500, por CrS 19.000, assento e encosto de piastico 4 Sears! Crsb.,200, f ^

Nao e apenas um slogan de propaganda, e 1
^ Botafogo BarraShopping Niteroi DE 2" a 6' das 9 as 22 h e aos SABADOS. das 9 AS 18 30 uma pronles^a ,elta a .'"''Ifll df fre9u^ses, 1
HI Praia de Botafogo. 400 Av. das Americas, 4666 Rua Sao Joao 42 se. mmpndj por m.ihdrcs dt.- tunciona ios J
H Tel.; 286-1522 Tel.: 325-0311 (PABX) 161: 719 7388 sears barrashopping, de 3' a sabado das io as 22 h 2'. das ,4 as 22 h ¦l„,U.},.|,,L ¦ 11.11! J Ill'lllH.lilfJ UH'.ll'WIHItg

Na supcrfícic ilo Lohli^n, observe
o 4 quartos crc<n.cnlc: \ araiulao,
li\ iii(4, sala iK- jantar, lavalvi,
2 banheiros sociais, copa-cozinba,
área tlc servido, 2 quartos ile
empreuada c i vagas na garagem.

Com espado tle 4H mil m ' de lazer
o prédio tem 2 piscinas, 2 quadras de
tênis, 1 quadra polivalcnte, salinas

seca e a vapor, sala Je ginAsrtca>'áaln
de jogo*, de projeção, plavground.

I.xplore e conquiste o 4 quartos
crescente Sua vida vai entrar tililTia '
nova fase.

Seu imóvel vale muito na troca-
{ ) íinanciamcntoéi.liretoou em 1 5 anos.
Informações no local, Rua Sambalha,
699 - Ed. Bromélia, apt." 701 - Leblonl

¦SyHfy
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EMRM.UM ANÚNCtOQUE NAO QUBIVBDBI DIVIRTA-SE
MADflPflBflVOCÊ.SflOUBMIHmB. ¦

JORNAL DO BRASIL

na compra desta cozinha completa

állteiL ou 
^as Pe?as Que

rw você escolher

Economize até Cr$ 12.900,

Mesa, cadeira e bufê

Mesa redondaelástica:1,20+0,35m.
Tampo de laminado Formiplac
texturizado. Péscromados. Cadeira
cromada, com assento e encosto de
palhinha. Bufê com 4 portas.

De Cr$
Mesa 50.900, por CrO

DeCrS
Cadeira 12.500, por cr$

De Cr$
Bufê 64.900, por Cr$

X4v.-. „ <.W,-W;»C^AÍ«ííí^^Í

Economize até Cr$ b.900.

Mesa e cadeira De crs

Mesa retangular: 1,20 x 0,80 m. Ca- ^esa 44.900, por Cr$

deira com assento anatômico. Am- De Crs
bas de madeira marfim escurecida, Cadeira 19.500, por crs
com pés torneados.

Kit 4 portas

éséa°rs!aiX0 C$51 .000,

Tampo de laminado Formiplac
branco. Com duas gavetas e pu-
xadores de madeira. Nas cores
branco e bege.

- Economize até Cr$ D

Mesa e cadeira

Mesa redonda com ba- De Crs
se cromada e tampo de 36.900, porCrsJ i
madeira cerejeira. Ca- Cadeira
deira cromada com as- De crs
sento de palhinha. 12.500, por Cr$1C
Cadeira anatômica cromada.com Preço Baixo r;
assento e encosto de plástico é Sears! CrS «j

MesaEconomize até

Base, vidro e cadeira

Base de mesa cromada e tampo de
vidro redondo com 1,10 m de diâ-
metro e 8 mm de espessura. Cadei-
ra cromada estofada.

De CrS
Base 12.000, por Cr$

Preço Baixo
Vidro é Sears! Cr®!

De Cr$
Cadeira 23.500, por Crs

Não e apenas um slogan de propaganda, e
uma promessa feita a milhões de fregueses
a sei cumprida por milhares de funcionários'Botafogo

Praia de Botafogo, 400
Tel.: 286-1522

BarraShopping
Av. das Américas, 4666
Tel.: 325-0311 (PABX)

Niterói
Rua São João, 42
Tel.: 719 7388

DE 2" A DAS 9 AS 22 H E AOS SABADOS. DAS 9 AS 18:30 H
SEARS BARRASHOPPING. DE 3J A SABADO, DAS 10 AS 22 H 2". DAS 14 AS 22 H

DI
L'

1RI

y
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Juan Carlos tern^a^io espan h ois

'-j, espcrar horn e sua e
Mf"™lr.,,i.c i-CPFHIAIS

-Pagan de^lm92cm de altura e 80 qui- jMmjm- naoseimpacientounemquandomultos mmS HWgjBWMBI

panhola na abertura de uma Olimpiada. ,* tes de sua primpfra fahr 
ma'° veemen K#jfctj|a

H& muito tempo, na Espanha e em toda ¥^^K^mmmlm^mSB^m^SmSSKKKK3KKBmSi^^^MWmM I ° Rel c'uer ser 0 rei de todos ao ¦WiWlilWll jgg^ J| HHHHHl
^=k^T6mwm?,iSn° Cha^ irre" Juan Carlos, abragado pela mulher, Rainha Sofia ao dar sun mt;smo tempo e de cada um em sua W SBverentemente Juamto II Breve. Ojorna- . •/ • - n- ; ? > ,, u«>mu uiyiu, uo aar sua culture, sua hist6ria e sua tradiran ™ Kylistaitaliano,correspondentedo Corrie- contribm^ao no Dia da Cruz Vermelha, novembro de 82 Um rei que nao excluiria do di'alogo femron^MBanJ BWre Delia Sera em Madri, que o qualiii- A grande esperanga dos espanh6is e o mais astuto e infalivel rinq psnnnhnic democfatico e civilizado nem mesmo BBWPBilBllBBgfo. PAISAGENS |Swcou de Rei de Chocadcira, continua a de que Juan Carlos continue e, possivel a idlia de dar a Juan Carlos Who ™ t velho chefe comunista Santiago Carril- SSSbHSISP' OTH&4MM M
rllT'mo?-riCnaspblicas, recoinhecen- mente, complete oquecomejcou na ma- velho do Conde de Barcelona um trnnn lo' c'ue um ano depois de sair da sua llfido, mais do que o erro, sua leviandade. nha daquele sabado chuvoso de sua para que perpetuasse o Franquismo. 0Secretdl?0' H Visitando: itAlia /Austria /SUIQA HI

Tao necessario proclamagao. Quando disse: "Inicia-se Sem prever e acreditar que 18 meses , „ F- legalidade numa recepqao SSJ alemanha /holanda /bGlgica Bgl„ . . . ... hoje uma nova era na Historia da Espa- depois de sua morte Juanferine fa™„' do Palacio Zarzuela foi surpreendido jl|j JNGLATERRA /FRANQA /ESPANHA ft|lHo e a preocupapao dps espanhois nha. A era que vamos oercorrer juntos ri.hnm Tpor Juan Carlos que, puxando-o uclo 8 Portugal /c. D'azul /riv. das flores R
alBSi^SSriSS'SK ™^"S4^55SSr tssdiieeXd0,° 

"ara ,,m C1°to d° I — 
g

com raras e compreensl.els excetocs meisagem, Juan Carlos toSSou •S«a?S5SS'^5SS2{.*SS»S^ »"*• c,,ral8° D™ siliaso. Hit 9 /Ifc(da mais reac.onana e golp.sta repre- com atos e palavras que D0UC0S como ^ustaria que me expllcara csa historia i Outubro 8.22 ' " II
das ForcasPSSiCadas)°tememaSSaf ft' 

tfriam melhores condigoes e mais de segumnpTdKaV^ltodSSe-" P°r^ey como ,chan im»e" I 1 QQC r\f\C  M
™ taiento politico para encaminhar e con- to, calado, apatico Juan Carlos: d°i'^i.a r al 11 feV| INCLUlbo Crs1.9o6.000FiNANciADos ^ma coisa aconteija ao Kei. Ha poucos duzir essa "nova era da Historia da — Sera um zero absolutn e Estado Hue nao vale ^ Pfi

um breve peilodo de inatividade, mui- Juan Carlos tornou-'se um esTadista ffii- poMeh^KVaSweSSS? "» «»" tlc 'nMlEontc, Com,,
&&2Si H3S55?«STSS 

"ame"u" -»»«• 
g—„ugfiKSBSS«3 I—sasrss  

... "teoiuto" SS$iffiS?^EttSSS2 ««-»«•. para pedir-lhe que contivesse si ®Entre politicos de todos os partidos, Nao s6 porque ele nao cumpriu a Rei apenas proclamado- 
' o processo de abertura democraticaJdo Mi *ar * '"1^3

dirigentes de empresas, operarios e do- segunda parte de seu juramento, de — Se assim o fiyprrip'SniiP npnc vnC Pais,"ja que a situagao era muito delica- Us Visitando: itAlia /Austria /alemanhanas-de-casa, essa preocupagao chegou a lealdade aos principios do Franquismo. Dremie E'Tp nan n,ip vn^ n,,nn da e Franco, se vivo, certamente proce- f?j ls^'?A /FRANgA /INGLATERRA
sugerir uma marcha popular ao PalScio Mas pelo modo com que fez e continua P 

hole nSm ounh. Inan r.Hn, deria assim- val£ do rodano /COt£ D'AZUL §f|da Zarzuela, residencia real. Muitos fazendo a recuperagao de uma socieda- por nao ter dado continuidade ao Fran- - Escutem-me bem. Os senhores ||j 'Safctas: Abril 26 • Maio 3 31* Junho 21 26 HIpensavam que era hora de — com sabe- de plasmada e habituada ao autoritaris- quismo O respeito e a admiracao aue tem 0 direito do dizer 0 clue QUiserem, Mho 5, 12, 26 ? Agosto 9, 23 * Set 6 20 1^dona e sevendade paternal - dizer a mo para as regras e a pratica de uma conquistou nos quatro cantos do mun® Salv0 uma coisa: c'ue Franco ressusci" 11 
M

Juan Carlos. democracia poiitica e social que nada do exDlicam sp nor i<ren PpIo mn> w r*v u' E'e morreu e isto os senhores preci- tudo . 1 ^CQOnA*— Aos 45 anos nao es mais um chico fica a dever as mais evoluidas e moder- sam compreender para sempre. A Esp^ |i INCLUlbo grsLOt} J.UUU hna.ciados M
(menino). Tens que moderar tua paixao nas do mundo. Mas que, curiosamente. ninguem possa dizer' que Juan Carlos ?ha- daC!U1 para frente' sera aquela que S Passagem "Ponto a Pon«o" .ncioWa .axa da WiPe'os esportes perigosos que sempre nao se distancia da Monarquia. tenha traido Franco e o Prnnnnicmn feremos. Os senhores, todos os espa- p8jl wnbarque: Cr$ 770.936.. Tour lerresira¦ rrs m 7 p6i ^amaste. Esquece o motociclismo, a vela, o primeiro espanhol a se enganar Franco auis aue ele tivesse uma rnmn' nh6is e eu — disse-lhes O Rei. Mm—HHWii»esqui. Contenta-te com a equitagao. e com Juan Carlos foi o proprio homem rao milka na Acaderm^ de 7araS v •assim mesmo com prudencia. Nao e que 0 inventou e educou para ser Rei: 0 n^Escol^Naval deVarin na Acaden^a A c,ieg(l(la <$. Rei a Salvador S$ a °eS.^Ber.S8ll'jilllBSl ^proprToI^I
rto?Snh?i\e™staonecessi'" senera"?T.e 

ca"c"ih° Francisc° swssss.'ssKtatef ««««« -mn 1 I^PTilr»?wi^Ti i¥Mr*.^ ino ^ Espanha destes oias. Franco. Foi de Franco, que se presumia Ceu. Franco decidiu faze-lo estudar di- patina Sfl

A Real Engenharia e a Patrimovel ^ \ /l\ v\^B

comunicam que breve, m

muito 
breve, estarao langando o 

~~ m 
m

Hotel Residencia mais H H

sofisticado do Rio: 
H 

B

 0 Double Flat.* H §

Suas caracteristicas sao tao ~~—

 
ineditas que vale a^pena 

_ I 
^S§sjmSOSSStB 

|

 
voce conhece-las! J 

I
Terreno de um hectare. AVISO j

lTWn rl^rlA o^^' j 77 j VENDA DIRETA DE IMOVEIS — SH |
t rente aesde a praia da Barra ate a lagoa de Marapendi. 1 —• f_ A CAIXA ECONOMICA FEDERAL — CEF, FILIAL do Rio de' I

T TniHaHpc flpYiT/oic Hp alHccimn llivn Janeiro, comunica que venders ao pnmeiro interessado que 1
 llCAlVCia, uc diLiiibllllU 1UAU. 

cobrir o prego min mo estipulado para a venda, o(sj |
n .  7 7~ . '—— -yCf imovel(eis) ao f m ;caracterizado(s). :|
Categoria mternacional OS interessados deverao se IpresenFaf na COMISSAO I

   
J%ag|| PERVAMlNTE DE ALIENAQOES, Agencia COPACABANA. I

1\/Ti litA InnAx r\  » • i i , . afvS a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, n-' 861. na cidade
Muito lazer, o maximo de servigos, com o minimo de condominio. do R'0 de Janeiro a partir do dia 16 05 83 — ate » d,a I30-06 83. no horario de 10.00 as 16.30 horas.

Avenida 
Sernambetiba, 6200, o melhor ponto da praia. Sf SS™

, ——— das condigoes do financiamento, antes do prazo acima
Reserve ja. Rua Prudente de Morais, 302. Tels.: 521-3132 - 267-4344. estipulado. |"j; -— 1 — Apto 202, situali a Rua Siqueira Campos. n° 298.

Empreendimento: Planeiampnfop VPnHflS:- 
Conacabana, 

Riode Janeiro, com areade construgao
 r A ICUlCJOliiClllW aD;ox.mada de 90.00 metros quadrados. pelo preco

7 ~ ~ ~— minfmo de Cr$ 14.183.804.21, equivalentes neste
£ S Fimmea Dn I «-l m m trirrtelW a 3.952 J2870 UPC.' ° i H 

CITlprcSa nG3l 00 r \ nj|lllRlk|Afl/^A #S"1 ^ — ^asa situada ® ^ua Emilio Berla n° 41, Copacabana.
Engenharia Ltda 4 r A KAI KIIviCJVeL P,° de JanSiro;com areiSconstrugao aproximada

oj 202 metros quadracos. pelo prepo n,n mo de CrS
i. 

^ ^ ^ ^ ^ 

-' 

H 

K!(1M -:2 297 670.00. cqu:va!entes neste tnmestre |

^— —— ~j de!J

PARA OS
SEGUINTES
tours r
PROMOCIONAIS

POVVAHX

RIO.RodrigoSjlva 18esq. Assembléia ¦ S/l .
,T#lç,: 232.7752 *252.6434 a 232.9Í591' ^• 'r Embratur001960041.1. :

B.HpRIXÓ^TE;Sergipe 77 «Tel.; 226-2199
^ ^fribhiturSALVADOR: Portugal Í7,sl2)JS i t 243 Í 222

:^^i^S;vy4Er^ra«tir.Q800402Q0.6 ..
FORTALEZA^^io Branco 12$3 #TÚ 231-5208• ' : ii, . Erntíratur fl00260042.6'; ' :
REClrt: AvJ D. Bàrréto 498, 7° ¦ T. 224-4111
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Juan Carlos tem apoio unânime dos espanhóis
r»  j • i ». ... AA^,4,i  Am.íI.<m U/n/oo "*•Roma (Arnú)o Notto) — Hoje será

multo difícil encontra um único espn-
nhol responsável e sensato (mesmo en-
tre os mnis ardentes republicanos) queseja hostil ou mesmo critico em relaçào
a Juan Carlos Vlctor Maria de Borbon yBorbon, oito anos depois da sua procla-maçno como Rei, símbolo e Chefe de
Estado da Espanha. Ontem, Juan Car-
los chegou a Salvador, para visita ao
Brasil de uma semana.

Não ouço mais a suspeita e a preocu-
pação que tantos sussurravam antes,
durante e depois da cerimônia no Palú-
cio de Las Cortes a 22 de novembro de
1975, encerrada às 12h38min com o jura-mento, feito por um homem, atlético,
rosto Inexpressivo, farda de gala de Ca-
pitan General, de cumprir as leis fünda-
mentais do Reino e observar lealdade
aos princípios que formavam o Movi-
mento Nacional — o franquismo.

Ninguém mais o vê como um imatu-
ro, despreparado, nada mais do que um
rapagão de lm92cm de altura e 80 qui-los, apto e perfeito apenas para desfilar
como porta-bandeira da delegação es-
panhola na abertura de uma Olimpíada.
Há muito tempo, na Espanha e em toda
a Europa, ninguém mais o chama irre-
verentemente Juanito II Breve. O jorna-lista italiano, correspondente do Corrie-
re Delia Sera em Madri, que o qualifi-cou de Rei de Chocadcira, continua a
fazer autocríticas públicas, reconhecen-
do, mais do que o erro, sua leviandade.

Tão necessário
Hoje a preocupação dos espanhóis

em relaçào a Juan Carlos I é de outra e
bem diversa natureza. Quase todos,
com raras e compreensíveis exceções
(da mais reacionária e golpista repre-
sentaçáo política, do empresariado e
das Forças Armadas), temem que algu-
ma coisa aconteça ao Rei. Há poucos
meses, quando Juan Carlos, esquiando,
caiu e sofreu uma fratura que o forçou a
um breve periodo de inatividade, mui-
tos dos mais responsáveis espanhóis
interpretaram o incidente como uma
advertência.

Entre políticos de todos os partidos,
dirigentes de empresas, operários e do-
nas-de-casa, essa preocupação chegou a
sugerir uma marcha popular ao Palácio
da Zarzuela, residência real. Muitos
pensavam que era hora de — com sabe-
doria e severidade paternal — dizer a
Juan Carlos:

— Aos 45 anos não és mais um chico
(menino). Tens que moderar tua paixão
pelos esportes perigosos que sempre
amaste. Esquece o motociclismo, a vela,
o esqui. Contenta-te com a equitação. e
assim mesmo com prudência. Não é
culpa nossa se te tornaste tão necessá-
rio à Espanha destes õias.

reito Internacional, administração doEstado, finanças, economia política, dl-reito social e direto político 4 e eleaprendeu.
A hora c a vez

Erro Imperdoável e fatal de Franco ede tantos outros espanhóis fqi o de
Julgar as aparências. Juan Carlos nunca
foi visto, em tantas manifestações pú-blicas a que compareceu (sempre emsegundo plano) no mesmo palanque deFranco, erguendo o braço para fazer asaudação fascista. Jamais quis ser lno-
portuno e impertinente, interrompendo
o interminável monólogo do ditador,
para externar idéias e opiniões que nãolhe eram solicitadas. Não viu por quefalar antes da hora e nem se impressio-
nou com os que julgaram os longos e
vazios dias de silêncio e omissão queviveu à sombra do caudilho como indi-
cio de incapacidade.

Preferiu esperar sua hora e sua vez, enão se impacientou nem quando muitos
observadores nào deram a importância
devida a uma das frases mais veemen-
tes de sua primeira fala:

O Rei quer ser o rei de todos aomesmo tempo e de cada um em sua
cultura, sua história e sua tradição.

Um rei que não excluiria do diálogo
democrático e civilizado nem mesmo ovelho chefe comunista Santiago Carril-lo, que um ano depois de sair da suaúltima cadeia e passar a ser o Secretário
do PCE na legalidade, numa recepção
do Palácio Zarzuela foi surpreendido
por Juan Carlos que, puxando-o pelobraço e levando-o para um canto do
saláo, disse-lhe:

Venga comigo Don Santiago. Me
gustaria que me explicara esa história
de Moscu. Por que y como le han impe-
dido hablar alli?

Um Chefe de Estado que não vale
apenas pelo pitoresco e anedótico. Ca-
paz também de ser severo e inflexível
sem deixar de ser inteligente. Comodemonstrou no dia em que dois oficiais-
generais do Exército entraram em seu
gabinete para pedir-lhe que contivesse
o processo de abertura democrática do
país, já que a situação era muito delica-
da e Franco, se vivo, certamente proce-deria assim.

— Escutem-me bem. Os senhores
têm o direito de dizer o que quiserem,salvo uma coisa: que Franco ressusci-
tou. Ele morreu e isto os senhores preci-sam compreender para sempre. A Espa-nha, daqui para frente, será aquela quefaremos. Os senhores, todos os espa-nhóis e eu — disse-lhes O Rei.

pmininOES £££§¦¦£

nnnK PAISAGENS

Visitando: ITÁLIA /ÁUSTRIA /SUÍÇAALEMANHA /HOLANDA /BÉLGICAINGLATERRA /FRANÇA /ESPANHAPORTUGAL /C. D'AZUL /RIV. DAS FLORES
Sa/cias: Abril 26 ? Maio 7, 14 21 28Junho 4, 21, 25, 28 ? Julho 2. 5, 9, 12Agosto 6, 13, 20, 27 ? Set. 3, 13, 17, 20, 24Outubro 8, 22

FINANCIADOS

A chegada do Rei a Salvador
está na página 18

com LUGANO e MÔNACO'MONTECARLO

Visitando: ROMA /FLORENÇA
WrJ}N GIMIGNIANO /SIENA /PADUAEN£,?,^ P'AMPEZZO /LAGO DE GARDA
„r,, MILÃO /LUGANO /MONTECARLOGÊNOVA /PISA /ASSIS /CAPRI /SORRENTO
POMPÉIA /ROMA

Saídas: Abril 30 ? Maio 14, 28 ? Junho 11 25Julho 9, 23 ? Agosto 6, 20 ? Setembro 3,' 17Outubro 1~ 
INCLUÍDO CrS 1.209.000SAos

Passagem aérea "Ponto a Ponto  , incluída taxa doembarque: Cr$ 770.936,. Tour terrestre: Cr$ 434.064

IMPORTANTE
As Tarifas "Ponto a Ponto" e Y21/2M

terão validade durante o ano todo.
Preço ao Câmbio Oficial CrS 464.31 do dia 06/05/83

A Real Engenharia e a Patrimóvel

comunicam que breve,

muito breve, estarão lançando o

Hotel Residência mais

sofisticado do Rio

O Double Fiat

CAIXAJC0N0MICAMOINAI

AVISO
VENDA DIRETA DE IMÓVEIS — SH

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF, FILIAL do Rio de
Janeiro, comunica que venderá ao primeiro interessado que
cobrir o preço minimo estipulado para a venda, o(s)
imóvel(eis) ao fim caracterizado!»).
Os interessados deverão se apresentar na COMISSÃO
PERMANENTE DE ALIENAÇÕES, Agência COPACABANA,
à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, n~ 861. na cidade
do Rio de Jan-íiro a partir do d'3 16 05 83 — ate o dia
30/05/83, no horário de 10.00 ãs 16.30 horas.

interessado que desejar contar com financiamento
deverá ri:r:gir-se ao local aesma indicado, a fim de inteirar-se
das condições do financiamento, antes do prazo acima
estipulado.

— Apto 202, situadd à Rua Siqueira Campos. n° 298.
Copacabana, Rio de Janeiro, com área de construção
aDicximada de 90,00 metros quadrados, pelo preço
rrsinirr.0 de CrS 14.183.804,21, equivalentes neste
trimestre a 3.952.J2870 UPC.

— Casa situada a Rua Emílio Berla nr 41, Copacabana.
Rio de Janejro, com área de construção aproximada
de 202 metros quadrados, pelo preço minimo de CrS
32 297.670.00. equivalentes neste trimestre a
9.000.00000 UPC O imóvel está ocupado.

Oueni [>oq>a ria Caixa esía com mais.
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rRei comeca por Salvador visita de 7 dias ao
Solvodor/Evnndro Telxoira ^.Sulvador — O Rei Juan Carlos^ e n Rainha

e. Secre
¦ J " ,6 . . . ? _ r\ i ii j i cial montou salas com maquinas de datilografar- nador da Bahia, Joao Lfurval e sua mulher no Aeropoitg A ae jutno telefones, telex e laboratories fotograficos.
jv Antes de o casal real da Espanha desembarcar

 ontem nesta Capital, o Governo do Estado da
•i —— — — Bahia distribuiu uma mensagem de saudapao ao

il I I fH 
* 

M I v w /M A "" inicio da viagem real se dar pela primeira Capital,

^ § I |||E' \ H I h|§ tBk\ espanhola na vida cultural,economica,esportivae

S°cial 

y6 
Salvaclor- A edipao xio/Jornal da Ba^ia

| —:—!rr passado assistir aos jogos da Copa do Mundo,
l> gf ======!^^:^2S> fessKKrlilB Hi ' ^sag^ Eduardo Martinez assegura que o Rei Juan Carlos
tj || ™ws Mil f~- 

" ~ ' r~C\ "vai encontrar um Brasil muito diferente de alguns
?j fa | - gjgf W \ anos atras. Um pais que, como a Espanha, esta

^ 
l 1 ^ BI I entrando 

numa democracia liberal e sem nenhuma

\ A 
~ " 

\mm iij 

' 

a. JuanC?arrlos.Hojena Capital baiana, sera assistir
|| I fgtitil f ' V E9Si : ! : ij uma missa as 9h30min na capela de Santa Tereza,

>> iW if SHilS I ||! L >mi' _ pSsg que integra o predio do Museu de Arte Sac.ra,
i f fij||| ' I r 3§Ell \W celebrada pelo Arcebisbo de Salvador e Primaz do

| 
" 

—,gWw[ W ??3~ 
'/ ras6 

um grupo muito restrito tera acesso a
1 TV PHILIPS TL-S108 20" 151 cm).n § 

'—* capela de Santa Tereza e depois da missa o Rei
Preto/branca. Som frontal. Seletor de canais TV PHILIPS B-710 12 (31cm). Juan Carlos, 

MuTeu'ci'e Arte
1 eletronicn Super luxo. Seletor eletronico de canais. casal real visitam as instala<?oescd°^^f„en^,p

> JinTnnr?' , 11 H/PPfl units Sacra. Em seguida farao um passeio tunstico^que
t| 110/220 volts. n — — tomara todo o resto da manha.

I J« ^ Mfflfl A iz/fT/i Brtifi fUlSlmaa O Rei da Espanha ira conhecer a Igreja de Sao
jji 4 VISTA && § a VlblA WWf Trwirj Francisco, no terreiro de Jesus, quando lhe sera
d » mostrada de longe a igreja da Ordem Terceira de

——  Sao Francisco, tambem situada no terreiro. Pouco
y  _j— depois das llh, havera uma visita ao conjunto

!r-—- arquitetonico 

do Pelourinho, onde o Rei JuanCarlos devera descer do carro para ver melhor as
DRPILADOR LADYSHAVE ediflcaQoes. Em seguida sera visitada a .igrej* da

/V Wk OUihlOS HD 2111 DP 
Catedral Basilica, no lado oposto da igreja de Sao

si / V " / « Vf!«i /" 
' . ci CToncnuc nun me au Qoa Francisco onde se encerra o tour.

y^r" ' • «l LUXO. Depois de 90 minutos de descanso no hotel, o
16 !$$£¦* Depila pernas e axilas sem icsgg ' •" ? r ? IJ ll— 3 em 1. Sintonizador UM/hM Rei Juan Carlos sai ^s 13h30min para o Palacio de

^j|. molestar sua pele ;: estereo 160 watts PMPO. Ondina para almogar com o Governador Joao

I fflm M 
*"*^<*?* , HlM 

Tspe.decteleCr6„icOTConlroMopor »^»*1^WttS180S
1 anatdmico. Chave hgd-desligd microconiputador. I OCd~uiSCOS 0 Rei Juan Carlos e a Rainha Sofia irao visitar o

Lindo estojo. Direct Drive. 2 caixas acusticas | sanatorio espanhol e receber uma homenagem da
I I , 4Rk AVISTA Bass Reflex. 110,220 volts. coldnia espanhola no Centre Recreativ^spanhoL

14-8S9< 

— ..»¦ 1 S3.200,

| 
36 fa^nafffladas'como 
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Rei começa 
por 

Salvador visita de 7 dias ao
P  I . .  J _ a /C • ¦ _ im J MA T A I U Salvador — O Rol Juun Carlos o a Rainha

Soila desembarcaram ontem as 17h50min em Sal-
vador de um DC-8 da Força Aérea espanhola para
a etapa Inicial de sua visita de sete dias ao Brasil, a
primeira de um soberano espanhol ao pais. Ele foi
cumprimentado assim que desceu a escada pelo
Governador João Durval Carneiro e senhora, pelo
Embaixador da Espanha no Brasil, Miguel de
Aldasoro, Secretários de Estado e representantes
da colônia espanhola. A estada em Salvador o
turística, a parte oficial da visita começa amanhã
em Brasília,

O casal ouviu o Hino Nacional dos dois países e
seguiu para a sala VIP do Aeroporto Dois de Julho
onde foi cumprimentado por outras autoridades
antes de seguir de carro para o Othon Palace, no
bairro de Ondina, onde está hospedado com uma
rápida passagem pelo Centro Administrativo, sede
do Governo baiano, mostrado rapidamente ao Rei
e Rainha espanhóis.

Estavam também no aeroporto o Arcebispo
Primaz do Brasil. Dom Avelar Brandáo, e represen-
tando o Governo Federal o Embaixador Mario
Gurgel Valente e o General 0'Reilley.

Solvador/Evondro Talxalfo

Aniversário

À noite o casal ofereceu uma recepção para os
100 membros de sua comitiva em comemoração ao21° aniversário de casamento dos dois, uma reu-
nião sem a presença da imprensa e de autoridades
brasileiras.

Um caminhão da Transportadora Belauto,
com capacidade de 15 toneladas e seis Kombis,
transportaram a bagagem da comitiva do Rei Juan
Carlos do Aeroporto para o Bahia Othon Palace
Hotel.

Uma repórter da TV Aratu, mesmo alertada
pelos responsáveis pelo cerimonial que a a Consti-tuição espanhola proíbe entrevistas do Rei, furou ocerco e chegou a fazer uma pergunta a Juan Carlos,mas antes que o Rei respondesse, foi afastada poragentes da Polícia Federal.

A comitiva real ocupará quatro andares do
Bahia Othon Palace Hotel, mas os 50 jornalistasespanhóis que cobrem a visita do Rei Juan Carlos
ao Brasil foram alojados no Salvador Praia Hotel,
junto ao Othon. Para atender a imprensa nacional
e internacional, a Secretaria de Comunicação So-
ciai montou salas com máquinas de datilografar,
telefones, telex e laboratórios fotográficos.

Antes de o casal real da Espanha desembarcar
ontem nesta Capital, o Governo do Estado da
Bahia distribuiu uma mensagem de saudação ao
Rei Juan Carlos e à Rainha Sofia, destacando
como "muito significativa essa coincidência de o
início da viagem real se dar pela primeira Capital,
das mais marcadas pela civilização ibérica na sua
arquitetura e tradições culturais, que coexistem
em plena harmonia com a grandiosa contribuição
africana".

A mensagem assinada pelo Governador João
Durval Carneiro assinala a coincidência, também,
da primeira visita de um soberano espanhol com"as comemorações, em todo o mundo, do centená-
rio de nascimento de um dos grandes nomes da
cultura espanhola, e universal, o pensador e ensaís-
ta, Ortega Y Gasset".

Na imprensa
Grandes espaços foram ocupados nos jornais

baianos de ontem, com saudações pela chegada do
casal real à Bahia e assinalando a forte presença
espanhola na vida cultural, econômica, esportiva e
social de Salvador. A edição do Jornal da Bahia
circulou com um caderno especial sobre a visita
real, o mesmo deve acontecer na edição de hoje do
jornal A Tarde.

O caderno especial do Jornal da Bahia publica
uma matéria com o mais antigo membro da coló-
nia espanhola na Bahia vivo, Eduardo Martinez
Amoedo, natural da Galícia, que chegou ao Brasil
em 1906. a bordo do vapor Nilo. Ainda bastante
lúcido, a ponto de ter ido ao seu pais no ano
passado assistir aos jogos da Copa do Mundo,
Eduardo Martinez assegura-que o Rei Juan Carlos"vai encontrar um Brasil muito diferente de alguns
anos atrás. Um país que, como a Espanha, está
entrando numa democracia liberal e sem nenhuma
restrição, muito embora a Espanha esteja bastante
adiantada, permitindo uma liberdade completa a
todas as facções políticas".

O primeiro compromisso do Rei da Espanha
Juan Carlos. Hoje na Capital baiana, será assistir
uma missa às 9h30min na capela de Santa Tereza,
que integra o prédio do Museu de Arte Sac.ra,
celebrada pelo Arcebisbo de Salvador e Primaz do
Brasil; Cardeal Avelar Brandão Vilela.

Só um grupo muito restrito terá acesso à
capela de Santa Tereza e, depois da missa, o Rei
Juan Carlos, a Rainha Sofia e toda a comitiva rio
casal real visitam as instalações do Museu de Arte
Sacra. Em seguida farão um passeio turístico que
tomará todo o resto da manhã.

O Rei da Espanha irá conhecer a Igreja de São
Francisco, no terreiro de Jesus, quando lhe será
mostrada de longe a igreja da Ordem Terceira de
São Francisco, também situada no terreiro. Pouco
depois das llh, haverá uma visita ao conjunto
arquitetônico do Pelourinho, onde o Rei Juan
Carlos deverá descer do carro para ver melhor as
edificações. Em segiiida, será visitada a igreja da
Catedral Basílica, no lado oposto da igreja de São
Francisco onde se encerra o tour.

Depois de 90 minutos de descanso no hotel, o
Rei Juan Carlos sai às 13h30min para o Palácio de
Ondina para almoçar com o Governador João
Durval Carneiro e assistir a um show folclórico.
Novo descanso no hotel e, à noite, antes do jantar,
o Rei Juan Carlos e a Rainha Sofia irão visitar o
sanatório espanhol e receber uma homenagem da
colônia espanhola no Centro Recreativo Espanhol.

- Sob forte esquema de segurança, o Rei Juan Carlos acena, abraçado pela Rainha Sofia,
¦nador da Bahia, João Durval e sua mulher no Aeroporto 2 de Julho

over¦
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TV PHILIPS TL-S108 20" 151 cm). ^
Preto/branco. Som frontal. Seletor de canais
eletrônico.
110/220 volts.

TV PHILIPS B-710 12" 131 cm).
Super luxo. Seletor eletronico de canais.
110/220 volts.

A VISTAA VISTA

DFPILADOR LADYSHAVE
PHILIPS HP-2111 DE
LUXO.
Depila pernas e axilas sem
molestar sua pele.
4 cortadores. Desenho
anatômico. Chave liga-deshga
Lindo estojo.
A VISTA

ELETROFONE PHILIPS AH-928.
3 em 1. Smtonizador O M/FM
estéreo, 160 watts PMPO.
Tape-deck eletrônico,controlado por
microcomputador. Toca-discos
Direct Drive. 2 caixas acústicas
Bass Reflex. 110/220 volts.

A VISTA

RADIO PHILIPS AL-070
CAMPESTRE.*'Portátil. AM/FM.
Comandos de fácil manuseio.
Alça flexível para transporte.

A VISTA

BARBEADOR PHILIPS
PHILISHAVE DE LUXE HP
1133 SPECIAL.
Sistema rotativo, com
36 iàminas afiadas como
navalhas. Aparador de bigode
e costeleta. Dupla voltagem:
110/220 volts.
Embalagem econômica.
A VISTA

o novo iFreqüència AJUSTAVEL
;VOCÈ ouvirá somente
|o que interessa.
Som DIRECIONAL -
MULTIDIRECIONAL:
Telefone - TV • Rádio
Reuniões sem ruído de
fundo.

em 98%
dos casos
testados

3 on
orna «o©.» :¦&:AJUSTE AJUSTE AJUSTEFREQ. GANHO AGC RIO DE JANEIRO:CENTRO - Av. Rio Branco, 120 • 3lj.21 - Tel.: 226^662 • COPACABANA-.R. Xavier da Silveira, 45 • Gr. 1206/7 •

Tel.: 235-3862 • NITERÓI • Av. E.Amaral Peixoto, 455 - Gr. 1107/8 •
JTel.. 717-5655• TIJUCA-Pça.SaensPerta, 45 - Gr. 503/4 • Tel.: 284-0140 •
.MADUREIRA - R. Francisco Batls-'ta, 43 • Gr. 303/4 - Tel.: 390-9571 • B.
,MANSA - Av. Joaquim Leite, 6043/207 RJ. • VITÓRIA ¦ R. Albertode Oliveira Santos, 40 s/18 - Tel.:223-7893 • ES. • BRASÍLIA ¦ S.C.S.Edlf. JK • 11.® apdar - s/114 • Tel.:223-2283 • GOIANIA - Av. Anhan-
guera, 3511 • s/1809 - Tel.: 225-6047.
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Brasil

Desemprego

cresce nos

2 países
Brasília — A troca de

Idéias entre o Presidente
Joáo Figueiredo e o Rei
Juan Carlos I nos seus trés
encontros — dois banque-
tes e a audlôncla no Palá-
cio do Planalto — difícil-
mente se estenderá às
questões econômicas, se-
gundo o porta-voz do Ita-
marati, Bernardo Pericás.
Brasil e Espanha enfren-
tam, no momento, crises
semelhantes, como eleva-
ção das taxas de Inflação e
de desemprego, ainda que
em níveis bem diferentes.

Em 1982, os espanhóis
lutavam contra uma infla-
ção de 14,4% sensivelmen-
te superior à taxa média
dos demais países euro-
peus, mas os brasileiros so-
friam as restrições impôs-
tas por um índice inflado-
nário de 99,4%. O proble-
ma do desemprego acen-
tuou-se para os espanhóis
nos últimos cinco anos,
com o retorno de trabalha-
dores, empregados em ou-
tros países, que foram de-
mitidos. A taxa de desem-
prego no ano passado ficou
em 15% da força de traba-
lho. No caso brasileiro, so-
mente a taxa média de
março ultimo girou em tor-
no de 8%.

REPERCUSSÃO

Se os problemas são se-
melhantes, os remédios
adotados demonstram di-
ferentes estágios no pro-
cesso político dos dois pai-
ses. As autoridades espa-
nholas tèm relutado na
adoção de medidas mais
drásticas para a elimina-
ção das pressões inflacio-
nárias, temendo os efeitos
negativos sobre a econo-
mia como um todo e a re-
percussão junto ao meio
operário, que levou ao Po-
der o Partido Socialista
Operário Espanhol
(PSOE).

Na segunda quinzena de
fevereiro, o Ministério da
Economia e Fazenda da
Espanha apresentou, para
a aprovação da comissão
econômica do Congresso
espanhol, propostas para
reduzir a taxa de inflação
em 2,4%, terminando o ano
com um índice de 12%,
através de pequena eleva-
ção de carga tributária. O
Governo espanhol buscará
alcançar um crescimento
de 2% no PIB. baseando-se
no aumento das exporta-
ções e no incremento dos
investimentos públicos.

Como o Governo brasi-
leiro, também os espa-
nhóis acreditam numa efe-
tiva reativação da econo-
mia mundial, a partir das
novas tendências verifica-
das nos Estados Unidos. O
Governo espanhol espera
um aumento de 5% nas
exportações e prevê uma
redução de 1.5% nas im-
portaçóes para 1983.

Bascos

preocupam

segurança
Brasília — Procuram-se

imigrantes bascos, paren-
tes ou pessoas ligadas ao
Coronel Terejo Molina, au-
tor do fracassado golpe de
estado na Espanha, em 81.
Foi com esta orientação
que a polícia de Brasília
trabalhou nos últimos dois
meses para montar o es-
quema de segurança que
vai dar cobertura à visita
de dois dias do Rei Juan
Carlos e da Rainha Sofia.

O Secretário de Segu-
rança Pública do Distrito
Federal, Coronel Lauro
Rieth, que orientou as bus-
cas, disse que "nenhuma
pessoa suspeita foi locali-
zada em Brasília, o que fa-
cilitou a organização do es-
quema que dará cc-oertura
aos agentes de segurança
pessoais de Sua Majesta-
de". A preocupação com os
bascos ou com os golpistas
espanhóis, segundo Rieth,
foi a base de todo. trabalho
policial que ja esta mon-
tado.

Um terço dos policiais de
Brasília, aproximadamen-
te 5 mil, estará em alerta
das 14h de segunda-feira
até as lOh da manhã de
quarta-feira, quando os
Reis de Espanha deixarão
a Capital federal. Traba-
lharão ainda 500 agentes
federais, sem contar o poli-
ciamento do Exército que
guardará o Palácio da Al-
vorada e os soldados da
Força Aérea que cuidarão
do desembarque e do em-
barque dos reis.

— Haverá ainda cami-
nhóes de bombeiros em
alerta para prevenir even-
tualidades — avisou Rieth.
que não detectou, ate ago-
ra. qualquer possibilidade
de manifestações contra-
rias a visita.
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; m M , , :1MM\ /I , « 55^ A|MUBMbaMAK Em cores. Seletor digital WJ_.

«BB Aanalao Timoteo eletronicodecanais. TV SANYO TC 20" (51 cml.

f||| V0/220 
volts. Em cores. Com seletor digital.

3ZZ
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I MMMW O com 120 watts IHF; 2 caixas BHH iBHH Leitura eletromca. 1 ! n, IraSfli flfii Saida para qravacao e fone 3e vJUBmSSBSm acusticas Master 67, com x Pilha/corrente M |« mdeouvido. i
65 watts cada; estante rack /VIKG) MICRO SYSTEM S won i 110/220 volts. CORES H II 110/127/220 volts. |
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58.600. 12x26.850,= M H.i&u, gs.OHU,
MENSAIS26.850, "»«*"*> smentrria

sem entrada C°J Produzido na Zona Franca de Manaus.
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18.650,
sem entrada

7.370,
sem entrada

JORNAL DO BRASIL domingo, 1(5/5/83 n t° nariomn u 1»'

CT-3000 20'(51 cm).
Em cores. Seletor digital
eletrônico de canais.
110/220 volts.

A VISTA

TV SANYO TC 20" (51 cm). •:
Em cores. Com seletor digital.
À VISTA

172.800, 169.000,

10 «®zC
jurossem

CONJUNTO SYSTEM

gradiente
COMPO 1260.*
Tape-deck CD-2800, aço
frontal, dolby metal;
toca-discos B-25 Belt-Drive;
receiver M-1260 estéreo,
com 120 watts IHF; 2 caixas
acústicas Master 67, com
65 watts cada; estante rack
opcional.
A vista 586.000, ou em
10 x 58.600, =586.000,
MENSAIS

58.600,

ELETROFONE
SONY
TRIPLEX HMK-353'BS.0
3em1. Toca-discos,
tape-deck, rádio AM/FM
e 2 caixas acústicas. 110/220
volts. À vista 178.000, ou em
18 x 22.430, =403.740,
MENSAIS

22.430,
sem entrada

r | M] rt;r,
• BBBBBB ••

AIKO MICRO SYSTEM S-3000. *
Sintomzador digital estéreo DT-3000.
Amplificador PA-3000. Tape-deck cassete
TD-3000. 2 caixas acústicas AS-3000
com 2 alto-falantes. À vista 179.000, ou em

^iNHA!S26.850,
sem entrada

RADIO¦ RELOGIO DIGITAL
SANYO RM-5500. |Leitura eletrônica.
Pilha/corrente.
110/220 volts.

A vista 38.600, ou em
18 x 4.790, =86.220,
MENSAIS .

4.790,
sem entrada

(*J Produzido na Zona Franca de Manaus.

ELETROFONE AIKO
AHS-124.*
3 em 1. Toca-discos,
tape-deck, rádio AM/FM e 2
caixas acústicas.
110/220 volts.

A vista 135.000, ou em
24 x 16.240, = 389.760,
MENSAIS

16.240,
sem entrada

GRAVADOR CASSETE
AIKO ATP-709.
Pilha/corrente. 110/220
volts.
À vista 17.500, ou em
12x2.630, =31.560,
MENSAIS

2.630,
sem entrada

RÁDIO
AIKO 6-X-620.*
1, faixa. Portátil.

A VISTA

3.490,

LAVADORA

BLG-61-S LUXO.
Lava por agitação e enxuga
por centrifugação. Nas cores
azul ou branca.
A VISTA

139.900,

Continental
FOGÃO I 2001
GRANO PRÍX SUPER."0 MASCARADO".
Gabinete. Estufa. Tampa
de cristal (quando fechada
encobre o painel). 4 bocas.
Giromagic. Diversas cores.
A vista 51.800, ou em
15 x 7.370, = 110.550,
MENSAIS

REFRIGERADOR

BRJ-32-L LUXO.
320 litros (11 pés).
Nas cores amarela, azul,
bege, branca ou vermelha.
A vista 88.800, ou em
15 x 13.400, =201.000,
MENSAIS

13.400,
sem entrada

TV PHILCO
PC-2002 20" (51 cm).

i Em cores. Tecnologia Hitachi.
Cinescópio Black Matrix In
Line. Tricontrol. Tecla VTR.
Saída para gravação e fone
de ouvido.
110/127/220 volts.

A vista 213.900, ou em
24x21.840, =524.160,
MENSAIS

21.840,
sem entrada

GARANTIA DE 1 ANO

CONGELADOR
pRoaoócifvio CC-22-180.
Vertical. 180 litros. Equipado
com fechadura. Nas cores
amarela, azul ou branca.
A vista 94.600, ou em
10 x 16.500, = 165.000,
MENSAIS

16.500,
sem entrada

fogão Semer
RADIANTE 3020.
Gabinete. 4 bocas. Abas
removíveis. Diversas cores.
A vista 27.800, ou em
24 x 3.360, =80.640,
MENSAIS

3.360,
sem entrada

fogão Semer
GUARANY 1040.
Console. 4 bocas. Diversas
cores.
À VISTA

17.900,

REFRIGERADOR

Cônsul
LUXO. s
285 litros (10 pés).
Nas cores amarela, azul
ou vermelha.
A VISTA

69.800,

REFRIGERADOR

DUPLEX BRJ-34-D.
340 litros. (12 pés).
Nas cores amarela,
azul, bege ou branca.
À vista 136.500, ou em
18 x 18.650, =335.700,
MENSAIS
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I Economize muto com estas ofertas!

Econc^nize Cr$

Conjunto Agata 3 pecas Economize 
Cr§

Porta-Marinex DeCr$ 
9.300, por

I 
De Cr$ 17.900, por De aco inox, decorativo e

I c* 14.300, |func'onal.Tam.:42 
x 19 cm. Cr$'9i

gv> — 

Economize—^

Cr$ 2.000,

§3 ' ^tui f /fltVWt ^¦Ro Escorredorde 
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no Jornal do Brasil

sears

I Economize muito com estas ofertas!

A maioria dos moradores acredita
que a emancipação seja a solução
para todos os seus problemas. Mas
Carlos Roberto de Almeida, 17 anos,
afirmou categorico: "Isso é coisa de
político. Tá na cara que eles querem
aparecer". Em sua opinião, não hã a
menor condição de Belford Roxo
transformar-se num próspero muni-
cipio.

O Deputado Estadual Eduardo
Chuahy e a Comissão Pró-
Emancipação, iündada há dois me-
ses, já entraram em contato com os
líderes comunitários e pretendem"que somente o desejo da população
seja levado em contra".

— E sinto pelo pedido que me fize-
ram no dia 6 de maio, quando dei
entrada na Assembléia Legislativa
com uma representação popular, que
a maioria deseja a emancipação —
disse Chuahy, acrescentando que o 4o
Distrito de Nova Iguaçu, responde a
todos a todos os critérios legais exigi-
dos para concretizar esses anseios.

A lei
Segundo a Lei Complementar Fe-

deral n° 1. de 09.11.67, e a Lei Comple-
mentar Estadual n° 1. de 17.11.75,

toda localidade que pretende a eman-
cipação deve estar dentro das seguin-
tes exigências: população superior a
10 mil habitantes; eleitorado de 10% :
da população; possuir no centro urba-
no 200 casas (no mínimo) e ter uma
arrecadação, no último exercício, de
cinco milésimos da receita estadual
de impostos.

Depois da comprovação desses da-
dos. feita pelo IBGE, a Assembléia •
Legislativa determinará a realização 1
de plebiscito para consulta da popu-
laçáo da área do município a ser
criado, que será regulado pelo TRE,
sendo exigida maioria absoluta dos
eleitores favorável ã criação. De acor-
do com a mesma lei, a realização do
plebiscito será 18 meses antes das
eleições municipais.

Somente apos o resultado favorá-
vel é que a Assembléia vai elaborar a
lei. criando o novo município, que
será instalado com a posse do prefeito
e demais cargos. Quanto aos impôs-
tos. novo município passa a ter direi-
to sobre tudo que arrecada, e as con-
tribuições estaduais aumentam, uma
vez que todos os impostos municipais
passarão a ser cobrados do município
criado.

»
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S. Gonçalo

faz mutirão

por cultura
São Gonçalo — A velha

Lira Santa Cecília voltará,
15 anos depois de ter sido
desativada, a reunir seus
músicos numa retreta es-
pecial. O maestro Dudu,
de 85 anos, estará nova-
mente de batuta em pu-
nho, agora participando
do mutirão cultural que
associações de moradores
e grupos artísticos de São
Gonçalo resolveram fazer,
hoje, das 8h às 17h, pela
instalação de um centro
cultural na Fazenda Colu-
bandé, no Km 10 da RJ-
104.

Belford Roxo, 
"Capital

do Crime", 
quer 

autonomia

Belfort ou Belford Roxo. A pronún-
cia é a mesma, mas o que diferencia os
moradores da pequena rua de Copaca-
bana dos que vivem no 4° Distrito de' Nova Iguaçu é que os primeiros não
estão a 40 Quilômetros do mar, não
apuraram o instinto do medo e nem
moram em "local de desova" (de cadá-
vares). No bairro da Baixada há muitos
bares, ruas poeirentas, lojas protegidas
por grades e olhares desconfiados. Na
Praça Getúlio Vargas, bem no Centro, o
cartaz do Cine Riviera anuncia A Volta
do Faixa Preta Cego e Três Homens
Para Matar.

São 325 mil habitantes que sonham
com a autonomia, a separação de Nova
Iguaçu. Querem que Belford Roxo seja
município. "E bom ganhar a liberdade.
Vai abrir mais emprego pra bacana e
pra lacaio. Eu até deixo de vender li-
mão na rua e vou limpar vidraça da
prefeitura, se me convidarem", disse
Eliane Eulália, radiante. No dia 6 de
maio, o Deputado estadual Eduardo
Chuahy (PDT) entrou com representa-
ção popular na Assembléia Legislativa.
Se todas as exigências legais forem
cumpridas, dentro de quatro anos pode-
rã ser convocado um plebiscito para
confirmar se é mesmo desejo da popula-
çáo a autonomia.

Violência "importada"

Belford Roxo ficou conhecida como
Capital do Crime, pois, segundo dados
da UNESCO, é o "aglomerado humano
mais violento do mundo", mais do que
Chicago. Repudiando a classificação,
José Carlos de Sá. funcionário da Pada-
ria e Confeitaria Brasil, lembra que há
quatro anos diversas placas foram espa-
lhadas pelo lugar, dizendo: Lembre-se.
Você está em Belford Roxo. E recebeu
isso como uma ofensa:

— Os cadáveres que aparecem aqui
são importados. Matam pessoas em ou-
tros lugares e jogam aqui.

Nos bares e mesas de bilhar, as pes-
soas discutem o desmembramento e a
autonomia. Para a maioria, a indepen-
(Icncia irá solucionar todos os proble-
mas da cidade-dormitório. Um deles:
dos 70 mil domicílios, apenas 15 mil
estão ligados à rede de esgotos — ape-
nas 20% da população têm água po-
tável.

As escolas não têm recursos huma-
nos ou materiais próprios para o ensino.
Para se chegar ao bairro de Nova Auro-
ra, um dos mais carentes, ou circular
por Belford Roxo, come-se muito pó. F
as mulheres chamam de pó-de-arroz,
por ter a mesma tpnalidade, a poeira
que levanta das ruas sem calçadas e de
valas abertas. "Pelo menos aqui se eco-
nomiza na maquilagem", brinca Lilian
Estêvão dos Santos.

Patrícia Faria
ele é obrigatório e é também chamado
de Caminho das Mulheres: há dois me-
ses, foram encontradas na ma duas mu-
lheres assassinadas e já em estado de
putrefação.

É triste ver 45 crianças comprimidas
numa sala escura, iluminada por duas
lâmpadas fracas no alto do teto. A esco-
la não tem janelas, a ventilação é insufi-
ciente, através de tijolos vazados, o qua-
dro-negro é um trecho da parede pinta-
do de verde e a professora, que faz o 2o
ano normal, sequer fala corretamente.•

Diz a diretora, Milene Ney de Almei-
da, que o péssimo estado da escola
deve-se às crianças, "que destroem tu-
do". Os 350 alunos, segundo ela, estão
"muito bem instalados". E desafiando o
poder de observação alheio, afirma que
a escola de Io grau foi reformada no ano
passado.

Um pouco de história

O engenheiro Paulo de Frontin trou-
xe água para o Rio de Janeiro imperial
através de Brejo. A estrada de ferro Rio
d'Ouro, construída em 1848, transfor-
mou Brejo em importante entronca-
mento ferroviário e mudou seu nome
para Belford Roxo. A vila teve alguma
importância na época imperial e desen-
volveu-se pacificamente entre suas sete
colinas. Depois, toda a Baixada Flumi-
nense sofreu, sem qualquer infra-
estrutura, o crescimento populacional.

Entre 1950 e 1980, Belford Roxo au-!
mentou 16 vezes sua população, que
hoje representa 25% de todo o municí-
pio, de acordo com o levantamento do
arquiteto e funcionário da Secretaria de
Obras de Nova Iguaçu, Wagner Fortu-
nato. Hoje, o 4o distrito tem 325 mil
pessoas, 100 mil em idade de trabalho, e
Belford Roxo é o segundo distrito em
importância do município: o primeiro é
a sede, Nova Iguaçu.

A maior indústria da região é a Bayer
e o distrito oferece apenas 15 mil empre-
gos. Existe um só posto de assistência
médica para 75 mil quilômetros quadra-
dos, área onde se registra uma das
maiores taxas brasileiras de mortalida-
de infantil. Dos 3 mil 200 quilômetros de
vias abertas no município, cerca de 890
quilômetros ficam em Belford Roxo,
mas apenas 10% são pavimentadas.

O povo do Brejo é suado e sofrido. Na
Sapataria Safa Onça, no centro comer-
ciai, policiais da 54a DP vigiam atenta-
mente cada pedestre e enormes cercas,
de madeira protegem a mercadoria. Síl
vio Araújo, funcionário que defende *
emancipação e atribui a violência à
"falta de trabalho e comida", explica,
brincalhão, a proteção excessiva da lo-
ja: "O povo daqui tem adoração por
grade".

A escola municipal que tem o nome
do bairro fica na Rua Dona Glória, que
mais parece o caminho do inferno. Tris-
te e cheio de buracos, a passagem por

E define Belford Roxo com versos de
Chico Buarque: "Gente que conhece a
prensa da fornalha e o lixo do esmeril/
Carrega essa tralha chamada Brasil."
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Cansados da aventura da invasão, Pereira (ao fundo), mulher efilhos' já têm um cantinho por CrS 21 mil

Secretaria chama famílias
As famílias inscritas no programa da

Cehab, e que atualizaram renda em 79, estão
sendo convocadas pela Secretaria de Traba-
lho e Habitação, para, no próximo domingo,
dia 22 de maio, comprovar documentação,
renda e confirmar interesse em adquirir um
dos 6 mil 990 imóveis em final de construção
no Estado.

Essas casas estão situadas em Campo
Grande e Santa Cruz, no Rio, Duque de
Caxias e Itaguaí. O atendimento ao público
será feito das 8 às 18h em 15 pontos. A partir
de quinta-feira, a Faferj e Famerj, através das
Associações de Moradores, distribuem folhe-
tos explicativos sobre o atendimento. A famí-

lia que não dispuser de renda para comprar acasa da Cehab será esclarecida sobre o pro-grama de lotes urbanizados a ser desenvolvi-
do pelo Governo do Estado, cuja meta paraeste ano é atribuir 100 mil lotes à populaçãode baixo poder aquisitivo.

Os postos que estarão atendendo ao pú-
blico no domingo são: Garagem da Cehab, na
Avenida Brasil, 11.288, na Penha; Escola Mar-
tin Luter King, Rua Joaquim Palhares, 648,
no Estácio; Escola Sào Tomas de Aquino, na
Praça Almirante Júlio de Noronha, 40, no
Leme; Escola Orsina da Fonseca, na Rua São
Francisco Xavier, 95, Tijuca; Escola Cardeal
Câmara, na Rua Anamá, 98, Parada de Lucas;

Escola Rio Grande do Sul, na Rua Adolfo
Bergamini, 201, Engenho de Dentro; Escola^
Henrique Astolfo Rezende, na Avenida Minis-
tro Edgard Romero, 473, Madureira; Escola
Henrique Magalhães, na Rua da Fábrica, 235;
Bangu; Escola Professor Coqueiro, na Rua'
Felipe Cardoso, 750, em Santa Cruz; Escola!
Malba Than, na Avenida Brasil, 17.221, Irajá;
Escola Venezuela, na Rua Amaral Costa, 37,:
Campo Grande; Escola Baltazar Bernardino,!
na Rua Mariz e Barros, 444, Santa Rosa, em
Niterói; Escola Barão de Taquara, na Avenida>
Nelson Cardoso, 1.221, na Taquara; Instituto jde Educação Professor Ismael Coutinho, na
Travessa Manoel Continentino, 31, em Saci
Domingos, Niterói.

Maciez,conforto eeconomia!

Toalhas de rosto e de banho de algodão
100%. Felpudas nas duas faces. Lisas, j
em quatro cores, ou jacquard, motivo

floral ou folhagem, em tons
coordenados.
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Satisfação ™
Garantida
ou Seu Dinheiro
de Voltai

Se a compra não agradar,
nós trocamos ou
reembolsamos!
Não é apenas um slogan
de propaganda, é uma
promessa feita a milhões
de fregueses, a ser
cumprida por milhares
de funcionários!

Uma promessa que - v*
se valoriza cada dia mais!
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Botafogo
Praia de Botafogo, 400 - Tel.: 286-1522

BarraShopping
Av. das Américas, 4666 - Tel.: 325-0311 (PABX)

SÃO CONRADO COBERTURA CINEMATOGRÁFICA

Uma cobertura duplex em São Conrado é uma vida
mais traqüila, mais romântica. E mais esportiva. No
primeiro pavimento, recepção, living, sala de jantar, 4
quartos (sendo 1 suíte), 3 banheiros sociais, copa-cozinha,
banheiro e área de serviço. O pavimento superior, servido
por dois acessos, social e de serviço, possui salão de
jogos, sauna seca, ducha, piscina, terraço descoberto,
dependências completas para 2 empregadas. Vagas de-
marcadas para dois carros. O prédio possui ainda quadras
de tênis (com professor), vôlei, academia de ginástica
(com aulas de dança), piscina (com professor), sauna seca
e a vapor, ducha, salão de festas e jardins. Tudo cercado
por gradis coloniais. Marcar visitas diretamente com o
proprietário.Tel.: 322-4088. (P

JORNAL DO BRASIL

Emprego na UFF

tem 66 vagas e

3 mil inscritos
Niterói — Meia hora antes da provaainda havia gente dando uma última

olhada nas apostilas para o exame de
Português e Conhecimentos Específicos
do concurso para as seis vagas de técni-
co de radiologia e 60 de auxiliar de
enfermagem, promovido ontem pelaUniversidade Federal Fluminense. Os 3
mil 578 candidatos tiveram três horas
para responder a 50 questões. Dia 18
sairá a relação dos classificados para as
provas práticas do dia 23.

Maria Esteia, uma menina com duas
semanas de vida, era a mais impaciente
entre todos os que esperavam pela saí-
da dos candidatos. O pai, José Lopes da
Cunha, cuidava dela meio sem jeito,apesar de ser o seu sexto filho, enquanto
a mãe, Maria Prisciliana, fazia a prova
para auxiliar de enfermagem (salário de
Cr$ 69 mil 576). Caso passe, ela pretendeacumular com um emprego no posto de
saúde do Município do Rio "para refor-
çar a renda da família".

A maioria dos candidatos achou
mais fáceis as 15 questões de Português.
As outras 35 questões variaram sobre
conhecimentos de enfermagem para os
3 mil 040 candidatos a esse emprego e
sobre técnica de radiologia para os 533
candidatos às seis vagas nessa função.

Denise Monteiro, de 23 anos, que
concluiu no ano passado o curso de
auxiliar de enfermagem, pretende con-
seguir seu primeiro emprego passando
no concurso. Ela fez a prova em 20
minutos e acredita ter acertado quase
todas as questões.

O professor Miguel Ongarato, diretor
do Departamento de Pessoal e Seleção
da UFF, anunciou que os 120 primeiros
colocados na prova de auxiliar de enfer-
magem, e os 20 primeiros em técnico de
radiologia, farão dia 23 as provas práti-
cas em local ainda a ser divulgado.

No próximo sábado, a UFF receberá
muito mais candidatos para seleção de
20 auxiliares operacionais na área de
copa e 40 na área de faxina que irá
contratar entre os 7 mil 381 inscritos
com salários de Cr$ 35 mil 449. Segundo
o professor Miguel Ongarato, há até
estudantes universitários participando
deste concurso.

Na prova para os 5 mil 205 candida-
tos a copelro a UFF vai querer que eles
demonstrem "conhecimentos simples
sobre preparo de alimentos, sobre o
transporte e distribuição de gêneros ali-
mentícios, arrumação de mesas e nor-
mas de higiene". A prova escrita para os
faxineiros exigirá "conhecimentos de
técnicas de arrumação de dormitórios,
quartos e leitos, pequenos consertos de
roupas, lavagem manual e mecânica de
roupas e normas de higiene".

Iara Vargas diz

que estagiário

não é professor
A denúncia feita em nota oficial do

Centro Estadual dos Professores —CEP
e do Sindicato dos Professores do

Município do Rio de Janeiro, de que"estagiários estão sendo chamados pa-ra assumir o lugar do próprio profes-sor", foi desmentida pela Secretária Es-
tadual de Educação, Iara Vargas: "To-
das as contratações para o magistério
estão respeitando rigorosamente a or-
dem de classificação do último con-
curso".

Segundo a Secretária, houve uma
discussão sobre como seria possível o
aproveitamento de estagiários em tare-
fas educacionais, na última reunião en-
tre ela, o professor Darcy Ribeiro, a
Secretária, Municipal de Educação, Ma-
ria leda Linhares, e o Reitor da UERJ,
José Salim, sem "que ninguém imagi-
nasse a utilização deles como profes-sores".

— Como nossas reuniões são aber-
tas, nada é secreto,' acabaram tomando
conhecimento de que havíamos sonha-
do com a melhor utilização do estagiá-
rio. Distorceram as coisas, ouviram can-
tar o galo e não souberam aonde. Nada
impede que convoquemos as normalis-
tas, por exemplo, para ocupar certos
lugares, para efetivamente conhecerem
uma escola por dentro. Mas a lei impedee não seriamos nós que a desrespeita-
riamos — a contratação de professoresnão concursados.

Colagrossi ouve

opiniões sobre

Avenida Brasil
O fechamento da Avenida Brasil ao

tráfego pesado entre as 6 e 8h30min
continua em debate. O Secretário Esta-
dual de Transportes, José Colagrossi,
recebeu ontem uma comissão de repre-
sentantes dos supermercados, cami-
nhoeiros e empresas transportadoras de
carga, além de representantes do
DNER, DER e Detran.

O Secretário se disse surpreendido
com a posição favorável adotada pelos
interessados que sugeriram, entre ou-
tras medidas, a criação de uma faixa
exclusiva destinada às carretas e desti-
nação das pistas laterais somente para
ônibus que fazem a ligação suburbana,
deixando duas pistas centrais para os
automóveis. Colagrossi marcou nova
reunião, garantindo que as sugestões
serão "demoradamente estudadas".

Paciência é casa 
própria

para 
invasor de Portugal

Samuel Wainer Filho

Decisão

Sentados sobre uma geladeira queainda não está em seu lugar definitivo,
um caixote com alguns pertences pes-soais, ou mesmo sobre um sofá, em
pleno quintal — o clima é frenético, é
preciso ligar a luz antes do anoitecer —
os Pereira falam sem medo sobre a"aventura" por que passaram.

Cansados de morar "de favor" — ele
na casa da mãe, ela na da sogra ("ih, era
uma confusão", diz Maria da Penha),
náo hesitaram quando chegou, através
de um vizinho, a notícia da invasão.

— A gente conversou um pouco.
Achamos que era uma chance que não
podia ser perdida, diz José Manuel, um
português que veio ainda pequeno para
o Brasil e que hoje fala sem sotaque
algum de sua terra natal. Ele não votou
nas últimas eleições (por não ser brasi-
leiro), mas Maria da Penha o fez com
convicção, no Brizola, "é claro".

Nunca tinham-se candidatado à casa
própria, por acharem que "nunca" con-
seguiriam: "muita papelada, muita exi-
géncia. A última esperança era o Brizo-
la", conta Maria da Penha. Invadido o
terreno, demarcaram "sua" área e com-
binaram um esquema para a guerra da"propriedade": durante o dia, Maria da

Penha se encarregava de tomar conta
da área, enquanto, à noite, o marido —
que nâo podia faltar ao trabalho —
enfrentava frio e chuva para que ela
pudesse dar um pouco de atenção às
crianças, na casa da sogra.

No final de abril, após quase um mês
de Invasão, velo a remoção para o abri-
go Cristo Redentor, e a promessa: quemtivesse renda superior a Cr$ 78 mil teria
preferência na aquisição de uma casa
da Cehab. Com renda comprovada de
Cr$ 86 mil — José Manuel trabalha na
Alklmar, em Bonsucesso (oficina de veí-
culos) — não houve susto, e, no Início da
semana passada, após várias entrevls-
tas com assistentes sociais da Secreta-
ria de Habitação e Trabalho, foram visi-
tar o conjunto.

Maria da Penha gostou das casinhas
pintadas todas de branco, um quarto no
segundo andar, sala, cozinha e banheiro
no térreo, e um pequeno quintal, próxi-ma à entrada principal. Apesar da dls-
tància — Paciência fica próxima a San-
ta Cruz, 40 minutos de carro do Centro
da Cidade, aproximadamente — decidi-
ram aceitar a nova moradia.

Eles devem pagar durante 15 anos —
segundo informações da Cehab, onde
estiveram na 5,-feira assinando toda a
documentação necessária — Cr$ 21 mil
560 de prestação inicial, mas náo estão a
par do valor dos reajustes, da data ou
mesmo do local onde pagarão as presta-
ções. Não sabem sequer quando che-
gam os carnês, ou se devem apanhá-los
e onde.

Além do endereço, duas mudanças
vão transformar a vida dos Pereira: Ma-
ria da Penha vai deixar de trabalhar
como empregada doméstica — isso por-
que José Manuel, em função da distãn-
cia e do preço das passagens de ônibus
("não está pra brincadeira não"), só vai
usufruir da casa própria nos fins de
semana.

Nos dias úteis, vai ficar mesmo na
casa da máe, em Bonsucesso, onde co-
meçou toda a trajetória até Paciência, e
mais felizes estão as crianças que ga-nharam um espaço especial para as
brincadeiras com o mascote da família:
o cão Brizola.

Inicio dc abril: começam as Invasões
aos terrenos da Fábrica Nova América,
em Inhaúma. O boato corre rapldamen-
te e, em poucas horas, Já nôo há áreas
disponíveis. Entre os invasores está a
família Pereira — José Manuel e Maria
da Penha, casados há 14 anos, 6 filhos.
Ele mecânico, ela empregada domés-
tica.

Meados de maio: depois de passarum mès e melo sob tensão (quando
havia a possibilidade de expulsão dos
terrenos Invadidos), cansaço (nas lon-
gas noites de vigília) e de incertezas
(quando, removidos para o abrigo Cris-
to Redentor, nâo sabiam se a promessa
de casa própria se realizaria), a família
Pereira ocupou, anteontem, sua casa no
Conjunto Estrada da Paciência, no su-
búrblo do Rio.

e
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FOGÃO SEMER RADIÂNTE
Modelo 3005 f
Linhas harmoniosas. Acabamento
primoroso. Luz no forno.
4 queimadores; Cores ijialteráveis.
à vista a preço de banána
ou a prazo em até 24 pagamentossem entrada I

FOGÃO SEMER RIVIERA
Modelo 1020
Linhas modernas. 4 queimadores.
Cores inalteráveis,
à vista a preço de banana
ou a prazo em até 24 pagamentos
sem entrada
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Secretário vai a Campos

e acha surto de sarampo

Campos, RJ — Em sua primei
ra visita a este município, quan-
do visitava as instalações do Sa-
natório Ferreira Machado, o Se-
cretário de Saúde, Eduardo Cos-
ta, teve uma surpresa: nos berçá-
rios, pelo número de crianças ín-
ternadas e pela revisão que fez
nas flchas dos internos, consta-
tou que existe um surto de sa-
rampo na região, apesar de no
ano passado, e em abril deste
ano, o Estado ter promovidocampanha de vacinaçao contra a
doença.

Em março, verificou o Secre-
tário de Saúde, oficialmente fo-
ram registrados mais de 100 ca-
sos de saramr,-ü. a maioria nos
bairros periféricos onde reside a
populaçao de baixa renda. Verifi-
cou, ainda, que o hospital do
Estado tem capacidade para 310
leitos, dos quais apenas 68 esta-
vam ocupados, e que o surto de
sarampo evidencia "deficiências
na vacinação em massa". Prome-
teu que este problema será corri-
do tão logo retorne ao Rio.

Eduardo Costa destacou que
os principais objetivos da Secre-

S

taria de Saúde nestes próximos
quatro anos serão de reduzir a
mortalidade, melhorar as condi-
çòes de vida através de boa assis*
tência médica, odontológica e sa-
nitária, controlar os casos de
diarréia infantil, desenvolver um
programa de amamentação, pro-
mover uma articulação interse-
torial entre as Secretarias do Es-
tado e fazer uma plena integra-

ão de sua Secretaria e a comuni-
ade.

Disse que um dos temas que
mais o preocupa é o índice de
mortalidade no Estado. As infec-
çòes respiratórias e a desnutri-
cão pura e simples atingem cerca
de 75% dos óbitos e, em segundo
lugar, vem a prema turidaae e a
diarréia infantil, que são respon-
sáveis pelo índice de 50% dos
casos. Revelou, ainda, que nas
crianças que atingem a faixa es-
colar (entre cinco e 15) as princi-
pais causas de morte são os aci-
dentes de trânsito: "As crianças
morrem indo para a escola ou
brincando nas ruas, atropeladas.
Isto é muito grave", acrescentou
Eduardo Costa.

"Isso não é guerra, nós queremos terra",
repetiam em coro cerca de 700 posseiros de
Nova Iguaçu, que ontem de manhá saíram em
passeata da Central do Brasil e foram até o
Palácio Guanabara reivindicar terrenos e fi-
nanciamentos para compra de material de
construção. O Governador foi ao Palácio es-
peciàlmente para receber o grupo e, após
quase duas horas de reunião com rebresen-
tantes dos posseiros, prometeu "trabalhar
junto para a solução do problema". 1

Os posseiros ocupam parte do terreno
Nova Aurora, que lhes foi cedido pela prefeitu-ra de Nova Iguaçu há úm ano, e ali, em
mutirão, já construíram 150 casas. Em çutraárea, conhecida como Estoril, de propriépadede União, eles pretendem construir agroyilas.
O Governador — aclamado pelos manifeétán-
tes que pediam "Brizola presidente do Brftsil"— além de dar lanche para todos, colocou à
disposição ônibus da CTC que levaram o
grupo de volta a Nova Iguaçu.

Passeata

A manifestação foi organizada pelos mqti-
rões Nova Aurora e Núcleo Agrícola Fluipi-
nense, criados pelos posseiros, há quatroanos, com o apoio da Diocese de Nova Iguaçu.
Eles saíram da Estação de Belford Roxo e de
trem foram até a Central do Brasil. AJi, porvolta de 10h30min, iniciaram a passeata, cofyi
a preocupação de não atrapalhar o trânsitq.!

Com faixas e cartazes que pediam desde"eleição direta para presidente", até "terra
casa. e pão, a nossa solução", a passeataseguiu pelo Campo de Santana, Rua do Ria-
chuelo e Glória,, alternando as palavras de
ordem. A população, surpresa, acompanhou
das portarias e das janelas dos edifícios e
alguns engrossavam o coro de "pra frente
Brizola, o povo te adora".

Na passeata iam grávidas, adultos e crian-
ças, todos de aparência humilde. Em passoslargos, o grupo seguiu pela Rua Bento Lisboa,
no Catete. até o Largo do Machado e depois
pela Rua das Laranjeiras e Pinheiro Machado
até chegar ao. Palácio Guanabara, as 12h,
onde entrou, apesar dos.olhares dos guardas,
gritando "um dois três, quatro cinco mil,
Leonel Brizola Presidente do Brasil".

Reunião

Inicialmente os manifestantes foram rece-
bidos no Jardim de Inverno pelos Secretários,
Vivaldo Barbosa, de Justiça e Interior, e Car-
los Alberto de Oliveira, do Trabalho e Habita-
ção. O Governador foi avisado dá presença do
grupo, e, lh30min depois, chegou ao Palácio,
em companhia do secretário de Governo, Ci-
billis Vianá, sob palmas e gritos de "Presi-
dente" '

Da escada do Jardim de Inverno dó Palá-<
cio. Brizola disse que receberia uma comissão

Bruno Thys'
de representantes dos manifestantes, mas ao
final voltaria, para, ele próprio, explicar o que.fora decidido. No Salão Verde, na presença da
imprensa, ele se reuniu com a comissão, for-
mada pelo Presidente do Mutirão Nova Auro-
ra, Laerte Resende; Bráulio Rodrigues da
Pastoral dà Terra; Delário Ribeiro, da Comis-
são de Justjiça e Paz da Arquidiocese de Nova
Iguaçu e de Joaquim Antônio, representando
os posseiros de Morro Grande de Duque de
Caxias, e Sebastião de Oliveira, do Parque
Estoril.

O Governador quis ouvir os detalhes do
problema dos posseiros. Laerte Resende ex-
plicou que em Nova Aurora são cerca de 3 mil
lotes, — existem 4 mil pleiteando casa juntoao Mutirão — mas apenas 150 construídos,
cada um com 150 metros quadrados e que, em
mutirão, eles pretendem edificar o restante,
mas precisam da ajuda do Estado para com-
prar material de construção. Ele entregou ao
Governador um documento, com o projeto de
uma casa e o pedido de Cr$ 361 mil de
financiamento, a ser pago, com 25% do salário
mínimo, até a quitação da divida.

O Governador ouviu atentamente as ex-
plicaçóes e depois afirmou que "isto está
dentro do nosso projeto de um milhão de
lotes". Leonel Brizola acrescentou que "temos

' que começar pelo terreno com água limpa, e
escola próxima ao local e depois um mínimo
de urbanização, com luz, esgoto e transporte".

Uma escolha para sjempre.

naBRASTEL cmé

DESCONTO

Estudante

tem redução

em ônibus
A partir do dia Io de ju-nho, os estudantes de Io e

2o graus das escolas esta-
duais, municipais e parti-
ciliares de Nova Iguaçu pa-
garão apenas 25% do preço
das passagens de ônibus
ao invés dos 50% que pa-
gam hoje. O acordo foi as-
sinado essa semana entre
a Prefeitura e o Sindicato
das Empresas de Trans-
porte de Passageiros e be-
neficiará cerca de 100 mil
alunos.

Segundo o Prefeito Pau-
lo Leone com esse acordo
Nova Iguaçu torna-se o
primeiro município do Es-
tado do Rio a conceder um
desconto acima de 50%
nos preços de passagens
para estudante. A comuni-
clade, através do Movimen-
to de Amigos de Bairro —
MAB — reivindicava 10% e
o Prefeito garantiu que
tentou atingir esse percen-
tual durante a negociação
com os empresários, "mas
eles não aceitaram, argu-
mentando que é muita
gente".

DESCONTO

O Prefeito Paulo Leone,
do PDT, não esconde o or-
gulho que sente com o re-
sultado da negociação.
Faz questão de dizer que"o pessoal da AMES" (As-
sociaçào Metropolitana de
Estudantes Secundários)
foi à Prefeitura se solidari-
zar e aprovar o percentual
obtido. Leone explicou
que o MAB queria um des-
conto de 100%, e que o
sindicato só concordou em
oferecer isso para os alu-
nos do Io grau das escolas
municipais. Por isso, ele
preferiu negociar uma re-
dução de 75%, mas exten-
siva a todos os estudantes
do Io e 2o graus das redes
municipal, estadual e par-
ticular.

Os 100 mil estudantes de
Nova Iguaçu representam
35% dos passageiros. Para
algumas empresas, de 11-
nhas circuiares, eles repre-
sentam 50%. Os preços das
passagens atualmente, de-
pois do aumento de Io de
maio (15.5r<), variam entre
Cr$ 40 e CrS 60. Com 25
dias de aula, indo e voltan-
do de ônibus à escola, os
estudantes gastam de Cr$
2 mil a CrS 3 mil por mês.
Com o desconto de 75%,
esses gastos ficam reduzi-
dos a Cr$ 400 e CrS 600.

bem casdcfà com Você

FOGÃO SEMER RADIANTE
Modelo 3040
Linhas modernas. Potentes
queimadores,
à vista apreço de banana
ou a prazo em até 24 pagamentossem entrada

CHAME SEU FILHO E LIGUE
AGORA NA TVS. O PALHAÇO
,BOZO ESTARÁ HOJE, E DE
SEGUNDA A DOMINGO, A
PARTIR DE OITO Dfe MANHÃ
ATÉ UMA DA TARDE,
SORTEANDO BRINQUEDOS
PARA AS CRIANÇAS QUE
LIGAREM PARA O TELEFONE
580-1385 e ACERTAREM NO

BOZO 
3 o

MEMÓRIA

BRASTEL

FOGÃO SEMER RIVIERA
Modelo 1 040
Queimadores econômicos. Cores
inalteráveis. Pés altos em dura
alumínio que não enferrujam
mesmo no litoral,
à vista a preço de banana
ou a prazo em até 24 pagamentossem entrada

FOGÃO SEMER DE MESA
Modelo 4003
Lindo, prático e dtirável.
2 queimadores econômicos.
O único fogão portátil com forno.
Cores inalteráveis.?
à vista a preço dç banana
ou a prazo ematé £4 pagamentos
sem entrada
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NACIONAL DA INDUSTRIA

DE MATERIAL

DE CONSTRUÇÃO

Os dois mais importantes distribuidores

nacionais da indústria de material de construção

apresentam as melhores marças a preços
rebaixados e em condições süperfacilitadas,
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CONJUNTO DE
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Este cartão garante crédito imediato, atendimento personalizado e
condições especiais de pagamento em todas as lojas Marcovan.
Você compra o que quiser e paga como bem entender.
Centro: Rua São José, 76/80
Suburbana: Av. Suburbana, 2285/2341
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 571-A Loja/sobreloja
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Caxias: Av. Nilp Peçanha. 225
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Trevo de Araruama
Três Rios: Rua Prof Walter
Frankhn. 130:
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JORNAL DO BRASIL

Marinha negocia compra

São Paulo

NACIONAL tlominfço, 15/5/83 D Io oadorno O 23

Sào Paulo — O Ministério da Marinhacoordena as negociações entre uma Industria
privada nacional e outra estrangeira para a
produção de toipedos no pais (artefato bélico
que o Brasil nâo fabrica). O torpedo nacional,
além de abastecer a Marinha, servirá prlncl-
palmente para geração de divisas, através deum programa ae exportação e o Ministro daMarinha Almirante Maximlano da Fonsecaadmite: "Com uma exportação de pelo menos80 torpedos anuais, se viabilizara esta indús-tda no país",Preferindo manter sigilo sobre as negocia-
çòes, o Ministro da Marinha explicou que a
indústria nacional Interessada em produzir o
torpedo é de Minas Gerais e que a tecnologia
vira do exterior. Até o final deste ano, os
entendimentos deverão estar encerrados, com
a produção se iniciando de imediato. O Almi-
rante Maximlano da Fonseca deu entrevista
exclusiva ao JB durante sua estada de dois
dias em São Paulo, fazendo questão de ressal-
tar que o programa de renovação da frota da
Marinha nacional "não terá daqui paraf frente
mais nenhuma solução de continuidade. Che-
gamos a produzir torpedos no país há cerca de
30 anos e depois paramos. Com uma paralisa-
ção deste tipo, quem tem prejuízo é a nação",
afirmou.

Definição do míssil ;j
Maximiano da Fonseca está preocupadocom a busca do tipo de míssil iaeal queabastecerá as corvetas produzidas .'no país."Por enquanto só temos contatos, por isso

não entendo o alarde que se fez em'torno do
Gabriel (um míssil desenvolvido em Israel).
Temos ofertas do Exocet (França), d6 Gabriel
e do RB-S-15, um míssil sueco". Sobre o RB-S-

15, o Almirante Maximiano da Fonseca expii-
cou que já foram mantidos contatos superfl-
ciais com os suecos, O ItB-S-15 é um novo
míssil que levou 20 anos para ser desenvolvi-
do pela indústria militar da Suécia.

— Temos pressa nesta deflniçáo do tipo
de míssil, cuja solução deve ocorrer até o flnal
do ano, pois temos necessidade de fabricar
suas lançadelras nas corvetas nacionais. A
Avlbrás, uma indústria nacional que muito
tem feito no desenvolvimento de armamen-
tos, pelo que eu li nos Jornais, teria condições
de apresentar um projeto dentro de dois anos.
E uma pena, pois precisamos de um projetocompleto agora, por causa das corvetas —
afirmou.

A Marinha entrega à operação no dia 11de julho o primeiro navio-hospital da Amazó-nia, e em setembro faz o lançamento ao mardo seu navio-escola, inteiramente construídono seu arsenal; posteriormente seráo as corve-tas (inicialmente quatro), cuja produção seráde 12 unidades.
O principal problema da Marinha brasilei-

ra é a falta de recursos para investimento. Seu
plano prevê a aplicação de 800 milhões de
dólares no prazo de 10 anos, enquanto a
Marinha da Argentina, por exemplo, está apli-
cando agora, na renovação de sua frota, 3
bilhões de dólares. O Ministro da Marinha
considera a falta de recursos um problema,mas explica que entende "as dificuldades
econômicas do momento".

Frota antiquada

A falta de recursos, segundo explicou,
também impede uma renovação da frota de
aviões do porta-aviões Minas Gerais, que foi

empregará

em rodovias

REATIVAÇÃO

de torpedos

Milton /•'. <l(i Rocha Filho
classificada pelo Almirante Maximlano da
Fonseca, como "antiquada, pois são aviões
anti-submarino. Não temos uma frota aero-
naval que proteja, nossos navios em caso de
um ataque aéreo ',

O ideal seria a compra de pelo menos
20 aviões A-4, latos de defesa e ataque quetrabalham junto a porta-aviões. Sei que o
Ministro (da Aeronáutica) Déllo Jardim de
Matos também luta com problema da falta de
recursos, mas, à falta de uma avaliação de
defesa e ataque, nossos navios ficam aespro-
tegldos. O AMX da Embraer, avião a Jato queserá lançado em 1987, para operar em porta-aviões, teria que sofrer um fortalecimento na
sua estrutura, o que demoraria ainda mais. Os
velhos A4 norte americanos, recondiciona-
dos, nos auxiliariam muito — disse o Ministro
da Marinha.

Admitiu, também, que a Marinha necessi-
taria de helicópteros para transporte de fuzi-
leiros, do tipo Puma (produzido pela Aeroes-
patiale Francesa), que levam 20 soldados. A
Marinha tem seis helicópteros Esquilo adqui-
ridos da Helibrás, mas são pequenos.

A filosofia da Marinha de Guerra brasilei-
ra é náo importar navios daqui para a frente,
desenvolvendo tecnologia no Brasil. Mas o
Almirante Maximlano da Fonseca admitiu
que um navio polar será adquirido da Polônia,"pois não teria sentido se produzir aqui ape-
nas uma unidade deste tipo, quando podemosaproveitar o fato de a Polônia estar devendo a
nós, e pode haver um ajustamento neste sen-
tido". iQuando aos submarinos, devido à falta
de financiamentos, ainda não foi iniciada a
produção dé uma unidade na Alemanha.
Após a prodaçáo desta unidade, fabricaremos
um no país -r concluiu o Ministro da Marinha.

São Paulo — Poderá
surgir hoje o primeiro
programa do Governo do
Estado para absorver
parte da mão-de-obra de-
sempregada. Trata-se de
um plano de recuperação
de rodovias, há três anos
sem conservação, que
custará Cr$ 5 bilhões e
absorverá 6 mil 500 tra-
balhadores de pequena
qualificação, por um pe-
riodo de seis meses.

Esse programa será
submetido à aprovação,
na reunião desta manhã,
do Conselho Estadual de
Infra-Estrutura, organis-
mo de assessoramento
técnico do Governo. Os
40 mil empregos preten-
didos pelo Governador
Franco Montoro depen-
dem do plano geral de
obras, que poderá ter
uma definição dentro de
15 dias. A coordenadoria
de Planejamento e Ava-
liação, da Secretaria de
Planejamento, acredita
que esse plano de obras
possa absorver até um
número maior de traba-
lhadores em todo o Es-
tado.

O plano prevê a reati-
vação de várias obras, al-
gumas delas paralisadas
por determinação do pró-
prio Governador. Além
da continuidade das
obras das hidrelétricas
de Rosana e Porto Pri-
mavera, no extremo Oes-
te do Estado, que estão
sendo construídas pela
CESP, um dos projetos
maiores prevê a constru-
ção de 67 centros de saú-
de na periferia da Capital
uma série de obras de
saneamento básico com
a extensão de 920 quilô-
metros de rede de esgo-
tos em vários bairros e a
construção de 12 mil uni-
dades residenciais, pela
COHAB.

Em conjunto, esses
projetos podem gerar 12
mil 500 empregos diretos
tão logo sejam reativa-
dos, mais de 60 mil indi-
retos, de acordo com es-
tudos técnicos da FIPE
(Fundação do Instituto
de Pesquisas Econômi-
cas da USP). Segundo es-
ses estudos, cada empre-
go direto na área da
construção civil gera
mais cinco empregos in-
diretos.

HOTEL

Categoria internacional, em pleno
funcionamento. Localização cen-
trai, restaurante, sala de conven-

ções, exposições. Ótimo investi-
mento.

Maiores informações solicitar por
correspondência para a portaria do
Jornal do Brasil sob o n° 50.000.

Os centros de saúde
custarão Cr$ 2,8 bilhões e
empregarão 2 mil 500 tra-
balhadores. As obras já
foram licitadas e contra-
tadas. Utilizarão verbas
do FAS (Fundo de Assis-
téncia Social), adminis-
trado pela Caixa Econô-
mica Federal, que já fo-
ram autorizadas pelo Se-
nado, faltando apenas li-
beração pela Seplan (Se-
cretaria de Planejamen-
to da Presidência da Re-
pública).

Os dois projetos da re-
de de esgoto da Capital
envolvem recursos de
Cr$ 80 bilhões (20 mil
UPCs), a serem financia-
dos pelo BNH (Banco Na-
cional da Habitação). Po-
derão gerar 5 mil empre-
gos de baixa qualificação
de mão-de-obra. O BNH,
entretanto, náo concorda
com os preços fixados pe-
la Sabesp. órgão encarre-
gado de sua execução.
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Odyssey

Secretário culpa ocupação desordenada 
por problemas"Atribuo os problemas cnusndos

pola chuva ô ocupação desordenada
do solo numa região frágil, que nAo
está preparada para receber essa po-
pulaçâo e essa InvasAo de construções
em encostas sem nenhuma condição e
sem os mínimos requisitos de uma
obra de engenharia", disse ontem o
Secretário Estadual de Obras e Meio
Ambiente, Luís Alfredo Salomão, que
salientou o problema da execução de
obras não licenciadas e a forma agres-
siva como a região vem sendo ocupa-
da, na contribulçôo para o agravamen-
to dos problemas da Barra da Tljuca.

Salomão, que visitou ontem toda a
área afetada, disse esperar que a Pre-
feitura e a Secretaria Municipal de
Obras ajam drasticamente e que se-
jam rigorosas na concessão de novas
licenças para construções. As informa-
çòes foram prestadas durante uma
reunlôo entre o Secretário e as associa-
ções de moradores da Barra da Tljuca
e de-Jacarepaguá, para discutir o pro-
jeto de rede de esgotos da região. Luís
Alfredo é favorável a uma solução que
resolve simultaneamente os proble-
mas de esgoto, águas pluviais e pavi-
mentaçào.

A reunião

A reunião começou por volta das
16h e contou com as presenças do
presidente da Cedae, José Romulo de
Mello; do deputado José Frejat (PDT);
do presidente da Famerj, Jó Resende;
do presidente da Fama, Marcelo Ipa-
nema; e do coordenador do curso de
Engenharia Sanitária UERJ, Breno
Marcondes, além de representantes de
todas as associacões de moradores da

região. Salomão Iniciou explicando
que as chuvas não causaram vitimas,
desabrigados ou desabamentos e disse
que os pontos visitados — Rocinha,
Largo da Rocinha e Ponta da Joatln-
ga, entre outros—já estavam receben-
do atenção, com o deslocamento de 20
bombas hidráulicas para esvazlamen-
to de subsolos e garagens. Quanto ao
projeto da rede de esgoto, explicou as
posições da sua Secretaria e do Gover-
no Brizola:

Verificamos que o projeto elabo-
rado por outra administraçôo está or-
çado em Cr$ 40 bilhões, reajustôvéls, e
achamos que temos que questionar
seu traçado, suas medidas e sua com-
posição técnica, na medida que essa
quantia representa certamente um pe-
so no orçamento dos quatro anos de
administração Brizola. O traçado des-
se projeto beneficia áreas náo ocupa-
das, concorrendo para que os terrenos
sejam vendidos com caráter especula-
tivo.

Salomão disse que a solução encon-
trada foi colocar o projeto em discus-
são e propôs a criação de uma comis-
são comunitária—idéia imediatamen-
te aceita e aplaudida — tendo como
presidente o professor de engenharia
sanitária, Breno Marcondes. A comis-
são participaria junto a Cedae da revi-
são do projeto.

Isso rtão quer dizer que temos
descaso pelo Barro ou Jacarepaguá.
Vimos hoje os efeitos da falta da urba-
nização. Mas as várias alternativas
estudadas — elevatórias e vários mini-
emissários — esbarram também na
necessidade jáe preservar as lagoas
que têm uma ecologia muito frágil e
estão hoje abandonadas. A pedra obstruiu a Rio—Santos e os carros passaram pelo acostamento
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O Videogame da Philips.
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a sua marca PHILIPS

As mais incríveis aventuras sem sair de casa. Muitos
jogos já disponíveis: ação, educação, esportes e os
exclusivos jogos estratégicos.

Os jogos Odyssey são excelentes estírfiulos para a
coordenação motora e o raciocínio lógico para crianças
e adultos. ?

Odyssey já vem completo.
Não é preciso adquirir nenhum opcional ou acessório e
você começa a jogar e se divertir na hora. Ao abrir a

Preço especial de lançamento em:

caixa do videogame Odyssey, você encontrará:
O Console dotado de teclado alfanumérico.
Dois Controles manuais que permitem comandar a
ação na tela para qualquer dos jogos.
Uma Caixa Conectora de Antena para ligar o videogame
ao televisor.
Um Adaptador AC com cabo de força.
Um Cartucho com 3 jogos, sendo 2 de ação e um de
destreza mental
Venha para o fantástico mundo de Odyssey
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Rio—Santos 
fica

interditada

durante 9 horas
Durante nove horas, a rodovia BR-101 (Rio-

Santos) esteve interditada, ontem, na altura do Km 67— entre Mangaratiba e Angra dos Reis — devido à
queda de uma barreira. Houve desabamentos tam-
bém em outros pontos da estrada, mas o tráfego só
ficou interrompido totalmente no Km 67, onde técnl-
cos do 7o Plantáo Rodoviário desimpediram uma
parte da pista à tarde.

Os deslizamentos da Rio-Santos começaram a
ocorrer na madrugada, devido á chuva que caia sobr»
a região de Angra dos Reis desde as 18h de sexta-feira
O tráfego ainda está perigoso entre os Km 55 e 70 da
BR-101, Já que há muita lama e terra na pista molha-
da e os pontos onde houve quedas de barreira não
estão bem sinalizados.

Deslizamentos

A Rio-Santos foi a única estrada no Estado atingi-
da pelas chuvas. Durante a madrugada e a manhã,
pedras e terra rolaram sobre a estrada, mas o desliza-
mento mais grave ocorreu às 6h quando toneladas de
terra fecharam a pista no Km 67. O tráfego foi
desviado para a Rio-Sáo Paulo, enquanto as máqui-
nas do DNER não chegavam para desobstruir a pista.Os problemas da Rio-Santos, porém, começam
antes do Km 67. Na altura do Km 55, próximo a
Mangaratiba, há muita terra, pedaços de árvores e
algumas pedras. Cinco quilômetros depois, uma parteda pista ficou inteiramente alagada e a lama obrigava
os veículos a passarem bem lentamente. Apesar da
terra e da pista escorregadia, até este ponto não havia
qualquer sinalização do DNER e os policiais rodoviá-
rios só avisavam sobre os problemas da Rio-Santos no
posto que há no começo da estrada.

Antes do Km 67, há outros dois pontos perigosos
onde havia apenas um cavalete alertando, mas ne-
nhum guarda rodoviário. Em um deles havia lama, e
várias pequenas pedras sobre a pista, o que fazia com
que os motoristas — muitos desavisados — andassem
em ziguezague. Logo em seguida, havia dois enormes
pedregulhòs sobre a pista que,- no Km 66, ficou
parcialmente interrompida por uma barreira que
caiu. Neste local, o tráfego estava sendo feito pelo
acostamento.

No Km 67, o trabalho para desobstruir a pista só
começou por volta do meio-dia e terminou às 15h,
quando meia-pista foi liberada para o tráfego. Até
essa hora, os técnicos do DNER ainda esperavam a
vinda de uma máquina maior do Rio para acelerar o
trabalho e mais càvaletes para melhorar a sinaliza-
ção. Os acidentes não provocaram nenhuma vítima e
o trânsito só engarrafou quando começou a perspecti-va de reabertura da pista e os motoristas preferiram^esperar a contornar e voltar à Rio-São Paulo.

— Eu estou aqui parado hâ cinco horas porque do
Rio para cá ninguém avisou que a estrada estava
fechada. Em vim desviando de pedra e de galho até
chegar aqui — afirmou o motorista Álvaro Sanatana,
que levava madeira para Angra. Pouco antes da pista
ser reaberta, havia dezenas de veículos em fila, princi-
palmente no sentido Rio-Angra, pois no sentido inver-
so havia sinalização.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA GERAL

PRODEMO — PROGRAMÁ DE APOIO AO
DESENVOÜVÍMENTO DE MÃO-DE-OBRA
FUNDACENTRO — FUNDAÇÃO JORGE
DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO

AVISO DE EDITAL

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n° 001'83,de 29 de abril de -1983, do Senhor Superintendente da Fundacentro,torna público que se acha aberta a Tomada de Preços n° 03/83, paraaquisição de mobiliário destinado ao Centro Técnico Nacional,localizado à Rua Capote Valente n° 710, no Bairro de Pinheiros —
São Paulo, estando previstos o recebimento e a abertura das
propostas para o dia 22 de junho de 1983, às 9:00 horas, noauditório da Fundacentro, à Rua Capote Valente n° 710, no bairro dePinheiros, São Paulo.

As aquisições a que se refere o presente Aviso, estão
previstas no termo de convênio complementar, estabelecido entre aSecretaria Gerar do Ministério do Trabalho, a Fundacentro e oProdemo, nos termos do acordo de empréstimo 1452/BR, firmado
entre o Governo Brasileiro e o Banco Internacional de Reconstruçãoe Desenvolvimento — BIRD.

Os Interessados poderão obter o Edital referente a Tomada de
Preços n° 03/83, demais documentos e informações na sede da
Fundacentro, à Rua Calote Valente n° 710 — São Paulo, a partir do
dia 17 de maio de 1983, nos dias úteis, das 9:00 às 12:00 e das
15:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento da importância de
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), à tesouraria da instituição

São Paulo, 13 de maio de 1983
A Comissão de licitação

.CAIXAlieONOMICAIftOiMl

DÁ DIRETA DE IMÓVEIS — SFH
A CÂÍXK ECONÔMICA FEDERAL — CEF, FILIAL

do Rio de Janeiro, comunica que venderá ao primeiro
interessado,çjue cobrir o preço mínimo estipulado para a
venda, do(s)j;imóvel(eis) ao fim caracterizado(s).
Os interessados deverão se apresentar na COMISSÃO
PERMANÊNÍ£ DE ALIENAÇÕES ESPECIAL, Núcleo
Imobiliário. àjAvenida Rio Branco, n° 74 — 16o andar, na
cidade do, Rip de Janeiro, a partir do dia 16.05 83 até
30.05.83, .pO horário de 10:00 às 16:00 horas.
O interessaâó que desejar contar com financiamento
deyerá dirigir-se ao local acima indicado, a fim de
inteirar-se dà? condições do financiamento, antes do
prazo acima, estipulado
As propostas de pessoas jurídicas somente serão

Vacpitas na forma de pagamento à vista.
;1 — Apto nM01, situado à Rua João Vinelli, n° 85, Ilha

do Governador. Rio de Janeiro, com área de
construção aproximada de 100.00 metros quadra-
dos, constituído de sala, dois quartos, cozinha,
banheiro, área de serviço, quarto e WC de empre-
gada, com direito a duas vagas de garagem, pelo
preço minimo de Cr$ 17.953.996,99. equivalen-
tes, neste trimestre, a 5.003,02260 UPC

RÍO.de Janeiro, 13 de maio de 1983 (P

Quem poupa na Caixa eslâ com mais.

LEIA NOS CLASSIFICADOS ¦
A COLUNA 

"ADMINISTRAÇÃO"
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Temporal de oito horas devasta a Barra da Tijuca

I ^ 
"A Bnrrn da^TlJuca nAo tem nc- concrete) da casa de Sergio Batca- f

tapao dc muitos moradores antlgos ' que se defcndeu: "Quern vai pagar rJ K^tXS- 
s\ 

dHPSiiOifol tambem o desabafo de Jose o prejuizo Id em casa e de um carro A jH *6^&®flruMonteiro — aparentemente arre- no pr6dlo embaixo 6 a Prefeltura, .i#v.»Zi WHMkiiW' PlBBaji-m. jdh
pendldo de ter-se mudadodo M6ier, que nfio faz o servlQO de drenagem .''' V''"i f"'¦ Jgei*; ha rneses — que testemunhou um aqui", Explicou que "toda a agua

pelo forte tempo- regiflo desce pela rua" onde mo-
noite de sexta-feira e se "transformou numa piscina, ^manhft de ontem: houve desliza- derrubando o muro".

mentos de pedras e desa- — Foi um estrondo tao grandebamentos e dezenas de ruas inun- eu pensei que o ediflcio inteiro S
provocado por falta estava desabando — lembrou Val- Triiirlr^^frT'¦ vias de escoamentos, garantem mo- deci Monteiro, mulherde Jos6 Mon- f.::• '¦ %SBj

I teiro, moradores na Rua Maria lJ*I— Quando tem- za Pltanga, perto do j| ',<£ 
jpjjM 

"pr~-f

I rios e o escoamento de figuas plu- Srvore calda e um monte de ^viais—cotnentou um dos oito enge- lama e terra. Por todo o bairro, %~??r <"•

d°U d 
C°ntte v'j^01''a® rea"za- guns daniflcados por pedras e 6rvo- j|M

Superintendence EstaidualdeRios ^os^tambem 
foram bastante soli- ^ 

i 
^ *'LeeJ^M^'' jf

;!!' 
^FaMla 

salva «• • maftamWmTemLflro^a'S: A Rua ^rmand^Coelhode Freitas amanheceu rio. "Vai nadar?", pe^untou Frederixo (de costas) ao irmdo
r\ a *„  gonha. Foi ele o causador do desa- ' mpqmn A rp^Tninnp cnfr^f,maMi bament0 da casa de Maria Helena

rvnr^n SS ripcnrHnno dos Santos. 33 anos, moradora da
Haf^pm mn^Q^inLc rnnhnQnc Favela ChScara do C6u, em cima da ijpplS"' 'nnppt^n^T^r not™k Avenida Nie'meyer. Outra barreiraque escoam por caminhos naturais eaiu da Favpia rin viriio-ni intpr. rt**
eng^ i°i -^'cT 

^|ma, onde caiu uma encosta — ocor- Inunda^oes yTa| BR; ,"'"?M&reram deslizamentos de encostas M„ „„. .  . „... /r-V* J*fMmuif' ,vJj>/«>> ' "
nas Estradas do Joa e das Canoas, Ah;^° ?„ ° bamento, Valber % ^' alem de outro pr6ximo k said a do ^I„nt n 

anos' sa!u e 30 voltar T Ifila.: i
Tunel do JoS. O monte de terra, fii^P h^. T„f mf ^a' £a ^S a P if
lama e vegetais provocou uma re- mlnhptn ri,,n Lm,V|ia^h ?° ^ J~ ris?rt-'sdm f M
tengao no trafego, em diregao „™ ihi^„ Q nifc :iiiUmP l'„ I I.

SrBom^eiS Luis Claudio Salgado! 38 ano.v^que ^  L>. |
dos para escoar a agua da rua se refueiou num posto e nao pode f elevaao do Joa, ontem de manlia, Jicou engarrajado. (J resto do bairro parecia varrido por furacao 1
acabaram sabendo que na casa , ®n^rar e™ casa na Avenida Afonso 

I "abandonada" havia gente. '"' Taunay. Na rua ao lado, fica o canal ~— ————^_— - »;<:
• um dos moradores da rua, Jose ^^03? a! Sas'construido 

pa_ 0 Otto de Barros 0 Paulo Celso Gomes 0 Jorge D. Giganti, W' Carlos Menezes, tambem nao isabia ra escoar as aguas. li:j_i ' ii:_ n ¦ j ' . , n , ^ i i« i ?^ '
i que a casa estava ocupada (Jose r "Vai nadar?" Vidal e Vice-Presidente e Supervisor de Produpao Diretor de Marketing

s que esta desempregado), mas se |, ! A Estrada do Itanhanga teve e Diretor de Midia da Grafica da MPM e esta da Coca-Cola, fica car-

\ iS^n^rdS^^sl ALMAP. _ desanimado porque rancudo porque; como j
: fechado na mao, Jose Selsastiao riias "onde os apelos feitos a Defesa J I I ^ *¦ l»? " " I Iaceitou 0 convite Eie passara a cmi e Bombeiros foram simpies- de todo o Brasil deixa finals difereiites, nacionais. ele tern que:

. de a Agua^n^o a^canqava3e^c0m^ Bastos, que mora na Engenheiro 0 Otto com essa cara providenciar dezenas de enfrentar altos custos

; perigo", como constatlram os bon> lelepipedos foram arrancados pela porque, 
como todos os diferentes materials, de producao, subtrai-los

Na Rua Maria Luiza Pitanga, 73, pedindo 0 trafego de carros. Nao wiIIf mA<lif^!^fl 1^ • ^ ¦¦ '¦ ^ r 1 ' , I !
no centra da Barra, oSrGentil teve muito distante, na Rua Miranda CUlar medldaS fle JOmal MaS ISSO TOI ate de alglim impaCtO, etC., I
0 telhado da casa destruido por Rosa, a casa do escultor M^rio jnm.| nAHir nntoml atr air §§enormes pedras de granito que ro- Agostineli teve a cozinha invadida pui JUI Udl, JJCUir Ulllclll; ClC.r ClC.

|n» Rua Professor Julio 

^Lohman. 

enC°Svai 
nada ? u t^ F^ n^iM^iS^fa^ltC^ 6tC ^ 

^^i: ISSO fol dtfi. .../

II 

| 
*•a codnha invadida pelas pedras. sar de 0 Servi<jo de Meteorologia g - «9R^E^ §f a
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Jorge Antônio Barros e Celina Côrtes Foto» da Corlo» Hungrlo

mwmmmm mtnmvv  Tf. ., :,fi;: $¦A nua Armando Coelho de Freitas amanheceu rio. "Vai nadar?", perguntou Frederico (de costas) ao irmão

.•: v-~'ss

O elevado do joá, ontem de manhã, ficou engarrafado. O resto do bairro parecia varrido por furacão

0 Otto de Barros
Vidal é Vice-Presidente
e Diretor de Mídia da
ALMAP.

Programar jornais
de todo o Brasil deixa
o Otto com essa cara

porque, 
como todos os

Mídias, ele tem que: cal
cular medidas de jornal
por jornal, pedir e
conferir dezenas de
materiais, etc., etc., etc.

Mas isso foi até
ontem!

0 Paulo Celso Gomes
é Supervisor de Produção
Gráfica da MPM e está
desanimado poraue
ele tem que: peair artes -

finais diferentes,

providenciar dezenas de
diferentes materiais,
separar, etc., etc., etc.

Mas isso foi até
ontem!

0 Jorge D. Giganti,
Diretor de Marketing
da Coca-Cola, fica car-
rancudo porque, como
todos os Anunciantes
nacionais, ele tem que:
enfrentar altos custos
de produção, subtraí-los
da veiculação, abrir mão
de algum impacto, etc.,
etc., etc.

Mas isso foi até
ontem!

Maria Francisca, de resguardo, foi salva pelos bombeiros

iiiiik^s

1'1

U



ram asslnadas pelo Vice-Governador Darcy Ribeiro,
que acumula a presidfencia da Fundagao de Amparo a
Pesquisa do Estado (Faperj). All, foram exoneradas 98
pessqas em sua maioria da Divisao de Hecursos Huma- V; ¦
nos e de areas administrativas. Com isso, a folha de Ar".v.I•••*.'."•'•'"X
pagamento da empresa que antes era Cr$ 1 bilhao 600 A'"'* -"'..'A
milh6es foi reduzida em 25% ao ano. 1?^'7"X.*V.vl

A Divisao de Recursos Humanos da Fundagao 'S&'tM
tinha 52 funcionarios que se dedicavam a organizar "Professor ate no xerox"quatro cursos — entre eles o de Morfosintaxe por \F-'>*:•< I'.t&i no 

xerox
• Correspondencia — para os quais eram contratados w„c neve f0,j0ainda professores de fora. "Era um trabalho para ser \S>Jj/r . Nos DECs da Secretaria.Municipal de Educa<;ao,
- feito por meia duzia de pessoas", aflrma o novo secreta- ainda nao ocoreram demissoes, exceto nos cargos de

rio-geral Marco Antonio Aguiar, que extinguiu a Divi- comissao. A professora Laurinda, diretora do Departa-
sao, por considerS-la "surrealista". mento de Educagao, considera, apesar disso, que a

As outras demiss6es ficaram concentradas nas ?f^tH1r® do^.;^6 "sofistlcada e desnecessaria".
areas administrativas da Faperj. S6 na Diretoria de dividido em tres servi<;os tecrucos, subdi-
Administracao e Finan?as estavam empregadas 155 vididos em coordenadorias, cada uma delas comdiver-
pessoas — tr&s vezes mais que nas Coordenadorias de sas ecll"Pesde trabalho, com chefes e coordenadores.
Projetos e de Geografia e Estatistica, que "fazem — DECs funcionam atualmente com 150 pes-
verdadeiro trabalho da Fundacao", de acordo com soas em m6dia, todos professores. Mesmo mantendo a
Marco Antonio Aguiar, lembrando ainda que o gabine- , \<*4 X"Ak"v»^ estrutura atual, s6 a metade dest.e pessoal e necessario
te de seu antecessor — "onde nemcabe tantagente"—  » nas sedes. Tem professor na reprografia, no controle do

¦ funcionavam nove assessorias com 36 funcion^rios. ' fcjj• I;'1— Nem no IBGE, uma empresa muito maior onde /. 'Jv£' •»-WBU5V-/

r V I \ Wy
* »s  > \ if
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C^S]J Analista de sistemas formado Mesmo reclamando, o analista
\>T pela PUC e empregado da Proderj oabe que vai ser demitido porque

desde agosto, A. C., considerado "as vezes nem aparecia um dia—— um funcionario-fantasma, res- para assinar o ponto, durante o
ponde agora a inquerito adminis- mes intei'ro". Morando no Bairro
trativo, que certamente vai resul- Peixoto, A. C. confessa que a per-tar em sua demissao com outros da do salario na Proderj vai modi-
100 funcion&rios da empresa. Co- ficar seus habitos de viajar todo o
mo muitos fantasmas, A. C. so nao fim de semana, e adiar seus pianose visivel nas salas e corredores da de ter outro filho. Problemas se-
Proderj. Tem outro emprego nu- melhantes, de dificuldades finan-

Vestido de lengol branco, arras- impensada, os funcionarios- ma ^lrnia Particular de processa- ceiras, nao serao enfrentados por
tando correntes enferrujadas e com fantasmas estao se organizando pa- mento de dados, onde ganha um Mariana Restun, uma pedagoga,
braceletes de ferro amarrados ao ra criar o seu proprio sindicato, que salario quase igual ao que recebe tambem afastada do serviQO pu-
pescogo e punhos, o funcionario- tera sede fantasma em algum caste- <'0?10 serv.^®r publico: cerca de blico.
fantasma inicia o seu expediente no lo abandonado dos arredores do Cr$ 350 mil. Trabalhando por prazer, "pois
horario normal e esperado para al- Rio. A primeira reunlao, para cria- _ a nova diretoria da Proderj nao Preciso deste salario", Maria-
guem de sua categoria: a meia- ?ao da diretoria foi um pouco tumul- esta me perseguindo, como a mui- na contratada para a Funda-
n°ite. tuada pela aparigao de alguns vam- tos outros, injustamente. Eu, Qao Escola do Servipo Publico, em'

— .Nao sei por que estao me cru- piros inimigos ferrenhos dos fan- quando fui nomeado para ca, vim janeiro de 1982. Cinco meses de^
cificando deste jeito. Sempre tasmas. ... . .. , com a intentjao de trabalhar, mas Pois, assumiu a presidencia da:;
cumpri o meu horario e trabalho .Prim®ira ta^efa, do sindicato nunca fui designado para funcao FESP num mandato-tampao de
como qualquer outro servidor. sera impedir mais demissoes dos nei'ihuma — afirma o analista, um ano, em substituigao k profes-
Acontece que tenho um expediente rancionarios-iantasmas e, em segui- acrescentando que "computador sora Elda Mara de Paiva Nunes.,
diferente dos outros e so porque ?a' ,:ar a ,^fa r^t?sao ^ s Que„J& trabalha sem parar, com mais de Deixou o cargo em 7 deabril deste
ningu6m me ve trabalhando estao !°ram demitidos. Estas dermssoes um ^urno p0r <j^a e (java para ano e, pouco depois, foi demitida,.
me escolhendo como bode expiato- acumular". Com 29 anos, casado, tambem, dos quadros da fun-
rio - explica Fantasminha, ° emis- SeiSesteS de dSoreeo ^ pai de um filho de dois anos, foi da?ao.
sario dos funcion^nos-fantasmas. gj™^nortanto^ mulher de A. C. — funcionaria do . — me tirem da presidto-

j Em sua voz gutural, devi^o ao voltar ao tempo dos nossos antepas- Tribunal de Contas do Estado fianca 
Mas ^'or ^eCme exonera-frio da noite, Fantasminha explica sados e assustar os moradores de quem conseguiu sua nomeagao, rem fjo FESP? NSn rppphi npnhn"

que os problemas da administragao castelos e mansoes soUtfirias com um Figurao do TCE. m^exoUcacL
pubiica nao sao criados pelos fan- abandonadas. E, ai, 6 que esta Obrigado a permanecer todo notificacao Por fontes SoSscionanos-fantasmas. "Pelo contra- problema, ja nao existem tantas expediente pela nova diretoria da soube das incriveis iSificativasno, somos n6s ques fti noite conserta- mansoes e casteloes para abngar Proderj, ainda que sem fazer nada, de que por s?r ^ Sssoa demos os erros cometidos pelos outros massa de fantasmas desemprega- A C fni fnro.arin a trnoar rif> hnriifuncionarios da manha, que s6 sa- dos. Sera o caos e a culpa sera do rio no outro emoSo aue ft H?r,±a^d°lmpreg°'bem beber cafezinho e conversar Governo. Isto nao 6 uma ameaga, auestao de esconder bem como fma So ^ eif
durante o expediente." mas e bom os governantes tratarem seu nomreTda muS dep°iS -de

Segundo Fantasminha, que nao de instalar aparelhos antifantasmas castieo iniusto s6 nreiudirnn mp? ,mnguemv6 nlsso uma medlda violenta ou en, 3»a5 caBa,...- SSS5 
fr'SflSFWC——————Que eu tive que abandonar". sional.

^micaiiouic«

VENDA DIRETA DE IMOVEIS — S.F.H BHRMIJh U(1(^ 1 1 1 I
A CAIXA ECONOMICA FEDERAL — CEF, FILIAL ^v ¦

do Rio de Janeiro, comunica que vendera <io primeiro
interessado que cobrir o prego mlnimo estipulado para JHfli |k|I
venda, d(s) im6vel(eis) ao fim caracterizado(s). ;||V' ¦¦ ¦¦¦ ¦ I

Os interessados deverao se apresentar na COMIS- HI.
SAO PERMANENTE DE ALIENAQOES. AgSncia ALMI- " y W —» ¦¦ !? ¦ '
RANTE BARROSO S Avenida Rio Branco, n° 174, na ¦¦ ¦? 1 »¦' .
cidade de Rio de Janeiro a partir do dia 16/05/83 at6 III ¦ I BHfl Ml ¦ Hi WHH wHBi Wl ¦ ¦ ¦
dia 30/05/83, no horario de 10:00 is 16:30 horas. Advertising: and 'iffm BHHTOIIMIHHHBBwHHBBHhHBmBII ; H '

interessado que desejar contar com financiamonto 8ubsoription v;-?'
devera -dirigir-se ao local acima indicado. a fim de Utin ADm6rica, Inc. fill AH IV A Atk ¦inteirar-se das condigdes do financiamento, antes do i^in w n,ni., c- | Ul ¦ Jill M PI' ¦ MM BMW B
prazo acima estipulado. 33 130 Ull llfllAlf bVVllvlf llUil ¦

— Sala comercial n° 601, situada ^ RuaTeofilo Otoni, T , ' * 
^n° 135. Centro, Rio de Janeiro, com area aproxima- iel. (.305) 545-7963/ Hi 

¦
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"Funcionários 
- 

fantasmas" só aparecem 
para 

receber

FuncionArlo-fnntasma: servidor do Estado, geral-
mente com salário elevado e que nunca comparece ao
trabalho, exceto uma vez por mês para assinar o livro
de ponto. No Rio, sáo aproximadamente 9 mil 000,
Cada fantasma custa a todo carioca ou fluminense,
mensalmente, Cr$ 270, considerando-se que, para nada
fazer, eles consomem em média salários de Cr$ 300 mil.
Servidores nesta situação — encontrados em quasetodos os órgãos da administração pública — represen-
tam 3% dos 320 mil funcionários do Estado.

Na FEEM — Fundação Estadual de Educaçáo do
Menor — existem 85 motoristas para uma frota de
apenas 60 carros, quase a metade sem funcionar. Na
sede do 7o Departamento de Educaçáo e Cultura
(DEC), que cobre a regiáo da Tijuca, a nova Secretária
encontrou 189 professores lotados, enquanto, no Morro
da Fonniga uma escola permanecia fechada por falta
de professores. Mas na Proderj, o caso é ainda mais
grave: a empresa que poderia operar com 700 funcioná-
rios, tem hoje 2 mil 200, dos quais 600 sáo fantasmas.

"Mais supervisores do que alunos"

As primeiras demissões de funcionários-
fantasmas, ou exercendo funções desnecessárias, fo-
ram assinadas pelo Vice-Governador Darcy Ribeiro,
que acumula a presidência da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado (Faperj). Ali, foram exoneradas 98
pessoas em sua maioria da Divisão de Recursos Huma-
nos e de áreas administrativas. Com isso, a folha de
pagamento da empresa que antes era Cr$ 1 bilháo 600
milhões foi reduzida em 25% ao ano.

A Divisão de Recursos Humanos da Fundação
tinha 52 funcionários que se dedicavam a organizar
quatro cursos — entre eles o de Morfosintaxe porCorrespondência — para os quais eram contratados
ainda professores de fora. "Era um trabalho para ser
feito por meia dúzia de pessoas", afirma o novo secretá-
rio-geral Marco Antonio Aguiar, que extinguiu a Divi-
sáo, por considerá-la "surrealista".

As outras demissões ficaram concentradas nas
áreas administrativas da Faperj. Só na Diretoria de
Administração e Finanças estavam empregadas 155
pessoas — três vezes mais que nas Coordenadorias de
Projetos e de Geografia e Estatística, que "fazem o
verdadeiro trabalho da Fundação", de acordo com
Marco Antônio Aguiar, lembrando ainda que o gabine-
te de seu antecessor — "onde nem cabe tanta gente" —
funcionavam nove assessorias com 36 funcionários.

— Nem no IBGE, uma empresa muito maior onde
eu era diretor, eu tinha tantos assessores. Era o mesmo

que você abrir uma escoln com mais supervisores do
que alunos. Nosso critério foi extinguir órgãos e cargosinúteis e, com Isso, conseguimos eliminar todos osfantasmas que tínhamos conhecimento. Mesmo assim,ainda há gente demais na empresa — conclui o Secre-tário.

Da lista Inicial de demitidos, alguns — que ganha-vam salário inferior a Cr$ 100 mil — foram recontrata-
dos, atendendo orientação do Governo de poupar os debaixa renda. Uma das demitidas, Maria Oliveira Me-deiros, 10 anos de casa, secretária do ex-presidente,lamenta terem sido exonerados "por um presidente-fantasma, Já que o Darcy nunca apareceu aqui".

"20 advogados para 12 causas"

Se na Fapeij as demissões foram rápidas por seremregidas pela CLT, no Centro de Processamento deDados (Proderj), dificuldades estão surgindo por causado Estatuto do Funcionalismo Público, que impõe
maiores exigências para a demissão. Dos 600 fantas-
mas calculados pelo Secretário Estadual de Adminis-
tração e presidente interino da empresa, Bayard Boi-

teux, porém, 110 Já respondem a inquérito administra-
tivo e serão demitidos, o que vai representar uma
economia de Cr$ 30 milhões por mês.

— Dos 2 mil 220 funcionários da empresa, apenas
700 sáo Indispensáveis ao trabalho que fazemos agora.
Dos 230 analistas, só 40 sáo necessários. Dos 20 advo-
gados, que no ano passado só trabalharam em 12
causas, precisamos de apenas cinco. Náo haverá vas-
sourada: os fantasmas serão demitidos, e cada caso
será examinado com rigor — explica o Secretário
Bayard.

No Diário Oficial do Estado, em Janeiro, foram
publicadas cerca de 900 nomeações de funcionários na
Proderj, retroativas a agosto do ano passado, burlando
assim a legislação eleitoral. Admitindo o inchamento
da empresa mesmo sem os fantasmas, o Secretário vê
no aumento do trabalho — hoje 507o do equipamento
estáo ociosos — uma maneira de limitar as demissões.
Os principais órgãos do Estado, como o Banerj, o
Metrô, a Cehab e a Cedae, contratam, atualmente,
firmas particulares de computação em detrimento da
Proderj.

Um grupo de funcionários da empresa denunciou
esta semana o que considera "castigo e perse&uição":estarem obrigados a cumprir o horário de trabalho
numa sala fechada, sem nada ter o que fazer. A.C., um
dos castigados, reclama que a maioria foi injustiçada
porque na administração passada "procuramos a dire-
ção e pedimos para sermos designados para algum
lugar". Bayard, entretanto, rebate afirmando que o
grupo é de fantasmas. "Tadinhos, queriam trabalhar e
não deixavam"... ironiza.

Professor até no xerox"

Nos DECs da Secretaria Municipal de Educaçáo,
ainda não ocoreram demissões, exceto nos cargos de
comissão. A professora Laurinda, diretora do Departa-
mento de Educaçáo, considera, apesar disso, que a
estrutura dos DECs é "sofisticada e desnecessária".
Cada DEC é dividido em três serviços técnicos, subdi-
vididos em coordenadorias, cada uma delas com diver-
sas equipes de trabalho, com chefes e coordenadores.

— Os DECs funcionam atualmente com 150 pes-soas em média, todos professores. Mesmo mantendo a
estrutura atual, só a metade deste pessoal é necessário
nas sedes. Tem professor na reprografia, no controle do

Analista nunca é

visível no Proderj

Analista de sistemas formado
pela PUC e empregado da Proderj
desde agosto, A. C., considerado
um funcionário-fantasma, res-
ponde agora a inquérito adminis-
trativo, que certamente vai resul-
tar em sua demissão com outros
100 funcionários da empresa. Co-
mo muitos fantasmas, A. C. só náo
é visível nas salas e corredores da
Proderj. Tem outro emprego nu-
ma firma particular de processa-
mento de dados, onde ganha um
salário quase igual ao que recebe
como servidor público: cerca de
Cr$ 350 mil.

— A nova diretoria da Proderj
está me perseguindo, como a mui-
tos outros, injustamente. Eu,
quando fui nomeado para cá, vim
com a intenção de trabalhar, mas
nunca fui designado para função
nenhuma — afirma o analista,
acrescentando que "computador
trabalha sem parar, com mais de
um turno por dia, e dava para
acumular". Com 29 anos, casado,
pai de um filho de dois anos, foi a
mulher de A. C. — funcionária do
Tribunal de Contas do Estado —
quem conseguiu sua nomeação,
com um figurão do TCE.

Obrigado a permanecer todo o
expediente pela nova diretoria da
Proderj, ainda que sem fazer nada,
A. C. foi forçado a trocar de horá-
rio no outro emprego, que faz
questão de esconder, bem como
seu nome e o da mulher. "Esse t]
castigo injusto só prejudicou mes-
mo um curso de especialização
que eu tive que abandonar".

Mesmo reclamando, o analista
õabe que vai ser demitido porque"às vezes nem aparecia um dia
para assinar o ponto, durante o
mês inteiro". Morando no Bairro
Peixoto, A. C. confessa que a per-
da do salário na Proderj vai modi-
ficar seus hábitos de viajar todo o
fim de semana, e adiar seus planos
de ter outro filho. Problemas se-
melhantes, de dificuldades finan-
ceiras, não serão enfrentados por
Mariana Restun, uma pedagoga,
também afastada do serviço pú-
blico.

Trabalhando por prazer, "pois
não preciso deste salário", Maria-
na foi contratada para a Funda-
ção Escola do Serviço Público, em;
janeiro de 1982. Cinco meses de-
pois, assumiu a presidência da:.
FESP num mandato-tampào de
um ano, em substituição à profes-
sora Elda Mara de Paiva Nunes.,
Deixou o cargo em 7 de abril deste
ano e, pouco depois, foi demitida,
também, dos quadros da fun-
dação.

— Que me tirem da presidên-
cia, tudo bem, é um cargo de con-
fiança. Mas, por que me exonera-
rem da FESP? Não recebi nenhu-
ma explicação oficial, só uma fria'
notificação. Por fontes oficiosas
soube das incríveis justificativas
de que, por ser uma pessoa de
posses, não precisava do emprego,
e me sentiria constrangida em ser
uma simples pedagoga depois de
ter sido presidente. Ora, ninguém
trabalha só por dinheiro, mas
também por satisfação profis-
sional.

|a televisão do ano 2000

Luiz Fernando Gomes e Oscar Valporto
ponto, na datilografia, no arquivo c até na máquina de
xerox — explica a diretora.

No 3o DEC, em Larat\)elras, onde as mais de 100
escolas particulares sáo fiscalizadas por 24 professores,Laurinda pergunta se cinco pessoas náo poderiamrealizar o mesmo trabalho. Questiona também se na
supervisão pedagógica das escolas públicas e necessá-
rio que cada matéria tenha um professor do DEC
responsável como hoje. Ela lembra ainda que no V,
DEC havlç 189 professores na sede e uma escola serq.
aulas. Mas o recordista de empreguismo é o DEC de'
IraJá, onde 240 funcionários atendem a 42 escolas. *

— Na área da educaçáo, o favorecimento político":não veio pèla contrataçáo de pessoal que só pode ser
feita por cbneurso. Os protegidos eram transferidos
para os DECs, onde quase nada faziam, podendo, em
muitos casos, conseguir outro emprego — conclui
Laurinda. '

"Combater o desemprego"

Quando assumiu, o professor Bayard Boiteux en-
controu em , seu gabinete 22 assessores, 27 no do
suDsecretário, e ió à disposição do chefe de gabinete,alguns parentes dos antigos titulares. Demitiu todos e
agora cada um só conta com dois assessores. Um outro
problema foi o inchamento de setores da Secretaria de. Administração, onde, só serventes, existem 600.Mas aqui, como em todos os órgãos, náo vamos
demitir essa gente que ganha pouco. A política do
Governo Brizola é fazer o remanejamento desse pes-soai para lugares em que sejam necessários, evitando,
assim, um problema social. Mesmo porque, quase náo.
existem fantasmas entre eles. Se foram nomeados por' ¦
políticos não importa; o importante é aproveitá-los no "
momento em que tanto os governos estaduais como o '
federal fazem um esforço para combater o desemprego.

Para o Deputado Jorge Leite (PMDB-RJ), um dos
mais ligados ao ex-Governador Chagas Freitas, as
demissões náo passam "de uma perseguição mesqui-
nha, ainda com os ódios da campanha eleitoral". Ele
afirma conhecer o direito do Governo de nomear e
demitir funcionários, mas não acha justo que sejam
exonerados "pagando o preço de pertencerem ou se-
rem ligados ao PMDB".

Que retirem as pessoas dos cargos de confiança
eu acho natural. Nas náo só elas foram afastadas como
também, em muitos casos, exoneradas de qualquervínculo com o serviço público. E o interessante é quetodos nós ouvimos o Governador afirmar diversas
vezes que náo faria demissões. Será que estão ocorren-
do à revelia dele? — indagou o deputado.

REDE MANCHETE

O expediente

da meia-noite

Quem poupa na Caixa esta com mais.

Faça a sua inscrição no I Curso Manchete de
Telejornalismo. Os candidatos deverão estar
cursando o oitavo período de Comunicação ou
já formados a partir de dezembro de 1980.

OI Curso Manchete terá a duração de oito
semanas, incluindo atividades de natureza
profissional e familiarizaçào com o sistema de
televisão. Às aulas serão às 2*., 4". e 6" feiras, das
9 às 11 horas.

No final do curso você receberá um certificado e
as Empresas Bloch aproveitarão em seus quadros
os alunos que se adequarem às vasas
disponíveis.

Inscrições até o dia 31 de maio na
Rua do Russell, 766. Traga duas fotos 3x4 e
Carteira de Identidade.

O curso é inteiramente gratuito

Vestido de lençol branco, arras-
tando correntes enferrujadas e com
braceletes de ferro amarrados ao
pescoço e punhos, o funcionário-
fantasma inicia o seu expediente no
horário normal e esperado para al-
guém de sua categoria: à meia-
noite.

— .Não sei por que estão me cru-
cificando deste jeito. Sempre
cumpri o meu horário e trabalho
como qualquer outro servidor.
Ácontecé que tenho um expediente
diferente dos outros e só porque
ninguém me vè trabalhando estáo
me escolhendo como bode expiató-
rio — explica Fantasminha, o emis-
sário dos funcionários-fantasmas.

\ Em sua voz gutural, deviçlo ao
fho da noite, Fantasminha explica
que os problemas da administração
pública não são criados pelos fun-
cionários-fantasmas. "Pelo contrá-
rio, somos nós que à noite conserta-
mos os erros cometidos pelos outros
funcionários da manhã, que só sa-
bem beber cafezinho e conversar
durante o expediente."

Segundo Fantasminha, que não
vè nisso uma' medida violenta ou

impensada, os funcionários-
fantasmas estão se organizando pa-
ra criar o seu próprio sindicato, que
terá sede fantasma em algum caste-
lo abandonado dos arredores do
Rio. A primeira reunião, para cria-
ção da diretoria foi um pouco tumul-
tuada pela aparição de alguns vam-
piros — inimigos ferrenhos dos fan-
tasmas.

A primeira tarefa do sindicato
será impedir mais demissões dos
funcionários-fantasmas e, em segui-
da, tentar a readmissão dos que já
foram demitidos. "Estas demissões
foram injustas e deixam vários pais
de fantasminhas sem emprego, em
meio à esta crise de desemprego, e
que, portanto, só terão uma saída —
voltar ao tempo dos nossos antepas-
sados e assustar os moradores de
castelos e mansões solitárias e
abandonadas. E, aí, é que está o
problema, já não existem tantas
mansões e castelões para abrigar a
massa de fantasmas desemprega-
dos. Será o caos e a culpa será do
Governo. Isto não é uma ameaça,
mas é bom os governantes tratarem
de instalar aparelhos antifantasmas
em suas casas...."

VENDA DIRETA DE IMÓVEIS — S.F.H
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF, FILIAL

do Rio de Janeiro, comunica que venderá ao primeiro
interessado que cobrir o preço mínimo estipulado para a
venda, ò(s) imóvel(eis) ao fim caracterizado(s).

Os interessados deverão se apresentar na COMIS-
SÃO PERMANENTE DE ALIENAÇÕES, Agência ALMI-
RANTE BARROSO à Avenida Rio Branco, n° 174, na
cidade de Rio de Janeiro a partir do dia 16/05/83 até o
dia 30/05/83, no horário de 10:00 às 16:30 horas.

interessado que desejar contar com financiamento
deverá >dirigir-se ao local acima indicado, a fim de
inteirar-se das condições do financiamento, antes do
prazo acima estipulado.

— Sala comercial n° 601, situada à Rua Teófilo Otoni,
n° 135. Centro. Rio de Janeiro, com área aproxima-
da de 65,00 metros quadrados, pelo preço mínimo
de Cr$ 26.298.223,48, equivalente neste trimestre
a 7.328,20700 UPC. (P

I CURSO MANCHETE DE TELEJORNALISMO

Advertlsing and
Subsorlption

Latin ADmérica, Inc.
1040 W. Flagler Street
Miami, F1.33 130
Tel: (305) 545-7963/ 6335

JORNAL DO BRASIL

CAIXA,(CONÕMICA IFiOfflAl I

Fac;a a sua inscrigao no I Curso Manchete de
Telejornalismo. Os candidatos deverao estar
cursando o oitavo periodo de Comunicagao ou
ja formados a partir de dezembro de 1980.

01 Curso Manchete tera a dura?ao de oito
semanas, incluindo atividades de natureza
profissional e familiarizagao com o sistema de
televisao. As aulas serao as 2*., 4". e 6" feiras, das
9 as 11 horas.

No final do curso voce recebera um certificado e
as Empresas Bloch aproveitarao em seus quadros
os alunos que se adequarem as vagas
disponiveis.

Inscribes ate o dia 31 de maio na
Rua do Russell, 766. Traga duas fotos 3x4 e
Carteira de Identidade.

curso e inteiramente gratuito

CURSO MANCHETE DE TELEJORNALISMO

i

M

REDE MANCHETE

a televisao do ano 2000
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Comba Porto, Ligia Rodrigues, Leonor A'unes e Holdete Pereira foram, com faixas e / fee... &.;j| S;_: j-?;:: fc."i: *"V. ..4 /. : ¦ »•-¦ 1
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66 J 59 1 •• CENTRAL FIDOPORT (3 enlaces) PORTEIRO ELETR0NICO

absolveu engenheiro mineiro 
^ 

¦¦¦ .¦¦¦¦ >¦—— ¦ ¦ ¦ »¦ ¦ .
"Se hoje estamos morrendo por des feministas do Rio. Entre outros mineiras pretendem promover ho-

amor a profissao, amanha podere- protestos, o documento afirma que je, na Praga da Liberdade, onde se ¦^PMPPWMWPQPV^MMPVVIVYV^PVVPIBPVnpVMBVMEBHNMPBHBMMHH
mos estar mortas porque nao colo- "como se nao bastasse a violencia realiza nas manhas de domlngo I J|1 d d | ;[tl JI iTl] Jtl *h Jll l.tiW il ^|] ;1 •>.! J j I.TJT^l |LU«J ¦TT»^^-T»
camos o tempera no feijao". Dita do nosso cotidiano, como o espan- uma movimentada feira de artesa- IgalilMlkgaMaaallUiBlMlagkMliilHljlulMga^^w^Ml
pela advogada Leonor Nunes de camento. o estupro. o aborto clan- nato, um protesto contra a tese da
Paiva. a frase detlniu o protesto destino, a desigualdade salarial. legitima defesa da honra. acatada
realizado ontem a tarde no Largo dupla jornada de trabalho, as mu- pelo juri do engenheiro Marcio H!HMHMVKflflMMHVMH^RM!KEI^9^NI^M9RINQBMBPJBMHnKHR9MKJPIRM
do Machado por um grupo de mu- lheres verificaram que a sociedade Stancioii. ^lheres de diversas entidades femi- ainda contempla com sursis os fa- O promotor Edmundo Teixeira KI|yTO^WWF^^^WWH^fffjiBffTw«T|T5BTtWKI«yTiW!PWpM^W3jfHjBfjBff!TllT>IIIIlCT
nistas contra o que chamaram de migerados assassinos em legitima da Silva ja recorreu da sentenga do ¦LfaUL^^U^U&dg|^^daEj&&^AXJaHWV|J>li«j^nhasgl|»bgIgjasidSEj&ULJj^XJM"absolvigao" do mineiro Marcio defesa da honra. transformando-os Juiz Celso Alves de Melo que. aca- BlJ!fiBHS15WEBwsiB51?SRB^«^^^!iIll8illM»aiW'wffla»E^B^«HI«aEBMBiiil6lSI>IlllIlllStancioii. que matou a mulher ale- em verdadeiros herois". tando decisao do juri, formado so
gando que ela trabalhava e nao E continua: "No caso de Eloisa por homens, condenou o engenhei- M^MHHMM^^3SESE9EjEES5SSS5S&5S5a&5SS5ESE5^5^^^^^^^^^^5
cuidava da casa. Ele foi condenado Ballesteros, a honra do homem foi ro. na madrugada de anteontem,
a dois anos de prisao, com direito maculada porque Eloisa era uma apos 16 horas de julgamento, a ape- ^^^^^SSB9BBSBSSBBBB9SSSSSSBSSSSBSSSSSBS|^BaSSSSSSBS^^^^Ssursis e esta em liberdade. empresaria bem-sucedida e. por- nas dois anos de prisao, com direito ^^^^V3a£Hif3M*IMU*nfl7Tn7'Wlftr'Y*fl*y4tl?^'YiiarTtT'\*lT7T*]YlKi*Kl^^^^lSegundo a advogada, "repete-se, tanto, uma mulher que nao se con- a cumprir a pena em liberdade. Se oi ,1- ¦BHHi|lll|||UjBftdpiN||jllU|||||y|ll||aM
mais uma vez, a situagao caotica tentou em ser so esposa e mae. Tribunal de Justiga entender que a FJ(JtllIHwiSwWCTSftlTiftjF:rsawti;
milenar da repressao que atinge Acresga-se ainda que no julgamen- decisao foi contraria a prova dos
todas as mulheres que, atualmente, to do Sr Marcio Stancioii. suprimiu- autos, Marcio Stancioii voltara ao ,
estao sendo mortas porque querem se do juri a presenga de mulheres. banco dos reus no ano que vem, portrabalhar". A "absolvigao" do mi- Repetiu-se a milenar situagao que ter matado com cinco tiros a sua ¦* ggn 1^^ bneiro, na opiniao das participantes nos e imposta, de nao participar- mulher, em julho de 1980. j|3 B Hdo protesto, "faz com que outros mos das decisoes. Sobretudo como O protesto das mulheres, marca- # KM
fatos semelhantes continuem aeon- a do julgamento em questao onde do para as lOh, esta sendo promovi- #_ _# M
tecendo, porque os assassinos fi- &e discutiu os papeis sexuais de do pelo Centro de Defesa da Mulher RFVFNDFnnR Al ITnRI7Ann #T *» /
cam impunes". Segundo a Depu- mulheres e homens". — criado logo apos a morte de Eloi- ncvti^ucuun nu /
tada Lucia Arruda (PT), "como no p Mi sa Ballesteros, conhecida empresa-
caso Doca Street, o que se julgou foi r<in iviinas ria e mulher da sociedade de Belo
se a vitima merecia ou nao ter mor- Belo Horizonte — "Mais uma Horizonte — e pela comissao de Rio de Janeiro: I Niterdi:
rido, nao se julgou quem matou". vez, Eloisa Ballesteros foi morta"; mulheres do PT, pelo Departamen- Rua Gravatai, 31 - Rocha - CEP 20960 Rua Gaviao Peixoto 148O ato de protesto comegou as "As mulheres naodevemsilenciar". to Feminino do PMDB e pelo Gru- Fnnoe. pRv oni muia/ori r71c;/obi sw/ori n<;Q7 7n/i y\n nir-714h30min com a leitura por Comba Com faixas com estes dizeres, que po de Sexualidade e Saude. A deci- rones. rbX <i01-io44/^o1-8715/281-o387/261-0597 | Grupo 704 - Fone. 710-3357
Porto, da Casa da Mulher, de um estavam confecionando na tarde de sao do ato publico foi tomada sex- f
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documento assinado por 14 entida- ontem, quatro grupos de mulheres ta-feira a noite.
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custa muito menos!

VEJA QUANTO CUSTA POR CONDOMINO

PORTEIRO FIDOPORTjMÃO-DE-OBRA E FIAÇÃO INCLUSOS)

6 Aptos. (4 parcelas de Cr$ 6.000,00)
8 Aptos. (4 parcelas de Cr$ 5.300,00)

10 Aptos. (4 parcelas de CrS 4.800,00)
12 Aptos. (4 parcelas de Cr$ 4.400,00)

14 Aptos. (4 parcelas de CrS 4.300,00)
16 Aptos. (4 parcelas de CrS 4.100,00)
18 Aptos. (4 parcelas de CrS 4.000,00)
20 Aptos. (4 parcelas de CrS 3.900,00)

Obs.: Acima de 20 Aptos. (4 parcelas de CrS 3.800,00)

CENTRAL DE PORTARIA (MÃO-DE-OBRA E FIAÇÃO INCLUSOS)
Até 30 aptos. (4 parcelas de Cr$ 4.500,00) - Acima de 30 aptos. (4 parcelas de Cr$ 4.000,00)

CIDADE/NACIONALJORNAL DO BRASIL domingo, 15/8/83 n Io caderno n a?
Roborto Jocob

CENTRAL DE PORTARIA

E PORTEIRO FIDOPORT

EM 4 VEZES (

SEM ACRÉSCIMO! V

e a qualidade é

Comba Porto, Lígia Rodrigues, Leonor Nunes e Holdete Pereira foram, com faixas e
cartazes, ao Largo do Machado, protestar contra a "situação caótica milenar de

repressão à mulher"

juri que

) mineiro

PORTEIRO ELETRÔNICOCENTRAL FIDOPORT (3 enlaces)

"Se hoje estamos morrendo por
atnor á profissão, amanhã podere-mos estar mortas porque não colo-
cámos o tempero no feijão". Dita
pela advogada Leonor Nunes de
Paiva, a frase definiu o protestorealizado ontem à tarde no Largo
do Machado por um grupo de mu-
lheres de diversas entidades femi-
nistas contra o que chamaram de"absolvição" do mineiro Márcio
Stancioli, que matou a mulher ale-
gando que ela trabalhava e não
cuidava da casa. Ele foi condenado
a dois anos de prisão, com direito a
sursis e está em liberdade.

Segundo a advogada, "repete-se,
mais uma vez, a situação caótica
milenar da repressão que atinge
todas as mulheres que, atualmente,
estão sendo mortas porque querem
trabalhar". A "absolvição" do mi-
neiro, na opinião das participantes
do protesto, "faz com que outros
fatos semelhantes continuem acon-
tecendo, porque os assassinos h-
cam impunes". Segundo a Depu-
tada Lúcia Arruda (PT), "como no
caso Doca Street, o que se julgou foi
se a vítima merecia ou não ter mor-
rido, não se julgou quem matou".

O ato de protesto começou às
14h30min com a leitura por Comba
Porto, da Casa da Mulher, de um
documento assinado por 14 entida-

des feministas do Rio. Entre outros
protestos, o documento afirma que"como se não bastasse a violência
do nosso cotidiano, como o espan-
camento, o estupro, o aborto clan-
destino, a desigualdade salarial, a
dupla jornada de trabalho, as mu-
lheres verificaram que a sociedade
ainda contempla com sursis os fa-
migerados assassinos em legitima
defesa da honra, transformando-os
em verdadeiros heróis".

E continua: "No caso de Eloisa
Ballesteros, a honra do homem foi
maculada porque Eloisa era uma
empresária bem-sucedida e, por-tanto, uma mulher que não se con-
tentou em ser só esposa e mãe.
Acresça-se ainda que no julgamen-to do Sr Mareio Stancioli. suprimiu-
se do júri a presença de mulheres.
Repetiu-se a milenar situação quenos é imposta, de não participar-mos das decisões. Sobretudo como
a do julgamento em questão onde
se discutiu os papéis sexuais de
mulheres e homens".

Em Minas
Belo Horizonte — "Mais uma

vez, Eloisa Ballesteros foi morta";"As mulheres não devem silenciar".
Com faixas com estes dizeres, que
estavam confecionando na tarde de
ontem, quatro grupos de mulheres

mineiras pretendem promover ho-
je, na Praça da Liberdade, onde se
realiza nas manhãs de domingo
uma movimentada feira de artesa-
nato, um protesto contra a tese da
legítima defesa da honra, acatada
pelo júri do engenheiro Mareio
Stancioli. ^

O promotor Edmundo Teixeira
da Silva já recorreu da sentença do
Juiz Celso Alves de Melo que, aca-
tando decisão do júri, formado só
por homens, condenou o engenhei-
ro, na madrugada de anteontem,
após 16 horas de julgamento, a ape-
nas dois anos de prisão, com direito
a cumprir a pena em liberdade. Se o
Tribunal de Justiça entender que a
decisão foi contrária ã prova dos
autos, Márcio Stancioli voltará ao
banco dos réus no ano que vem, porter matado com cinco tiros a sua
mulher, em julho de 1980.

O protesto das mulheres, marca-
do para as lOh, está sendo promovi-do pelo Centro de Defesa da Mulher— criado logo após a morte de Eloi-
sej Ballesteros, conhecida empresá-
ria e mulher da sociedade de Belo
Horizonte — e pela comissão de
mulheres do PT, pelo Departamen-
to Feminino do PMDB e pelo Gru-
po de Sexualidade e Saúde. A deci-
são do ato público foi tomada sex-
ta-feira à noite.
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36 jornais, que cobrem
os nossos grandes mercados
de norte-sul-leste-oeste,
estão dando esta notícia sen-
sacional que você lê agora..

Chegaram os Módulos
Nacionais ANJ!

27 alternativas de espa-
çòs padronizados que podem
ser programados indistin-
tamente em todos esses
36 jornais. Em preto e branco
ou em cores.

(Alguns jornais já têm
módulos regionais que conti-
nuarão existindo ao lado e
independentes dos Módulos
Nacionais ANJ.

Além disso, os jornais
continuarão aceitando
anúncios em cm x colunas.)

Basta fazer uma única
arte-final. E bastam um ou
dois materiais.

E pronto. É só tirar xis
provas iguais e destinar cada
prova para cada jornal pro-
gramado. Essa simplificação,
vai economizar muitos "Cr$"
em cada caso.

Veja, por exemplo, a
demonstração abaixo:

Este anúncio de 180 cm,
para ser publicado nos
36 jornais, exigia:

0 mesmo anúnciò, publi-
cado hoje no Módulo Nacional
n.° 8, que corresponde àquele

HOJE, A.

MÍDIA ESTA

COM MAIS

TEMPO QUE

ONTEM.

Módulo tal.
A expedição dispensa os

cuidados de antes (mandar
tamanhos certos para os res-
pectivos jornais).

A autorização e o fatura-
mento, idem, idem.

E até o checking é mais
fácil e seguro, pois dispensa
ficar medindo comprovantes.

Tempo é custo.

Composição
Fotoletras
Bromuros
Montagem
Fotolitos
Provas
TOTAL HOJE CrS 344.033,0
OBS: Cálculos realizados em abril de 83,
pela ALMAP.

0 Custo da Produção
Gráfica no caso caiu de
CrS 1.231.267,00 para Cr$
344.033,00.

Portanto, 72,5%. 0 que
significa muitos"Cr$",como queríamos

demonstrar.

IWKWMAK IMWKfWIMMNHM I1UMIMAI1M

Os Módulos Nacionais
economizam um mundo de
horas da Mídia.

Senão, veja. No planeja-
mento, basta usar uma tabela
simplificada para eleger cri-
teriosamente e rapidamente
um Módulo mais adequado à
verba e aos objetivos.

E pronto. As instruções
para a Produção e Criação
são singelas: anúncio tal,

HOJE.O

ANUNCIÀNTE

GANHA MA S

VANTAGENS

QUE ONTEM.

Hss&st * 1IMlUDKWftWKIl.UWI . ' -*!
tamanho, tem seu custo de
produção signifi-
cativamente * * 'f\
reduzido. JÊÈêÊL

Composição
Fotoletras
Bromuros 2
Montagem
Fotolitos
Clichês
Provas 2!
TOTAL ATÉ ONTEM

Como você viu, a econo-
mia na produção chega
a 72,5%.

Portanto, a partir de hoje,
^ com a mesma verba,

o Anunciante faz uma
campanha nacional
maior e mais
eficiente.

E Anunciantes
que ainda não en-
traram em jornais,
hoje têm todas
as condições

para entrar.
Hoje chegaram
os Módulos
Nacionais ANJ.

¦H^Kk Sensacional,
é ou não é?

¦ftllliÉi

TA»I>r*
w. w .:

( \50«M,A.' De hoje em. J
diante, basta peditJÉ
uma única compo- jsição de letras ou i
fotoletras ou foto-
composer.

. Basta pedir uma
única cópia da (s)
foto (s) e/ou arte(s).

W»?*"
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28 ? 1° oaderno ? domlngo, 10/5/83  CIDADE  JORNAL DO BRAJB^ '

Cocea agora so compra com 0 aval do interventor 

'

A Todas as comprns reallzadas pe- clos aos presidios, como entrega de O levantamento das faturas dala Companhla Central de Abasteci- produtos de qualldade Inferior ou Cocea, que est&sendo reallzado pe-mento (Cocea) a partlr de terca- com menos unldades. los flscals da CPI, deve estar con- f
W ^ fe'ra tera° cluo receber 0 aval do cluldo amanhft ou terQa-felra. Se-
¦ 1 interventor Augusto Thompson. A AtC O lim gundo Alcides, pelo menos uma ir-
I lnformac&o fol dada ontem ao JOR- regularldade JA pode ser transfer- i's

M NAL DO BRASIL pelo pr6prlo in- — N&o posso mats suportar isso, mada em lnqu6rito policial: 0 pre-terventor, que assume na ter?a- a CPI esta pratlcamente sem fun- jU[Z0 ccrca de cr$ 300 mllhOes
felra os trabalhos na Cocea. Segun- clonar hi duas semanas. Fol multo com as 240 toneladas de allmentos

A j j I ' I | do ThomPson' mesmo as liclta?6es dificll arrumar uma sala na Assem- estragados, comprados da Cocea
1 n I I 1 i feitas anterlormente serao por ele bl61a para guardar os documentos peia secretaria Estadual de Educa-examlnadas. da comlssSo, a Mesa Diretora da c&o, na administraQ&o anterior.

W Deputado Alcides Fonseca (PDT), desse caso_ que 6 grayissimo. Por "um crime que nao pode ser pago
mandou publicar hoje anuncios em vou mais esperar esmolas, pelos cofres publicos, slm pelos
vlrios jomals, oferecendo emprego eu mesmo vou contratar sets fun- responsaveis por essa barbarida-
na CPI a duas taqulgrafas, duas clonarias para a CPI, com 0 dlnhei- de". Afirmou que, se constatada a
secretarias e duas datilbgrafas. O ro do meu salario. Contra tudo participa^ao irregular da Secreta-

^^^^^KKSmSSSBfUgKmfU^^m deputado justlflcou 0 ato como "ne- contra todos, eu vou ate 0 flm. ria Estadual de Educa?ao na opera-
cessario ao prossegulmento normal O desaflo 6 do presidente da CPI ?ao com os alimentos da merenda
do trabalho, jS que a Mesa Diretora da Cocea, Deputado Alcides Fonse- escolar que acarretaram 0 prejuizo,
da Assembleia tem-se mostrado de- ca (PDT), que mandou publicar ho- "chamaremos para depor o ex-

•¦;¦ masiadamente tranquila e passiva je anuncios em varios Jornais, ofere- Secretario Arnaldo Niskler, para
W diante do caso, que 6 gravissimo". cendo emprego a seis pessoas du- que apresente as explicates neces-

r ^o prbprio deputado pagard 0 said- rante 120 dias, prorrogaveis, na sarias ao esclarecimento da sk-
^^^^^KKKKK^HBKn^l^StSSlPtBKSS^t^^^ ri0 das seis funcionarias. CPI. O deputado recebe um salario tua?ao".

de Ct"S 1 milhao 400 mil da Assem-
Como sai, como entra bl^ia> c 6 desse dinheiro que ele vai Proposta

recursos necessaiios para
Augusto Thompson, que ate ter- 0 pagamento das funcionarias. A indicacjao ao Prefeito Jamil

^^^^HpB3B33jyBQ^3HnSn|EgBn|Dm|Qffln^^^^J 
ca-feira ainda e interventor na Rio- O texto do anuncio e o seguinte;, Haddad para criar^um grupo que

na Cocea sera "saber como sao fei- (^p'pT° tribuiqao da merenda escolar, cuja
tas as compras e como sdo feitas as

¦ entregas, ou seja, como entram e taquigrafas, duas datilografas de cada escola, sera apresentada na
como saem os produtos". A partir secretarias. As interessadas proxima terja-feira, na Camara, pe- '%

^do conhecimento dessa dinamica deputado Alci- la vereadora Gilza Terra (PT). Sua
da empresa, ele pretende aprofun- des Fonseca na Assembleia Legis- proposta e que nas escolas haja um

iill a f |i dar suas investigagoes. lativa, no Anexo, gabinete 117 Exi- conselho, presidido pelas diretoras,
Pf| I K ¦ Seeundo Thompson ficou acer- ge-se comprovaqao em carteira de integral por pais dealunos repre-
M I I I I. | I begunao inompson, ncou acer q ]SH sentantes do comercio local e pro-

^tado que oatual presidente da Co- cinco anos. Salanos compativeis dutoreSi 
que comprara os alimen-

I| V* cea- HuB° Morelra de Souza- com a ain?ao serao pagos Pel° Pr°- tos e fiscalizara desde a sua distil- I •
I H I T | continuar coordenando as ativida- prio deputado. Duragao de 120 dias buicao ate a qualidadeI I |_J I I I des de da o

I I IB I I I extrapolar a levado ao Cocea1 1 1 /'HI iVllTlB interventor. Nos seus dois primei- °s flscais de renda Oue traba" demonstrou que nao pode conti-
! . rQS de intervenQa0 _ ter?a e lham na CPI da Cocea foram cedi- nuar com a merenda
¦ quarta feira — Thompson vai se dos pela Secretaria de Fazenda que o processo esta vlciado e h&

 mteirar do funcionamento da com- estao diretamente subordinados ao uma mafia de fornecedores que im-
BWWWfgBg^BBfffgi!tM panhia, nao so no tocante Stmeren- Presidente Alcides Fonseca. Tal e pede melhorias". O dinheiro da me-

—————————————1IPJ ill^yiUBlliJi >| ifjfiH | Bg da escolar mas a todo o forneci revolta do deputado com a falta de renda, ficando com a diretora, sera
"LOTERIA ESPORTIVA E LDTO - GRATIS" ¦¦¦Hrnfe^KfifMSflfllMHH mento feito pela empresa. , estrutura das CPIs na Assembleia, bem administrado, segundo Gilza

lu i Lit in Ldi uniivn L luiu u nn I lo V41 B que ele vai pedir, segunda-feira, um Terra, ja que, pela pnmeira vez, o
Sr. Edmo Frossard Paixao, Cx. Postal 44.072, CEP 22.062 Sobre as denuncias publicadas levantamento de todos os funciona- pai do aluno tera a quem cobrar". A
Barata Ribeiro, 810 RJ desejo receber folhetos gratis do Publicidad y Susoripciones: pelo JORNAL DO BRASIL em re- rios da casa: "Essas CPIs foram Secretaria Municipal de Educagao
mHhares de acertadores. Tamb6m os folhetos'da LOTO° ADm^rica, Inc. laQa0 aos preCos da merenda esco- feitas para nao terminar. O regula- caberia a supervisao atraves dos
"AS CHAVES DA QUINA, DA QUADRA E DO TERNO". 1040 W. Flagler Street lar, o interventor declarou que tu- mento proibe contratagao de fun- DECs; ao Instituto Annes Dias, o
Nome Enderego  Miami, Fl. 33 130 do deve ser muito bem investigado, cionarios extras e nao ha estrutura planejamento e a fiscalizagao dos
CEP.... Cidade Est  Tel: (305) 545-7963/ 6335 sao coisas serias". Chegou a citar alguma para funcionamento dos cardapios; e as inspetorias de finan-

""~———————— JORNAL DO BRASIL I Que. no tempo em que era diretor trabalhos, mas nada disso vai me gas da Secretaria e ao Tribunal de
i' i ¦ I, { do Desipe, notouirregularidades no impedir de concluir as investiga- . Contas, a fiscalizagao.dos gastos e

.^  . 1 ———  —— BT*rawwwBCHafrit^ ¦ ii—iiiiam°Kr«i fornecimento de gen^ros alimenti- goes", afirmou exaitado. 

^^qperagoes. 
^ 

¦¦¦ - S " '

. ry1°IPfELj26 f j Todo mundo sabe que nao existe no ?pcipr?Ai ri?AniFNiTF» 1Amphficador estereo de n -i . "ESPECIAL GRADIENTE
i l^ ii «1 8WI B| i2oW(iHF) Brasil equipamento de som que se compare Compostodel Toca-Discos ¦¦¦,..._^
HHSHi m> Sfe ¦ 1 fe H fl£| Pre^o de Fabrica Cr$ 117.530, a Um Gradiente. E por isso, muitas 

"B-25". Belt-Drive, combracjo •
. m m M W m BBsm ou em 10 pagtos. (1+9) de - 1 , ¦ retilineo totalmente automatico; • ^WBB8P'—, ¦¦ ~Tr I
: *w**6w« t t ^ H^| Cri 11.753, pessoas pensam que nao podem ter um 1 Receiver - Modeliooo - »?

Total Cr$ 117330, SOm tao sofisticado. Engano. A partir AM/FM- Estereo 58W (IHF) x- 3HBH* 1-., 0 ' e 2 caixasAcushcas. - 45/F
W MODEL de 32 mil cruzeiros por mes, voce pode Prego de Fabrica CrS 315.918, mmm II..^i Sintonizador am/fm estereo comprar um Conjunto Gradiente ou em 10 pagtos. - f.: MHBBSHBMHHHHBHS % MH Precode Fabrica CrS 109.412, -, (l+9)deMBMiM i .1 WK ou em to naetos d+9) de em 10 pagamentos sem juros. Cr$ 31.591, BSg^Bs /^ :

  Cr$ 10.941, Aproveite tambem e compre Total CrS 315.918, m':
TotalCrs 109.412, equipcuiientosavulsosparamelKorarou DH11 fl00 # 8) b' •* >% *

•• Gravador°Ossette-Deck, COm^fetar O SeU COTljuntO de som. 

^

^ 
 ™ " 

yPrajodeF^taos299.900, este 
para voce ter o seu Gradate.'

f.tt B ® PAOAMENTOSPrec;o de F3Dric3 C.r^Il^/ .530^^i^gm ®

• «co

©gradiente i
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estos problemas

JORNAL DO BRASIL

EN MIAMI

CIDADEfl8 D 1° caderno ? domingo, 18/5/83 JORNAL DO BRASIL

agora só compra com o aval do interventor

| Todas as compras realizadas pe-
la Companhia Central de Abasteci-
mento (Cocea) a partir de terça-
feira terão que receber o aval do
interventor Augusto Thompson. A
Informação foi dada ontem ao JOR-
NAL DO BRASIL pelo próprio ln-
terventor, que assume na terça-
feira os trabalhos na Cocea. Segun-
do Thompson, mesmo as licitações
feitas anteriormente serão por ele
examinadas.

O presidente da CPI da Cocea,
Deputado Alcides Fonseca (PDT),
mandou publicar hoje anúncios em
vários Jornais, oferecendo emprego
na CPI a duas taquigrafas, duas
secretárias e duas datilógrafas. O
deputado justificou o ato como "ne-
cessário ao prosseguimento normal
do trabalho, já que a Mesa Diretora
da Assembléia tem-se mostrado de-
masiadamente tranqüila e passiva
diante do caso, que é gravíssimo".
O próprio deputado pagará o salá-
rio das seis funcionárias.

cios aos presídios, como entrega de
produtos de qualidade inferior ou
com menos unidades.

Até o fim

O levantamento das faturas da
Cocea, que está sendo realizado pe-
los fiscais da CPI, deve estar con-
cluldo amanhá ou terça-feira. Se-
gundo Alcides, pelo menos uma ir-
regularidade já pode ser transfor-
mada em Inquérito policial: o pre-
juízo de cerca de Cr$ 300 milhões
com as 240 toneladas de alimentos
estragados, comprados da Cocea
pela Secretaria Estadual de Educa-
çáo, na administração anterior.

O deputado considera o prejuízo"um crime que não pode ser pago
pelos cofres públicos, e sim pelos
responsáveis por essa barbarida-
de". Afirmou que, se constatada a
participação irregular da Secreta-
ria Estadual de Educação na opera-
çáo com os alimentos da merenda
escolar que acarretaram o prejuízo,"chamaremos para depor o ex-
Secretário Arnaldo Niskier, para
que apresente as explicações neces-
sárias ao esclarecimento da sk-
tuação".

Proposta

— Náo posso mais suportar isso,
a CPI está praticamente sem fun-
clonar há duas semanas. Foi muito
difícil arrumar uma sala na Assem-
bléia para guardar os documentos
da comissão, a Mesa Diretora da
casa tem-se mostrado demasiada-
mente tranqüila e passiva diante
desse caso, que é gravíssimo. Por
isso, não vou mais esperar esmolas,
eu mesmo vou contratar seis fún-
clonárias para a CPI, com o dinhel-
ro do meu salário. Contra tudo e
contra todos, eu vou até o fim.

O desafio é do presidente da CPI
da Cocea, Deputado Alcides Fonse-
ca (PDT), que mandou publicar ho-
je anúncios em vários jornais, ofere-
cendo emprego a seis pessoas du-
rante 120 dias, prorrogáveis, na
CPI. O deputado recebe um salário
de Cr$ 1 milhão 400 mil da Assem-
bléia, e é desse dinheiro que ele vai
retirar os recursos necessários para
o pagamento das funcionárias.

O texto do anúncio é o seguinte:,"Comissão Parlamentar de Inquéri-
to — CPI da Cocea. Precisa-se de
duas taquigrafas, duas datilógrafas
e duas secretárias. As interessadas
deverão procurar o deputado Alei-
des Fonseca na Assembléia Legis-
lativa, no Anexo, gabinete 117. Exi-
ge-se comprovação em carteira de
cinco anos. Salários compatíveis
com a função serão pagos pelo pró-
prio deputado. Duração de 120 dias
prorrogáveis".

Os fiscais de renda que traba-
lham na CPI da Cocea foram cedi-
dos pela Secretaria de Fazenda e
estão diretamente subordinados ao
presidente Alcides Fonseca. Tal é a
revolta do deputado com a falta de
estrutura das CPIs na Assembléia,
que ele vai pedir, segunda-feira, um
levantamento de todos os funcioná-
rios da casa: "Essas CPIs foram
feitas para não terminar. O regula-
mento proíbe contratação de fun-
cionários extras e não há estrutura
alguma para funcionamento dos
trabalhos, mas nada disso vai me
impedir de concluir as investiga-
çóes", afirmou exaltado.

Como sai, como entra

A indicação ao Prefeito Jamil
Haddad para criar um grupo que
mudará o sistema de compra e dis-
tribuiçáo da merenda escolar, cuja
responsabilidade caberá à diretora
de cada escola, será apresentada na
próxima terça-feira, na Câmara, pe-
la vereadora Gilza Terra (PT). Sua
proposta é que nas escolas haja um
conselho, presidido pelas diretoras,
integrado por pais de alunos, repre-
sentantes do comércio local e pro-
dutores, que comprará os alimen-
tos e fiscalizará desde a sua distri-
buição até a qualidade.

Para a vereadora, a Cocea já
demonstrou que náo pode conti-
nuar com a merenda escolar, "por-
que o processo está viciado e há
uma máfia de fornecedores que im-
pede melhorias". O dinheiro da me-
renda, ficando com a diretora, será
bem administrado, segundo Gilza
Terra,"já que, pela primeira vez, o
pai do aluno terá a quem cobrar". A
Secretaria Municipal de Educação
caberia a supervisão através dos
DECs; ao Instituto Annes Dias, o
planejamento e a fiscalização dos
cardápios; e às inspetorias de finan-
ças da Secretaria e ao Tribunal de
Contas, a fiscalização dos gastos e
operações. *

Augusto Thompson, que até ter-
ça-feira ainda é interventor na Rio-
tur, disse que seu principal objetivo
na Cocea será "saber como são fei-
tas as compras e como são feitas as
entregas, ou seja, como entram e
como saem os produtos". A partir
do conhecimento dessa dinâmica
da empresa, ele pretende aprofun-
dar suas investigações.

Segundo Thompson, ficou acer-
tado que o atual presidente da Co-
cea, Hugo Moreira de Souza, vai
continuar coordenando as ativida-
des de rotina da empresa: o que
extrapolar a isso será levado ao
interventor. Nos seus dois primei-
ros dias de intervenção — terça e
quarta-feira — Thompson vai se
inteirar do funcionamento da com-
panhia, não só no tocante à meren-
da escolar, mas a todo o forneci-
mento feito pela empresa. ,

Sobre as denúncias publicadas
pelo JORNAL DO BRASIL em re-
lação aos preços da merenda esco-
lar, o interventor declarou "que tu-
do deve ser muito bem investigado,
são coisas sérias". Chegou a citar
que, no tempo em que era diretor
do Desipe, notou irregularidades no
fornecimento de gêneros alimentí-

"LOTERIA 
ESPORTIVA E LOTO - GRÁTIS"

Sr. Edmo Frossard Paixão, Cx. Postal 44.072, CEP 22.062
Barata Ribeiro, 810 RJ desejo receber folhetos grátis do
manual A CHAVE DOS 13 PONTOS que está fazendo
milhares de acertadores. Também os folhetos da LOTO:"AS CHAVES DA QUINA, DA QUADRA E DO TERNO".
Nome Endereço
CEP.... Cidade Est

Publicídad y Suscripciones:
Latin ADmérica, Inc.
1040 W. Flagler Street
Miami, Fl.'33 130
Tel: (305) 545-7963/ 6335

JORNAL do brasil

Conjunto"ESPECIAL GRADIENTE"
Composto de 1 Toca-Discos"B-25", Belt-Drive, com braço
retilineo totalmente automático;
1 Receiver - Model 1060
AM/FM - Estéreo S8.W (IHF) '
e 2 caixas Acústicas. - 45/F
Preço de Fábrica Cr$ 315.918,
ou em 10 pagtos.
(1+9) de
Cr$ 31.591,
Total Cr$ 315.918,

Todo mundo sabe que não existe no
Brasil equipamento de som que se compare

a um Gradiente. E por isso, muitas

pessoas pensam que não podem ter um
som tão sofisticado. Engano. A partir

de 32 mil cruzeiros por mês, você pode
comprar um Conjunto Gradiente

em 10 pagamentos sem juros.
Aproveite também e compre

equipamentos avulsos; para melhorar ou
completar o seu conjunto de som.

Nunca houve um momento melhor que
este para você ter o sèu Gradiente."

MODEL 126
Amplificador estéreo de
120VV (IHF) •
Preço de Fábrica CrS 117.530,
ou em 10 pagtos. (1+9) de
Cr$ 11.753,
Total Cr$ 117.530,

MODEL 9
Sintonizador AM/FM estéreo
Preço de Fábrica Cr$ 109.412,
ou em 10 pagtos (1+9) de
Cr$ 10.941,
Total Cr$ 109.412,
CD-4.000
Gravador Cassette-Deck,
Estéreo frontal, MetalTape,
DOLBY SYSTEM.
Preço de Fábrica CrS 299.900,
ou em 10 pagtos. (1+9) de
Cr$ 29.990,
Total CrS 299.9Ò0,

Toca-Disco "D-20"
Direct-Drive, braço retilineo.
Shell destacável.
Preço de Fábrica CrS 117.530; ou em
10 pagtos. (1+9) deCr$ 11.753,
Total CrS 117.530,

BRASTEL • BRENNO ROSSI • CASA TRANSISTOR • COLOR CENTER • ELETRONIC • FREE WAY o GARSON • HOBBY PHOTO SOM • IBÉRICA MAGAZINE • JAP • J. F,
SOM • KING'S SOUND STUDIO • LEOFOTO SOM • LUTZ FERRANDO • MAESTRO «MESBLA • MODERN SOUND 0 MULTICOLOR • OXFORD • PONTO FRIO • SANDIZ 1
SEARS • SOUND CITY e SQUEMA o STEREOSOM • STUDIO CENTER e TONIFOTO o ULTRALAR • VEIGA SOM.
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"LOTERIA 
ESPORTIVA E LOTO - GRATIS"

Sr. Edmo Frossard Paixao, Cx. Postal 44.072, CEP 22.062
Barata Ribeiro, 810 RJ desejo receber folhetos gratis do
manual A CHAVE DOS 13 PONTOS que esta fazendo
milhares de acertadores. Tamb6m os folhetos da LOTO:"AS CHAVES DA QUINA, DA QUADRA E DO TERNO".
Nome Enderego
CEP.... Cidade Est
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linha Philco 83 com tecnologia Hitachi 

^7 1 
I

j TV PHILCO^IB COL OR PC 1601 TV ¦
41cm. 116"). Cinesc6pio Black Matrix In CONTROLE REMOTO COLOR PC 2003 CONTROLE REMOTO >v^ 51 cm (20"). CineSc6pio Black Matrix In H
Line. Seletor digital.eletrflnico de canais. 41om(16").Cinesc6plo: Black Matrix In Line 51 cm (20"). Cine«c6pio: Black Matrix In Line. ^ Line. Seletor digital eletrdnicodecanais.. S

? SaldaparagravapSoefone-de-ouvido. i cc-1 nraiiVaHnrHarana'isnor rnmnutfldor LCC: Localizadordecanaispor computador. Saldaparagravapaoefone-de-ouvido. ¦
KSS0®2®'"1"' AAA Ramooan:ConuMremoto descandvel. 0,,27/220»ofc,. ¦
A vista 191.900, ou FunrionnmBnto em 110/127/220 volts M M Kllll Funcionamentoem 110/127/220 volte. A vista 213.900, ou i

JSIml t/.DUU, A vista 276.900, ou 44 fiQA 36.600. ^d.2W-«7.«» |
I 1Q . JiJitm 50.400, + 15de27.600, = 464.400, mensais 42.700, + 20de22.680, = 496.300, r~-\ fltlSBl B

l3,™i 
MmI r:lP™I lmensais 
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TV PHILCO B-269M ¦*! I ^L_J I44cm(17").Totalmentetransistorizado, ||j H H H IB HHHI H
Gabinete horizontal "Slin-line", ¦ BH^H Produzidos na Zona Franca de Manaus com o apoio da .-..¦i ¦

1 

jon5^ti?0iaCarand4'Funcion88m 

^ 

SUFRAMAe do Governodo Estado do Amazonasatrav6sda S.I.C. "- B

fi^' ^Ii^^3 Toca manualautomitico. ¦
Ir l TV PHILCO B-146 Gravado Cassete btireo. w w"' H

mm 61 cm (24"). Totalmentetransistorizado. AmplificadordepotSncia, TV PHILC014 COLOR' 1
I PHILCO 

Fonte reguladora, safdade 100 watte. PC-14^1 

g

H 9 H A #¦#% M Z|Va»,1?Mde 18.360, = 396.000, M

18.360, _ J

CENTR0:Urugualana,5 —Ouvldor, 137 — Alfandsga, 116/118 M» m W Q, jtf CAXIAS:Pres. Kennedy, 1605/1607 — Av. NlloPeganha, 190rPANEMA: Visconde de Pirajd, 4-B —COPAcABANA:Ralmundo Corrfta, 15/19 W JL. W BB ME PjSk. &teS K9 S3 N. IQUACU: Amaral Peixoto, 416/420 -NITEROl: Cel. Gomes Machado, 24/26
BOTAFOGO: MarquSs de Abranles, 23 — TIJUCA: Conde de Bonflm, 377-B HBBh K£W A V MB ifyP*^ B KRW nj Eg S.QONCALO:NlloPecanha. 47 — NILOPOLISrGetulio Vargas. 1043

55 MEIER: Dias da Cruz, 25 — MAOUREIRArCarvalhodeSouza, 282 Ngjffl% «H £ JB. ,®F J& fig PETROPOLI&Ruadolmperador, 496.
Carolina Machado, 352 — Mln. Edgard Romero, 197 ^^^MnftiiiMllHlwB^ii RIO SUL E BARRA SHOPPING: Abertas a!6 4s 22:00 horas.BONSUCESSO: Cardoso daMoraes, 96 — PENHA: PllnlodeOliveira, 57H-* I. GOVERNADOR: Cambauba, 6 — CAMPO GRANDE: Ferreira Borges, 6/8 Conhef a o "DIGIT-HALL", o departamanto aspsciallzaddLJH SANTA CRUZ: Felipe Cardoso, 281 — S.J. MERITI: Matriz, 103 am mlcrocomputadoraa naa lojas Urugualana a Rio Sul
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PHILCO
1AN0 

totalRANT,a
PHILCO
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pHll_co

TV PHILCO 20 N
COLOR PC 2003 CONTROLE REMOTO
51 cm (20"). Clnesc6pio: Black Matrix In Line.
LCC: Localizador de canais por computador.
Remocan: Contrôle remoto descartável.
Funcionamento em 110/127/220 volts.
À vista 276.900, ou
42.700, + 20 de 22.680, = 496.300, a

mensais

TV PHILC016 COLOR PC 1601
41 cm. (16"). Cinescóplo Black Matrix In
Line. Seletor digital eletrônico de canais.
Salda para gravapão e fone-de-ouvido.
Funciona em 110/127/220 volts.
Avista 191.900, ou
31.500, + 20 de 19:440, = 420.300,

TV PHILCO20 COLOR PC-2002
51 cm (20"). CiríeScópio Black Matrix In
Line. Seletor digital eletrônico de canais..
Salda para gravapão e fone-de-ouvido.
Funciona em 110/127/220 volts.
A vista 213.900, ou
35.500, + 20 de 21.600, = 467.500,

PHILCO
PHILCO
'"""'ÍÍÍ.^A

STERE03
PHILCO HITACHI

MOD. PCS-30
ReceiverMVV/SW/FM. Stéreç.
Toca disco manual automático.

Gravador Cassete Stôreo.
Amplificadorde potência,

salda de 100 watts.
PHILCO
1 ANO DE GARANTIA

TOTAL

mensais

linha Philco 83 com tecnologia Hitachi

TV PHILCO B-269M
44cm (17"). Totalmente transistorizado,
Gabinete horizontal "Slin-line",
acabamento tipo jacarandá. Funciona em
110/127/220 v.
A vista 82.900, óu
11.400, + 20de7.560, = 162.600,

7.560,

PHILCO
Produzidos na Zona Franca de Manaus com o apoio da

SUFRAMA a do Governo do Estado do Amazonas através da S.I.C.

TV PHILCO B-146
61 cm (24"). Totalmente transistorizado.
Baixo consumo. Fonte reguladora,
contrôles deslizantes. Alta fidelidade
sonora. Funciona em 110/127/220volts.
A vista 94.900, ou
14.100, + 20 de 8.640, - 186.900,

A vista 216.900, ou
39^000, + 20 de 19.440,

8.640,

427.800,

TV PHILC014 COLOR
PC-1401
36cm (14"). Cinescópio Blac Matrix In
Line. Seletor digital eletrônico de canais.
Salda para gravapão e fone-de-ouvido.
Avista 179.900, ou
28.800, + 20 de 18.360, = 396.000,

mensais 18.360, mensais

JORNAL DO BRASIL domingo, 1 B/5/83 n i° caderno n ao

ACORAVUMBHM EMWfjpffiDONDA

¦Rua General OswaldoP|jtoVa9a,197|

NOVO TOSTADOR WALITA
Automático. 8 graduações diferentes de
temperatura, 

gí,^ „OU
5de 3.580, = 17.900,

NOVO
WALITA MIX
Prático e eficiente.

Mistura: Alimentos infantis, coquetéis,
etc.
Bate: maioneses, purês, sorvetes, etc.
M6I: café, amendoim, nozes, etc.

À vista 12.800,
ou

5 de 2.560, = 12.800,

LIQÜIDIFICADOR WALITA
POLIV ALENTE LI
10 velocidades.

À vista 14.200,
ou

5 do 2.840, = 14.200,

dign-hsN

WALITA

Produtos Honestos

MICROCOMPUTADOR
MICRODIGITAL TK 82 C
Com aplicação em aprendizagem de
programação, cálculos matemáticos, jogote
outros.

Avista 111.000,
ou

5da 22.200, = 111.000,

MICROCOMPUTADOR
DISMAC D 8000
Microprocessador Z-80de 3,6 MHZ.
Interface para gravador cassete e TV.
Memória de 16 K.
Âvista333.4G0, ou
12 de 51.870, ¦= 622.440,

51.870,, mensais

FURADEIRA HOBBY1/4"
240watts. Fura alumínio, aço, madeira,
alvenaria. Acompanha acessórios.

Avista 15.300
ou

5de 3.060, = 15.300,

ENCERADEIRA
WALITA
NOVAW1
Motor potente e econômico
Grande escova.

NOVA
CAFETEIRA

AUTOMÁTICA WALITA'^sss&r Reservatório medidor de água. Copo
dosador, chapa blindada de "banho-maria"
Exclusivo porta-filtro dois-em-um.

Avista 19.800,
ou

5de3.96Ò, = 19.800,

A vista 27.200,
ou

5 de 5.440,= 27.200,

BOSCH
Ferramentas Elétricas

CONJUNTO FURADEIRA DE IMPACTO
BOSCH HOBBY C/MALETA DE AÇO
A única que fura coocreto. Maleta pratica e
moderna que facilita o transporte e contém 18
acessórios.

A vista 39.000,
ou

5 de 7.800, = 39.000,

GRÁTIS:
Um avental de Jeans
Uma banqueta

CENTRO: Uruguaiana, 5 — Ouvidor, 137 — Alfândega, 116/118rPANEMA: Visconde de Pirajà, 4-B — COPACABANA: Raimundo Corrêa, 15/19BOTAFOGO: Marquês de Abrantes, 23 — TIJUCA: Conde de Bonfim, 377-BMÉIER: Dias da Cruz, 25 — MADUREIRA: Carvalho de Souza, 282Carolina Machado, 352 — Min. Edgard Romero, 197BONSUCESSO: Cardoso de Moraes, 96 — PENHA: Plínio de Oliveira, 57I. GOVERNADOR:Cambaúba, 6 - CAMPO GRANDE: Ferreira Borges, 6/8SANTA CRUZ: Felipe Cardoso, 281 — S.J. MERITI: Matriz, 103

CAXIAS: Pres. Kennedy, 1605/1607 - Av. Nilo Peçanha, 190N. IGUAÇU: Amaral Peixoto, 416/420 - NITERÓI: Cel. Gomes Machado, 24/26S. GONÇALO: Nilo Peçanha. 47 — NILÔPOLIS: Getúllo Vargas, 1043PETRÔPOLIS: Rua do imperador, 496.
RIO SUL E BARRA SHOPPING: Abertas até às 22:00 horas.
Conheça o "DIGIT-H ALL", o departamento •spscíallzadd
•m microcomputadores nas lojas Uruguaiana • Rio Sul
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de Jonti^^Percira (la Sili'u, lidcni o grupo que se opde ao

Na cadeia, gruDos brisam Dor Doder e dinheiro

nele estabelecidas.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1983

SYLVIO PEREIRA DA SUVA
Coordenador (P

H^HCAIXAmmmhmEQHl^HtcoNOMicA ¦Hn|^^^Hn|¦^¦¦IH HOI MI

AVISO

Luiz Morier

Ántonio Carlos Mendes Lourenço ao lado de Joaney Pereira da Silva, lidera o grupo que se opõe ao Comando

CAIXA(CONOMICAMDfMl

jSk PREFEITURA
W DA CIDADE
jjj DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EDITAL
OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS

DO TESOURO DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO (ORTM-RJ)

A COORDENAÇÃO DO TESOURO MUNICI-
PAL faz saber às instituições financeiras e ao público
em geral que se encontra à disposição dos interessa-
dos, na Praça Pio X, 55 — 6o andar, o COMUNICADO
F/CTE n° 01/83 de 12/05/1983, que trata da oferta
pública de ORTM-RJ, de 5 (cinco) anos de prazo,
juros de 9% a.a., cujas propostas serão recebidas no
dia 16 de maio de 1983, observadas as condições
nele estabelecidas.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1983
SYLVIO PEREIRA DA SILVA

Coordenador (P

30 p Io oadorno a domingo, 15/5/83

(O
.MINISTÉRIO DO INTERIOR
?NOS
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

N° 18/83
O Chefe do Núcloo Exocutivo de Licitações—

NEL do Departamento Nacional do Obras de Sanea-
mento—DNOS, comunica, quo às 15 horas do dia 17de junho de 1983 na Sede do DNOS, será realizada
uma Concorrência para execução de serviços dedragagem de canais, ató um volume total de 416.000
mJ (quatrocentos e dezesseis mil metros cúbicos) erealização de obras complementares, em diversas
Bacias do litoral, no Estado de Santa Catarina, 14a
Diretoria Regional do DNOS (14a DR).

As firmas interessadas poderão obter informa-
ções no NEL e adquirir o Edital com a ESPECIFICA-
ÇÃO n° 18/83 na Divisão Financeira, localizados na
Sede do DNOS, à Av. Presidente Vargas n° 62, na
cidade do Rio de Janeiro—RJ, ou na Sede da 14a DR,
situada na Rua Bulcáo Viana n° 130, na cidade deFlorianópolis—SC. (a) Albert Amand de Berredo Bot-
tentuit (Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-
Substituto). (P

©)
.MINISTÉRIO DO INTERIOR
: dnos:

—' DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N° 22/83

O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações—
NEL do Departamento Nacional de Obras de Sanea-
mento-DNOS, comunica que às quinze horas do dia
15 de junho de 1983, na Sede do DNOS, será
realizada uma Concorrência para execução de servi-
ços de dragagem de canais, até um volume total de
210.000 m3 (duzentos e dez mil metros cúbicos), e
realização de obras complementares, nas bacias dos
rios Madeira, Machado e Mamoré, no Estado de
Rondônia — 1a Diretoria Regional do DNOS (1a DR).

As firmas interessadas poderão obter informa-
ções no NEL e adquirir o Edital com a Especificação
n° 22/83 na Divisão Financeira, localizados na Sede
do DNOS, à Av. Presidente Vargas n° 62, na cidade
do Rio de Janeiro—RJ, ou na Sede da 1a DR, situada
à Estrada do Aleixo Km. 2,6, na cidade de Manaus-
AM. (a) Albert Amand de Berredo Bottentuit (Chefe
do Núcleo Executivo de Licitações-Substituto). (P

©
MINISTÉRIO DO INTERIOR

. DNOB;
" DEPARTAMENTO NACIONAL

DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N° 23/83

O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações — NEL
do Departamento Nacional de Obras de Saneamento —
DNOS, comunica que às 11 horas do dia 15 de junho de'1983 na Sede do DNOS, será realizada uma Concorrên-
cia para a execução de levantamentos pedológicos a
nível de reconhecimento com classificação de terras
para irrigação em partes das áreas objeto de aproveita-
mentos hidroagrícolas decorrentes de transposição de
água do Rio São Francisco para a Região Semi-Árida do
Nordeste, no Estados de Pernambuco e Ceará.

As firmas interessadas poderão obter informações
no NEL e adquirir o Edital com a ESPECIFICAÇÃO n°
23/83 na Divisão Financeira, localizados na sede do
DNOS, à Av. Presidente Vargas n° 62, na cidade do Rio
de Janeiro-RJ, ou na Sede de 5a Diretoria Regional do
DNOS, situada à Avenida Agamenon Magalhães, na
cidade do Recife-PE. (a) Albert Amand de Berredo
Bottentuit (Chefe- do Núcleo Executivo de Licitações-
Substituto) (P

JORNAL DO BRASIL

Quando os presos da Lei de Segu-
rança Nacional foram separados dos
presos políticos, chegaram no convívio
quietos, humildes, sem nenhuma banca.
Nesta época havia a Falange do Jacaré,
que barbarizava as cadeias. Os presos
dessa falange faziam o diabo, latrocina-
vanrimatar para roubar), estupravam e
aterrorizavam a cadeia. Entào fomos
nos organizando porque o preso co-
mum, o pessoal do convívio, nunca se
organizou. Em 17 de novembro de, 79,
passamos o rodo (matar em massa) em
seis deles. Dois — Cristiani e Naval —
morreram pela manhã; quatro — Rati-
nho, Caveirinha, Parazão e Jorge Mani-
nha — á noite. Com isso a cadeia ficou
calma, a Falange do Jacaré acabou.Isto foi feito para que a cadeia
ficasse em paz, que cada um tratasse da
sua vida, sem que ninguém mandasse.
O pessoal da Lei — que é Comando
Vermelho mesmo, porque gosta de san-
gue — foi-se organizando, mas nào ha-
via maiores problemas porque seus dois
mais importantes líderes, José Jorge
Saldanha, o Zé do Bigode (morto em
tiroteio com a Polícia, na Ilha do Gover-
nador) e Apolinário de Souza, o Nanai
(morto pela Polícia quando tentava res-
gatar fugitivos da Ilha Grande), não
aceitavam que ninguém mandasse em
ninguém. Os dois morreram e começou
a ganância. Com ares de bons moços,
eles hoje cobram tributo, pedágio; man-
dam no tráfico, coordenam a caixinha,
determinam quem deve ou não morrer.

Terceira galeria contesta o Comando
Eles começaram a mandar em tu-

do e em todos. Mataram muita gente
que simplesmente nào queria ser man-
dada. O qué aconteceu no mès passado
foi em função desta loucura de poder.Nós, da 3a Galeria, que não queremos
poder — e isto eu juro e provo; tanto queem quatro anos de convívio só morreu
um em nossa galeria, e foi crime de
honra — fomos levando a vida, nào
aceitando que eles mandassem.

Tinham pedido a Paulo Dedão —
que era amigo nosso — para matar o
Marçal Borges de Menezes. Isto depois
de terem cometido uns cinco homicí-
dios de companheiros nossos. Ele nào
topou, era amigo nosso também. Ai
juraram ele de morte. Só que sabiam
que nós também tínhamos armas e que
estavamos dispostos a não nos render a
suas idéias, que são de mandar mesmo.

Tentaram me matar três vezes; a
primeira quando mataram o Betininho ,
meu companheiro de cubículo. Trinta
robôs deles trocaram facadas comigo no
pátio. Fui salvo pelo PM Cantuaria, que
estava na guarita e deu uma gargalha-
da (saraivada) de metralhadora contra
eles. A segunda foi na véspera do massa-
cre, quando eu estava no Hélio Gomes e
fiquei acordado a noite toda com uma
faca escondida na roupa. A terceira, na
chegada da Ilha, quando o Ney, meu
companheiro de galeria, foi lá embaixo
armado e eles medraram. Alem disso

toda a terceira galeria tinha descido
para fazer um corredor para mim.

A festa começou quando troca-
ram o Major Aévio (que era o Coman-
dante da PM na Ilha). Eles tinham medo
do major porque este garantira que se
houvesse confusão entrava no presidio
atirando em "poderoso chefão" . Foram
eles que nos atacaram, é só ver onde se
deu o tiroteio. Foi lá na terceira galeria;
eles tinham 11 revólveres e nós dois
apenas; eu tinha um, o Joaney Pereira
da Silva (o Ney) outro. O dele engasgou,
era bala velha e ele acabou ferido. En-
táo, com meu 38 grandão. fiquei escon-
dido e esperando que viessem. Queria
acertar só poderoso cbefào, era com eles
que- deviam estar as armas. Então gas-
tavam bala lá embaixo e eu dava um
tiro ou outro, enquanto torcia que a PM
entrasse no presidio porque iam atirar
neles.

A PM não entrou atirando, mas
eles medraram e perderam as armas.
São todos covardes, só gostam de armar
crime para robô segurar. Mataram co-
vardemente o Marçal na casa de visita.
Latrocinaram. isto sim. porque rouba-
ram um cordão de ouro meu que eu
tinha emprestado a ele. Mataram dois
amigos nossos na Lemos de Brito, mais
dois no Hélio Gomes. Tudo mandado
pelos poderosos chefões, que escalam
robôs. Mas há testemunhas do que fa-
zem. sei que os autores são outros. Ago-
ra, os feridos deles foi mesmo comieo.

Fui eu que acertei todos eles e não
tenho medo de Comando algum. Não
fomos nós que pedimos para sair da Ilha
Grande, foi a direção do Desipe que nos
tirou. Quero voltar pra lá porque não
vão mandar na gente.

— Já disse ao Dr. Dráuzio (Dráuzio
Lourenço, coordenador do Desipe) que
a solução é botar todos nós — lá na 3a
somos 104 pessoas que querem viver em
paz sem ninguém mandar — na Milton
Dias Moreira, onde vivemos bem com o
pessoal da comum. Eles são uns facino-
ras que pousam de bons moços e falam
em direitos humanos, que são os direi-
tos humanos deles e de suas vontades.
Temem a gente porque nós não fazemos
acordo, não perturbamos ninguém mas
também não queremos dar dinheiro pa-
ra ninguém.

(Depoimento de Antonio Carlos
Mendes Lourenço, que juntamente com
Joaney Pereira da Silva, o Ney, lidera a
3a Galeria e se opõe ao Comando Ver-
melho).

Todos os 104 presos da 3" Galeria
foram transferidos para Agua Santa,
por medida de segurança. Os cinco mor-
tos (um na Ilha Grande, dois na Lemos
de Brito e dois no Hélio Gomesi de abril
passado eram da 3" Galeria, o que é
atestado por todos os guardas. Inte-
grantes do Comando Vermelho negam
estas acusações e afirmam: "este pes-
soai não quer a paz na cadeia, quer sim
continuar a baderna".

CIDADE

Quem poupa na Caixa esta com mais.

Na cadeia,

Deter o poder no sistema penitenciá-
rio do Rio é gerir cerca de Cr$ 30 mi-
lhões que circulam mensalmente como
capital de giro, ter sempre maconha
para vender ou mesmo para servir uma
bagana aos amigos, dominar o jogo do
bicho, bancar o carteado, escalar presos
para diversas tarefas, ter melhor comi-
da, melhores cubículos, maiores rega-
lias, e acima de tudo, controlar a caixi-
nha que circula em todas as cadeias. É
também dar ordens, fazer contatos com
a administração, decidir o destino de
todos e ter privilégios. O poder na ca-
deia significa comandar tudo, do muro
para dentro, em todo momento, de dia e
de noite.

Hoje, em todo sistema, ninguém dis-
cute que o poder é exercido pelo "pes-
soai da Lei de Segurança Nacional" — o
Comando Vermelho como o grupo é
conhecido — que tem sua sede central
nas galerias 14 e 16 do Instituto Penal
Cândido Mendes, na Ilha Grande, a
penitenciária que tem o maior volume
de dinheiro, a que recebe o maior per-
centual dos assaltos realizados na rua
por integrantes do grupo. Contra esse
grupo luta o pessoal da 3a Galeria, tam-
bém da Ilha, que acusa o comando de
mandar em todo o movimento do jogo
do bicho, em grande parte do tráfico de
entorpecentes e de ser o responsável
pela cobrança de pedágios e tributos.

O crime

O Comando Central fica na Ilha
Grande, mas tem representações ativas
e importantes nas Penitenciárias Le-
mos de Brito e Milton Dias Moreira. No
Presidio Hélio Gomes constumam ficar
os presos que retomam da Ilha Grande,
no que todos chamam de "pp" (Passa-
gem de Presos).

Na PP são passadas as ordens e
determinações, que podem chegar tam-
bém pelas visitas ou mesmo por funcio-
nários da administração. São passadas
ainda informações e ordens por carta,
telefonemas — a maioria das peniten-
ciárias e presídios tem "orelhões!' — e
em casos de urgência, pela "Teresa" —
marimba composta de um barbante
com uma pedra na ponta, na qual vai
amarrado um bilhete — que é jogada do
Hélio Gomes e cai na vizinha Lemos de
Brito, onde é recolhida por um robô,
que entrega as ordens aos chefes ou
seus representantes.

Estas comunicações servem para ge-
rir o crime organizado, responsável pela
maior parte da circulação de dinheiro
nas cadeias. O tráfico de entorpecentes
— segundo um ditado "cadeia calma é
aquela onde tem maconha" — é a prin-
cipal fonte de renda. Mesmo porque o
mais cobiçado objeto das cadeias, as
armas — principalmente as de fogo —
nào é vendável; quem possui uma, guar-
da para a sua própria defesa ou para
mostrar força e poder.

grupos 
brigam 

por poder 
e dinheiro

Um quilo de maconha rende ao dono— quando a recebe de graça da rua, o
que é comum — até Cr$ 300 mil, se ele
conseguir fazer com que entre no siste-
ma sem despesas. Se ela for adqüirida
em qualquer ponto de abastecimento
da cidade, custa ao dono, em média, Cr$
90 mil. E normalmente, para entrar na
penitenciária, a maconha — mesmo ob-
tida graciosamente, seja por presente
de amigo na rua ou como tributo pago
por um preso com prestígio no meio do
tráfico — custa cerca de Cr$ 40 mil, quesão pagos ao avião (elemento normal-
mente da administração ou a ela ligado
que a introduz no presidio). Essas des-
pesas acabam diminuindo o lucro.

Tributos

Segundo muitos detentos, o papel da
cocaína na cadeia é diferente da ma. Na
rua um papel de Cr$ 5 mil tem meio
grama ou, com capricho, um pouco
mais. Na cadeia um papel desses dá
para fazer 12 papéis de Cr$ 1 mil.

O dinheiro dos assaltos vai para uma
caixinha. Ela funciona na base de 10%
do valor de cada assalto realizado por
pessoas que integram grupos com com-
panheiros presos. O pessoal ligado ao
Comando Vermelho manda 10% do pro-
duto dos assaltos para a Ilha, onde é
feita a distribuição, que atinge todas as
cadeias, embora com percentuais dife-
rentes. Outros grupos fazem o mesmo só
que — segundo presos comuns e guar-das — correm o risco de pagar um
percentual ao pessoal do Comando. Es-
se dinheiro serve para comprar favores,
mantimentos, conforto e patrocinar
fugas.

O tributo, também chamado de pe-
dágio, é a taxa de proteção que os
detentos do poder cobram de muitos
para que náo existam problemas. Pre-
sos como Milton Cabeção, Renato To-
neiada — dois dos principais traficantes
do Rio, hoje presos na Lemos Brito —
são aconselhados a contribuir. Quase
sempre o fazem sob a forma de merca-
doria, ou seja, com partidas vindas da
rua.

("Muitas vezes a contribuição de
mercadoria é feita por presos que nào
estão sequer condenados por maconha,
mas que tèm um amigo no Paraguai,
que arranja o bagulho. Neste caso, a
presença, ou seja, a maconha gratuita,
só dá lucro.") — depoimento de um
preso da Lemos Brito.

Outro preso que contribui é Raul
Fernandes do Amaral Street, o Doca
Street. Segundo guardas, diretores e
presos que contestam o Comando Ver-
melho, tudo isso é feito em sigilo porque
o contribuinte "passa por otário", e o
receptor por "ditador" ou "explorador".

O jogo
Ninguém de fora conhece exatamen-

te o movimento financeiro nas peniten-

ciárias, mas há indicações, através de
vários depoimentos, de que na Ilha
Grande o movimento mensal náo é infe-
rior a Cr$ 10 milhões, uma importância
contabilizada de várias formas. Um
exemplo do que é gasto na cadeia —
internamente e sem contar o tráfico de
entorpecentes — é o jogo da Cunca, uma
espécie de buraco, onde a batida é rapi-
da e o ganhador leva todo o dinheiro
pingado na mesa.

O Cunca consiste em fonnar trincas
e seqüências na mão, cada jogador com
nove cartas. Quem forma primeiro bate.
Num dia de azar, um preso pode perder
até Cr$ 100 mil numa tarde, em uma
galeria. "Bolo dos quatro pontos" é ou-
tra forma de jogo na cadeia, onde os
guardas preferem "deixar a coisa rolar
para nào criar animosidades". Este con-
siste em se apostar nos quatro últimos
páreos das reuniões do Jockey Clube. O
apostador tem que acertar o vencedor
dos quatro páreos para ganhar o bolo.

("As cartas para jogos de baralhos
sào feitas de tudo que se possa imagi-
nar, do jornal ao pedaço de pano, pas-
sando pelas caixas de papelão e até
pedaços de alumínio, embora estes se-
jam preferencialmente utilizadas como
estoques. O bancador do jogo de"Cunca" leva 40% das apostas, o mesmo
acontecendo com quem banca o jogo
dos quatro pontos. Na Ilha estes eram
dois dos jogos que náo estavam em
poder do pessoal da Lei de Segurança
Nacional") — depoimento de Joaney
Pereira da Silva, o Ney, um declarado
inimigo do Comando e que bancava o
jogo dos quatro pontos.

O bicho é controlado totalmente pe-
los integrantes do Comando Vermelho.
O lucro e certo porque só se joga no
grupo, ou seja, as apostas são aceitas
somente em função do bicho. Como ha
25 bichos em jogo, que normalmente
são vendidos sem que haja uma grande
concentração em um deles, o risco de
um estouro é mínimo. Outra fonte de
renda do Comando Vermelho é a Lote-
ria Esportiva, que, a exemplo do "Bolo
dos Quatro Pontos", é feita com base
em jornais que entram nas cadeias. Os
resultados são conferidos por rádio, pois
quase todos os presos das três peniten-
ciárias — Ilha, Lemos de Brito e Milton
Dias Moreira — ou tèm rádio próprio ou
acesso fácil ao de um outro preso.

Vantagens

Quem detém o poder, quem conse-
gue reunir em torno do seu grupo a
maioria dos presos comuns, obtém sem-
pre uma melhor comida, até mesmo
porque tem dinheiro. Mas comprar co-
mo? "Lá dentro mesmo" — respondem
presos e guardas que confessam a exis-
tència de corrupção.

— Na Ilha saem vários sacos de ma-
terial cru, como carne, tomate, cebola e

alho. Mas atualmente saem mais para
determinadas pessoas, inclusive che-
gando ao ponto de faltar para a coletivi-
dade, sabe? Mas sai como? O material é
retirado do almoxarifado, e normalmen-
te seriam gastos num dia 30 quilos de
tomate e 10 de cebola pra ser feita a
caldeira que dá pra alimentar umas 150
pessoas. Só que essas quantidades não
entram na caldeira, que na verdade
recebe dois quilos de tomate e um de.
cebola. O resto é vendido para os che-
fões, que dominam tudo e escalam
quem vai para a cozinha. Com a carne
acontece o mesmo, e o pessoal do Co-
mando come do bom, fazendo a comida
em seus próprios fogões, nos cubículos,
quando não têm um robô pra fazer,
(depoimento de Joaney Pereira da Sil-
va, inimigo da Falange, confirmado por
vários guardas).
Quem detém o poder tem maiores var>'
tagens nas visitas — "trocam isso pela;
garantia de que a cadeia vai ficar calma,;
que ninguém vai morrer e o diretor,
aceita", conta um guarda da Água San-
ta — empregados que lavam suas rou-
pas em troca de uma bagana, outros
que limpam seus cubículos. Segundo os
guardas e a maioria dos presos — quase
todos temerosos de serem identificados
— até a mudança da administração do
Desipe "havia um acordo do pessoal do
Comando Vermelho com os diretores na
base da promessa da paz, de não haver
fugas. Isso permitiu que eles controlas-
sem tudo e tivessem cada vez mais
poder", e facilitou que a Falange tives-
se, só na Ilha Grande "11 armas contra
duas do grupo adversário, o da 3a Ga-
leria".

Estoques e facas são comuns e uma
cama de ferro dã para fazer em média 70
estoques. Os presos do Comando Ver-
melho tinham até o mês passado camas
de ferro. As penitenciárias onde o "di-
nheiro corre solto" são a da Ilha Gran-
de, a Lemos de Brito e a Milton Dias
Moreira. A de menor condição de "capi-
talizaçáo", como dizem os próprios
guardas, é a Esmeraldino Bandeira. As-
sim mesmo por lá circulam cerca de Cr$
3 milhões mensais". O Ary Franco — a
Água Santa — é o terror dos presos
porque lá tudo é difícil. Além do dinhei-
ro ser pouco, dos presos "rodarem sem-
pre" (nunca estão lá em definitivo) náo
entra jornal ou rádio e as revistas sào
rigorosas nas visitas.

— Mas transferência compra-se e na
administ ,-açáo passada sei que estava
na base dos Cr$ 20 mil para cadeias
lógicas (as que os presos normalmente
podem ir) e Cr$ 50 mil para cadeias
melhores (a Lemos de Brito, por exem-
pio) ou em função da folha do freguês.
Quem ganha com isso? Ora, quem tem
dinheiro. Quem tem dinheiro? Quem
tem poder, que com ele compra até
fugas — diz Antonio Carlos Lourenço,
hoje, na Agua Santa.

VENDA DE IMÓVEIS — S.H.
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF, Filial do Rio de
Janeiro, comunica que venderá pela melhor oferta o(s)
imóvel(eis) ao fim caracterizado(s).
As propostas serão entregues, em envelopes lacrados, na
COMISSÃO PERMANENTE DE ALIENAÇÕES, Agência
PETRÓPOLIS, à Rua do Imperador, n° 149, 1o andar, até o
dia 27/05/83, no horário de 10:00 às 16.00 horas.
Os interessados que desejarem contar com financiamento
deverão dirigir-se ao local acima indicado, antes do prazoestipulado para a entrega das propostas, a fim de inteirar-se
das condiçòes.
As propostas de pessoas jurídicas somente serão aceitas
na forma de pagamento à vista.
As Condições Básicas para participação, que fazem parteintegrante do presente Aviso,, estarão à disposição dos
interessados na Agência PETRÓPOLIS, no endereço acima
especificado.
A abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 30/05/83. a
partir das 10:30 horas, á Rua do Imperador, n° 149 — 1°
andar. Petrópolis. Estado do Rio.
CONCORRÊNCIA N° 002/83— Casa situada à Rua Darms-

tadt, n° 708-A. Bairro Darmstadt, Petrópolis, Estado
do Rio de Janeiro, com área de construção aproxima-
cia de 152,01 metros quadrados, e terreno com
1.017,07 metros quadrados, pelo preço mínimo de
CrS 5.609.747,10, equivalentes, neste trimestre, a
1.563,20019 UPC. (P
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ARPOADOR A previsão do Instituto Nacional de Meteoro-logia é tempo ainda nublado sujeito a chuvas
esparsas. A temperatura de ontem ficou entre amáxima de 29.8 em Jacarepaguá e a mínima de20.5 no Alto da Boa Vista. A temperatura estará
estável. Os ventos estão de Este a Norte fracos amoderados.
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PRAIA DO PEPINO
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BANDEIRANTES Os mapas do tempo em todo o país estão na página 32

Praia
O carioca não de-

verá ter uma bqa
praia hoje — segun-
do previsão do Insti-
tuto Nacional de Me-
teorologia — que in-
dica tempo nublado
sujeito ainda a chu-
vas esparsas. As op-
ções são: fazer al-
guns exercícios nos
aparelhos de ginásti-
ca, jogar uma boa
partida de vôlei ou
então praticar um
frescobol. (Salvamar
e Instituto de Meteo-
rologia).

A água
As praias cariocas

estão com mar meio
agitado, poucas on-
das e águas a 22° e
com correntes de
Leste a Sul. Ao Sul
do Estado, as águas
estão um pouco
mais quentes — 23
graus — e as corren-
tes também de Leste
para Sul. Ao Norte, a
temperatura da guaé de 24 graus e ondas
de até dois metros.
(Salvamar e Iate
Clube do Rio).

Surfe
As condições es-

tão muito boas em
Búzios e Saquare-
ma, onde as ondas
estão de 1,5 a 2 me-
tros. No Rio de Ja-
neiro, apesar de as
ondas não estarem
muito altas, ainda
dá para praticar o
esporte, principal-
mente no Quebra-
mar, Praia do Pepi-
no e Arpoador, de
preferência pela ma-
nhá. (Associação de
Surfe do Arpoador)

Windsurfe
Nem no Farol da

Barra, onde normal-
mente há alguns
ventos bons e lugar
preferido dos ini-
ciantes as condições
estarão boas. Os
ventos nâo estarão
nada favoráveis nes-
te domingo, onde se-
gundo a meteorolo-
gia há possibilidade
de chuvas. (Associa-
çáo Brasileira de
Pranchas a Vela).

Caça submarina
A caça submarina

está um pouco pre-
judicada devido à
entrada de uma fren-
te fria pelo Sul do
Estado. O mar fica
com águas escuras e
às vezes turvo. A me-
lhor opção é aprovei-
tar a temporada no
Norte do Rio, onde a
frente ainda não
chegou. (Aqua-
center).

Vôo livre
As condições não

estão nada favorá-
veis para a prática
do vôo livre. O teto
está baixo, e os voa-
dores estão preven-
do vento Nordeste,
que é muito frio e
forte. Mesmo assim,
continua hoje na
Praia de Charitas,
em Niterói, o campe-
onato classificatório
para o circuito brasi-
leiro. É uma boa
opção para quem
curte o esporte. (Pe-
pé, campeão mun-
dial de Vôo livre)

Corrida
O tempo está favo-

recendo o esportista
porque os corredo-
res não precisarão
acordar cedo parafugir do sol e do ca-
lor. O tempo estará
nublado e sujeito a
chuvas, o que facili-
ta o exercício que
pode ser feito a qual-
quer hora do dia. Os
amadores devem to-
mar cuidado com o
frio e aproveitar pa-
ra usar um agasalho.
(VIVA — a Revista
da Corrida).

Camping
Para qualquer lu-

gar que o campista
se dirigir deve levar
o avance — toldo em
forma de varanda
muito útil em caso
de chuva. O tempo
nublado e a possibi-
lidade de chuvas
obrigam o campista
a tomar precauções
ao se dirigir para a
Região Serrana.
Uma outra boa dica
é aproveitar o final
da Festa do Pinhão,
em Campos de Jor-
dão. (Camping Clu-
be do Brasil)

Montanhismo
As trilhas e os ca-

minhos estão um
pouco perigosos. Os
esportistas devem ü-
car atentos porque
as trilhas ficam mui-
to lameadas e escor-
regadias. O excur-
sionista deve procu-
rar lugares onde ha-
ja abrigos, e uma
boa opção é a Serra
dos Órgáos, em Te-
resópolis. (Centro de
Excursionistas do
Rio de Janeiro).

Os ventos não es-
tão muito favoráveis
para a prática do es-
porte hoje. A pouca
visibilidade, o mar
agitado também não
recomendam uma
saída com barco a
vela. Os iatistas per-
sistentes não devem
de maneira alguma
se afastar da costa.
A visibilidade está
de quatro a 10 quilo-
metros. (Iate Clube
do Rio de Janeiro).
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Manhá, Tarde e Noite

Aranha nega

a penhora
do Metrô

O presidente da Compa-
nhia do Metropolitano do
Rio, Oswaido Gudole Ara-
nha, negou em nota oficial
que a Justiça tenha penho-rado 40% da renda opera-
cional do metrô. A penho-ra foi pedida pelo advoga-
do José Rufino Ramos à 5a
Vara de Fazenda Pública,
em favor da empresa Ciba-
Geigy Química SA, quenão recebeu do-Metrô os
Cr$ 6 milhões de indeniza-
çáo pela desapropriação
de imóvel.

Segundo Oswaido Gudo-
le Aranha, "está acertado
com os advogados da Ci-
ba-Geigy a liquidação do
débito no decorrer desta
semana". O imóvel ficava
na Estrada do Colégio, 170,
e a desapropriação foi feita
em 1978, quando começou
uma açào judicial entre a
Ciba-Geigy e a Cia do Me-
tropolitano, que culminou
com a citação ao Metrô
para que pagasse CrS 6 mi-
lhões fixados em juízo. A
Cia do Metropolitano nâo
depositou a quantia esti-
pulada, e o advogado José
Rufino Ramos entrou com
pedido de penhora.

Marco Antônio Cavalcanti

Pequenos artistas no

BarraShopping 
pintam :

carros para concnrso
No teto da Fiat branca, um feche ecler desvendavalua, estrela, borboletas e notas musicais, e no capôt, umabridor de latas descobria o sol, arco-íris, nuvens egaivotas. Ao lado, outra Fiat foi coberta pelo guache quepintou tucanos, papagaios e aves tropicais. E no andarde cima. com rosa shoking, vermelho e laranja, umaterceira Fiat foi camuflada de telhado.
Estas foram as criativas soluções que três pequenosartistas — Marcelo José Alves de Oliveira, de 15 anos'Cecília Dias Ferreira, 10 anos e Márcia da Silva, de láanos — encontraram para conseguir os três primeiroslugares de um concurso promovido no Barrashoping. Oprimeiro colocado, entre cerca de 2 mil concorrentes,

ganhará uma Fiat, o segundo um aparelho de videocas-sete, e o terceiro uma TV a cores.

Rumo à Disneilàndia
Cada um dos dois mil concorrentes do concurso

ganhou uma carteia, com uma Fiat em branco prontapara ser colorida. Os três ganhadores — que só saberáodo resultado final amanhã — "ganharam" uma Fiat deverdade, para ser pintada em dois dias e meio no próprioBarrashoping. Marcelo e Cecília ficaram no subsolo eatraíram a atenção dos visitantes. Ele é filho de mãedesenhista, quer trabalhar na publicidade, e se ganharvai vender a Fiat, colocar o dinheiro na caderneta de
poupança para comprar seu carro quando tiver idade
para dirigir.

Cecília gosta de desenhar para si, e se inspirou notucano e no papagaio que tem em casa para fazer suaFiat tropical. Se ganhar o carro, vai para a Disneilàndiacom o dinheiro da venda, e a sobra ficara na poupança.Márcia também costuma pintar em casa, e pretende sededicar à pintura quando crescer.
Cecília, 10 anos, pintou tucanos e papagaios. Seus planos: viagem à Disneilàndia e abrir poupança
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• Enfermeiro, Carlos Alberto operou, cotno imdico, urn policial•
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Tempo

No
Nublado esparsas. TemperaturaI estdvcl. Ventos: Hste a Norte fracos a moderados. Mrtxima: p—err1 '.'7 3' V—I r ' \
29.8 cm JacarepaguA c minima: 20.5 no Alto da Boa Vista. *^7 ( ' ) ' /T^T*""As chuvas — Prccipitaqao cm milfmctros nas ultimas 24 '-' \ •': rO^S ' '*^LP *"
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Branca e a falar na Assem-
bleia-Geral da ONU. Des-

, de 1961, presidia o Conse-
lho Nacional de Turismo.
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JOSE FRANCISCO DE CASTRO

uann¦NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTEAté 18/5 19/5 26/5 3/6

Nos Estados
Ama/onas: Nub. a pte. nub. c/chvs. isql. ao Norte do
Estado. Tcmp.: estável. Máx. 31.6, min. 24.3; Roraima:
Nub. a pte. nub. Tcmp.: estável. Máx. 30.0, min. 25.0;Acre: Nub. a pie. nub. Tcmp.: estável. Pará: Nub. a pte.nub. c/chvs. isol. no litoral do Estado. Temp.: estável. Máx.
32.2, min. 22.4; Rondônia: Nub. a pte. nub. c/chvs. isol.
Temp.: estável. Máx. 32.0, min. 22.0; Amapá: Nub. a pte.nub. c/possib. chvs. isol. SE Estado. Tcmp.: estável. Máx.
32.2, min. 25.0; Maranhão: Claro a pte. nub. no litoral.Demais reg. pte. nub. a nub. Temp.: estável. Máx. 32.0,
min. 25.1; Piauí: Pte. nub. a claro. Tcmp.: estável. Ceará:Pte. nub. a claro. Tcmp.: estável. Máx. 31.0, min. 24.5; R.(ide. Norte: Nub. a pte. nub. c/chvs. isol. no litoral do
Estado. Tcmp.: estável. Paraíba: Nub. a pte. nub. c/possib.de chvs. isol. no litoral do Estado. Temp.: estável. Pernam-
buco: Nub. a pte. nub. c/chvs. isol. litoral do Estado.Temp.: estável. Máx. 29.6. min. 22.5; Alagoas/Sergipe:Nub. a pte. nub. c/chvs. isol. no litoral. Tcmp.: estável.
Máx. 29.6. min. 22.2; Bahia: Nub. a pte. nub. c/chvs. isol.
no litoral do Estado. Temp.: estável. Máx. 28.2; Mato
(irosso/Mato (I. do Sul: Nub. a pte. nub. Tcmp.: estável.
Máx. 36.0, min. 19.9; (iolás: Claro a pte. nub. c/possib. de
névoa seca. Temp.: estável. Máx. 29.6. min. 18.7; Distrito
Federal/Brasília: Claro a pte. nub. Tcmp.: estável. Máx.
25.6, min. 17.0; Minas Gerais: Nub. oeste ene. Tcmp.:
estável. Máx. 24.3, min. 17.2; Esp. Santo: Nub. suj. a
chuvas csp. períodos de melhoria. Tcmp.: estável. Máx.
28.8, min. 22.2; São Paulo: Nub. ainda suj. a chvs. ocs.
Tcmp.: estável. Máx. 20.0, min. 16.8; Paraná: Nub. c/chvs.ocs. Tcmp.: estável. Máx. 18.3, min. 13.7; Sta. Catarina:
Nub. passando a ene. c/chvs. no Sul. Ene. c/chvs. c possíveistrv. nas demais rep. Temp.: estável. Máx. 19.4. min. 17.6;Rio l». do Sul: Nub. passando a ene. c/chvs. e possíveis trv.

HELCIO MELLO SOARES

(LEILOEIRO PÚBLICO

JL A família com pesar, comunica aos
T parentes, amigos e membros do Mi-

1 nist. Público. O falecimento do queri-
do HELCIO MELLO SOARES ocorrido

ontem, e convida para assistirem seu se-
pultamento, hoje às 10:00h. no Cemitério
de Inhaúma, saindo o féretro da Capela B
Sta Isabel.

GASPARINA SILVEIRA BROCCHI
LÔLA

(MISSA DE 7° DIA)

JL Antônio Celestino Silveira Brocchi e Sra , Eu-
TT clydes Geraldo Silveira Brocchi e Sra.. Antônio

I João de Albuquerque Brocchi, Sra. e filho
(ausentes), Eduardo de Albuquerque Brocchi

(ausente), Luiz Eduardo Barbuda Brocchi e Luiz
Geraldo Barbuda Brocchi, Sra e filhos, convidam
parentes e amigos para a Missa de Sétimo Dia de
sua mãe, sogra, avó e bisavó. LÔLA. a realizar-se na
Igreja de Mossa Senhora da Paz. dia 17 de Maio, às
19 horas.

GISA MARIZ DE

FIGUEIREDO
(7o DIA)

JL Sua família agradece as manifestações de
T pesar recebidas e convida para a missa

I que mandará celebrar na próxima segun-
da-feira, dia 16, às 09 horas, na Igreja N. S.

do Brasil, na Urca antecipadamente agradece o
cumprimento.

ÍSua 

Família agradece as manifestações de pesar recebidas
por ocasião de seu falecimento e convida os parentes e
amigos para a Missa de 7o Dia a ser celebrada 3a Feita, dia
17 as 10 hs na Igreja de Sâo Francisco de Paula, no Largo de
São Francisco.

JORNAL DO BRASIL

Batalhão Ecológico

vai defender pantanal

dos depredadores
Brasília — Um batalhão ecológico com 180 ho-

mens, treinados para o combate com armas modernas
em qualquer terreno, acaba de ser criado na Polícia
Militar de Mato Grosso para combater os destruído-
res do meio-ambiente que atuam no pantanal do
Estado. A informação é do Governador Júlio Campos,
em Brasília, onde se encontra em buca de recursos.

Para equipar o batalhão com armas pesadas e
modernas, o Governador já destinou uma dotação de
Cr$ 100 milhões, ao mesmo tempo em que pediu a
ajuda do Exército, Marinha e Aeronáutica para a
guerra aos que dizimam a flora e a fauna do pantanal,
uma área de 100 mil quilômetros quadrados no Mato
Grosso.

Metralhadoras
— Não adianta a gente ficar com aquele guardi-

nha do IBDF, com um 38 na cinta, enquanto os
predadores têm metralhadoras, aviões e tudo o que é
moderno. Vamos reagir com a mesma força e, quando
uns trinta deles tiverem caído mortos, por certo
limparemos o pantanal, disse o Governador.

Ele informou que "no ano passado foram mortos
mais de 1 milhão de jacarés no pantanal, além de
capivaras e outros animais responsáveis pelo equili-
brio ecológico". Citou o jacaré como o defensor do
Rio, "já que ele controla a piranha, evitando a sua
proliferação exagerada que acaba a pesca e mata os
animais que bebem água", prosseguiu.

Ajuda internacional
O Governador Júlio Campos tomou conhecimen-

to, através do Ministro do Interior, de que o Governo
criará, no próximo mês, um grupo de trabalho para,
dentro de 120 dias, apresentar sugestões sobre a
defesa do pan.tanal."Como não creio muito em grupos de trabalho",
disse o Governador, "estou criando uma fundação de
Desenvolvimento do Pantanal para zelar pelos 100
mil quilômetros quadrados de pantanais no meu
Estado". E acrescentou que tem acertadas ajudas do
exterior, principalmente da Alemanha, onde a mulher
do ex-Chanceler Helmut Smidth — Anelora — chefia a
campanha de apoio ao seu trabalho. Espera obter
recursos e helicópteros de fundações estangeiras, dos
Estados Unidos e Canadá: "Até o Príncipe Phillip, da
Inglaterra, vai ajudar-nos, através do seu Embaixa-
dor", disse Júlio Campos.

O Governador do Mato Grosso disse ainda que,
em relação aos contrabandistas, traficantes e caçado-
res do pantanal, a operação que o Ministério da
Justiça, as Forças Armadas, Polícia Federal, Itamara-
ti e Polícias Militares estão armando para desenca-
dear naquela região está tendo resultados antes mes-
mo de sua execução."Bastou o anúncio de que essa operação, ainda
com seus detalhes em sigilo, viria a ser deflagrada
para que já se registre uma acentuada baixa na açào
desses grupos", afirmou o Governador.

Moça morre

após sessão

de tortura
Sônia Lúcia Pujol, de 22

anos,que estava desapare-
cida de sua casa na favela
Pára Pedro, em Coelho Ne-
to, foi encontrada morta
ontem pela manhã num
terreno situado nos fundos
da Ceasa, em Irajá, com a
cabeça esfacelada a golpes
de paralelepípedo e um ti-
ro no coração. Antes de ser
assassinada, Sônia foi es-
pancada a socos e ponta-
pés e teve partes do corpo
queimado com pontas de
cigarros.

Seu pai, Claudionor So-
laires Pujol, na 40° DP, em
Rocha Miranda, disse que
a filha andava em compa-
nhia de traficantes e assai-
tantes, tanto que a família
não deu importância ao
seu desaparecimento. Ele
não citou nomes das pes-
soas com quem Sônia Lú-
cia costuma sair e por isso
terá que voltar à delegacia
para ser interrogado. Para
peritos do Instituto Carlos
Éboli, o homicídio foi pra-
ticado por duas ou três
pessoas.

Loteria sai

para o

11° 01 775
Na extração de n° 1976

da Loteria Federal, o pri-
meiro prêmio saiu para o
n° 01775, no valor de CrS 20
milhões. O segundo prè-
mio, de Cr$ 1 milhão 600
mil saiu para o bilhete n°
31423. Os outros bilhetes
contemplados foram os se-
guintes.
Premio Valor Bilheta n°
3° CrS 1 milhoo 60542
4° CrS 800 mil 07684
5° CrS 600 mil 47285
6° CrS 500 mil 37174
7° CrS 400 mil 54867
8° CrS 300 mil 75755
9° CrS 250 mil 29035

10° CrS 200 mil 61782

JAIME BARBOSA VASCONCELOS
(7° DIA)

Esposa, filhas, genros e demais familiares agradecem asmanifestações de pesar por ocasião de seu falecimento e
convidam parentes e amigos p3ra a Missa em intenção de
sja alma a ser celebrada amanhã, dia 16. às 9:30hs, na
loreia N'. S. da Conceição e Boa Morte, ã Rua do Rosárro.a Áv Rn Qranco <P
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Falecimentos

Rio dc Janeiro
Guiomar Torres de Frei-

tns, 35, de Insuficiência
cardíaca, na Casa de Saú-
de Santa Maria. Carioca,
casacia com Oswaldo Bar-
ros de Freitas, tinha dois
filhos: Luiz e Márcia. Mora-
va em Botafogo.

Beatriz Muniz Ribeiro,
38, de anemia aguda, no
Hospital Sáo Francisco de
Paula. Carioca, solteira,
morava em Benflca.

Antônio Coutinlio da
Silva, 42, de infarto, no
Procardíaco. Comerciante,
carioca, casado com Dalva
Bezerra da Silva, tinha um
filho: Cláudio. Morava em
Botafogo.

Sandra Vieira de Vas-
concelos, 46, de embolia
pulmonar, no Hospital da
Penitência. Carioca, des-
quitada, tinha dois filhos: ,
Marcelo e Roberto. Mora-
va em Botafogo.

Regina Monteiro dos
Santos, 49, de insuficiência
respiratória aguda, na Clí-
nica Jardim Guanabara.
Mineira, casada com Már-
cio Oliveira dos Santos, ti-
nha uma filha: Zenaide.
Morava na Ilha do Gover-
nador.

Elizabeth Martins da
Silva, 58, de derrame cere-
bral, em casa, no Méier.
Paulista, casada com Al-
mir Ferreira da Silva, ti-
nha um filho — Jorge — e
dois netos.

Teresa Soares de Sousa,
61, de derrame cerebral, na
Beneficência Portuguesa.
Carioca, casada com Ma-
noel Lima de Sousa, tinha
três filhos — Sueli, Carlos e
Mário — e sete netos. Mo-
rava no Centro.

Iraci Gonçalves de Me-
Io, 67, de câncer, no Hospi-
tal dos Servidores do Esta-
do. Carioca, casada com
Sebastião Maia de Melo,
tinha dois filhos — Ricardo
e Otávio — e quatro netos.
Morava no Flamengo.

Valéria Ferreira da Fon-
, seca, 79, de miocardioscle-

: rose, em casa, no Grajaú.
j Carioca, viúva de Sérgio' Pinheiro da Fonseca, tinha
seis filhos e vários netos.

Getúlio Ramos de Car-
i valho, 85, de parada car-
! diaca, no Hospital da San-
: ta Casa. Carioca, funcioná-

rio público, aposentado,¦ viúvo de Margarida Mar-
: tins de Carvalho, tinha
! dois filhos — Paulo César e
í Eduardo — cinco netos e
; sete bisnetos. Morava em
; Laranjeiras,
j

Estados
Octávio Sagebin, 76, do

'coração, no Instituto de
¦Cardiologia de Porto Ale-
igre. Foi funcionário da em-
[presa jornalística Caldas
J Júnior durante 50 anos, e
;se aposentou em 1981 co-
! mo chefe do setor de expe-
i diçáo do Correio do Povo e
! Folha da Tarde. Foi tam-
|bém empresário do setor
; de distribuição de livros e
; revistas na Capital gaú-
' cha. Em janeiro deste ano,
j comemorou Bodas de Ou-
| ro com sua esposa, Florin-
;da Sagebin.
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• Enfermeiro, Carlos Alberto operou, como médico, um policiai

Militar
Médico desmascara

atrapalha enfermeiro que se

trânsito 
passava por médico

São Paulo — Uma dis
cussáo no trânsito, á lh da
madrugada de ontem, aca-
bou envolvendo oficiais da
Polícia Militar de São Pau-
lo e do II Exercito e prati-
camente paralisou o trân-
sito na Alameda Barào de
Limeira, no Bairro dos
Campos Elíseos, em frente
ao prédio dos jornais do
Grupo Folhas.

O Tenente-Coronel de
Cavalaria do II Exército,
Iracy Silva Barbosa, vesti-
do a paisana e acompa-
nhado de uma mulher que
disse ser sua esposa, esta-
va embriagado e começou
a brigar com duas moças
que haviam parado o carro
no meio da ma, esperando
um caminhão carregado
de jornais fazer uma ma-
nobra.

A chegada de uma rádio-
patrulha com dois solda-
dos da Polícia Militar, que
quiseram interromper a
discussão do Tenente-
Coronel Iracy com as mo-
ças, acabou irritando ain-
da mais o oficial, que agre-
diu os soldados Maciel e
Geraldo e foi agredido por
eles. Após os tapas, o Te-
nente-Coronel se identifi-
cou e começou a destratar
os dois soldados. O oficial
de permanência do Co-
mando de Policiamento da
Área Metropolitana Cen-
trai, Capitão Marinho, foi
chamado pelos soldados,
mas o Tenente-Coronel
não o aceitou como inter-
mediário.

Sempre aos berros, o Te-
nente-Coronel Iracy exigia
a presença de oficiais supe-
riores para falar com ele. O
Major Baracho, da PM, ofi-
ciai superior do dia no QG,
foi chamado, mas não
adiantou. O Tenente-
Coronel não aceitou nem
dialogar com o sargento
que comandava uma pa-
trulha enviada pelo co-
mando do II Exército. E só
aceitou ser removido para
o quartel, às 5h 30 min da
manhã, pelo Coronel Muri-
lo, do Exército.

Exterior Roubo de

| Miguel Alemán, 82. de
; ataque cardíaco, na Cida-
ide do México. Primeiro
! Presidente civil do México
íapós a Revolução de 1910,'governou de 1946 a 1952,
j depois de ter sido Senador
: e Governador de seu Esta-
¦ do, Vera Cruz, e secretário
! do Interior durante o man-
j dato do Presidente Manuel
i Ávila Camacho. Filho de
I um general morto em com-
bate durante a Revolução

| mexicana, Alemán, forma-
i do em Direito, modernizou

; a agricultura e incentivou
j a indústria, construiu a Ci-

i dade Universitária da Uni-
jversidade Nacional e foi o
primeiro Chefe de Estado
de seu país a visitar a Casa

! Branca e a falar na Assem-'bléia-Geral da ONU. Des-
ide 1961, presidia o Conse-
lho Nacional de Turismo.

carros no

Rio cresce
Nos últimos 12 meses fo-

ram furtados 13 mil 208
carros e roubados 6 mil
510, segundo estatística di-
vulgada pela Secretaria da
Polícia Judiciária e dos Di-
reitos Civis. No mesmo pe-
ríodo foram recuperados 7
mil 838 veículos em todo o
Estado do Rio de Janeiro.

Por isso, o titular da Se-
cretaria, Arnaldo Campa-
na, criará, dentro de 60
dias, a Divisão de Crimes
Contra o Patrimônio, para
coordenar, através de fi-
chário único, as atuais Di-
visão de Roubos e Furtos,
Delegacia de Roubos e
Furtos de Automóveis e
Delegacia de Defrauda-
ções.

BERALDINA RIBEIRO

PEREIRA DA CUNHA
(DINA)

(FALECIMENTO)
¦ Fernando e Gilda Camara, Ronaldo Camara e família,

•t- Carlos Alberto Camara e família, (ausente), Luiz
| Geraldo Pacheco e família comunicam o falecimento
I de sua querida mãe, sogra, avó e bisavó DINA e

cwuidam parentes e amigos para o sepultamento a
realizar-se hoje às 11.00 horas saindo o féretro da Capela
Real Grandeza n° 4 para o Cemiterio São João Batista. (P

— Mas, doutor, o que o senhor está fazendo
aqui? — perguntou o detetive Beleza, na 21a Dele-
gacia Policial, ao médico Carlos Alberto da Silva
Coelho, que estava sendo identificado e autuado.
Semanas antes, ele fizera uma pequena cirurgia no
ouvido direito do policial, mas não era um doutor.
Na verdade, Carlos Alberto é enfermeiro e, hã cerca
de seis meses, fazia-se passar por médico do Hospi-
tal do INAMPS de Bonsucesso.

O falso médico tinha até carteira do INPS que
não só garantia sua falsa identidade, como lhe
dava direito de freqüentar o refeitório com seus
colegas. Carlos Alberto participou de dezenas de
cirurgias — conforme atestam boletins do Centro
Cirúrgico do Hospital de Bonsucesso — sempre
como auxiliar-médico. Chegou até a ajudar na
operação de seu irmão João Carlos (de uma fistula
anal e de hemorróidas). Amanhã, o INAMPS divul-
ga resultado de sindicância interna sobre o caso, já
que Carlos Alberto acusa dois médicos de pagarem
CrS 7 mil por dia para substitui-los nos plantões de
fim de semana.

Denúncia

Carlos Alberto foi desmascarado pelo médico
Gecenir de Souza Nogueira, militar e médico, que
atualmente trabalha no Hospital do INAMPS de
Bonsucesso. Na noite do dia 28 de abril, em conver-
sa informal, Carlos Alberto contou que era oficial
do Exército, e que estava substituindo os médicos
Enir Tamada e Pedro Argentojanu. Gecenir achou
estranha a forma com que o impostor falava, e
acompanhou-o à Seção de Ortopedia, onde viu
pacientes serem atendidos por ele. Também pre-
senciou o atendimento o enfermeiro Hélio.

Gecenir pediu então que Carlos Alberto apre-
sentasse documentos, mas este disse tê-los esque-
cido em casa. Desconfiado, foi então até o armário
de Carlos Alberto, onde encontrou diversos do-
cumentos que, examinados, acabaram por incrimi-
ná-lo. Em um desses documentos, ao invés de"laparotomia exploradora", estava escrito "Iara-
quiotomia exploradora". Foi o bastante. Gecenir
foi com o falso médico até a 21a DP, onde, após os
depoimentos e a identificação de Carlos Alberto,
foi aberto inquérito policial para apurar o caso. O
impostor confessou tudo.

Na casa da família Silva Coelho — em Bonsu-
cesso — reina tranqüilidade. A mãe considera o
filho "um herói que só fez o bem", e não o considera
um criminoso. Disse que o problema é do hospital,
que deixou que "meu filho, que é muito inteligente,
passasse por médico". Marlens da Silva Ferraz
Coelho — ao lado de duas filhas e do primeiro neto
— afirmou que Carlos Alberto formou-se como
auxiliar de enfermagem no Instituto 15 de Janeiro,
em Olaria, e que uma de suas professoras, Dona
Rute, apresentou-o no Hospital de Bonsucesso.

O diretor do hospital, Paulo Darcy, confirmou
a história, acrescentando apenas que já houve
desconfiança num primeiro período em que Carlos
Alberto trabalhou no hospital. "Ele sumiu, e reapa-
receu agora", disse o diretor. Segundo eles, os
médicos acusados negaram todas as afirmações de
que teriam pago ao impostor para que os substi-
tuísse em plantões, e finalizou dizendo que o
INAMPS decidirá se deve ser aberto inquérito ou
nâo, a partir dos dados da sindicância interna.

Um dado estranho (e que Carlos Alberto não
conseguiu explicar): o impostor também se passa-
va por tenente do Exército. Em seu armário, foram
encontrados um uniforme completo, uma boina da
5a Brigada do Exército, e uma pistola Beretta, ao
lado de instrumentos para exame de adultos e
crianças. Agora, o falso médico e militar está
constituindo advogado para defendê-lo: considera-
se inocente, já que, segundo ele, "nâo fiz mal a
ninguém".

ANTONIO CARLOS

MENEZES
(MISSA DE 7° DIA)

tUli 

Brenand, Anna Luiza Costa Règo, Tereza Maria
Brenand e Maria Costa Règo convidam para a Missa
de 1° Dia do seu inesquecível amigo ANTONIO
CARLOS MENEZES que farão celebrar no dia 16 de
maio de 1983 ás 10 horas, na Igreja de N® Sa da

Candelária à Praça Pio X — Centro. (P

GUILHOBEL CÉSAR BARBOSA

JL Haldson, Paulo e famílias convidam p/ missa de
T mès, que será realizada dia 17/05/83 às 8 horas' na Igreja Sta Margarida Maria (Lagoa).

Destino de

contrabando

é estudado
Sfto Paulo — Os compo-

nentes eletrônicos npreen*
didos hâ cinco dias no Por-
to de Santos e no Aeropor-
to de Viracopos, destina-
dos às empresas NEC do
Brasil, Sony Motoradio,
National, Itelcon e Irlmaji-
ri do Brasil poderão ser
leiloados ou reexportados
para o Japão. As alternati-
vas estão em exame na Re-
celta Federal, que deverá,
na próxima semana, deci-
dir-se a respeito.

Semana passada, o ad-
vogado Nelcy Nazzari en-
trou com pedido de ha-
beascorpus em favor dos
proprietários da Itelcon
Indústria e Comércio Ele-
trônico Ltda, José Pedro
Terra e Kiyossl Takita,"por se acharem na imi-
nència de sofrer coaçáo ile-
gal". Convocados a depor
quinta-feira-na Justiça Fe-
deral, os dois sócios não
compareceram e foram en-
quadrados no Artigo 330
do Código Penal (crime de
desobediência).

Segundo o advogado,
seus clientes temeram "so-
frer constrangimento ile-
gal irreparável, que poderá
consistir em lesividade dos
seus status dignitatis,
quando menos, submissão
a interrogatórios cerrados
com o indiciamento, sem
nenhuma razão plausível
pelo Dr delegado de Poli-
cia Federal, requisitante".

De acordo com o advo-
gado, Terra e Takita não
são responsáveis pelo con-
trabando. A Itelcon — ale-
gou Nazzari ao Juiz da 3a
Vara — foi informada por
seu embarcador no exte-
rior, a empresa Irimajiri
Shoji Co. que, por erro do
Departamento de Expedi-
çáo da mesma embarcado-
ra, as mercadorias destina-
das à firma importadora, e
vindas pelo navio Santa
Fé, que entrou em Santos
em 15 de abril, haviam sido
despachadas com erro de
declaração de conteúdo".

O mesmo "equívoco" —
diz a petição — ocorreu no
embarque das mercado-
rias despachadas por via
aérea. Esclarece também
que erros deste tipo são da
responsábilidade do em-
barcador, no caso a empre-
sa Irimajiri Shoji e nâo da
firma importadora.

Sul procura

assassino

de gremista
Porto Alegre — A polícia

gaúcha já identificou e es-
tá procurando um dos as-
sassinos do conselheiro e
advogado do Grêmio, João
Luís Bergman, morto num
assalto nesta semana. É o
assaltante Ricardo Luiz
Vieira Fernandes, o Mili-
co. Mas até a tarde de on-
tem, a policia ainda nâo
havia conseguido capturá-
lo, nem dois dos seus com-
panheiros, suspeitos de en-
volvimento no mesmo cri-
me, Edson Aliardi, o Rati-
nho, e um outro conhecido
apenas como Joel.

O delegado Arno Appolo
do Amaral ouviu uma tes-
temunha involuntária do
latrocínio, um ex-presidiá-
rio, amigo de Miiico, José
Renato dos Reis, que na
noite de terça-feira quase
foi assaltado pelos tripu-
lantes de um carro Monza.
Milico identificou o ex-
companheiro de cela do
Presídio Central, não o as-
saltou, mas pediu que fa-
lasse baixo, pois estava
com o dono do carro preso
no porta-mala e ele pode-
ria ouvir a conversa de am-
bos. No dia seguinte, com a
divulgação do crime pelos
jornais e sabendo que o
carro do advogado, um
Monza, fora abandonado
pelos assaltantes, José dos
Reis se assustou e foi con-
tar o que sabia à policia.

AVISOS
RELIGIOSOS

IRACEMA DE OLIVEIRA

RODRIGUES
MISSA DE 7o DIA

,T, Seus filhos Francisco de Oliveira Rodrigues, Agliberto de Oliveira
T Rodrigues, Amélia Oliveira Rodrigues, noras, genro e netos, agrade-

I cem as manifestações de pesar recebidas e convidam parentes e
amigos para a Missa de 7o Dia a ser celebrada na 3a feira, dia 17 de

maio às 9:00 horas na Igreja de Sto. Antonio Maria Zaccaria, na Av.
Geremário Dantas, 101 Largo do Tanque, Jacarepaguá.

^INSPETOR CASTRO)

A Lua

no Norte e Oeste. Pte. nub. passando a nub. c/chvs. e
possíveis trv. nas demais reg. Temp.: estável. Máx. 15.0,min. 15.9.
No Mundo
Aberdeen. 13, nublado; Amsterdã, 14, nublado; Ancara, 19.
claro; Anchnrage, OS, encoberto; Atenas, 2H, claro; Auc-
kland, 14, encoberto; Beirute, 23, encoberto; Berlim, 17,
nublado; Bonn, 18. cncobcrto; Boston, 14, nublado; llruxt-
Ins. 15, encoberto; Buenos Aires 10. clato; Cairo, 23,
nublado; Caracas, 23, encoberto; Casablanca, 18, encobcr-
to; Chicago, 18, nevoeiro; Copenhague, 14, nublado; Dacar,
2.1. encoberto; I>nllas, 23. claro; Duhllm, 12, encoberto;
Estocolmo, 17, nublado; Genebra, 13, encoberto; Havana,
21. claro; Helsinque, 13. encoberto] Honc-Knng, 27. enco-
berto; Honolulu, 22, nublado; Jerusalém, 16, cncobcrto;
Lima, 24, encoberto; Lisboa, 13, encoberto; Londres, 14,
nublado; Im Angeles, 14. claro; Madri, 15, nublado; Malta,
26, claro; Manllha, 3(1 nublado; México, 17, neblina; Mlami,
25, nublado; Montreal, 12, claro; Moscou, 24, nublado;
Nalrobi, 23, encoberto; Nassau, 23, claro; Nice, 17, chuva;
Nova Deli, 36, claro; Nova Iorque, 13, claro; Oslo, 12,
encoberto; Ottawa, 11, claro; Paris, 12, chuva; Pequim, 18,
cncobcrto; Pretória, 15, encoberto; Riad, 40, encoberto;
Roma, 25, claro; Santiago, IW, claro; Sáo Francisco, 10.
claro; Seul, 21. claro; Sofia, 26. claro; Sydney, 21. clara;
Taipe, 22, claro; Tóquio, 21, nublado; Toronto, 06, nubla-
do; Tunis, 33, claro; Varsòvia. 20. nublado; Viena. 23,
nublado; Washington, 21. neblina; NVinnlpeg, -06, claro.

No Rio
Nublado ainda sujeito a chuvas esparsas. Temperaturaestável. Ventos; liste a Norte fracos a moderados. Máxima;29.8 em Jacarepaguá e mínima; 20.5 no Alto da Boa Vista.As chuvas — Precipitação cm milímetros nas últimas 24horas: 0.7; acumulada este més: 11.0; normal mensal: 72.9;acumulada este ano: 398.2; normal anual: I 075.8O Sol — Nascerá às 06hl8min e o ocaso será às 17hl9min.Mar — No Rio de Janeiro — Preamar: 00hl4min/0.6m e12h06min/0.3m baixamar: 04h25min/1.1 m c17hl8min/1.2m. Em Angra dos Reis — Preamar:02h51 min/l .1 m e 15h29min/l ,3m. Baixamar:Ihl 1 min/0.3m. Em Cabo Frio — Preamar: 03h39min/l.Ime 16h44min/l .2m baixamar: 10h34min/0.3m e23hl6min/0.6m.O Salvamar informa que o mar está meio agitado com águasa 22° correndo dc Leste para Sul.

Uma frente fria no Rio dc Janeiro e Sáo Paulo tende adissipar-se no interior do Continente. A massa dc ar polarmantém-se junto à costa Sul do Brasil.

ANÁLISE l)A CARTA S1NÓTICA IX) INSTITUTO NA-
CIONAL DE METEOROLOC.IA Frente quente no Leste de
São Paulo prosseguindo como fria no Oceano. Anticiclone
subtropical Atlântico c/centro de 1020 mb entre 18°S/30°-
WAnticiclonc polar cm transição p/tropical c/centro 1020
mb entre 32°S/42°W.
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Silva, 42, de lnfarto, no E
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filho: Claudio. Morava em . Enfermeiro, Carlos Alberto operou, como mddico, urn policial'Botafogo. '

Sandra Vieira de Vas-
concclos, 46, de embolia
pulmonar, no Hospital da
Penltencia. Carioca, des-
quitada, tinha dois fllhos:
Marcelo e Roberto. Mora¬
va em Botafogo.

Regina Montciro dos
Santos, 49, de insuflciencia
respiratbria aguda, na Cli-
nica Jardim Guanabara.
Minelra, casada com Mar-
cio Oliveira dos Santos, ti-

ij nha uma filha: Zenaide.
Morava na Ilha do Gover-
nador.

Elizabeth Martins da
Silva, 58, de derrame cere-

bral, em casa, no Meier.
Paulista, casada com Al-
mlr Ferreira da Silva, ti¬
nha um filho — Jorge — e
dois netos.

Teresa Soares de Sousa,
61, de derrame cerebral, na
Beneflcencia Portuguesa.
Carioca, casada com Ma-
noel Lima de Sousa, tinha
tres fllhos — Sueli, Carlos e

| Mario — e sete netos. Mo-
rava no Centro.

Iraci Gongalves de Me-
lo, 67, de cancer, no Hospi¬
tal dos Servidores do Esta-
do. Carioca, casada com
Sebastiao Maia de Melo,
tinha dois fllhos — Ricardo
e Otavio — e quatro netos.
Morava no Flamengo.

Valeria Ferreira da Fon-
.seca, 79, de miocardioscle-
:rose, em casa, no Grajau.
Carioca, viuva de Sergio
Pinheiro da Fonseca, tinha
seis fllhos e varios netos.

Getulio Ramos de Car-
valho, 85, de parada car¬
dlaca, no Hospital da San¬
ta Casa. Carioca, funciona-
rio publico, aposentado,

f" viuvo de Margarida Mar¬
tins de Carvalho, tinha

gj dois fllhos — Paulo Cesar e
Eduardo — cinco netos e
sete bisnetos. Morava em

: Laranjeiras.

Estados
Octavio Sagebin, 76, do

coraqao, no Institute de
| Cardiologia de Porto Ale-

gre. Foi funcionario da em-
i\ presa jomalistica Caldas

Junior durante 50 anos, e
se aposentou em 1981 co-
mo chefe do setor de expe-

diqao do Correio do Povo e
fi Folha da Tarde. Foi tam-
I' bem empresario do setor

de distribuicao de livros erevistas na Capital gau-
v! cha. Em janeiro deste ano,

comemorou Bodas de Ou-
ro com sua esposa, Florin-

da Sagebin.

Exterior
Miguel Aleman, 82, de

ataque cardiaco, na Cida-
:de do Mexico. Primeiro

Presidente civil do Mexico
;.apos a RevoluQao de 1910,' governou de 1946 a 1952,

:depois de ter sido Senador
!e Governador de seu Esta-
;do,
do 1
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! ¦ Fernando e Gilda Camara.'Ronaldo Camara e familia.
| *** Carlos Alberto Carnara e familia, (ausente), Luiz

I Geraldo Pacheco e familia comunicam o falecimento
I de sua querida mae, sogra, avo e bisavo DINA e

K. convidam parentes e amigos para o sepultamento a
realizar-se hoje as 11.00 horas samdo o feretro da Capela

! Real Grandezan0 4 para oCemiterio Sao Joao Batista. (P
SH 'I

1 JOSE FRANCISCO DE CASTRO

(INSPETOR CASTRO)
. • J Sua Familia agradece as manifestagoes de pesar recebidas

por ocasiao de seu falecimento e convida os parentes e
9 amiaos para a Missa de 7° Dia a ser celebrada 3a Feira, dia

17 a"s 10 hs na Igreja de Sao Francisco de Paula, no largo de
S Sao Francisco.

I j JAIME BARBOSA VASCONCELOS
(7- DIA)

f Esposa. filhas, genros e demais familiares agradecem asM4 manifestagoes de pesar por ocasiSo de seu falecimento e
I convidam parentes e amigos para a Missa em intengao de
I sua alma a ser celebrada amanha, dia 16. as 9.30ns. naf • Igreja N. S. da Conceigao e Boa Mone. a Rua do Rosario.

esquinadaAv. RioBranco. (P
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No Rio
Nublado ainda sujeito a chuvas esparsas. Temperaturaestável. Ventos: Este a Norte fracos a moderados. Máxima:29.8 em Jacarepaguá e mínima: 20.5 no Alto da Boa Vista.As chuvas — Precipitação em milímetros nas últimas 24horas: 0.7; acumulada este rnôs: 11.0; normal mensal: 72.9;acumulada este ano: 398.2; normal anual: 1 075.8O Sol —- Nascerá às 06hl8min e o ocaso será às 17hl9min.Mar — No Rio de Janeiro — Preamar: (X)hl4min/0.bni e2h06min/0.3m baixamar: 04h25min/l. 1 m e17h 18min/l .2m. Em Angra dos Reis — Preamar:02h51 min/l. I m e 1 .Sn29min/1.3m. Baixamar:1 Ihl lmin/0.3m. Em Cabo Frio — Preamar: 03h39min/l.lme 16h44min/l .2tn baixamar: 10h34min/0.3m e23hl6min/0.6m.O Salvamar informa que o mar está meio agitado com águasa 22° correndo de Leste para Sul.

A Lua

¦DOD¦ NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTEAté 185 19/5 26/5 3/6

Nos Estados
Amazonas: Nub. a pte. nub. c/chvs. isol. ao Norte do
listado. Temp.: estável. Máx. 31.6, min. 24.3; Roraima:Nub. a pte. nub. Temp.: estável. Máx. '30.0, min. 25.0;Acre: Nub. a pte. nub. Temp.: estável. Pará: Nub. a pte.nub. c/chvs. isol. no litoral do Estado. Temp.: estável. Máx.
32.2, min. 22.4; Rondônia: Nub. a pte. nub. c/chvs. isol.
Temp.: estável. Máx. 32.0, min. 22.0; Amapá: Nub. a pte.nub. c/possib. chvs. isol. SE Estado. Temp.: estável. Máx.32.2, min. 25.0; Maranhão: Claro a pte. nub. no litoral.Demais reg. pte. nub. a nub. Temp.: estável. Máx. 32.0,min. 25.1; Piauí: Pte. nub. a claro. Temp.: estável. Ceará:Pte. nub. a claro. Temp.: estável. Máx. 31.0, min. 24.5; R.Gde. Norte: Nub. a pte. nub. c/chvs. isol. no litoral do
Estado. Temp.: estável. Paraíba: Nub. a pte. nub. c/possib.de chvs. isol. no litoral do Estado. Temp.: estável. Pernam-
buco: Nub. a pte. nub. c/chvs. isol. litoral do Estado.Temp.: estável. Máx. 29.6, min. 22.5; Alagoas/Sergipe:
Nub. a pte. nub. c/chvs. isol. no litoral. Temp.: estável.
Máx. 29.6, min. 22.2; Bahia: Nub. a pte. nub. c/chvs. isol.
no litoral do Estado. Temp.: estável. Máx. 28.2; Mato(írosso/Mato G. do Sul: Nub. a pte. nub. Temp.: estável.
Máx. 36.0, min. 19.9; Goiás: Claro a pte. nub. c/possib. de
nevoa seca. Temp.: estável. Máx. 29.6, min. 18.7; Distrito
Federal/Brasília: Claro a pte. nub. Temp.: estável. Máx.
25.6. min. 17.0; Minas Gerais: Nub. oeste ene. Temp.:estável. Máx. 24.3, min. 17.2; Esp. Santo: Nub. suj. a
chuvas esp. períodos de melhoria. Temp.: estável. Máx.
28.8, min. 22.2; São Paulo: Nub. ainda suj. a chvs. ocs.
Temp.: estável. Máx. 20.0, min. 16.8; Paraná: Nub. c/chvs.
ocs. Temp.: estável. Máx. 18.3, min. 13.7; Sta. Catarina:
Nub. passando a ene. c/chvs. no Sul. Ene. c/chvs. e possíveistrv. nas demais reg. Temp.: estável. Máx. 19.4, min. 17.6;Rio G. do Sul: Nub. passando a ene. c/chvs. e possíveis trv.

GASPARINA SILVEIRA BROCCHI
LÔLA

(MISSA DE V DIA)
T Antônio Celestino Silveira Brocchi e Sra., Eu-

TT clydes Geraldo Silveira Brocchi e Sra.. Antônio
I João de Albuquerque Brocchi, Sra. e filho

(ausentes), Eduardo de Albuquerque Brocchi
(ausente), Luiz Eduardo Barbuda Brocchi e Luiz
Geraldo Barbuda Brocchi, Sra e filhos, convidam
parentes e amigos para a Missa de Sétimo Dia de
sua mãe, sogra, avó e bisavó, LÔLA, a realizar-se na
lareja de Nossa Senhora da Paz, dia 17 de Maio, as
19 horas.

GISÁ MARIZ DE

FIGUEIREDO
(7o DIA)

JL Sua família agradece as manifestações de
T pesar recebidas e convida para a missa

| que mandará celebrar na próxima segun-
da-feira, dia 16, às 09 horas, na Igreja N. S.

do Brasil, na Urca antecipadamente agradece o
cumprimento.

38 n 1o oudoi-no n domingo, 1B/B/83 a 8" Cllohé
Roproduçáo do documento — Francisco Rotárlo

Falecimentos

Rio de Janeiro
Guioninr Torres de Frei-

tns, 35, de Insuficiência
cardíaca, na Casa de Saú-
de Santa Maria. Carioca,
casada com Oswaldo Bar-
ros de Freitas, tinha dois
filhos: Luiz e Márcia. Mora-
va em Botafogo.

Beatriz Muniz Ribeiro,
38, de anemia aguda, no
Hospital São Francisco de
Paula. Carioca, solteira,
morava em Benflca.

Antônio Coutinho da
Silva, 42, de infarto, no
Procardiaco. Comerciante,
carioca, casado com Dalva
Bezerra da Silva, tinha um
filho: Cláudio. Morava em
Botafogo. '

Sandra Vieira de Vas-
conceios, 46, de embolia
pulmonar, no Hospital da
Penitência. Carioca, des-
quitada, tinha dois filhos:
Marcelo e Roberto. Mora-
va em Botafogo.

Regina Monteiro dos
Santos, 49, de insuficiência
respiratória aguda, na Clí-
nica Jardim Guanabara.
Mineira, casada com Már-
cio Oliveira dos Santos, ti-
nha uma filha: Zenaide.
Morava na Ilha do Gover-
nador.

Elizabeth Martins da
Silva, 58, de derrame cere-
bral, em casa, no Méier.
Paulista, casada com Al-
mir Ferreira da Silva, ti-
nha um filho — Jorge — e
dois netos.

Teresa Soares de Sousa,
61, de derrame cerebral, na
Beneficência Portuguesa.
Carioca, casada com Ma-
noel Lima de Sousa, tinha
três filhos — Sueli, Carlos e
Mário — e sete netos. Mo-
rava no Centro.

Iraci Gonçalves de Me-
lo, 67, de câncer, no Hospi-
tal dos Servidores do Esta-
do. Carioca, casada com
Sebastião Maia de Melo,
tinha dois filhos — Ricardo
e Otávio — e quatro netos.
Morava no Flamengo.

Valéria Ferreira da Fon-
.seca, 79, de miocardioscle-
:rose, em casa, no Grajaú.
Carioca, viúva de Sérgio
Pinheiro da Fonseca, tinha
seis filhos e vários netos.

Getúlio Ramos de Car-
valho, 85, de parada car-
díaca, no Hospital da San-
ta Casa. Carioca, funcioná-
rio público, aposentado,
viúvo de Margarida Mar-
tins de Carvalho, tinha
dois filhos — Paulo César e
Eduardo — cinco netos e
sete bisnetos. Morava em
Laranjeiras.

Estados
Octávio Sagebin, 76, do

coração, no Instituto de
Cardiologia de Porto Ale-
gre. Foi funcionário da em-
presa jornalística Caldas
Júnior durante 50 anos, e
se aposentou em 1981 co-
mo chefe do setor de expe-
dição do Correio do Povo e
Folha da Tarde. Foi tam-
bém empresário do setor
de distribuição de livros e
revistas na Capital gaú-
cha. Em janeiro deste ano,
comemorou Bodas de Ou-
ro com sua esposa, Florin-
da Sagebin.

Exterior
Miguel Alemán. 82, de

ataque cardíaco, na Cida-
Ide do México. Primeiro
Presidente civil do México
após a Revolução de 1910,
governou de 1946 a 1952,
depois de ter sido Senador

!e Governador de seu Esta-
;do, Vera Cruz, e secretário
do Interior durante o man-

;dato do Presidente Manuel
Ávila Camacho. Filho de
um general morto em com-
bate durante a Revolução

j mexicana, Alemán, forma-
J do em Direito, modernizou

a agricultura e incentivou
I a indústria, construiu a Ci-
Idade Universitária da Uni-
, versidade Nacional e foi o
; primeiro Chefe de Estado
de seu país a visitar a Casa

: Branca e a falar na Assem-
:bléia-Geral da ONU. Des-
!de 1961, presidia o Conse-
; lho Nacional de Turismo.

Enfermeiro, Carlos Alberto operou, como médico, um policial•

Médico desmascara

enfermeiro que se

passava por médico
— Mas, doutor, o que o senhor está fazendo

aqui? — perguntou o detetive Beleza, na 21a Dele-
gacia Policial, ao médico Carlos Alberto da Silva
Coelho, que estava sendo identificado e autuado.
Semanas antes, ele fizera uma pequena cirurgia no
ouvido direito do policial, mas não era um doutor.
Na verdade, Carlos Alberto é enfermeiro e, há cerca
de seis meses, fazia-se passar por médico do Hospi-
tal do INAMPS de Bonsucesso.

O falso médico tinha até carteira do INPS que
não só garantia sua falsa identidade, como lhe
dava direito de freqüentar o refeitório com seus
colegas. Carlos Alberto participou de dezenas de
cirurgias — conforme atestam boletins do Centro
Cirúrgico do Hospital de Bonsucesso — sempre
como auxiliar-médico. Chegou até a ajudar na
operação de seu irmão João Carlos (de uma fistula
anal e de hemorróidas). Amanhã, o INAMPS divul-
ga resultado de sindicância interna sobre o caso, já
que Carlos Alberto acusa dois médicos de pagarem
Cr$ 7 mil por dia para substituí-los nos plantões de
fim de semana.

Denúncia

Carlos Alberto foi desmascarado pelo médico
Gecenir de Souza Nogueira, militar e médico, que
atualmente trabalha no Hospital do INAMPS de
Bonsucesso. Na noite do dia 28 de abril, em conver-
sa informal, Carlos Alberto contou que era oficial
do Exército, e que estava substituindo os médicos
Enir Tamada e Pedro Argentojanu. Gecenir achou
estranha a forma com que o impostor falava, e
acompanhou-o à Seção de Ortopedia, onde viu
pacientes serem atendidos por ele. Também pre-
senciou o atendimento o enfermeiro Hélio.

Gecenir pediu então que Carlos Alberto apre-
sentasse documentos, mas este disse tè-los esque-
cido em casa. Desconfiado, foi então até o armário
de Carlos Alberto, onde encontrou diversos do-
cumentos que, examinados, acabaram por incrimi-
ná-lo. Em um desses documentos, ao invés de"laparotomia exploradora", estava escrito "Iara-
quiotomia exploradora". Foi o bastante. Gecenir
foi com o falso médico até a 21a DP, onde, após os
depoimentos e a identificação de Carlos Alberto,
foi aberto inquérito policial para apurar o caso. O
impostor confessou tudo.

Na casa da família Silva Coelho — em Bonsu-
cesso — reina tranqüilidade. A mãe considera o
filho "um herói que só fez o bem", e não o considera
um criminoso. Disse que o problema é do hospital,
que deixou que "meu filho, que é muito inteligente,
passasse por médico". Marlens da Silva Ferraz
Coelho — ao lado de duas filhas e do primeiro neto
— afirmou que Carlos Alberto formou-se como
auxiliar de enfermagem no Instituto 15 de Janeiro,
em Olaria, e que uma de suas professoras, Dona
Rute, apresentou-o no Hospital de Bonsucesso.

O diretor do hospital. Paulo Darcy, confirmou
a história, acrescentando apenas que já houve
desconfiança num primeiro período em que Carlos
Alberto trabalhou no hospital. "Ele sumiu, e reapa-
receu agora", disse o diretor. Segundo eles, os
médicos acusados negaram todas as afirmações de
que teriam pago ao impostor para que os substi-
tuísse em plantões, e finalizou dizendo que o
INAMPS decidirá se deve ser aberto inquérito ou
náo, a partir dos dados da sindicância interna.

Um dado estranho (e que Carlos Alberto náo
conseguiu explicar): ó impostor também se passa-
va por tenente do Exército. Em seu armário, foram
encontrados um uniforme completo, uma boina da
5a Brigada do Exército, e uma pistola Beretta, ao
lado de instrumentos para exame de adultos e
crianças. Agoi*a, o falso médico e militar está
constituindo advogado para defendê-lo: considera-
se inocente, já que, segundo ele, "náo fiz mal a
ninguém".

Militar

atrapalha

trânsito
Sào Paulo — Uma dis-

cussão no trânsito, à lh da
madrugada de ontem, aca-
bou envolvendo oficiais da
Polícia Militar de São Pau-
lo e do II Exercito e prati-
camente paralisou o tràn-
sito na Alameda Barão de
Limeira, no Bairro dos
Campos Elíseos, em frente
ao prédio dos jornais do
Grupo Folhas.

O Tenente-Coronel de
Cavalaria do II Exército,
Iracy Silva Barbosa, vesti-
do a paisana e acompa-
nhado de uma mulher que
disse ser sua esposa, esta-
va embriagado e começou
a brigar com duas moças
que haviam parado o carro
no meio da rua, esperando
um caminhão carregado
de jornais fazer uma ma-
nobra.

A chegada de uma rádio-
patrulha com dois solda-
dos da Polícia Militar, que
quiseram interromper a
discussão do Tenente-
Coronel Iracy com as mo-
ças, acabou irritando ain-
da mais o oficial, que agre-
diu os soldados Maciel e
Geraldo e foi agredido por
eles. Após os tapas, o Te-
nente-Coronel se identifi-
cou e começou a destratar
os dois soldados. O oficial
de permanência do Co-
mando de Policiamento da
Área Metropolitana Cen-
trai, Capitão Marinho, foi
chamado pelos soldados,
mas o Tenente-Coronel
não o aceitou como inter-
mediário.

Sempre aos berros, o Te-
nente-Coronel Iracy exigia
a presença de oficiais supe-
riores para falar com ele. O
Major Baracho, da PM, ofi-
ciai superior do dia no QG,
foi chamado, mas não
adiantou. O Tenente-
Coronel não aceitou nem
dialogar com o sargento
que comandava uma pa-
tralha enviada pelo co-
mando do II Exército. E só
aceitou ser removido para
o quartel, às 5h 30 min da
manhã, pelo Coronel Muri-
lo, do Exército.

Roubo de

carros no

Rio cresce
Nos últimos 12 meses fo-

ram furtados 13 mil 208
carros e roubados 6 mil
510, segundo estatística di-
vulgada pela Secretaria da
Polícia Judiciária e dos Di-
reitos Civis. No mesmo pe-
ríodo foram recuperados 7
mil 838 veículos em todo o
Estado do Rio de Janeiro.

Por isso, o titular da Se-
cretaria, Arnaldo Campa-
na, criará, dentro de 60
dias, a Divisão de Crimes
Contra o Patrimônio, para
coordenar, através de fi-
chário único, as atuais Di-
visão de Roubos e Furtos,
Delegacia de Roubos e
Furtos de Automóveis e
Delegacia de Defrauda-
ções.

ANTONIO CARLOS

MENEZES
(MISSA DE 7' DIA)

¦ L/li Brenand, Anna Luiza Costa Rego. Tereza Maria
Brenand e Maria Costa Rêgo convidam para a Missa

I de 1° Dia do seu inesquecível amigo ANTONIO
| CARLOS MENEZES que farão celebrar no dia 16 de

maio de 1983 às 10 horas, na Igreja de N3 Sa da
Candelária à Praça Pio X—Centro. (P

BERALDINA RIBEIRO

PEREIRA DA CUNHA
(DINA)

(FALECIMENTO)

GUILHOBEL CÉSAR BARBOSA

j« Haldson,-Paulo e famílias convidam p/ missa de
T mês, que será realizada dia 17/05/83 às 8 horas

' na Igreja Sta Margarida Maria (Lagoa).

Destino de

contrabando

é estudado
Sfto Paulo — Os compo-

nentes eletrônicos apreen-
dldos hâ cinco dias no Por-
to do Santos e no Aeropor-
to de Vlracopos, destina-
dos às empresas NEC do
Brasil, Sony Motoradio,
National, Itelcon e Irlmaji-
ri do Brasil poderão ser
leiloados ou reexportados
para o Japão. As alternati-
vas estão em exame na Re-
celta Federal, que deverá,
na próxima semana, deci-
dlr-se a respeito.

Semana passada, o ad-
vogado Nelcy Nazzarl en-
trou com pedido de ha-
beaseorpus em favor dos
proprietários da Itelcon
Indústria e Comércio Ele-
trônlco Ltda, José Pedro
Terra e Kiyossl Taklta,"por se acharem na imi-
nència de sofrer coação ile-
gal". Convocados a depor
quinta-feira na Justiça Fe-
deral, os dois sócios náo
compareceram e foram en-
quadrados no Artigo 330
do Código Penal (crime de
desobediência).

Segundo o advogado,
seus clientes temeram "so-
frer constrangimento ile-
gal irreparável, que poderá
consistir em lesividade dos
seus status dignitatis,
quando menos, submissão
a interrogatórios cerrados
com o indiciamento, sem
nenhuma razão plausível
pelo Dr delegado de Poli-
cia Federal, requisitante".

De acordo com o advo-
gado, Terra e Takita não
são responsáveis pelo con-
trabando. A Itelcon — ale-
gou Nazzari ao Juiz da 3"
Vara — foi informada por
seu embarcador no .exte-
rior, a empresa Irimajiri
Shoji Co. que, por erro do
Departamento de Expedi-
çáo da mesma embarcado-
ra, as mercadorias destina-
das à firma importadora, e
vindas pelo navio Santa
Fé, que entrou em Santos
em 15 de abril, haviam sido
despachadas com erro de
declaração de conteúdo".

O mesmo "equívoco" —
diz a petiçáo — ocorreu no
embarque das mercado-
rias despachadas por via
aérea. Esclarece também
que erros deste tipo sào da
responsabilidade do em-
barcador, no caso a empre-
sa Irimajiri Shoji e não da
firma importadora.

Sul procura

assassino

de gremista
Porto Alegre — A polícia

gaúcha já identificou e es-
tá procurando um dos as-
sassinos do conselheiro e
advogado do Grêmio, João
Luís Bergman, morto num
assalto nesta semana. É o
assaltante Ricardo Luiz
Vieira Fernandes, o Mili-
co. Mas até a tarde de on-
tem, a polícia ainda não
havia conseguido capturá-
lo, nem dois dos seus com-
panheiros, suspeitos de en-
volvimento no mesmo cri-
me, Edson Aliardi, o Rati-
nho, e um outro conhecido
apenas como Joel.

O delegado Arno Appolo
do Amaral ouviu uma tes-
temunha involuntária do
latrocínio, um ex-presidiá-
rio, amigo de Milico, José
Renato dos Reis, que na
noite de terça-feira quase
foi assaltado pelos tripu-
lantes de um carro Monza.
Milico identificou o ex-
companheiro de cela do
Presídio Central, náo o as-
saltou, mas pediu que fa-
lasse baixo, pois estava
com o dono do carro preso
no porta-mala e ele pode-
ria ouvir a conversa de am-
bos. No dia seguinte, com a
divulgação do crime pelos
jornais e sabendo que o
carro do advogado, um
Monza, fora abandonado
pelos assaltantes, José dos
Reis se assustou e foi con-
tar o que sabia à polícia.

AVISOS
RELIGIOSOS

IRACEMA DE OLIVEIRA

JORNAL DO BRASIL

Menor confessa roubos,

toma veneno, se atira

do 6o andar e morre
Há pouco mais de um mês o menor Danilo

Silva da Conceição, 17 anos, cometeu dois furtos:
um no escritório e outro na residência de seu
patrão, o economista Ricardo César Curi. Ontem,
ao ser interrogado pelo economista, confessou os
crimes, tomou o sumo de uma planta venenosa
(que trazia consigo), atirou-se do 6o andar e mor-
reu no centro cirúrgico do Hospital Miguel Couto.

A confissão de Danilo foi feita diante de sua
família, que o levou até a casa do patrão, na Rua
Joaquim Nabuco, 51, em Ipanema. Ricardo Curi,
entào, solicitou, pelo telefone, a presença de um
policial, que chegou momentos depois, pedindo ao
menor que o acompanhasse à delegacia. Foi então
que Danilo, num gesto rápido, correu para a janela
da sala, caindo no pátio do edifício.

Confissão

No dia três do mês passado, o economista
Ricardo César Curi descobriu que havia sido fur-
tada de sua casa uma pulseira. Oito dias depois,
verificou o desaparecimento de um talão de che-
ques de seu escritório, no Largo de São Francisco.
Foi ao banco e soube que alguns cheques haviam
sido descontados por Danilo, que trabalhava para
ele como contínuo. Resolveu, então, comunicar os
fatos à família do rapaz para esclarecer o caso.

Ao padrasto Francisco de Assis Martins, Dani-
lo confirmou o furto do talão de cheques mas
negou que tivesse roubado a jóia da casa de seu
patrão. Francisco decidiu levá-lo à presença de
Ricardo Curi e ontem, por volta das 12h30m, saiu
de Bangu (onde mora a família) para ir a Ipanema,
com a mulher Lia e o irmão de Danilo, Docimar.

Interrogado pelo economista, Danilo, bastan-
te nervoso, acabou confessando os dois furtos,
citando ainda o nome de dois rapazes, João José e
José Magno, residentes na Vila Kennedy, que
seriam seus cúmplices. Ricardo telefonou para a
13a DP, em Copacabana, que mandou ao local o
PM Valtencir Ferreira Nunes.

Segundo a mãe de Danilo, Lia Domingos da
Silva, o menor estava com a idéia fixa de suicidar-
se, pois já tentara matar-se duas vezes. Antes de
jogar-se pela janela, Danilo tomou um líquido que
trazia num pequeno vidro, dizendo que era sumo
da planta conhecida como comigo ninguém pode.

O rapaz foi levado ainda com vida para o
Hospital Miguel Couto, mas não resistiu às diver-
sas fraturas e morreu no centro cirúrgico. Sua
família, bastante abalada, prestou depoimento na
13a DP junto com o economista. A mãe, chorando
muito, passou mal e teve que ser medicada.

Moça morre

após sessão

de tortura
Sônia Lúcia Pujol, de 22

anos,que estava desapare-
cida de sua casa na favela
Pára Pedro, em Coelho Ne-
to, foi encontrada morta
ontem pela manhã num
terreno situado nos fundos
da Ceasa, em Irajá, com a
cabeça esfacelada a golpes
de paralelepípedo e um ti-
ro no coração. Antes de ser
assassinada, Sônia foi es-
pancada a socos e ponta-
pés é teve partes do corpo
queimado com pontas de
cigarros.

Seu pai, Claudionor So-
laires Pujol, na 40a DP, em
Rocha Miranda, disse que
a filha andava em compa-
nhia de traficantes e assai-
tantes, tanto que a família
náo deu importância ao
seu desaparecimento. Ele
nâo citou nomes das pes-
soas com quem Sônia Lú-
cia costuma sair e por isso
terá que voltar à delegacia
para ser interrogado. Para
peritos do Instituto Carlos
Éboli, o homicídio foi pra-
ticado por duas ou três
pessoas.

Loteria sai

para o

11° 01 775
Na extração de n° 1976

da Loteria Federal, o pri-
meiro prêmio saiu para o
n° 01775, no valor de Cr$ 20
milhões. O segundo pré-
mio, de Cr$ 1 milhão 600
mil s_iu para j bilhete n°
31423. Os outros bilhetes
contemplados foram os se-
guintes.
Premio Valor Bilhsta n°
3° Cr$ I milhoo 605-12
4° CrS 800 mil 07684
5° Cr$ 600 mil 47285
6° CrS 500 mil 37174
7° Cr$ 400 mil 54867
8" CrS 300 mil 75755
9" CrS 250 mil 29035

10° CrS 200 mil 61782

HELCIO MELLO SOARES

(LEILOEIRO PÚBLICO)
A família com pesar comunica aos

T parentes, amigos e membros do Mi-
I nist. Público o falecimento do querido

HELCIO MELLO SOARES ocorrido
ontem, e convida para assistirem seu se-
pultamento, ho|e às 10:00h. no Cemitério
de Inhaúma, saindo o féretro da Capela B
Sta Isabel.

JAIME BARBOSA VASCONCELOS
(7- DIA)

« Esposa, filhas, genros e demais familiares agradecem as
« »+« manifestações de pesar por ocasião de seu falecimento e
; è convidam parentes e amigos para a Missa em intenção de

I sua alma a ser celebrada amanhã, dia 16. as 9'.30ns. na* * igreja N. S. da Conceição e Boa Morte, à Rua do Rosário,
í esquina da Av. Rio Branco. (P

Uma frente fria no Rio de Janeiro e Sflo Paulo tende adissipar-se no interior do Continente. A massa de ar polarmantém-se junto à costa Sul do Brasil.

CIONAL DE METEOROLOGIA Frente quente no Leste de
São Paulo prosseguindo como fria no Oceano. Anticiclone
subtropical Atlântico c/centro de 1020 mb entre l8°S/30°-WAnticiclone polar em transição p/tropical c/centro 1020
mb entre 32"S/42"W.

no Norte e Oeste. Pte. nub. passando a nub. c/chvs. e
possíveis trv. nas demais reg. Temp.: estável. Máx. 25.0,min. 15.9.
No Mundo
Aberdcen, 13. nublado; Amsterdã, 14, nublado; Ancara, 19,
claro; Anchnrage, 08, encoberto; Atenas, 28, claro; Auc-
kland, 14. encoberto; Beirute, 23, encoberto; Berlim, 17,
nublado; Bonn, 18, encoberto; Boston, 14, nublado; Bruxe-
Ias, 15, encoberto: Buenos Aires, 10, claro; Cairo, 23,
nublado: Caracas, 23, encoberto; Casablanca, 18. encober-
to; Chicago, 18, nevoeiro; Copenhague, 14, nublado; Dacar,
23, encoberto; Dallas, 13. claro; Dublim, 12, encoberto;
Estocolmo, 17. nublado; Genebra, 13. encoberto; Havana,
21, claro; Helsinque, 13, encoberto; Hong<Kong, 27, enco-
berto; Honolulu, 22, nublado; Jerusalém, 16. encoberto;
Lima, 24. encoberto; Lisboa, 13, encoberto; Londres, 14,
nublado; Los Angeles, 14, claro; Madri, 15, nublado; Malta,
26, claro; Manilha, 30 nublado: México, 17. neblina; Miami,
25, nublado; Montreal, 12, claro; Moscou, 24, nublado;
Nairobi, 23, encoberto; Nassau, 23, claro; Nice, 17, chuva;
Nova Deli, 36, claro; Nova Iorque, 13, claro; Oslo, 12,
encoberto; Ottawa, 11, claro; Paris, 12. chuva; Pequim, 18,
encoberto; Pretória, 15, encoberto; Riad, 40, encoberto;
Roma, 25, claro; Santiago, 09. claro; São Francisco, 10,
claro; Seul, 21, claro; Sofia, 26. claro; Sydney, 21, claro;
Taipe, 22, claro; Tóquio, 21, nublado; Toronto, 06, nubla-
do; Tunls, 33. claro; Varsóvia, 20. nublado; Viena, 23,
nublado; Washington, 21, neblina; Winnipeg, -06, claro.

¦ Fernando e Gilda Camara,'Ronaldo Camara e família.
Carlos Alberto Carnara e família, (ausente). Luiz

I Geraldo Pacheco e família comunicam o falecimento
I de sua querida mãe, sogra, avo e bisavó DINA e

convidam parentes e amigos para o sepultamento a
realizar-se hoje às 11.00 horas saindo o féretro da Capela
Real Grandeza n° 4 para o Cemitério São João Batista. (P

(INSPETOR CASTRO)
Sua Familia agradece as manifestações de pesar recebidas
por ocasião de seu falecimento e convida os parentes e
amioos para a Missa de 7o Dia a ser celebrada 3a Feira, dia
17 às 10 hs na Igreja de São Francisco de Paula, no largo de
São Francisco.

RODRIGUES
MISSA DE 7o DIA

tSeus 

filhos Francisco de Oliveira Rodrigues, Agliberto de Oliveira
Rodrigues, Amélia Oliveira Rodrigues, noras, genro e netos, agrade-
cem as manifestações de pesar recebidas e convidarri parentes e
amigos para a Missa de 7o Dia a ser celebrada na 3a feira, dia 17 de

maio às 9:00 horas na Igreja de Sto. Antonio Maria Zaccaria, na Av.
Geremário Dantas, 101 Largo do Tanque, Jacarepaguá.JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
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O pao e a FDM 2g|R$Mg ESllfiS
Ha dias em que, per volta de SiSTottJl SfeSKSS

15h30min, um delicioso cheiro de pao nologia Alimentar (Ital), de Campinas, R
fresco invade as vizinhangas do Jar- mas a Embrapa analisou a viabilidade
dim Botanico. Mas ele nao sai de uma tenica da mistura em laboratorio, paoiinho roceiro: Banha derretida (1 prato fundo); I
padaria. Tampouco e provocado por planta-piloto e ate a nivel industrial. (ermento em po (ioo gramas); tuba mimoso (3
um pao tradicional: o cheiro e o resul- Em termos economicos, aflrma protos fundos),- cinco ovos; poivilho (2 pratos lun-
tado de testes nos laboratories do Cen- tecnico Luis Fernando Vieira, as pers- dos); sal a gosio; leito momo (i copo). Amassar as
tro de Tecnologia Agricola e Alimen- pectivas sao as melhores possiveis: ingredient cam o leito. Sova,¦ bem. : En»lor «
far da Embrapa (Empresa Brasilia FDM ainda e de 10% a 2iMm:aiscara
de Pesquisa Agropecuana) com pro- que a fannha de trigo, mas, com os do nvrQ ^ de Lenha de Marjo S)b||q Libani0 .
dutos que substituam a farinha de proximos dois reajustes da fannha, chri5t0
trigo. O local e uma casa de dois mistura ja seria vantajosa. Alem disso,

Andrea Ramos
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trabalhados", conclui Vazquez. *
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Empresas ainda não têm

um perfil definido do

consumidor da recessão

LETRAS in0PILIflRW5 investimento.

FfANAni^ 
Disque 240-7372

l%E^i Av. Almirante Barroso, 63, Sala 409 - Rio de Janeiro

Sônia Carvalho
São Paulo — No ano passado, o consumo de maçar-

râo caiu 4% mas o de molhos de tomate subiu mais de
20^. Tido como supérfluo e um dos setores mais atingi-
dos pela recessão em 1981, o mercado de iogurtes, por
sua vez, cresceu 25% (estimativa da Chambourcy/Nes-
tlé). Contraditórios e surpreendentes, dados como esses
revelam aos homens de marketing dois pontos impor-
tantes para se traçar uma política adequada: o perfil do
consumidor não está totalmente definido e a indústria
dispõe de ferramentas eficazes para alterar possíveis
quedas.

Em 1982, com a queda no subsídio ao trigo, o
macarrão ficou mais caro que o feijão e o arroz. Freqüen-
tou, com a mesma assiduidade (duas vezes por semana) a
mesa do brasileiro. Mas em menores quantidades, o que
obrigou a indústria produtora de molhos a montar novas
estratégias de venda.

Novo marketing
Principal produtora de derivados de tomate, a Com-

panhia Industrial de Conservas Alimentícias (Cica) mon-
tou uma estratégia para diversificar o uso do seu produto
nobre — Pomarola, o molho de tomate refogado. Com
receitas em programas de televisão específicos para
mulher e descritas nas embalagens, ensinou a dona-de-
casa a fazer o peixe à Pomarola, o bife à Pomarola, o
risoto à Pomarola e, em nenhum momento, falou no
macarrão. Na grande São Paulo, o consumo chegou a
crescer 30% e, no interior, 50%. "O molho de tomate é um
produto aparentemente supérfluo mas que se torna
essencial quando se pensa em economia" — observa
Andrew John Colchin, gerente de marketing da empresa.

Se o consumo de molhos refogados deu um salto, o
de molhos específicos para macarrão (como o bolonhesaI
despencou — caiu cerca de 10%. O mesmo aconteceu
com o extrato de tomate que, em 1982, teve uma queda
de 4% (nos quatro primeiros meses desse ano. o declínio
já foi recuperado). O extrato de tomate Elefante ainda é o
carro-chefe da Cica, respondendo por 35% do volume de
vendas (a Cica encerrou o último exercício em abril com
um faturamento de Cr$ 62 bilhões). Quanto aos purês de
tomate, ao invés do crescimento acelerado de 30% verifi-
cado em 1980/81, este segmento teve, no ano passado, um
crescimento contido de 10% e, nos últimos quatro meses,
sofreu uma queda estimada entre 5 e 10%. "O mais
provável" — acredita Colchin — "é que a base para
molhos (extratos e purês) tenha um crescimento vegeta-
tivo e os molhos prontos apresentam taxas cada vez
mais elevadas de crescimento".

Vegetais ganham
No campo dos vegetais enlatados, a indústria acabou

lucrando com a alta dos produtos hortifrutigranjeiros
deste início de ano. Nos quatro primeiros meses, o
consumo cresceu 30%. No que se refere a condimentos de
temperos, a maionese voltou a brilhar em 1982. Depois de

¦ ter crescido a taxas de 10 a 15% , o consumo de maionese
caiu, em 1981, cerca de 3 a 4% mas retomou o ritmo em
1982 com uma taxa de 11%. "A dona-de-casa não faz mais
maionese em casa", percebe Colchin, e o seu ideal de
maionese passou a ser a industrializada.

Cresceu também o consumo de mostarda (15%) e de
catchup (5%), .explicado pelo novo comportamento da
família. Saem de cena as refeições formais, com a família
reunida em volta da mesa. Com horários diferentes, os
mèrribros da família tendem a fazer refeições individuais.
"São os consumidores, seus hábitos pessoais e sociais,
seu comportamento que estão decidindo o destino dos
fabricantes de alimentos" — constata Colchin.

Tática futura
Dessa forma, a Cica prepara-se para oferecer ao

mercado o que ele quer: produtos de baixo preço e alta
qualidade. Vão aprofundar-se na linha de embalagens
menores, mais econômicas, que permitam melhor manu-
seio', melhor conservação dos alimentos e barateamento
de custo. Novos produtos ainda estão em discussão. "Se
o' mercado não estiver em condições não lançaremos
nenhum produto", revela Colchin para quem "a poeira
àiridá náo está assentada e nem instalado o comporta-
rrientò final do consumidor".

Doces e iogurtes
Nos últimos três anos, o consumo de frutas em caldas

acusou uma queda, enquanto cresceram as vendas de
doces em massa e geléias. Neste segmento, a grande
surpresa foram os doces em massa. "Essa categoria de
produtos vinha tendo uma tendência à queda desde
1979/80" — revela Colchin. Tanto que a Cica imaginava
assistir ao fim da vida desses produtos, que durariam,
estimava, no máximo, 30 anos. São alimentos extrema-
mente doces que contrariam a tendência a uma vida
mais saudável, verificada especialmente nas áreas urba-
nas. O crescimento do ano passado (a goiabada cresceu
5% e o marrom glace, idem) só pode ser explicado pelo
fator preço: os reajustes nessa categoria ficaram abaixo
da inflação.

Preço é um decisivo no ato de compra e explica
também o inesperado pulo no consumo de iogurtes. No
ano passado, os iogurtes cresceram 78% contra 97% da
inflação. A indústria recorreu ao conceito de embalagem
promocional, como explica Avelar Vasconcelos, diretor
de marketing da Chambourcy, uma subdivisão da Nes-
tlé. Nas embalagens promocionais do tipo "compre 6 e
pague 5", os consumidores beneficiaram-se de uma redu-
çáo média nos preços de 16%. Foram aumentados os
investimentos em marketing, instaurando-se uma briga
violenta no mercado entre as 20 marcas que o disputam."De uma maneira geral, a margem de lucro deve ter
caido entre 3 a 6%" — estima Vasconcelos.

Lucro do consumidor
Nessa disputa, saiu lucrando o consumidor. Foram

contidos os preços e lançados novos produtos (a Cham-
bourcy, por exemplo lançou o Chamour, uma sobremesa
do tipo romeu e julieta e o Chamy, um iogurte com
geléia). Este ano, a Chambourcy pretende continuar com
preços abaixo da inflação mas estuda medidas de racio-
nalização que lhe permita recuperar essa compressão
sem fechar o ano com prejuízo.

Em sorvetes, a queda no consumo persiste desde
1980. Em 1981, houve um decréscimo de 25% e, em 1982,
de 10%. "Este ano, ficaremos contentes se mantivermos
d nível de vendas de 82". — comenta Manuel Garcia
Vazquez, gerente da subdivisão Yopa/Findus — outra
divisão da Nestlé. No ano passado, a Yopa conseguiu
ampliar em 10% sua participação no mercado, com
lançamentos como o"concorde" um picolé menor em
tamanho e em preço (custa Cr$ 70, enquanto um picolé
de frutas comum está na faixa dos Cr$ 90).

Agora, a tendência se dirige para o consumo domés-
tico de sorvetes "a dona-de-casa tem cada vez mais
freezers e, até pelo elevado custo de vida, as pessoas
ficam mais em casa", observa Vazquez. Diante disso, a
Nestlé lançou há duas semanas a torta Floresta Negra
(chocolate e creme), feita artesanalmente e vendida a Cr$
1 mil 350. "As pessoas estão buscando produtos mais
trabalhados", conclui Vazquez.

do consumo do trigo

Kristina Michahelles
Governo financia 

70%

Pão de minuto: Farinha de trigo (3 xícaras de chá);
fermento em pó (1 colher de sopa); leite (1 xícara de
chá); manteiga (2 colheres de sopa); sal (1 colheri-
nha de café). Misturar tudo, amassar bem, enrolar
em pãezinhos e pôr em tabuleiro polvilhado de
farinha. Assar em forno quente.

Poucas donas-de-casa sabem que,
das três xícaras de farinha menciona-
das nesta receita, duas são pagas inte-
gralmente pelo Governo, através do
subsídio que ele dá ao consumo do
trigo. Isto significa que os consumido-
res só pagam cerca de 30% do preço
real da farinha de trigo. O resto sai dos
cofres públicos: ano passado, por
exemplo, o Governo teve que desem-
bolsar Cr$ 89 bilhões para custear o
subsídio ao trigo.

Em agosto de 1980, o Governo ini-
ciou a retirada gradual do subsídio ao
trigo. De lá para cá, o pãozinho de 50
gr teve seu preço multiplicado por dez:
vendido a Cr$ 1,50 em agosto de 1980,
custa hoje Cr$ 15 e deve passar para
Cr$ 18 nos próximos dias, quando for
fixado o novo aumento da farinha de
trigo. No mesmo período, a bisnaga de
200 gr passou de Cr$ 5 para Cr$ 58, —
um aumento de mais de 1.000%, numa
época em que a inflação foi de 600%. A
bisnaga de 200 gr poderá passar em
breve a Cr$ 64.

O pâo e o FMI

|"0 preço de venda do trigo tam-
bém será elevado rapidamente. O
subsídio restante continuará a ser
reduzido significativamente duran-
te o ano de 1983 e deverá estar
eliminado ao fim de 1985" (o Gover-
no brasileiro ao FMI, na Carta de
Intenção ).|
Apesar do programa de retirada do

subsidio — que deveria ser trimestral
— o Governo ainda financia em 70% o
consumo do trigo. Razões: em 1982 —
ano eleitoral — o preço da farinha só
foi aumentado uma vez, em 50%, con-
tra uma inflação de 99,7%. O reajuste
de 30% concedido no dia 14 de feverei-
ro deste ano foi anulado quatro dias
depois, com a maxidesvalorização do
cruzeiro, também de 30r/c.

Esta diferença de 70% entre o preço
real da farinha de trigo e o preço pago
pelo consumidor será retirada ao lon-
go dos próximos dois anos e meio,
prometeu o Governo ao FMI. Se o
subsídio fosse retirado de uma só vez,
o quilo da farinha, hoje a Cr$ 114,
subiria para quase Cr$ 200.

Na verdade, o Governo se encontra
no impasse de se-correr-o-bicho-pega,
se-ficar-o-bicho-come: se continuar
dando subsídio ao trigo, aumenta o
déficit público. Este e parcialmente
coberto pela emissão de moeda, o que
é inflacionário. Se aumentar o preço
da farinha ao consumidor, a inflação
também dispara, pois pão, biscoitos,
massas e bolo têm um peso muito
grande no custo de vida.

O subsídio ao trigo não é novo:
existe desde a época de Getúlio Var-
gas e foi praticado pelos seus sucesso-
res. Em 1964, o Ministro Octavio Gou-
vêa de Bulhões (da Fazenda), conheci-
do por sua tradicional aversão a qual-
quer tipo de subsídio, decidiu que o
trigo seria vendido ao preço real. Em

1973, no entanto, o Governo reintrodu-
ziu o subsídio para evitar que a alta do
preço do trigo no mercado externo
atingisse o bolso do consumidor brasi-,
leiro e, a partir de 1974, quando todos
os produtos importados subiram de
preço depois da alta do petróleo, o
rombo na eonta-trigo se alargou.

O mecanismo do subsídio governa-
mental ao trigo é complexo, mas, em
poucas palavras, funciona assim: o
Governo compra todo o trigo produzi-
do no país (este ano, deve chegar a 1,5
milhão de t) e importa toda a outra
parcela (4 milhões de t este ano) para
atender ao consumo. A média destes
custos em cruzeiros e dólares dá um
gasto de Cr$ 110 mil por tonelada de
trigo em grão, já incluídos frete, seguro
e outras taxas. A mesma tonelada é
revendida aos moinhos por Cr$ 35 mil
290. A diferença entre a compra e a
venda — o déficit na conta-trigo — é
coberta por subsídios.

O pão e a FDM

Há dias em que, por volta de
15h30min, um delicioso cheiro de pão
fresco invade as vizinhanças do Jar-
dim Botânico. Mas ele náo sai de uma
padaria. Tampouco é provocado por
um pão tradicional: o cheiro é o resul-
tado de testes nos laboratórios do Cen-
tro de Tecnologia Agrícola e Alimen-
tar da Embrapa (Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária) com pro-
dutos que substituam a farinha de
trigo. O local é uma casa de dois

andares ao lado do jardim fundado por
D. João VI.

A preocupação com os gastos do
Governo na importação de trigo (660
milhões de dólares no ano passado) e a
escalada do preço da farinha com a
retirada do subsídio levaram a Embra-
pa a experimentar produtos que pu-
dessem substituir — pelo menos par-
cialmente — a farinha no preparo do
paõ. Depois de fracassadas tentativas
com farinha de soja, de arroz, purê de
batata-doce, mandioca e outros, um
parece ter dado certo: é a farinha de
milho integral desengordurada, bati-
zada de FDM (para não ser confundida
com FMI).

— É a melhor alternativa para
substituir a farinha de trigo, pois é o
produto que menos modifica sabor,
cor, aroma e consistência do pão tradi-
cional e, ao mesmo tempo, tem o mes-
mo valor nutricional — diz José Gil-
berto Jardine, diretor-técnico do
CTAA.

A FDM pode ser adicionada em até
30% ao trigo, mas os técnicos da Em-
brapa sugerem uma mistura de 20%. O
autor da fórmula é o Instituto de Tec-
nologia Alimentar (Ital), de Campinas,
mas a Embrapa analisou a viabilidade
ténica da mistura em laboratório,
planta-piloto e até a nivel industrial.

Em termos econômicos, afirma o
técnico Luís Fernando Vieira, as pers-
pectivas são as melhores possíveis: a
FDM ainda é de 10% a 20% mais cara
que a farinha de trigo, mas, com os
próximos dois reajustes da farinha, a
mistura já seria vantajosa. Além disso,

o Governo economizaria divisas: se-
gundo cálculos da Embrapa, uma mis-
tura de 20% da FDM à farinha de trigo
já significaria uma economia de 300
milhões de dólares ao país.

Feito em casa
Enquanto isso. padeiros e consumi-

dores estão preocupados com o próxi-
mo aumento. José Pereira de Almeida,
50, um dos sócios da Panificação La-
goa, na Rua Jardim Botânico, vende
uma média de cinco mil paézinhos
diários. Embora concorde com a reti-
rada do subsídio —"antigamente, você
via pâo no lixo, e agora não tem mais
isso" — sabe que o consumo vai cair:

— O pãozinho ainda é mais barato
que um chiclete. Mas se continuarem
com estes aumentos, o consumo vai
cair. O povo não agüenta.

A portuguesa Leonor Rodenbach,
mãe de uma menina de seis anos. já
optou pelo pão feito em casa: "Até o
meu antigo padeiro outro dia provou e
gostou. E. para quem não faz questão
do pão tradicional, há diversas recei-
tas que usam mandioca, fubá de mi-
lho, batata-doce e outros produtos tu-
piniquins que náo precisam ser pagos
em dólares.
Pãozinho roceiro: Banha derretida (1 prato fundo);
fermento em pó (100 gramas); fubá mimoso (3
pratos fundos); cinco ovos; polvilho (2 pratos fun-
dos); sal a gosto: leite morno (1 copo). Amassar os
ingredientes com o leite. Sovar bem. Enrolar os
pãezinhos, pôr no tabuleiro polvilhado de farinha.
Assar depois em forno temperado. As receitas são
do livro Fogão de Lenha, de Maria Stella Ubánio
Christo.

Andréa Ramos
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Todos esses pães foram feitos com urna farinha de milho especial, criada no Ital, de Campinas,

para substituir a farinha de trigo, e aprovada nos testes da Embrapa , no Rio 1
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João Teodoro, 15 anos, gostaria de freqüentar, unia escola
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Os produtores ligados à Cooperativa de Cascavel estão preocupados com a falta de armazéns para estocar soja, mas Òlacyr Francisco de Moraes (D) não tem esse problema

Antônio Salvador Silva

Contrabando de soja
prejudica 

a

Sào Paulo — O contrabando de soja brasi-
leira para o Paraguai, existente há vários
anos, atinge atualmente um volume tal que
gera uma série de problemas para os produto-
res e para a economia do país. Prejudica
inclusive o desempenho das exportações bra-
sileiras e ajuda a balança comercial para-
guaia, num ano em que o Brasil precisa alcan-
çar um superávit de 6 bilhões de dólares.

O deslocamento de grande parte da frota
de caminhões para o contrabando está dificul-
tando o escoamento e aumentando os custos
dos produtores, que pagam até 70% mais pelo
frete. O atraso na comercialização da soja está
Neutralizando os efeitos benéficos da maxi-
desvalorização do cruzeiro, considerada pelos
agricultores de São Paulo, Mato Grosso do
Sul e Paraná como a sua salvação, pois os
preços estavam muito baixos.

A possibilidade de que o Brasil tenha
peste ano uma super-safra de soja foi negada
pelos produtores que, apesar disso, admitem
que haverá um pequeno avanço em relação à
última colheita. De acordo com os dados da
Secretaria da Agricultura de Sáo Paulo, a
estimativa para a atual safra de soja é de 13 ,
milhões de toneladas, contra os 12 milhões da
safra 1981/82. A produção total de grãos neste
ano deverá ficar em torno de 54 milhões de
toneladas, segundo a Secretaria, enquanto a
do ano passado foi de 53 milhões.

Os agricultores afirmam que para chegar
;a uma super-safra seriam necessários finan-
ciamentos mais favoráveis, uma maior área
plantada e melhor produtividade por hectare.
Para 1984, o quadro não é muito melhor. Os
produtores acreditam que as altas taxas de
juros provocarão um decréscimo na área de
plantio e influirão negativamente na produti-
vidade. A utilização de fertilizantes e defensi-
vos cairá sensivelmente, em razão dos preços.
E a tendência é a volta de práticas rudimenta-
res como o arado com tração animal, em
jyirtude dos altos preços das máquinas e equi-
pamentos agrícolas.
\

Lucro do contrabando
i

Um lucro de 70,43% ou Cr$ 3 mil 312 por
saca de 60 quilos (posição em 6 de maio) é o
que os produtores recebem para contraban-
dear sua soja para o Paraguai, ao invés de'comercializá-la no mercado interno. Esse'atrativo levará o país a perder um volume
entre 500 a 600 mil toneladas de soja, num
valor aproximado de Cr$ 3 bilhões (cálculo
para um preço de Cr$ 5 mil a saca), que serão
incorporados à pauta de exportações do Para-
guai.i O cálculo do volume contrabandeado e da
perda de recursos que o país terá em sua
balança comercial este ano é do diretor indus-
criai da Cooperativa Agropecuária de Casca-
Ivel (Coopavel), Cláudio Luchesa, para quem
}'o desvio de soja para o Paraguai atingiu um
ponto crítico, pois até algumas cooperativas
estão revendendo o produto para contraban-
(distas naquele pais".

Prejudicada pela intensificação do con-
trabando, a Coopavel recebeu até agora um
Volume de soja inferior ao do ano passado e
Cláudio Luchesa atribui o fato às vendas
ilegais do produto para o Paraguai: "Se isto
persistir, a cooperativa contabilizará um fatu-
ramento menor que o previsto."

Com cálculos do comércio de soja basea-'dos nos números da Bolsa de Chicago, termô-
metro do mercado em todo o mundo, o diretor
industrial da Coopavel traçou um quadro
comparativo entre as vendas do produto no
¦mercado interno e as vantagens do contra-
ibando para o Paraguai. Pelos seus cálculos,
fica evidenciado que o contrabando de soja
para o Paraguai proporciona um lucro supe-
rior a 70% e isto, na opinião de Luchesa,
compensa até o risco. Considera, contudo, um'absurdo o desvio do produto, num momento
em que o país necessita de mais dólares para
atingir 6 bilhões de dólares de superávit co-
mercial este ano.

Faltam silos

A comercialização da safra de soja e milho
nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do
Sul e Paraná está apresentando problemas na
armazenagem (falta de silos para estocagem
de grãos) e, de forma mais grave, no transpor-
te dos grãos, em conseqüência do desvio de
um grande número de caminhões para carre-
garem a soja contrabandeada. A saída encon-
trada pelos produtores e algumas cooperati-
vas foi aumentar o preço do frete em até 70%
para minimizar o problema.

Mesmo assim, a maioria dos caminhonei-
jos prefere enfrentar o risco de levar a soja
para o Paraguai e, posteriormente, trazer de
volta até o porto de Paranaguá, para obter um
•frete mais compensador. A safra de soja e
tnllho ainda não está toda nos armazéns, mas
bs produtores paulistas, mato-grossenses e
paranaenses acreditam numa colheita supe-
rior a de 1982.
! A eliminação do contrabando de soja bra-
isileira para o Paraguai é considerada pratica-
mente impossível, tanto pelos produtores co-
mo pelas autoridades brasileiras. Pagando
100r; mais pelo frete, os receptadores da soja

•brasileira em território paraguaio consegui-
•ram que milhares de caminhões passassem a

transportar o produto até a cidade de Ponta
Porá (MS) na fronteira com o Paraguai e, em
seguida, ao porto de Paranaguá (PR).

Preocupados com a falta de armazéns
para estocagem do produto e temendo prejui-
zos, os produtores ligados à Cooperativa
Agropecuária de Cascavel (Coopavel) — uma
das maiores do país, localizada no Oeste do
Paraná — foram obrigados a elevar de Cr$ 6
mil para até Cr$ 10 mil o frete por tonelada,
para o transporte da região Oeste ao porto de
Paranaguá ou para colocação do produto na
cooperativa.

Única alternativa

—Essa foi a única alternativa que encon-
tramos para que a comercialização continuas-
se se processando normalmente. Mesmo as-
sim, estamos recebendo menos grãos que no
ano passado e, até agora, observamos uma
redução de 300 mil sacas de soja no volume
esperado — explicou o presidente da Coopa-
vel, Luís Boschirolli.

Proprietário da maior fazenda do mundo
— a Itamarati, com 50 mil hectares, com uma
plantação de soja de 33 mil hectares — o
empresário e agricultor, Olacyr Francisco de
Moraes, náo gosta de falar sobre contrabando
de grãos para o Paraguai, mas reconhece que
os preços oferecidos têm atraído muita gente,
inclusive caminhoneiros. Em sua fazenda,
perto de Ponta Porá, centro nervoso do con-
trabando de soja, Olacyr náo teve grandes
problemas com sua produção, graças à infra-
estrutura que possui em todos os segmentos
(caminhões, equipamentos e máquinas agrí-
colas).

Olacyr de Moraes manifestou sua preocu-
pação em relação ao volume de soja desviada
para o Paraguai: "Esses milhares de dólares
que estamos perdendo farão muita falta para
nossa balança comercial, além dos prejuízos
no atraso do transporte de grãos agora, na
época da comercialização", comentou.

Com ò crescimento do contrabando, a
comercialização da safra está atrasada e, na
opinião do agricultor Armênio Cunha (2 mil
500 hectares de soja na região de Rondonópo-
lis, Mato Grosso do Sul), "isto poderá até
prejudicar o lucro mais elevado, esperado
pelos produtores depois da maxidesvalori-
zação".

Caminhoneiros lucram

Temendo represálias, os caminhoneiros
não querem dar entrevistas, mas garantem
que o transporte de soja para o Paraguai é
rentável. Um caminhoneiro paulista, de Ara-
raquara, disse que a soja que estava transpor-
tando (dia 4 de maio, na BR-295, na altura do
trevo para Dourados, Mato Grosso do Sul) era
da regiáo de Ribeirão Preto, em São Paulo.
Com medo, não quis fornecer o nome do
produtor, mas adiantou que muitos cami-
nhões estavam levando o produto de São
Paulo para Ponta Porá e, posteriormente, ao
Porto de Paranaguá, já com guia de exporta-
çào emitida pelo Paraguai.

A preocupação com o contrabando de
soja chegou a ser manifestada.

O Ministro-Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, Brigadeiro Waldir Vascon-
celos, manifestou sua preocupação com o
contrabando de soja durante visita que reali-
zou à Fazenda Itamarati, próxima à Ponta
Porá, no dia 5 de maio, acompanhado de
alguns generais e outras autoridades milita-

res. "Com 400 quilômetros de fronteira viva
com o Paraguai, o combate ao contrabando
toma-se quase impossível. Mas o Governo
decidiu intensificar o combate, utilizando to-
dos os mecanismos disponíveis", afirmou Vas-
concelos.

O Ministro chegou a dizer que, se num
"Plano Emergencial", o Ministério da Justiça
requisitasse colaboração, "as Forças Arma-
das poderiam ajudar no combate ao contra-
bando de soja, que está desviando milhares de
dólares para fora do país". E acrescentou:"Nós precisamos dessas divisas para alcan-
çarmos o superávit de 6 bilhões de dólares em
nossa balança comercial. Por isso, acho que
todo rigor é necessário."

Mas se tudo correr de acordo com as
previsões dos produtores e das cooperativas,
as safras de soja e milho deverão estar nos
armazéns até o final do mês. O processo de
esmagamento de grãos pelas indústrias de
refinação de óleos está hoje em um nível
elevado e as filas de caminhões para descarre-
gar os grãos nas indústrias obrigam a uma
espera de três a cinco dias. O presidente da
Coopavel, Luís Boschirolli, observou que se a
comercialização estivesse como nos anos an-
teriores, essa demora seria maior: "Com a
falta de caminhões, os problemas da agricul-
tura, que são inúmeros, aumentaram ainda
mais."

Safra normal
As insistentes declarações das autorida-

des governamentais sobre a ocorrência de
uma super-safra, acabaram por deixar a maio-
ria dos produtores irritados, afirmou Luís
Boschirolli, que está vendendo uma área de
188 alqueires de soja e transformando em
pastagem outra área de idênticas dimensões.

Os produtores são unânimes em afirmar
que uma super-safra só seria possível em
condições mais favoráveis, principalmente no
que diz respeito aos financiamentos, cujas
taxas de juros são consideradas absurdas.
Além disso, uma safra maior só poderia ter
ocorrido com o aumento da área plantada e
da produtividade, fatos que não aconteceram.
Neste ano, a produtividade foi reduzida pelo
excesso de chuvas. Em 1982, a safra paranaen-
se de soja foi de 4 milhões 500 mil toneladas,
aproximadamente.
Paraíso agrícola

A produção de soja em Mato Grosso está
estimada em 1 milhão e 200 mil toneladas
para este ano e a maior concentração da
lavoura está localizada na região de Dourados
e Ponta Porá. Próxima à fronteira com o

. Paraguai, a 50 quilômetros de Ponta Porá,
está a Fazenda Itamarati, que dedica 33 mil
de seus 50 mil hectares à cultura de soja.
Considerada a maior fazenda do mundo, a
Itamarati é o que se pode chamar de "paraíso
agrícola".

Náo tem problemas com transporte de
gráós, armazenagem ou mão-de-obra e, além
disso, sem aumentar a área plantada, conse-
guiu elevar em 20% a sua produtividade, fato
que o agrônomo Alberto Keiti Nomura, dire-
tor administrativo da empresa, atribui ao
desenvolvimento de novos tipos de sementes
em pesquisas realizadas com a Universidade
de Viçosa e a Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuárias.

Na região de Ribeirão Preto e Orlàndia,
no Estado de Sáo Paulo, conhecida como
Mogiana, está concentrada a maior parte da
lavoura de soja, arroz, milho, cana de açúcar,
café e laranja.

Agricultores abandonam trigo

São Paulo — "Nunca mais na vida quero
saber de plantar trigo", desabafou o agricul-
tor Wilson José Toqueto, do Município de Rio
Saltinho, no Oeste do Estado do Paraná, que
teve um prejuízo de Cr$ 84 mil no ano passa-
do. "Há seis anos eu planto trigo e até hoje
nunca conseguiu ter lucro, sendo obrigado a
tirar dinheiro do bolso no final da colheita"

O abandono da cultura do trigo na região
Oeste do Paraná começou em 1980 e cresceu
muito no último plantio. Vários foram os
motivos que contribuíram para a diminuição
da área de trigó, que caiu de 651 mil 900 mil
para 457 mil 700 mil hectares na região Oeste
do Estado.

As grandes quebras na produção, a falta
de sementes e os problemas climáticos, prin-
cipalmente excesso de chuvas na safra passa-
da, afastaram os produtores."Plantar trigo é como jogar na loteria",
afirma o pequeno agricultor (10 alqueires da
cultura) Avelino Magro, do município de San-
ta Tereza, no Paraná. Desgostoso com a se-
qúência de prejuízos que teve com o trigo, ele
diz que agora vai plantar milho e tremoço
porque tem essa sementes: "No ano passado
tive que tirar CrS 180 mil do bolso para pagar
o financiamento, porque a colheita não deu
conta".

Quem continua apostando no trigo no
Oeste paranaense são os médios e grandes
produtores, apesar de serem prejudicados pe-
la política de financiamento, que só da direito

a 40% do Valor Básico de Custeio (VBC). O
agricultor Pedro Lupatini, do município de
Cascavel, é o exemplo de um novo investidor
no plantio de trigo: "Vou fazer uma espécie de
ginástica e, dos 140 alqueires de terra, reserva-
rei 60 alqueires para plantar. Se não der certo,
pelo menos terei a terra preparada para o
plantio da soja. Nos outros 80 alqueires vou
plantar tremoço".

Mas ele é uma exceção, pois mais de 90%
dos agricultores da regiáo consideram o trigo
a cultura que oferece as maiores possibilida-
des de prejuízos. O agricultor Valdecir Maras-
ca. do município de Rio do Salto, próximo à
cidade de Cascavel, insistiu no plantio de
trigo em sua propriedade de 6 alqueires. Náo
conseguiu, entretando, as sementes e agora
deverá buscar outras culturas, como centeio,
aveia ou tremoço: "A vontade que eu tenho é
de náo plantar nada e deixar que o Governo
se lasque, porque ele não dá apoio. Ele deveria
aumentar o preço da gasolina, mas baixar o
preço do óleo e assim reduzir o custo da
lavoura. Do jeito que a coisa vai, o negócio é
plantar um pouquinho de cada coisa para
fugir dos financiamentos e desses juros ab-
surdos".

Na opinião desses agricultores, o futuro
do trigo na região não é dos melhores e se não
houver uma mudança na atividade do Gover-
no em relação aos problemas que afetam essa
cultura, a tendência será o abandono dessa
lavoura dentro de pouco tempo.

balança comercial

%%% Área de cultivo de soja e milho em
São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná
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Bolívia
Mato Grosso do Sul Minas Gerais"

Jovem bóia-fria sonha com a

lateral direita do Flamengo

São Paulo — Triste por náo ter
condições de ir à escola e com o
sonho de jogar na lateral direita do
Flamengo, João Teodoro, 15 anos. é
um típico bóia-fria, que pode ser en-
contrado em qualquer fazenda do
interior do Paraná, Mato Grosso do
Sul ou São Paulo, na época da colhei-
ta de cana-de-açúcar, café, milho ou
algodão.

Levantar às 5h e trabalhar até às
16h, fazendo apenas uma refeição por
dia, é a rotina desse menino que
mesmo diante das dificuldades náo
demonstra amargura e fala da vida
como se tivesse certeza de que conse-
guirá ser um jogador famoso e sus-
tentar toda sua família de 10 pessoas
e pai, inválido.

Apesar de sua pouca idade, João
Teodoro já viajou alguns milhares de
quilômetros, sempre em cima de um
caminhão, na busca de uma lavoura
para ser colhida. Quando encontra,
recebe entre CrS 1 mil a CrS 1 mil 200
por dia de trabalho, mais uma re-
feição.

A consciência desse menino pode
ser avaliada diante de sua visão de
vida: "Sei que jogar futebol sem estu-
dar não dá certo. Preciso arrumar
um jeito de fazer as duas coisas. Eu
quero estudar bastante e também

ser famoso jogando com a camisa do
Flamengo."

Morando no município de Lupia-
nópolis, próximo a Porecatu, no inte-
rior do Paraná, João Teodoro foi en-
contrado com uma mala nas costas a
100 quilômetros de Presidente Pm-
dente, depois de ter viajado a noite
inteira num caminhão para conse-
guir trabalho numa lavoura de cana-
de-açúcar: "Estou indo embora por-
que o homem (dono da fazenda) que- "
ria pagar muito pouco e disse quê" '
não daria ferramenta para a gente
trabalhar".

Rosto jovem, marcado pelo cam
saço do trabalho duro. João Teodoro,
demonstra preocupação com o fim.
da colheita e a falta de emprego. Mas
nem isso é suficiente para desanimá-..
Io e afastar o sonho da escola, do
futebol e da casa própria.

No pequeno espaço de tempo en- —
tre a subida do facão e sua descida
cortando a cana. o menino cria as'
imagens do seu futuro: diploma na
mão, Maracanã lotado gritando
nome com a camisa do Flamengo e a
mesa farta na casa própria que ele
mesmo vai comprar para a família..
De política, so sabe uma coisa:
Presidente do Brasil se chama Fi-
gueiredo.
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pouco mais de 40 dias. As ligagoes \ vv^que nao sao controladas atraves de W \ v^
hidrometros, ou mesmo as que tem \\ yv/hidrometro e nao sao lidas por falta A Clappy tem. um pro- V \ s'
de tempo ou negiigencia — como grama sensacional para \\ v-^y' /Safirmam ate os diretores da Cedae • voce: nacompradeummi- \\ /— sao aferidas atraves de urna me- crocomputador CP 500, voce \Vmpor 

decreto0 a Cedae arbitra o g£Uitla a 500 dola-
prego do consumo de agua e esgoto res e^n Software, escolhidos entre
com base no numero de quartos de pacotes especiaiiriente elaborados para voce
cada apartamento. Cada quarto, tirar o maximo proveito do seu micro, desde
peios caicuios da cedae, consome o momenta em que ele e ixustalado.
15 mil litros de agua por mes. As Agora, so para reforgo de sua memoria,contas dos edificios sao feitas obe- o CP 500 e o micro pessoal de maior sucessodecendo mais ou menos esse cnte- no Prasilrid,queRomuloMellonaoconside- -a- „„ , .
ra o ideal nem o mais confiavel. Mas suas versoes cassete, um OU dois
e o que existe. As casas tambem
tem o seu consumo arbitrado por . A—'A^A^y
este metodo ja que sao raras as que o^llll N^-tem hidrometro. ^ a\sV° mA0 7^J Ae^W^ nS fEm alguns casos o consumo xxls^ • <- <\eA?t(P^<aferido de forma arbitraria, tendo .$**"
como uma base o consumo do mes J .»a^ vi®0e^eanterior. Por esse motivo, explicou ^ie Jj5VSf ^
o leiturista ao sindico Alberto, ocor- l^Y
rem erros. No entanto, ate anteon- ~ '
tem o erro no edificio de Alberto Q'f<PI'L»lur Anao havia sido reparado pela Ce- OAOAJliJlliJL
dae. Ao contrario do leiturista, o
presidente da empresa explicou
que se tratava de defeito da bOia
que controla a caixa dagua.

— A boia nao esta com defeito e
nem nunca esteve, apesar de ter
sido trocada no mes passado por-
que a Cedae dizia que esta era a
causa da alta conta. O que eu fico
estarrecido e que para o nosso caso.
cue esta sendo reclamado. node ser
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Condomínio 
pode ter 

gastos reduzidos
Inquilinos e compradores de ca-

sn própria através do 81stema Fl-
nanceiro da Habltaçáo fazem cál-
culos para tentar medir o Impacto
dos próximos reajustes dos alu-
guéis (já estão em 103,4% para
Junho, com tendência de alta) e
das prestações (devem ficar entre
128% e 130% em Io de Julho, se-
gundo previsão do BNH). É tem-
po, porém, de se pensar antes em
neutralizar os aumentos previstos
para o condomínio por conta donovo salário mínimo de Cr$ 34 mil
776, em vigor desde Io de maio.

Os custos salariais sâo um dositens de maior peso dentro das
despesas de condomínio. Uma ad-
mlnistraçáo correta dos gastosmensais — que pode ser abordada
na próxima reuniôo de seu condo-
mini o — é a receita sugerida porsíndicos com larga experiência
em administração e alguns direto-
res de administradoras de imó-
veis.

Sugestões de economia

Manter o número mínimo de
empregados necessários, utilizan--do-se, quando possível, do equipa--mento "porteiro eletrônico" (os-empregados representam em al--guns casos até 70% do orçamen-
to); controlar efetivamente os gas-tos com materiais de limpeza paraevitar desperdícios; controlar o-consumo de água prevenindo va-
zamentos (uma torneira pingandosignifica perda de 1 mil litros/dia);
controlar a iluminação do prédio— acender as lâmpadas em sepa-
rado — e utilizar preferencialmen-te luz fria (fluorescente), que reduz
o consumo em 20%; e pechincharsempre, quando da renovação dos
contratos de manutenção de equi-
pamentos,

Estas são algumas das suges-
tões do diretor da Palmares Ad-
ministradora de Imóveis Ltda.,
Abner Muniz Telles, aos síndicos
de edifícios para reduzir as despe-
sas de condomínio. Para Muniz,
qualquer idéia, por melhor queseja, só funciona se as pessoas se
convencerem de que viver num
sistema de condomínio exige an-
tes de tudo sentimento de coleti--vidade, cooperação e, sobretudo,
respeito pelo direito comum.

Já o proprietário da Adminis-
tradora de Imóveis Masset Ltda.

Jafiorges de Masset, acha que re-
aduzir gastos quando a inflação
chega a 117,4% ao ano é quase-impossível, mas evitar desperdi-

_£ÍQ, controlar gastos supérfluos e
economizar nos itens que podem-.sfiE-Controíados é hoje quase um

_dever dos condôminos. Ele alerta
para as contas de prestação de
serviços do Estado, como gás, luz
e, principalmente, contas de água—e esgoto que, em geral, pela sua

experiência, apresentam preçosexorbitantes que não correspon-
dem ao valor do consumo real.

Tanto o administrador AbnerMuniz Telles quanto Georges deMasset são de opinião de que,como a autoridade máxima de umedifício é o síndico, se não houver
interesse por parte dele em cuidarda economia do prédio, nada podeser feito, pois nenhuma adminis-tradora paga ou compra qualquercoisa para um edifício se não hou-ver autorização por escrito do sín-dico.

Um exemplo de economia quedepende dos síndicos diz respeito
à compra de material. Em geral,
por comodismo, material de lim-
peza, elétrico e outras utilidades
são adquiridos pelos síndicos emcasas comerciais próximas aosedifícios, onde os preços são mais
salgados do que nas redes de ata-cado como o Superbox (Tijuca), oMakro (Barra e Avenida Brasil) eEstoque (São João de Meriti).

Temas para debate na
reunião de condomínio
Empregados — racionalização

do trabalho no edifício, com horá-
rios certos, para reduzir o paga-mento de horas extras e manter onúmero suficiente de empregados
é uma das principais sugestões
dos administradores. Quando umempregado entra em férias oideal, se possível, é colocar umfree-Iance, ou seja um autônomo
que trabalhe somente naquele
mês de férias, para evitar os gas-tos sociais obrigatórios com um
empregado contratado.

Elevadores — a conservação de
elevadores depois do consumo de
luz, gás, força e água e esgoto, é oitem mais elevado das despesas
de um condomínio. Por Lei osfabricantes de elevadores, que de-têm praticamente o monopólio
dos contratos de conservação de
seus equipamentos, são os res-

ponsávels por qualquer acidente
em elevador. Com isso, os condo-
mínios dos edifícios, sejam eles
residenciais ou comerciais, flcam
nas mãos desses fabricantes, quedeterminam os preços dos contra-
tos. A solução, afirma Telles, 6
pechinchar.

Bombas, compactadores e pe-
ças — neste item a solução tam-
bém é apelar para a pechincha ao
assinar contratos com as firmas
especializadas. Neste caso, entre-
tanto, é mais fácil, porque há uma
gama enorme de empresas espe-
cializadas que atendem em casos
de necessidade, sem haver neces-
sidade de um contrato fixo de
conservação.

Seguro contra fogo — os se-
guros também sáo uma exigência
da Lei e aumentam de acordo como valor do imóvel. Neste item édifícil conseguir uma redução,
mas é possível encontrar seguros
que proporcionam mais vanta-
gens que outros.

Gás, luz e força — esta é, em
geral, a segunda maior despesa de
um edifício. Nos prédios mais mo-
dernos, que oferecem piscina, sau-
na, salão de festas com cozinhas
equipadas de fogão e geladeira ou
freezcr e em geral têm mais de
dois elevadores, é rigorosamente
imprescindível um controle siste-
mático das contas. É muito co-
mum, como mostram os diversos
casos de reclamações, erros nas
contas de luz e gás. A solução é
acompanhar as medidas dos fun-
cionários desses serviços e, quan-do notar qualquer alteração exa-
gerada, reclamar imediatamente.
Mas, para economizar o consumo
além do uso da luz fria e dos
interruptores em áreas coletivas,
para facilitar o acender e apagar
nas horas necessárias, há a possi-bilidade de reduzir o número de
elevadores em funcionamento,
além de fazer rodízio dos elevado-
res, para evitar problemas em
conseqüência do uso demasiado.

Material, utilidades e unifor-
mes — essas compras dependem
fundamentalmente do tempo e da
dedicação de cada síndico. O
ideal é sempre adquirir direta-
mente no fornecedor, mas quandoisto é difícil, o melhor, sem dúvi-
da, é comprar nas redes de ataca-
do. Fica mais barato e é possívelfazer um pequeno estoque para
ganhar com os aumentos futuros.
No caso dos uniformes, há uma
grande variedade de confecções
nos subúrbios do Rio que ofere-
cem preços mais vantajosos queas casas especializadas da zona
Sul. Outra recomendação é quan-to à conservação desses unifor-
mes, que devem ser feitos com
bons tecidos para durarem mais
tempo.

Bolsa — Quando a Bolsa
do Rio abrir, amanhã as 10
horas, os participantes do
mercado de ações estarão
mais animados do que se
encontravam no fecha-
mento do pregáo na sexta-
feira passada. É que a Co-
missão de Valores Mobiliá-
rios — CVM aprovou uma
série de alterações opera-
clonais, principalmente
para o mercado futuro, que
deveráo resultar num au-
mento significativo do vo-
lume de recursos negocia-
do. Nas últimas semanas, o
mercado futuro vinha ope-
rando, invariavelmente,
volumes irrisórios.

"Foi uma demonstração
de sensibilidade da CVM",
observou Enlo Rodrigues,
presidente da Bolsa do
Rio. O ex-superintendente
geral da entidade, Luís Tá-
pias, afirmou que "a CVM,
finalmente, atendeu a uma
reivindicação antiga que
flexibilizou o mercado fu-
turo, que estava morto e
que agora terá condições
de reviver".

Tápias não considera in-
compatível a existência no
Rio de dois mercados espe-
culativos — como o futuro
e o de opções — "porque o
mercado futuro tem como
limitar os prejuízos dos in-
vestidores".

Apesar de a CVM ainda
não ter fixado a data para
que essas operações en- |trem em vigor, o que será
feito esta semana, o merca-
do deverá, como de hábito,
antecipar e refletir, nos
preços das ações, a expec-
tativa das medidas da
CVM.

pois consideram que seria
melhor que as empresas
estatais apresentassem lu-
cros resultantes de eficlên-
cia operacional e adminis-
trativa.

Opcn — Este mês, como
ocorreu em abril, "o open
deve dar um rendimento
real acima da inflação,
com uma taxa próxima ao
rendimento mensal do
CDB (Certificado de Depó-
sito Bancário), "em torno
de 1% acima da correção
monetária", explicou o di-
retor da Estrutura Distri-
buidora de Títulos e Valo-
res Ltda. Demétrio Simões
Lembra, entretanto, que"não é sempre que o opcn
dá um rendimento real.
Atualmente a taxa está al-
ta porque o Banco Ceutral
está colocando muitos ti-
tulos públicos no mercado.
E por este motivo, não é
possível saber durante
quanto tempo a taxa fica-
rã alta", concluiu Simões.

Dólar — O dólar teve
uma pequena recuperação
na semana passada, pas-
sando de Cr$ 655 para Cr$
660, cotação de venda.
Operador de uma casa de
câmbio acha que o dólar
deve continuar neste pata-
mar. A expectativa no
mercado financeiro é de
que o dólar só deve subir
se ocorrer novo aconteci-

Dicas
mento de impacto em rela-
çáo à economia brasileira,
ou de algum outro país,
que possa dar maiores difl-
culdades à política econô-
mica externa do Brasil,

Ouro — Para o diretor da
fundldora Goldmine, Júlio
Geller, "o mercado inter-
nacional do ouro — queserve de parâmetro para o
mercado nacional — está
aparentemente calmo". O
preço do ouro à vista "está
com um bom preço, o que
me dá firmeza de que
atualmente o ouro é um
bom investimento para
médio e longo prazo. Mas
não aconselho como bom
investimento a curto pra-
zo", explicou Geller. O
operador futuro do ouro in-
dica que "pode render
12,74% ao mês até agosto,
e 13,59% ao mês até ou-
tubro".

Caderneta — Os deposi-,
tantes de caderneta de
poupança que optaram pe-lo trimestre móvel na se-
mana entre os dias 16 e 20
de fevereiro, já poderão re-
ceber seus rendimentos es-
sa semana, que vai de 16 a
20 de maio.

Hortigranjeiro — A ba-
tata-doce continua sendo
a melhor opção para subs-
tituir a batata-inglesa, que
se mantém com preços ele-

vadíssimos desde o Início
deste ano. A batata-doce,
além de possuir preço mais
atraente nas feiras e nos
supermercados, possui o
mais elevado teor de vlta-
mina A e C. Mesmo, com
preços altos, ervilha, va-
gem, e abobrinha devem
ser comprados agora, da-
qui para frente a tendência
é de maior elevação em
seus preços. A orientação é
do Codecon — Coordena-
doria de Orientação e De-
lesa do Consumidor.

Cigarros — A partir de
amanhã, os cigarros já es-
tarão custando mais caro.
Mas ainda há tempo para
os fumantes comprarem
aos preços antigos — os
adeptos dos cigarros mais :
vendidos (Hollywood, Pia-
za, Galaxy, Minister, Con-
tinental e Mustang) pode-
ráo encontrá-los por mais
uma semana sem pagar o ;reajuste de 45%; e os ou-
tros terão de 2 a 3 sema-
nas, segundo cálculos de
estoques das empresas. E
bom aproveitar e comprar
pacotes. O Hollywood pas-
sará a custar Cr$ 325, o
maço. Quem comprar o pa-
cote gastará Cr$ 2 mil 250
(o preço atual é Cr$ 225)
economizando Cr$ 1 mil,
caso deixe para comprar
mais tarde.

Títulos
A renda dos investimentos no dia 13

O balancete da Petro-
brás (primeiro trimestre),
que deve ser divulgado
amanhã, passou a segundo
plano. O mercado espera
um pequeno lucro, obtido
através de mecanismos
contábeis, como já foi
anunciado oficialmente.
Assim, como no caso da
Companhia Vale do Rio
Doce, os acionistas, apesar
disso, estão preocupados

Letra de Câmbio de financeira
ligada a conglomerado, negociada
em bancos e corretoras
LC de financeira independente
LC de financeira de montadoras
Certificado de Depósito Bancario
de conglomerados (Io linha)
acima de Cr$ 50 milhões
CDBs de Io linha até Cr$ 5 milhões
CDB de 2o linha acima de Cr$ 50 milhões
CDB de banco estadual pequeno
Recibo de Depósito Bancário (RDB)

bruta líquida no
ao ano fim de 180 dias

I 50%
160%
160%

líquida no
fim de 1 ano

54,52%
57,38%
57,38%

6,03%
5,07%
6,36%
7,70%
4,74%

I 39,23%
148,09%
148,09%

1 2,6%
10,50%

-1 3,30%
16,50%
9,80%

Fonte: Corretoras Adolpho Oliveira e Coroa,- Financeira Fiança,- Divalores Distribuidora de Títulos- eBanco Real,
Ob5: As letras de câmbio têm rendimento prefixado e descontam IR antecipadamente. Os CDBs e RDBssoo posfixados, rendendo juros e correção monetária. O Imposto de Renda só incide sobre os juros.

Empresas usam

análise de valor

para economizar
São Paulo — Desde 1981, quan-do adotou a análise de valor, aKabin economizou cerca de Cr$ 1bilhão e a General Eletric reduziu

drasticamente os estoques de suafábrica de motores, graças à adoção
dessa metodologia, que permite de-terminar os custos de um produto ereduzi-los, através do aperfeiçoa-
mento de seus componentes, semafetar o desempenho.

Os-resultados das poucas expe-riências brasileiras nesse setor fo-ram relatados no Seminário Inter-nacional sobre Análise de Valor
realizado quarta-feira e serão narra-dos novamente no Rio, na próximaterça-feira, A Klabin mostrou queusa essa técnica tanto para elimi-
nar formigas em suas reservas fio-restais; quanto nos seus produtosfinais. A GE revelou, por sua vez,
que poupou 3 milhões 500 mil dóla-res com a redução de estoques e,em alguns casos, com a sua elimi-
nação.

Criação americana
O principal conferencista do se-minário foi o próprio criador da

análise de valor, o engenheiro nor-
té-americano Lawrence Miles. Elefalou sobre as experiências que rea-lizou na década de 40, quando tra-balhava como engenheiro de proje-tos na GE em seu país e conseguiu
economizar 200 milhões de dólares
émpregando o método. Atualmen-
te, o Japão é um dos países queadota a análise de valor com mais
eficiência.

Miles percebeu que muitas ma-
térias-primas utilizadas provisoria-mente, quando faltava o material
tradicional, proporcionavam uma
melhor qualidade e reduziam o
custo. O método criado pelo enge-
nheiro abrange desde a simples su-
gestão de um funcionário até os
resultados de uma análise feita porespecialistas em um determinado
setor de produção.¦ Segundo o gerente-geral do De-
partamento de Motores da GE no
Brasil, Luciano de Ferrari, na em-
presa-japonesa Matsushita cada
empregado faz cerca de 10 suges-
tões por ano a fim de aperfeiçoar os
produtos e reduzir os custos. O en-
genheiro Claude Machline, técnico
em administração da produção, la-
mentou que essa técnica não seja
mais explorada no Brasil, onde o
custo das matérias-primas atinge
em muitas indústrias 60%. A análi-
se de valor está permitindo, porexemplo, que a Volkswagen do Bra-
sil reduza em 10% o custo das do-
bradiças da tampa traseira da
Kombi, aperfeiçoando as caracte-
risticas dessa peça.

Cedae não mede consumo

e apresenta conta alta
Alberto Nunes Lopes, escritor,

casado, um filho, é síndico do edifí-
cio onde mora, na Rua Nascimento
Silva, 352, um prédio de seis aparta-
mentos, em Ipanema. A conta defornecimento de água e esgoto da
Cedae do prédio de Alberto foi de
Cr$ 126 mil 196, no mês de maio. No
mesmo período, as contas dos pré-dios vizinhos foram diferentes: a do
351, com 13 apartamentos, foi deCr$ 5 mil 918; a do 350, com cinco
apartamentos, chegou a Cr$ 22 mil;
e a do Visconde de Pirajá, 463, com
70 apartamentos, foi de Cr$ 29 mil
248.

O escritor não se conformou eresolveu juntar todas as contas e
mandar à diretoria da Cedae no dia
cinco último. O presidente da em-
presa, José Rômulo de Melo, não
havia recebido a reclamação até odia 11, mas leu uma cópia e man-
dou averiguar no dia seguinte. Avi-
sado pelo porteiro, Alberto desceu
à portaria e acompanhou o leituris-
ta (que anota o consumo no hidrô-
metro) na averiguação. Concluíram
que a última leitura anotada na
papeleta do leiturista havia sido
feita no último dia 26 e marcava um
consumo de 7 milhões e 31 mil litros
de água. No hidrómetro, marcava 6
milhões 719 mil litros.

— É lógico que chegamos á con-
clusão que o leiturista que vem
anotando o consumo do meu edifí-
cio nem se preocupa em ler o hidró-
metro e arbitra ao seu bel-prazer
um número qualquer. O que nào dá
para entender é que o mesmo leitu-
rista lê os hidrómetros vizinhos e
isso não acontece. O que eu reivin-
dico é a devolução pela Cedae dos
preços exagerados que vem me co-brando desde janeiro, quando aconta chegou a Cr$ 94 mil. Em
fevereiro gastamos Cr$ 115 mil e,
em março, Cr$ 138 mil. Em abril, eu
resolvi não pagar e estou brigando— contou Alberto.

O presidente da Cedae, José Rô-
mulo de Melo, explicou que está
aberto a qualquer reclamação e dis-
posto a chegar a uma solução.
Acontece que o maior problema
que a Cedae enfrenta e que para 926
milhões de ligações de fornecimen-
to de água existem apenas 73 mil e500 hidrómetros que sáo vistoria-
dos por 42 leituristas em todo oEstado.

Sâo 830 mil ligações residen-
ciais, das quais apenas 52 mil são
medidas; 87 mil ligações comer-
ciais, sendo 18 mil medidas; e seis
mil ligações industriais, das quaisapenas três mil 500 são medidas. As
três mil ligações publicas não são
medidas, como explicou o presiden-te da Cedae, que está no cargo há

Almir Veiga

¦•¦VM

m A
José Rômulo de Mello

pouco mais de 40 dias. As ligações
que não são controladas através de
hidrómetros, ou mesmo as que têm
hidrómetro e não são lidas por falta
de tempo ou negligência — como
afirmam até os diretores da Cedae— são aferidas através de uma mé-
dia de consumo.

Por decreto, a Cedae arbitra o
preço do consumo de água e esgoto
com base no número de quartos de
cada apartamento. Cada quarto,
pelos cálculos da Cedae, consome
15 mil litros de água por mês. As
contas dos edifícios sáo feitas obe-
decendo mais ou menos esse crité-
rio, que Rômulo Mello não conside-
ra o ideal nem o mais confiável. Mas
é o que existe. As casas também
têm o seu consumo arbitrado poreste método já que sâo raras as quetêm hidrómetro.

Em alguns casos o consumo é
aferido de forma arbitrária, tendo
como uma base o consumo do mês
anterior. Por esse motivo, explicou
o leiturista ao sindico Alberto, ocor-
rem erros. No entanto, até anteon-
tem o erro no edifício de Alberto
não havia sido reparado pela Ce-
dae. Ao contrário do leiturista, o
presidente da empresa explicou
que se tratava de defeito da bóia
que controla a caixa dágua.

— A bóia não está com defeito e
nem nunca esteve, apesar de ter
sido trocada no mês passado por-
que a Cedae dizia que esta era a
causa da alta conta. O que eu fico
estarrecido é que para o nosso caso.
que está sendo reclamado, pode ser
que se chegue a uma conclusão.
Mas quem náo reclama, como fica?
Tem muita gente pagando contas
exageradas e nem sabe. A quem eu
devo me queixar? Sera que o caso
vai ter uma solução? — pergunta
Alberto.

C.O*
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A Clappy tem um pro-
grama sensacional para
você: na compra de um mi-
crocomputador CP 500, você
ganha o equivalente a 500 dóla-
res em software, escolhidos entre
pacotes especialmente elaborados para você
tirar o máximo proveito do seu micro, desde
o momento em que ele é instalado.
Agora, só para reforço de sua memória,
o CP 500 é o micro pessoal de maior sucesso
no Brasil
Em suas versões cassete, um ou dois

discos, o CP 500 da Prológica tem mais
unidades instaladas do que qualquerum dos seus concorrentes. A sua inteira

compatibilidade com o TRS 80 modelo III,
norte - americano, aumenta ainda mais a sua
vasta biblioteca de programas prontos, parauso imediato na solução dos seus problemas.Não foi à toa que o CP 500 da Prológica foi
escolhido para servir à primeira
comunidade informatizada do nosso pais: a
rede Ciranda da Embratel.
Na Clappy, você encontra o CP 500 pelas
melhores condições de pagamento.

PACOTES DISPONÍVEIS
Contabilidade, Contas a Receber/ Pagar, Controle de Estoque, etcPROCALC • O VTSICALC do CP 500 Banco de Dados • básico e avançadoProcessador de Texto básico esuper.CompiJadores BASIC, COBOLFORTRAN e PASCAL.JOGOS

SISTEMA 700 Cr$ 176.821,00 mensais*
Para aplicações comerciais de maior porte, você tem a opção do S700.Com sua construção modular, ele pode ter sua capacidade expandidaaté o tamanho certo das suas necessidades.No S700, você conta também com os pacotes da area administrativa,testados e em operação por mais de 1.000 usuários. Como voce podever, a CLAPPY tem vantagens que não acabam mais

,Pompeu^-99RU&t

• prestação Inicial de leaalngValor calculado pela taxa do BCN Leaslng em 13 5 83.

PROLOGICA
microcomputadores dãPPVm XW R

Computadores e Sistemas
Av Rto Branco, 12 JolaesobreloiaRio de Janeiro K*J •CEP20090

Veiihaa nossa lota ou solícita Tels 253-3170- 253-3395visita(1e um representante 283-3588 • 234-9929234-1015 - 234-0214
Entregamos em todo o Brasil pelo reembolso VARIG.
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Juros em alta

As taxas pagas pelos bancos comerciais e
de investimento por CDBs — Certificados de
Depósito Bancário — com correção monetária
negociados no mercado secundário atingiram
semana passada de J7,5% a 18% ao ano para
emissões com 180 dias de prazo.

Se esses papéis de menor prazo pagam
traxas tão elevadas, se explica o porquê do
interesse dos bancos estaduais de desenvolvi-
mento cm obter do Banco Central autorização
para emitirem CDBs com 180 dias de prazo. O
pedido é resultado de reunião realizada no Rio
esta semana.

Os BDs só podem emitir CDBs com 360
dias de prazo em diante e estão cm grandesdificuldades para renovar papéis emitidos ao
longo cio ano passado, sobretudo do início do
segundo semestre em diante, para buscar rc-
cursos necessários à realização de obras com
finalidades eleitorais.

A captação de recursos via bancos de
desenvolvimento ou bancos comerciais nos
Estados onde não há banco de desenvolvimen-
to foi a saída de muitos ex-governadores para
fugirem aos vetos do Senado ao aumento do
endividamento externo e aos controles da
dívida pública interna pelo Banco Central.

O único prejudicado

De todo este rocambolesco episódio que
envolveu o Presidente Figueiredo e o Ministro
das Minas e Energia em torno da recondução
do engenheiro ürfila Lima dos Santos para a
diretoria de produção da Petrobrás, à revelia
do presidente Shigeaki Ueki, apenas uma pes-
soa saiu diretamente prejudicada: o superin-
tendente de perfuração da Petrobrás, enge-
nheiro Hélio Lins Falcão, que há dias foi
informado por Ueki da sua próxima indicação
para a diretoria de produção da estatal do
petróleo. Falcão chegou a comprar um terno
novo para a posse.

¦ ¦ ¦

Pode usá-lo na posse de Jocl Rennó, seu
superior hierárquico.

Tudo é lucro

Todas as 11 regiões em que se dividem as
cadernetas de poupança no país conseguiram
fechar a semana entre 25 e 29 de abril com
captação positiva. Em nenhuma delas, entre-
tanto, o saldo cresceu mais do que 0,90%,
segundo levantamento da Associação Brasilei-
ra das Entidades de Crédito Imobiliário e
Poupança — ABECIP.

Em cruzeiros, o resultado da semana sig-
nificou a entrada líquida de mais Cr$ 17 bilhões
905 milhões. Na média, o número eqüivale a
um crescimento de 0,22% sobre o saldo da
semana anterior, de Cr$ 8 trilhões 100 bilhões.

Os números podem parecer tímidos, mas
para quem já perdeu Cr$ 400 bilhões nessa
virada de trimestre e espera chegar à próxima
virada, em julho, conseguindo zerar essas
perdas, tudo é lucro.

Reserva técnica

Às voltas com problemas de difícil solução
em seu orçamento para investimentos esse
ano, o Banco Nacional da Habitação — BNH
— tem um último trunfo para garantir parte ,
dos Cr$ 450 bilhões que pretendia investir em
1983 — a esta altura com seu potencial já
reduzido à metade, segundo os técnicos do
banco.

As reservas de títulos do Governo em
poder do banco são estimadas em Cr$ 180
bilhões, formadas com recursos do Fundo de
Assitência à Liauidez — FAL. Se a coisa ficar
muito preta, o banco pretende resgatá-los no
mercado para fazer dinheiro.

Pagamento em espécie

As usinas de Campos poderão pagar a sua
dívida com o Estado referente ao ICM, em
torno de Cr$ 4,5 bilhões, com açúcar e álcool.
Entendimentos neste sentido já vêm sendo
mantidos pelos próprios industriais, interessa-
dos em regularizar a situação.

A afirmação é do Secretário Estadual de
Fazenda, César Maia, ao visitar ontem a re-
,ião, quando anunciou que o eixo Campos-
/lacaé-Itaperuna, envolvendo parte da Baixa-

da litorânea e o Norte fluminense, é realmente
a área preferencial do Governo Brizola para o
desenvolvimento do Estado do Rio, como
medida capaz de refrear o crescimento dos
problemas da região metropolitana.

Internacionais

O presidente do Banco do Nordeste do
Brasil, Camilo Calazans, foi eleito novo líder
da Associação Latino-Americana de Institui-
ções Financeiras de Desenvolvimento (Alide),
em substituição ao venezuelano Adolfo Nass.
O ex-Ministro da Fazenda, Karlos Rischbieter,
foi designado presidente do Conselho Cônsul-
tivo, em lugar do dominicano Tomas Pastoriza.

O presidente da empresa saudita First Ara-
bian Corp., o libanês Roger Tamraz, está
tentando comprar a subsidiária italiana da
Standard Oil, segundo informou o boletim
Mideast Report, em seu último número. No
ano passado, a empresa teve uma receita de 7,8
milhões de dólares e quer sair do mercado
italiano, em função dos prejuízos resultantes
da política de preços e desvalorização da lira.

O chanceler romeno Stefan Andrei reúne-se
hoje com o secretário norte-americano, Geor-
ge Shultz. numa tentativa final de evitar que o
seu pais perca o status de nação mais favoreci-
da no comércio com os Estados Unidos.

fH

Petrobrás 
quer preços 

reais 
para 

os derivados

Viacava quer conseguir

superávit exportando

mais matérias-primas
Romualdo de Barrós

Os produtos Industrializados Jó representam 60% da
pauta de exportação brasileira, mas a escassez de finan-
ctamento para colocá-los no mercado Internacional está
levando o diretor da Cacex, Carlos Viacava, a dar mais
ênfase às matérias-primas, ao contrário de seu anteces-
sor, Benedito Moreira, que esperava chegar ao superávit
vendendo supérfluos.

O perfume francês, o caviar russo, o charuto cubano
e os filmes de faroeste Italianos são exemplos de produ-
tos supérfluos bem sucedidos na exportação. No Brasil, o
fumo capeiro (que envolve os charutos) e a aguardente de
cana (cachaça) valorizaram-se de 1980 até agora, em
dólares, enquanto caiam os preços de alimentos como o
açúcar refinado, o café solúvel e o óleo de soja bruto,
segundo estatística da Cacex.

Quem tem lucro
Exportar dá lucro. Exportador ganha dinheiro

com tudo o que vende. Abrimos a exportação de madeira
em bruto, e creio que esse é um bom produto. Espero a
recuperação das cotações no segundo semestre, para
ajudar a garantir o superávit de 6 bilhões de dólares este
ano — afirmava, na quinta-feira, o diretor da Cacex:,
Carlos Viacava.

De seu gabinete estava saindo o presidente da Asso-
ciaçáo dos Exportadores Brasileiros, Humberto da Costa
Pinto Jr., que concordou em parte com Viacava.

O Brasil está competitivo na linha industrial.
Tem preço e produto. Mas falta financiamento para o
comprador, lá fora. Realmente, não há casos de gravosi-
dade (custo de produção superior ao preço de exporta-
ção) entre os manufaturados. Muitos produtos estão
dando dinheiro: confecções e calçados, por exemplo.
Esperamos que continue assim.

E Costa Pinto tem razões para se preocupar. Desde
que o Conselho Monetário Nacional divulgou a Progra-
mação do Setor Externo para 1983, ajustando a política
de exportação às negociações com o FMI, os analistas
passaram a insistir na tese da substituição de incentivos.

Armas e cavalos
Em exportação, o que dá dinheiro é a boa comer-

cializaçào. O Brasil tem grande potencial na área de
alimentos, e deve aproveitar as terras do cerrado. Mas os
manufaturados mantém o crescimento econômico, ge-
ram empregos. E com a diminuição do mercado interno
para máquinas e equipamentos a exportação é a saída.
Sem dúvida, no equipamento militar é maior o percen-
tual de ganho do que na exportação de produtos primá-
rios — admite o presidente da trading company Werco
Comércio e Indústria SA, Paulo Fernando Marcondes
Ferraz.

Seu grupo já vendeu armas brasileiras ao exterior e
negocia com o estaleiro espanhol Bazan uma associação
para a construção de barcos de guerra na Bahia, destina-
dos à exportação. Apesar das reservas naturais a esse
ramo, ele dá números: para chegar ao mesmo lucro
obtido por um vendedor de equipamento militar que
exporte 20 milhões de dólares, uma trading company
especializada em alimentos tem que colocar no exterior
200 milhões de dólares.

Outro exemplo de sucesso na abertura de novos
mercados é o dos cavalos de raça. O criador José Carlos
Fragoso Pires, do haras Santa Ana do Rio Grande (ele é,
também, presidente da Frota Oceânica Brasileira e
exportador de sal), lembra que essa atividade econômica
já ocupa o 8o lugar entre as principais fontes de renda nos
EUA.

No Brasil umas 80 mil pessoas vivem da criação de
cavalos ou trabalham em estabelecimentos hípicos, jó-
queis clubes e indústrias de utensílios para montar, de
acordo com estimativa do empresário. E mais de mil
haras estão espalhados por quase todo o território nacio-
nal. Para ele é uma atividade mais importante, do ponto
de vista social, do que a indústria de construção naval,
por exemplo.

Suas projeções indicam que basta um ^investimento
de um milhão de dólares para, em poucos anos, o retorno
chegar a um milhão de dólares anuais de exportação. Os
principais compradores estão nos EUA, Venezuela e
Espanha — para onde o grupo paulista San Antonio
vendeu, de uma só vez, 35 cavalos de raça.

O Brasil pode exportar uns 10 milhões de dólares
por ano, tomando-se para efeito de cálculo que um
cavalo de qualidade vale 20 mil dólares. E cavalo não
precisa de insumos importados, cresce com grama nacio-
nal, além de dispensar financiamento subsidiado —
concluiu o criador José Carlos Fragoso Pires.

Na Cacex — Carteira de Comércio Exterior do Banco
do Brasil, a tese defendida pelo ex-diretor, Benedito
Moreira, de que supérfluo é que dá lucro na exportação,
tem muitos adeptos. Embora concorde com o novo chefe,
Carlos Viacava, preocupado em fazer volume nas vendas
externas e, por isso, inclinado a abrir mercados para os
produtos agrícolas, o assessor de comunicação, Victor
Giudice, conta uma história:

Depois de ouvir 10 exportadores, em reuniáo da
qual participava o Benedito Moreira, o então Ministro da
Fazenda Karlos Rischbieter fez uma frase que contém
grande lição: é necessário, para o comércio externo, que
o povo inteiro, a partir de seus empresários, tenha
mentalidade exportadora; se caísse uma bomba no Ja-
pâo e sobrevivesse apenas um japonês, não levaria muito
tempo até que ele voltasse a exportar maquininha de
calcular para o Brasil.

Preço médio de exportação
US$/quilogramas

1980 1981 1982 1983
JAN/FEV

Oleo de soja bruto 0,562 0,492 0,436 0,421
Aqucar refinado 0,566 0,432 0,224 0,191
Cofe soluvel 7,081 5,367 5,682 5,639
Aguardente de cana 0,390 0,448 0,446 0,678
Fumo capeiro 10,245 8,343 11,712 13,118
Pedra semiprecioso (agata) 3,367 2,079 2,133 1,855
Fonte: Cacex

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLÉIA QERAL
EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato, ; termos dos Estatutos e
na forma da legislação vigen convoca os senhores
associados, que se encontrem em pleno gozo de seus
direitos sindicais, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-
DINARIA, a realizar-se em sua sede social, à Av. Rio
Branco, n° 277 Gr. 1310 — 13o andar — Rio de Janeiro, no
dia 18 de maio do ano em curso, às 19:00 hs. em primeira
convocação ou às 19:30 hs. em segunda e última, com
qualquer número, para, com base no parágrafo único do art
521, § 2o do artigo 549, § 2° do artigo 550. tudo da
Consolidação das Leis do Trabalho e na Portaria n° 2 de 8 de
janeiro de 1964, do Ministério do Trabalho sobre a seguinte
Ordem do Dia:

— Proposta de alteração de dispositivos estatutários:
— Proposta de abertura de créditos adicionais:
— Proposta de mudança e de locação da sede da

Entidade,
— Proposta de avaliação dos resultados do acordo de

cavalheiros recentemente feito entre o SOERJ e a DENTAL
MEIER

Rio de Janeiro. 13 de maio de 1983
JOSÉ ROBERTO DE MENEZES PONTES

Presidente do SOERJ
(P

Jorge Oliveira
O aumento real do preço dos

derivndos de petróleo, entre eles o
da gasolina — que custa hoje Cr$
210, o litro — seria uma das prlncl-
pais soluções para o equilíbrio fi-
nancelro da Petrobrás, segundo o
diretor comercial da estatal, Carlos
SanfAnna. Ele explicou que a solu-
çâo encontrada pelo Qoverno para
permitir à Petrobrás um "pequeno
lucro" no seu balanço do primeiro
trimestre minimiza o problema a
curto prazo. Náo evitará, entretan-
to, o crescimento do conta-petróleo
da Petrobrás com o Banco Central,
hoje em torno de Cr$ 250 bilhões,
mas que poderá beirar a casa dos
Cr$ 600 bilhões até o final de 83.

No balanço que será divulgado
esta semana pela Petrobrás vai
constar um "pequeno lucro". Para' que isso fosse possível, o Presidente
Figueiredo suspendeu por 90 dias,
com efeito retroativo a primeiro de
janeiro de 83, os dispositivos da
portaria 152 do Conselho Nacional
de Petróleo de 28 de abril de 1982.
Por esta portaria, a Petrobrás era
obrigada a pagar ao Banco Central
em 60 dias, Cr$ 293,41 pelo dólar —
favorecido pela compra de petróleo.
A suspensão da portaria livra a
Petrobrás desse pagamento, mas
em contrapartida aumenta a conta-
petróleo.

Na verdade, a suspensão da por-
taria permitirá a Petrobrás apre-
sentar lucro no primeiro trimestre
deste ano. E como ficará o resulta-
do do resto do ano? pergunta uma
fonta da empresa, para, em segui-
da. dizer quais os trés pontos que a
Petrobrás estava pleiteando: 1) —
aumentos trimestrais dos deriva-
dos sempre um pouco acima da
inflação; atualização dos preços do
barril do petróleo produzido no pais
(hoje ele é cotado a 25 dólares ao
câmbio de Cr$ 293,41. Pela cotação
oficial de Cr$ 474,29, o preço do
barril cai para 15 dólares e 90 centa-
vos); e a revogação da portaria do
CNP, dilatando os prazos de 60. pa-
ra 120 dias para a Petrobrás efetuar
o pagamento ao Banco Central pelo
dólar-favorecido e não pelo dólar
oficial da época.

O déficit da conta-petróleo —
que já vem crescendo há alguns
anos — é formado a partir da dife-
rença entre o preço que a Petrobrás
paga ao Banco Central pelo petró-
leo que compra e o valor do dólar
oficial. No momento, essa diferença
está em torno de Cr$ 250 bilhões.
Ela poderá chegar, segundo San-
t'Anna, a Cr$ 600 bilhões até o final
de 83, caso os preços dos derivados,
ainda favorecidos pelas eleições de
82, como diz SanfAnna, náo te-
nham seus preços reajustados rea-
listicamente.

Como era

Antes da suspensão da portaria
de terça-feira última pelo Presiden-
te Figueiredo, a Petrobrás teria que
pagar ao Banco Central em até 60
dias pelo petróleo que comprava
com o dólar-favorecido, equivalen-
te a Cr$ 293,41. Se passasse desse
período, era obrigada a pagar pela
cotação oficial (atualmente é de Cr$
474,29). Essa diferença, geradora do
déficit, acabou levando o Governo
a suspender esses pagamentos por
90 dias. Assim, de janeiro a março
deste ano, a Petrobrás não pagará
ao Banco Central a diferença de
cambio entre o dólar oficial e o
dólar-favorecido.

Essa medida foi tomada pelo
Governo para evitar que a Petro-
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SanfAnna acha que, comparada à inflação, a gasol

brasileira ainda é muito barata
brás apresentasse um balanço tri-
mestral com um déficit de CrS 80
bilhões, provocado pela diferença
entre o dólar-favorecido e o dólar
oficial, pelos empréstimos que a
empresa tomou no exterior para
ajudar o balanço de pagamento do
país e pela diferença entre o preço
que o Governo paga pelo barril de
petróleo produzido pela Petrobrás
e o que ela compra no exterior.

Mesmo assim, SanfAnna está
convencido que a decisão tomada
pelo Governo apenas "tapa o sol
com a peneira", pois o problema
está na inflação. Ele admite, inclu-
sive, que a gasolina brasileira está
entre as mais baratas do mundo, se
for considerada a inflação atual do
país. "Para terem seus preços rea-
justados realisticamente", disse
SanfAnna, "os derivados de petró-
leo teriam que subir mais do que a
inflação este ano".

— A rigor — acrescentou — os
derivados teriam que subir mais de
40%, além dos 25% que subiram em
fevereiro deste ano, muito abaixo
da inflação. Até o final deste ano,
ele admite que os derivados teriam
que ser reajustados mais 30% ou
40% do que a inflação mesmo pre-
vista para 100%.

Óleo nacional

Na opinião de SanfAnna, a Pe-
trobrás enfrenta outro problema
muito sério. O barril de petróleo no
país, por exemplo, está fixado em
25 dólares pelo Governo (pelo cám-
bio de 293 dólares 41 centavos).
Nesse caso, como a média dos pre-
ços internacionais por barril com-
prado pela Petrobrás está por volta
dos 30,dólares, a empresa não arre-
cada diariamente 5 dólares por ca-
da barril dos seus 320 mil que pro-
duz diariamente. Por dia a Petro-
brás perde 1 milhão 600 mil dólares,

diferença entre o petróleo compra-
do pela empresa no exterior e o
produzido no Brasil. O ajustamento
desses preços poderia minimizar
um pouco a situação financeira da
Petrobrás, como reconhece Sanf
Anna. Essa diferença não é compu-
tada como déficit, mas é dinheiro
que deixa de entrar na caixa da
Petrobrás.

Pela portaria do Conselho Na-
cional de Petróleo, a Petrobrás, se-
gundo SanfAnna, dificilmente fe-
cha em 60 dias seu câmbio das
compras de petróleo com o Banco
Central, efetuandoo pagamento
com o dólar-favorecido (Cr$
293,41). isso proporciona sempre
um aumento gradativo das suas
contas com o BC.

Assim, expirados os 60 dias, a
empresa é obrigada a desembolsar
pelo pagamento do petróleo o dólar
oficial pelo câmbio da época (hoje a
474 dólares 29 centavos). Essa dife-
rença — sem cobertura — passou a
ser denominada de contra-prédio.
Essa conta, segundo SanfAna,
cresceu muito nos últimos anos
porque a Petrobrás tem dificulda-
des de efetuar o pagamento no pra-
zo de 60 dias depois de refinar o
petróleo no país.

Por exemplo, diz SanfAnna, o
petróleo comprado no Oriente Mé-
dio demora 45 dias para chegar ao
Brasil. Aqui, o produto é estocado
por mais alguns dias, depois refina-
do e distribuído. Quando começa a
ser comercializado, o prazo de 60
dias se esgotou, o que obriga a
empresa a pagar o Banco Central
pelo dólar oficial e náo pelo dólar
favorecido. Para equilibrar a recei-
ta de Petrobrás, SanfAnna é de
opinião que além de várias alterna-
tivas que o Governo tem em mãos
para adotar, esta nos aumentos dos
derivados de trés em trés meses a
solução mais imediata.

Langoni nega 
pedido 

de mais crédito

Nova Iorque — O presidente do
Banco Central, Carlos Geraldo
Langoni, desmentiu ontem, numa
entrevista à agência de notícias As-
sociated Press (AP) as versões de
que o Brasil está tentando obter
créditos adicionais para solucionar
seus problemas financeiros. "Náo
temos intenção nem necessidade
de pedir novos créditos aos ban-
cos", disse Langoni.

Langoni, que chegou a Nova Ior-
que sexta-feira, assegurou que sua
viagem tem o objetivo de "simples-
mente acelerar a liberação dos fun-
dos já prometidos". Ele admitiu,
entretanto, que o Brasil atravessa
um período que classificou de "es-
cassez de recursos" e, por isso, atra-
sou cerca de 550 milhões de dólares

no pagamento de sua dívida exter-
na. Os atrasos, segundo ele, têm
sido em média de doze dias e afir-
mou que essa situação é "uma fase
passageira devida a problemas cir-
cunstanciais com as exportações".
Assegurou que até setembro o paísvoltará a pagar em dia suas contas.

O presidente do Banco Central
disse que se reunirá durante esta
semana com funcionários do Fundo
Monetário Internacional — FMÍ —
para apresentar-lhes o quadro das
atividades econômicas do Brasil no
primeiro trimestre de 1983. "Se bem
que não posso revelar o resultado
antes de informar ao FMI, há moti-
vos para otimismo", disse.

Na entrevista à AP, Langoni as-

segurou que "tudo parece indicar
que poderemos manter o nível de
600 milhões de dólares de superávit
mensal na balança comercial ate o
final do ano. E explicou que a des-
valorização do cruzeiro em 30%, o
fortalecimento da economia norte-
americana e a queda dos preços do
petróleo estão contribuindo para a
melhora do panorama do comércio
exterior brasileiro.

Langoni disse que continuará
seu esforço junto aos bancos inter-
nacionais privados para restabele-
cer as linhas de créditos aos bancos
brasileiros nos níveis anteriores à
crise. Afirmou que são necessários 1
bilhão 500 milhões de dólares adi-
cionais às linhas de créditos exis-
tentes hoje.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA
E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMUNICADO

O CREA-RJ informa aos engenheiros, arquitetos
e agrônomos que contratou com o DIEESE, em
cooperação com o SINDICATO DOS ENGENHEI-
ROS, do SINDICATO DOS ARQUITETOS e da ASSO-
CIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS, deste
Estado, uma ampla pesquisa de MERCADO DE
TRABALHO e solicita aos profissionais que forneçam
aos entrevistadores que os procurarem as informa-
ções que se fizerem necessárias, contribuindo, desta
forma, para o maior êxito da pesquisa, que redundará
em benefício da coletividade interessada.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1983.
DARCY ALEIXO DERENUSSON

Presidente do CREA-RJ
(P

BABY BOGGY

Transformações

Rua Malett, 227 — Av. Brás de Pina, 1396
Tels: 260-3677 - 230-0050 - 391-5552 - 391-7615
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Carlos Alberto (Ê) orienta a defesa, principalmente Leandro (D), que poderá jogar no lugar de Figueiredo

Fórmula I

Pegue o Dinheiroe Corra

Caça-Niqueis

NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE Rio de Janeiro — Domingo, 15 de maio de 1983

Carlos Alberto exige vitória do Flamengò

Sem saber se ;vai còn-
tar com Figueiredo — vai
fazer teste hoje pela ma-
nhâ e, caso não passe,
deve ser substituído por
Carlos Alberto, passando
Leandro para a zaga cen-
trai — o Flamengo en-
frenta o Atlético-PR, ho-
je à tarde, podendo ser
derrotado por uma dife-
rença de dois gols que
mesmo assim estará cias-
sificado para disputar a
final do Campeonato Na-
cional, contra o Atlético
Mineiro ou Santos, que-
decidem o outro üna-
lista.

O técnico Carlos Alber-
to Torres está otimista
com a atual fase do Fia-
mengo e garant^ que se-
quer pensa em empate."Somos profissionais e o
primeiro objetivo é a vi-
tória, sempre. Imagino
que o Atlético será obri-
gado a atacar, pois preci-
sa marcar três gols e isto
vai dar um bom espaço
para nosso ataque".

TRANQÜILO

Os jogadores se exerci-
taram pela manhã na
Gávea com uma anima-
da pelada. Vítor, que
atuou no time de camisa
vermelha, fez quatro gols
e foi o destaque da brin-
cadeira. Nem mesmo
quando Figueiredo sen-
tiu um tostão na coxa e
teVe que abandonar o
treino houve qualquer
preocupação. Segundo o
médico Célio Cotechia, o
jogador terá que ser sub-
metido a um teste hoje,
mas tem boas possibili-
dades de recuperação:

Vamos fazer o teste,
mas acredito qué dará
para o Figueiredo jogar.
Há tempo pára sua recu-
peração. 4

Tranqüilo, Carlos Al-
berto Torres não se aba-
lòu com a contusão do
jogador: y

Já passei por situa-
ções mais difíceis. Se o
Figueiredo não puder jo-
gar, desloco o Leandro
para a zaga central e po-
nho o Carlos Alberto na
lateral-direita. Em últi-
mo caso, posso pensar no
Ademar. O importante é
que os que entrem em
campo se empenhem e
mantenham o espírito de
luta mostrado até agora,
porque futebol todob
tèm.

Para o banco de réser-
vas estão relacionados
Cantarele, Carlos Alber-
to, Ademar, Cocada (via-
Jou substituindo' Mozer),
Robertinho e Bebeto.

Em Curitiba, a
confusa chegada

Curitiba — A festiva
chegada do Flamengo a
esta cidade por pouco
não se transforma em
tragédia. Mal o folkker
pousou no Aeroporto
Afónso Pena, uma multi-
dâo de torcedores inva-
diu á pista. As hélicés do
aparelho ainda, giravam
e um pai, com .9 filho'no
colo, na ânsia de mostrar
os jogadores, por pouco
não é atingido.

Para a sorte dele, ainda
. houve tempo'de, um fun-

cionário de pista dar um
grito e jogar o qprpo em• sua direção. Só assim ele
percebeu a hélice e teve
tempo de parar. Porém,
não ficòu nem um pouco
assustado. Pelo menos,
continuou com o filho no
colo e se dirigiu apressa-
damente até a escada do
pequeno avião, no justo
instante em que descia
Zico, acompanhado de
Sandra, sua mulljer.

Zico concedeu inúme-
ras entrevistas e se dei-
xou fotografar ao lado de
muitos torcedores. Os jo-
gadores embarcaram no
ônibus que os esperava
na pista mas, até que o
veículo conseguisse ma-
nobrar em meio àquela
confusão, perdeu-se pelo
menos uma hora.

Alais Atlético/PR x Fia-
meiigo nas páginas 4 e 5.
Atlético/MG x Santos está
nas páginas 7 e 8

Atlético/PR x Flamengo

Local: Couto Pereira
Horário: 17 horas
Juiz: José Assis Aragáo.
Flamengo: Raul; Leandro (Carlos, Alberto), Figueiredo
(Leandro), Marinho e Júnior; Vítor, Adílio e Zico; Elder,
Baltasar e Júlio César.
Técnico: Carlos Alberto Torres.
Atlético: Roberto; Sotter, Jair Gonçalves, Flóvio e Sérgio
Moura; Detti, Nivoldo e Assis; Capitão, Washington e
Abel.
Técnico: Hélio Alves.

Zico elogia força de

vontade de todo time
Zico está confiante em uma boa apresentação do

Flamengo esta tarde. Ele acha que se o time mantiver
a mesma força de vontade dos últimos jogos, não terá
problema para se classificar:

É claro que jogando em Curitiba 'o Atlético
será um adversário mais difícil, porque vai contar
com o apoio de sua torcida. Mas se mantivermos o
mesmo padrão dos últimos jogos, sairemos classifica-
dos para disputar a final do Campeonato Nacional.

Após o treino de ontem, Zico conversou com seu
procurador João Batista, mas nada quis revelar sobre
a negociação para a renovação de seu contrato, que'termina no final do mês:

Por enquanto estamos só conversando. As
negociações prosseguem e vamos ver como fica.

Após o Campeonato Nacional Zico vai participar
do amistoso de despedida de Paul Breitner, na Ale-
manha, e até lá aguarda o acerto do novo contrato.

Só não jogo é sem contrato, afirmou.

Marinho só quer mais

sorte nas conclusões
Há algum tempo ele é um dos destaques do time

do Flamengo, pela precisão de suas intervenções na
defesa e a decisão com que parte para o ataque.
Marinho acha que está faltando apenas uma coisa
para que seu rendimento melhore: sorte nas finaliza-
ções: Faço tudo certo e chega na hora de concluir a
jogada estou dando azar. Contra o Atlético, no Rio,
perdi duas chances. A primeira, porque me desequili-
brei; a segunda, passou rente à trave. Espero que
nesta segunda partida a sorte vire e esteja do meu
lado. Quém sabe não faço lá os gols que não consegui
aqui? Vai ser mais difícil, porque o Flamengo deve ser
mais cauteloso, mas não custa tentar se houver
oportunidade.

Sem saber quem será seu companheiro de zaga,
já que Figueiredo vai fazer um teste pela manhã,
Marinho vê na entrada de Ademar a melhor solução,
caso Figueiredo não possa mesmo jogar:

ÉI1111I1É11
Raul acha que terá uma sensação diferente

O paranaense Raul

contra seu ex-clube
Emoção, mesmo, quem vai ter hoje à tarde é o

goleiro Raul. Paranaense e simpatizante do Atlético,
esta será a terceira vez em toda sua carreira que vai
enfrentar o time onde iniciou sua carreira:

Muita gente pode não acreditar, mas vai ser
uma sensação diferente. Jogar no Paraná, pela tercei-
ra vez, e contra o Atlético. De uma certa forma estou
até emocionado. Agora é aguardar e ver como será o
jogo.

Raul normalmente não gosta de viagens de avião,
apesar de a toda hora estar dentro de um. Ficou
satisfeito quando soube que o avião seria um Fokker:

Este avião é bem melhor porque no caso de
acontecer qualquer coisa, ele ainda tem a chance de
planar. De qualquer maneira, já garanti ficar mais um
dia em Curitiba, visitando parentes, e assim adiarei
por um dia a volta em avião de carreira.

voleibol

Boliche

Matemágica

Acerte Seu Número

a sua marca

PHILIPS
PHILIPS

Botafogo
Praia de Botafogo, 400

¦ Tel.: 286-1522

BarraShopping
Av. das Américas, 4666
Tel.: 325-0311 (PABX)

Niterói
Rua São João, 42
Tel.: 719-7388

Único sistema verdadeiramente completo,
inclusive com teclado alfanumérico
Inclui todos os controles para jogar qualquer dos jogos
Grande número de jogos de Ação, Esportes, Educação
e Estratégicos disponíveis
Vários níveis de intensidade de ação
Coleção de cartuchos multijogos
Acoplável a qualquer televisor em cores ou preto e branco,
sem necessidade de adaptação

Preço de lançamento Cr$ 150.000,

ou 15mens. iguais de Cr$ 19.150,

Total a prazo CrS 287.250,
sem entrada

Cartuchos apartirdeCrS 17.000,

OE 2" A 6", DAS 9 AS 22 H E AOS SÁBADOS. DAS 9 AS 18 30 H
SEARS BARRASHOPPING. DE 3' A S«BADO. DAS 10 AS 22 H • 2*. DAS 14 AS 22 H
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Roger de Moraes (C) foi vencedor no geral, com Dolabela (È) em 2o e Tizano em 3"

Ari Gomes
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Dawn IVebb ganhou a categoria feminina e achou que podia ter feito tempo melhor

Carlos Bianchini Haroldo de Andrade

Paulo Lopes Fernando Sérgio

CCMA

(Mm

Veja nos Cadernos de Classificados algumas das
nossas melhores ofertas.
Imóveis novos e usados com financiamento em
15 anos.

2 n ESPORTES ? domingo, 1Ç/8/83 _e AMADOR JORNAL DO BRASIL

A BANDEIRANTES

TEM A MELHOR

EQUIPE DO RAMO

RÁDIO BANDEIRANTES

UM PASSO A FRENTE NA COMUNICAÇÃO

Roger e Dawn Webb vencem o Triatlon do Rio

A Rádio Bandeirantes
reuniu os melhores
comunicadores do •
rádio e criou uma
programação
dinâmica qúeyem, dia
a dia, se firmando cada •
vez mais na preferência
dos ouvintes.
Nomes consagrados e
novos valores para lhe
oferecer o melhor.
Mude para melhor!
Mude para 1.360 KHZ

Treinado pelo técnico de
natação do Flamengo, Al-
berto Klarque Inscreveu 10
competidores —, Roger ob-
teve o tempo de
Ih56m41s08. Em segundo
lugar ficou Carlos Dolabe-
la Peixoto, da Coca-Cola,
com Ih57m07s, que dlspu-
tou o Triatlon do Havai no
ano passado, e, em tercei-
ro, Luís Eduardo Tlzzano,
também treinado por Klar,
do Flamengo, com
Ih59m53s02.

DESCLASSIFICAÇÕES

O tempo de Dawn Webb
foi de 2hl6m33s02 mas po-
deria ter sido melhpr caso
sua bicicleta não 'tivesse

quebrado as marchas em
meio à prova. Abraçada à
sua amiga Kathy Molitor,
também corredora, Dawn
chorou muito e disse que o
Triatlon foi mais emocio-
nante que a maratona,
prova que ela disputa há
algum tempo. A segunda
mulher a chegar foi Angela
Salgado Chermont, da
Corpore, com 2hl8m45s05
e a terceira Mônika Regina
Lucena, da Company, com
2h23ml4s06.

O norte-americano Kurt
Madden, sexto colocado
no Triatlon do Havai e
quarto no de Santa Môni-
ca, cruzou em primeiro lu-
gar, com boa vantagem so-
bre os demais competido-
res. Mas ele errou o percur-
so no ciclismo, mal orien-
tado pelos motociclistas
que acompanhavam a pro-
va e acabou desclassifica-
do. Mas ele era mesmo
hors-concours.

Osmar Campezatto, da
Capemi, chegou em segun-
do, mas também acabou
desclassificado porque na
prova de ciclismo errou o
percurso, encurtando-o. O
mesmo aconteceu com
Marcelo Teixeira, da Cana-
longa, que foi desclassifi-
cado por erro de percurso
deixando Roger de Mo-
raés, quarto a cruzar, com
a Vitória e a passagem pa-
ra o Havai. Os três primei-
ros desclassificados tam-
bém deixaram de passar
por um dos postos de fisca-
lização.

Um público de mais de
cinco mil pessoas, espalha-
do pela arquibancada
diante do pódio, pelas
aréias da praia próxima ao
pier da Marina da Glória e
pelos jardins do Aterro por
onde passavam os compe-
tidores. assistiu a prova,
vibrando a cada passagem
e comovendo-se com os pe-
quenos acidentes — como
um pneu furado ou uma
leve contusão.

Ós resultados dos de-
mais competidores — dos
400 inscritos apenas 35 de-
sistiram da prova — estão
sub júdice e deverão ser
publicados no JORNAL
DQ BRASIL de terça-feira.
O I Triatlon do Rio de Ja-
neíro, organizado por VI-
VA, Promoções Esporti-
vas, contou com competi-
dores famosos — como
Fernando Nabuco, ex-
presidente da Bolsa de Va-
lorçs de São Paulo e presi-
dente da CORPORE —
Corredores Paulistas Reu-
nidos — e com torcedores
animados como a recordis-
ta brasileira dos 200 me-
tros, nado borboleta, Pau-
la Amorim, o superinten-
dente da SUDERJ, Rob-
son Gracie e Vanessa Fi-
gueiredo, melhor brasileira
colocada na Maratona
Atlântica-Boavista JOR-
NAL DO BRASIL do ano
passado. Vanessa, acom-
panhada do filho, Evan-
dro, entregou os prêmios— bandejas de prata — às
mulheres vencedoras.

ROGER SURPRESO

Roger de Moraes, de 17
anos, atleta do Flamengo,
e Dawn Webb, das Casas
Pernambucanas, foram os
vencedores do I Triatlon
do Rio de Janeiro dlspu-
tado ontem em um quilô-
metro de natação na Praia
do Flamengo, 43 quilôme-
tros de ciclismo pelo Ater-
ro do Flamengo e Avenida
Perlmetral até a Rodovlô-
ria e 11 quilômetros de cor-
rida também pelo Aterro.
Eles ganharam uma passa-
gem para disputarem o
Triatlon do Havaí.

Ciro, o 1 
° 

na natação

A largada para a prova de natação
atrasou em cerca de seis minutos por-
que muitos competidores, na ânsia de
conseguir uma melhor posição próxima
às bolas de isopor que marcavam o
percurso, se adiantarem quase 50 me-
tros mar adentro. A partida foi dada em
meio à muita gritaria com os nadadores
acompanhados de perto por três lan-
chas do Corpo Marítimo de Salvamento
e da organização do Triatlon.

O nadador do Fluminense e da equi-
pe brasileira, Ciro Delgado, que pouco
antes da largada esperava fazer um
tempo entre 10 e 11 minutos devido ao
mar ligeiramente batido, foi o primeiro
a surgir na praia, bem à frente do segun-
do colocado. Ciro chegou "inteiro" e
muito aplaudido pela grande torcida
que não sabia que se tratava de um dos
melhores nadadores brasileiros da atua-
lldade. O que podia ser confirmado por
seu tempo ontem, excelente — seis ml-
nutos.

A primeira mulher a cruzar também
foi muito aplaudida — .era Leticia Fur-
tado que, um pouco cansada, foi estimu-
lada pela torcida para procurar logo o

No final, emocionado
com o prêmio, Roger divi- _
diu sua alegria com os ou-
tros concorrentes:

— Na verdade, esse pri-
meiro lugar é de todos que
se esforçaram e completa-
ram a prova — disse.

'vi»»;* : - • :j
A natação foi bastante equilibrada: vários chegaram juntos

boxe e trocar de roupa para a prova de
ciclismo. A corredora Regina Portugal
cruzou com 14 minutos, ligeiramente
cansada.

Entre os oito e os nove minutos,
grande parte dos competidores chegou
à praia próxima ao pier da Marina da
Glória, causando grande agitação entre
os componentes da organização da pro-va. Apenas quatro dos 400 competido-
res desistiram da prova de natação porcausa de càimbras e cansaço, um deles
logo nos primeiros 100 metros de prova,os outros quando faltava pouco para
chegar à praia.

O último a chegar, Jorge Lopes Mu-
niz (089), deu a impressão de que desisti-
ria quando ainda faltavam cerca de 100
metros para chegar à praia. Consultado
pelos salva-vidas da lanchas que davam
assistência ao Triatlon ele insistiu em
ficar até o fim. Na praia, trocou de roupa
e quando subiu em sua bicicleta, muitos
concorrentes da prova de ciclismo já
pediam passagem para curzar a linha de
chegada. Mas ele partiu decidido, entre
aplausos e gritos de estímulo.

- Ó primeiro lugar ontem
não deixou de surpreender
Roger de Moraes, nadador
e corredor preparado por
Alberto Klar no Flamengo.
Ele confessou que vem se
preparando para o Tria-
tlon no Havaí mas que, até
agora, esteve mais preocu-
pado com a resistência,
deixando a velocidade pa-
ra segundo plano. Este ano
ele entrou para a escola de
ciclismo do Tijuca Tênis
Clube para aperfeiçoar-se
em mais este esporte e tor-
nar-se um atleta regular.

JUUO BOGORICIN IMÓVEIS
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brasileiro Piquet fez o terceiro tempo ontem, novaniente sob chuva, mas prevaleceu a marca da vdspera

primeira prova. O carioca Nelson Balestieri, segun- 23. John Watson Irlanda Mclaren 1 min30s283
do na competi^ao, sai hoje na terceira fila com 24. Corrado Fabi Italia Osella Imin30s495
sexto tempo — 3ml3s65. DepoisdeSiposclassifica- 25. Eliseo Salazar Chile March Imin31s229
ram-se Carcasci, H. Jose David (SP), Aderbal Grillo 26. Piercarlo Ghinzani Italia Osella Imin35s572
e Mario Petrelli Filho, seguido de Nelson Balestieri. J 

~ SP°rte mes°"redondo (Cono1 9) do e Jose Inacio Teles) ga- , .nharam de 15/4 e 15/3.
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dusivo sistema de isolamento _ 
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Brastemp Advanced
Super Luxo 6 bocas
Tampa de vidro balanceada —
Acendimento super áutomâti-
co total — Termoseletor —¦
Super queimador — Chapa
churrasqueira modular — No-
vo painel de comando — For-
no e estufa — Exclusivo siste-
ma de isolamento térmico to-
tal.

Brastemp Advanced
Gran Luxo 6 bocas
Tampa de vidro balanceada —
Novas trempes modulares —
Chapa churrasqueira modular
— Super queimador — Ter-
mostato — Novo painel de co-
mando — Acendimento super
automático total — Forno e
estufa — Exclusivo sistema de
isolamento térmico total —
Grill infra vermelho.

Brastemp Advanced
Super Luxo — 4 bocas
Acendimento super automáti-
co total — .Tampa de vid ro ba-
lanceada — Termoseletor —
Novo painel de comando —

•Super queimador — Novas
trempes modulares — Forno
— Com ou sem estufa — Ex-
clusivo sistema de isolamento
térmico total.

Brastemp Advanced
Gran Luxo 4 bocas
Tampa de vidro balanceada —
Novas trempes modulares —
Novo painel de comando —
Chapa churrasqueira modular
— Termostato — Super quei-
mador — Rotisseric (espeto
rotativo) — Acendimento su-
per automático total — Forno
e estufa — Exclusivo sistema

de isolamento térmico total.

Brastemp 320 litros
Maior espaço interno — Maior durabilidade —
Maior eficiência e economia — Aproveitamento
total do espaço disponível — Garantia automáti-
ca.

Brastemp 280 litros
Maior espaço interno — Maior durabilidade —
Maior eficiência e economia — Aproveitamento
total do espaço disponível — Garantia automáti-

Bastemp Duplex 440 litros
Maior espaço interno — Maior durabilidade —
Maior eficiência e economia — Aproveitamento
total do espaço disponível — Degelo automático
— Garantia automática.

Brastemp Frost Free 420 litros
Elimina a necessidade de descongelamento —
N3o forma crostas de gelo — Frio adequado e ho-
mogêneo para todos os alimentos — Refrigeração
mais rápida — Gelo mais rápido — Alimentos
conservados por mais tempo — Garantia total.

JORNAL DO BRASIL AMADOR

Piquet larga na 3a 
fila 

e Lauda é eliminado

Brasileiras

vencem Cuba

por 3 a 0

Montecarlo — Nélson Piquet, com sua Bra-
bham BT-52, larga hoje na terceira fila para o
Grande Prômlo de Mônaco de Fórmula-1, quinta
prova do Capeonato Mundial'de Pilotos de 83. Ele
fez o sexto tempo nos treinamentos classlflcatórlos
— Im27s273. Na primeira flla saem dois franceses,
porém rivais — Alaln Prost, da Renault, que fez
Im24s840 e Renó Arnoux, da Ferrari, com
Im25sl82.

Os dois outros brasileiros da Fórmula-1 conse-
guiram ficar entre os 20 pilotos que largam hoje no
difícil circuito da cidade de Mônaco. Chico Serra, da
Arrows, fez o 15° tempo, com Im28s784 enquanto
Raul Boesel conseguiu superar a quebra da suspen-
sâo hidráulica dianteira de sua Llgier e sal na
penúltima fila — 18° tempo com Im20s222.

Ausentes

A classificação do Mundial de Pilotos é a se-
guinte: 1. Nélson Piquet e Alain Prost, 15 pontos; 3.
Patrick Tambay, 14; 4. John Watson, 11; 5. Niki
Lauda, 10; 6. René Arnoux, 8; 7. Jacques Lafitte, 7;
8. Keke Rosberg, 5; 9. Eddie Cheever e Marc Surer,
4: 11. Johnny Cecotto, 1. ' ¦

Sipos é o 
"pole99 

no

Brasileiro de F-Fiat

mÊf lTfirrinr,..-
O brasileiro Piquet fez o terceiro tempo ontem, novamente sob chuva, mas prevaleceu a marca da véspera

kloir Maciel
Santa Clnra, Cuba — O i

técnico da Seleção Cubana ; >
de vôlei feminino, Gilberto n
Laclta, fleou tâo irritado •;
com a derrota, ontem, para
a Seleçüo Brasileira (3 a 0),
que obrigou suas jogado-
ras a treinar por 1 hora e 40
minutos, após o jogo, e a
correr do estádio até o ho-
tel, distante 3,5 quilóme-
tros.

De fato, a Seleção Brasi-.
leira deu um verdadeiro
show na segunda partida
disputada em Cuba (per-
deu a primeira por 3 a 1).,
Vera Mossa e Jaquellne en-
tuslasmaram o público,
mostrando um perfeito en-
trosamento na rede. Tam-
bem o bloqueio (Regina
Uchôa, Heloísa e Fernan- j
da) funcionou perfeita-
mente, apesar de as joga-
doras cubanas serem mais
altas. Dulce, a outra corta-
dora, esteve muito bem.

No jogo de ontem (par-1,
ciais de 15/12, 15/12 e 15/8),-"
despontou com muita evi-~ *
dència a técnica de Vera'
Mossa, um jogadora de',
apenas 19 anos que tem
tudo para se tornar a prin- '
cipal cortadora do Brasil.
Só falta um pouco mais de
corpo (Vera é magra). E ela
sabe disso. Tanto que já '1
começou um intenso tra- ¦
balho com peso, para au-
mentar sua capacidade fi-
sica.

A Seleçáo viaja agora
para a cidade Santa Clara, .
onde jogará dias 16 e 17. * ¦
Depois seguirá para San '
Jose de Havana (jogos dias '
20 e 21), e encerrará a série
em Havana, dia 23. Em se-.
guida embarcará para o ,
México, onde fará quatro -
jogos. Além da vitória da
Seleção, à noite, a comis-
são técnica festejou o re-
sultado do desafio contra a *
comissão cubana. Os bra-
sileiros (Nuzmam, Rada-,,
més Latari, Ênio Figueire- I
do e José Inácio Teles) ga-
nharam de 15/4 e 15/3.

As chuvas de ontem, previstas desde a véspera,
Impediram um bom treino para tomada de tempo.
E aconteceu a grande surpresa da F-l deste ano.
Niki bauda, da McLaren e John Watson, da MacLa-'
ren, não conseguiram melhorar seus tempos de
sexta-feira e ficam de fora na corrida de hoje.

Esta é a primeira vez em 12 anos de carreira e
131 corridas que Lauda não consegue se classificar
para um GP. Ele vendeu os GPs de Mônaco de 75 e
de 76. para Watson, a desclassificação não é novida-
de — ele ficou de fora do GP de Mônaco de 80 — mas
sem dúvida vem frustrar sua tentativa de sagrar-se
campeão do mundo. Nos treinos extra-oficiais de
ontem, pouco antes da chuva, Watson e Lauda
haviam conseguido excelentes tempos, melhores
mesmo dos que o obtido por Alain Prost, pole
position.

São Paulo — O paulista Atila Sipos, da equipe
Sultan, larga hoje na pole position na segunda
etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula-Fiat,
prova marcada para Interlagos. Ele obteve o me-
lhor tempo nos treinos classificatórios de ontem —
3m08s94. O segundo a largar é Paulo Carcasci
(equipe Gradiente), com 3ml0s21.

Não se classificaram para o GP de hoje: Bruno
Giacomelli (Itálida Toleman, o austríaco Niki Lau-
da e o irlândes John Watson, da McLaren, o italiano
Corrado Fabi, da Osella, o chileno Eliseo Salazar,
da March, e o italiano Piercarlo Ghinzani, da
Osella.

Atila Sipos lidera o Brasileiro pois venceu a
primeira prova. O carioca Nélson Balestieri, segun-
do na competição, sai hoje na terceira fila com o
sexto tempo — 3ml3s65. Depois de Sipos classifica-
ram-se Carcasci, H. José David (SP), Aderbal Grillo
e Mario Petrelli Filho, seguido de Nélson Balestieri.

Malik ganha de novo no Sul
Porto Alegre — O cario-

ca João Alberto Malik de
Aragáo, com grande atua-
çáo, venceu também a se-
gunda prova da série prin-
cipal do Concurso Banco
Safra de Hipismo.

Montando Aquarius, ele
fez o percurso com três fal-
tas e em 99s.

Na série preliminar, o
vencedor foi o mineiro Ví-
tor Alves Teixeira, com
Roi-T-Coeur Cepel, com 0-
49s.

HOJE NA TV
9h — Repeteco Espetacular — os melhores clássicos do futebolbrasileiro (Canal 9)
10h25min — Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula-1. Direto docircuito de Mônaco (Canal 4)
10h45min — Futebol Internacional ao Vivo - Roma x Torino.Campeonato Italiano, direto de Roma (Canal 7)12h50min — Gol, o Grande Momento do Futebol — (Canal 7)13h50min — Boxe Sensacional — pesos médios — Carlos Antunes eJohnny Ferreira. Direto de Guarujá (Canal 7)
15p20min — Gigantes do Basquete Norte-Americano — SeleçãoLeste x Seleção Oeste (Canal 7)
16h50min — Futebol — Flamengo x Atlético do Paraná. Direto deCuritiba (Canal 4)
20h — Record nos Esportes — mesa-redonda (Canal 9)22h — Esporte Total — cobertura dos esportes em geral (Canal 2)22h — Gols do Fantástico (Canol 4)
22h — Show do Esporte — meso-redonda (Canal 9)

Os que largam

1. Alain Prost
2. Rene Arnoux
3. Eddie Cheever
4. Patrick Tambay
5. Keke Rosberg
6. Nélson Piquet
7. Andréa de Cesaris
8. Jacques Laffite
9. Jean-Pierre Jarier

10. Derek Warwick
11. Michele Alboreti
12. Marc Surer
13. Mauro Baldi
14. Nigel Mansell
15. Chico Serra
16. Manfred Winkelhock
17. Ricardo Patrese
18. Raul Boesel
19. Elio de Angelis
20. Danny Sullivan

21. Bruno Giacomelli
22. Niki Lauda
23. John Watson
24. Corrado Fabi
25. Eliseo Salazar
26. Piercarlo Ghinzani

França
França
EUA
França
Finlândia
Brasil
Itália
França
França
Inglaterra
Itália
Suíça
Itália
Inglaterra
Brasil
Alemanha
Itália
Brasil
Itália
EUA

Não
Itália
Áustria
Irlanda
Itália
Chile
Itália

Renault
Ferrari
Renault
Ferrari
Willianjis
Brabham
Alfa Romeo
Williams'
Ligier
Toleman
Tyrrell
Arrows
Alfa Romeo
Lotus
Arrows
ATS
Brabham
Ligier
Lotus
Tyrrell

largam
1 min29s552
McLaren
Mcloren
Osella
March
Osella

1 min24s840
1 min25sl 82
1 min26s279
1 min26s298
1 min26s307
1 min27s273
1 min27s680
1 min27s72ó
1 min27s906
1 min28s017
1 min28s256
1 min28s346
1 min28s639
1 min28s721
1 min28s784
1 min28s975
1 min29s200
1 min29s222
1 min29s51 8
1 min29s530

1 min29s898
1 min30s283
1 min30s495
1 min31 s229
1 min35s572
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S&o centenas de cartas que chegam semanalmente ao Flamengo. Chegam de todas as maneiras,

de todos os lugares do Brasil e do mundo. Uma, apenas com o nome de ZICO no envelope; outras,
endere^adas ao Fluminense; algumas estao perfeitas com o nome completo "Artur Antunes
Coimbra". Mas essas centenas de cartas chegam, de uma maneira ou de outra, atfe its maos dc Zico.
Ali&s, como est& escrito no envelope de uma delas: "Maos pr6pria — Zico".

Na grande maioria, essas cartas v£m apenas com pedidos de aut6grafo, principalmente as que
chegam de fora (entre as 98 que Zico cedeu ao JB, pegadas ao acaso, 36 eram do exterior). As do
Brasil pedem camisas do Flamengo, com o ntimero 10 &s costas.

Em outras, os pedidos s&o os mais extravagantes possiveis. Vao desde quantias em dinheiro at6
mo«;as e rapazes se oferecendo para serem adotados, num retrado socio-econdmico do pais.
Finalmente, existem cartas com verdadeiras declaragdes de amor — 60 % das cartas recebidas por
Zico sao de mulheres.
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E Zico fosse realmente atender a todos os "O caso e o seguinte: o meu objetivo e o de
pedidos feitos nessas 98 cartas, teria que verificar contigo, se nao haveria possibilidade
mandar 52 camisas com o numero dez; de uma concessao de sua parte, atraves de um

seis jogos de camisas do Flamengo; quatro emprestimo, de uma quantia no valor de Cr$

Aguinaldo 
Ramos .

de uma falha primaria do goleiro X €**Hugo — num chute de fora da area ^ 
^

bola num mergulho e acabou dei- jHBfc
xando que ela lhe escapasse das gp|.
maos — mas a derrota mostrou |||| wwrdificuldade da Seleqao em penetrar Wft .^*8* iMnflnKt-
na area do adversario. A defesa Hi m . 

« 
«esteve bem, atuando com firmeza, ' > wf | , f± j ¦ % -

mas faltou principalmente talento °fa [ T\f ^ ^ ..JS 11?e criatividade no ataque. \ 
ft*1^*1 jValter Junior foi o juiz. Os dois «, ' I \\ JL,** & » V ' I 11 j twk

times jogaram assim: Selepao: Hu- v. ,>* jC&4 <-zj£*:" i&s']
go, Heitor, Boni. Guto e Branco Mia :
(Adalberto); Demetrio (Jorginhoi, i|P)|iH|XA j' 

' vr** fekli WdSP' ¦
Geovani (Regis) e Dunga; Maurici- M »1^^ — '»;
nho (Luis Carlos) Ferreira (Man- WiSk
nhoi e Paulinho (Sidnei). Nenem, i « , - * m M ;Dedei, Geovani e Paulinho recebe- ' ^ ~ •

nao licou decepcionado:' "" wim ¦¦ '
— No Mundial, vamos encontrar ' ,-v« w WiL •

o tipo de jogo violento e pesado que <*?*' ,],<,* «¦ < » *
o Campo Grande usou contra nos. * «-»"*» f ^,-v > »
Acho que nosso time tem que saber * V , ^vsair desse tipo de jogada e foi um t\« . ~ '-V^ * " '' ' ^ \ "''A*. * A :?If-^" '
bom teste. Perdemos, numa falha s ! ~
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mos pegar no Mexico. O atacante r erreira, aiviaindo com Menem, jogou muito isolaao e renaeu pouco

OIL fi EMOCAO COM DOALCEY E JOAO.

Ronaldo Castro Fernando Lulz IrrSdiSfldO N E I R 0 ^
Os reporteies certos do Rj&io esportivo CalOr HlllTianO SANTOS

j Camargo, o mais vibrante locutx^r esportivo, comanda o futebol emoijao da S,uper Radio Tupi. X 
*

>ao Saldanha,o comentarista que o Brasil consagrou, e a melhor equipe de reporteres ROIAL i
vos do radio brasileiro.  r\
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Aguinaldo Ramos

O atacante Ferreira, dividindo com Netiém, jogou muito isolado e rendeu pouco

|

Jair corta Luís Carlos è deixa Adalberto

O técnico Jair Pereira resolveu
mudar seus planos em relação aos
cortes da Seleção Brasileira de Jú-
niores que em junho disputará o
Campeonato Mundial no México.
Na primeira série de dispensas, Jair
preferiu cortar o zagueiro Marcão,
da Ferroviária, por problemas de
contusão (corte anunciado anteon-
tem) e afastou Luís Carlos, ponta-
esquerda do Guarani, mantendo no
grupo Adalberto, lateral-esquerdo
do Flamengo.

A permanência de Adalberto, no
entanto, continua vinculada ã libe-
ração de Gilmar e Bebeto, também
do Flamengo. Amanhã, a Comissão
Técnica se reúne com dirigentes da
CBF para que haja uma tomada de
posição mais concreta diante da
indefinição no caso Bebeto-Gilmar.
Se os dois jogadores forem libera-
dos pelo Flamengo, Adalberto e
Marinho, centro-avante da Portu-
guesa de Desportos, serão dispen-
sados.

Para Jair Pereira, o ideal seria o
Flamengo liberar Gilmar e Bebeto.
Foram importantes peças no time
que conquistou o Campeonato Sul-
Americano e Jair Pereira quer repe-
tir o esquema no México. Jair sem-
pre disse:

— O Bebeto eu levo de qualquer
jeito.

Como o Flamengo chegou às fi-

nais da Taça de Ouro, prejudicando
seus planos, agora Jair teme que os
dois jogadores, mèsmo viajando
após o grupo, cheguem em más
condições e com uma agravante:
com a final da Taça de Ouro marca-
da para dia 29 — uma semana após
a viagem da delegação para o Méxi-
co — chegariam muito em cima da
estréia no Mundial, dia 4, contra a
Holanda.

Jair, no entanto, vai estudar
amanhã a possibilidade de que
CBF e Flamengo cheguem a um
acordo quanto à liberação dos dois
durante a semana ou mesmo um
dia após a primeira partida decisi-
va da Taça de Ouro. Apesar de toda
a indefinição, o diretor do Departa-
mento de Futebol Amador da CBF,
Erar Vasconcelos, voltou a dizer
ontem que os dois serão liberados a
tempo pelo Flamengo e sem maio-
res problemas.

E Jair Pereira bem que tem ra-
zóes de sobra para lutar pela inclu-
são de Bebeto e Gilmar na Seleção.
No jogo-treino de ontem à tarde, em
ítalo dei Cima, contra o Campo
Grande, a Seleção Brasileira mos-
trou acima de tudo falta de talento
na criação de jogadas ofensivas.
Lento no meio-de-campo, onde
Geovani prendia demais a bola e
não havia lançamentos para dois

pontas ofensivos, a equipe perdeu
de L a 0.

É bem verdade que o gol surgiu
de uma falha primária do goleiro
Hugo — num chute de fora da área
dado por Ailton, sem maiores pre-
tensões, o goleiro tentou segurar a
bola num mergulho e acabou dei-
xando que ela lhe escapasse das
mãos — mas a derrota mostrou a
dificuldade da Seleção em penetrar
na área do adversário. A defesa
esteve bem, atuando com firmeza,
mas faltou principalmente talento
e criatividade no ataque.

Valter Júnior foi o juiz. Os dois
times jogaram assim: Seleção: Hu-
go, Heitor, Boni, Guto e Branco
(Adalberto); Demétrio (Jorginho),
Geovani (Régis) e Dunga; Maurici-
nho (Luis Carlos), Ferreira (Mari-
nho) e Paulinho (Sidnei). Neném,
Dedei, Geovani e Paulinho recebe-
ram cartão amarelo.

Apesar da derrota, Jair Pereira
não ficou decepcionado:

— No Mundial, vamos encontrar
o tipo de jogo violento e pesado que
o Campo Grande usou contra nós.
Acho que nosso time tem que saber
sair desse tipo de jogada e foi um
bom teste. Perdemos, numa falha
do nosso goleiro e valeu porque
pelo menos enfrentamos o que va-
mos pegar no México.
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FUTEBOL É EMOÇÃO COM DOALCEY E

VERÃO

SUPER RADIO TUPI

Irradiando

Calor Humano
Ronaldo Castro Fernando Luiz

_ mmmm ¦! li m imiiil'lh .* I n—mjimti Os repórteres certos ao Radio esporVvo
1280 KHz
Ftfe deJaneiro Doalcey Camargo, o mais vibrante locutor esportivo, comanda o futebol emoção da S,uper Rádio Tupi.

Com João Saldanha, o comentarista que o Brasil consagrou, e a melhor equipe de repórteres
esportivos do rádio brasileiro.

HOJE
A PARTIR DE 14
HORAS
ATLÉTICO PA-
RANAENSE x
FLAiyiENGO
ATLÉTICO Ml-
N E I R O x
SANTOS
FLUMINENSE x
ROIAL

Dinheiro, apelos, amor

zico
... V.w--;'0v ¦ v.v?: \

A correspondência de um senhor do mundo

A mais comovente das cartas recebidas
l\ por Zico vem da Suécia. De um menino,

a*- de apenas 10 anos, que pede um retrato e
um autógrafo de Zico para colocar na parede de
seu quarto, no hospital em Vardavagen.

"Sou sul-africano — diz o menino na carta
— e vivo na Suécia exilado. Era meu sonho ver
você jogar na Espanha, durante a Copa, mas
infelizmente, devido à minha doença, tive que
cancelar meus planos e vender minhas entra-
das para os jogos. Eu estou sendo tratado de
câncer e não posso deixar a Suécia durante
algum tempo".

O menino prossegue dizendo: "Vou ficar
bom e ainda irei ao Brasil para ver você e o
Flamengo jogando no Maracanã".

E termina pedindo:"Eu gostaria que você me mandasse uma
foto autografada, para eu colocar na parede do
meu quarto. Assim terei inspiração para me
transformar, um dia, num bom jogador de fu-
tebol".

No fim, os votos: "Long live Brasil" (Longa
vida para o Brasil).

Essa carta chegou apenas com o nome Zico
no envelope.

A S cartas das moças sempre começam da
Zm mesma forma:"Zico, sou sua fã!"

Algumas continuam apenas pedindo autó-
grafos ou camisas. Mas outras, vão além:

"Com o devido respeito, mesmo sabendo
que você é casado e pai de três filhos, sinto a
maior atração por você...".

Uma termina dizendo:
"Um grande beijo na sua linda família e na

turma toda que forma o maior e melhor time do
mundo" e repentinamente acrescenta:

"Suas pernas são um tchan! Com todo o
respeito".

Outra carta afirma: "Te acho lindo, sabia?"
e junta um convite para seu aniversário.

Mas a mais incrível é o relato de uma moça
que tentou consolar Zico depois de uma der-
rota:

"Quando vi seu rosto machucado pela vio-
lència dos adversários e magoado pela derrota,
murmurei algumas palavras de conforto. Ten-
tei te consolar, mas você nem me ouviu".

E numa ingenuidade maravilhosa, con-
tinua:

"Sei que tua esposa, Sandra, ou tua mãe,
Dona Matilde, devem ter te consolado. Mas
naquele momento só estava eu por ali. Eu, uma
pessoa que você riem conhecia".

E termina com a seguinte frase:
eu acho".
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À(Mie hei Laurence

S&o centenas de cartas que chegam semanalmente ao Flamengo. Chegam de todas as maneiras,
de todos os lugares do Brasil e do mundo. Uma, apenas com o nome de ZICO no envelope; outras,
endereçadas ao Fluminense; algumas estão 'perfeitas com o nome completo "Artur Antunes
Coimbra". Mas essas centenas de cartas chegam, de uma maneira ou de outra, até às mãos de Zico.
Aliás, como está escrito no envelope de uma delas: "Mãos própria — Zico".

Na grande maioria, essas cartas vêm apenas com pedidos de autógrafo, principalmente as que
chegam de fora (entre as 98 que Zico cedeu ao JB, pegadas ao acaso, 36 eram do exterior). As do
Brasil pedem camisas do Flamengo, com o número 10 às costas.

Em outras, os pedidos são os mais extravagantes possíveis. Vão desde quantias em dinheiro até
moças e rapazes se oferecendo para serem adotados, num retrado socio-econômico do pais.
Finalmente, existem cartas com verdadeiras declarações de amor — 60 % das cartas recebidas por
Zico são de mulheres.

E Zico fosse realmente atender a todos os
pedidos feitos nessas 98 cartas, teria que

K—' mandar 52 camisas com o número dez;
seis jogos de camisas do Flamengo; quatro
uniformes completos, com camisas, calções,
meias e chuteiras; oito passagens de avião de
vários pontos do Brasil, para garotos e rapazes
que querem jogar no Flamengo e não têm
recursos; duas passagens de ônibus, uma de

,>sçjjjQfOiás e outra do interior de São Paulo, para'rl crianças que querem viver com ele e sua famí-
lia; e "emprestar" Cr$ 250 mil a um fã que está
em dificuldades financeiras.

A carta começa assim:"Você deverá estranhar o recebimento de
uma correspondência de um indivíduo total-
mente desconhecido do seu círculo de ami-
zades..."

E continua colocando seu problema:

"O caso é o seguinte: o meu objetivo é o de
verificar contigo, se não haveria possibilidade
de uma concessão de sua parte, através de um
empréstimo, de uma quantia no valor de Cr$
250 mil. Tal empréstimo tem a finalidade de
quitação de alguns compromissos inadiáveis
para mim".

E justifica:"Eu sei que poderá pensar e se perguntar:
por que .não procura uma instituição financei-
ra? Masr acontece que estão cobrando taxas e
juros altíssimos e, além disso, os meus venci-
mentos não permitem a retirada ao menos
aceitável nas financeiras. E, infelizmente, não
tenho mais a quem me apegar".

E termina:
"Se achar que escrever uma resposta será

trabalhoso, favor contactar telefone...".

¥\ AS 36 cartas que chegaram para Zico de
I 1 vários pontos do mundo, 24 são da Sué-

Ciai todas elas com pedidos de autógra-
fos e fotos e com um vale postal que permite
responder sem qualquer despesa por parte de
Zico. Todas elas padronizadas, com as mesmas
palavras.

Entre as cartas estrangeiras, duas chamam
a atenção.

A primeira vem de Dacar, no Senegal, Áfiri-
ca, e começa assim:

"Caro Zico, você é um modelo para todos".
Depois lamenta:
"Aqui, no Senegal, todos torcemos pelo

Brasil durante a Copa da Espanha. Mas, infeliz-
mente, vimos pela televisão esse jogo que ficou
para a história (Brasil 2x3 Itália) até o último
minuto. Após a eliminação de nosso favorito, o
resto da Copa ficou murcho, apenas salvo em
alguns jogos pela Seleção Francesa".

E afirma:
"De qualquer maneira, você nos mostrou

por que tem o apelido de Pelé Branco e como
você é o meu exemplo, o meu modelo, gostaria
de receber a camisa número 10 da Seleção
Brasileira com a qual você jogou a última
partida da Copa, contra a Itália".

A outra vem de Atenas, Grécia, e acon-
selha:

"Li nos jornais que você pode ir para o
futebol italiano. Bem, eu quero lhe dizer que o
futebol brasileiro é tão diferente e melhor do
que o italiano, que é melhor você ficar no
Flamengo. O futebol italiano é tão fraco!"

E termina assim:"Zico, the best player of the world" (Zico, o
melhor jogador do mundo).

"¦"fc ARA Zico. essas cartas, no início, eram
w~ uma verdadeira tortura. Chegavam a dei-

xá-lo com insônia:
Sabe, eu sofria muito. Eram pedidos dos

mais variados e alguns a gente sente que são
verdadeiros, sinceros. Gente sofrendo que me
deixava arrasado.

Por isso passou a entregar sua correspon-
dência ao procurador João Batista, que trata
de selecionar as cartas que merecem respostas:

É evidente que não posso atender aos
pedidos. Não há como. Mas o João Batista
chega, às vezes, com cartas tão emotivas que
tèntamos responder dentro daquilo que pode-
mos. Mas acho que as providências para solu-
cionar as aflições das pessoas devem ser toma-
das pelos órgãos.,oficiais.

Mas Zico confessa que existe um momento
de satisfação:

É quando recolho o correio. Fico orgu-
lhoso de ver que as pessoas me querem bem.

I
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que°os peladeiros fossem' os jogadores^o Atlltiro , :
Paranaense, a principal revelagao da Taga de Ouro *m*.; •*,«***«**; .*>>
que ainda luta pelo titulo. A/a praga, cercaao por torcedores, noberto trema para a decisao, pensando na belegao

O t&cnico Helio Alves e uma pessoa consciente lorciaa exiee noberto na selecao

co Paranaense conseguira derrotar o Flamengo por Chegou o momento de Roberto clube, todos defendem sua convo- vamos nos expor, 6 claro. Mas se a
diferenga de tres gols. Tanto que na prelegao que fara deixar o Atletico Paranaense. cagao. gente marcar logo no inicio, ou fl-
hoje aos jogadores, pedira apenas a vitoria. Acha curioso e que quem pensa assim _ Tenho consciencia de que so zermos dois gols no primeiro tem-
importante sua equipe se despedir do Campeonato sao os proprios torcedores do clube, nao tive uma 0p0rtunidade na Sele- po. o que nao e uma coisa impossi-
Nacional com um resultado positivo. Seria uma forma fasfincondicionais do goleiro. Eles Qao porque os clubes daqui apare- vel, tenho certeza que voltaremos
de retribuir a confianga e o carinho do torcedor. gostam tanto de Roberto que que- cem p0uco. Agora e diferente. Co- para o segundo tempo com a classi-

Na sua opiniao, se o time entrar em campo preocu- rem ve-lo num clube de maior ex- mo chegamos as finais, meu valor ficagao quase garantida. Ninguem
pado em marcar tres gols, ai mesmo e que nao conse- pressao, com uma situagao flnan- passou a ser reconhecido. Embora sera capaz de segurar nosso time.
guira nada diante do Flamengo: ceira definida e maiores possibili- saiba que e dificil, tenho esperan- Como ja disse, temos que nos ex-— Vou falar para os jogadores que nao adianta dades de chegar a Selegao Brasi- ?as de ser chamado na proxima por. Eu, la atrSs, vou procurar ga-nada entrar em campo preocupado em fazer muitos convocagao. Sei que o Parreira rantir.
gols. Quero que eles tirem isso da cabega. Esta respon- Roberto tambem pensa muito viajando e nao assistiu aos Jogos Roberto, ao falar sobre a sua
sabilidade e obrigatoriedade so servem para intranqui- nisso. Ele reconhece a importancia mas seus auxiliares devem ter vis- atuagao contra o Flamengo, diz quelizar. Vamos, sim, tentar a vitoria e esperar que ela seja do Atletico Paranaense na sua car- to 0 proprio Gilmar me viu em Sao sua defesa mais dificil aconteceu no
por tres gols. Mas os gols terao que acontecer natural- reira, gosta de Curitiba, mas sentiu paulo. E um sonho normal de qual- chute de Zico.
mente. que chegou o momento de fazer um quer jogador — Ele penetrou ao se posicio-Ele acha que o Atletico teve o azar de pegar um bom contrato para dar maior con- . narHr1„ pnntrn „ ™„ nar para o chute, senti que bateria
Flamengo nos seus melhores dias. Mas acha que sua forto a familia: meneo Roberto di? mie o ANeti™ no canto direito. Tive sorte e pudeequipe tinha condigoes de conseguir melhor resultado. — Sera agora ou nunca. Este . 6 

tem nor obrieaefii busoar os defender. Foi realmente uma defesa
Helio Alves nao e de se lamentar e nao gosta de Campeonato Nacional me projetou trlTeoir^^ dificil, que depende de sorte, pois a
justificar resultados, mas esta convicto de que se para todo • o Brasil e tenho que H ' 

vlllnprSvpi na ripfL,, bola poderia bater mal no pe dele e
Atletico tivesse aproveitado uma chance, atraves de aproveitar o momento. Sou profis- u"' " , na ueiesa. |ntrar em outro canto. Mas goleiroCapitao, logo no inicio do jogo, a historia da partida sional e tenho que procurar um cada um pensa de uma tor- tem ter sorte e ^acas a Deus
teria mudado. centra mais adiantado. ™te£eS£ ela parece que agora esta do meu

Para o jogo de hoje, a umca mudanga no time e ria „ ® ^ gente veneer por jacj0
saida de Peu, que dara lugar a Assis, que nao atuou no Sonho com a Sele^ao °*V2 aO,.De^que^diantana ven^r 

Sua condigao de idolo e incon- mo, que aos 32 anos fazia "Nineuem me diss„ narifl I
• i Maracana por causa de uma suspensao. A entrada de ™?JLiHn mamAnm'Sn5n.m testdvel. Ontem, enquanto treinava parte ultimamente da coo- 0 trefnador acha inriisnpn 5Assis deixa Helio Alves mais confiante: Com 28 anos, dos quais cinco £af 0?™d° 

r®™)S*Z na praga localizada em frente ao Perativa de jogadores do I
! — E um jogador muito habilidoso, oportunista dedicados ao Atletico Paranaense, nam a&anoar « oin«dfionpfin clube (o campo esta em pessimas s3° Cristovao, chegou ioeadores mais exnp 15

que nos da um melhor equilibrio. Ele fez falta no Roberto tambem sonha com a Sele- para a' anQa a c asslflcacao; condigoes), muita gente o observa- causar surpresa entre os §enteJ | di n Rntifn-1Maracana. Com ele no time, e mais o fato de atuarmos gao Brasileira. Alias, e um sonho de Ao falar sobre a vulnerabilidade va Bugrao o exigia ao mdximo e ele torcedores. ¦¦ . to 
' T},,uprn p„7 3

diante de nossa torcida, acredito numa vitoria sobre qualquer paranaense. Quando se da defesa, ele admite que o Atletico fezia todos os movimentos com Curiosamente a desor- Wilson Tadei p 7pnnn spm' IFlamengo, mesmo reconhecendo que o Flamengo atra- fala em Selegao Brasileira, pode ser tem <3ue correr este risco. aplicagao. Terminado o treino, foi eanizacao no clube conti- sucesso 5vessa novamente uma fase excepcional e e, sem duvi- torcedor de Atletico, do Coritiba, — Time que joga precisando fa- imediatamente cercado pelos tor- |jda, a melhor equipe do Brasil, talvez do mundo. do Colorado ou de qualquer outro zer tres gols tem que se expor. Nos cedores, criangas em sua maioria. ^
j 5
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„  Antônio Mg rija Filho ç^iSir v.iggAntonio Maria Filho
Curitiba — Na última quarta-feira, apesar de toda

a segurança contratada pela diretoria e dos altos
alambrados que cercam o campo, um torcedor conse-
ruíu penetrar e foi para o campo bater bola com os
Jogadores. Nas arquibancadas da Gávea multa gente
assistia â entrada daquela pessoa com uma certa
inveja. Imaginem o Flamengo treinando numa praci-
nha. O que nâo iria acontecer?

Pois 6. Mas o Atlético Paranaense, um dos quatro
Analistas do Campeonato Nacional, campeão regional
e dono de uma grande torcida, vem treinando numa
praclnha em frente ao clube. Ontem, véspera de uma
lima decisão, a rotina nâo foi quebrada. Os jogadores
trocaram de roupa no vestiário do clube, atravessaram
a rua e foram bater bola no enlameado campo de
peladas.

Os goleiros não fugiram à regra. Levados para uma
parte gramada, ficaram longo tempo batendo bola com
o auxiliar técnico Bugrão. As balizas eram duas esta-
cas de ferro e nem por isso, apesar do grande número
de pessoas, o treino deixou de ser puxado.

O mais curioso é que o torcedor não atrapalhava
em nada e assistia a tudo com Interesse, mas de forma
educada. Só quando o treino terminou é que os jogado-
res foram cercados.

Os treinos estão sendo realizados na praça porque
o campo do Atlético está em péssimas condições, mas
a presença dos jogadores naquela pracinha já se tor-
nou uma rotina e o torcedor está acostumado a acorn-
panhar o treinamento da equipe bem de perto. Quem
passa por ali pode até pensar que se trata de uma
pelada, tão comuns nas praças dos subúrbios e nas da
Lagoa Rodrigo de Freitas. Jamais poderia imaginar
que os peladeiros fossem os jogadores do Atlético
Paranaense, a principal revelação da Taça de Ouro e
que ainda luta pelo titulo.

Técnico realista
O técnico Hélio Alves é uma pessoa consciente e

realista. Sabe perfeitamente que dificilmente o Atléti-
co Paranaense conseguirá derrotar o Flamengo por
diferença de três gols. Tanto que na preleçáo que fará
hoje aos jogadores, pedirá apenas a vitória. Acha
importante sua equipe se despedir do Campeonato
Nacional com um resultado positivo. Seria uma forma
de retribuir a confiança e o carinho do torcedor.

Na sua opinião, se o time entrar em campo preocu-
pado em marcar três gols, aí mesmo é que náo conse-
guirá nada diante do Flamengo:

Vou falar para os jogadores que não adianta
nada entrar em campo preocupado em fazer muitos
gols. Quero que eles tirem isso da cabeça. Esta respon-
sabilidade e obrigatoriedade só servem para intranqúi-
lizar. Vamos, sim, tentar a vitória e esperar que ela seja
por três gols. Mas os gols terão que acontecer natural-
mente.

Ele acha que o Atlético teve o azar de pegar um
Flamengo nos seus melhores dias. Mas acha que sua
equipe tinha condições de conseguir melhor resultado.
Hélio Alves não é de se lamentar e não gosta de
justificar resultados, mas está convicto de que se o
Atlético tivesse aproveitado uma chance, através de
Capitão, logo no inicio do jogo, a história da partida
teria mudado.

Para o jogo de hoje, a única mudança no time é a
saída de Peu, que dará lugar a Assis, que não atuou no
Maracanã por causa de uma suspensão. A entrada de
Assis deixa Hélio Alves mais confiante:

É um jogador muito habilidoso, oportunista e
que nos dá um melhor equilíbrio. Ele fez falta no
Maracanã. Com ele no time, e mais o fato de atuarmos
diante de nossa torcida, acredito numa vitória sobre o
Flamengo, mesmo reconhecendo que o Flamengo atra-
vessa novamente uma fase excepcional e é, sem dúvi-
da, a melhor equipe do Brasil, talvez do mundo.

Fluminense joga
em Barra do Piraí

Apesar de jogar desfalca-
do de vários titulares —
Cristóvão e Wllslnho, con-
tundidos; Aldo e Amauri,
sem contrato, e Paulinho,
na Seleção Brasileira de
Junlores —, o Fluminense
é atração hoje à tarde (15h)
em Barra do Piraí, onde
enfrenta o Royal. O amis-
toso faz parte dos festejos
de 58 anos de fundação da
cidade.

A cota do Fluminense
será de Cr$ 2 milhões. Mas

os dirigentes do Royal náo
acreditam que terão pre-
Juízos, pois esperam uma
arrecadação de Cr$ 2 ml-
lhóes 500 mil. O Flumlnen-
se joga com: Paulo Vítor,
Orlando, Duílio, Eraldo e
Cândido; Flavlo Roberto,
Leomir e Maurinho; Ma-
chado, Zezé Gomes e Tato;
O Royal com: Márcio, Pe-
lé, Antônio, Zé Antônio e
Carlinhos; Nó, Olavo e
Gessi; Zé Geraldo, Vermu-
te e Molequinho.

Calçada viaja para
São Paulo 2a-feira

i."- „• Wm$ 1H
AIa praça, cercado por torcedores, Roberto treina para a decisão, pensando na Seleção

Torcida exige Roberto na Seleção
Chegou o momento de Roberto

deixar o Atlético Paranaense. O
curioso é que quem pensa assim
são os próprios torcedores do clube,
fâsfincondicionais do goleiro. Eles
gostam tanto de Roberto que que-
rem vê-lo num clube de maior ex-
pressão, com uma situação finan-
ceira definida e maiores possibili-
dades de chegar à Seleção Brasi-
leira.

Roberto também pensa muito
nisso. Ele reconhece a importância
do Atlético Paranaense na sua car-
reira, gosta de Curitiba, mas sentiu
que chegou o momento de fazer um
bom contrato para dar maior con-
forto à família:

— Será agora ou nunca. Este
Campeonato Nacional me projetou
para todo-o Brasil e tenho que
aproveitar o momento. Sou profis-
sional e tenho que procurar um
centro mais adiantado.

Sonho com a Seleção

Com 28 anos, dos quais cinco
dedicados ao Atlético Paranaense,
Roberto também sonha com a Sele-
ção Brasileira. Aliás, é um sonho de
qualquer paranaense. Quando se
fala em Seleção Brasileira, pode ser
torcedor de Atlético, do Coritiba,
do Colorado ou de qualquer outro

clube, todos defendem sua convo-
caçáo.

Tenho consciência de que só
não tive uma oportunidade na Sele-
ção porque os clubes daqui apare-
cem pouco. Agora é diferente. Co-
mo chegamos às finais, meu valor
passou a ser reconhecido. Embora
saiba que é difícil, tenho esperan-
ças de ser chamado na próxima
convocação. Sei que o Parreira está
viajando e não assistiu aos Jogos,
mas seus auxiliares devem ter vis-
to. O próprio Gilmar me viu em São
Paulo. É um sonho normal de qual-
quer jogador.

Sobre a partida contra o Fia-
mengo, Roberto diz que o Atlético
deve e tem por obrigação buscar os
três gols, nem que para isso se torne
um time vulnerável na defesa.

Cada um pensa de uma for-
ma. Eu, por exemplo, acho que se-
ria frustrante a gente vencer por 1
ou 2 a 0. De que adiantaria vencer e
náo se classificar? Temos que ir
para cima do Flamengo. Temos que
nos superar e cada um dar tudo
para alcançar a classificação.

Ao falar sobre a vulnerabilidade
da defesa, ele admite que o Atlético
tem que correr este risco.

Time que joga precisando fa-
zer três gols tem que se expor. Nós

vamos nos expor, é claro. Mas se a
gente marcar logo no início, ou fi-
zermos dois gols no primeiro tem-
po, o que náo é uma coisa impossí-
vel, tenho certeza que voltaremos
para o segundo tempo com a classi-
ficaçáo quase garantida. Ninguém
será capaz de segurar nosso time.
Como já disse, temos que nos ex-
por. Eu, lá atrás, vou procurar ga-
rantir.

Roberto, ao falar sobre a sua
atuação contra o Flamengo, diz que
sua defesa mais difícil aconteceu no
chute de Zico.

— Ele penetrou e, ao se posicio-
nar para o chute, senti que bateria
no canto direito. Tive sorte e pude
defender. Foi realmente uma defesa
difícil, que depende de sorte, pois a
bola poderia bater mal no pé dele e
entrar em outro canto. Mas goleiro
tem que ter sorte, e graças a Deus
ela parece que agora está do meu
lado.

Sua condição de ídolo é incon-
testável. Ontem, enquanto treinava
na praça localizada em frente ao
clube (o campo está em péssimas
condições), muita gente o observa-
va. Bugrão o exigia ao máximo e ele
fazia todos os movimentos com
aplicação. Terminado o treino, foi
imediatamente cercado pelos tor-
cedores, crianças em sua maioria.

O presidente do Vasco,
Antônio Soares Calçada,
viaja amanhã para São
Paulo, oficialmente com
objetivo de tratar de as-
suntos particulares. Mas
os comentários no clube
são de que ele irá oferecer
Cr$ 100 milhões ao São
Paulo pelo passe do ponta-
esquerda Zé Sérgio, único
jogador que interessa ao
técnico Antônio Lopes pa-
ra o Campeonato Esta-
dual.

Apesar de Lopes ter aflr-
mado de que somente um
ponta-esquerda o interes-
sava, os dirigentes do Vas-
co tentaram a contratação
do zagueiro De Leon, late-
ral direito Paulo Roberto e
do ponta-direita Renato.
Os dirigentes do Grêmio,

no entanto, náo quiseram
negociar os jogadores.

O Vasco continua ten-
tando conseguir alguns
amistosos para próxima
semana e há possibilidade
de jogar contra o Joinville,
em Santa Catarina, terça-
feira, e quinta-feira contra
o Grêmio, em Porto Ale-
gre. O último confirmado é
contra a Desportiva, sába-
do, em Vitória.

O meio-campo Elói disse
ontem que não pretende
deixar o Vasco. Acabando
assim, com qualquer possi-
bilidade de sua transferèn-
cia para o Fluminense, clu-
be que estaria interessado
na sua aquisição.

— Estou multo bem no
Vasco e náo pretendo sair
táo cedo.

Botafogo surpreende ao

contratar M, Antônio
O novo diretor de futebol

do Botafogo, Luís Antônio
Cattapan, anunciou que
iria contratar alguns refor-
ços para o clube. Sua pri-
meira contratação, o late-
ral-esquerdo Marco Antô-
nio, que aos 32 anos fazia
parte ultimamente da coo-
perativa de jogadores do
São Cristóvão, chegou a
causar surpresa entre os
torcedores.

Curiosamente, a desor-
ganização no clube contl-

nua a mesma. Ontem, nem
mesmo o técnico Zé Mário,
que indicou o jogador — é
um dos melhores do mun-
do na posição e está agora
com a cabeça no lugar —
sabia dizer se Marco Antô-
nio foi mesmo contratado:"Ninguém me disse nada."
O treinador acha Indispen-
sável a contratação de al-
guns jogadores mais expe-
rientes e diz .que o Botafo-
go já tentou Rubem Paz,
Wilson Tadei e Zenon sem
sucesso.

Dormitorio

Monalisa Duplex

em Cerejeira

10 prestações

iguais de 16.990,

CB ELETRO

¦ Sua loja, sua casa
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W//#/llffI

JORNAL PO BRASIL FUTEBOL  domingo, 1 B/5/83 O ESPORTES n 5



6 ? ESPORTES o domlxiffo, 15/5/83 TUHFE JORNAL DO BRASIL •'

José Camilo da Silva

Volta fechada

Escoriai

TANTO 

cm Cidade Jardim quanto na
Gávea, o fim de semana niio está
particularmente atraente. A rigor

não há provas de expressão maior. Lá,
hoje, o principal centro turfístico do país
será corrida, a milha do novo Simplesmen-
te clássico Renato Junqueira Neto, na
pista de areia, para animais de quatro anos
e mais idade. Na Gávea, no mesmo dia,
terá prosseguimento a série de provas
destinada às potrancas da geração estreada
este ano (e nascida em 1980), com a
disputa dos 1 mil 4()0 metros do Simples-
mente clássico Luiz Fernando Cirne Lima
(Grupo III), já começando a ter um certo
significado para um olhar mais atento
sobre esta fornada iniciante.

"¥71 M São Paulo, certamente, o nome
ÍV de Maybe This Time (Locris em

Mabird, por Kamel), criação do Ha-
ras Sideral e propriedade do Stud Inshalla,
6 o mais forte candidato ao Renato Jun-
queira Neto. O descendente de Man
Ó'War vem de obter na grama (que não é
a pista de sua preferência), um simpático
segundo lugar para Despacito (Naftol em
Recusa, por Adil), na milha internacional,
grande clássico Presidente da República
(Grupo I), dia 1, trazendo bom esforço
final en pleine piste. Na areia, o filho de
Mabird já havia mostrado suas qualidades
ao tornar-se bicampeão da milha do pri-
meiro comparação paulista de cavalos,
importante clássico Presidente do Jockey
Club (Grupo II), e vencer, aos dois anos,
os 1 mil 300 metros do Simplesmente
clássico Augusto de Souza Queiroz. Nor-
malmente, é o grande nome.

Booster (Locris em Bordoada, por
Buru), criação do Haras Sideral e proprie-
dade do Stud São Silvestre, e Lucksor
(Sabinus em Que Ninfeta, por Qui Vive),
criação e propriedade do Haras Santa
Maria de Araras, são os dois nomes a
seguir. Lucksor, vencedor, na Gávea, na
grama pesada, da milha do Simplesmente
clássico Gervásio Seabra (Grupo III) e,
durante algum tempo, recordista da milha
na areia carioca, está em São Paulo desde
março quando estreou vencendo uma pro-
va na milha e na areia. Caso tenha-se
adaptado bem aos ares (ou melhor, à
poluição) paulista e esteja realmente bem,
é nome muito perigoso. Booster, embora
derrotado em suas últimas apresentações
mais fortes (milha internacional paulista e
Two Thousand Guineas cariocas), conti-
nua bem olhado por parte dos analistas e,
em sua série inicial de vitórias este ano em
São Paulo, deu boas demonstrações na
areia.

¦ ¦ ¦

INEGAVELMENTE, 

Bretagno (St.
Chad em Oscilação, por Waldmeis-
ter), criação e propriedade de Fazenda

Mondesir, obteve triunfo mais do que
simpático nos 1 mil 300 metros do simples-
mente clássico Luiz Alves de Almeida
(Grupo III), após secundar Vychissoise
(Free Hand em Skyle, por Aureolo), au-
menta amanhã depois de fracassar nos
citados 1 mil 300 metros, no quilômetro do
simplesmente clássico Ministro da Agricul-
tura (Grupo III). Amanhã, a irmã de
Anorak surge como a força da prova,
sendo mesmo um bom teste de avaliação
de suas potencialidades. Desta vez, não
larga por dentro. Ao contrário, partirá da
penúltima baliza.

Em termos de pedra de largada, desta
vez, foram beneficiadas a segunda (que já
havia sido na última) e quarto (péssima-
mente posicionada na anterior) colocadas
no Luiz Alves de Almeida, Calais (Calda-
rello em Miss Araxá, por Beau Brumell),
criação da Riogran Agro-Pastoril Ltda. e
propriedade do Stud Grummer, e On Set
(Rio Bravo II on Rondina, por Kranoir),
criação e propriedade do Haras Santa
Maria de Araras. Estas são, duas das
principais rivais da favorita, sendo que On
Set, com a mudança de baliza, pode correr
ainda melhor (nos 1 mil 300 metros, só
cedeu a terceira posição em cima do
disco).

Fora isto, resta a parelha do Haras
Santa Ana do Rio Grande (criação e
propriedade), cuja geração 80, vem-se
apresentando de modo bem interessante.
Deverá ela ser formada por Viga-Mestra
(Waldmeister em Jupicai, por Rieck), do-
na de fácil triunfo na areia em sua única
apresentação nas pistas, e, sobretudo,
Verbalista (St. Chad em Nuza, por Wad-
meister), irmã própria do Zirkel, terceira
no último clássico, trazendo simpático es-
forço final após um início de percurso não
isento de percalços. Completa, com as
anteriormente citadas, Calais e On Set, o
trio das maiores rivais de Bretagne. O fato
de largar por fora, por suas características,
talvez seja até melhor para ela.

Pelegrino, com J. M. Silva tem chance de vitória no Handicap Extraordinário de lioje

Bretagne é a 
força 

do clássico

A melhor carreira desta tarde no Hipódromo da
Gávea é o Grande Prêmio Luiz Fernando Cirne Lima,
na distância de 1 mil 400 metros, grama, para potran-
cas de dois anos.

Bretagne (St. Chad em Oscilação), de criação e
propriedade de Fazendas Mondesir, é o principal nome
da prova. Mantida em excelentes condições de treina-
mento, a pilotada do Goncinha dificilmente será derro-
tada em um percurso normal.

Dobrada
Verbalista (St. Chad em Nuza), de criação e pro-

priedade do Haras Santa Ana do Rio Grande, é a maior
adversária de sua companheira de número. Em sua
última atuaçáo, largou devagar e corria muito no final;
mostrando boa adaptação à grama, ainda arrematou
em terceiro lugar.

Calais (Caldarello em Miss Araxá), de criação de
Rio Grande Agro Pastoril Ltda. e de propriedade do
Stud Grumser, é muito ligeira e está bem colocada no
primeiro box. Vai pontear a corrida e, se as adversárias
deixarem-na bracear, ela ganha de ponta a ponta.

Azar
Baronesa, um filho de Naftol em Silica, de criação e

propriedade do Stud São Tiago, está em fase de
grandes progressos. Tem bons exercícios e pode sur-
preender, caso as favoritas corram menos.

Cânter

OS 
apostadores do concurso

acumulado de amanhã de-
vem ficar atentos a alguns de-
talhes importantes, que podem
evitar o fracasso de seus bolos:

A égua Iralana está em boa
forma e a sua fraca atuação
não deve ser levada em conta
pois foi prejudicada.

Belpasso volta à direção de
Jorge Ricardo, que conhece to-
das as suas manhas e pode
levá-lo à vitória.

Huambiza teve direção infe-
liz na última. É uma égua ma-
nhosa e que vai. gostar da ener-
gia de Francisco Pereira.

Rocard sempre que vem de
Minas corre muito. Curiosa-
mente, seu rendimento cai
quando passa muito tempo na
Gávea.

Darbar chegou terceiro em

páreo vencido por Haleso Ago-
ra. deve ter um percurso favo-
rável. Sua forma não poderia
ser melhor.

Be the First vem de duas
corridas fracas na raia pesada.
Na areia leve, ela ganhou em
lml2s4/5 nos 1 mil 200.
Cuidado, pois é páreo de crava-
çào e em pista seca ela pode
apertar a favorita Akasaki.

Duleclaro correu forçando
turma e se deu mal. Aqui, tem
que ser colocado no concurso.
O páreo é mais fraco.

Q 
concurso dos sete pontos
da corrida noturna de se-

gunda-feira está acumulado
com Cr$ três milhões 904 mil.
Este concurso deverá atingir a
Cr$ 12 milhões.

Good Fame ganha

com autoridade a-

prova especial

Good Fame venceu a prova especial
de ontem no Hipódromo da Gávea, con-'
Armando a sua boa forma técnica, Já quo'era a favorita da comDetlcâo.
Io páreoIo Hueco, P. Vlgnolas
2o On The Topo, E. Ferreira
Vencedor (6) 2,70. Dupla (13) 2,00. Placôs
(0) 1,50 (1) 1,40. Tempo: lm27s. Treinador:
A. Araújo. Exata (00-01) Cr$ 12,00
2" páreoIo Buck Baha, J. M. Silva
2" Viejo Almacen, E. Ferreira
3o Chandor Hlll, J. Ricardo
Vencedor (6) 8,30. Dupla (34) 3,40. Placês
(0) 3,70 (3) 2,70. Tempo: lm22s. Treinador:
O. Ribeiro.
3o páreo
Io Vibrante, J. M. Silva
2o Olympe, E. Ferreira
3o Lavanka, J. Freire
Vencedor (2) 3,10. Dupla (12) 2,40. Places .
(2) 1,20 (1) 1,00. Tempo, lm22s Treinador,
A. Morales.
4° páreo1° Tucujus. J. Ricardo
2" Gangster Buy, J. M. Sina
3o Champion Lord, J. Pinto

Vencedor (2) 3,10. Dupla (12) 2,10. Pia-'
ces (2i 1,60 (1) 1.10. Tempo, lm35s Treina-
dor, P. Labre. Exata (02-01) Cr$ 7,50.
5o páreo1" Good Fame, J. Pinto
2o Acque Marina, J. Ricardo
3o Dietina, J. Escobar
Vencedor (8) 1,70. Dupla (14) 2,10. Places
(8) 1,00 (1) 1,00. Tempo, 28s Treinador, A.
Morales.
6" páreo1° Mayo, A. Ramos
2o Kanimambo, E. Ferreira
3o Amico Amilcar, E. Marinho
Vencedor(2) 5.80. Dupla(12) 7,10. Places(2)
3.90 (3) 3,00. Tempo, lm35s2/5. Treinador,
D. Netto.
7o páreoIo Kifrancès, F. Pereira F°
2o Autoway, A. Oliveira
3o Caldeoro, P. C. Pereira
Vencedor! 10) 2,30. Dupla(23) 2,90. Pia-
ces(10) 1,50 (6) 1,80. Tempo, lm29s. Trei-
nador, G. Feijó. Dupla exata (10-06) Cr$
10,40.
8o páreoIo Changolita, J. Pinto
2o La Garbosa. J. Ricardo
3o Leonita, J. M. Silva
Vencedor(5) 1,80. Dupla(34) 1.80. Places(5).
1,00 (7) 1,00. Tempo, lml7s. Treinador, J.
Santos F°.
9° Páreo
1° September Song, J. Ricardo
2" Blessed Kali, E.Barbosa
3o Gambling Way, E.Marinho
Vencedor (1) 1,00. Dupla (13) 2.30. Placês
(1) 1,00 (5) 1,00. Tempo, lm22s Treinador,
A.P.Silva.
10° páreoIo Ermo, P.Cardoso
2" Ianisco, J.Pinto
3o Landsat, E.R.Ferreira
Vencedor (11) 7,00. Dupla (14) 3,00. Placês
(11) 2,70 (1) 1,40. TXmpo, lm09s Treina-
dor, M.A.Ribeiro. Exata (11-01) Cr$ 29,70.

Esta tarde na Gávea

1» PÁREO — Às 14h00 —1.600 metros — (GRAMA) Rec. 93s4 (CATHEN e outros) — Animaisnacionais de 4 anos, sem mais de duas vitórias
1 — I Zostre, J. Pinto 8 572 Hasta Quando, I. Brasillense 6 572—3 Prime Minister, I. Lanes 2 57Express World, F. Pereira 4 57.Frade, A. Ferreira  11 573—ó Crazyonder,G. F. Almeida.... 9 57O. Smugler, C.Pensabem Jr.. 7 57Garret, M. Monteiro 5 514—9 Zeré.J.M. Silvo 3 5710 Carôço, J. Ricardo  10 5711 Dunion, A. Barbosa I 57

2° ( 9)5° ( 8)3° ( 7)Io (15)
u° ( 6)2° (13)3° (14)4» ( 8)3° ( 8)u° ( 8)7° ( 8)

BrumetoDanny le RougeZeygerCantorinDoe ForteOnly OnceNayak CJIrapuru
Eanny Le RougeIrapuruDanny Le Rouge

1.6 AM 101 s3 L. Coelho1.4 GM 84s4 D. Nctto1.5 GM 88s3 J. Santos F°1.4 GM 85s J. C. Marchant1.3 NU 82s3 S. Franqa1.4 • GL 82s4 G. F. Santos1.4 GL 83s2 E. Borioni1.6 AP 101 s4 W. Penelas1.4 GM 84s4 J. B. Silva1.6 AP I01s4 R. Nohid1 GM 84s4 A. Paim F°
• Confirmando a sua recente atuaçáo, Crazyonder pode ganhar e com pule muitoboa. Prime Minister forçou turma e chegou em terceiro lugar muito bem. Está mais àvontade agora que voltou à sua turma e pode dar trabalho aos rivais. Zerê finalmente
parece ter voltado à forma. Gosta muito da grama. Zastre tem possibilidades, assimcomo o Old Smugler, que estréia faladíssimo.

CRAZYONDER — PRIME MINISTER — ZERÊ

6o PÁREO — Às 16h30 — 1.500 metros — (AREIA) — Rec.91s3 (0'BRIEN)Cavalos nacionais de 3 anos, sem mais de 1 vitória
I — Ulan Bailor. J.M Silva  2 56 2° (15) Just Fin 1.4 GL 83s3 A.Morolei .2 Kalmux. F.Pereira .9 56 6° (14) Taj-EI-Moluk 12 GM 7W3 E.Borioni2-3 Queerenes, J.Malla  3 56 2° ( 6) Nigol 1.6 NM I03s3 A.P.Silva4 Nattier, M.Andrade  5 56 2° (14) Taj-EI-Motuk 1.2 GM 7U3 R.Tripodi3—5 Porter, G.F.Almeida 4 56 3° (15) Ju»t Fill 1.4 GL 83s3 P Morgado6 Apotomec, I.Lanes  7 56 3° ( 7) Tubifex 1.3 NL BUI J.DWareiro4 IHIand, J.Ricardo  8 56 2° (12) Never Be Bad 1.4 GU B4s3 L D GuedsiSestaco, E.R.Ferreira  6 56 7° (12) Dextril CJ 1.4 AE 85s8 C.RibeiroLivorno, Juarez Garcia  I 56 5° ( 7) Tcbifex 1.3 NL BUI A.Orciuoli

2» PÁREO —Às 14h30 - 1.200 metros —• (AREIA) Rec. 72s2 (IATAGAN) — Cavalos nacionais de2 anos, sem vitória
|_| Firefly,M. Andrade..... 4 55 2° ( B) Big Hand II NL 68s2 D. Netto" Edm.I. Brasiliense  I 55 4J0 ( 8) Big Hand I.I NL 68i2 D. Netlo2— 2 Obelisk, E. Ferreira  8 55 ES1REANTE W. P. Lav6r3 Opus, J. Pinto 5 55 5° ( 6) Ook Tree 1,3 AP 82s I J. A limeira3—4 Dear Friend, J.Ricardo  3 55 ESTREANTE L. D. Guedes5 Bortiey, F. Peroira  7 55 ES1REAN1E J. L Piolto4—<5 Kibosh,J.M Silva  6 55 3° ( 9) Guidon 1.0 GL S9sl O. Feijo7 Iron Horse. J. C Castillo. 2 55 ESIREANtE C A. Mordodo

• Obelisk estréia preparado para ganhar logo de saida. Terá um sério adversário emKibosh, cuja estréia foi muito promissora. Dos outros, a melhor opção parece serFireíly em período de grandes progressos, como demonstrou em sua mais recenteatuação. Dear Friend é outro que tem boa raça e mesmo estreando deve serrespeitado.
OBELISK — KIBOSH — FIREFLY

3° PÁREO ¦— Às 15.00h — 1.600 metros —(GRAMA) — Rec. 97s (Marquis e C.Bisquit)Animais de qualquer país de 3 anos e mais, ganhadores até Cr$ 1.250.000,00
1—1 Dactus, E.Ferreira  52 3°( 5)Egg Shell2—2 Cham. Bisquit, J.Ricardo,  53 8°(10)Be A Champion3 Edicion,J.Malla 52 4°( 8)N. Marietta3—4 Cathen, E.R.Ferreira ...6 62 7°(15)Despacito CJ5 Pelegrino, J.M.Silva  53 u°( 0)Zillion4—6 SnowBandyt,J.Pinto '..4 54 l°( 7)Corey7 Zaibo.G.F.AImeido  53 5°{ 8)Abock

2.01.6
2.01.6I 61.41.6

GUGPGPGL

I23s9 7» II 25s295 s5NM 100s3AP 86s2NI 101 s3

W P LavôrA.MoralesL.C.Soaresl.D GuedesO RibeiroJ.L.PedrosaR.Nahid

• Na grama, Cathen é força indiscutível. Porém, vai dar 10 quilos de vantagem paraDactus e nove quilos para Champagne Bisquit. Por esta razão vamos dar preferênciaaos outros dois e deixar o pilotado de E. R. Ferreira para um segundo plano. Na areia,
Snow Bandydt não perde para ninguém.

DACTUS — CHAMPAGNE BISQUIT — CATHEN

4" PÁREO — às 15H.40 — 1.400 metros — (GRAMA) — Rec, 82s2 (Nice Boy e outros)
Éguas de qualquer pais de 3 anos , sem mais de 1 vitória

1—1 Revise, J.Queiroz 12 56 1°( 7)Hasto la Vista 1.3 AP 82s W P Lovorli<;6o. E Ferreira 56 3°(ll)Guarunella 1.4 GM 84s3 W PLovor2 Degreto, J.Freire 56 I0°(l 1 )Guarunella 1.4 GM 84s3 M Niclevisk2—3 UmaGraqa,J.Pinto 56 l°(U)Kedge 1.2 NP 77sl A MoralesUpotown. J.M.Silva 11 56 7°( 9)l^uara |4 GM 84* A Morales4 Extra Misty. I.Brosiliense 56 1°( 9)Solwoy 1.4 GU 85s4 A Ricordo3—5 Bramama, J.Escobar 13 56 3°(12)Uma Parodo 1.2 NM 75s4 J.Santos F°PiccoloNipote.E.R.Ferreira. 10 56 6°(1 l)Guorunella 14 GM 84s3 C RibeiroElastic, R Mocedo 56 8°( 1 l)Guarunella 1.4 GM 84s3 R.Tr.podi4—8 Bea Star, J Ricordo. 6 56 2°(l 1 )Guorunella 14 GU 8<U3 I D Guedes9 Silver Rose, J.Mochado 56 7°(12)Uma Parada 12 NM 75s4 J Coutinho F10 VonKirta, F.Pereira.. 56 7°(ll)Jelka 13 NU 81 s3 W AlianoTio Zora, P.C.Pereiro. 56 3°( 7)Andelle 1 At 85s W AIiono
• Be A Star sempre encontra alguém para derrotá-la. Desta feita apenas Lição nosparece em condições de surpreendè-la. Dupla muito boa. Revisa é um ótimo reforçopara Lição desde que mostre na grama o mesmo padrão que possui na areia. Decielatem seus dias de correr demais. Gosta da grama.

Ifiland reaparece em turma fraca e pode levar a melhor em que pese o longo temposem atuar. Ulan Battor, um cavalo muito encabulado, é o maior rival. Porter preferea grama, porém mesmo na areia merece respeito, pois passa por um períodomagnífico em sua forma. Queerenes perdeu uma corrida incrível e mais aguerrido éoutro nome positivo dessa carreira bastante equilibrada.
IFFLAND — ULAN BATTOR — PORTER

7° PÁREO —Às 17h00 • • 1.300 metros — (GRAMA) — Rec. 75s4 (CAROATÁ)Éguas nacionais de3 anos, sem vitória
l — l Solwoy, P C.Pereira  15 56 2° ( 9) Extra Misty 1.4 GU 85s4 A. V.euoHalininha, E.R Ferreira  56 2° (1 1) Estolactita 1.0 GL 59s2 C. Ribeiro2 LaGolopera.F.Pereira14 56 3° ( 8) Afrique 1.3 NP 82s F P lav6r2—3 Edma, J.C Castillo  56 ESTREANTE p Saraiva ¦Morello, J.B.Fonseca.......... 56 5° ( 8) Compressor 1.0 GM 60sl P. MorgadoCostian, J.Queiroz  11 56 3° (10) Credency 1.0 GL 59s2 P. MorgadoChimaulo, J.Ricardo  56 12° (14) Guarunella 1.3 NP 81s2 O. Ribeiro3—6 Samarina, J.M.Silva  10 56 2° (10) Andanija 1.4 AM 88s3 G. F. SantosBuforda.G.F.AImeida  56 ESTREANTE q UlloaNostra Doma, M.Monteiro. 12 56 6° 10) Andoncja 1.4 AM 88s3 W. AlianoPiuSara.S.OIiveiraJr  56 u° (12) Uma Parada 1.1 NL 68s2 A.Orciuoli •4—9 Quezada, JuorezGarcia .. 56 2° ( 8) Compressor 1.0 GM 60sl R. Carropito10 New Jersey. J.Molio  . 56 4° ( 8) Great Flame 1.3 NL 82s3 J. G. Vieiro11 Habitare, L.Moia . 53 4° ( 9) Extra Misty 1.4 GU 85s4 R. Costa12 Mafioza, M.Ferreira  56 7° ( 8) Compressor 1.0 GM 60s N. A. Silva

• Samarina teve um percurso inacreditavelmente ruim em sua recente atuação.
Ganharia por uns cinco corpos. Agora, na grama, o páreo está mais equilibrado, mas
ainda assim vamos ficar com ela, pois está em grande forma. Edina é uma estreante
bem preparada e tem condições de formar a dupla. Chimaula vem de corrida fraca,
mas está sendo esperada uma grande atuação na pista de grama.

SAMARINA — EDINA — CHIMAULA

8o PÁREO — Às 17h30 — 1.100 metros — (AREIA) — Rec. 65s4 (BARTER)Éguas nacionais de 3 anos, sem mais de 1 vitória
1 — VanFabel, F.Pereira ....1 56 6° (11) Jelka 1.3 NU 81s3 W. Al.ano2—2 Morkab, AOIiveira  3 56 1° (10) Quezada 1.0 AP 62s4 J. G. VieiraPetaca, J.B.Fonseca  5 56 u° ( 9) Action 1.1 NL 67s L. Acufta3—4 Tuyunica. J Ricordo  4 56 u° ( 5) Ebbrezzo 1.6 GL 95s L. D. Guedes5 Umatilla, I.Lanes  2 56 6° (12) Uma Parada 1.2 NM 75s4 J. U. Freire4—6 Jocumaiba. J.Pinto..  7 56 9° (13) Neckie 1.0 NM 6ls2 W. MeirelesKornoub, J.Freire  6 56 6° ( 8) So Minx 1.0 NL 62s2 C. Rosa

• Markab deu ótima demonstração nos animando a arriscar a sua indicação
novamente. Está em boa forma. Van Fabel, muito ligeira, tem amplas possibilidadesde formar a dupla. Petaca é ligeirissima, mas tem corrido menos. Volta de um'descanso, ao qual pode agradecer e até surpreender e ganhar de ponta a ponta.Tuyunica prefere a grama, mas o páreo está fraco.

MARKAB — VAN FABEL — TUYUNICA
9° PÁREO — Às 18h.0Ó — 1.000 metros — (AREIA) — Rec. 59s2 (CHAPELIER)Animais nacionais de 6 e 7 anos, ganhadores afe Cr$ 370.000,00

l — Goliot, G F Almeida 7 57 2° ( 6) Irtlle light 1.0 NM 63s2 G UHcoT,(f6o.F.Silvo 8 57 u» ( 8) El Morqu.io 1,0 NU 63i HCunhoFanogrom, R Freins 3 58 3" (10) Solidario 1.3 NM 8Jil J D MoreiioConcentrodo, A Ramos 2 57 o° ( 6) ElfidO 12 NM 77i D Netto3 Francelho. M Naictmento lib 4° (10) Soliddtio 1.3 NM 6Jsl A AlveiDay Secret. I Lanei 5 54 o° ( 0)'Brulol II NP 69s2 I Amoral4-7 BaMord. M.C.Porto 157 4° ( 6) IrtilnfUght 1.0 Nl 63s2 J M AragioGustozo, F lemoi. 4 58 6° ( 8) Brulot I NP 69s2 H Tob.a.Br.ghtDay, J.M. Silva 6 57 I" ( 9) Don Clement. 1.1 Nl 72i J C Morchont

BE A STAR — LIÇÃO — REVISA

PAREÔ — Às 16h00 — 1.400 metros — (GRAMA) — Rec. 82s2 (NICE BOY e outros)Potrancas nacionais de 2 anos
1—l Bretogne.G F Almetdo 8 55 1° (12) Calais 13 GM 76s3 G F.Santos" Verbol.sto.J M S.lva  7 55 3° (12) Bretagne 13 GM 76s3 G F Santos" V.ga-mes'ro. J P.nt>  9 55 1° ( 7) Folenos 1.3 AU 83s A Morales- Voniu.R Freire 6 55 1° ( 9) Nashville 1 NM 68s3 A Moro'es2—2 Calois.J R-cordo  1 55 2° (12) Bretogne 13 GM 76s3 I D Guedes3—3 OnSe'.E Ferre>ro ..  3 55 4® (12) Bretagne 1 GM . 76s3 W P LoverCtonaJotne, E R Ferret. — A 55 u° (12) Bretogn« 13 GM*76s3 C R be^o4—5 Fa-iftos.M Andraoe - 2 55 7° (12) Bretagne 13 GM 76s3 D Ne'to6 Boronesa, F Pe'eira  5 55 6° {'2) Iretcgne I GM 76s3 J C Ma';Kon»

• BRETAGNE — VERBALISTA — CALAIS

• Prova muito complicada, onde tudo pode acontecer. A regularidade desses
animais é nenhuma e portanto é difícil qualquer prognóstico mais exato. Ficamos
com Fanagram, cuja exibição recente foi promissora. Galiot, em fase de progressos e
muito bem montado nos parece o principal adversário. Bright Day ganhou depois de
um ano parado e pode até repetir caso tenha melhorado.

FANAGRAM — GALIOT — GRIGHT DAY

10° PÁREO — às 18h. 30 — 1.300 metros — (AREIA - VARIANTE) — Rec. 78s (BARTER)Cavalos nacionais de 4 anos, sem mais de 3 vitórias
I — 1 Make ItNow.E Ferreira 6 572 Doe Forte. J. Freire 1 572—3 Inkling, J Ptn?o 5 574 Zunir.J Queiroz 3 573—5 TaVesk.J C Castilho 8 576 Dovos.J M S-ivo 2 574—7 Be-! Locris. J Ricardo 9 578 Zorar.C Vargas 7 57O Focien, A F.Souza. 4 5 7

3° 8) King Arfhur6° 8) Folly Boy4o 8) Folly Boyu° 7) Zeyger3° 4) Danny l» Rougeu° 8) King Arthuru° 9) Klo-itou° 7) T.mburi1° 8) El Ponfwiro

1.3 NM 8W11.0 NM 61 s310 NM 6U3J GM 88s31 GL 84s1.3 NM 8lsl1 AP 102s1 NL 79s21 NP 76s2

W P Lav6rC.RosoW MeirelesGUlhooC.A MorgodoF AbreuA MoralesA V.e-.ral Cc**IHo
• Make It Now é a força indiscutível da carreira e será difícil a sua derrota. Ben
Locris reaparece aos cuidados de Alcides Morales e nos parece o maior rival. Dos
outros. Inkling é o que mais anima. Seu reaparecimento foi regular e deve termelhorado com aquela corrida.

MAKE IT NOW — BEN LOCRIS — INKLING
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Eder e a duvida de Paulinho 
para definir timeBelo Horizonte — O pon- J. %J
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^ 

^ 

Wol '»m Sob

I fazer aplica?6es de gelo. -./> /.•••' ^ 
*i 

.** . 
' 

** numero dc concorrenl^a^ns^m^ -
- Foi um lance casual — - . ' * -- \ , |§| nhuma exprcssao, so servcm para encrvarem que o Marcos Vmicius A , , , A . P i1-»r tw fi

me atingiu. Estou sentindo Ao lado niassagista Gregorio e com uma expressao de tristeza, Eder deixa o treino: nao sabe se joga uiar 
° torttGor-

muita dor na perna e nao Um detalhe curioso nessa Taga de

i EEHESi . Formiga nao 
quer 

Santos atras Iff
fora numa hora dessas, em pocle acabai abiscoitando o titulo.
que o time precisa de mim. r ; ®antos va' i°6ar Pe'a vitoria. O
Vnn fn7oi. tr»iam»ntn * empate e apenas uma conseqUencia de ¦ ¦ ¦u fazer tralamento <f WS? jogo que pode ocorrer. „ , ,partir de agora e torcer pa- O tecnico Formiga era um homem bas- OMO dc hahito, o Flamengo cst^
ra me recuperar ate a hora . M tante tranquilo. no desembarque do time V garantindo a presenga carioca nasd0 jogo" ' iP>lW2f ml i 

d0 
pantos ontem as llh30min no Aero- finais da Taga. E o nosso represen-O mpdiro Npilnr T.aqmnr MP.*SmiM porto da Pampulha. Cercado por varios vt- '

buscou Eder no vestiario sdt 
'J 

^ mlW.:M reporteres, nao perdeu a calma diante da tante. Nao vamos, porcm, fazer coro com
o levou para o Departa- m,. 

' 

, 
^ 

Mm& empat^quesimeq3 
3 vanta?em do essa^historia repetida de que 

"o Flamengo

uma rad^ograna na^ perna , 

^apontem 

urn vascainoa^

; co, fazendo aplicagoes de 'JfJ| " 
I j' ^ V* ' ' < Dos jogadores. o mais procurado foi isso. Claro que ele nao precisa de apoio dc

| i gelo. Sinceramente, nao I # f !&». w' centroavante Serginho. autor dos dois gols fora. Tern sua fiel torcida capaz sozinha dc
acredito que ele fique de f| ft IBtiirk' liJlk ^ ' <'>¦>?' ><f da vitoria santista no primeiro jogo e arti- encher minciroes morumhis mi nvu-i-
fora. i$ lheiro absoluto da Taga de Ouro, com 21 ... 

" 1LS' mt)Iumols ou m'ua"

r , . Mki hJK" . ' " *** - gols. Como sempre sorridente. Serginho canas.
Crttafau perde (l - # garantiu estar preparado para qualquer riquc quem hear para a grande final, o
vn&n nn hanrn ¦ M 

' 
WBSKSSLtS 

' ' k >\| resultado hoje. Em seu entender. tanto Flamengo na opiniao da maioria merece asvnga no uanco J J . . SPWk '*  \ Atletico quanto Santos tem condigoes de honras de favorito auase absoluto nin n
Quando deu o Dasse er- f-l ¦' veneer e a derrota nao sera demerito para , ia\on o quase ahsoluto paia a

rado no7nS de Spr^nhn ' .t4K t 
*% qualquer das duas equipes. conquista do titulo. Muito justo c natural.

Drovocando o eoi da vffrt' ' i ^ ' Uma pergunta que nao pareceu inco- O Flamengo nao teve um bom comego naprovocando o gol da vito- - moda-lo foi sobre a Selegao Brasileira. Um fin mnc rlennis livmn Hnc mmna santista no primeiro jo- > ¦*., Ml '«.>.* reporter de radio quis saber por que esta ? aepois que se livrou dos com-
go, Catatau na certa nao mKBBBk '.£C, ' marcando gols de todas as maneiras no promissos da Libertadores e linipou a sua
estava prevendo as conse- uj/KF Santos, como fazia no Sao Paulo, e o mes- area interna, acalmando descontentcs e
quencias que iria sofrer. iH "¦ 

S mo nao aconteceu naCopadoMundo,p'ela entreeando o lime a Carlos Alhrrtn vnlOntem, ele era o unico jo- W ^ Selegao Brasileira, especialmente na parti- entregancio 0 time a Marios AlDertO vol^
gador abatido do Atletico ' &£ mRBL da contra a Italia, que eliminou o Brasil. tou a J^gar todo O seu excclente futebol,
pois, alem de ter sido afas- - >?•'-« „ 

- E uma questao de filosolia de jogo. Contesta-se c discute-se Carlos Alber-
tado da equipe, nem no ^BM|H K } da°de Vra atu^rTomTgX" pIco 

'iSfre to como trcinador c sua inlluencia no time
banco de reservas foi in- -w**^ para fazer as jogadas de acordo como meu Flamengo. Certo que Carlos Alberto
direita reforgando°o^meio- ^ ? 

Jim ^ 
'^hj ^4"^°'^i^^^ 

ST1'^in[|a pr'ijneiro nunca foi tccnico^de carteirinlia assinada,

deu o que esperavamosem j ^ Primeiro a descer do aviao. Serginho E incgavel aue teve 0 merito de sacudir o
Sao Paulo eacheiDorbem '• L ¦ M&.? foi tambem um dus pnmeiros a entrar no c nHdvu que iul u muuo ae sauian o

H •! r » . r I 6nibus, que levou a delegacy & Toca da time rubro-negro, que estava se deixandomodificar a ponta direita. Uaira e catimba, os trunfos de Serginho, urn artdheiro ainda polemicu Ranosa iPV.,r r»»lr> ltEntra o Tita, que tem trei- . y naposa. levar pelo desespero por mas atuagoes e
nado muito bem. Ele pro- devido as vaias de sua ineonformada torci-
curara ajudar tambem Sproinlin Air miP nan mM'2 . da, fazendo renascer o brio dos jogadoresmeio-campo, deixando  UC1 gllulu \M±£j tJUC; 11(111 M«e, €111001011(1(1(1. e a confianga na sua forga. Esta a sua

mipr cqIhp.1. Hp ^ 
recebe Isidoro 8rande '°!Ur::,l;i?''o ="« ^

do no ataque. Foi uma ne- UU.C1 OCllj?d UC UClCtaU . ¦ M . . ¦ ¦¦¦
cessidade tdtica p tprnioa 3 Na cheSada da delegagao do Santos, . &
que senti ao Tver o tepe ' Solon Campos ontom' no Aeroporto da Pampulha. houve S do's J°g°s contra O Vasco, nesteque senu, ao rever o teipe i uma cena que comoveu a todos que esta. ¦ ¦ sentido, foram de vital lmDorUinciada derrota no primeiro jo- Sao Paulo — Quando o arbitro Jose Paulista e chegou a pedir aos dirigentes vam na sala de desembarque: o reencontro rnntr«hiifram mm ,; go — explicou o tecnico Roberto Wright apitou o final do jogo Sao que vendessem o seu passe: de Paulo Isodoro com a mae. Dona Aurita, para aevoiver ao tl-
Paulinho de Almeida. Paulo x Atletico-PR, ha uma, semana, os _ ^u precisava mudar de ambiente e uma senhoraextremamente simples, que me a sua verdadeira personalidade, que se

O Atletico se preparou torcedores sao-paulinos, que foram em a rninha transferencia para o Santos foi considera seu "segundo anjo da guarda". refletiu em seguida na irreprensivel atua-
ontem cedo, na Vila Olim- massa ao Morumbi, deixaram o estadio importante do ponto-de-vista psicologico. Ela chorava copiosamente e afagava a ca- Co0 contra 0 Atletirn dn Pinna
pica, para o jogo desta tar- revoltados e lamentando a ausencia de um Mas ainda tenho saudades do Morumbi, bega do fllho. r™ ^ , u ^
de. Foi um treino mais dp jogador. Serginho, o centroavante cujo dos ex-companlieiros. — Nao perdoo o Tele por ter afastado Como nao passa pela cabe^a dc nin-
manutencao da forma passe foi vendido ao Santos, no inicio do _ artilheiro de um camDeonato meu filho da Sele(^ao na Copa — foi uma guem que o Flamengo possa ser goleado
ca, que terminou com uma flonoto ctiTd^Sfio PauloS^ua comoa Tagade Ouro a vontademaior e Sadeir^adorag'a?^- ^"ulo 

"isidSo h°je em Curitiba, nao ha duvida de que
pelada, sem obrigagao de ser a saivagao da equipe da Vila Belmiro. J®Mgr SemS naJfoensa Bastante emocionado estava tambem ele est^ garantido para a decisao do titulo.
guardar posigao e com ti- Enquanto o Sao Paulo era desclassifi- 'nc"^ei^ que j^ega, 

^rg^o 
nao pensa pai do jogador, Jose Isidoro. Eleslevaramo Pela maior categoria de seus ioeadorestulares e reservas mistura- cado em seu estadio, diante da sua torcida, oesta lorma. uizenao se magoaao com o j-llh0i de carro para a T0ca RaDOsa x ,,Qiu„ • i . . . K° ' '

dos. Mesmo assim, havia P°r um adversario modesto. o Santos pas-. isoaX efe^^D^' enquanto a delegagao seguia de onibus. 
aliada a velhd tarimba de decisoes e por-

muitos torcedores, na Vila sava pelo Goias, no dia seguinte, com "a 'aaJ3^'e?a° "a 1™ ° Tiziu' como e conhecido Isidoro, que seu time, jogando como esta, e melhor
Olimpica, a cata de auto- grande atuagao de Serginho, autor dos ^"^"eramente 

S'ero mais sa- ainda e um idolo em Mina.s. Ele mesmo do que os adversarios, seja Santos ou
grr 

„ „, sasisffissssaj.'ijx stsgZ'sss'szgfsFgg A,^, ««H» q«e»J*««»,«»A necessidade de veneer dete de mIa beleia sc no 5"4bad0 Cal,ca natoes contra alguns jogadores durante a d 
• : deciSo mais perto da Gavca.

desperdioara oportunidades Incrl.els, que ^SSSSS^SSSSSSS - Meueor"balL°a mesmo.Tudo Se nao for assim, nao mc cobrempreocapar o Atletico, mas custaram a ausencia do Sao Paulo na fase p , ^ .. r\ u- \ - r ^ mundo sabe Que gosto demaisdo Atletico * j ro ambiente era de muita semifinal da Taga de Ouro, Serginho faria SetooresttKosorSsSm^e^e onde flquei muilos anos e deixei muitos / ' Joga&do conl os iatos clue
descontragao e confianga, justamente o contrario. w ^ amigos. Mas todo mundo sabe tambem estao ai e clue todos tem visto. Deve
ontem. Os jogadores esta- A . Tod^ vez que fala na Selegao Serginho ?ufe agora 5011 Jogaci,or d? SanEos e vou §anhar 0 Flamengo para alegria nao so davam tranquiloseo tecnico A garra, o gol revela magoa, talvez pelo fato de ter sido lutar ao maximo pela vitoria do meu Ume. na?ao rubro-negra. mas particularmentePaulinho de Almeida, sem- Artilheiro da Taga de Ouro. com 21 responsabilizado pelo publico e a cronica * rt^«o ll.rit* „ . do nosso Otavin Pinm 'nviimaraoe ,»<»pre solicito, conversava gols, Serginho nao parou ai no jogo contra de ter contribuido, com-a perda de gols, . Dona Aurita atleticana convicta. que ... , (jiumaraLS que,
muito bem-humorado com 0 Goias. Quinta-feira passada, depois de para a derrota do Brasil contra a Italia. torcera pelo Santos por causa do filho, deu radiante como ja esta, vera mais uma vez
os inumeros jornalistas. marcar um gol (de penalti) o Santos esteve Outra coisa que mudou nesse jogador de sua Federa?ao, no campo. nas arquibanca-

?««r£sri"s <•«>• 
^biihcfms.qf^nd.

Wn tad0 «ue0 beneficiaria. Mas. ao receber um mesmo quando sofre uma falta mais dura v?nte goza,va muit0 sfu^ompanhwo de e liderando absoluta o futebol brasileiro.
nZ 

™ 
if10' f35 

na°- presente d0 Ponta-direita mineiro Catatau, e as advertencias com cartoes amarelos ou ® 
TV®'0 T,V° T" «? TO?,' m m mquer que o time fique com o centroavante livrou-se de dois adversa- expulsoes tem sido raras. Serginho esta , e g estilo batidinho de

esta obsessao em campo: rios ebateuforte.de perna esquerda, fazen- fazendo um grande esforgo para conter os anU?.a"lente. - hrUhant HISTORIAS.' Quando de seu e.xame— A equipe tem de sa- do a torcida santista "explodir". nervos antes sempre a flor da oele. Gragas a geragao bnlhante liderada r„„.,u„,|, rv •. ,, c- n ,
ber procurar o gol. Nao A garra, a catimba tem sido responsa- Quando alguem lhe diz que agora os por Pele o Santos tem uma imensa iegiao ' L c 'rcl ° ,te Sao Paulo,
adianta se afobar e abrir veis pela maior parte dos gols desse joga- tempos sao outros, devido a escolha de de torcedores tembem em Minas. por isso. Mendon^a Falcao, hojc eficiente assessor
espagos aos contra- dor polemico. que tambem possui boa tec- Carlos Alberto Parreira para dirigir a Sele- do Ministro Delfim, recebeu a seguinte
ataques do Santos. Os jo- mca, embora nao possa ser comparado, gao Brasileira. em substituigao a Tele San- no aeroDorto o movimento era bom pergunta de seu mestre-
uadores tem oup torar nesse aspecto, .a um Zico ou a um Rei- tana. Serginho mantem a sua opiniao de ° bom tS- ,, . ... naldo. nao voltar a equipe da CBF. Mas os torce- muita gente com acamisa do Santos cerca- De um exemplo de divida flu-a.C_°^5°"SC!!nCla;_Sem E verdade que Serginho ganhou nova dores do Santos comegam a duvidar dessa *?.?? jogadores maafamosos. queret^> tuante.

Prontamente respondeu:

^ 
— Navio hipotecado. J j
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Ga rra e catimba, os trunfos de Serginho, um artilheiro ainda polêmico

JORNAL DO BRASIL FUTEBOL

Éder é a dúvida de Paulinho 
para definir timeBelo Horizonte — O pon- J.Belo Horizonte — O pon

ta-esquerda Éder sofreu
uma contusão na perna di-
relta, num lance casual du-
rante o treino do Atlético,
ontem cedo, e é a dúvida
do técnico Paulinho de Al-
meida para definir a equl-
pe. O reserva é Rômulo,
que náo fica na regra-trés
mas está de sobreaviso.
Para o banco, Paulinho
preferiu Renato Sá, mais
versátil.

A pelada de dois-toques
era bastante animada, e os
jogadores estavam dividi-
dos em um time de camisa
e outro sem. Num lance
próximo ao gol defendido
por Joáo Leite, Éder se
chocou com Marcos Vlni-
cius e ficou caido, quieto e
encolhido. Pensou-se que
era uma brincadeira entre
as tantas surgidas nestes
treinamentos.

Mas, como Éder não se
mexia, o massagista Gre-
gório atravessou correndo
todo o gramado, para aten-
der o ponta-esquerda. Nes-
te instante, a apreensão to-
mou conta da boa torcida
presente à Vila Olímpica
do Atlético. Afinal, Éder
está em grande forma e
tem sido o melhor jogador
da equipe.

Ajudado por Gregório,
Éder caminhou para os
vestiários, onde começou a
fazer aplicações de gelo.

Foi um lance casual
em que o Marcos Vinícius
me atingiu. Estou sentindo
muita dor na perna e não
posso prever se vai dar pa-
ra jogar ou náo. É lógico
que não pretendo ficar de
fora numa hora dessas, em
que o time precisa de mim.
Vou fazer tratamento a
partir de agora e torcer pa-
ra me recuperar até a hora
do jogo.

O médico Neilor Lasmar
buscou Éder no vestiário e
o levou para o Departa-
mento Médico, onde tirou
uma radiografia na perna
do ponteiro, que nada
acusou.

Éder sofreu uma pan-
cada forte no membro infe-
rior. Terá de ficar interna-
do no Departamento Médi-
co, fazendo aplicações de

i gelo. Sinceramente, não
acredito que ele fique de
fora.
Catatau perde a
vaga no banco
Quando deu o passe er-

rado nos pés de Serginho,
provocando o gol da vitó-
ria santista no primeiro jo-
go, Catatau na certa náo
estava prevendo as conse-
qüèncias que iria sofrer.
Ontem, ele era o único jo-
gador abatido do Atlético,
pois, além de ter sido afas-
tado da equipe, nem no
banco de reservas foi in-
cluido. Tita será o pontq-
direita, reforçando o meio-
campo e liberando Marcos
Vinícius para atacar.

O Catatau náo ren-
deu o que esperávamos em
São Paulo e achei por bem
modificar a ponta direita.
Entra o Tita, que tem trei-
nado muito bem. Ele pro-
curará ajudar também o
meio-campo, deixando
que Marcos Vinícius se
aproxime mais de Reinai-
do no ataque. Foi uma ne-
cessidade tática e técnica
que senti, ao rever o teipe
da derrota no primeiro jo-
go — explicou o técnico
Paulinho de Almeida.

O Atlético se preparou
ontem cedo, na Vila Olim-
pica, para o jogo desta tar-
de. Foi um treino mais de
manutenção da forma físi-
ca, que terminou com uma
pelada, sem obrigaçáo de
guardar posição e com ti-
tulares e reservas mistura-
dos. Mesmo assim, havia
muitos torcedores, na Vila
Olímpica, à cata de autó-
grafos.

A necessidade de vencer
para classificar pode até
preocupar o Atlético, mas
o ambiente era de muita
descontração e confiança,
ontem. Os jogadores esta-
vam tranqüilos e o técnico
Paulinho de Almeida, sem-
pre solícito, conversava
muito bem-humorado com
os inúmeros jornalistas.

Ele concorda que o ideal
é seu time marcar um gol
logo no início, mas náo
quer que o time fique com
esta obsessão em campo:

A equipe tem de sa-
ber procurar o gol. Não
adianta se afobar e abrir
espaços aos contra-
ataques do Santos. Ostjo-
gadores tém que tocar a
bola com consciência, sem
pressa para decidir o lance
de qualquer jeito, sempre
procuranto executar as jo-
gadás treinadas.
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Ao lado do massagista Gregório e com uma expressão de tristeza, Éder deixa o treino: não sabe se joga

Formiga não 
quer 

Santos atrás

. Serginho diz que não.

quer saber de Seleção

Solon Campos
Sáo Paulo — Quando o árbitro José

Roberto Wright apitou o final do jogo Sáo
Paulo x Atlético-PR, há uma, semana, os
torcedores sâo-paulinos, que foram em
massa ao Morumbi, deixaram o estádio
revoltados e lamentando a ausência de um
jogador: Serginho, o centroavante cujo
passe foi vendido ao Santos, no inicio do
ano, e que, ao contrário de Careca, atual
dono da camisa 9 do São Paulo, passou a
ser a salvação da equipe da Vila Belmiro.

Enquanto o São Paulo era desclassifi-
cado em seu estádio, diante da sua torcida,
por um adversário modesto, o Santos pas-,sava pelo Goiás, no dia seguinte, com
grande atuação de Serginho, autor dos
dois gols — o jogo terminou em 2 a 2 e o
resultado classificou o time paulista — um
deles de rara beleza. Se no sábado Careca
desperdiçara oportunidades incríveis, quecustaram a ausência do São Paulo na fase
semifinal da Taça de Ouro, Serginho faria
justamente o contrário.

A garra, o gol
Artilheiro da Taça de Ouro. com 21

gols, Serginho não parou ai no jogo contra
o Goiás. Quinta-feira passada, depois de
marcar um gol (de pênalti) o Santos esteve
ameaçado, no segundo tempo, quando o
Atlético Mineiro empatou a partida, resul-
tado que o beneficiaria. Mas, ao receber um
presente do ponta-direita mineiro Catatau,
o centroavante livrou-se de dois adversá-
rios e bateu forte, de perna esquerda, fazen-
do a torcida santista "explodir".

A garra, a catimba tém sido responsá-
veis pela maior parte dos gols desse joga-dor polêmico, que também possui boa téc-
nica, embora náo possa ser comparado,
nesse aspecto, .a um Zico ou a um Rei-
naldp.

É verdade que Serginho ganhou nova
motivação ao transferir-se para o Santos.
Ele não queria ficar mais no São Paulo
depois do encerramento do Campeonato

Paulista e chegou a pedir aos dirigentes
que vendessem o seu passe:

Eu precisava mudar de ambiente e
a minha transferência para o Santos foi
importante do ponto-de-vista psicológico.
Mas ainda tenho saudades do Morumbi,
dos ex-companheiros.

Para um artilheiro de um campeonato
como a Taça de Ouro, a vontade maior é
defender a Seleçáo Brasileira. Mas, por
incrível que pareça, Serginho não pensa
desta forma. Dizendo-se magoado com o
ambiente verificado durante a permanên-
cia da Seleção na Espanha, ele pede para
não ser convocado outra vez:

Sinceramente, não quero mais sa-
ber de Seleçáo Brasileira. Houve discrimi-
nações contra alguns jogadores durante a
ultima Copa do Mundo, quando apenas um
grupo passou a ser responsável pelos resul-
tados negativos. O ambiente não foi dos
melhores entre os próprios companheiros e
eu não quero voltar à Seleção.

Toda vez que fala na Seleção Serginho
revela mágoa, talvez pelo fato de ter sido
responsabilizado pelo público e a crônica
de ter contribuído, com-a perda de gols,
para a derrota do Brasil contra a Itália.
Outra coisa que mudou nesse jogador de
porte atlético privilegiado: o temperamen-
to. Hóje, quase náo reclama dos árbitros,
mesmo quando sofre uma falta mais dura.
e as advertências com cartões amarelos ou
expulsões tém sido raras. Serginho está
fazendo um grande esforço para conter os
nervos, antes sempre à flor da pele.

Quando alguém lhe diz que agora os
tempos são outros, devido à escolha de
Carlos Alberto Parreira para dirigir a Sele-
çâo Brasileira, em substituição a Telé San-
tana. Serginho mantém a sua opinião de
não voltar à equipe da CBF. Mas os torce-
dores do Santos começam a duvidar dessa
posição e torcem para vè-lo na Seleção. E.
evidentemente, para que os gols saiam
normalmente, como no time da Vila.

O Santos vai jogar pela vitória. O
empate é apenas uma conseqüência de
jogo que pode ocorrer.

O técnico Formiga era um homem bas-
tante tranqüilo, no desembarque do time
do Santos, ontem, às llh30min no Aero-
porto da Pampulha. Cercado por vários
repórteres, náo perdeu a calma diante da
repetitiva pergunta sobre a vantagem do
empate que sua equipe tem para o jogo de
hoje, contra o Atlético.Por suas características, o Santos é
um time ofensivo, que joga procurando o
gol. Não podemos ficar atrás, segurando o
empate, pois seria muito perigoso. O Atlé-
tico terá de sair para o jogo, ficando mais
no ataque. Por isso, temos que ter cautela e
explorar a necessidade de subir que o
Atlético terá.

Dos jogadores, o mais procurado foi o
centroavante Serginho. autor dos dois golsda vitória santista no primeiro jogo e arti-
lheiro absoluto da Taça de Ouro, com 21
gols. Como sempre sorridente, Serginho
garantiu estar preparado para qualquerresultado hoje. Em seu entender, tanto
Atlético quanto Santos têm condições de
vencer e a derrota náo será demérito para
qualquer das duas equipes.

Uma pergunta que náo pareceu inco-
modá-lo foi sobre a Seleção Brasileira. Um
repórter de rádio quis saber por que está
marcando gols de todas as maneiras no
Santos, como fazia no São Paulo, e o mes-
mo não aconteceu na Copa do Mundo, pelaSeleção Brasileira, especialmente na parti-da contra a Itália, que eliminou o Brasil.É uma questão de filosofia de jogo.No clube, os técnicos me dão inteira liber-
dade para atuar como gosto. Fico livre
para fazer as jogadas de acordo como meu
estilo. Já na Seleção, tinha primeiro de
cumprir determinações táticas, limitando
minhas ações. Deste jeito, era mais fácil-
mente marcado, não tinha as mesmas faci-
lidades,

Primeiro a descer do avião, Serginho
foi também um dos primeiros a entrar no
ônibus, que levou a delegação á Toca da
Raposa.

Mãe, emocionada,

recebe Isidoro
Na chegada da delegação do Santos,

ontem, no Aeroporto da Pampulha, houve
uma cena que comoveu a todos que esta-
vam na sala de desembarque: o reencontro
de Paulo Isodoro com a mãe. Dona Aurita,
uma senhora extremamente simples, que o
considera seu "segundo anjo da guarda".Ela chorava copiosamente e afagava a ca-
beça do filho.

Náo perdôo o Telê por ter afastado
meu filho da Seleção na Copa — foi uma
das frases ditas por Dona Aurita, que tem
verdadeira adoração por Paulo Isidoro.
Bastante emocionado estava também o
pai do jogador, José Isidoro. Eles levaram o
filho, de carro, para a Toca da Raposa,
enquanto a delegação seguia de ônibus.

O Tiziu, como e conhecido Isidoro,
ainda é um ídolo em Minas. Ele mesmo
confessa ter muitas saudades de seu tempo
de Atlético, contra quem joga hoje, deci-
dindo uma vaga para a decisão.Meu coração balança, mesmo. Tudo
mundo sabe que gosto demais do Atlético,
onde fiquei muitos anos e deixei muitos
amigos. Mas todo mundo sabe também
que agora sou jogador do Santos e que vou
lutar ao máximo pela vitória do meu time,
né?

Dona Aurita, atleticana convicta, quetorcerá pelo Santos por causa do filho, deu
um forte abraço também em Serginho, queconhecia da época em que a Seleção Brasi-
leira treinou em Belo Horizonte. O centroa-
vante gozava muito seu companheiro de
ataque, pelo novo corte de cabelo, agora
mais alto, em lugar do estilo batidinho de
antigamente.

Graças à geração brilhante liderada
por Pelé. o Santos tem uma imensa legião
de torcedores também em Minas. Por isso.
deve ser incentivado por um grande nume-
ro de adeptos hoje à tarde. Ontem mesmo,
no aeroporto, o movimento era bom e
muita gente com a camisa do Santos cerca-
va os jogadores mais famosos, querendo
posar com eles para fotografias e ganhar
algum autógrafo.

Além de Isidoro e Serginho. os mais
procurados foram Marola. Pita e João
Paulo.

Bola Dividida

Sandró Morcyra

Depois cie rolar es-
se tempo todo com seu
infindável numero de
participantes, vamos fi-
car sabendo hoje quais
são os finalistas do
Campeonato Nacional.
Dos quatro que sobra-
ram daquela grande le-
va inicial de 40 clubes,

o Flamengo já pode se considerar pratica-
mente promovido. Para ficar de fora teria
de perder logo mais do Atlético Paranaen-
se de no mínimo 3 a 0, hipótese inteira-
mente inviável. A outra vaga pode vir a ser
do Santos, que joga por um empate no
Mineirão e tem o Serginho fazendo todos
os gols que perdeu na Copa do Mundo, ou
do Atlético, clube que mais pontos marcou
no torneio e reconhecidamente um time de
chegada.

Seja quem for, porém, vocês que tive-
ram de agüentar por longo tempo vários
joguinhos monótonos dessa arrastada
competição, podem se preparar para os
bons espetáculos de hoje e os que vêm poraí. Eles compensarão com sobras a pobre-za das primeiras fases, quando o excessivo
número de concorrentes, alguns sem ne-
nhuma expressão, só servem para enervar
e desestimular o torcedor.

Um detalhe curioso nessa Taça de
Ouro é que o Santos, concorrente biônico,
já que entrou num arranjo de gabinete,
pode acabar abiscoitando o título.

¦ ¦ ¦
OMO de hábito, o Flamengo está

y garantindo a presença carioca nas
finais da Taça. É o nosso represen-

tante. Não vamos, porém, fazer coro com'
essa história repetida de que 

"o Flamengo
é o Rio na Taça". Bobagem. Duvido queme apontem um vascaíno autêntico, desses
de terra e mar, que esteja torcendo peloFlamengo. Ao contrário: conforme os re-
sultados de hoje, eles serão Santos ou
Atlético Mineiro desde criancinhas.

E nem o Flamengo se preocupa com
isso. Claro que ele não precisa de apoio de
fora. Tem sua fiel torcida capaz sozinha de
encher mineirões, morumbis ou mara-
canãs.

Fique quem ficar para a grande final, o
Flamengo na opinião da maioria merece as
honras de favorito quase absoluto para a
conquista do título. Muito justo c natural.
O Flamengo não teve um bom começo na
Taça, mas depois que se livrou dos com-
promissos da Libertadores e limpou a sua
área interna, acalmando descontentes e
entregando o time a Carlos Alberto, vol-
tou a jogar todo o seu excelente futebol,

Contesta-se e discute-se Carlos Alber-
to como treinador e sua influência no lime
do Flamengo. Certo que Carlos Alberto
nunca foi técnico de carteirinha assinada;
mas foi um jogador de boa visão do
futebol, que tem a vivência de grandes
batalhas, incluindo uma Copa do Mundo.
E inegável que teve o mérito de sacudir o
time rubro-negro, que estava se deixando
levar pelo desespero por más atuações e
devido às vaias de sua inconformada torci-
da, fazendo renascer o brio dos jogadores
e a confiança na sua força. Esta a sua
grande contribuição até agora.

¦ ¦ ¦
S dois jogos contra o Vasco, neste
sentido, foram de vital importância.
Contribuíram para devolver ao ti-

me a sua verdadeira personalidade, que se
refletiu em seguida na irreprensível atua-
ção contra o Atlético do Paraná.

Como não passa pela cabeça dc nin-
guém que o Flamengo possa ser goleado
hoje em Curitiba, não há dúvida de que
ele está garantido para a decisão do título.
Pela maior categoria de seus jogadores,
aliada à velha tarimba de decisões e por-
que seu time, jogando como está, é melhor
do que os adversários, seja Santos ou
Atlético, acredito que o título está muito
mais perto da Gávea.

Se não for assim, não me cobrem
depois: estou jogando com os fatos que
estão aí e que todos têm visto. Deve
ganhar o Flamengo para alegria não só da
nação rubro-negra, mas particularmente
do nosso Otávio Pinto Guimarães que,
radiante como já está, verá mais uma vez
sua Federação, no campo, nas arquibanca-
das e nas bilheterias, quebrando recordes
e liderando absoluta o futebol brasileiro.

¦ ¦ ¦
HISTORIAS. Quando de seu exame
na Faculdade de Direito de São Paulo,
Mendonça Falcão, hoje eficiente assessor
do Ministro Delfim, recebeu a seguinte
pergunta de seu mestre:

Dê um exemplo de dívida flu-
tuante.

Prontamente respondeu:
Navio hipotecado.

m
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Atlético/MG tem 
que 

vencer 
para 

ir à final
Cláudio Areguy

ATLÉTICO X SANTOS
Local: Mlneirão
Horário: 17 horas
Juiz — Luís Carldfc Félix
Atlético — João Leite, Nelinho, Fred, Luislnho •
Jorge Valença; Heleno, Marcos Vinícius e Renato;
Tita, Reinaldo e Éder (Rômulo)
Técnico: Paulinho de Almeida.
Santos — Marola, Toninho Oliveira, Márcio, Tonl-
nho Carlos e Gilberto; Dema, Paulo Isidoro e Pita,
Camargo, Serginho e João Paulo.
Técnico — Formiga.

Mais Atlético-MG x Santos na página 7

Belo Horizonte — Atlético Mineiro e Santos decl-
dem hoje, a partir de 17h, no Mlneirão, quem será
finalista da Taça de Ouro 83—com direito a participar
da próxima Taça Libertadores da América — Junto
com o vencedor de Flamengo e Atlétlco-PR. Ao San-
tos, basta um empate; cabendo ao Atlético apenas a
opção da vitória, para se classificar à decisão.

Times de grandes torcidas, espera-se uma grande
arrecadação hoje, no Mineirào, com um público pagan-
te acima de 100 mil pessoas. Os 5 mil ingressos de
cadeira numerada, a Cr$ 1 mil 500 cada, foram vendi-
dos sexta-feira, na maioria para ávidos cambistas, quecobram até Cr$ 2 mil para revendê-los.

O Detran colocará o chamado Plano A no percurso
para o estádio, dando prioridade aos veículos que se
dirigem ao centro da cidade para o Bairro da Pampu-
lha. Os portões do Mineirào serão abertos ao meio-dia.
É excelente a procura de ingressos para a partida, com
a arquibancada sendo cobrada a Cr$ 800 e a geral a Cr$
200.

Com o rosto bastante marcado pelas feridas que
recebeu ao ser agredido por policiais em São Paulo, o
presidente do Atlético, Elias Kalil, voltou ontem a
prometer toda a segurança para a torcida do Santos,
isentando-a de culpa pelo incidente ocorrido no Mo-
rumbi. Os torcedores santistas terão um espaço reser-
vado à direita das cabines de rádio e TV, local normal-
mente ocupado pelos cruzeirenses.

Assunto dominante na cidade, o jogo desta tarde
tem sido amplamente divulgado pela imprensa, princi-
palmente as emissoras de rádio, que veiculam seguida-
mente as chamadas para a torcida. As torcidas organi-
zadas do Atlético prometem promover um grande
espetáculo nas dependências do Estádio, com milhares
de bandeiras e muito papel picado. Não há dúvida de
que hoje o Mineirào reviverá seus dias de apogeu,
lembrando a época de empolgação que se seguiu à sua
inauguração, em 1965.

Segurança da torcida

João Saldanha

Melhores

dias virão

/-*-* \-,;v; Falei com o pessoal
í(f _ % em Curitiba e especial-•mente com o Anfrísio,

presidente da Boca Mal-
dita. Claro que ninguém
gosta de perder, mas de
um modo geral estão am-
piamente gratificados
com a campanha do clu-
be. E muita gente me per-
gunta por que no Paraná
escolhi o Atlético para
torcer e bater uma bola,

junto com o Jofre, o Zorro, o Picega e outros.
Havia naquela época, como times principais em
Curitiba, os seguintes grandes clubes: O Palestra
Itália, claro que da italianada do Bigorrilho, de
Santa Felicidade, e tinha um campo de treino lá
pelos lados do Guabirotuba. Outro era o Savóia.
Puxa, como tinha italiano,. Também era deles.
Um campo sem muro, na Água Verde. A camisa
era branca, como o Santos. O Palestra Itália era
camisa verde, como os outros Palestra de São
Paulo e de Belo Horizonte. Hoje Palmeiras e
Cruzeiro. Coisas da segunda guerra mundial.
Outro bom time de Curitiba era o Britania. O
nome diz tudo. Camisa vermelha e branca como
o "The Bangu". No fim jogava todo o mundo.
Mas antigamente era só dos britânicos. O Atléti-
co era o clube eminentemente nacional. Pode-
riam dizer: e o Coritiba? E também: "Por 

que
Coritiba se a cidade é Curitiba?" Vale explicar.
Existem duas versões. A primeira é de gozação:
clube de alemães e o homem que fez a ata da
fundação, um herr, errou no nome que ficou
sendo Coritiba com "O".

Mas a outra versão é a correta: um prefeito
achou que a cidade tinha algo de pornográfico no
nome.. Curitiba é tupi-guarani e quer dizer pi-nheitos no planalto, ou na montanha. Mas o
prefeito, no começo do século, achou que era
palavrão e mudou. O clube foi fundado em 1909
ou 1910 quando imperava a lei imbecil. Mais
tarde, já na década de 30, foi restabelecido o
nome verdadeiro da cidade. Mas o clube não quismais modificar o seu. Pombas, como é que iriam
fazer com troféus, bandeiras, flâmulas, escudos,
nome na sede e tudo o mais? O jeito foi ficar
assim mesmo. O Atlético Paranaense um grande
clube de massa, andou meio por baixo, mas
agora, com o supercampeonato que conquistou e
com esta brilhante campanha no Nacional, a
massa voltou. E. se um dia, o campeonato
brasileiro de clubes de primeira divisão for dispu-
tado em turno e returno, como o da Itália,
Inglaterra, França, Espanha, Portugal e todos os
demais países inteligentes da Europa e de outras
paragens, com um jogo em casa e outro na do
outro,- calendário corrido, um jogando contra
todos, então aí teremos mais chance de sair da
estagnação oficial do futebol brasileiro. Quem
sabe um dia? I
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(le — NinguSm flnge nada em um leilao — ifirma. E
|(flic "Ji^^HI< apesar do alto Investimento no Leilao de Outono, das

altas cifiras que envolve, Ernani mostra-se apcnas preo-
'wSR^HHp^ cupado corn uma forte gripe. E se a garganla nao estivcr

em forma, dificilmente poderd comandar a maratona que

— Nao existefarol de leilao —continua. Apenasdois
ou tres empregados da casa fleam encarregados de zelar
pelos lances minimos desejados pelos proprictarios. o

- .'***&*&' que nd0 ® errado. O leiloeiro nao obriga ninguem a
' » jr 

^ "- "i ! iJT'' comprar. O leiloeiro apenas cumpre ordens, de compra e
| * If r ' * * '%* venda. Tudo apenas e batido como se fosse vendido para

¦ , *. ~>A|w "K"^1' * -3^ "* t 
* 'V/''*1** nao tirar o calor da apresentapao, pecjas nao vendidas

W~ %Ii»f sao desestimulantes, esfriam a plateia.Essa UusSo de que tudo foi vendido e, para o dono de
jfeSSBBy galeria Paulo Klabin, por exemplo, o que provoca grande
X"/V. ?*',' ^BPWR'" - s.^iipi|W|i< ~™4 "¦* * confusao na cabega do comprador e no mercado de arte

em geral. Afinal.se alguem quiser.vender um determina-;?» - jfSP* '•~'"i3< - * do quadro por um prego, e este nao for atingido, para o
kfeV%ff.' j"&», >>¦ < .' . -' i>"-, ' ^ publico em geral fica a impressao de que foi. Ou seja, um

1,'- * ';v-'™ "\'v 
f; H v- v-'-j prego flcticio acaba estabelecido em lugar do prepo real

% "'"Cvl ^ v ' ~i'\: 'I; ¦ <*? jj|||g •"*'*.1 que conseguiria, pelo menos na ocasiao de um determi-

0 !'' <* J* ' vy-£L<> JK s formasdearremataraspecastambem temo¦ ' ^ seu misterio. Se o segredo e a alma de alguns
X. '\ - , % !-i , %> , ' negocios, o das artes, sem duvida, esta cheiov ^T" " ' s ' 1 ™deles. Nem sempre quem esta interessado em,, */> , - ,, , 's,, -, comprar quer que outras pessoas saibam disso. O leiloei-

*¦ > ' * * x" v ro Ernani lembra um cliente que, interessado num qua-
~- -> dro, lhe avisou: "Enquanto eu estiver de oculos, estou no

1 -'- '-''" - **'V pareo. quando eu tira-los ja sai" (o pareo representa um

 a Cr$ 1 milhao a escala dependendo de cada casoi.
flcar de no da sala

COMPRE SEU ARMARIO VOG

SEM SAIR DE CASA COM ESTAS V/

10 VEZES SEM IUR0S A VISTA 25%

¥SUPER CENTRO VOGUE

K\!j| dearmariosembutidos
iqfeniSalgl Uma Empresa do Grupo MOVEIS PRATICOS

R. Barata Ribeiro, 399 • Av. Ataulfo de Paiva, 80-B
R. Barata Ribeiro, 194 J • R. Conde Bonfim, 80-B

Visite o SHOW-ROOM de COZINHAS VOGUE: Av. Ataulfo dc Paiva. 19-F.

eterminada faixa. Esse piso geralmente so se refere do, enquanto na verdade esta sendo apenas estimulado
is mais importantes. Para outras, a filosofia e "o — pelos principals interessados — a dar mais.
ltrar e lucro . No caso do piso estabelecido nao ha Uma das funpoes do leiloeiro e transmitir conflanca>aia o propnetaiio. se, por acaso, ele quiser Cr$ 10 ao cliente, seja para quem quer vender, seja para quem?s poi um quadro e este no pregao so atingir Cr$ qUer comprar. Aos 32 anos, Horacio Ernani e o mais:s, ou funcionano ou leiloeiro na plateia, alguem da jovem leiloeiro do Brasil e e com seguranca e firmeza emou o propno propnetano, garante, com um lance seu escritorio no Palacio dos Leiloes que fala "dos
devoluQao do quadro ou pepa ao dono. misterios" de sua atividade.

RAMOS 70 PESSOAS COM EXCESSO DE PESO.
\A i/ J 1 ^ proporcionar. 0 espelho nSo rnente. Se voce decidir

/ * I iBL abandonar seu excesso de peso, venha logo.
Esla oporlunidade e apenas para as primeiras 10 pessoas

i M. /i »\ \ A em cada uni de nossos centros. Se voce nao puder vir
// , \\ 11 ) •'\ telefone e marque uma conSulta sem compromissoira lhe (/ 0 I J j / j J Voce vai ter sempre uma atengao especial.

T1JUCA MADUREIRA ICARAI
® 228-2243 S 390-3806 S 711 -6362
Pga,<SaRnsJ,erwi EsiraiJ;i do Poriolfi|,09 R. Gaviho Pei*olo. 182 fl45 — Sala 90B Sala 719 • - f.\1 Polo (Comer 4) Sala 5?0

:;V'W V;i:V: W.

TIJUCA
S 228-2243
Pga, Sai>ns.l'pna45 — Sala 908

MADUREIRA
& 390-3806

Estrada do Portola. 99Sala 719- Cd Polo 1

ICARAÍ
S 711-6362

R Gaviáo Poi*olo. 18Í(Conter 4) Sala 520

Escolinha^^^^^H
"A 

Chave do Tamanho

XVII Curso de Formação do
Professor Piagetiano

INÍCIO — 19/05 TÉRMINO — 14/07
Terças e Quintas — 14:30 às 16:30

LOCAL: "A 
CHAVINHA"

Av. Borges de Medeiros 67-J. de Alá
INSCRIÇÕES: no local e

Trav. Madre Jacinta n° 18 — Gávea
Av. Olegário Maciel n° 108 — Barra.

INFORMAÇÕES nos telefones
294-4538 — 294-2096 — 274-9345
SELEÇÃO DE PROFESSORES 1983.

JORNAL DO BRASIL

EN MIAMI

Publicidad y Suscripciones:
Latin ADmérica, Inc.
1040 W. Flag-ler Street
Miami, PI. 33 130
Tel: (305) 545-7963/ 6335

JORNAL DO BRASIL

VITA CENTER
MEDICINA D'ESTÉTICA

Av. N.S. Copacabana 500
loja, s/loja e cob.

255-9462

® 255-2741
255-0145

RUGAS
NOVIDADE NO RIO

Uso do Laser Tone System
exclusivo de A. Body Clinic

of London.
TONIFICA E REVIGORA A PELE

CELULITE
Método francês
combina Laser

com mais 5 aparelhos.
ELIMINA EM

20 APLICAÇÕES

FLACIDEZ
DOS SEIOS

Sem dor
Sistema

Norte Americano

COLUNA
E ARTRITE

ALIVIA DORES
E

A INFLAMAÇÃO

CIRURGIA
PLÁSTICA

LIPOASPIRAÇÃO

(Tratamento de Culotes)
Implante de Colageno

OBESIDADE

FUMO

BEBIDA

VARIZES

A UNIÃO PERFEITA RAIO LASER E ACUPUNTURA (médicos especializados)
ATENDIMENTO A HOMENS E MULHERES COM HORA MARCADA MARQUE UMA CONSULTA DAS 9 às 20 hs.

MAQUIAGEM

LIMPEZA DE PELE

DEPILAÇÃO
ELETRÔNICA

ESTÉTICA E
BELEZA EM GERAL

JORNAL DO BRASIL

UM TRANQÜILO DONO

DE 10 PORTINARIS
AILARINA Carajá, óleo sobre tela, (Cr$ 45
milhões); Construção, óleo sobre tela (Cr$ 30
milhões); Mulata, óleo sobre cartão, (Cr$ 5

mÊmmP milhões); Menino Soltando Pipa, desenho a
lápis (Cr$ 3 milhões); Pescadores, desenho (Cr$ 2 mi-
lhões); O Espantalho, desenho Sépia, (Cr$ 700 mil); Boi
no Curral, desenho Sépia (Cr$ 600 mil); Rosto dc Mulher,
nanquim (a Cr$ 300 mil); Cabeça, desenho (Cr$ 300 mil) e
Pescadores (desenho colorido) com lance livre são os 10
Portinaris pertencentes ao engenheiro João Alfredo de
Castilho, que irão a leilão no decorrer de 11 noites. Uma
água-forte de Portinari, de outro dono, eleva para 11 o
número de Portinaris do leilão.

As expectativas de Horácio Ernani são altas em
relação a esses Portinaris, embora ressalte que a mostra
tem outros excelentes quadros como três Di Cavalcantis,
e quatro Castagneto.

Se o Favela foi vendido por Cr$ 60 milhões, A
Bailarina Carajá deve ir a Cr$ 100 milhões. Afinal,
Favela não consta do livro As Obras-Primas de Portina-
ri, e sim a Bailarina. Essas avaliações são apenas um
ponto de partida. Abaixo delas, o quadro retorna ao
proprietário.

Na sala da presidência da firma Engenharia Sotege,
João Alfredo de Castilho, §5 anos, bem-humorado e
acessível, não faz mistérios: comprou esses quadros, aos
poucos, no começo dos anos 70, geralmente de Evandro
Carneiro, da Bolsa de Arte.

Já perto de se aposentar, o Dr. Castilho deu os
quadros às filhas, que animadas com os preços dos
Portinaris da coleção Sara Kubitschek decidiram colo-
car esses 10 em leilões.

Li num livro inglês — conta — que arte era o
melhor investimento. Peguei então o preço de compra
desses quadros, fiz uma transposição de valores, conside-
rei a aplicação do dinheiro se investido em outra coisa,
acrescentei um juro do capital empregado (12% ao ano) e
cheguei a esse resultado. Quero agora confirmar se o
inglês tinha razão ou não.

João Alfredo de Castilho está tranqüilo. Afinal, se os
quadros não atingirem a sua estimativa, voltam à paredede seu apartamento. É a primeira vez que vende quadros,e diz que não irá aos leilões, nem sabe qual será o
mecanismo para os quadros voltarem às suas mãos se —
o que é muito improvável — não atingirem os mínimos:Isso é problema do leiloeiro.

Rio de Janeiro — Domingo, 15 de maio de 1983

LEILÃO DE OUTONO

AO BATER caderno

DO MARTELO,

O MISTÉRIO

DOS LANCES

Susaria Schild

o
VQb

UADROS, tapetes, esculturas, porcelanas,
móveis, prata, marfins, bonecas, jóias, num
total de 1 mil 320 peças, distribuem-se entre
os salões de uma das poucas casas que resis-

tem na Rua São Clemente. A partir de amanhã e durante
11 dias — de 16 a 21 e de 23 a 27 deste mês, sempre às 21
horas — essas peças serão vendidas (ou não) ao bater do
martelo de Horácio Ernani de Mello Neto, contribuindo
para agitar ainda mais a atual temporada de leilões, cujo
ponto alto, até agora, foi a venda de Favela, de Portinari,
por Cr$ 60 milhões. Chamado de Grande Leilão de
Outono, as 1 mil 320 peças (ou lotes, como a definição do
ramo) têm uma estimativa de preços global de Cr$ 1
bilhão a Cr$ 1 bilhão 200 milhões.

Horácio Ernani, representante da quarta geração de
uma família voltada para leilões, e próximo presidente
do Sindicato dos Leiloeiros (no Rio são 52), encara esse
leilão como um grande museu que vai desfazer-se. De
fato, poucos acervos poderiam orgulhar-se de dispor de
11 Portinaris, três Di Cavalcantis, quatro Castagneto,
112 peças de porcelana Companhia das índias (muito
valorizada para os colecionadores), tapetes persas, tur-
cos, paquistaneses, além de pratas e objetos os mais
variados. Primeiro leilão que Ernani realiza depois da
máxi, todos os preparativos foram cuidadosamente estu-
dados para garantir perfeita mis-en-scène. Na qual, neste
ou em qualquer outro leilão, as aparências, os preços, os
lances nem sempre correspondem à realidade. Cada
dono de peça e também o comprador recebe um número
impresso em cartolina. E os números que efetivamente
assinam compras são impossíveis de detectar, pelo me-
nos pelos leigos.

A impressão — e a ilusão — de um leilão (e a
temporada tem sido bastante rica e movimentada) é de
que todas as peças são vendidas pela melhor oferta em"lance-livre", palavras repetidas inúmeras vezes no de-
correr das noites. O problema é que raramente todas as
peças são de fato vendidas e nem sempre o "lance-livre"
é tão livre assim.

O próprio Emani admite: um bom leilão é aquele que
vende 10% das peças. Um ótimo leilão é o que vende 807<;.
Acima disso, sáo leilões excepcionais, difíceis de aconte-
cer. A compra das peças é revestida de alguns mistérios.
Muitas vezes, quem compra não aparece. Quem compra
não leva (é intermediário) ou leva de volta para casa (é o
próprio dono do quadro). Disputas acirradas podem
envolver apenas um interessado em comprar — o outro
está interessado em vender e tenta puxar o lance ao

Bailarina
Carajá, óleo de

Portinari, que
pertenceu à

coleção João
Cândido

Portinari, é uma
das peças que o
leiloeiro Ernani

vai vender no
correr do

martelo, a partir
de segunda-feira

no Palácio dos
Leilões

máximo. E ainda, muitas vezes, só houve encenação de
que uma peça realmente foi vendida. De fato, dias depois
ela estara de novo na casa do dono.

O "lance-livre", por sua vez, é apenas uma abertura
psicológica — um mínimo pode inibir o comprador —
embora 60% a 70% das peças de um leilão têm um piso.Isso porque só interessa ao dono vendê-las a partir de
uma determinada faixa. Esse piso geralmente só se refere
a obras mais importantes. Para outras, a filosofia é "o
que entrar é lucro". No caso do piso estabelecido não há
risco para o proprietário: se, por acaso, ele quiser Cr$ 10
milhões por um quadro e este no pregão só atingir Cr$ 8
milhões, ou funcionário ou leiloeiro na platéia, alguém da
mesa, ou o próprio proprietário, garante, com um lance
frio, a devolução do quadro ou peça ao dono.

E neste jogo quem se garantir não sai perdendo. A
comissão do leiloeiro é de 22% do valor da peça (pode ser
mais alta, em situações particulares), quem compra paga
ainda 5% de comissão (sobre o valor da peça) e mais 1%.
de ISS. Se o leiloeiro não vender, pela estimativa, nada
recebe. Um comprador, porém, pode desdobrar-se paralevar uma peça pensando competir com outro interessa-
do, enquanto na verdade está sendo apenas estimulado— pelos principais interessados — a dar mais.

Uma das funções do leiloeiro é transmitir confiança
ao cliente, seja para quem quer vender, seja para quem
quer comprar. Aos 32 anos, Horácio Ernani é o mais
jovem leiloeiro do Brasil e é com segurança e firmeza em
seu escritório no Palácio dos Leilões que fala "dos
mistérios" de sua atividade.

esthetic centerOrientação e Assessor/a Estética
CENTRO

® 252-3414Rua da Assembléia. 10 Sala 1007(Ceniro Cândido Mendes)

MÉIER
ST 593-9399
0 Diar. da Cru/.21ÍJ-- Coti| 406

IPANEMA
K 294-4447

R Visconde ri? Piraia, 5MSaia 1 003

\Parh homens e mulheres
Afoerio das 8 às 20 lioras

J

S formas de arrematar as peças também têm o
seu mistério. Se o segredo é a alma de alguns
negócios, o das artes, sem dúvida, está cheio

™ deles. Nem sempre quem está interessado em
comprar quer que outras pessoas saibam disso. O leiloei-
ro Ernani lembra um cliente que, interessado num qua-dro, lhe avisou: "Enquanto eu estiver de óculos, estou no
páreo, quando eu tirá-los já saí" (o páreo representa um
lance acima do concorrente, que pode variar de Cr$ 1 mil
a Cr$ 1 milhão a escala dependendo de cada caso).

Colocar ou tirar óculos, ficar de pé no final da sala
(quando o cliente sentar é porque desistiu, ou o contra-
rio), bater o catálogo do leilão no copo ou na cabeça,
mexer na orelha ou no nariz sáo estilos próprios de
variações infinitas, que estabelecem um código entre
interessado e leiloeiro. Por outro lado, esses comprado-
res discretos — dificilmente se percebe quem está com-
prando — possibilitam outros artifícios. Lances para a
parede são comuns — na verdade, ninguém está lançan-
do novo preço) e em lances batidos com rapidez, difícil-
mente o público em geral perceberá o que está aconte-
cendo.

Ninguém é obrigado a comprar em leilões —
reafirma Ernani — e não acredito que irregularidades
ocorram com bons leiloeiros. Leilões promovidos por
galerias podem ter mais artifícios; afinal, o acervo muitas
vezes é da própria galeria, o seu interesse em vender, em
elevar os preços, bem maior do que o dos leiloeiros. Mas
como em todo o ramo, há bons e maus profissionais.Em 1977, no último leilão de meu pai, sete Porti-
naris (um óleo e seis desenhos a cores) foram vendidos e,
desde então, não me lembro de tantos quadros do pintorde uma só vez em leilão. Só aquele leilão arrecadou Cr$
82 milhões de cruzeiros (5 milhões de dólares, na época).
Hoje, se somarem todos os leilões de um ano não se
chega àquela cifra. No ano passado, o movimento total
dos leilões atingiu Cr$ 2 bilhões e alguma coisa.

Toda cautela é pouca para quem começa a comprar
em leilão, e o próprio Ernani avisa: os leigos devem
aconselhar-se. procurar informações, não se deixar im-
pressionar nem só pelo nome, nem só pela própriaemoção. Riscos à parte de qualquer compra, o leiloeiro é
categórico num ponto:Objetos de arte são o melhor investimento e
batem qualquer inflação. Mesmo no Brasil.

COMPRE SEU ARMÁRIO VOGUE

SEM SAIR DE CASA COM ESTAS VANTAGENS

10 VEZES SEM JUROS À VISTA 25% DESCONTO

¦SUPER CENTRO VOGUE

¦ DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Uma Empresa do Grupo MÓVEIS PRÁTICOS

^¦R. 
Barata Ribeiro, 399 • Av. Ataulfo de Paiva, 80-B

R. Barata Ribeiro, 194 J • R. Conde Bonfim, 80-B
Visite o SHOW-ROOM de COZINHAS VOGUE: Av. Ataulfo de Paiva. 19-F.

Vale a pena conhecer
nossos modelos ex-
clusivos de portas
com espelho, papel,
cortiça, tecido, cere-
jeira, pinus, vene-
ziana e molduras di-
versas.

DISQUE
COPACABANA

255-7849
542-2698
LEBLON
259-0545
TLIUCA
234-4788

ORÇAMENTO
GRÁTIS

Iv

o

G

U

E

INSTALAÇAO
IMEDIATA
GARANTIA

OE 180 DIAS

Procuramos 70 pessoas com problemas de gorduralocalizada, ou excesso de poso para, sem compromisso,
provarmos que o sislema exclusivo da Esthetic Center é aúnica solução natural para eliminar a gordura.Você vai receber uma semana de tratamento grátis Erealmenle licará feliz ao ver o que a sua nova imagem irá lhe

COPACABANA
S 257-1775

Av N S Copacabana, 749Sala 1009 - Cd. Loja C A A

proporcionar O espelho não mente. Se você decidir
abandonar seu excesso de peso, venha logo.
Esta oportunidade é apenas para as primeiras 10-pessoàs
em cada um de nossos centros. Se você não puder vir
telelone e marque uma consulta sem compromisso.
Voeé vai ter sempre urna atenção especial.

Ninguém finge nada em um leilão — afirma. E
apesar do alto investimento no Leilão de Outono, das
altas cifras que envolve, Ernani mostra-se apenas preo-
cupado com uma forte gripe. E se a garganta não estiver
em forma, dificilmente poderá comandar a maratona que
promoveu.Não existe farol de leilão — continua. Apenas dois
ou três empregados da casa ficam encarregados de zelar
pelos lances mínimos desejados pelos proprietários, o
que não é errado. O leiloeiro não obriga ninguém a
comprar. O leiloeiro apenas cumpre ordens, de compra e
venda. Tudo apenas é batido como se fosse vendido paranão tirar o calor da apresentação, peças não vendidas
são desestimulantes, esfriam a platéia.

Essa ilusão de que tudo foi vendido é, para o dono de
galeria Paulo Klabin, por exemplo, o que provoca grandeconfusão na cabeça do comprador e no mercado de arte
em geral. Afinal, se alguém quiser vender um determina-
do quadro por um preço, e este não for atingido, para o
público em geral fica a impressão de que foi. Òu seja, um
preço fictício acaba estabelecido em lugar do preço real
que conseguiria, pelo menos na ocasião de um determi-
nado leilão.
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I CASINO"C"

Iboutiquee'presentes

rua xavier da silveira 29a tcL 2352887
Copacabana • RJ

PISK COM FORMI1MSO' POR
APENAS Cr$ 6.000,00 m2 n,

PROMOÇÃO ESPECIAL §
Decorações dc

Interiores
R. BARATA RIBEIRO, 391/21)6 IT.L: 235-3690

COPACABANA 

4 x S/JUROS ou 24 x S/ENT.ExpW.ndM
ffffl R.Merc«dor«s.10
[ TEfi^M 

^1887

WAL0IR
CAMILLO JORGE
CIRURGIÃO PLÁSTICO

, Av. Copacabana, 540^, 406
Tel.: 257-7429

Zózimo Afirma: Em sua3 recepções o sucesso é o pianista e
organista Américo Cerqueira. Música alegre, sóbria o en-
volvente. Piano, sofisticado órgão ou orquestra. Agora
todas as noites no Le Bistro. Aulas práticas de ouvido. Tel.:
295-3555 — 295-9569

ESPECIAL
Um domingo-extra
no Jornal do Brasil

DIVIRTA-SE
O lazer começa

na sexta.

TODAS ÀS 6as. e SÁBADOS
5 SHOWS AO VIVO.

RODA DE SAMBA—MULATAS — MPB—TANGOS E SERESTAS.
COM OS CANTORESERNESTO HERRERA, UBIRAJARA SILVA 9 ftou bnndoneon, PEREZ MORE-NO, JORGE ROBERTO o iere«t»lro, MPB QUARTETO EM "C" RENATORE NA, EIEN ANDREWS, Roda do Samba com oi CADE NCIADOS DOSAMBA a MULATAS TOP TOP.

PREÇO ÚNICO:
Cr* 1.500,00

S/ CONSUMAÇÃO

casino ROYALE W0KU)
ESTRADA DE »A, 1970
TEL 399-3311 — JOÁ - BARRA

ALMOÇO EM FAMÍLIA eíeriadof

••o»o»o»o»o»o»o»o«o«o#o»o»o•o««

brinctuedos

modernos
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Q BarraShopping Loja 114-C — Tel.:
O Tijuca — Conde de Bonfim 303 - Tel264-2174 q
• •o*o«o«o«o«o«o«o«o*o«o«o«o«o«•

DE UMA ALEGRIA

. PARA SEU FILHO

MOTOR KIT
SENSACIONAL LANÇAMENTO

De 20.000,00 por 14.900,00

IPANEMA

325-0246

RODA-VIVA

O Colégio São Bento está convidando to-
dos seus ex-alunos para a Páscoa dos Ex-
Alunos e a Missa Solene que acontecem,
hoje, às 8 horas, seguidas de um café de
confraternização.

Madclcinc Saadc é quem vai assinar o
menu árabe do próximo encontro, cm junho,
dos Companheiros da Boa Mesa.

Henriette Morineau, há muitos anos dis-
tinguida com a Ordem das Artes e das Le-
tras, acaba de ser promovida pelo Governo
da França para o grau de Oficial da Ordem.

O maestro Nelson Mareio Nircnbcrg, dire-
tor musical da American Chamber Sympho-
ny, de Los Angeles, regeu com grande suces-
so de critica e público a première mundial
de Trompimapal, do cubano De La Vega.

Está no Rio o Encarregado dos Assuntos
Culturais da Embaixada do Brasil nos Esta-
dos Unidos, Genésio Silveira da Costa. Veio
acertar a publicação pela Random House, de
Nova Iorque, dos livros Macunaima, de Ma-
rio de Andrade, e Maira, de Darcy Ribeiro.

A Sra Leda Lage está convidando para um
chá-drink dia 23.

O Rio vai ganhar uma nova galeria de arte
no dia 24, a Charting, no shopping Cassino
Atlântipo, tendo à frente a Sra Míriam San-'
de. Abre com uma exposição do baiano José
Pinto.

São do escultor Holoassy as peças criadas
para comemorar os 50 anos de fundação do
Itanhangá.

Foi em torno de sua mãe, que completava
89 anos, o almoço promovido anteontem no
Rio pelo Sr Antonio Troise.

Maria da Glória e Renato Archer homena-
gearam ontem com um almoço o Secretário
dc Cultura dc São Paulo e Sra João Pacheco
Chaves.

"1

Zozimo

O bis de Scliar
Caso venha a se confirmar a intenção do Gover-

no do Estado de presentear o Rei Juan Carlos com
uma tela de Carlos Scliar, o Rei de Espanha será á
segunda cabeça coroada européia a possuir em
sua pinacoteca um quadro cio artista.

O outro é o Príncipe William, filho de Diana e
Charles, que recebeu também uma obra do pintor
como presente de nascimento, enviada por um
amigo do Príncipe Charles, Marco Aurélio Xavier
Lopes, então chefe do Cerimonial do Governador
Aureliano Chaves.

¦ ¦ ¦

Lugar certo
• O Brasil será seclc
ainda. este ano do 2"
Congresso Mundial da
Associação Internado-
nal de Juizes de Meno-
res, que trará mais de

500 participantes ao
Rio.
• Não poderia ler sido
mais bem escolhida a
sede do evento.

Só iseis
O título de Doutor Honoris Causa da Universidade de

Brasília que o Rei Juan Carlos vai receber dia 23, no
Hotel Nacional, será o sexto que a UnB concede em seus
23 anos de funcionamento.

A galeria dos agraciados, à qual o Rei vai se juntar, é
integrada pelo General De Gaulle, Dr Albert Sabin,
Presidente Lopes Portillo, Padre Theodore Hesburg e o
Sr Roberto Marinho.

PROJETO CARLTON e FUNAR J
apresentam a produção dc

VOORBERBARA

v VkJ A

\ I*! /

5f cüú\ckg$Man
Casa de Saúde-Maternidade-l. Análises.Raio X. Aberto a classe Médica. Consultas.Clín. Módica, Cardiologia, Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia. Atend. 24 Hs. Conv.Inamps, Patronal, Amll, Sul América.Unimed, Petrobràs, Golden Cross, Banerj,Embratel, Coca-Cola, Etc...R. Chaves Faria. 86 T. 254-2573Dlr. J. Elias Aloan. Cremerj 53-0664S-2.

PORTA BONITA, MACIÇA E SEGURA
VOCÊ PODE COMPRAR NO BAZAR SIMÃO FERRAGENS
PORTA MACIÇA, Cl 3 ALMOFADAS EM IMBUÍA

2,10x0,80 ou 2,10x0,70 Cr$52000,VÁLIDO ATÉ 31/05/83
RUA MARIZ E BARROS, 1058 Loja T.l. 234-9864
RUA DA PASSAGEM, 111 — Loja Tel. 295-5499

ESTOFADOR
Reformamos e fabricámos qualquer
tipo ou modelo:?Especialistas em

CAPTONEE é obras de REQUINTE.
Finíssimo Acabamento,

Tel.: 284-7175 í Sr. Penido

EVITA
Elenco:

Evita ¦ Cláudia e Sílvia Massari ChA - Carlos Augusto Strazzer Peron - Mauro Mendonça e
e Othon Rocha Neto Hilton Prado

Magaldi - Hilton Prado e
Sylas de Azevedo

Amante da Peron - Sdvia Massari,
Solange Costa e Mareia Krengiel

E mais um elenco grandioso com
50 bailarinos e cantores e

orquestra com 28 músicos.
Teatro João Caetano

Preços:
platéia: Cr$ 4.500,
balcão: Cr$ 2.000,

PROJETO

c

CARLTON

Horário:
3®s, 4?s, 5?s, 6as e
domingos - 21:00 horas.
5^S - matinês extras às
1 7:00 horas.
Sábados - 20:00 e 2 2:00 horas.
Domingos - matinês extras ás
18:00 horas.

OFERTAO

DE MAIO

imm

ERCADA0 DE IAPETES

ESTRADA INTENDENTE MAGALHÃES. 177
PBX 390 4477 -350-5822 -350-7891

E mais
4 supei ptertas
em nylon de luxo

» em nossas
lojas.

asa tos tapetes

Copacabana: R. Barata Ribeiro. 194
Tel.: 542 3497 541 3348 542 1498

Tijuca: R. Conde de Bonfim, 519-A¦> Tel.; 288-0195 - 268-5967 ^
4>', Çetttro:'R. Gomes Freire, 5,59" j ¦

Copacabana: R. Barata Ribeiro, 135
Tel.: 541 5498 541 0648 542-4049

Copacabana: R. Barata Ribeiro, 316
Tel.: 255 9031

Centro: R 7 de Setembro, 186
Tel : 221 3314 221 3313 -232-8859

, 221-6924 -221-0664
: • >t.-- Ilnln.. "Íl:3&Sfeí§f(c

í > "Jiiáca: R; Conde de Bonfim: 4Íi^p•Tel;: 284-0593 • 254-3244 - 234-9985 .
K-aiWgBawiMwsB^'iwwti^niiiiwwiwTfiiiTiiiMiii III-IIMB Miii—iiii-iiir',wnwTiiT-'ir--iiinmtnwnK^M

i sears

EconomizbCr$ 1.600,

em cada

A/ IHd
if it n \lBH3r ^"// 7 Jf' "

DE 2* A 6', DAS 9 AS 22 H E AOS SABADOS, DAS 9 AS 18 30 S/" - , !i', 7| ^
kl SEARS BARRASHOPPING. DE 3* A SABADO, DAS 10 AS 22 H - 2*. DAS 14 AS 22 |^ e ^pe(ias um si0gdn d(, pfopaqanda e 

q, uma promnssii fe«ta d« fregueses. I
tU Botafogo barra^nopping cumptitis PO' milhire* d» lunr.iona'iov J .^-1-
¦ Praia de Botafogo. 400 - Tel.: 286-1522 Av. das Americas. 4666 - Tel.! 325-0311 (PABX) 3ggjj
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(\ PISK COM FORMI1MSO POR 1?./
ARENAS Cr$ 6.000,00 m2 <?/
PROMOCAO ESPECIAL

^ Decoracocs dc
Intcrinrcs

J R. ItARATA RIBEIRO, 391/206 HELi 235-369ol
CQPACABANA

mmm

I^PW

Zozimo Afirma: Em sua3 recep?oes o sucesso e o pianista e
organista Am6rico Cerqueira. Musica alegre, sdbria e en-
volvente. Piano, sofisticado 6rgSo ou orquestra. Agora
todas as noites no Le Bistro. Aulas prSticas de ouvido. Tel.:
295-3555 — 295-9569

PROJETO
YrtrT

CARLTON

PREQO UNICO:
Cr$ 1.500,00

SI CONSUMAQAO

111 

PORTA BONITA, MACIQA E SEGURA
VOCE PODE COMPRAR NO BAZAR SIMAO FERRAGENS
PORTA MACI^A, CI 3 ALMOFADAS EM IMBUIA

2,10x0,80 ou 2,10*0,70 Cr$52000,VALIOO ATE 31/05/83
RUA MARIZ E BARROS, 1058 Loja T.I. 234-9864

RUA DA PAS5AGEM, 111 — Loja T.I. 295-5499

"^"CLWica

Casa de Saude-Maternidade-L. AnAlises.Raio X. Aberto a classe M6dica. Consultas.Clin. M6dica, Cardiologia, Pedialria, Ginecologia, Obstetricia. Atend. 24 Hs. Conv.Inamps, Patronal, Amll, Sul Am6rica.Unimed, Petrobrds, Golden Cross, Banerj,Embratel, Coca-Cola, Etc...R.Chaves Faria.MT. 254-2573Dir. J. Ellas Aloan. Cremerj 53-0664&-2.
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Surpresa geral • / 
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Em sen p^riplo por Brasilia D Pedro Gastfiode f  •• beneticeillc • NSo convldetn para a mcsma mesa o°^a!ls*e iWnia ,vislt°u na tardc de 8(!Xtta-'eli;a 1 # WmB "V ¦«/%/% • a wlrfe dos kc.r 0, kr. pintor Salvador Dali e a direcSo do LeoMhiistro Abl-Ackel,umdospoiicosencontrlivcls , M _ B 1 |/ 1 panha na gatteira Asa Journal dc Dimnnche, do grupo ParU-na Capital. J I ¦ ¦ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Branca (UnclonnrA pnrn n Match'Antes, passou algumas horas conhecendo, ^ M M M M M m m casacomoumaesP6ciede
convite do Reitor Jos6 Carlos Azevedo, 0 campus ^1^^ ¦¦¦ ¦¦¦baHab nvant-premlfcre. • O plntoresta processandoojornalsoba
da Unlversidade de Brasilia, onde delxou impres- . A ISL11(rill__ft_, alegaQao de que teve publlcada uma en-
sionados com sua cultura geral alguns dos profes- J—  

mente dlta da Asa Branca ''rGvlsla telefonica sua inteirament,e falsa.
s°resmais emdrltos da Casa. ^ r . iii 

Rofl*rl°Eh,llet? foi marcada para o dla 23, • Dali simplesmente nao concodp pnl reD Pedro discutiu, com profundo conlieclmento CorCS l01*teS V com uma cm bcncfl- vistas pelo telefono 
concecl(- enlre"

de causa, assuntos e temas que lam da biologia t> vjui vo jvi clo d(js obrfls goclals dQ 
vistas peio teietono.

politica externa, da educagdo a omitologia; da * Gabriel Garcia Marquez municiplo, dirigidas pela _ _ _
economia a biofisica andou exagcrnndo um . Sra Aida Haddad. ¦ ¦ ¦
. Foi urn espanto gerat. So da Ou^Zdas F«* . OsMOluwracotado* Na fpta final

¦¦¦ »5sassrs 
«¦¦¦£-: rsaTirs^v?

Pp-rlri-nllvirlr* Imprensa europfiin. urna recelta, Jft entrepie ia,?!Mo proceeso de
x C-dO-OIIViaO Primeira-Dama do Rio de vocio jd julgadopelaJustiQa.de la —o que

sroo»ct>5—• IPRw ' asarsK:

s-osrfsssns m 
¦ 'IHp

do guarda novidades no imagina-se — 0 tema. mor/.»n4rint rWor^tn.-n diMjfy tcnilllLUClmercen&rlos decapitava > va Uma rinira mulhor • Segundo 0 advogado Marvin Mitchelson,
n m um soldado argentine a ca- SoSlS nK™ que cuida dos interesses de Dena, o casoda sete segundos e que. mnnriili esld caminhando bem e dcvcra ser julgado

AP'PTlHa pkpjn dos 700 que integraram o mundial de asa na proxima quinla-feira.tllCld grupo que seguiu para a delta de Sowngau, Ale-
Pel6, uma das grandes atracoes do Festival de Cannes luta, apenas 70 retornaram | ..<^3^. manha, em junho pro- • Enquanto nao se chega a urn ponto finaldeste ano, tem pela frente, a partirde hoje, uma agenda & Inglaterra. ^ ?dFr 3^^ ximo. na hisldria, Al-Fassi — 0 mesmo que foimovlmentada na Europa. \ a||| vJpjHyBM* n 

'* 
K' . y |' '•> m§ . . expulso de Beverly Hills por ter pintado sua

O Jogador viaja hoje para Paris, onde fica at6 quarta- • 
• • "4^; ' * ®er^ a brasileira Ma- casa de verde-alface e 0 mesmo que deu um

feira; depois, viaja para Frankfurt e Dusseldorf e, em • Romance d narte a vnr- f< I ria Henriqueta Mendes beiQo num hotel de Miami de 1 viilhdo e incio
seguida, para Londres. dade retificada pe'la iin. Ml %, ./ ^ Jfc 

' • de Almeida. de dolares — continua agilando scm parar.
O craque esta divulgando a linha de material esporti- prensa europeia 6 que os S« . « Keka rnmn p mnhp- . „ .... ...

vo que a Puma esta lancando na Europa com a grifTe gurkhas nao chegaram a f *' cida no'mpin psnnrfivn 
• Sua ultima novidade a ganhar espa<?o tins

Pel<5. tomar parte em nenhuma f- s «¦ & * : ^ cida no meio esportivo, jornais Jot ter oferecido 3 milhoes de ddlares
batalha, nao decapitaram \ s e a quarta colocada no a uma cidade. Midland, Philadelphia, se

. ri ,, v- tT ., ningu6m e a unica perda campeonato brasileiro todos sens habitantes volarem contra Kca-16, segue para os Estados Unidos, onde o espera qUe sofreram foi de um ho- W* de asa delta e vai parti- gan nas eleiQdes do ano que vein.
ma-S^esDortivo"13 

° especializadas em mem, morto num acidente A bonita Ana Amelia de MelJo ciPar- a"tes ^guir
!/ ..r- . J, de autombvel nas iihas Franco 11m rln« nnvns valnr« Aae para a Alemanha, tam- • Embora a JustiQa seja ccga, a vitdria deAPeteSportsworldfoimontadaemsociedadecomum Falklands, depois do flm rranco, um aos novos vaiores aas bgm do campeonato Dena estd quase garantida depois dessa

grupo norte-americano e terS sede em Los Angeles. dos combates. passarelas do K10 italiano, em Como. procza.
Fred Stiter

——— Rodator-Substitulo

W&2LTELEFONE SEM RO )¦ Q \, Z^l

IBbcominterferencia?l W % DIDl OQ RAP I
? RETIRAMOS £ BEINSTALAMOS NO LOCAL If Beleza e Saude || HSt^^resenScafde FOCAS 

DE MIAMI ||1

sem risco: joao 
'donato 

e wanda sa --»SsJH!
Apoio Alcachofra Miller 200mg Sabs: as is as I7 e 21 hs. 1 Don,s e

T Ik OCVD V Av. Epitacio Pessoa. 1484 Lagoa. Res.: 247-9993 J Pcnados Ssf-lO.-Ss 15 Ss 17 as 19 e 21hs:
JUxIlOIIiIIi  na PRAgA ONZE - Inf.: 242-3301

fRp^t^lir^ntp MARIO? RAID LASER VERMELHO ^CHARTERS CHARTERS CHARTERS CHARTERS CHARTERS^ O d|
| 

IltjlClUfCllllC IVIAlXlW President da Sociedade Brasileira de Laser- Tcrapia, o Dr. W rx/lrt-r^..M flj
f e Bar 706 £ existemvAriasmaneirasdeviajar. mSE^TISAli
7 ,• .11 gresso Mundial de Acupuntura realizado nas Filipinas em LLi IvIAS COM O  * CT DOTIZAQAO - CUPIMl continuam atendendn ¦l 1977. i- '"v - 1,1 w  g> zcnasul 2479797
V em grande estilo ^TSSS^flffTS&'iSSZ < DE SERVIQOSj 

MIAMI §1 <3 -SWfflfeiaaL.
|J 

giaiiuc C31IIU Ulilizando-o na cltnica''.mfflica e est&ica. X TERRESTRES IVIIr^'*11 « 23
a A». Ataulfo de Paiva 706 - Leblon S 

MlAMVMi 
cr$|^683.oo 

» „ IMINICOIFA
L Te!s.: 294-3622/274-4097 a>n*5ando 

deste^orma uma noa;ERA m«dica em 
gji g 19 JslPS^ |* 

3 n0'.|e® 
nMando I | ^ 

^EffVULU^j
EUMINACAO DE RUCAS O unico m6todo natural £.\I SOMENTE COM I • Carro com km ilimitada I™ 3 a Icapaz de eliminar suas rugasestimulandoo poder regena- <^,1/ . I m' HOte'lS de 1? Categoria Todas as marcas

£2\ ,m AFm i\r\C\ rat'vo da pele e aumentando a produce de coligeno, x Xfly AQ£NCIA DE TURISMO I A+onHimPntO DerSOnalizadO „ e modelos.
it evitando assim a cirurgia plAsdca. 0 mfr\kfA niy AtendimentO persui R. Mini.tro Alfr«jo

^ ; y ViDEO-GAMES EUMINACAO DE CELULITE — O Raio Laser atua na Crt /f/^y^A E PASSAGENS LTDA. I Tarifa YGN 20 S r\ «A , v»'«d4o. 35 Dc I I .. . , ,, . , ZS —¦ I d I 11 a I vj " u,' Q 7" c?-_ 1 lenlfa Siq. Campos, ?t5 9
CDA cn n nnr caitauai •,°"rf^^#cu^.eyiundoe:eiimi^^ %idez. cc Av. Visconde de Piraid, 207/313 I Preco oara menor: WERA SO O QUE FALTAVA! EMelratamemosuperaabpoaspira^oque^macirurgia. UJ Aft 

' P 
, .c® Rfifi 50 <> MfcA, c^eb,~-RJ

PROMOCAO DE MAIO: Cartucho d/ATARI acupuntura -®.ui-,o m«odo tradftei das £ 2o7-9o46 I P. ASrea: Uba» Doa, m«i ,235-6575
SPACE JOCKEY 10 MIL (original), eS 

"',,r < Belo Horizonte - Tels.: ,227-0168 I P. Terrestre: US$ 278,50 h IW, I

x.i, 
n.,h Go, Ai I aoto. triple . Js ^

&n Marque uma consulta das 7 4s 21 hi. ¦PASS AG EM A^REA CLASSE ECONOMICA bmbratur 00.797.00.41 .jJ l|g|Ud
Atari"'i200, 8o'o,^!oo^5200 sMUFtF Segqu, n, , ^CHARTERS CHARTERS CHARTERS CHARTERS CHARTERS«T WMBBBK' 

EMAMOS CATALOGOS PAHA VENoZw REEmOLSO C"n,Ca ^ CaM°S LU'Z
pitodo e brasil R. Nascimento Silva 404 jitif" - 

ACOUSTICS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (esq. Garcia D'Avila) S
Av. Atlantica 4240. 3° piso, loja 333 Shopping Cassino AtlAntico. L, IPANEMA J .rrrT"

Copacabana. Tel. (021) 287-3344 e 267-8449. \ Tels.: 239-1447 e 239-5494 X _ .. . ^ 1 \

" 
— 

-J pS\ m | 1 Grande LeilSo daTemporada de1983 §
REUMATISMO V U j

PREVENQAO DA VELHICE ~ j /^g,„ ift 1 tt ^ flf^T ,
(Tratamentos Romenos) f^lUl/j

Reumatismo — Metodo Dr. ^ Yf
. t6xico, de resultado garaniido para aliviai as dores e t \ ^H mm ^

J /A TT^' Kevitalizavao e Rejuvenescimento — terapia da Dra. m jAsian para prevengao da velhice, tratanicnto de ¦ lkl ¦ 1/1 l| lJfdisturbio glandulares (menopausa e andropausa) e
imptitencia lE U. vR

r- CLI'NICA DE SAUDE E BELEZA \ ^ tt VlM Vl I

REJUVENESCER E V.VER J 286 QUADROS - oleos. aqunrclas c descnh^tacaudo // PORTINARIR. Siqueira Campos 43 Gr. 502 % n?J (inclusive Bculniina Caraja c Cotislrucao")} 3 Dl CAVALCANT1
Tels.: 255-2969 - 237-6342 - 255-0133 ^^^¦&3dRTfinftrTff1PIWlVTI^H I ("Catidomble"), 4 CASTAGNETO, 3 RAN DEI RA. 5 VIRG1LIO LOPES| JI U M | J 1111 I RODRIGUES. 5 ISMAEL NERY. D/ANIRA. ANTONIO PARREIRA5.

/IIN ¦¦ ||VPlf\ II n in 1111 inH I GUIGNARD. FRANCISCO RIBE1RO, RAPHAEL SANCHES BARBUDO <? f r
^1VIILUATEA^\ Hriu 1 Ini1 °>DlER mucEr¦ 

ff( a ~ no ^\Vl 11 1 33 ESCULTURAS, riestaavuh bronzes dc CLAUDE MICHEL CLODION.
NOVa COleQdO OO llMlilII celsoANTONIOcHUMBERTOCQZZO.

NO"SHOWROOM"(RUA BUENOS AIRES;139; 1^l]^0R^S^ANS4lKniMANS0\^'^AN'WSNAIN'^'V'il4lAi"'\N^0

3 rneses sem juros ou S 257 pe^as de PORCELANA invlesa, jrancesa, chincsa, japonesa e CIA. DAS10 pagamentos sem entrada 1 INDIAS, dcstacando Sopcira e Tnroessa D. ]oao VI (Pavdes), Tcrrinn 7." ConcieQrgamentos sem compromisso 8 da Ribeira Grande, Tcrrina Bispo do Porto. Terrina e Travessa Torres
pelos tels.: 224-1283 • 224-4870 ^ Guimaraes, 3 Travcssas Folhci dc Tabaco c Travessa Marques tie Sobrul.

j 
www* wi 55 MOVEIS de epoca e estilo franceses, Portugueses, brasileiros, chineses e

njnj p italianos, dcstacando mesa francesa de EM ILL GALLE e Arcaz miiieiro do
imASTMLgmg ji^r ¦¦¦j|||||8j|™ 1 IL

1 SS IMAGENS brasileiras e portuguesas dos seculos 17, 18 e 19, dcstacando Sao
Mundo dos Pldsticos Ltda. | Joaquim de Botas (Portugal, sec. 18) e N. S. da Conceicao

^A5u?,?u?.noSr,A'^es, 1^? 1 41 pecas A RT~ N OUVEA U, dest acando vaso de EM ILE GA LLECOPACABANA: Rua Barata Ribe.ro, 99-B ¦^^¦||li|i||in|tTHiBH9[Hl^nMIRIIIIII^^H 1 (bloum ami molded).Rua Barata Ribeiro 373-A
.iI4MS^'rSVa P°1^e.de^®on"!J1' I 155 pefas de PRATA inglesa, portuguesa, francesa e brasileira dos seculos

«<ncD b cv eD Itembra, 277 BB^BBBBMIBB^^^^BBi^^BBBBUBB p IS, 19 e 20, dcstacando par de frutciras inglesas PAUL STORK e esinoletrnMEIER: Rua Silva Rabelo, 21 m limdloim An c£r,ilr> mMADUREIRA: Rua Maria Freitas, 72 I brasileira do seculo 18.

kMTe&Fo8 Plini9-de 0livf ir^;Po 292 pec as diversas, dcstacando cristais, metais, marfins, jades, joias, bonecasNITEROI: Rua da Conceigflo, 158 r *TlllhlBHRAHR^^^^^B * rantiliie lio-ralrnfikcvl
LvL nova IGUAQU:Trav. Martins, 83 JJ)l MB| antigas^ec:avalos_dc lairousset.

yv 
1 EXPOSIQAO: 13. 14 E15 DE MAIOsS&SgSZ'iLEILOES: lc A 21 -23 A 27 DE

%55555555555S5S5JS5SS5E5B5^^r 16:00" 23:00 HS• ma 10-21:00 HS.

Saw
rlWIWl.»>l d 41 Mil »1»J ij »1» 11 Atm if :1 I 77 LEILOES'~j^ Kmi Sao Cletwnte. 385 ^

SP:
210-1066

RIO:
222-3630

TURISMO
Viaja às quartas no

Jornal doBrasil'-

Dias 14/.") á* 21 :(H) horas
1.V5 às 1'):(H) horas

Ginásio Maracanãzinho

PATROCÍNIO EXCLUSIVO 
t AA É NAS 1 VA

|'n »nn M.ãn:
|{;nlin < iílínl»' h M

Surpresa geral
Em seu póriplo por Brasília, D Pedro Gastno de

Orleans e Bragança visitou na tarde de sexta-feira
o Ministro Abl-Ackel, um dos poucos encontrüvels
na Capital,

'Antes, passou algumas horas conhecendo, a
convite do Reitor José Carlos Azevedo, o campus
da Universidade de Brasília, onde deixou Impres-
sionados com sua cultura geral alguns dos proles-
sores mais eméritos da Casa.

D Pedro discutiu, com profundo conhecimento
de causa, assuntos e temas que iam da biologia à
política externa, da educação à ornitologia; da
economia à biofísica.

Foi um espanto geral.

Noite

beneficente
A soirée dos Heis do Ks-

panha na gafieira Asa
Branca ÍUncionnrá pnrn n
casa como uma espécie de
avant-premlèrc.

A Inauguração própria-
mente dita da Asa Branca
foi marcada para o dia 23,
com uma noite em benefí-
cio das obras sociais do
município, dirigidas pela
Sra Alda Haddad.

Os 600 lugares colocados
à venda Já foram todos
vendidos, o que significa
uma receita. Já entregue à
Primeira-Dama do Rio, de
Cr$ 6 milhões.

uaii cie novo
Nâo convidem para a mesma mesa o

pintor Salvador Dali e a dlreçáo do Le
Journal de Dimanchc, do grupo Paris-
Match.

O pintor está processando o.jornal sob a
alegação de que teve publicada uma en-
trevlsta telefônica sua inteiramente falsa.

Dali simplesmente não concede entre-
vistas pelo telefono.

Zozimo

Rogério Ehrllch
Cores forces

Oabrlel Garcia Marquez
andou exagerando um
pouco ao romancear sua
versôo da Guerra das Fal-
klands, num artigo que pu-
blicou recentemente na
Imprensa européia.

Concentrando suas
atenções no batalhão dos
gurkhas, "os cruéis corta-
dores de cabeças do Nepal
empregados pelo exército
inglês", Garcia Marque?,
conta que o comando de
mercenários decapitava
um soldado argentino a ca-
da sete segundos e que,
dos 700 que integraram o
grupo que seguiu para a
luta, apenas 70 retornaram
à Inglaterra.

Na reta final
Está chegando ao fim, nos Estados Uni-

dos, o maior e mais divertido processo de
divôcio já julgado pela Justiça de lá —o queconfronta nas barras dos tribunais o Shcik
Moharnmad Al-Fassi e sua ex-mulher Dcna.

Sc ela ganhar, embolsa 3 bilhões de dóla-
res. Se perder, terá que se contentar com
apenas 1 bilhão 200 milhões de dólares.

Segundo o advogado Marvin Mitchelson,
que cuida dos interesses de Dena, o caso
está caminhando bem e deverá ser julgadona próxima quinta-feira.

Enquanto não sc chega a um ponto final
na história, Al-Fassi — o mesmo que foi
expulso de Beverly Hills por ter pintado sua
casa de verde-alface e o mesmo que deu um
beiço num hotel de Miami de 1 milhão e meio
de dólares — continua agitando sem parar.

Sua última novidade a ganhar espaço nos
jornais foi ter oferecido 3 milhões de dólares
a uma cidade, Midland, Philadelphia. se
todos seus habitantes votarem contra Rea-
gan nas eleições do ano que vem.

Embora a Justiça seja cega, a vitória de
Dena está quase garantida depois dessa
proeza.

Fred Suter
Redator-Substituto

Pé-do-ouvido
• Uma raposa felpuda que capitulo de pronuncia-
seg\iiu no final da semana mentos oficiais,
para Brasilia passou o dia • Tudo indica que quem
de ontem a sussurrar ao vai falar, enfim, é o vice
pé-de-ouvidos amigos que Aureiiano Chaves,
n semana que está chegan- • Desconhece-se — mas
do guarda novidades no imagina-se — o tema.

Jrresençq

femininaUma única mulher
participará do campeo-
nato mundial de asa
delta de Sowngau, Ale-
manha, em junho pró-
ximo.

Será a brasileira Ma-
ria Henriqueta Mendes
de Almeida.

Keka, como é conhe-
cida no meio esportivo,
é a quarta colocada no
campeonato brasileiro
de asa delta e vai parti-
cipar, antes de seguir
para a Alemanha, tam-
bém do campeonato
italiano, em Como.

Agenda cheia
Pelé, uma das grandes atrações do Festival de Cannes

deste ano, tem pela frente, a partir de hoje, uma agenda
movimentada na Europa.

O Jogador viaja hoje para Paris, onde fica até quarta-feira; depois, viaja para Frankfurt e Düsseldorf e, em
seguida, para Londres.

O craque está divulgando a linha de material esportl-
vo que a Puma está lançando na Europa com a griffe
Pelé.

• Romance à parte, a ver-
dade retificada pela im-
prensa européia é que os
gurkhas náo chegaram a
tomar parte em nenhuma
batalha, não decapitaram
ninguém e a única perda
que sofreram foi de um ho-
mem, morto num acidente
de automóvel nas ilhas
Falklands, depois do flm
dos combates.

V ' ViS«&«íííãk&£>v' • *.'*¦ ¦ - ..
A bonita Ana Amélia de Mello

Franco, um dos novos valores das
passarelas do Rio

De lá, segue para os Estados Unidos, onde o espera a
inauguração de uma cadeia de lojas especializadas em
material esportivo.

A Pelé Sportsworld foi montada em sociedade com um
grupo norte-americano e terá sede em Los Angeles.

TELEFONE SEM RO

COM INTERFERÊNCIA ?
CONSERTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
RETIRAMOS E REINSTALAMOS NO LOCAL
SERIEDADE E GARANTIA TOTAL

BIBLOS BAR
apresenta as sensacionais

FOCAS DE MIAMIHoje, às 23hs, apresentação de
JOÃO DONATO e WANDA SÁ

Apoio Alcachofra Miller 200mg
Av. Epitácio Pessoa, 1484 Lagoa. Ros.: 247-9993

? 200 artistas internacionais!
Foras Amestradas! Gozadíssimos Palhaços.Do 3a a 6a 21 h — 5Í'' feiras — 15-17 e 21 hs.Sabs: as 15 ás 17 e 21hs. — Doms 0Feriados às 10 ás 15 às 17 as 19 e 21hs.

sem risco:

LASER

i Restaurante MARIO]

[ 
e Bar 706 j

continuam atendendo ;
em grande estilo <

|à Av. Atauifo de Paiva, 706 — Leblon

íe!s.: 294-3622/274-4097

RAIO LASER VERMELHO
Presidente da Sociedade Brasileira de Laser-Tcrapia, o Dr.
Joào Calos Luiz foi o primeiro médico brasileiro a
apresentar trabalho sobre Raio Laser Vermelho no Con-
gresso Mundial de Acupuntura realizado nas Filipinas em
1977.
Com uma experiência de 7 anos na Alemanha e 2 anos no
U.S.A., introduziu no Brasil o Raio Laser Vermelho
utilizando-o na clínica médica e estética.
TRATAMENTO DE COLUNA E ARTRITE — A at,ào do
Laser tem o objetivo de dar alívio as dores e a inflamação,
começando desta forma uma noa ERA médica em sua
terapia.
ELIMINAÇÃO DE RUGAS — O único método natural
capaz de eliminar suas rugas estimulando o poder regena-
rativo da pele e aumentando a produção de colágeno,
evitando assim a cirurgia plástica.
ELIMINAÇÃO DE CELULITE — O Raio Laser atua na
tonificação muscular, evitando e eliminando a flacidez.
Este tratamento supera a lipoaspiraçAo que é uma cirurgia.
ACUPUNTURA — Substitui o método tradicional das
agulhas, com a vantagem de ser indolor, não transmitir
infecção e ter um efeito rápido e eficaz.

Atendimento a homens e mulheres
Marque uma consulta das 7 às 21 hs.

DOTIZAÇAO - CUPIMZONA SUL - 247-9797ZONA NORTE • 248-9797I UM POUCO MAIS CA 110 MAS t MIUIQ Mf LHQW

MINICOIFA
L-jERVUÜJCÍ

Todas as marcas
e modelos,

fl. Ministro Alfrado
V»l«dío. 35 DSiq. Campos, 215 nFip. MagalhAfl*. 726)Cop»cflb»n» — RJ

235-6575
236-2610/256-8710

ViDEO-GAMES

ERA SÓ O QUE FALTAVA!
PROMOÇÃO DE MAIO: Cartucho p/ATARI

SPACE JOCKEY 10 MIL (original),
mais lançamentos: Flash Gor- /.i|
çion, Smurf, etc. jogos p/lntele-vision, Coleco, VIC 20, Micro <SÍ>
Atari, 1200, 800, 400 e 5200. SMURF CHEGOU!

ENVIAMOS CATÁLOGOS PARA VENDA POR REEMBOLSO
PITODO € BRASIL.

ACOUSTICS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Atlântica 4240, 3o piso, loja 333 Shopping Cassino Atlântico.

Copacabana. Tel. (021) 287-3344 e 267-8449. .

Clínica Dr. João Carlos Luiz
R. Nascimento Silva 404

(esq. Garcia D'Ávila)
IPANEMA

Tels.: 239-1447 e 239-5494
f Grande Leilão da Temporada de 1983

REUMATISMO

PREVENÇÃO DA VELHICE
(Tratamentos Romenos)

. Reumatismo Articular — Método Dr. Calinesti não

. tóxico, de resultado garantido para aliviar as dores e a
inflamação.Revitalização e Rejuvenescimento — terapia da Dra.

Aslan para prevenção da velhice, tratamento de
distúrbio glandulares (menopausa e andropausa) e
impotência sexual.

r- CLÍNICA DE SAÚDE E BELEZA

WllCHafinT REJUVENESCER É VIVER
R. Siqueira Campos 43 Gr. 502

Tels.: 255-2969 — 237-6342 — 255-0133

286 QUADROS - óleos, aquarelas c desenhos,destacando II PORTINARl
(inclusive "Bailarina Carajá" e "Construção"), 3 Dl CAVALCANTI

("Candomblé"), 4 CASTAGNETO, 3 BANDEIRA. 5 VIRGÍLIO LOPES
RODRIGUES. 5 ISMAEL NERY, Dl AN IRA, ANTONIO PARREIRAS.

GUIGNARD. FRANCISCO RIBEIRO. RAPHAEL SANCHES BARBUDO i
DID1ER POUGET.

^VULCATEX^ 33 ESCULTURAS, destacando bronzes de CLAUDEMICHEL CLODION.
CELSO ANTONIO e HUMBERTO COZZO.Nova coleção 83

NO"SHOW ROOM"(RUA BUENOS AIRES,'139)
Colocação rápida e perfeita3 meses sem juros ou

10 pagamentos sem entradaOrçamentos sem compromisso
pelos tels.: 224-1283 * 224-4870 C. .

183 TAPETES persas, turcos, russos, paquistaneses c indianos, destacando
1 KHORASSAN, 4 KIRMAN, 8 N, 1 NAIN c 2ISPHARAN.

187 peças de PORCELANA inglesa, francesa, chinesa, japonesa e CIA. DAS
ÍNDIAS, destacando Sopeira e Travessa D. João VI (Pavões), Terrina 7? Conde

da Ribeira Grande, Terrina Bispo do Porto. Terrina e Travessa Torres
Guimarães, 3 Travessas Folha de Tabaco c Travessa Marquês de Sobral.

55 MOVEIS de época e estilo franceses,
italianos, destacando mesa francesa de

século
88 IMAGENS brasileiras e portuguesas dos séculos 17, 18 e 19, destacando São

Joaquim de Botas (Portugal, séc. 18) e N. S. da Conceição
(Pernambuco, séc. 17).

Mundo dos Plásticos Ltda.
CENTRO: Pça. Tiradentes, 79/81

Rua Buenos Aires, 139
COPACABANA: Rua Barata Ribeiro, 99-B

Rua Barata Ribeiro 373-A
TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 502

VILA ISABEL: Av. 28 de Setembro, 277
MEIER: Rua Silva Rabelo, 21

MADUREIRA: Rua Maria Freitas, 72
PENHA' Rua Plínio de Oliveira, 95
NITERÓI: Rua da Conceição, 158
NOVA IGUAÇU: Trav. Martins, 83

41 peças ART-NOUVEAU, destacando vaso de EMILE GALLÉ
(blouni and molded).

292 peças diversas, destacando cristais, metais, marfins, jades, jóias, bonecas
antigas e cavalos de carroussel.

EXPOSIÇÃO: 13. 14 E 15 DE MAIO
16. 00 - 23:00 HS. Jí

LEILÕES: lo A 21 -23 .4 27 DE
MAIO - 21.00 HS.

P/4MCIO
DOS

LEILÕES

LEILOEIRO
EWANI

Rua Sáo Clemente. 385
Tel 28ô 1246 PMX
Feic\ (021) 33357 PLHN BR
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4 ü CADERNO B ? domingo, 15/5/83 DIVIRTA-SE JORNAL DO BRASIL

viciado em bebida, percebe que sera capaz de rocupe- CotacSo do JB-rar-se. nSo so do ponto-de-vista humano. como tambom CotacSo do leitor ????? (6 votos)profissional. Mas teni que trabalhar duramente para LAGES, A FORCA DO POVO (Brasileirol, documentftrioprovar sua tese, que conirana inieressos poderosos, de 7et(, Porc,uncula Moraos C»ndldo Mend** IRuadefendidos por advogado corrupto, sob a 6gide de um Jo;!n8 Angellca 63 _ 267-7098): 17h. 18h40min.jug manipulado e fraco  20h20min. 22h. At(5 domingo. (Livre).
Documentario sobre a experifincia comunitdriaLotagao do JB. ??? realizada pelos habitantes de Lages, municlpio de

, r- , Santa Catarina.A FORQA DO DESTINO (An Officer and a Gentle- 
man), de Taylor Hackford. Com Richard Gere, Debra CotagSo do JB.**Winger, David Keith, Robert Loggia. Lisa Blount e Lisa Colapao do leitor.**** (60 votoslEilbacher. Roxl (Av. Copacabana. 946 — 236-6245). OS CAQADORES DA ARCA PERDiDA (Rald.n of theTijuca-Palace 2 (Rua Conde de Bonfim, 214 228- Lost Ark), de Steven Spielberg. Con Harrison Ford,4610), Largo do Machado-2 (Largo do Machado, 29 — Karen Al|en Wo|( Kah|er e paut Freeman. Studio-llha245-7374): 14h, 16h30min, 19h, 21h30min. (16 anos' (Rua Sargento Joao Lopes. 826): 14h30min, 16h40min.Jovem que passou sua adolescencia nas sarje- I8h50min, 21 h. (14 anos).tas de uma cidade das Filipinas tem como objetivo Muito do clima das histbrias em quadrinhos nasna vida tornar-se um oficial da Marinha, livrando-se aventuras de um professor de Antropologia que orade seu passado obscuro. Produgao americana. Ven est6 na Amazonia, ora no Nepal ou no Egito, semprecedor de dois Oscar: Melhor Ator Coadjuvante e ^ procura de objetos para suas pe3qUjsas, como aCanggo Original.  cobigada Area Perdida, considerada fonte de poder .www,.. —»—~
r tamb6m para os nazistas. ProdugjJo americana. deste a Sao Paulo, sobrevivendo de suas poesias eCotagSo do JB: ?? folhetos, 6 confundido com um oper^rio de umaCptagao do leitor: ???? (30 votos) CotacSo do JB' multinacional que mata o patrSo e passa a serVrtOR OU VITORIA? Victor/Victoria), de Blake Ed- ^ 

°° 
^ (12 VOIOs) perseguido pela polioia.wards. Com Jute Andrews, James Garner Robert pro^sAo MULHER (Brasileiro), de CISudio Cunha.Preston, Lesley Ann Warren Alex terras e John Rhus- Com Sjmone Carva,ha Cliiudl0 Marm ^ Francjsc0. MOSTRA DO DESENHO ANIMADO BULGABO -Davies_ Scala (Praia de total^o 320) Art-Meiar (Rua W||ma D|as F;jb|o Sabag Mauriclo d0 Va,|B M4rc|a Selegao de desenhos animados da Bulgaria: Sil*nciol

oifcon mV~I 249^4544). 14h, 16hJ0mm, 19h, p0no e Otavio Augusto. Lido-1 (Praia do Flamengo, 72 (Tichinal), de Cristo Topusanov: A Ma?a (Jabalkata),21 hjomini, (14 anos), — 245-8904): 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anosl de Todor Dinov; 0« Dois (Te Dvamata), de CristoParis, 1934. Victoria, urrta cantora lirica america- Uma mode|0 6 envolvida num ambiente de Topusanov; A Margarida (Margaritka). de Todor Di-na, es a procuran o emprego em qua quor ca are permissividade ao tentar conquistar o amor de um nov; A Pequena Estrela (Zvezdichkata. de Sancho
jovem oportunista. Mongi; Os Herdeiros (Naslednici), de Ivan Vesselinov.Complemento: A Futura Madrasta (His New Mama)

de Mack Sennett. Intertitulos em portugues. Hoje. as
SEXO AS AVESSAS (Brasileiro), de Fauzi Mansur. Com 16h30m, na Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar. s/'n°). _L ~,a' "~V* " ~
Serafim Gonzalez, Ana Mar,a Kreisler, Lola Brah, Eni ?® 23|I <i°m' 3SJ1'h- ^"var. | 5= e dorn, a
Gongalves e Wilza Carta. Programa complementar: MOSTRA DO NOVO CINEMA ALEMAO (V) _ Exibi- L,s 700 e de b- e sab, a CrS 1 mil.
Super-Mulher do Kung Fu. Rex (Rua Alvaro Alvim, 33 gSo de Os Fugitivos (Dler Abfahrarl, de Adolf Winkel- .
- 240 8285): de 2* a 6". 8 12h, 15h16min. 18h30min, mann Hoje. as 18h30m. na Cinemateca do MAM (Av. TUU0 MOURAO E NONATO LUIZ - Show do
20h20min. Sabado e domingo. as 13h50m,n, 17h05min. Beira-Mar, s/n°). * ^eca1q,„n . MR , Assungao (baixo). Loo Gandelamn (flauta) e Nen6

Pornochanchada GET0LIO VARGAS, 100 ANOS (XXIV) _ Exibi?ao de (tatoria) Bar do Violeiro, Rua Daut Peres^ s/n°
... E Ele Vohou, de Aristeu Santana. Documentario de Barra da Ti|uca. De j a dom., as 21 h. Couvert a CrS

A ESPADA E OS BARBAROS (The Sword and th« media-metragem. Hoje, as 15h e 17h, na Cinemateca ' 
Sorcerer), de Alben Pyun, Com Lee Horsley, Kathleen do MAM (Av. Beira-Mar, s/n°). PEOPLE _ ProgramagSo: De 2" a 6». a partir dasBeller, Simon MacCorkindale e George Maharis. Ramos ni-nohar mm Tnra npiamaio o Paulo(Rua Uranos, 1.009 - 230-1094): 15h. 17h, 19h, 21h. CINEMA NO MUSEU - ExibigSo de tr6s cur,as- ^ P'»'^ b ° °fdTs 

24h o Tr o(16 anos) metragens: Po6tica Popular, de Ipojuca Pontes; St- Soledade Filho, De 2 a sab., a partir das 24h. o Trio
Durante a Idade Mddia, o exSrcito de Cromwell gunda-Foira. de Geraldo Saino, e Como Nasce uma AnSn^Arin'fn Soi ?oomm Wm ft™de Aragon saqueia reinos e rapta mulheres, mas Cidade, de Olney Sao Paulo. Museu do Folclora, Rua , D.A Sab ., tlom a ranlon jovce bu(, Rart0?0encontra um destamido rival: o Rei Richard e seu do Catete. 179. H0|e, as 17h Entrada Iranca. ^ Milre 370 ,294-05471 Couvert', a partir dasexercito. Produgao americana. 2ih30m. a CrS 1 mil 500.

CONTOS IMORAIS — De Walerian Borowczyk. Com GRANDE RIO Ch n . „ | . p. r u i u ¦ nu i ± JOAO DONATO E WANDA SA — Show do pianis-Paloma Picasso, use Danvers, Fabrice Luchini, Chariot- iu ITL'PAT .   , „ , .. . n , . . . r, „ WiXliilvUl 'a e compositor e da cantora acompanhados dete Alexandra Pascale Christophe: e Florence Bellamy. Roboninhi silva' (catena). Chiquinho Braga (guitarra)
: 228 " 205-71a"l: ,4h. ARTE-UFF — PROMOCAO ESPECIAL — SESSAO e Hilton Botelho (baixo). Biblos, Av. Epit^cio Pessoa,

an0s) J, 1 1- ::-Z 1 anos). DUPLA — ExibigSo de Os Anos JK, uma Trajetbria 1484 Domingo, ^s 23h. Ingressos a CrS 1 mil 500.an0Sl Fllme dividido em quatro histbrlas independen- Poll,;c,, doclimentario de Silvio lendler e Janio a 24 Filme que retrata a PolSnia de hoje atraves da les <jntre si: A Mare Teres. Filosofa . EnsAbat Quadros, documentario de Luiz Alberto Pereira As JEANS - Show da cantora Jane Duboc e dohistoria de um jornalista famoso que faz a cobertura Bathoru e Lucrecia Borgia. Produgao francesa. 16h30min e 20h (Os Anos JK) e as 18h30min e 22h guitarnsta Helio Delmiro acompanhados de Nico
pais uivioioo em inula e raquistao. heiato singelo e Poll'i" <io Terceiro Mundo. Depois de uma entrevis- miiiucq nn Kiiiur m iu i,._ (J*nio a 24 Quadros). (14 anos) At6 domingo Ultimo Assumpgao. Cafe Teatro Dom Camilo, Rua Tonele-
fjrandioso, capaz de transmit pela imaoem a men- ta concedlda 8 'elevisao ele passa a ser perseguido A SUPER MULHER DO KUNG FU (Heroliw Kam d|a 76 ba ^ 21h30m,n; 6a e sab., as 22h ed^m.? u na imprensa, na universidade e sua vida particular Liam-Chu), do Hou Cheng. Com Shang Kuan, Ling ...h , . ,nl innrfSt™ m „ ca a rrS t mil "inng pac e Gandh . ProdupSo britdnica, rece- sofrg um tota| declinio depois que e abandonado Feng, Cha Ling. Yu Tien Lung e Yan Shih Ho. Programa BRASH — Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada e . :: p€.t„H'n!lS. cap ^ ?7h , rr< i mil9 rv^GS Pe'a mulher que se apaixona por seu maior rival. complementar: Saxo as Avessas, Rax (Rua Alvaro Prostituida, com Vatja Brunkhorst. As 1Sh3Smin, d S^b s'l1 3 f At' d''Clnematograficas de Hollywood: Melhor Fllme, Dire- ^rod 4o americana Alvim. 33 _ 240-8285): de 2* a 6». Ss 12h, 15h15min, 18h10min, 20h45min. (18 anos). 59° 8i te a C'$ 1 m"' d0m ' 3 Cr$ 1 ^ AlS dia
tor, Ator, Roteiro Orig nal, Fotografia, Montagem,  18h30min, 20h20min. SSbadoe domingo, as 13h50min, CENTER I711JMIWI A Fn^ rtn D.«flnnCenografia e Vestuario. rmarsn rin in- ,7hnc„,„ ,oi,onm:n no CEWTER (711-6909) — A For^a do Destino, com—— rntartn life* i'1!! x i ka . i 17h05min, 19h20mm. (18 anos) Richard Gere. As 14h, 16h30min, 19h. 21h30min. (16 PRUDENTE DE MAIS — Programagao: 6" e sSb , SsCotagso do JB: Co.aQSodoMor++***l54v0.os ProdupSo chinesa de Hong Kong. Filma de lutas anos| 0|tjmo dja 22h 0 TeIra Molhada ,nterpr81and0 os Bea-
Cotapao do leitor: (5 votosl „T' L ^ marclal5'  rcMTn,i n ... D ... lies. Dom., Is 22h. show de Teca Calazans e
BAR ESPERANQA — O ULTIMO QUE FECHA (Brasilei- J E.rthi'Ji^i i ilf ' r n nTinm t*t Mauricio Carnlho. Rua Prudente de Morais, 729.
ro), de Hugo Carvana Com Marilia Pora. Hugo Carvana, "I 0" J, r" P' r, >7^° DRIVE-IN man. As 13h30mm, 16h. 18h30mm, 21h. (14 anos). Couvert a CrS 700. ¦
Anselmo Vasconcellos, Nelson Dantas, Louise Cardoso, 1^1 »%er c° n° »' ,CAHAl (717-0120) - Bar Esp«ran?a — O Ultimo Qua 
dPofate?eSa^ Candido Benico 1 747 - 390-5745rTh15ma CotagSo do JB: ?*** .com Marilia Pera. As 14h50min, 17h, 19h10min, MEDALHAO 1900 — Programagao: 3aa4a,ocantor

ilSft'lm I u * A, ^ AtlS™lca' 2„9®4 16h30min, I8h45min. 21h Barra-1 (Av. das Americas, Cotagao do leitor: (27 votos) 21h20min. (18 anos). Ultimo dia. B cornpositor Moacir e Mariozinho: 5a. o baixista
mill iu T i ,L 4666 — 327-7590): 14h30m, 16h50m, 19h10m A GUERRA DO FOGO (Quest lor Fira), de Jean- NITERbl (719-9322) — Piranha de Veu a Grinalda, Fernando Leporace; 63, ogrupo Terral; sab., ogrupo

,r??;r^;,dnas 21h30m.'(Uvre). Jacques Annaud. Com Everett McGill. Rae Dawn com Ju|Citea Tetes. As 14h20min, 16h. 17h40min. Centelha: dom., o conjunio de samba BrasSo. De 3a14h50m, 17h, 19h10m, 21h30m.. Paliclo-1 (Rua do Chong, Ron Perlman e Nameer El-Kadi. Ilha Auto-Cine I9b20min, 21h. (18 anos), Ultimo dia. a 5a, Ss 21h30min, 6a e sib., as 22h: donv, as 20h.Passeio, 38 — 240-6541): 14h. 16h10mm, 18h20min, O filme narra a histbria de um ser especial que e (Praia de Sao Bento —Ilha do Governador —393-3211): Couvert de 3a a 5'1 e dom.. a CrS 500; 6a e sib a20h30min. Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 — 268- deixado na Terra por descuido e 6 encontrado por As 20h30min e 22h30min; sab. e dom., &s 18h30min, CINEMA-1 (711-9330) — Gandhi, com Ben Kingsley. 7qq'0790), Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 — um garoto de 10 anos, com quem mant6m uma 20h30min e 22h30min,. (18 anos). At6 terpa. ^s 14h30min, 18h, 21h30min. (Livre). Ultimo dia. 390-2338): 14h30min, 16h40min, 18h50min, 21 h. (18 tarna amizade, at6 que consegue voltar para sua Fantasia cientifica ambientada h£ 80 mil anos, TAMOIO (SSo Goncalo) — Coisas Eroticas com Zaira CotagSo do leitor: ???? (7 votos)8n0So w • w 7 c, , u casa, a 3 milhoes de anos-luz da Terra. Produgao quando ocorre o descobrimento do fogo que separa Bueno. De 2a a 6a. as 16h30min, 18h, 19h30m.n, 21h CHINATOWN - Programagao: 6a, Noite de Jaw;Bar tipico da Zona Sul carioca, frequentado por americana. Vencedorde quatro Oscar: Melhor Tnlha definitivamente o homem do animal. Produgao ame- Sabado e dominqo ^s15h 16h30min 18h 19h30min com Rufo <P'ano). Paulo (bateria), Idriss (sax) eartistas, jornalistas e intelectuais, 6 cen^rio para os Sonora, Som, Montagem Sonora e Efeitos Visuais. ricana. Vencedor do Oscar de Melhor Maquilagem. 21 h. (18 anos) Ultimo dia. Romildo (baixo). Scib., musica popular com Diana

criancas ^

CotagSo do leitor. ????? (9 votos)  Guga Melgar Cardeal Arcoverde. s/n°. S^b., as 17h, e dom,, as.16h. ; Cotagao do leitor ???? (7 votos)
A TERRA DOS MENINOS PELADOS. Texto de Gracilia- Ingressos a CrS 500 FANTASIA — Musical com diregao de Paulo Sergio

Ramos Direg£o Tomco Pereira e Bia Lessa.  Mag. Teatro do Av.
Teatro do Sasc da Tijuca. Rua Barao de Mesquita. 539. MABEL, MABEL — Teatro Cacilda Becker. Rua do Sab e dom . as 16h30mm e 17h30mm. Ingressos a CrS
Sab as dom. Ingressos a CrS 700 % Catete. Sab. e dom.. as Ingressos a CrS 400.

350. socios. A boa surpresa da temporada. Umainteligente versdo teatral do conto de Graciliano Ramos. O PALHAQO O QUE £? — Teatro do IBAM. Rua Vise. AS TRANQAS DE IBAE — Diregdo de Ricardo Howat.
despojada, seca. sem cenanos imoveis e com a utiliza- Silva. 157, (266-6622) Humaitd. Sab. e dom. as 17h. Teatro do Sesc de S. Joao de Merit!. Rua Tenente
pao de belas figuras Plasticas formadas por grupos de Ingressos a CrS 1 mil. At6 dia 29. Manoel Alvarenga Ribeiro. 66 (756-4615) Sab e dom.,
atores. bem ao estilo de Antunes Filho. Destaque para  as 16h. Ingressos a CrS 500 e CrS 250. socios.
diregao musical de Mauro Perelmann e para a interpreta- C ANT ARES EM DPS An NO Mnc.>ni ——
gao de Ivan Alves e Emmanuel Santos" (F.S)  

de ^LTde^dme^^

220. Sab. e dom.. as 17h. Ingressos a CrS 600 at6 dia M PI AU „ J  BRANCA DE NEVE E OS SETE ANOES — Diregao de
de junho "Sketches circenses de Bia Nunes. Fernando If aM f >< \ ^ iMfrlf "tfli ' % UDCiUflll CONTO ENTRE CONTOS — Diregao de Manoel Koba- ^air P'n^eiro. Teatro Alasca. Av. Copacabana. 1243
Berditchevsky e Luiz Carlos Buruca que vfio narrando J ^ x«. ^ a Tlltlirtl* ft chuk e Eugenio Santos. Teatro Villa Lobos. sala Sab. e dom.. as 16h30min. Ingressos a CrS 600
aos poucos a bela transformagao de um mendigo em i Monteiro Lobato. Av. Princesa Isabel, 440. Sab, as ~
SA'timbanco. numa boa interpretagaode Carlos Loffler" BL'yttSiDeOCildeS 17h30m a dom, as 16h30m e 17h30m. Ingressos a CrS ET E OS TRtS PORQUINHOS — Diregao de Brig'te
(F S) r* 600. Blair. Teatro Brigita Blair. Rua Miguel Lemos 51. (52 i-trOUVea em  2955). Sab. e dom.. as 16h. Ingressos a CrS 500.
Clara 

^Machado, 
Teatro TabWo, Av'ljneu^e "paula 

ifTistU, ALICE NA CASA DE BONECOS — DiregSo do Marcelo A pgSTA COMEi C0ME_ C0ME _ Dire?Jo ag
Machado. 795. (294-7847). Sib. edom.. te t6h30m a |H > Mptlinn do Braganta. TmIto da «««•««• Umv • EdiilioMendon?a.TeatroProcdploFarralra. Rua Pou-
18h Ingressos a Cr$ 500. At6 dia 5 da junho. "Mais uma ¦MalBHi It , ,, Ho Av. Ru. BarbOM. 7K. (551-33471. S4b. • dom.. te to Una. 64. Caxias. Sib. edom.. te 16h30m,n Ingressos
montagem com a qualidado caracteristica do Tablado rCrClG^ 6 ln9feSSQS a LrS b  a CrS 200

. T..,,,. I Hk- h!| J11115'1 Cava leant I Teatro Arthur Azevado. Rua Vilor Alves. anINHa'e SUA BONECA FADA-D.retio de Manas- cnanpas e camarote (quatio lugaies) aA FAOA QUE TINHA IDEIAS — Diregao de Eduardo baSeaOO nO 454. Campo Grande Sib e dom . te 16h. Ingressos a ^ de Oliveira Taatro da CEU Av Rui Barbosa 762 Tojent'no Teatro da UFF, Rua Miguel de Frias. 9. Icarai. livrn rl<< CrS 400 Ati dia 29  Sab. te 17h e dom. te 17h30m Ing.essos a CrS 600.Sab e dom . as 16h Ingressos a Cr$ 600. At6dia31 de x -j* >: llVrO uC  f!TT\miVr A TTffF A.KTTILjujho "Umdos espetaculos mats premiadosde 1982. O Maurice Cotagao do leitor +*+++ (24 votos) O CAPIM E AS MARAVILHAS DO JARDIM — TeatroTrofeuMambembe para a d-regaode EduardoTolentino ... O PEOUENO GRANDE LUGAR — OiregAo da James |mp€rja| Pra.a de Botafogo 524 Sab e dom . ase a interpretagao de Alice Viveirosde Castro, eo Pernio HK| UrilOIl, eill Janaan. Teatro Casa Grande. Av. Afrdmo de Melo i5h30m. Ingressos a CrS 500Mol'ere para Elvira Roc ha pela produgao esmerada" nHKm- >'" Franco. 290 (239-4046) Sab e dom . as 17h. Ingressos <pS) ^ J ® ' vi; cartaz no aCrS 600 O RABO DO GATO — Diregao de Marcondes Mesqueu H T'patrn ~ ~ ~ e Osvaldo Rosano Teatro Jardim Encantado Rua
UM SEGUNDO... O MENOR CIRCO DO MUNDO — #P : O SOLDADINHO E A BONECA — de Washington Aragua.a 13. Freguesa. Jacarepagua Dom. as
Diregao de Breno Moron. Com Breno Moron,. Malu f J Vllla^-LODOS Guillwma Je"tr°sd°6^^""0^na i^g^os a CrS 16h30m.n Ingressos a.CrS 500
Prudente de Morais. 824 Sab e dom^'a's'iehUngref- g 

500 
e CrS 300, sboos  P1N6QUIO — Diregao de Briglte Blair. Teatro BHgitta

FEIT1QO NO JARDIM DAS FADAS — Diregao deA BRUXINHA DE MINISSAIA — Teatro Armando Serg<o Miranda Teatro da Galeria. Rua Senador Ver-csffijg Gonzaga Av. Mai. Cordeiro de Fanas. Mai. Hermes gue>ro. 93 Sab e dom. as I7h Ingressos a CrS 500 AteSab a dom. as 15h Ingressos a CrS 500 <j,3 3 ju{bo

Cardeal Arcoverde. s/nu. Sab.. às 17h, e dom., às.16h.Ingressos a Cr$ 500
MABEL, MABEL — Taatro Cacilda Backar. Rua doCatete. 338. Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a Cr$ 400.
O PALHAÇO O QUE É7 — Teatro do IBAM. Rua Vise.
Silva, 157, (266-6622) Humaità. Sáb. e dom. às 17h.Ingressos a Cr$ 1 mil. Até dia 29.

AS THANÇAS DE IBAÈ — Direção de Ricardo Howat.
Teatro do Sesc de S. Joio de Meriti, Rua Tenente
Manoel Alvarenga Ribeiro, 66 (756-4615). Sáb e dom.,
às 16h. Ingressos a Cr$ 500 e Cr$ 250. sócios.

CANTARES EM DESAFINO — Musical inlanto juvenilde Eugênio Santos e Ronaldo Florentino. Taatro Vanuc-ei. Rua Marquês de S. Vicente, 52/3° (274-7246). Sib. às16h e 17h e dom. às 16h. Ingressos a Cr$ 600.

CONTO ENTRE CONTOS — Direção de Manoel Koba-chuk e Eugênio Santos. Taatro Villa Lobos, salaMonteiro Lobato. Av. Princesa Isabel. 440. Sib. às17h30m a dom, is 16h30m e 17h30m. Ingressos a Cr$600.
ET E OS TRÊS PORQUINHOS — Direção de Bngi;
Blair. Teatro Brigite Blair. Rua Miguel Lemos 51. (52
2955). Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a CrS 500.

ALICE NA CASA DE BONECOS — Direção do Marcelo
Bragança. Taatro da Casa do Eitudanta Univaraiti-
Ho. Av. Rui Barbosa. 762. (551-3347). Sáb. e dom., às
16h. Ingressos a CrS 600.
VIAGEM AO FAZ DE CONTA — Direção de Luiz Carlos
Cavalcanti. Taatro Arthur Azevedo. Rua Vitor Alves,
454, Campo Grande. Sib. e dom., às 16h Ingressos a
CrS 400. Até dia 29.

PAULINHO NO CASTELO ENCANTADO - D-reçáo deVladimir José. Teatro do América, Rua Campos Saíes,118. Sáb . às 17h30min o dom., às 10h. Ingressos a CrS500 e CrS 300. sócios.
CHAPEUZINHO VERMFLHO - Teatro do Colégio
Lemos Cunha. Estrada oo Galeão, Ilha do Governador.
Dom. às \6h e 17h30mm. Ingressos a CrS 500. Até
domingo.

O CEU PODE ESPERAR (Heaven Can Watt) de
Warren Beatty e Buck Henry Com Warren Beatty eJulie Christie. Ricamar 18h. 20h, 22h (Livre).
A NOVIÇA REBELDE (The Sound of Music). de Robert
Wise. Com Juí*e Andrews Jacarepague Autocine-2
20h30min. sáb. e dom. 19h e 22h (Livre)
JUBILEU DE OURO DO MICKEY MOUSE - Desenho
animado de Walt Disney Lagoa Dríve-ln sab e dom .Í8h3Ómin (Livre)

CINEMA COTAÇÕES; ***** EXCELENTE **** MUITO BOM *** BOM ** REGULAR * RUIM

A NOVIÇA REBELDE (Tha Sound of Mualc), daRoberto Wme Com Julie Androwa a Christopher Plu»mm Jacarapagui Auto-CIrta 2 (Rua Cindido Rnnicm,2 973-—392^186). Às 20h30min; sáb. e dom., às 19ha22h (Livre). Até terçaAdaptaçio muilcal da hiatòria A Família Trapp.Maria, noviça em um convonto, vai servir de precep>tora do» teta filho» do BarAo Von Trapp a com otampo conquista a adoraçAo dos sota filhos a o amordo pai. Produçio americana.
? ?PARCEIROS DA NOITE (Crulalng). de William Friedkin.Com Al Pacino, Paulo Sarvino. Karen Allen, Richard Cox,Don Scardino o Jay Acovono Lagoa Drlva-ln (Av.Borges do Medeiros. 1426 — 274-7990) As 20h a22h30min, (18 anos). Ató domingo.

Um policial i deatacado por seui auperiorei
para servir de isca homossexual e atrair um perigosoassassino, responsável por diversos crimos brutais.
Em principio, o policial moitra-se relutante emaceitar a missão, mas ele não tom outra alternativa
porque é o único do destacamento que tem ascaracterísticas físicas preforidas pelo assassino. Pro-
duçào americana.
Cotaçào do JB: ??
Cotaçào do leitor: ??? (11 votos)
A LAGOA AZUL (The Blue Lagoon) de Randal Kleiser.
Com Brooke Shields, Christopher Atkins. Leo McKern e
Eiva Josephson. Bangu Auto-CIne (Rua Francisco Real.
975): de 2a a 58 e domingo, às 20h, 22h. 6a e sábado, às
19h30min, 21h30min, 23h30min. (14 anos).

Dua» crianças, Juntamente com o coíinhoiro donavio, sio os únicos sobreviventes do um neufrifio.Depois da morte do cozinheiro, as duas crianças sãoobrigadas a descobrir sozinhas como sobrevivernuma ilha tropical som contato nenhum com acivilização. Produção americana.
?EMMANUELLE, A VERDADEIRA (EMMANUELLE). deJusti Jaeckin. Com Sylvia Kristel. Floriano Cuny, MarikaGreon, Daniel Sarky e Jeanne Colletin. JacarepaguAAuto-CIne 1 (Rua Cândido Bonício. 2 973 — 392-6186).As 20h e 22h. (18 anos). Até terça.

Emmanuelle, 19 anos, é mulher do diplomatafrancês em Bangkok, onde chega para tomar possedo suntuoso palacete onde irá morar. Assediada pormembros da colônia francesa local, ela se transfor-ma numa presa cobiçada tanto por homens comomulheres. Produção francesa.

MATINÊS
SESSÃO COCA-COLA — Exibição de Jubileu de Ourodo Mickay Mouse (Mictay Mousi. Goldan Jubilaa)Show. Lagoa Driva-ln (Av. Borges dp Medeiros, 1426— 274-7999). Hoje, às 18h30min. (Livre)

EXTRAS
????

ALEMANHA. MAE PÁLIDA (Deutschland Blaicha
Mutter), de Helma Sanders Brahms. Com Eva Mattes,
Ernst Jacobi, Elisabeth Stepanek, Angelika Thomas a
Rainer Friedrichsen. Amanhá às 20h30min, na Cinema-
teca do MAM (Av. Beira-Mar, s/n°). (14 anos).

Em 1939, na Alemanha, um casamento é desfei-
to com a partida do marido para o front. A mulher,sozinha, enfrenta as dificuldades da guerra e a luta
pela sobrevivência agravada pelo nascimento dafilha. O título é retirado de um poema de Bertold
Brecht.

MOSTRA DO DESENHO ANIMADO BÚLGARO —
Seleção de desenhos animados da Bulgária: Silònciol
(Tichinai), de Cristo Topusanov; A Maça (Jabalkata),de Todor Dinov; Os Dois (Te Dvamata), de CristoTopusanov; A Margarida (Margaritka), de Todor Di-nov; A Pequena Estrela (Zvezdichkata, de SanchoMongi; Os Herdeiros (Naslednici), de Ivan Vesselinov.
Complemento: A Futura Madrasta (His New Mama)de Mack Sennett. Intertítulos em português. Hoje, às16h30m, na Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar. s/'n°).
MOSTRA DO NOVO CINEMA ALEMÃO (V) — Exibi-
çáo de Os Fugitivos (Dier Abfahrer), de Adolf Winkel-mann. Hoje. às 18h30m, na Cinemateca do MAM (Av.Beira-Mar. s/n°).
GETÚLIO VARGAS, 100 ANOS (XXIV) — Exibiçào de
... E Ele Voltou, de Aristeu Santana. Documentário demédia-metragem. Hoje, às 15h e 17h, na Cinemateca
do MAM (Av. Beira-Mar, s/n°).
CINEMA NO MUSEU — Exibição de três curtas-metragens: Poética Popular, de Ipojuca Pontes; Se-
gunda-Feira. de Geraldo Sarno. e Como Nasce umaCidade, de Olney São Paulo. Museu do Folclore, Ruado Catete. 179. Hoje, às 17h. Entrada franca.

BRASIL — Eu, Christiane F„ 13 Anos, Drogada eProstituída, com Vatja Brunkhorst. Às 15h35min,
18h10min, 20h45min. (18 anos).
CENTER (711-6909) — A Força do Destino, com
Richard Gere. Às 14h, 16h30min, 19h, 21h30min. (16anos). Último dia.
CENTRAL (717-0367) — O Veredicto, com Paul New-man. Às 13h30min, 16h, 18h30min. 21 h. (14 anos).
ICARAl (717-01201 — Bar Esperança — O Último QueFecha, com Marilia Pera. Às 14h50min, 17h, 19h10min,
21h20min. (18 anos). Último dia.
NITERÓI (719-9322) — Piranha de Véu a Grinalda.com Julciléa Teles. Às 14h20min, 16h. 17h40min,
19h20min, 21 h. (18 anos). Último dia.
CINEMA-1 (711-9330) — Gandhi, com Ben Kingsley-
Às 14h30min, 18h, 21h30min. (Livre). Último dia.
TAMOIO (São Gonçalo) — Coisas Eróticas, com Zaira
Bueno. De 2a a 6a. às 16h30min, 18h, 19h30min. 21 h
Sábado e domingo, às 15h, 16h30min. 18h, 19h30min.
21h. (18 anos) Ultimo dia.

SHOW
RITA LEE E ROBERTO OE CARVALHO - Show dadupla de cantores, compositores o inntrumenustasacompanhados dn Renato hgunirndo Ihainol, Man-nho (teclndosl, Brurw llnclados), Marinho Ihalnrial,Maria. Sualy o luca (vocais), Maracaniilnho Sitia-do, is 21 h o domingo. As lOh. Ingroasos a Cr$ 1 mil,arquibancada; a Cri 1 mil 600, prslo; a CrS 2 mil 500,cadoira dn pista; a Cri 3 mil 500, cadeira aipocial aCrS 10 mil, camarote.
GRUPO A7VMUTH — Show do grupo lormado porJosrt Roberto Bertramí (teclados), Aloxandro Malhei-ros (baixo) o Ivan Conti (bateria). Taatro Gay Luaaac.Rua JoAo BrandAo, 58, Niterói. Do 6" a dom, às 21h,
Ingressos a Cr$ 2 mil, Cr$ 1 mil 500 e CrS 1 mil.

. THE DREAM 18 BACK WTTH BEATLEMANIA IN
CONCERT — Apresontaçio do coniunto B'tlos, da
Juiz do Fora. Estacionamento do supormorcado
Boulevard, Rua Maxwell. 300, Domingo, às
19h30min. Entrada Iranca
LUIZ AIRÁO - Show do cantor e compositoracompanhado de Marinho (teclados). Taatro ArthurAzevedo, Rua Vítor Alvos, 454, Campo Grande.Sábado o domingo, ás 19h. Ingressos a CrS 300.
SÁ E GUARABIRA —10 ANOS JUNTOS — Showda dupla do cantores e compositores acompanhadosdo Ruriá Duprat (teclados). Sórgio Kaffa (baixo). BetoMartins (guitarra). Alaor Novos (bateria) e MarcoBosco (porcussào). Taatro Casa Grande, Av. Afrà-nio do Melo Franco, 290 (239-4046). De 4a a dom. às
21h30m. Ingrossos a Cr$ 2 mil (6® e sáb.) e CrS 1 mil500, (4®, 5a e dom ). Último dia.
PALMEIRAS BRAVIAS — Recital do violonistaJards Macaló. Sociedade Protetora dos AnimaisRacionais. Rua Barôo da Torre. 220 (267-0921) De
5a a dom .às21h30min. Ingressos 5a a CrS 1 mil 200
e de 6a a dom., a CrS 1 mil 500 Último dia.
FANTASIAS NAS GALÁXIAS — Show de imagensmulncoloridas feitas por raios laser. Planetário da
Gávea, Rua Padre Leonel Franca. 240. De 3a a 6a. às20h o 21 h; sáb. e dom. ás 18h30min, 19h30min,
20h30min, 21h30min, 22h30min. Ingressos a CrS800. (livre)
MARKU RIBAS — Show do compositor e violonistaacompanhado de Hélio Vidal (baixo), Elsio Cáfaro(bateria). Fernando (guitarra) e outros. Teatro doIBAM. Lgo do Ibam, 1. Do 5a a dom., âs 21h30min,Ingressos a CrS 1 mil 500.
SEMPRE. SEMPRE MAIS - Show de dança emúsica com Lucinha Lins e Cláudio Tovar. Direçãode Jorge Fernando. Direção musical de Ivan Lins.Hotel Nacional. Av. Niemeyer, 769 (399^)100). De4a a 6a e dom., às 21h30min; sáb, às 22h. Ingressosa CrS 2 mil.
REVISTA
ESTA NOITE AS CALÇAS VOAM — Texto edireção de Geórgia Bengston. Revista com os traves-tis Cristina Cher, Denise Menezes. Norika Hainer eoutros. Teatro do Sesc de S. Joào da Meriti, RuaTenente Manoel Alvarenga Ribeiro, 66. De 5a a dom.,às 21 h. Ingressos a CrS 1 mil e CrS 500, sócios.
CHEGUEI... — Show de travestis com CláudiaCeleste, Sérgio Nascimento. Baby Loram e outros.Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (521-2955). De 3a a sáb, às 21h30min; dom., às18h30min e 21h30min. Ingressos de 3a a 6a e dom.,a CrS 1 mil e sáb., a CrS 1 mil 500
Cotação do leitor: ????? (1 voto)RIO GAY — Revista musical de Vicente Pereira eJorge Fernando. Direção de Jorge Fernando. ComRogéria, Marlene Casanova, Samantha, Kiriaki. Elai-ne, Desirée e quatro bailarinos. Teatro Alasca, Av.Copacabana. 1 241 (247-9842). De 3a a 6a, às21h30min. Sábado, às 20h. 22h30min. Domingo, às19h, 21h30min. Ingressos de 3a a 5a e domingo, aCrS 2 mil e CrS 1 mil 200. (estudantes). 6a e sábado,a Cr$ 2 mil.
BARES E RESTAURANTES
BARBA'S — Programação: Show da violonista ecompositora. Rosinha de Valença. Rua Álvaro Ra-mos, 408. De 5a a dom., as 22h. Ingressos 5a e dom.,a CrS 1 mil e 6a e sáb., a CrS 1 mil 200. Até dia 22.Aos sáb., às 18h30min, o violonista Abdoral Jamaca-
ru. Ingressos a CrS 500.
LET IT BE — Programação: 4a, rock e blues com Zé
Aikal e sua banda; 5a, rock com Maria Tiago e banda;
6a e sáb., rock com Flavioy Spirito Santo; dom., folk
com o guitarrista Cassio. Rua Siqueira Campos. 206.
Aberto a partir das 21 h e shows 4a e 5a. às 22h; 6a e
sáb. às 23h e dom, às 21 h. Couvert 4a, 5a e dom, a
CrS 700 e de 6a e sáb. a CrS 1 mil.
TÚLIO MOURÃO E NONATO LUIZ — Show do
pianista e do violonista acompanhados de Zeca
Assunção (baixo). Leo Gandelamn (flauta) e Nenè
(bateria). Bar do Violeiro, Rua Daut Peres, s/n°.
Barra da Tijuca. De 5a a dom., às 21 h. Couvert a CrS
1 mil.
PEOPLE — Programação: De 2a a 6a, a partir das
17h30min. piano-bar com Toca Delamare e Paulo
Soledade Filho, De 2a a sáb., a partir das 24h, o Trio
de Osmar Mihto (piano). Convidados de hoje, às 21 h.
Antônio Adolfo (piano) e o grupo Nó em Pingo
D'Água. Sáb. e dom., a cantora Joyce. Rua Bartolo-
meu Mitre, 370. (294-0547) Couvert, a partir das
21h30m. a CrS 1 mil 500.
JOÃO DONATO E WANDA SÁ — Show do pianis-ta e compositor e da cantora acompanhados de
Robortinho Silva (oateria). Chiquinho Braga (guitarra)
e Hilton Botelho (baixo). Biblos, Av. Epitácio Pessoa.
1484, Domingo, às 23h. Ingressos a CrS 1 mil 500.
JEANS — Show da cantora Jane Duboc e do
guitarrista Hélio Delmiro acompanhados de Nico
Àssumpçào. Café Teatro Dom Camilo, Rua Tonele-
ros, 76. 4a e 5a, às 21h30min; 6a e sáb., as 22h e
24h, dom., às 20h. Ingressos 4a e 5a a CrS 1 mil 500
e CrS 1 mil, estudantes; 6a e sáb., às 22h, a CrS 1 mil
500 e, às 24h. a CrS 1 mil; dom., a CrS 1 mil. Até dia
22.

MEDALHÃO 1900 — Programação: 3a a 4a, o cantor
e compositor Moacir e Mariozinho; 5a, o baixista
Fernando Leporace; 6a, o grupo Terral; sáb., o grupoCentelha; dom., o conjunto de samba Brasào. De 3a
a 5a, às 21h30min. 6a e sáb., às 22h; dom., às 20h.
Couvert. de 3a a 5a e dom., a CrS 500; 6a e sáb., a
CrS 700.

(vo?), Ch»cAo (ovationl a Paulo (piano), dom. ahow
do cantor a compositor Marcus Drummond Av
Copacabana, 435 Samprn, as ?!li Couvert • Cr$
600 a consumaçAo a CrS 600
MANJERICÁO — Progrnmaçio 3", música ln»tru-
montai com Mario Louro Ivioliol, Lui/a Lauratti
(flauta), Ronaldo (baixo) e Agenor do Olivoira (vocal);4", show Caravanar, com Ari de Olivoira a Júlio
Morgado; 5', Cantar t o Melhor Ramédlo. com n
cantor Ubiratan; 6", o cantor Agenor de Oliveiraacompanhado de conjunto, sáb, Moacir Luz (fluitar,-nsta) a Mareio licovo (bai«o); dom. Cantlgai d* Lá.com o cantor Rosmoro Rua D, Mariana, 225, D» 3* a54, às 22h, 6a, e sáb,, às 22h30min; dom„ às
21h30min. Couvert a CrS 500
GENTE DA NOfTE — ProgramaçAo: 5a, músicalatino-amoricana com Los Chunkas; 6a e sáb. Nál-son Sargento (sambista) o Ligia Díníz (cantora) acom-
panhados de conjunto; dom., o conjunto Los Chun-kas. Rua Voluntários da Pátria. 466. (246-5591). 5" a
dom. às 22h; 6a e sáb, às 22h30m. Couvert 5a adom., a CrS 700; 6a e sáb, CrS 1 rnil.
SUVACO DE COBRA — Cheirinho e samba com orogional Suvacode Cobra. Cantores: Verônica. Ricar-do. Jorgo Ângelo. Selma Costa e Zé Caxanga.Apresontaçôo do De Paula. Rua Teodoro da Silva.921. Vila Isabel (551-9650). Do 2" a 5". as 21h. 6» n
sáb., às 22h. Couvert a CrS 500. Filial na Rua
Jornalista Orlando Dantas. 53, Botafogo (551-9650).Do 3a a 5a, às 21 h; 6a e sáb, às 22h. Couvert a CrS700. É nocossário fazer reservas. Somente na filial
do Botafogo, sáb.. ás 14h, feijoada, e dom., âs 14h,cozido, com música ao vivo.
ZEPPELIN TERRASSE — Programação: de 3" adom. a partir das 21h, o cantor e violonista RenatoVargas. Estrada do Vidigal, 471 (274-1549). De3"aSJe dom., couvert a CrS 350 e 6a e sáb., a CrS 450.
BENÉ SILVA — Aprosentação do cantor e violonista.Othon Palace Hotel, Av. Atlântica, esquina deXavier da Silveira (255-8812). De 3a a dom., às 22h.
VALENTINO'S — Apresentação de Sílvio Gomes
(órgão) e Virgínia (vocal). Rua Humberto de Campos.699 (294-5535). De 3a a dom., as 21 h.
LE RELAIS — Diariamente, a partir das 19h, o
pianista e organista Emy de Oliveira. Rua Gal.Venáncio Flores, 365(274-7475). Sem couvert. semconsumação.
O VIRO DA IPIRANGA — Programação: De 3a adom., a partir das 21 h, Robertinho Silva (bateria).Mauro Senise (sax). Paulo Russo (baixo) e Romero
Lubambo (guitarra). De 5a a sáb., às 24h, ahow demúsica e humor com Bel e Melão. 2a, chorinho comRafael Rabelo (sete cordas), Cristóvão Bastos (pia-no). Luciana Rabello (cavaquinho). Dininho (violào) aCelsinho (pandeiro) Rua Ipiranga. 54 (225-4762).Couvert a CrS 1 mil.
CHIKO'S BAR — Piano-bar com música ao vivo a
partir das 20h, com Clarice e Celeste (cantora).Todas as 2as e 3as, o cantor Zeca Marques e o
pianista Darcy de Paulo. Aberto diariamente, a partirdas 18h, com música de fita. Sem couvert, semconsumação mínima. Av. Epitácio Pessoa, 1 560
(267-0113 e 287-3514).
CEBOLA E CAUDILHO — Show dos cantores e-instrumentistas. Cortiço. Rua das Laranjeiras. 20.Domingo, às 21h. Ingressos a CrS 500.
PARK'S — Diariamente, a partir das 21 h. Música aovivo com Beto Quartin (piano) e Manuel Gusmão
(baixo). Estrada da Gávea. 700 (399-3546). Semcouvert. sem consumação.
POKER BAR — Diariamente a cantora Célia Reis. o
pianista Panchito e o violonista Joel França. RuaAlmte. Gonçalves, 50 (521-4999). Aberto a partir das17h. Sem couvert. sem consumação.
DIMPLE'S — De 4a a dom. às 22h, música dediscoteca. Rua Rodolfo de Amoedo, 281. Barra daTijuca (399-0550).
SAMBA TROPICAL — Apresentação do Trio San.Casa da Cachaça. Hotel Sheraton, Av. Niemeyer.121. De 3a a 5a e dom., a partir das 18h30min; 6'1 esáb., a partir das 21 h. Consumação a CrS 2 mil.
MEU CLUBE — Programação: Aberta de 3a a dom.,a partir das 21h, com os cantores Celso Silva e BetoOliveira. Todas as quartas, a Single's Night, com oseresteiro Carlos José. 5a. música da Paraíba comJarbas Mariz. Rua do Catete, 182 (285-0446). Cou-vert CrS 500.
STEAK HOUSE — De 5a a dom., piano-bar com ZéLuiz Duarte (piano). Alexandre Malheiros (baixo) eItamara (voz). Rua Gavião Peixoto. 176, Icaraí. Cou-vert a CrS 1 mil.
PARA DANÇAR
ELITE — Programação: 6a. às 23h, Noite da Gafieira,
com o cantor Milton; sáb., as 23h, gafieira tradicio-
nal. com a banda Elite; dom., às 21 h.. Baile das
Melodias. Com a banda Elite. Ingressos 6a e sáb., a
CrS 700; dom., a CrS 500 (homem), (damas grátis).Rua Frei Caneca, 4 (232-3217). Praça da República.
GAFIEIRA CONTEMPORÂNEA — Baile-show com
as cantoras Silvia e Lu Meireles acompanhadas dê
conjunto. América Futebol Clube. Rua Campos
Sales. 118. Domingo, às 19h. Ingressos a CrS 1 mil.homem e CrS 500, mulher.
DOMINGUEIRA VOADORA — Show da cantora
Carmém Costa e do grupo Chapéu da Velha e o
grupo de poesia Madame Suzy. Circo Voador,
Lapa. Domingo, às 21h30min. Ingressos a CrS 1 mil.
homem e CrS 800, mulher.
CARINHOSO — Abeno diariamente a partir das 20h".
Música para dançar, às 22h, com as orquestras
Carinhoso e Celinho, além de telão com video. Rua
Vise. de Pirajá. 22 (287-0302). Couvert de dom. a 5aa CrS 1 mil e 6a e sáb., a CrS 1 mil 500.
DA VINCI — Música para dançar às 2as e de 4a a
dom., a partir das 21 h, com o conjunto do pianistaEduardo Prates e as cantoras Leila Rocha e Áurea
Martins. Lgo. de S. Conrado, 20 (322-3133 e 322-
4179). Consumação somente de 5a a sáb.. a CrS 2
mil.
BOATE APOCALYPSE - - Aberta de 3a a dom . a
partir das 22h, com música de discoteca. Todas as
quartas, a Noite Romântica. Hotel Nacional. Av
Niemeyer, 769 (399-0100). Consumação de 3a a 5a e
dom., a CrS 1 mil e 6a e sáb., a CrS 2 mil 800.
ESTUDANTINA MUSICAL — Programação: 4a.
chorinho com Waldyr Sete Cordas, o grüpo Chapéu
de Palha e a cantora Ademilde Fonseca; de 5a a sáb .
a orquestra Reverson e os cantores Lucy.de Paula e
Waltencyr, dom., Raul de Barros e orquestra. Pça.
Tiradentes. 79/1°. (232-1149). 4» is 22h; de 5a a sáb,
às 23h, dom. às 21h. Ingressos a CrS 700, homem a
CrS 300, mulher; dom a CrS 1 mil.

Cotaçào do leitor. ????? (9 votos)
A TERRA DOS MENINOS PELADOS. Texto de Gracilia-no Ramos. Direção de Tonico Pereira e Bia Lessa.Teatro do Sesc da Tijuca. Rua Barão de Mesquita. 539.Sab. às 17h e dom. às 15h e 17h. Ingressos a CrS 700 eCrS 350. sócios. A boa surpresa da temporada. Umainteligente versão teatral do conto de Graciliano Ramos,despojada, seca. sem cenários imóveis e com a utiliza-
çáo de belas figuras Plásticas formadas por grupos de
atores, bem ao estilo de Antunes Filho. Destaque para adireção musical de Mauro Perelmann e para a interpreta-
çáo de Ivan Alves e Emmanuel Santos" (F.S)
TÁ FALTANDO UM — Direçào de Fernando Berdi-chevski Espaço Petite Galaria, Rua Barão da Torre.220. Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS 600 até dia 5de junho "Sketches circenses de Bia Nunes. FernandoBerditchevsky e Luiz Carlos Buruca que vão narrandoaos poucos a bela transformação de um mendigo emaa'timbanco. numa boa interpretação de Carlos Loffler"
(F_ SI
O RAPTO DAS CEBOUNHAS — Diraçio da MariaClara Machado. Teatro Tablado. Av. Lineu de PaulaMachado. 795. (294-7847). Sáb. e dom., às 16h30m e18h. Ingressos a CrS 500. Até dia 5 de junho. "Mais umamontagem com a qualidade característica do Tablado edramaturgia infantil de M. Clara Machado" (F.S.)
A FADA QUE TINHA IDÉIAS — Direçio de EduardoTolentino Teatro da UFF, Rua Miguel de Frias. 9. Icaraí.Sáb. e dom., às 16h Ingressos a CrS 600. Até dia 31 de
jujho "Um dos espetáculos mais premiados de 1982. OTroféu Mambembe para a direção de Eduardo Tolentinoe a interpretação de Alice Viveiros de Castro, e o PrêmioMolière para Elvira Rocha pela produção esmerada"(F.S)

PRIMAVERA — Direção de William Guimarães Cine-
Show de Madureira, Rua Carolina Machado. 542 (359-
8266). Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a CrS 500.
BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES — Direçào de
Jair Pinheiro. Teatro Alasca. Av. Copacabana. 1243
Sáb. e dom., às 16h30min. Ingressos a CrS 600

A FESTA DO COME, COME, COME — Direçào de
Ediélio Mendonça. Teatro Procópio Ferreira. Rua Pau-
Io Lins. 64, Caxias. Sáb. e dom., às 16h30min Ingressos
a CrS 200
Cotaçào do leitor. ?????(2 votos)
ANINHA E SUA BONECA FADA — Direçào de Manas-
ses de Oliveira. Teatro da CEU. Av. Rui Barbosa. 762.
Sáb. às 17h e dom, às 17h30m Ingressos a CrS 600.
O CAPIM E AS MARAVILHAS DO JARDIM — Teatro
Imperial. Praia de Botafogo. 524. Sáb e dom., as15h30m. Ingressos a CrS 500.
O RABO DO GATO — Direçào de Marcondes Mesqueu
e Osvaldo Rosário Teatro Jardim Encantado. Rua
Araguaia 13. Freguesia. Jacarepaguá. Dom. às
16h30min. Ingressos a. CrS 500.
PINÓQUIO — Direção de Brigite Blair. Teatro Brigitte
Blair. Rua Miguel de Lemos. 51. i521-2955) Sáb. e
dom., as 17h Ingressos a CrS 500
Cotaçào do leitor ????¦*¦ (8 votos)
FEITIÇO NO JARDIM DAS FADAS — Direçào de
Serg>o Miranda Teatro da Galeria. Rua Senador Ver-
gueiro. 93 Sàb e dom. as 17h Ingressos a CrS 500 Ate
d<a 3 de fuiho

A FORMIGA ATÔMICA... — Direçào de Roberto de
Castro. Teatro da Faculdade da Cidade de Ipanema, Av.
Epitácio Pessoai, 1664. Sáb e dom., ás 16h e 17h.
Ingressos t CrS 400.
P1NOQUIO, O RONEQUINHO DE MADEIRA — Díre
çào de Roberto de Casir© Teatro do Grajau Tánis
Clube. Rua Engenneng hienard. 83. Sab. t dom. às
16h30m Ingressos a CrS 400 e CrS 200. sv^cios.
CIRCO
GAAN BARTHOLO CIRCUS — Apresentação de m^qi-cos. paihaços e anima-s amestrados. Praça i». 3a. 4* é6a. às 21 h, 5a. às 15h. 17h e 21h, sáb. as Ibh. 17h e21h, dom e feriados, às lOh. 15h, 17h. 19h e 21h.Ingressos cadeira lateral, a CrS 1 mil 200 e CrS 800crianças; cadeira central a CrS 2 mil e CrS 1 mil.crianças, cadeira numerada a CrS 2 mil 500 e CrS 2 mil.
crianças e camarote (quatio lugares) a CrS 12 mil.

CINEMA INFANTIL
E.T. — O EXTRATERRESTRE EM SUA AVENTURA
NA TERRA (E.T. — The Extra-Terrestrial in hit
Adventure on Earth) de Steven Spielberg. Com Dee
Wallace e Henry Thomas. Baronesa 14h15min.
16h30min. 18h45mm. 21h. Barra-1 14h30min.
16h50min. 19h10min. 21h30min (Livre).

???
VIOLÊNCIA CONTRA O TRABALHADOR — Exibiçàode O Homem Que Virou Suco (brasileiro), de João
Batista de Andrade. Com José Dumont. Célia Maracajá.Denoy de Oliveira. Barrinhos e Renato Master. Domingoàs 19h20min, no Coper-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,615). (18 anos). Após a exibição do filme haverá debate.

Deraldo, poeta popular recém-chegado do Nor-
deste a São Paulo, sobrevivendo de suas poesias efolhetos, é confundido com um operário de umamultinacional que mata o patrão e passa a ser
perseguido pela policia.

ARTE-UFF — PROMOÇÃO ESPECIAL — SESSÃODUPLA — Exibiçào de Os Anos JK, uma Trajetória
Política, documentário de Silvio Tendler e Jânio a 24
Quadros, documentário de Luiz Alberto Pereira. Às
16h30min e 20h (Os Anos JK) e às 18h30min e 22h
(Jânio a 24 Quadros). (14 anos). Até domingo Último
dia.

PRUDENTE DE MAIS — Programação: 6" e sàb , às
22h, o grupo Terra Molhada interpretando os Bea-
tles. Dom., às 22h, show de Teca Calazans e
Maurício .Carrilho. Rua Prudente de Morais. 729.
Couvert a CrS 700.

Cotaçào do leitor: ???* (7 votos)
CHINATOWN — Programação: 6a, Noite de Jazz;
com Rufo (piano). Paulo (bateria). Idriss (sax) e
Romildo (baixo), sáb., música popular com Diana

CRIANÇAS

UM SEGUNDO... O MENOR CIRCO DO MUNDO —
Direçào de Breno Moroni Com Breno Moroni. MaluMorenah. Artur Peixoto e Joana Teatro Ipanema. RuaPrudente de Morais. 824 Sáb e dom., às 16h. Ingres-
fps« a CrS 1 mil "Verdadeiro circo peto avesso, onde da•alta de tudo Breno Moroni. Maluh Morenah e Arturzi-nho constróem uma das ma»s engraçadas montagens
para crianças atualmente em cartaz" (F.S)

AS SETE QUEDAS DO MEU POBRE CORAÇÀO _
Direção de Tònio Carvalho Teatro Glaucio Gill. Pça

O RAPTO DE CHAPEUZINHO VERMELHO — Clube
Sírio e Libanás. Rua Marquês de Olinda. 38. Dom., às
17h30mm. Ingressos a CrS 500.

A BRUXINHA DE MINISSAIA — Teatro Armando
Gonzaga Av. Mal. Cordeiro de Farias. Mal. Hermes.
Sâb a dom. âs 15h Ingressos a CrS 500

; Cotação do leitor ???? (7 votos)
FANTASIA — Musical com direçào de Paulo Sérgio
Mag. Teatro do Planetário. Av. Pe Leonel Franca, 240
Sáb. e dom., às 16h30min e 17h30mm. ingressos a CrS
500.

ESTREIAS
itirú

PRATA PALOMAREB IBmuloiml. de AndrA Faria Com
ítala Nandi. Ronato Rorghi. Carlos Grogóno a Otávio
Augusto Ciname-1 |Av. Prado Júnior. 2B1) 1i1h30min,
16h50mm, 19h10min, ?1h30min (18 anos)

Dois guerrilheiros chagam a uma Ilha a aa
abrigam numa igreja abandonada. Um dalas assu-
mo a identidade do pároco o revela sinais da esqui-
rofronia. As açÒ06 passam a se desenrolar num
clima entre o pesadolo e a roalidade.
AUTOR EM FAMÍLIA (Authorl Authorl), do ArthurHiller. Com Al Pacino. Dyan Cnnnon. Tuesday Weld,Alan King o Bob Dishy Palacio-2 (Rua do Passoio. 38 —
240-6541): 14h, 16h20min, 18h40min. 21h Leblon-1
(Av Ataulfo do Paiva, 391 — 239 5048), Opero-1 (Praiade Botafogo, 340 — 266-2540): 14h30min. 16h50min.lôhIOmin. 21h30min. (14 anos)

O teatrólogo Ivan Travalian tonta colocar sua
nova peça na Broadway, mas os produtores estáo
exigindo revisõos no toxto e os financiadores estáoameaçando retirar sou apoio. Enquonto isso, suafailia entra em conflito e amoaça dosagrogar-se.
Comédia dramática. Produçáo americana.
A MORTE RONDA A PANTERA ISunburn). de Richard
C Seraphian. Com Farrah Fawcott, Charles Gondin, Art
Cartney, Eloanor Parker o William Daniels. BHstol (Av.Mm. Edgard Romero, 460-— 391-4822), Bruni-Méier
(Av Amaro Cavalcante, 105 — 591-2476), Bruni*Tljuca
(Rua Conde do Bonfim. 370 — 268-2325). 15h, 17h,
19h. 21h Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502— 255-2908): 14h. 16h. 18h. 20h, 22h. (14 anos). Até
quarta.Policial. Um detetive é chamado para dosvendara morte misteriosa de um homem. Para melhordesempenhar a sua missão, ele contrata os serviços
da modelo Ellie, para fazer o papel de sua esposa.Produçáo americana.
PIRANHA DE VÉU E GRINALDA (Brasileiro), do Rober-to Machado Com Julciléa Tellos, Marlene Figuoró.Manina, llva Nifto e Vera Vargas. Odeon (Praça Mahat-ma Gandhi 7 — 220-3835) 1<1h. IDMOmin. 17h20min,19h, 20h40min. Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340 —
266-2545): 15h, 16h40min. 18h20min. 20h, 21h40min.Carioca (Rua Conde do Bonfim. 338 — 228-9178).Imperator (Rua Dias da Cruz. 170 — 249-7982). Madu-reira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338),Olaria (Rua Uranos. 1 474 — 230-2666): 14h20min.16h. 17h40min, 19h20min. 21 h Copacabana (Av. Co-
pacabana, 801 — 255-0953): 3h, 16h40min, 18h20min,20h, 21h40min. (18 anos).Pornochanchada.

CONTINUAÇÕES
Cotaçào do JB: ?????
Cotaçào do leitor: ????? (2 votos)
MEPHISTO (Mephisto). de István Szabó Com Klaus
Maria Brandauer, Krystina Janda, lldikó Bánsági, Rolf
Hopoe, Kann Boyd e Christine Harbort. SAo Luiz«2 (Ruado Catete, 307 — 285-2296), Comodoro (Rua Hadock
Lobo, 145 — 264-2025): Barra-2 (Av. das Américas.4 666 — 327-7590): 13h. 15h45min. 18h30min.
21h15min (16 anos).

Co-produçào húngara-alemà, Oscar de Melhor
Filme Estrangeiro e Palma de Ouro em Cannes, 1982.
Baseado em romance de Klaus Mann (filho de
Thomas Mann) o filme narra a história de um ator
ligado ao teatro popular (Brecht) na República de
Weimar, que aos poucos vai cedendo à pressão no
nazismo ascendente. Seus amigos são assassina-
dos, mas ele é nomeado diretor do Teatro Municipal
de Berlim, sob a proteção de Goering. Especialista
no papel de Mephisto, do Fausto, de Goethe, na vida
real ele também vende sua alma aos que lhe permi-tem realizar-se plenamente como ator. Mas o preçoé caro: renega suas idéias da juventude, ao apresen-
tar o Hamlet como herói nazista.

Cotação do JB: ?????
Cotação do leitor: ????? (16 votos)
A ESCOLHA DE SOFIA (Sophle's Choice). de Alan J.Pakula. Com Meryl Streep, Kevin Kline, Peter NacNicol,
Rita Karin e Stephen D. Newman. Largo do Machado-1
(Largo do Machado, 29 - 245-7374), Condor Copacaba-
na (Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-2610), Tiju-
ca Palace-1 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610),15h. 18h, 21h. (18 anos).

Baseado no romance de William Styron, So-
phie » Choice é a história do crescimento de um
íovem escritor, Stingo, através da convivência com
um casal de amantes, em Nova Iorque, no pós-
guerra. Ela, Sofia Zawistowska, imigrante polonesaque fora prisioneira no campo de concentração deÁuschwit2, onde a tragédia marcou definitivamenteaua vida. Ele, Nathan Landau, intelectual judeu e
paranóico. A relação dos três, permanente desenca-dear de emoções violentas, ternura e autocomisera-
çào, é narrada em atmosfera de densa tragédia, até odesfecho final. Produçáo americana. Merly Streeprecebeu o Oscar de 1983 Melhor Atriz.
Cotação do JB: ?????Cotação do leitor: ????? (22 votos)GANDHI (Gandhi). de Richard Attenborough. Com BenKingsley, Candice Bergen, Edward Fox, John Gielgud,Trevor Howard, John Mills e Martin Sheen. Pathé (PraçaFloriano, 45 — 220-3135), Paratodos (Rua ArquiasCordeiro, 350 — 281-3628): 13h, 16h30min, 20h. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — 235-4895), Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 406 — 288-6898):14h30m. 18h, 21h30m. Art-Madureira (Shopping Cen-ter de Madureira — 390-1827); 14h, 17h30min, 21 h.Bruni-lpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 521-4690), Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente. 52 — 274-4532): 13h30min, 17h, 20h30min (Livre).O filme narra 56 dos 79 anos do MahatmaGandhi (1869-1948), líder espiritual e político daíndia, encarnação do protesto da nào-violência con-tra o poder colonial. E a história da índia contempo-rànea, a tentativa de uma libertação que nào dividis-se o subcontinente, e a frustração final do grandelíder pacifista que vê os britânicos abandonarem o
país dividido em índia e Paquistão. Relato singelo e
grandioso, capaz de transmitir pela imagem a men-sagem pacifista de Gandhi. Produçáo britânica, rece-beu este ano oito prêmios da Academia de ArtesCinematográficas de Hollywood: Melhor Filme, Dire-tor, Ator, Roteiro Original, Fotografia, Montagem,Cenografia e Vestuário.
Cotaçào do JB: ????Cotação do leitor: ???? (5 votos)
BAR ESPERANÇA — O ÚLTIMO QUE FECHA (Brasilei-ro), de Hugo Carvana. Com Marilia Pera, Hugo Carvana,Anselmo Vasconcellos, Nelson Dantas, Louise Cardoso,Paulo César Pereio e Sylvia Bandeira. Sào Luiz 1 (Ruado Catete, 307 — 285-2296), Rian (Av. Atlântica, 2.964— 236-6114), Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva. 239-4998). Barra-3 (Av. das Américas, 4.666 — 327-7590):14h50m, 17h. 19h10m, 21h30m. Palácio-1 (Rua doPasseio, 38.— 240-6541): 14h, 16h10min, 18h20min.20h30min. Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 — 268-0790), Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 —
390-2338): 14h30min. 16h40min. 18h50min, 21 h. (18anos).

Bar típico da Zona Sul carioca, freqüentado porartistas, jornalistas e intelectuais, é cenário para os

conatantaa conlilloa de um canal: Anna Morano,
atri, do tenlro que Interpreta peraonagam popularnuma novela de tolevIaAo, a Zeca, autor da teatro aTV.
Cotaçào do JB; ????
Cotação do Loitor. ????* (43 votos)
PRA FRENTE, BRASIL (Brasileiro), do Roborto Farias,
Com Roflinnldo Faria, Anlflnio Faoundos, Nntília doValo, Elizaboth Savalla, Carlos Zara o Cláudio Marzo.Copar-TIjuca (Rua Conde do Donlim, 815) do 2* asábado, as 1bh15m, 17h15m, 19h16m, 21h16m. Do-mingo, às 16h15mo 17h16m, Veneza (Av. Pasteur, 184— 295-8349): 15h, 17h, 19h, 21 h. (18 anos).

O filme narra a história de um rapaz que 6
confundido com um militante político no dia da
ostróia do Brasil na Copa, em 1970. Sob o signo do
Milagro Econômico, os brasiloiros vivem um mo-
mento do ouforia mas também existe tonsAo: assai-
tos a bancos, sequostros de embaixadores, luta
armada, prisAo do estudantos, torturas e mortes.
Melhor filme e melhor montagom no Festival de
Gramado de 1982.

????
EGUNGUN (Brasileiro), documentário de Carlos Brajs-
blat. Roteiro do Juana Elbom dos Santos. Jóia (Av.
Copacabana. 680 — 237-4714): 15h. 17h, 19h, 21 h.
(Livre)Documontário sobro o último quilombo do Bra-
sil, na Ilha de Itaparica, Bahia. Uma comunidade de
descendentes Nagô recria, há 200 anos, os costumes
e valoros do seus antepassados africanos e brasilei-
ros. Vive da posca e da colhoita de frutas em um
espaço que está sendo ocupado pela indústria imo-
biliória e pelo turismo.
Cotação do JB: ????
Cotaçào do loitor: ????? (3 votos)
UU MARLENE (Ull Marleon). de Rainer Wornor Fass-
bindor. Com Hanna Schygulla, Giancarlo Giannini. Mel
Ferrer, Karl Heinz von Hassel, Karin Baal e Erik Schu-
mann. Caruso (Av. Copacabana. 1362 — 227-3544),
Studio-Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-
4653): 14h30m. 16h50m, 19h10m, 21h30m. (14 anos).

Durante a guerra, uma canção triste torna-se
famosa, ouvida diariamonte por todos os soldados
alemães no front. O filme conta a história de amor
entre Willie (a intérprete da música) e Robert (um
jovem músico que trabalha pBra uma organização
de epoio aos judeus), separados pela guerra e
perseguidos pela Gestapo. Produção alemã.
Cotação do JB: ????
Cotação do leitor: ???? (10 votos)
O VEREDICTO (The Verdict). de Sidney Lumet. Com
Paul Newman. Charlotto Rampling, Jack Warden, Ja-
mes Mason, Milo 0'Shea e Edward Binns. Udo-2 (Praiado Flamengo. 72 — 24^8904); 14h. 16h30m, 19h.
21h30m. Astor (Rua Ministro Edgar Romero, 236 —
390-2036): 16h. 18h30m, 21h. Palácio (Campo Gran-de): 15h, 17h30m. 20h. (14 anos).

Advogado decadente aceita causa praticamente
perdida: defender os interesses de mulher humilde que.
por problemas de anestesia, sofre lesões cerebraisirreversíveis. No desenrolar do processo o advogado,
viciado em bebida, percebe que será capaz de rocupe-
rar-se, nào só do ponto-de-vista humano, como também
profissional. Mas terá que trabalhar duramente para
provar sua tese, que contraria interesses poderosos,defendidos por advogado corrupto, sob a égide de um
juiz manipulado e fraco.
Cotação do JB: ???
Cotação do leitor: ???? (17 votos)
A FORÇA DO DESTINO (An Officer and a Gentle-
man), de Taylor Hackford. Com Richard Gere, Debra
Winger. David Keith, Robert Loggia, Lisa Blount e Lisa
Eilbacher. Roxl (Av. Copacabana. 945 — 236-6245),
Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610). Largo do Machado-2 (Largo do Machado, 29 —
245-7374): 14h, 16h30min, 19h, 21h30min. (16 anos4Jovem que passou sua adolescência nas sarja-
tas de uma cidade das Filipinas tem como objetivo
na vida tornar-se um oficial da Marinha, livrando-se
de seu passado obscuro. Produçáo americana. Ven
cedor de dois Oscar: Melhor Ator Coadjuvante eCanção Original.
Cotação do JB: ??Cotação do leitor: ???? (30 votos)
VÍTOR OU VITÓRIA? (Victor/Victoria). de Blake Ed-
wards. Com Julie Andrews. James Garner. Robert
Preston, Lesley Ann Warren, Alex Karras e John Rhus-
Davies. Scala (Praia de Botafogo, 320) Art-Méier (RuaSilva Rabelo, 20 — 2494544): 14h, 16h30min, 19h,
21h30min. (14 anos).Paris, 1934. Victoria, uma cantora lírica america-na, está procurando emprego em qualquer cabaré
parisiense e acaba conhecendo um ator homosse-
xual. Este a convence a vestir-se de homem e passar
por um conde polaco. Produção anglo-americana.
Ganhador do Oscar para Melhor Música em filmemusical.
EVA, O PRINCÍPIO DO SEXO (Brasileiro), de JoséCarlos Barbosa. Com Lia Furlim, Marilu Blummer. TekaLanza, Carolina Rodrigues e Irineu Pinheiro. Vitória (RuaSenador Dantas, 45 — 220-1783): 13h30min, 15h,16h30min, 18h, 19h30min. 21h. Coral (Praia de Botafo-
go. 316), América (Rua Conde de Bonfim, 334 — 248-4519): 15h30min, 17h, 18h30min. 20h, 21h30min. (18anos).

Rapaz tímido e inexperiente sexualmente envol-ve-se com uma jovem às vesperas de seu casa-mento.

Cotaçào do JB ????Cotação do loitor. ????? (8 votos)... E O VENTO LEVOU lOona WHh rha Wlnd). daViclor Floming. Com Clark Gable, Vivian Laigh, Olivia daHnvilland o loslio Howard. Metro Bonvtata (Rua do
Passoio, 20 — 240 1291): 12h, 16h, 20h. (14 «nosl

Drama passional boioado no romanca de Mar-
onrot Mltchell, tondo como pano de lundo • Guerra
Civil Amoricnna. Produçio americana.
Cotação JB: iririrCotação do loitor: ??? (1 voto)ALTA ANSIEDADE IHIgh AnxMy), de Mel Brooks.Com Mel Brooks, Mndolino Kahn, Cloris Leachman,Harvay Korman o Ron Caroy. Clneme-3 (Rua Conde deBonlim, 229 — 234-1058): 15h, I7h, 19h, 21h. (18anos).

Comédia americana, Implrada noa filme» d*Hitchcock. Mel Brooks interpreta um psiquiatra quaassume a dlroçéo do Instituto Psiquiátrico, ondaencontra uma trama com o objetivo de nào dar altaaos cliontes ricos.
Cotaçào do JB: ???Cotação do loitor: ???? (8 votos)
BAMBI (Bambl). dosenho animado de longa-metragem
de Walt Disney. Narração em português. Ricamar (Av.1Copacabana, 360 — 237-9932): de2»a6",ès 15h10mm.16h35mm. Sábado e domingo, às 13h45min, 15h10mín,16h35mín. (Livro).

Dosonho animado baseado na história de FelixSalten. A história do Bambl, um príncipe da floresta,desdo o seu nascimento e a sua descoberta domundo através dos amigos animais: Tambor, ocoolho e Flor, o gambá. Produção americana.
Cotação do JB: ????
Cotação do leitor: ???? (3 votos)
O CÉU PODE ESPERAR (Haavan Can WaK). deWarren Beatty e Buck Henry. Com Warren Beatty, JulieChristm, Jamos Mason, Jack Warden, Charles Grodin eDyan Cannon. Ricamar (Av. Copacabana, 360 237-9932): 18h. 20h. 22h. (Livro).Um homem sofro um acidente e morre antes do
tempo, vítima do um erro do mensageiro do Céu.
Para corrigir o orro, elo volta à Terra no corpo de um
magnata perseguido pela mulher e o amante que
pretendem matá-lo. Produçáo americana baseada
em história de Harry Sogall, já filmada em 1941.
Oscar para Molhor Cenografia.
Cotaçào do JB: ????
Cotação do leitor: ???? (3 votos)
O CÉU PODE ESPERAR (Haavan Can Walt), de
Warren Beatty e Buck Henry. Com Warren Beatty. Julie
Christie, James Mason, Jack Warden. Charles Grodin e
Dyan Cannon. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-
9932) 18h, 20h, 22h. (Livre).Um homem sofre um acidente e morre entes do
tempo, vítima de um erro do mensageiro do Céu.
Para corrigir o erro, ele volta à Terra no corpo de um
magnata perseguido pela mulher o o amante que
pretendem matá-lo. Produção americana baseada
em história de Harry Sogall, já filmada em 1941.
Oscar para Melhor Cenografia.

Cotação do JB:
Cotaçào do leitor: ????? (6 votos)
LAGES, A FORÇA DO POVO (Brasileiro), documentário
de Tetô Porciúncula Moraes Cândido Mendes (Rua
Joana Angélica, 63 — 267-7098): 17h, 18h40min,
20h20min, 22h. Até domingo. (Livre).

Documentário sobre a experiência comunitária
realizado pelos habitantes de Lages, município de
Santa Catarina.
Cotação do JB:**
Cotação do leitor.???? (60 votos)
OS CAÇADORES DA ARCA PERDIDA (Raiders of the
Lost Ark), de Steven Spielberg. Con Harrison Ford,
Karen Allen, Wolf Kahler e Paul Freeman. Studio-llha
(Rua Sargento João Lopes, 826): 14h30min, 16h40min,
18h50min, 21 h. (14 anos).

Muito do clima das histórias em quadrinhos nas
aventuras de um professor de Antropologia que ora
está na Amazônia, ora no Nepal ou no Egito, sempre
à procura de objetos para suas pesquisas, como acobiçada Arca Perdida, considerada fonte de podertambém para os nazistas. Produção americana.
Cotaçào do JB: ?
Cotação do leitor: ??? (12 votos)
PROFISSÃO MULHER (Brasileiro), de Cláudio Cunha.
Com Simone Carvalho. Cláudio Marzo, Lady Francisco.
Wilma Dias, Fábio Sabag. Maurício do Valle, Márcia
Porto e Otávio Augusto. Lido-1 (Praia do Flamengo. 72— 245-8904): 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos)

Uma modelo é envolvida num ambiente de
permissividade ao tentar conquistar o amor de um
jovem oportunista.

?
SEXO ÀS AVESSAS (Brasileiro), de Fauzi Mansur. Com
Serafim Gonzalez, Ana Maria Kreisler, Lola Brah, Eni
Gonçalves e Wilza Carla. Programa complementar: A
Super-Mulher do Kung Fu. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33-- 240 8285): de 2a a 6", às 12h, 15h16min. 18h30min,
20h20min. Sábado e domingo, às 13h50min, 17h05min,
19h20min. (18 anos).

Pornochanchada.
A ESPADA E OS BÁRBAROS (The Sword and the
Sorcerer), de Albert Pyun. Com Lee Horsley, Kathleen
Beller, Simon MacCorkindale e George Maharis. Ramos
(Rua Uranos. 1.009 - 230-1094): 15h, 17h, 19h, 21h.
(16 anos).

Durante a Idade Média, o exército de Cromwell
de Aragon saqueia reinos e rapta mulheres, mas
encontra um destemido rival: o Rei Richard o seu
exército. Produçáo americana.
CONTOS IMORAIS — De Walerian Borowczyk. ComPaloma Picasso. Lise Danvers, Fabrice Luchini, Charlot-
te Alexandra, Pascale Christophe e Florence Bellamy.
Studio-Catete (Rua do Catete. 228 — 205-7194): 14h,16h, 18h. 20h, 22h. (18 anos).Filme dividido em quatro histórias independen-
tes entre si: A Maré, Teresa Filósofa e Erzsébet
Bathoru e Lucrécia Bórgia. Produçáo francesa.
A SUPER MULHER DO KUNG FU (Heroine Kam
Liam-Chu), de Hou Cheng. Com Shang Kuan, LingFeng, Cha Ling, Vu Tien Lung e Yan Shih Ho. Programacomplementar: Sexo às Avessas, Rex (Rua ÁlvaroAlvim. 33 — 240-8285): de 23 a 6*. às 12h. 15h15min,18h30min, 20h20min. Sábado e domingo, às 13h50min,17h05min, 19h20min. (18 anos).Produçáo chinesa de Hong Kong. Filme de lutasmarciais.
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Cotação do JB: ????Cotaçào do leitor: (54 votos)E.T. — O EXTRATERRESTRE EM SUA AVENTURANA TERRA (E.T. — The Extra-Terrestrial In HisAdventure on Earthl, de Sleven Spielberg. Com DeeWallace, Henry Thomas. Peter Coyote, Robert McNau-
ghton, Drew Marrymore e Sean Frye. Baronesa (RuaCândido Benício, 1 747 — 390-5745): 14h15m.16h30min, 18h45min, 21 h. Barra-1 (Av. das Américas,4.666 — 327-7590): 14h30m, 16h50m, 19h10m,21h30m. (Livre).

O filme narra a história de um ser espacial que édeixado na Terra por descuido e é encontrado porum garoto de 10 anos, com quem mantém umaterna amizade, até que consegue voltar para suacasa, a 3 milhões de anos-luz da Terra. Produçáoamericana. Vencedor de quatro Oscar: Melhor TrilhaSonora, Som, Montagem Sonora e Efeitos Visuais.

Cotaçào do JB: ????Cotação do leitor: ???? (27 votos)
A GUERRA DO FOGO (Quest for Fire). de Jean-Jacques Annaud. Com Everett McGill. Rae Dawn
Chong. Ron Perlman e Nameer El-Kadi. Ilha Auto-CIne
(Praia de São Bento — Ilha do Governador — 393-3211):
Às 20h30min e 22h30min; sáb. e dom., às 18h30min,
20h30min e 22h30min.. (18 anos). Até terça.Fantasia científica ambientada há 80 mil anos,
quando ocorre o descobrimento do fogo que separa
definitivamente o homem do animal. Produçáo ame-ricana. Vencedor do Oscar de Melhor Maquilagem.

Cotaçào do leitor: ????? (24 votos)
O PEQUENO GRANDE LUGAR — Direçào da Jame»
Jansen. Teatro Casa Grande. Av. Afrànio de Melo
Franco, 290 (239-4046). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos
a CrS 600.
O SOLDADINHO E A BONECA — da Washington
Guilherme Teatro do América. Rua Campos Salles.
188. Sáb e dom , às 16h e 17h30mm. Ingressos a CrS
500 e CrS 300. sócios

Cotação do JB: ?????Cotação do leitor: *??? (2 votos)SEM ANESTESIA (Bez Znieczulenia), de Andrzej Waj-da. Com Zbigniew Zapassiecwicz, Ewa Dalkowska,Andrej Sewerin, Krystina Janda e Roman Wilhelmi.Studio-Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900): 14h30min, .16h50min, 19h10min, 21h30min. (18anos).
Filme quo retrata a Polônia de hoje através dahistória de um jornalista famoso que faz a cobertura

política do Terceiro Mundo. Depois de uma entrevis-ta concedida à televisão elo passa a ser perseguidona imprensa, na universidade o sua vida particularsofre um total declínio depois que é abandonado
pela mulher que se apaixona por seu maior rival.Produçáo americana.
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Somente ela Dodena escolher..E essa escolha a torturariapara o resto da vida

A CRÍTICA

DO LEITOR
Cinema

Fitzcarraldo (Ópera 1)A cena da subida do
navio causa um pânicomas é uma grande aven-
tura a história desse fil-
me. Robson Waldhelm,
jornalista. ¦

Gabriela — Mais uma
vez o cinema brasileiro
explora o lado sexual da
história. O filme é oco.
Pedro Ozorio, estudante.

¦
Gandhi (Art Copacaba-

na) — É um filme sem
comentários pois fica-
mos atônitos, maravilha-
dos do começo ao fim,
com a vontade de ver de
novo, para entender me-
lhor. Ben Kingsley está
magnífico. Sua seme-
lhança é extraordinária,
merecendo o Oscar ga-
nho pois realmente
valeu.

¦
Pra Frente Brasil (CineCentral) — Retrata com

dignidade um períodobastante significativo da
vida política, principal-mente brasileira. A la-
mentar apenas erros pri-mários, na parte técnica.
Dulci Vene B. Vieira, se-
cretária.

¦
Vítor ou Vitória (Sca-la) — Incrível o sucesso

que este filme, até certo
ponto despretensioso,
vem fazendo entre o pú-blico carioca. Está há
meses em cartaz e, real-
mente, é agradável de se
assistir. Maria Teresa
Gonçalves, economista.

¦
Mephisto (Sào Luiz 2)Qualquer elogio é pou-co. Só vendo para enten-

der as dez estrelas. Paulo
Mattar, estudante.

A ESCOLHA
DE SOFIA

( Sophie s Choice *

' Vencedor do.
f OSCAR DA ACADEMIA

M MELHOR ATRtf MIRylstrfep
Vn,..,|.,i.l.. í

< .1 (>H( > l >l i 'i k().

O LEITOR É

O CRÍTICO

Í

domingo, 1 B/5/83 ? CADERNO B n 8

Nome do leitor

Profissão

Endereço 

CEP

Neste cupom publicado diaria-
mente no JORNAL DO BRASIL,
o leitor pode opinar sobre qual-
quer espetáculo em cartaz, ou
qualquer disco, clássico òu popu-
lar, reCém-lançado. Basta atribuir
cotações de uma (ruimi a cinco
(ótimò) estrelas. Nas "observa-
çòes", pode acrescentar qualquercomentário, inclusive sobre a
qualidade da projeção ou o esta-
do da sala. As cotações serão
computadas diariamente. Tirada
a média, esta será publicada jun-to à nota do respectivo espetácu-
lo na seção Divirta-se do Caderno
B. O cupom deve ser entregue na
agência dos Classificados do
JORNAL DO BRASIL mais pró-
xima de sua casa ou enviado pelo
Correio para o JORNAL DO
BRASIL, seçào Divirta-se. Av.
Brasil, 500, 6o andar, CEP n° 20
940.
AS COTAÇÕES Dl-
VULGADAS REFLE-
TEM APENAS A O PI-
NIÀO DOS LEITORES
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"A vida é a sombra de um
sonho que está fugindo"

Um filme de
UBERTO MOLO
com

HILEANA
MENEZES
BIANCA
BYINGTON
RENATO
COUTINHO
PRODUÇÃO:

SKYLIGHT CINEMA
• Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Gramado

de 1932 (Bianca Byington)
1 Melhor Fotografia (Critica presente no Festival de

Gramado de 82)
¦ Convidado a participar do Festival Internacional

de Turim e Moscou 83 14 anos

JOHN AL DO BRASIL

TEATRO

FERNAÔ, MENTES? — Texto o diroçAo do Hftlder CosiaCom o grupo portuguô» A Barraca: Carla Osôno MourAo,JoAo Man» Pinto, Jckí QwoIM, Josò Gomo». Josrt Rui. LuiCAmarn n outros Teatro Qlauc* Rocha. Av. Rio Branco. 17.Dom. ht 21 h Influiu»» a CiS 2 mil a Cr$ I mil, «itudanto».
ZINQRIRX DEUS OU ASTRONAUTA — Tonto a direto doLu»/ Simôon. Com Adaltiva Amaranto, Luiz Simões, Jacquoli-no Varmont a outro» Taatro UopoMo Frota, Rua Manoalde Abreu, 16, Niterói. Sàb e dom, As 21 h. Ingressos a CrS 1mil. CrS 600. oatudontos.
I FESTIVAL DE TEATRO AMADOR CARIOCA - Programa-
çAo: As ?0h, Argumento, com o grupo Machado Sobrinho.Taatro do Colégio Souza Lima. Rua Gal. So;o!rodo, 646.Realengo, Ingrossos a CrS 150. Dobates após as snssóes.

FOLIAS DO CORAÇÃO — Comódia do Geraldo Carneiro.DireçAo e conArios do Cláudio Torros Gonzaga. Com o grupoMarumellow Intornocional Troupe: Boto Crispun, Guico Cor-doiro, Zozé Poolssa, Luciana Makowiecky. Isaoc Bernat ooutros Parque Lage, Rua Jardim Botânico. 414. De 4A o sAb.
As 21h30min, dom. As 19he 21h30min. Ingressos a CrS 1 mil
bOO, CrS 1 mil. estudantes o 4a a Cr$ 800.
CotaçAo do leitor: ????? 129 votos)
AS LAGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANT — Texto
de Rainor W. Fassbindor, Dir, do Colso Nunes. Com Fernanda
Montenogro, Ronata Sorrah. Rosita TomAs Lopes. Teatro
doe Quatro. Rua Marquôs do S. Viconto, 52 — 2" (274-9895).Do 4a a 6a, As 21h30min, sAb., As 20h o 22h30min; dom., As
18ho21h. Ingressos 4a. 5a o dom,, a CrS 2 mil 500 o CrS 1 mil
500, estudantes; 6a o sAb., a CrS 2 mil 500.
CotaçAo do loitor ????? (42 votos)
A AURORA DA MINHA VIDA — Texto. diroçAo o cenografiade Naum Alves de Souza, Com Marieta Severo. Stolla Freitas.Analu Prostos. Cidinha Milan. Teatro de Arena. Rua SiqueiraCampos, 143 (235-53481. De 4» a 6«. 2!h. sáb. às 19h o 22h.Dom. As 1 Sh o 21 h. Ingressos 4a. 5a. 6a o dom. CrS 2 mil o CrS1 mil 500. sáb. CrS 2 mil. (14 anos).
Cotação do leitor- ???*? (4 votos).
ADORÁVEL JÚLIA — Comédia de Somersot Maugham.
AdaptaçAo de Sauvajon. Direção do Domingos de Oliveira e
Marilia Pora. Tradução o readaptação de Domingos de
Oliveira. Com Marilia Pera, Paulo Vilaça, Norma Blum, Fábio
Junqueira. Nildo Parente e outros. Teatro Copacabana
Palece. Av Copacabana. 351 (257-0881) 4a o 6a. ás 21 h; 5a.
As 17h e 21 h; sáb. As 20h e 22h30min; dom., ás 18h e 21h.
Ingressos 4a, 2a sessão de 5a e dom., a CrS 2 mil 500 o CrS 1
mil 500, estudantes; vesp. 5a a CrS 2 mil; 6a e sáb, a CrS 2 mil
500.
AS PERIPÉCIAS E TRAGÉDIAS DE DONA BARRIGA DAMISÉRIA OU NEW GOD CITY — Texto e direção de GilvanJavarini. Direção musical de Jorge Corrêa e Arnaldo Guima-rAes. Com Fátima Queiroz, Jorge Corrêa. Carlos Batata.Gilvan Javarini. Susana Gualba e outros. Teatro de Bolao, Av.Ataulfo do Paiva, 269 (239-1498). De 5a a dom, às 21h.Ingressos a CrS 800 o CrS 600, estudantes.

Cotação do leitor: ???? (5 votos)
AGNES DE DEUS — De John Pielmeier. Direção de JorgeTakla. Com Lucólia Santos, Nicete Bruno o Vara Amaral.
Teatro Deffin, Rua Humaitá, 275 (266-4396). De 4a a 6a. às
21h30min, sáb. às 22h30min, dom. às 18h30min o às
21h30min. Ingressos 4a e 5a e dom, a CrS 2 mil o CrS 1 mil
200, estudantes; 6a o sáb. a CrS 2 mil. Até dia 29.
PRK A MIL — Texto e interpretação do Andréa Dantas, Karen
Acciolli e Aloísio do Abreu. Direção de Nelson Dantas TeatroIpanema. Rua Prudente de Morais. 824. 5a a dom, 21 h30min.
Ingressos a CrS 1 mil 200.

Cotação do leitor: ????? (12 votos)
O DIA EM QUE ALFREDO VIROU A MÃO — Comédia com
texto e direção do João Bethencourt. Com Cláudio Corroa eCastro. Thelma Reston, Elizângela, Alexandre Marques, JoséSanta Cruz, Magalhães Graça, Margot Mello e outros. Teatro
da Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). De 3a a 6a. às
21h15min; sáb.. às 20h e 22h30min e dom., às 18h e 21 h.
Ingressos de 3a a 5a. a CrS 1 mil 800; 6a, a CrS 2 mil; sáb. a
CrS 2 mil 500; dom a CrS 2 mil o CrS 1 mil, estudantes.
Cotação do leitor- ???? (5 votos)
OPERA DOS TRÉS VINTÉNS — Texto de Bertold Brecht.
Direção de Luiz Mendonça. Tradução de Luiz Antônio Marti-
nez Corrêa. Direção musical de Beatriz Bedran. Com Renato
Cardoso, Sônia Cosedey, Thadeu França, Francisco Marconi,
Arybeth Aires, Tonmho Café e outros. Espaço MEC, Palácio
da Cultura, Rua da Imprensa, 16 (220-8640). De 4a a sáb., às
21 h; dom., às 20h. Ingressos a CrS 1 mil 200; CrS 800,
estudantes, e CrS 500, funcionários do MEC. Até dia 31 de
maio.

Cotação do leitor; ??*?? (1 voto)
CLOUD NINE (NUMA NICE) — Texto de Caryl Churchill.
Direção e tradução de André Adler. Direção musical de Zé
Rodrix. Com Diogo Vilela, Maria Helena Dias, Camilo Bevilac-
qua, .Louise Cardoso. Vicente Pereira, Sylvia Bandeira e
Miguel Ramos. Teatro Vilia-Lobo*. Av. Princesa Isabel, 440
(275-6695). De 4a a 6a o dom., às 21 h; sáb., às 20h e
22h30min; vesp. 5a, às 18h30min e dom., às 18h. Ingressos
4a. 5a e dom., a CrS 2 mil o CrS 1 mil 200, estudantes; 6a o
sáb., a CrS 2 mil; vesp. de 5a a 1 mil.
AS FEITICEIRAS DE SALEM — Texto de Arthur Miller.Tradução de Brutus Pedreira. Adaptação e direção de RobertoAzevedo. Com Sônia de Paula, Terezinha Marçal, DanielCarvalho, Jaime Leibovitch. Maria Alice Mansur e outros.Taatro do Sesc da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539 (208-5332). De 4a a sáb., às 21 h: dom., às 20h. Ingressos a CrS 1mil 200 e CrS 800, estudantes e CrS 450 sócios. (16 anos) atédia 29.

CotaçAo do loitor ??#** (3 votos)
NO BRILHO DA GOTA DE SANGUE - To.lo da Domingo»da Olivoira Com Carlos Voroza, Francisco Milani, ClementaViscamo, Procópio Mariano, Nina de PAdua, Érico Vidal aoutros Taatro GlAuclo Glll, Pça. Cardeal Arcoverde, s/n°
I237-7003) Dn 4a a 6", as 2!h30mln, '.(11) As 70h'J0min a22h30min; dom , As 18ho21h, Ingressos de 4* a 6* e dom , aCrS 2 mil e CrS 1 mil 200, estudantos; sAb, a CrS 2 mil,
CotaçAo do leitor: ????? (20 votos)
EVITA ~ Música do Androw Lloyd Wobor Letra do Tim RiceTradução do Victor Borbara DiroçAo do Maurício Sherman.maostro Edson Fradorico o Johnny Franklin, Com Claudia,Mauro Mondonça. Carlos Augusto Strazzer, Hilton Prado aSilvia Massari o outros, Taatro JoAo Caetano, Pça. Tiraden-tos, s/n° (221-03051. 3», 4» n 6». as 21 h; 6', is 17h a 21 h; sáb,As 20h o 22h30min; dom., As 18h e 21 h. Ingressos: platóia ebalcAo nobro, a CrS 4 mil 500; balcão suporior a CrS 2 mil.
Cotação do loitor: ?#??? (14 votos)LA CONQUISTA — Texto o direção do Alojandro Buenavon-tura. Músicas do Cniquo Botkny. Com Angola Valorio, CarmonFiguoira. Marcos Bandoíra. João Augusto. Donise. Szocksone outros. Taatro Cacllda Backar, Rua do Catoto, 338 (265-9933) Do 4a a dom, As 21h15min. Ingressos a CrS 800 Atédia 29.

O JULGAMENTO DE OTELO — Texto do Lyad de Almeida eCarlos Couto. Direçüo da Carlos Couto. Com Cristina Nunas,Sérgio Maia, Luiz Sorol, Licia Magno e outros. TaatroImperial. Praia de Botafogo, 524 5" o 6", às 21h; sáb e dom.às I9h o 2th. Ingressos a CrS 1 mil 500 o CrS I mil.estudantes.
A CAMA — Comédia do Gugu Olimocha. Direção do AugustoOlímpio. Com Gugu Olimecha. Augusto Olímpio, Zélia Zamyro Serginho. Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 37 (240-1135).De 3a a 6a, As 21h15min; sáb , ás 20h e 22h30min; dom.. As18h30min e 2In, Ingressos de 3a a 6a e dom . a CrS 1 mil 500e Cr$1 mil. estudantes; sáb. a CrS 1 mil 500.
Cotação do loitor: ????? (11 votos)FEIRÁ DO ADULTÉRIO — Texto do Armando Costa. PauloPontes. Jô Soares. Braulio Pedroso, Ziraldo o João Bethen-court. Com Rosamaria Murtinho, HarokJo do Oliveira, MiguelCarrano e Mario Jorgo. Teatro Senac, Rua Pompeu Loureiro,45 (256-2641). De 4a a 6a. às 21 h; sàb. às 20h o 22h; dom. às18h e 21 h. Ingressos a CrS 2 mil e CrS 800. estudantes.Último dia.

DESENCONTROS... CLANDESTINOS — Comédia de NeilSimon. Tradução de Marisa Murray. Direção de Gianni Ratto.Com Eva Wilma e Carlos Zara. Teatro Maison da Franco, Av.Antônio Carlos. 58 (220-4779). De 4a a 6a. às 21h30min; sáb..As 20h e 22h30min; dom.. As 19h. Ingressos 4a, 5a e dom., aCrS 2 mil o CrS 1 mil 500, estudantes; 68 a sáb., a CrS 2 mil.
COM A BOCA... — Texto do Slawomir Mrozeck. Tradução deMarcos Fayad. Direção de Henri Pagnoncelli. Música doCaique Botkay. Com Neuza Navarro. Patricia Soares, TicianaStudart. Walkyria Alves e Ignez Perdigão. Taatro CândidoMendes. Rua Joana Angélica. 63 (227-9882). De 4a a sáb.. as21h30m; dom , às 19h e 21h30min. Ingressos a CrS 1 mil 300e CrS 800. estudantes.
00 LAMPIÃO DE GÁS... AO ABAJUR LILÁS — Comédiacom texto e direção de Arnaud Rodrigues. Com Costinha.Sandra Menezes, Roberto Guilherme. Laureti Guzardi eoutros. Teatro Glória. Rua do Russel. 632. (245-5527). De 3aa 6a. às 21h15min; sáb., às 20h15min, o 22h30min; dom., às18h15min e 21h15min. Ingressos de 3a a 5a e dom., a CrS 1mil 500 o 6a e sáb., a CrS 2 mil.

Cotação do leitor: ????? (1 voto)
LA ULTIMA NOCHE — Comédia de Paulo Goulart Direçãode Aderbal Jr. Com Pauto Goulart, Lady Francisco. StepanNercessian, Olegário de Holanda, Marcus Alvisi e AthaideArcoverde. Teatro Mesbla, Rua do Passeio. 42 (240-6141).De 3a a 6a. às 21h15min; sáb., às 20h e 22h30min; dom., às18h e 21h15min. Ingressos de 3a a 5a e dom , a CrS 1 mil 500e CrS 1 mil 200, estudantes; 6a e sáb., a CrS 1 mil 800.

Cotação do leitor: ???? (4 voto).A MILIONÁRIA — Texto de Bernard Shaw. Direção de PauloAfonso de Lima. Com Beyla Genauer, ítalo Rossi, Ana LúciaTorre, Vinícius Salvatori, Walney Haidar, Isolda Cresta eFelipe Wagner. Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel.186 (275-3346). De 4a a 6a. às 21h30min; dom., às 19h e 21h.Ingressos 4a e 5a, a CrS 1 mil 200; 6a e sáb., a CrS 2 mil edom., a CrS 2 mil e CrS 1 mil 200, estudantes.
Cotação do leitor: ????? (1 voto)
O HOMEM QUE NÁO FOI A SÁO PAULO — Texto de
Sérgio Porto. Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com o
grupo Gente... E o Nelson: Adriana Maia, Bruno Fernandes.
Cândido Dann, Criatiana Maia, Fernando Barcellar e outros.
Sociedade Protetora dos Animais Racionais, Rua Barão daTorre. 220 (267-0921). De 4a a dom., às 18h30min. Ingressos
a CrS 1 mil 200 e CrS 800, estudantes. Último dia.

MARLY EMBOABA — A VAMPIRA DE OURINHOS —
Texto de Carlos Queiroz Telles. Direção de Jotadiniz. ComTony Luz, Neyde Lyra e Jotadiniz Teatro Arthur Azevedo,Rua Vitor Alves, 454, Campo Grande. Sáb. o dom., às 20h.Ingressos a CrS 500.

MÁSCARAS — Texto de Nelson Naires. Direção de Yonne
Storni. Com o grupo Contrato de Risco. Figurino de Hugo
Rocha. Teatro Dirceu de Mattos. Rua Barão de Petrópolis.
897 (273-6348). Domingo, às 17h. Ingressos a CrS 800,
adultos e CrS 500, estudantes e crianças.
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TWíTtCTH CLYIUtY-fOI lAtóPwoOuCao ZAHCI/aauVN'
MUI NEWMAN / CHARIOITE RAMPUNG / JACK WARDEN
JAMES MASON/ THE VERDICT / MIL0 0SHEA*i*A 0E JOHNNY MANDEI / «WOUTO* COCUTMJ BtlTT HAJWBflOTCflO 0C t)*U> MAHET / MSCJ60 NO ftOMWCC 0C BAttY t£ED«WCuroo POR RMUlOil) I» ZANUCX C awlDBOVN

^¦WJOCCaMttíY tmtT m amos OHTÃCUjO A PRÁTICA DA JUSTIÇA.

NO CAOS DO PORTO — Apresentação
do grupo Vacilou Dançou. Coreografia de
Carlota Portela e Renato Luciano. Teatro
do Uceu, Rua Frederico Silva. 86 Pça. 11
(221-5679). Do 4' a sáb., às 21 h; dom .às 18h. Ingressos a CrS 800. Até dia 22.
DOMINGO DO CORPO — Aulas de Do-
In com Juracy Cançado; dança moderna
com a professora Ângela Valle; dança
contemporânea com a professora Vera
Lopes. Circo Voador. Lapa. Domingo,
às 16h. Ingressos a CrS 100.

Idade

DIVIRTA-SE

MÚSICA
ARTE NAS IGREJAS — Apresentação
do Coral da UFF. sob a regência de R. R.Duarte. No programa, peças de Palestri-na, Vittoria, Banchieri e outros. Igra|a N.Sra das Dores do Ingá, Av. PresidentePedreira. 185, Niterói. Domingo, às 19h.Entrada franca.

DANÇA
I CICLO PRO-DANÇA — Apresentação
do balé Almencorpo e do grupo afro-
brasileiro Olorum Baba Min. Sala Amari-
na Motta. Pça. das Nações, 88. Sáb., ás
21h. e dom., às 18h30min. Ingressos a
CrS 500.

TÁ COM FOME? NÁO, TOU COM FE-BRE — Espetáculo de dança e teatro
com o grupo Atores Bailarinos. Direção
de Regina Miranda. Teatro da Galeria,Rua Senador Vergueiro. 93. De 4a a dom,
às 21h. Ingressos a CrS 800 e CrS 500.
(classe teatral e de dança). Última dia.

Telafone

RÁDIO

RÁDIO JORNAL
DO BRASIL

FM ESTÉREO
99.7 MHz

HOJE
10h — Suite Th* Old Bachelor. dnPurcall (Lappard — 10:44); ConeertoCampeeire, para erevo e orquestre, daPoulenc (Aimóo van der Wiele — 25:00);VerieçOee sobre um teme de Tohel-koweky, op. Ne. de Aronsky (Somory15 03); Rapsódia pere oontralto,coro meeoullno e orquoetrs, op. S3, dnBrahma (Janet Baker — 11:40), QuatroImprovisos, op. (0, da Schubon (Arrau29:661, Concerto em ré menor, pareviolino e orquestra, op. pOat.. de Schu-mann ISzarmg — 28:00); Cliente popu-Mrta. de Ravel (Victoria do los Angolos10:28); The Red Pony, de Copland(Prevm — 24.04); Concerto em Sol,

pere fleute, cordas e continuo, doTartini (Gazzoloni — 11:44).
20b — Cantate BWV 30. do Bach(Karl Richter — 40:17); Concerto em SIbemol, pere o boi e orquestre, op. 7/3.de Albinoni (Pierlot — 8:53); ProtetorExu. de Brasilio Itiberô (2:07); Dança da'Negros, de F. Vianna (2:02); Veles n° 7.da Gnatalli 11:32). Saci Pererè do Lui<Cosmo (0:46). Valaa n° 1. de SouzaLima (2.15), Vslss Suburbana e Moda.de L. Fernandoz (6:00); Canç4o Serta-ne|a a Valsa n° 4 (7:55), de CamargoGuarnieri (Arnaldo Estrella); Sinfonias

para aa caias do Rei — Suite n° 4, deMichel-Richard do Lalande (Kuentz —
26 28); Concsrto n° 13, sm Dó mslor,
para piano a orquestra, K 415, doMozart (Brondel — 28:00); Divertimen*to para cordas, de Bartok (Barshai —
27:00); Concsrto n° (, sm SI bsmolmaior, de Pergolosi (Munchinger —
11.50).
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O PULO DO GATO: ADICIONAL DO FGTS
presidente da ARECIP

M ¦ (Associação Regional
¦ ^ U das Entidades de Crédi-

to Imobiliário de Pou-
pança) e diretor-presidente da Le-
tra, José Eduardo de Oliveira Pen-
na, diz que "na corrente da socieda-
de, atualmente, há elos mais fracos
do que o sistema financeiro de habi-
taçáo". Ele o considera flexível. E
acredita que antes da casa própria,outras setores se tornarão mais pro-blemáticos, "como o desemprego,
por exemplo."

Sem revelar números, ele afirma
que a inadimplência ("tecnicamen-
te inadimplente é o que tem mais
de três prestações em atraso") não
chega a ser problema significativo e

que sáo raros os casos de devolução
de casas adquiridas pelo sistema.
Explica também o processo de co-
brança de prestações.

— Ele é feito por computador.
Quando não chega até ele a infor-
inação de que a pessoa pagou, emi-
te uma cartinha de alerta. Na medi-
da em que as prestações atrasadas
vão se acumulando, ele vai engros-
sando e na terceira comunicação
ameaça mandar o caso para o jurí-
dico. Mas ele sempre coloca uma
nota no final da carta, dizendo que
se já tiver sido pago que o mutuário
rasgue-a.

Apesar disso, observa que o sis-
tema é tolerante e quando algum

mutuário expõe seus problemas, é
ouvido e pode ter sua dívida rene-
gociada.Quando comparece, o mutua-
rio já vem com a solução tomada.
Já passou a tempestade. Talvez fos-
se melhor que comparecesse duran-
te o grave problema que enfrenta.

Mas ele lembra também que
80% dos mutuários tomaram finan-
ciamentos antes de 1981. E, para
esses, de acordo com o presidente
da ARECIP, a situação hoje, "na
sua grande maioria", não deve
apresentar problemas, já que foram
beneficiados pela defasagem entre
a correção monetária e inflação.

Os que contrataram financia-
mento — muitos ao comprarem ca-

sa comprometeram menos do que o
teto de porcentagem da renda fami-
liar — ainda têm uma margem de
folga. É preciso considerar dois uni-
versos. A classe média que perdeu o
poder aquisitivo com o reajuste do
INPC e a média mais baixa que
ganhou por ter 10% além do índice.
Essa última é a que tende a com-
prometer uma porcentagem maior
da renda familiar, mas foi beneficia-
da pela lei salarial vigente até o ano
passado.

Segundo José Eduardo de Oli-
veira Penna. esses mutuários,"mantida a atual lei salarial", te-
riam problemas a partir de 1984. A
classe média que perdeu o poder
aquisitivo e que se encontra no

limite do teto estipulado pelo BNH"é que poderia ter problemas".
Se não houvesse o desempre-

go no país, o custo de comprar um
imóvel pelo sistema financeiro de
habitação não seria problema.

Houve queda na demanda de
casas próprias?

Desde outubro o SFH não
está financiando novas constru-
ções, a demanda diminuiria (já que
a oferta de imóveis é menor) pela
insegurança do mercado de tra-
balho.

Como conciliar um sistema que
compromete parte do salário por
15 anos com a realidade do desem-
prego?

O sistema de financiamento
da casa própria está certíssimo. O
que tem de ser modificado é a poli-
tica salarial.

Nesse sentido tem uma pro-
posta:Que o reajuste se faça de for-
ma que o empregado tenha seu
poder de compra restabelecido e
mais um pequeno ganho. Maior pa-
ra os que recebem menos, menor
para quem ganha mais. E o pulo do
gato da minha proposta é que parte
desse aumento seja pago com adi-
cional no FGTS. O que poderia
abater a prestação da casa própria,
além de dar recursos ao Governo
para construir mais e gerar em-
pregos.

VENDENDO

BARA 

o casal R. B., 40 anos,
vendedor autônomo e R.
M., 37, professora (não qui-
seram dar nomes comple-
tos), uma filha adolescente,

a casa própria tinha um significado
maior do que apenas fugir da instabi-
lidade dos aluguéis. Era também o
símbolo da reconciliação de um casa-
mento que terminara depois de nove
anos. Desquitaram-se, viveram mais
de sete separados e, quando decidi-
ram reatar a ligação, a condição colo-
cada por ela foi a de que comprassem
lima casa.

— Vida nova, casa nova era o que
queríamos — diz ela na sala carinho-
samente decorada de seu apartamen-
to no Humaitá. Mas, em vez de
curtirmos uma volta, passamos a
curtir uma dívida.

Em outubro de 1981, a vida nova
começava com a realização do sonho
que era um desejo comum da familia.
A compra de um apartamento de três
quartos, sala, cozinha, dependências
de empregada, num prédio relativa-
mente novo, de 16 andares, portaria
com interfone, móveis de laca e aço
escovado, play-ground e quadras de
esporte, que eles viram levantar e ser
construido, na Rua Humaitá.

V O dia em que se decidi-
I ram a comprar o aparta-

mento — atualmente ain-
Jy da sem benfeitorias, mas

arrumado com bom gos-
to, plantas, almofadas e móveis anti-
gos — onde vivem com a filha e a mãe
de R. M., o preço era de Cr$ 6 milhões
e 500 mil. Ele, na época tinha salário
fixo como vendedor de uma grande
papelaria, e não via maiores proble-
mas em assumir compromisso que se
dividia em dois financiamentos. Uma
divida de Cr$ 1 milhão 500 mil com a
corretora e um empréstimo de 3 mil
500 UPCs pela Caixa Econômica Fe-
deral, porcentagem correspondente a
renda familiar comprovada.

Trataram rapidamente de toda a
papelada e, no mesmo dia em que
receberam o sinal (Cr$ 100 mil) da
promessa de compra e venda de uma
casa que tinham na Ilha do Governa-
dor, pegaram a Brasília, que então
possuíam, e foram correndo para a
imobiliária dar o sinal da nova casa.
Mas o sonho da casa própria, quase
uma questão de vida e morte para ela
("era uma coisa fundamental para
mim, pois a figura do locador já era
um fantasma em minha vida") e uma
aspiração de chefe de família para R.
B. logo começou a ter contornos dife-
rentes. E, se hoje não chega a ser um
pesadelo, mostra-se pelo menos como
uma pesada realidade.

— Quando o financiamento da
Caixa saiu — lembra ele, entre bafora-
das de fumaça nos dois maços consu-
midos diariamente — o valor do imó-
vel já era de Cr$ 6 milhões 891 mil,
mais 1 milhão e meio da corretora, a
serem corrigidos pelas ORTNs.

Sentados na sala do apartamento,
contam que, em dezembro passado,
deviam Cr$ 110 milhões 600 mil à
Caixa a serem quitados em 14 anos.
Depois do desemprego, a renda fami-
liar tem girado em torno dos 500 mil
brutos (CrS 300 mil do salário dela e o
restante do que ele consegue como
vendedor autônomo). As prestações
mensais são de CrS 100 mil e mesmo
assim não conseguem manter o em-
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projeto da casa própria
esteve sempre presente
na vida de Armando Or-
sini Filho, 29 anos, su-

pervisor de vendas de empresa far-
macéutica e de sua mulher Maria
Cristina, 25 anos, formada em Pe-
dagogia, atualmente dedicando-se
apenas ao filho de um ano e meio.
Há quatro anos, quando ela rom-
peu com o pai para viver em com-

Sjanhia 
de Armando, a casa própria

á era o grande objetivo. Se a pos-
suissem, Cristina estaria provando
ao pai que seu marido era capaz de
lhe dar estabilidade.

Era como um compromisso,
uma prova de responsabilidade
com ela — diz Armando, alto, ro-
busto, falante.

Eles chegaram a realizar esse
projeto, as chaves na mão; mas
tiveram de devolve-la à Caixa por
falta de condições de pagamento.
Não só porque a realidade mostrou-
se diferente das "facilidades" apre-
goadas pela propaganda da casa
própria ("mostram uma coisa ilusó-
ria", diz ele), mas também porque
Armando foi despedido no mesmo
período èm que se comprometia
com o sistema financeiro de habi-
taçáo.

Atualmente, eles vivem no Lins,
num apartamento alugado ("se
Deus quiser não compro nunca
mais pelo SFH") e já está colocado
no mercado com um salário que
considera bastante bom. "Ganho
Cr$ 350 mil brutos e passarei no
próximo reajuste para Cr$ 450 mil."

Mas, em março de 1981, ao ve-
rem a "bonita casinha" de dois
quartos, garagem, jardim e quintal
em Jacarepaguá (bairro onde mora-
vam na época), à venda por menos
de Cr$ 4 milhões, a situação do
casal era estável. Armando estava
empregado no mesmo cargo que
ocupa hoje, supervisor de vendas.

Fomos ver a casa. Era linda.
O sonho de minha mulher. Vimos a
do lado, porque a que queríamos
não estava pronta. Naquele dia
acreditamos que podíamos realizar
nosso projeto — em função, tam-
bém do filho que queríamos ter. A
própria propaganda do Governo fa-
zia com que a gente acreditasse
nisso. Os anúncios tornavam as coi-
sas tão simples.

No caso desse imóvel, a imobiliá-
ria dizia que poderia ser adquirido
com uma entrada de Cr$ 80 mil e
prestações (em 15 anos) de Cr$ 32
mil. A Cristina ficou maluco com
a casa. Lá dentro mesmo preenche-
mos a proposta, dei um cheque de
Crf> 80 mil para segurar o negócio.
No dia seguinte fui à imobiliária e
como tenho uma vida toda regrada
— sou daquele tipo que quando
morrer ninguém vai se lembrar pois
nunca fiz nada de muito errado
nem de muito genial — dei éntrada
em tudo.

AÍ a um mês, de acordo
B com a promessa da imo-
¦ biüâria, ele, a mulher e,

futuramente o filho, es-
fariam vivendo na casa sonhada.
Começaram os planos para mobili-
zá-la e chegaram mesmo a comprar
um jogo de sofás e os móveis do
nenê. Cristina só falava nas refor-
mas que faria aqui e ali. Armando
ganhou um dálmata ("sempre fui
louco para ter um cachorro e em
apartamento não dava") que ficou
na casa de um amigo, enquanto a
casa não estivesse pronta.Eu me sentia muito bem, porsaber que podia ter uma casa. Isso
te afirma como homem, te passa
para o outro lado da turma. A tur-

ma dos que têm e que é bem menor
do que a dos que náo têm.

O pedido de financiamento (3
mil 200 UPCs) já havia sido solicita-
do à Caixa Econômica e o casal
volta e meia passava para ver como
andava a construção. Não via nada
acontecendo. Só as obras paradas.
E, para conseguir o financiamento
do sistema, Armando diz que teve
de assinar um documento na imobi-
liaria, dizendo que o imóvel estava
pronto.Mas só em setembro me cha-
maram para assinar a escritura. A
casa, porém, não estava pronta. An-
tes disso, eu descobri que o sinal de
Cr$ 80 mil, na verdade era de Cr$
200 mil e as prestações eram reajus-
táveis, sem que eu tivesse sido avi-
sado. Pedi a liberação do Fundo de
Garantia, pois na ilusão de ter uma
casa, você faz qualquer coisa.

ESSE ponto Armando
I foi demitido. Sem o

FGTS, teve de aceitar o
primeiro emprego que

apareceu, contentando-se com um
cargo — e logicamente o salário —
mais baixo. O filme chegou e a casa
não saía. A prestação de Cr$ 32 mil
já estava em Cr$ 56.

Assim, quando foi chamado pa-
ra a escritura definitiva (salário,
entáo, de Cr$ 75 mil líquidos), ele
sabia que não poderia mais assumir
o compromisso. Conta que explicou
isso à imobiliária e foi ameaçado de
ter de pagar todas as despesas e
ainda não levar a casa.

A corretora sugeriu que eu
assinasse a escritura, pois eles se
responsabilizariam pelas presta-
ções. Colocariam a casa à venda e
me. restituiriam o que eu já havia
pago. Minha esposa estava arrasa-
da, pois além de perdermos o imó-
vel, eu estava arriscado a ficar com
o nome sujo e sem esperanças de
poder comprar outra.

A longa história prosseguiu por
oito meses. Segundo ele, a imobiliá-
ria não pagava as mensalidades à
Caixa e a situação ficava cada dia
mais tensa. Até que aceitou apa-
nhar as chaves ("o que foi o meu
erro") e ao chegar na casa encon-
trou uma cobrança judicial da CEF.
Foi até lá e descobriu que estava
com oito prestações atrasadas.A casa ia entrar em leilão. E
eu tive de implorar de joelhos a
todo o mundo da Caixa para queaceitassem o imóvel de volta e lim-
passem o meu nome. Só consegui,
porque tinha o documento da imo-
biliária se responsabilizando pelas
prestações.

Ennm, um ano e oito meses de-
Eois 

"da bela compra", a casinha
onita de Jacarepaguá voltava pa-

ra a Caixa Econômica, Armando
perdia o dinheiro já pago ("em valor
de hoje quase um milhão") e sua
mulher não podia mostrar ao pai
que o marido era capaz de lhe dar
uma casa.Mas a tristeza de minha mu-
lher foi compensada por eu ter con-
seguido sair com o nome limpo. É
como saber que se tem dois filhos
ameaçados de morte. Se morre ape-
nas um, você fica até aliviado de
náo ter perdido os dois.

O casal perdeu a casa, mas náo o
sonho de ter outra, algum dia. Ar-
mando ainda acredita que vai çon-
seguir. Jamais, porém, pelo sistema
financeiro do Governo Federal.Pois eu teria de continuar de-
pendendo de 500 se... Se o aumento
semestral se mantiver na mesma
faixa; se o sistema não sofrer altera-
çôes da política governamental; se
o FMI mantiver o empréstimo; se
eu não ficar mais desempregado e
por ai afora.

Cleusa Maria

I Casa própria. Expressão mágica
¦que faz brilhar os olhos dos que pa-
gam aluguel, sonho distante de mi-
lhões de brasileiros, expectativa entu-
siasmada de centenas de milhares
que se aventuram pelos labirintos do
Sistema Financeiro da Habitação e,
muitas vezes, abismo sem fundo, que
leva os candidatos a proprietários ao
desespero. Entre o sonho e a realidade
existe um difícil caminho: a burocra-
cia, as prestações crescentes, a corre-
ção monetária, a crise econômica, o
desemprego, os salários reajustados
abaixo da inflação. E desse sonho,
muitos acordam sem a casa, sem o
dinheiro empregado e até mesmo sem
saúde, gasta nas corridas à Caixa
Econômica, às financeiras, às imobi-
liárias, aos bancos, à procura de di-
nheiro para pagar e escapar à condi-
ção detestável, à palavra plena de
horror, à expressão execrável e conde-
natória: inadimplente.

Até 1980, segundo dados do Ban-
co Nácional da Habitação, 22% dos
mutuários do Sistema Financeiro da
Habitação eram inadimplentes. A
partir daquela data, suspendeu-se a
divulgação das estatísticas. Hoje, o
percentual dos que não pagam deve
ser maior; o desemprego, a crise eco-
nômica refletem-se, necessariamente,
no bolso do mutuário e na sua capaci-
dade de pagar a prestação do finan-
ciamento.

Assim, se para a grande maioria
dos brasileiros a casa própria ainda é
sonho distante, para muitos outros
que tentaram o sonho, este tornou-se
amargo pesadelo. Dois deles contam
a história deste desejo frustrado, cuja
análise caberia menos a Freud e mais
aos tecnocratas do BNH.

O INADIMPLENTE,

SEGUNDO A CAIXA
Caixa Econômica Fe-
deral, a exemplo de
outros agentes finan-
ceiros do Sistema Fi-

nanceiro da Habitação, recusa-
se a dar informações sobre o
número e perfil de seus clientes
inadimplentes.

A Caixa entende como ina-
dimplente o mutuário que dei-
xa de pagar suas prestações
nas datas previstas no contra-
to. Até o 15° dia após o venci-
mento da prestação devida, o
mutuário recebe um aviso de
que deve quitar o débito. No 16°

dia após o vencimento, a Caixa
emite o primeiro aviso de co-
brança, convocando o devedor
para, em 30 dias, regularizar
sua situação. No 46° dia após o
vencimento, persistindo o débi-
to, a Caixa emite o segundo e
último aviso, exigindo paga-
mento e fixando o prazo (máxi-
ma de 20 dias) para liquidação
do débito, sob pena de execu-
ção da dívida. No 66° dia após o
vencimento, são adotadas pro-
vidências de execução e inclu-
são do mutuário no serviço de
proteção ao crédito ao consu-
midor.

préstimo em dia. A última prestação
foi paga em novembro, mas eles ja-
mais deixam acumular mais de seis.
No final deste mês, pagarão duas com
juros de 30% e deixarão quatro para
mais adiante.

Esse sistema — observa ele —
está furado, pois se o empregado não
tiver uma estabilidade profissional de
15 anos, acaba não podendo pagar.

E foi o que aconteceu com R. B.
Demitido em janeiro, depois de 10
anos de casa numa firma da qual não
revela o nome, sem Fundo de Garan-
tia, que foi usado para cobrir a última
intermediária do financiamento parti-
cular, recém-saido de um enfarte, o
orçamento, familiar entrou em co-
lapso.

Primeiro vendemos o carro —
conta R. M. — para pagar as presta-
ções. Depois os dois telefones que
tínhamos. As jóias foram para o prego
e agora, que não temos mais nada
para vender, fazemos pequenos em-
préstimos em bancos com o aval ou
em nome de amigos. Tenho quatro
contas bancárias e faço coisas que
jamais imaginei fazer, como saber cr
nome de todos os gerentes e cumpri-
mentá-los.

Fora a parte financeira, a realiza-
ção do sonho chocando-se com a reali-
dade do desemprego alterou toda a
vida da familia. O casal já não acom-
panha os muitos amigos ("nos deram
apoio integral") nos seus programas
noturnos. Não come fora, não faz pe-
quenas viagens de fim de semaná,
como gostava tanto. A filha se diverte
com a turma do prédio mesmo, em
reuniões no playground e jogos nas
quadras. Não tem mais mesada, nem
dinheiro para comprar roupinhas da
moda.

O lazer se resume ao cinema uma
vez por semana ("lanche é feito em
casa depois"), a caminhadas pela La-
goa ou passeios de bicicleta ("anda-
mos na Lagoa e voltamos para tomar
o suco em casa"). A empregada de
todos os dias foi substituída por uma
faxineira semanal e uma passadeirade 15 em 15 dias.

A gente perde o controle da
situação — explica R.B. — Estamos
igual ao Brasil. O pais vai ao FMI, nós
vamos aos bancos. Eles devem Nós
também devemos. Vamos ver aonde
isso vai parar.

TANTO 

um quanto outro,
porém, são categóricos em
elogiar a posição da Caixa
Econômica, sempre dispôs-
ta a ouvir os problemas e a

renegociar. Mas discordam quanto à
possibilidade de manterem a casa
própria pelo futuro afora. Admitem
até que o casamento se ressente com.
todos esses problemas. Ele diz não
estar seguro se conseguirão manter a
casa por muito tempo ("se vier o au.-
mento esperado de 120% na correção,
passaremos a pagar Cr$ 220 mil, mais
condomínio e taxas. Não teremos co-
mo pagar"). Ela fala que só sai de sua
casa morta ("Faço qualquer negócio
para não perder o apartamento e acho
que vale a pena o sacrifício").

— A saída seria eu conseguir um
emprego que elevasse a renda fami-
liar para uns CrS 800 mil. Só assim,
poderemos pagar mais de Cr$ 200 mil
de prestações. Do contrário, acho que
teremos de devolver a casa, diz ele.
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de Cr$ l milhao 500 mil com goa ou passeios de bicicleta ("anda-acreditamos que podiamos realizar mais tensa. Ate que aceitou apa- , be paid d grdllUC IlldlOIld corretora e um emprestimo de 3 mil mos na Lagoa e voltamos oara tomarnosso projeto - em fungao tarn- nhar as chaves ("o que foi o meu dOS braSlleirOS a Casa propria ainda 500 UPCs pela Caixa Econonnca Fe- 0 suco em6casa"). A empregada de

pr6pria propaganda do Governo fa- trou uma3cob ran q a j ud i c faTd a CE SOnhO distante, para muitOS OUtrOS renda familiar comprovada. faxinei°ra^sem^naTeSui^^passad^a
S5oCOS'Bacaiof£gBavC.,Sir. 5ue tentaram o sonho, este tornou-se Tralaram rapMa„lc„te ae toda oe gSSSff 

psssa<'eM

sas tao simples. _ a casa ia entrar em leilao. amargO peSadelO. DOIS deleS COntam papelada e, no mesmo dia em que _ A gente perde o controle da
No caso desse imovel, a imobilia- eu tive de implorar de joelhos a historia deste desejo frUStradO, CUja nromess^de comorfe^enda S'uma fitua«ao 

~ ef'ica ,RB". ~
ris dizia oue noderia ser adouirido todo o mundo da Caixa para que ,,. , J t-,.j promessaae compra evenaaae uma igual ao Brasil. O pais vai ao FMI, nos
com uma entrada de Cr$ 80 mil aceitassem o imovel de volta e lim- analise Caberia menOS 2L FreUd e maiS casa que tinham na nha do Governa- vamos aos bancos. Eles devem Nos
nrestacoes (em 15 anos) de Cr$ 32 passem o meu nome. So consegui, on<5 tprnnrrnta"? rin RNTT dor' PeBaram a Brasilia, que entao tambem devemos. Vamos ver aondepresta?oes (em anos) ae urit ^,rque tinha 0 documento da Imo- a0S ^ecnocratas OO £SiN±l. possuiam, e foram correndo para isso vai parar.

A Cristina ficou maluco com Diliaria se responsabilizando pelas imobiliaria dar o sinal da nova casa.
a casa. Lii dentro mesmo preenche- prestacoes. __ ¦ ¦¦ . . __  Mas o sonho da casa propria, quase
mos a proposta, dei um cheque de Enfim, um ano e oito meses de- A T1VT A FlTTI/H3T 17IV17 T3questaod.evlla®mortePfraelaCr$ 80 mil para segurar o negocio. P°is "da bela compra", a casmha I I 1 /A I #1 If I i I iTj ! 1 Hi- (''era uma coisa fundamental para
No dia seguinte fui a imobiliaria bonita de Jacarepagua voltava pa- mim, pois a figura do locador ja era ANTO um quanto outro,
como tenho uma vida toda regrada ra a Caixa Economica, Armando fcp/^TT»TTV/\ A a t«7" um fantasma em minha vida") e uma ¦ I ¦ porem, sao categOricos em
- sou daquele tipo que quando perdia o dinheiro ja pago ( em valor SKLI ^1)1 I A I A I \ aspira?ao de chefe de famUia para R. ¦ eiogiar a posigao da Caixa
morrer ninguem vai se lembrar pois de hoje quase urn milhao ) e sua k^JLJ VF %J 11 JLr \_F XX V^XXJLyluTl. B. logo comepou a ter contornos dife- Economica, sempre dispos-
nunca fiz nada de muito errado mulher nao podia mostrar ao pai _ . _ _ , . rentes. E, se hoje nao chega a ser um ta a ouvir os problemas e a
nem de muito genial — dei Entrada Que o mando era capaz de lhe dar Caixa Economica Fe~ dia apos o vcncimcnto, a CaiXR pesadelo, mostra-se pelo menos como renegociar Mas discordam quanto &
em tudo. uma casa. Mm. deral, a exemplo de emite o primeiro aviso de CO- uma pesada realldade. possibilidade de manterem a casa"Al 

a um mes, de acordo lher foi c^mpensada po^eu te?era- XXL OUtrOSTma^ bran?a> co^OCando O devedor _ Quando 0 financiamento da propria pelo futuro 
^ora 

Admite|
I com a promessa da imo- seguido sair com o nome limpo. ceiros do Sistema Fl- para, em 30 dias, regulanzar Caixa saiu — lembra ele, entre bafora- ate que o casamento se ressente com.
¦ ¦ biliiria, ele, a mulher e, como saber que se tem dois filhos nanceiro da Habitagao, recusa- sua situagao. No 46° dia ap6s das de fumaga nos dois maqos consu- todos esses problemas. Ele diz nao

JLJP futuramente o filho, es- ameagados de morte. Se morre ape- cP a dar infnrmarnps snhrp n vencimento, persistindo O debi- midos diariamente — o valor do im6- estar seguro se consegiiirao manter a
S5Tvivendo na casa sonhada. nas um, voce flea ate aliviado de ' Se a dar ° "f?° S?bref ° 

to a Ca xa emite O seeundo vel ^ era de Cr* 891 roO. casa Por muito tempo ("se vier o au-
Comegaram os pianos para mobili- nao ter perdido os dois. numero e perfil de seus clientes ^o 

a oaixa^errnieo begunuo mais j mmo e melo da corretora mento esperado de 120% na correqao,
z^-la e chegaram mesmo a comprar O casal perdeu a casa, mas nao inadimplenteS. Ultimo aviso, exigmao serem corrigidos pelas ORTNs. passaremos a pagar Cr$ 220 mil, mais
um jogo de sofas e os moveis do sonho de ter outra, algum dia. Ar- . . | mento e fixando o prazo (maxi- „ , , , JJ anartarnpntn condominio e taxas. Nao teremos co-
nene. Cristina so falava nas refor- mando ainda acredita que vai con- A Caixa entende como ina- ma 20 dias) para liquidagao 5?—®^ nn^oari,.' mo pagar '¦ Ela fala que s° sai de sua
mas que faria aqui e ali. Armando seguir. Jamais, porem, pelo sistema dimplente 0 mutuario que dei- do debito, sob pena de execu- m' 1 m miih^e/ boo m!i casa morta ^'Fa<;o ^"alq^r nejbcio
ganhou um daimata ("sempre fui financeiro do Govemo Federal. xa de Daear suas nrestacoes Hn rifviHn NnfifiMia anmn deviam Cr$ 110 mihoes buu mi para nao perdero apartamento e acho
fouco para ter um cachorro e em - Pois eu teria de continuar de- °e Pagar su(dt> prebul('uet' ?ao da divida. IMO bB dia apos Calxa a serem quitados em 14 anos. que vale a pena 0 sacrificio").
apartamento nao dava") que ficou Dendendo de 500 se Se 0 aumento nas datas Previstas no contra- vencimento, sao adotadas pro- Depois do desemprego. a renda fami¬
ne casa de um amigo, enquanto semestral se mantiver na mesma to. Ate O 15° dia apos O venci- videncias de execUQaO e inclu- liar tem girado era torno dos 500 mil - A saida 

jna 
eu consegmr um

casa nao estivesse pronta. faixa; se 0 sistema nao softer altera- mento da prestagao devida, 0 sao do mutu&rio no servigo de brutos (Cr$ 300 mil do saldrio dela e emprego que elevasse a renda fam-
Eu me sentia muito bem, por coes da politica governamental; se mutuario recebe um aviso de nroterao ao credito ao consu- restante do que ele consegue como liar para uns CrS 800 mil. So assim,

saber que podia ter uma casa. Isso 0 FMI mantiver 0 empr6stimo; se nue deve auitaro debito No 16° mirier vendedor autonomo). As prestapoes poderemos pagar mais de Cr$ 200 mil
te afirma como homem, te passa eu nao ficar mais desempregado midor. mensais sao de CrS 100 mil e mesmo de prestaQoes. Do contrario, acho que
para o outro lado da turma. A tur- por ai afora. assim nao conseguem manter o em- teremos de devolver a casa, diz ele.

0 PULO DO GATO: ADICIONAL DO FGTS
president® da ARECIP que sfio raros os casos de devolugao mutuario expoe seus problemas, 6 sa comprometeram menos do que limite do teto estipulado pelo BNH — O sistema de financiamento

M B (Associagao Regional de casas adquiridas pelo sistema. ouvido e pode ter sua divida rene- teto de porcentagem da renda fami- "e que poderia ter problemas". da casa propria esta certissimo. O
das Entidades de Crtdi- Explica tamb6m o processo de co- gociada. liar — ainda tem uma margem de — Se nao houvesse o desempre- que tem de ser modificado e a poli-
to Imobili&rio de Pou- bran^a de prestagoes. — Quando comparece, o mutua- folga. E preciso considerar dois uni- g0 no pais, o custo de comprar um tica salarial.

panca) e diretor-presidente da Le- fi. 4 f»itn nnr mmnnt^nr rio j& vem com a solugao tomada. versos. A classe media que perdeu im6vel pelo sistema financeiro de „„^®sse sen d0 tem 111113 pr0"
tra, Jose Eduardo de Oliveira Pen- La_ passou a tempestade. Talvez fos- poder aquisitivo com 0 reajuste do habitacao nao seria problema. posta.na, diz que "na corrente da socieda- ^ , se melhorquecomparecesseduran- INPC e a media mais baixa que Houve aueda na demanda de 

~~ ^ue 0 reajuste se fa<;a de for-
de, atualmente, M elos mais fracos ^ «J® SS ll te Problema que enfrenta. ganhou por ter 10% al6m do indice. cas^c Dr6nS ^ ^ 0 empregado tenha seu
do que o sistema financeiro de habi- Mas ele lembra tambem que Essa Ultima 6 a que tende a com- casas \ k n n5n P°der de compra ^stabelecido e
tagao". Ele o considera flexlvel. 80% dos mutuarios tomaram finan- prometer uma porcentagem maior ~ ?esde. outubro o SFH nao mais umpequeno ganho. Maior pa-
acredita que antes da casa propria, e,ngr°-S" ciamentos antes de 1981. E] para da renda familiar, mas foi beneficia- e?tA financiando novas constru- ra os que recebem menos, menor
outras setores se tomarao mais pro- esses, de acordo com o presidente da pela lei salarial vigente at6 0 ano Soes.a demanda dlmlnuiria 04 que para quem ganha mais. E o pulo do
bleiMticos, "como 0 desemprego, 0 caso Para da ARECIP, a situacao hoje "na passado a oferta de lmovels e ^enor) pela gato da minha proposta 6 que parte
por exemplo." «£»• e ® se!^Sr® ^?loca uma sua grande maioria", nao deve Segundo Jose Eduardo de Oli- jnseguranga do mercado de tra- desse aumento seja pago com adi-

Sem revelar numeros, ele afirma se 1A tiver sido na^o oue rfmiihis'rin apresentar problemas. ja que foram veira Penna. esses mutuarios, balho. cional no FGTS. O que poderia
que a inadimplencia ("tecnicamen- seja tiver sido pago que o mutuano beneflciados pela defasagem entre "mantida a atual lei salarial", te- Como conciliar um sistema que abater a prestacao da casa propria,
te inadimplente e o que tem mais a corre^ao monetaria e inflaQao. riam problemas a partir de 1984. compromete parte do salario por alem de dar recursos ao Governo
de tres presta?oes em atraso") nao Apesar disso. observa que o sis- — Os que contrataram financia- classe media que perdeu o poder 15 anos com a realidade do descm- para construir mais e gerar em-
chega a ser problema signiflcativo tema 6 tolerante e quando algum mento — muitos ao comprarem ca- aquisitivo e que se encontra no prego? pregos.



A faixa So Glad You're <Eu sou cu Nicuri 6 o Dia- ^ hST iC i,™ "SI au uesiuar cluase toa°s
Mine foi gravadaaovivo bo). O rock unlco que Jor- talr entre oT baixS 

°S 
/"f £0lsivels do

zTsm™ ~~B kr^f^
—. „ ssr--^ sarx s&E-Shankar toca com um violino ce numa transflguragao de sais um r„nrij f J°P T^Pe' realga mais ain-
duplo de 10 cordas, de formato A POSTOLO do rock Raul como uma persona- 1ad' da as diferengas de tempe-
clrcular, que ele mesmo inven- Que sempre oscilou gem de bordel. Mas ha tivos para esse d«s„n d" J6 HI e A?'
tou. O instrument® atinge a ex- entre o humor e o proseli- tambem o Raulzito roman- auarteto sem niann pIp Entretanto, e em Doctor's
tensao de um naipe de cordas de Raul Seixas, neste tico, que ajudou a produzir Sfcou Tm WUHams °a^ernjustmca a
orquestra, embora neste LP LP com um compacto gr&- a fama do jovem guardiao seu cormjanheirn ,1! ^ alcunhade Mr. Bass numa
Shankar ,W apeMBOSregi «s acopjado <0 Carlmb.. Je® Adrian! (C.lsas do SJRSMJlK SivbS&ZXe Ttros de viola e violino. O violino publico infantil) faz um associa^ao vocal maliciosa linha-de-frente escalou vem ser devidamente apre-duplo produz o que ele classlflca not-Dourri de sua carceira comT'TernuriX" Wan uma inusitada combina- ciadas, estimulado pelade sympathetic effects, uma es- {* §® b j^a de^me- derlea (0 xote Quero iS c&0: Farmer' um vete- ativa colaboragao de Tony
pecie deeco, pelo toquesimultd- tamorfose ambulante" Ir- S hSKsl' ?no melodlsta com alta Williams. Etudes nao e um
neo dos Ms bm5os atraves do . "J™ 

Sn|"a com Su£,"ST-mST" ^5"emas S
arco. Exotico? Apenas a princi- DeUs, numa DDI (Disca- cialmente os de seu Raul 11™ ®va"s' realiza<jao seria que cresce
pio, antes do ouvinte romper a »m Direta Interestelar) Rock Fa Club aue semin- , mais novo' de fra" a cada audi?ao, e a atua-
fronteira das diferengas harmo- ou fUstiga as mazelas do do indica a coAtracapa po- lTd^r^nn^nhnif,angular- 

° Cao de Ron Carter e admi-zista cosrruco Sun Ra conse- Aqui, ele volta aos compassos nicas e deixar-se conduzir pelo pais (Nao fosse o Cabral, dem contactar-se atraves I Com q"a" ravel. Indicado primordial-
gnudifundir na proporgao dos complexos da musica erudita perceptivel virtuosismo desse com a inimaginavel cola- da Caixa Postal 12.106. tr° musicas para o reperto- mente aos contrabaixis-
Beatles o trio instrumental basi- sul-indiana. Ha divisoes de tem- genial mestre indiano de 33 boracjao de Little Richards Sao Paulo. 02017. SP (Ta- o e rony Williams com as tas, agradara a todos, in-co indiano, formado pelo sitar, a po nos 22 minutos da Ragam- anos. (T4rik de Souza). e Bocage). Escava nas ori- rick de Souza) outras duas; nenhuma e distintamente. ( Jose Do-——— ——  

uma composlgao na verda- mingos Raffaelli).

Jose Carlos Oliveira 855 HEB 5bH

frag m^endes I Graca e conforto 
/Mj& £$M

ESTIMADO 

CONDE RE- ' lidade desse modulo arquitetonico BL fe llRv
DONDO^— Algumas opi- era uma monumentalidade domada; I I I Iwl III Id I I IvVU
te de pessoas que nao se em correspondencia'com a estatura Im J MsBMk.

entusiasmam porninliarias, me deci- do corpo humano. Nem muito alto fl Hi III HI tint JfjBi ¦ JEZi
diram a sair do meu tugurio, apos nem muito comprido nem muito es- . : fl* Jim tmaKsSXlMM
alongada e radiosa solidao, para fa- treito nem muito baixo nem muito ¦ a imiiammaI X^ga/IV. MMWzer uma viagem a esmo no Metro largo. Tudo, digamos assim, do ta- ¦ fl llllffl^rriril / /T V MNy,

ll lf vl i

preendente da crianga de quatro ou ni lintn ^tgand0; «a , S
cinco anos levada pela mao da mu- Q ^ 

ta novidade, numa sene inflndS- V ^ I If ,a rj1^BK^KmSK MSfyz/
Iher. Foi portanto a calma a primeira vel de surpresas graciosas. Um trem H ¦¦ II II " »¦ 11 IllW^Rn MiTtfMIe^tambfem^a segunda 

^ovidade^qj| 

aura m 
m®ta^lco^mas envolto numa^ J

cia por assim dizer o resultado de porta, sem afobagao, sem se precipi- TT3 i fliflQS \
uma predestinaqao, o produto de tarem para fora do vagao, conforme H fi'SAk laBL Tr§S modelos, de 1/ |acontece em ^

" 

DE 2' A 6' 22 H E AOS SABADOS. DAS

¦¦ uma promossa feita a^mi
^a ser cumprida por milha

DISCOS

BRASIL _ MMffiWII rs<=n/-|/^ 1 (Voct V"1 fostar), autor prefer!-
„ ^iJBBHMPi l^LkCp. ..1' ; do das trilhas sonoras de Mazza-

CABOCLO 1P9HBI /" N- : ^O" na intrlcadavia renas-
ril.uO cenU8ta que Elomar foi desven-

Participcisao de ^ 1^11111.1 WM }«#..& ¦ brav®doi*s da llgacflo latlna que
Doroty Marques, nft'iliHglTiri flu 1 ' 'iHfciif' ' J^,8. tamb#m num desagra-
Beiijamim e Tltlna, modismo de ponchos y
Pare, Genislo congas. Nesse disco, apenas a
Erivaldo. Dlrec&o ;19HW/ Hlatrumental Malambo (parce-
artistica: Mocarzel. IIuSkIL^lcardo Ze.no" Morel)
Qualidade re^mb™ essa assoclagdo satu-

Torres da suave Mineirinha ou o
Palmeira fatalista de Disco Voa-
dor: "Tomara que seja verdade/
que exista mesmo disco voador/
que seja um povo inteligente pratrazer pra gente/a paz e o amor/
se for pro bem da humanidade/
que felicidade essa interven-
Cfto/aqui na terra s6 se pensa em
guerra/matar o vizinho 6 nossa
inten?ao". (T&rik de

mÊSs

ENTREM Efí A

José Carlos Oliveira

SísTJTJ

Graça e conforto

para a

menina-moca

enfrentar

o inverno! 
<

Japonas

de náilon

Em três modelos
à sua escolha,
acolchoados,

quentes e
confortáveis.
Várias cores.
Tamanhos: 10
a 16.

Preço Baixo é Sears!

Trainings . %
Três modelos, de
moleton. mescla ou
liso. Várias cores.
Tam.: 10a 18.

Preço Baixo e Sears!

f Sweat-shirts
De moleton liso ou

mescla, em três
modelos. Várias cores.

Tam.: 10 a 16.

Preço Baixo e Sears!

2.700
AGORAMAIS DOQUENUNCA! cadaSatisfação Garantida

ou Seu Dinheiro de Volta!
St a compra nào agradar, nós trocamosou reembolsamos*.

NBo é apenas um slogan de propaganda. 6uma promossa feita a milhões da fregueses.La ser cumprida por milhares de funcionários! Sears

DE 21 A 6', DAS 9 AS 22 H E AOS SABADOS. DAS 9 AS 18 30 H
SEARS BARRASHOPPING. DE 3' A SABADO. DAS 10 AS 22 H - 2*. DAS 14 AS 22 H

lima promessa que w valori/a cada dia mais?
Botafogo
Praia de Botafogo. 400 - Te!.: 286-1522

BarraShopping
Av. das Américas. 4666 - Tel.: 3250311 (PABX)

FRAG MENDES

NO METRÔ

STIMADO CONDE RE-
DONDO — Algumas opi-
niões entusiásticas, da par-
te de pessoas que não se

entusiasmam por ninharias, me deci-
diram a sair do meu tugúrio, após
alongada e radiosa solidão, para fa-
zer uma viagem a esmo no Metrô
carioca. Entrei num ônibus azul, cha-
mado Integração, em manhã outonal
fresca, numa atmosfera diáfana onde
montanhas e edifícios se erguiam ní-
tidos. Pag:uei a passagem e me de-
ram um picotável. Cabe-me assim a
honra de inaugurar, em nossa corres-
pondència particular, o nome certo
dessa retãngulo de papelão duro até
aqui chamado tickctt. O picotável
era para ser picotado na máquina de
contagem de entradas do Metrô. A
viagem de ônibus foi rápida, quanto
possível, e me senti bem, entre passa-
geiros calmos, servido com silenciosa
simplicidade pelo cobrador, obser-
vando a figura (vista de perfil) do
chofer que não parecia apressado
nem se mostrava aborrecido quando
parava para recolher novos passagei-ros. A calma das pessoas no ônibus
foi a primeira novidade que reparei.

Desembarcamos num largo e vi à
minha frente a boca do Metrô-
Botafogo. Desci. Escada de pedralimpa, paredes de acabamento mo-
desto. Nem sombra de cigarro esma-
gado pelo caminho. Ninguém do meu
grupo Integração andava depressa.
A calma, Senhor Conde, o silêncio
calmo das pessoas, o silêncio sur-
preendente da criança de quatro ou
cinco anos levada pela mão da mu-
lher. Foi portanto a calma a primeirae, também a segunda novidade queme despertou a atenção.

» Chegando à plataforma, com-
preendi que uma cidade completa-
mente outra havia surgido debaixo
da cidade azafamada, barulhenta,
inóspita, que nos habituamos a en-
contrar na superfície, nas ruas, nos
veículos de transportes, e que pare-
cia por assim dizer o resultado de
uma predestinação, o produto de
uma fatalidade irreversível. Nada se-
melhante no interior do Metrô. Neste
ponto, por comparação, a quarta no-
vidade se impõe: eram as dimensões
da estação subterrânea. Bem menor
que a de Londres, ainda menor que a
de Paris.

Essa dimensão menor não era ne-
gativa, mas positiva. A monumenta-

lidade desse módulo arquitetônico
era uma monumentalidade domada;
as dimensões do conjunto estavam
em correspondência com a estatura
do corpo humano. Nem muito alto
nem muito comprido nem muito es-
treito nem muito baixo nem muito
largo. Tudo, digamos assim, do ta-
manho da casa do homem, a casa da
família do homem, a casà que já não
existe nas metrópoles, a casa onde
não há espaços vazios porque lá es-
tão os objetos necessários, mas onde,
prodigiosamente, sem atravancar,
circula o cão, dormita o gato, cabe a
gaiola do passarinho e o poleiro do
papagaio. A casa onde a bicicleta do
adolescente e as bonetas da menina
entram no Natal e ocupam o lugar
que se presumia inexistente, mas
não atravancam, não excedem as
dimensões do lar.

ORTANTO, a quarta novi-
dade que me surpreendeu
agradavelmente foi a esta-
ção do Metrô construída

na medida, ouso dizer, exata, do ci-
dadão que está na plataforma. Quan-do o espaço não corresponde, sendo
excessivo em sua monumentalidade,
o corpo não se satisfaz na imobilida-
de, o corpo começa a andar para lá,
para cá, procurando um recanto on-
de caiba, onde se sinta do seu tama-
nho, não maior (se fosse tudo estrei-
to) nem menor (se fosse tudo
enorme). ?

O trem estava chegando. Era a
quinta novidade, numa série inflndá-
vel de surpresas graciosas. Um trembonito, metálico mas envolto numa
aura macia. Um trem que chega sua-ve, mas veloz. Um trem cujo interior,
visto pelas vidraças que se sucedem
em velocidade sempre mais reduzida
na plataforma, é bem iluminado, evem trazendo pessoas calmas, Se-
nhor Conde, pessoas que esperam a
parada e a abertura automática da
porta, sem afobação, sem se precipi-
tarem para fora do vagão, conforme
acontece em Paris, por exemplo.

A calma. Abençoada calma insta-
lada, para ficar, na cidade até aqui
tumultuada. Na próxima carta, ou
nas próximas,-lhe direi mais e mais
porque o Metrô nos ensina Ignoradas
verdades a respeito de nós mesmos.
Aguarde. Seu discípulo predileto —
Frag Mendes.
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ÍMPAR
Ron Curtcr — Eturios

(Elektra Mualcian/WEA),
Com Art Farmer
(trompete e nugelhorn),
Blll Evans (saxes tenor e
soprano), Ron Carter
(contrabaixo) e Tony
Williams (bateria).
Gravado em setembro de
1982, em Englewood
Cllffs, Nova Jérsei.
Produção de Ron Carter.
Tempo de gravação:
35m51s. Preço médio de
venda: Cr$ 2 mil 800.
Jâ PESAR de dominar

XX inteiramente a técni-
ca do instrumento, Carter
prefere tocar menos notas
do que a maioria dos seus
contemporâneos, dando a
cada uma especial slgnifi-
cado, com melhor defini-
çâo do som, um som natu-
ral e cheio que lhe valeu o
apelido de Mr. Bass entre
os músicos; ainda assim,
sua execução envolve toda
sorte de artifícios, sendofascinante pela gama de
recursos que apresenta. De
certa forma, ele pode ser
considerado o Ray Brown
dos anos 70. Sua habilida-
de deu-lhe uma posiçãoímpar entre os baixistas,
solicitado constantemente
em apresentações e grava-
çôes, faturando uma mé-
dia de 8 mil dólares men-
sais, um rendimento inve-
jado até pelos altos execu-
tivos. Para esse disco de
quarteto sem piano, ele
convocou Tony Williams,
seu companheiro desde os
tempos com Miles Davis, e
na linha-de-frente escalou
uma inusitada combina-
ção: Art Farmer, um vete-
rano melodista com alta
dose de lirismo e frases si-
métricas, com Bill Evans,
30 anos mais novo, de fra-
seado nervoso e angular. O
líder contribuiu com qua-tro músicas para o repertó-
rio e Tony Williams com as
outras duas; nenhuma é
uma composição na verda-

deira ncepçrto ilo palavra,exceto Lust RcNort, por-
que sfto pequenos lrag-
mentos musicais ou sim-
pies rirts. Os arranjos de
Carter sfto meros arcabou-
ços para os propósitos do
grupo, permitindo ampla
liberdade para a criação
dentro de certas normas
dlsclpllnares, sem exces-
sos. A ênfase reside nas
atuações de baixo e bate-
ria, embora sem predoml-nar sobre os demais; ape-nas em Arborctum os so-
pros nâo improvisam, llml-
tando-se a harmonizar edesenvolver o tema. um
simples motivo exposto
inicialmente por Carter,
que mais adiante Íntegra-
se a Williams em interven-
çóes simultâneas, em vez
da tradicional troca de fra-
ses. Bottoms Up, uma peçalntrospectiva, é um exerci-
cio de liberdade com cons-
tante interação dos sopros
e acentuações livres do ba-
terista. Lust Resort lembra
uma ou duas composições
que Farmer gravou na dé-
cada de 50 com o saxofo-
nista Glgi Gryce; conciso e
lacônico, sua serenidade
contrasta com a aparente
turbulência de Evans, en-
quanto Carter dá uma au-
têntica aula de contrabai-
xo ao desfilar quase todos
os recursos possíveis do
instrumento. Rufus, grava-do por RC no disco Ali
Blues, editado há quaseuma década pela extinta
Top Tape, realça mais ain-
da as diferenças de tempe-
ramento entre Bill e Art.
Entretanto, é em Doctor\s
Bow que Carter justifica a
alcunha de Mr. Bass numa
longa demonstração das
suas habilidades que de-
vem ser devidamente apre-
ciadas, estimulado pelaativa colaboração de Tony
Williams. Etudes não é um
grande disco, mas é uma
realização séria que cresce
a cada audição, e a atua-
ção de Ron Carter é admi-
rável. Indicado primordial-
mente aos contrabaixis-
tas, agradará a todos, in-
distintamente. ( José Do-
mingos Raffaelli).

JORNAL DO BRASIL

gens americanas do rock
de Arthur "Big Boy" Crud-
dup (So Glad You're Mine)
ou nos primórdios pessoais
(Eu sou cu Nicuri é o Dia-
bo). O rock único que Jor-
ge Ben vivia cantando,
Bop a Lcna, de Ronnie
Self, que lhe valeu o apeli-
do de "Babulina", reapare-
ce numa transfiguração de
Raul como uma persona-
gem de bordel. Mas há
também o Raulzito român-
tico, que ajudou a produzir
a fama do jovem guardião
Jerry Adriani (Coisas do
Coração), reforçado numa
associação vocal maliciosa
com a "Ternurinha" Wan-
derlea (o xote Quero Mais).
Enfim, há Raul Seixas pa-ra todos os gostos, espe-
cialmente os de seu Raul
Rock Fã Club, que segun-
do indica a contracapa po-dem contactar-se através
da Caixa Postal 12.106.
São Paulo. 02017. SP. (Tá-
rick de Souza).

BRASIL HRm rs<=n/-|/^>.  1 (Vocé val tostar), autor preferi-
„ g&JHHBHi DtCCIC'> ; do das trilhas sonoras de Mazza-

CABOCLO /"" 
"\ í ropl. Ou na Intricada via renas-

centista que Elomar foi desven-
dar nos fündilhos do Estado da
Bahia (O pinhão na amarração).
Filho de um veterinário ltlneran-
te uruguaio, acostumado a va-
dear fronteiras desde menino,
Dérclo Marques foi um dos des-
bravadores da ligação latina queresultou também num desagra-
dável modismo de ponchos ycongaa. Nesse disco, apenas aInstrumental Malambo (parce-ria com Ricardo Zenon Morei)
relembra essa associação satu-
rada pelos consumlstas. No mais
é o palavreado consistente e ma-
trelro dos matutos como o Raul
Torres da suave Mineirinha ou o
Palmeira fatallsta de Disco Voa-
dor: "Tomara que seja verdade/
que exista mesmo disco voador/
que seja um povo inteligente pratrazer pra gente/a paz e o amor/
se for pro bem da humanidade/
que felicidade essa interven-
çâo/aqui na terra só se pensa em
guerra/matar o vizinho é nossa
Intenção". (Tárik de Souza).

Fulejo
(Copacabana). Com
Dércio Marques.
Participação de
Doroty Marques,
Benjamim e Titina,
Parè, Genésio e
Erivaldo. Direção
artística: Mocarzel.
Qualidade da
gravação: boa.

MÚSICA 
com sabor de fo-

gão de lenha. As modas,
catiras, cateretôs e toadas quecompõem esse novo LP do com-
positor, cantor, violonista e pes-
quisador Dércio Marques sabem
a temperos interioranos. É o
Brasil Caboclo, de que fala a
moda de Tonico (da dupla com

Tinoco) e Walter Amaral, uma
das faixas mais conhecidas do
LP, ao lado do samba-cançáo
Serra da Boa Esperança, do Ci-
tadino Lamartine Babo, com-
posto em 1937. Um Brasil oculto
pelos brilhos litorâneos, mas que
pulsa com firmeza nas imagens
simples de Elpídlo dos Santos

APARENTEMENTE EXÓTICO

Raul Seixas (Estúdio
Eldorado). Direção de
produção, arranjos e
regências: Miguel Cidras.
A faixa So Glad You're
Mine foi gravada ao vivo
em show realizado em
SP, dia 26/2183.
Qualidade da gravação:
boa.

Jjk PÓSTOLO do rock
XX que sempre oscilou
entre o humor e o proseli-
tismo, Raul Seixas, neste
LP com um compacto grá-
tis acoplado (O Carimba-
dor Maluco, dirigido ao
público infantil) faz um
pot-pourri de sua carreira,
levada sob o lema de "me-
tamorfose ambulante". Ir-
reverente, conversa com
Deus, numa DDI (Disca-
gem Direta Interestelar),
ou ftistiga as mazelas do
país (Não fosse o Cabral,
com a inimaginável cola-
boração de Little Richards
e Bocage). Escava nas ori-

Tanam-Pallavi do lado A, que
chegam a 41/2 e 51/2 batidas.
Shankar toca com um violino
duplo de 10 cordas, de formato
circular, que ele mesmo inven-
tou. O Instrumento atinge a ex-
tensão de um naipe de cordas de
orquestra, embora neste LP L.
Shankar utilize apenas os regis-
tros de viola e violino. O violino
duplo produz o que ele classifica
de sympathetic effects, uma es-
pécie de eco, pelo toque simultâ-
neo dos dois braços através do
arco. Exótico? Apenas a princí-
pio, antes do ouvinte romper a
fronteira das diferenças harmó-
nicas e deixar-se conduzir pelo
perceptível virtuosismo desse
genial mestre indiano de 33
anos. (Tárik de Souza).

Who's to Know
(ECM/Ariola). Com L. Shankar
(violino duplo e tamboura),
Umayalpuram K. Sivaraman
(mridangan), Zakir Ussain
<tabla) e V. Lakshminarayana
(tala). Composições de L.
Shankar, gravadas em
novembro de 1980 no
Tonstudio Bauer, Ludwigsburg.
Qualidade da gravação:
ótima.

£k ponte de popularização da
XSL música indiana no Ociden-
te foi estabelecida pelos Beatles,
via George Harrison. Nem o eru-
dito Yehudi Menuhin nem o jaz-2àsta "cósmico" Sun Ra conse-
guiu difundir na proporção dos
Beatles o trio instrumental bási-
co indiano, formado pelo sitar, a

tabla e a tamboura. Excomun-
gado pelos puristas de seu pais,o principal artífice dessa ligação
pelo lado de lá, Ravi Shankar,
esteve até no Brasil mostrando
os ragas — peças que obedecem
a atmosfera da execução, escri-
tas conforme períodos do dia.

Revelado aos ocidentais porsua associação com o guitarrista
inglês John Mc Laughiin (o
Mahavishnu ou "compaixão di-
vina, força e justiça"), outro mú-
sico indiano, L. Shankar, atuou
nos grupos Shakti e na One
Truth Band, tocando uma mis-
tura musical de rock e jazz.Aqui, ele volta aos compassos
complexos da música erudita
sul-indiana. Há divisões de tem-
po nos 22 minutos da Ragam-
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IO ACADEMIA I

PROFESSORA

DE DANÇA E DE

VIDA,

COMEMORA OS

55 ANOS

Incluindo ¦
BEN KINGSLEY

Melhor Ator
RICHARD ATTENBOROUGH

Melhor Diretor

ainda para 83 tem programada uma
temporada em Brasília ("Tem uma tur-
ma me esperando") e já recusou dar
aulas num prédio do Leblon (o síndico
do prédio procurou-a pois todos os mo-
radores estavam interessados em des-
vendar o que são os cruzados e os troca-
dilhos andantes).

O apartamento com quatro
I cadeiras e um sofá de cour-
vin, Antonieta, falante e fu-

¦¦ mando um maço de cigarros
por dia, troca na vitrola o Tangos eter-
nos, da Cuban Tipical Orchestra, peloGafieira Tiradentes, do maestro Heral-
do Reis e Orquestra Reversom (na capa
do disco, as pernas dos dançarinos são
as de Antonieta e seu parceiro Mário).
Ensina o passo arrabalero e em seguida
o puladinho e o S em três tempos.
Enquanto isso fala da vida, da infância
em Manaus, onde nasceu, dos saraus,
das declamações que fazia para as vi-
sitas:

— Acho muito bom, desinibe a crian-
ça. Por isso, minha neta de três anos,
Cristiane, já dança todos os ritmos.

A designação através da dança mui-
ta gente conseguiu, garante Antonieta,
que lembra a namorada de um rapaz,
seu aluno, que disse: "Depois de apren-
der a dançar, ele aprendeu a abraçar
muito melhor". E uma aluna (há mais
de um ano a professora amazonense deu
aulas para uma turma do Partido dos
Trabalhadores em São Paulo) escreveu
no livro que Antonieta trouxe de recor-
dação: "Você foi a melhor terapeuta queuma psicóloga já teve; Veroca".

Uma eterna festa é como outra psicó-loga, Maria José Heim, 40 anos, morado-
ra de Copacabana, define a casa de
Antonieta, mulher simples cheia de vi-
vència e generosidade, como afirmam
todos os alunos. Oito filhos (sete vivos),
freqüentadora de gafieiras, quando es-
ses locais ainda eram mal vistos, 35
anos dando aulas, Antonieta é também
professora de vida. Lindaura Venina da
Silva, artesã de 55 anos que dá de pre-sente a Antonieta os vestidos de aniver-
sário, lembra muito bem a depressão
que entrou há oito anos logo depois da
separação.

Baixinha (l,49m, 46kg), calçando sa-
patos 34 (os de salto baixo são os melho-
res para dançar), Antonieta não tem
papas na língua e alerta que para ser
professor não basta saber dançar: "É
preciso ter didática." E tem suas reser-vas para aqueles que ao som de umsamba jogam a dama para o alto, ou pordebaixo das pernas:Samba é samba, rock é rock —
sentencia.

Preocupados com o futuro de Anto-
nieta, seus alunos movimentam-se paraconseguir que ela faça parte do quadrodo Estado como professora de dança,
pois seu trabalho nesses 35 anos temsido o de valorizar a música brasileira enossa cultura popular. Mas no momen-
to o sonho de Antonieta é outro. Ossonhos, aliás. Um é de dançar um tango
em Buenos Aires:

Gosto de dançar san .a-canção,
maxixe, mas a minha sensibilidade fica
a flor da pele mesmo quando danço
tango. Sinto até um arrepio.

O outro sonho é conhecer sua madri-
nha de batismo, Dona Maria Isabel de
Orleans e Bragança, a Condessa de Pa-ris, de quem Antonieta teve a última
notícia em 1949. Sua madrinha moravaentão na Quinta dos Anjinhos, em Cin- •
tra, Portugal.

Ela foi a Manaus com 15 anos emeu avô, Comissário-Geral do Estado
do Amazonas, pediu-lhe que me batizas-
se. Foi ela quem escolheu o meu nome,
Maria Antonieta, como a da França.

Sonhos à parte, a emoção desta se-mana (que a deixa rouca) é a festa dehoje que, sabe, ficará lotada pelos seusalunos (só no momento tem 50):Eu peço para todos falarem comi-
go porque fico tão tonta que não vejo
ninguém. Ano passado até rasgaram o
meu vestido.

Mara Caballero
UANDO Fernando Gabeira
lançou a política do corpo,

Ml. nào imaginava que num
quarto-e-sala da Avenida

Mem de Sá, de paredes verdes e sinteco
gasto (décor muito diferente da praiaem frente ao Sol de Ipanema), uma
professora de danças da antiga Acade-mia Moraes ensinava os tradicionalissi-
mos passos de tango, samba e bolero, aomesmo tempo que — sem alarde 
abria a cabeça de seus alunos.

Eram professores universitários, mé-dicos, sociólogos e um expressivo con-tingente de psicólogos e psicanalistas
que descobriam os encantos de dançarnas gafieiras, então numa ascensão di-retamente ligada à decadência das dis-cotecas.

São eles — somados aos inúmeros
alunos que a professora Antonieta tevena Academia Moraes — estão promo^vendo este ano (como no ano passado)sua festa de aniversário. Hoje às 9h danoite na Gafieira Estudantina (PraçaTiradentes) com a orquestra do maestro
Raul de Barros, canja de Paulo Moura,
show de tango de Amauri e Leni e umde polca pela própria aniversariante (55anos), depois de ter aprendido a verda-
deira polca filandesa em vários fins-de-semana em Penedo.

Se nos meados da década de 70 Anto-nieta amargou dias difíceis (a última
filial da Academia Moraes fechou suas
portas em 1973), hoje ela se espanta aorecusar alunos por falta de vagas (há até
uma fila de espera). Com gestos largos, ocorpo quase dançando enquanto fala,seu dia começa com aulas individuais
às 9h da manhã, continua com aulas
coletivas de 3h da tarde às 9h da noite,
inclusive sábado.

Toda noite ainda vai á gafieira, ondadança até às 3h da manhã. O que asustenta é o mel, garante Maria Anto-
nieta Guaycuruz de Souza. Mas aindavai encontrar tempo para dar aulas na
Estudantina. Usando o jargão dos seus
alunos (classe média, nível superior,
moradores da Zona Sul na maioria),
Antonieta sugeriu a Isidro (proprietárioda Estudantina), a criaçáo de "um espa-
ço cultural!' nos horários ociosos da
gafieira.

A filha de Venina aconselhou-a aaprender a dançar com Antonieta e as
primeiras aulas eram uma mistura deemoções. Venina, cabeça branca, chora-va a cada passo aprendido:Era um pouco do meu sofrimento
e do contentamento que sentia.

Conheceu pessoas, saiu da fossa, tema sua turma (aí incluída Antonieta),
dança nos bailes de sábado à noite."Também me chamam de Santo An-tonio", conta Antonieta, que recorda osmuitos casamentos que saíram das suas1aulas como o do professor de portuguêsFernando Luís Viana Cruz, 31 anos, com-a professora de neurofisiologia da Uerj,Eliana Volchan, 28 anos, juntos há oitomeses.

MERICANOS, franceses
também já procuraram Anto-
nieta e tem pelo menos uma

¦¦ aluna misteriosa. É a mulher
de um cônsul que chega ao apartamen-
to da avenida Mem de Sá de carrão e
chofer para ter duas aulas semanais.
Antonieta não dá o nome:Já pensou se ela é seqüestrada? A
gente vai em cana — brinca.

A própria também prefere não reve-
lar a identidade. Nenhum motivo grave:simplesmente ele quer fazer uma sur-
presa ao marido no fim do ano, mostran-
do tudo o que aprendeu com Antonieta:Nas recepções sinto que as pes-soas dançam comigo por uma obrigação
social. Agora ele também vai dançar
comigo por prazer.

Dia e hora dessas aulas ainda a com-binar pois a agenda de Antonieta estácheia. No inicio deste ano deu aulasespeciais no Sindicato dos Artistas e
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PAGODES

A NOVA GEOGRAFIA DO SAMBA

i"Domingo, lA na casa do VaviS, Teve d6cada de 60, todo ano dava um pagode tos) e os amlgos, que costumam cotizar-se demolidor, cntrosa-se no coro de Tc Gos- cantar um partldo no fundo do botcco
i um tremendo pngode Que voce nein cm Junho. para comprar a comlda e a bebida indis- to, samba que esta sendo lanpado (com a ("Cuidado vov6, t& pisando de um lado

Ipodo 

ininginar" A idGia de intimidade acompanha o pensAveis. letra dlstrlbulda na hora) no pagode dos srt / flea quieto meu neto / tou pisando" (No Pagoda do Vav4, Paulinho da Viola 1972) pagode, que tambtm serve de bolsa de Anita de Sales Nobre, que mant6m autores, Mauro Dinl/, e Adllson Victor. certo"), Djanira conciui desanlmada: "O

emprego 

para musicos e autores. Geral- com o marido, o engenheiro e empreitelro Carlos Alberto Costa Leite, o Careca, pessoal que vem aqul 6 tudo chegado &
71. i c mente nao se fala em cachfc, mas pelo Jofio Eduardo Nobre, 0 unico pagode dono do bar do mesmo nome que movi- gente. Acaba sobrando pouco pagante".

1 arlK "e oouza^ menos os musicos de sustentac;ao ("prin- numa pensSo no Centra da cidade, tain- menta uma esquina de Madureira, tr6s Uma semana atrSs, 0 pagode rolou "at6
cipalmente 0 cavaco, que 6 instrumento b6m promove reuni6es mais fechadas. Da vezes por semana, explica que a diferenpa quatro e mela, porque casa de pagodeiro

; -- pagode Testa com comlda nobre", como define Argemiro) ganham tr6s festas por ano em sua casa em Vila 6 a "boca de ferro" (microfone). Nas rodas nao pode mandar embora". O conjunto***¦ B bebida de caraterlntimo , de cig Qr$ 1 mil 500 a Cr$ 3 mil por um Isabel, com 12 horas de duragao ("das 10 de samba 0 microfone 6 indispens&vel. Senzala "que estava para acabar", depoismestre Camara Cas- pagode que pode significar at6 mais de da noite as 10 da manha") e ensina 0 Mas o Xod6 de Oswaldo Cruz, por exem- de ter acompanhado Leci BrandSo, Jorge' cudo em ®e" Dicionario horas de trabalho. No minimo ha a segredo da resistdncia dos convivas: "As plo, adepto do microfone, garante que Aragao e ter tocado nos comicios doFolclore, nao e novidade. O que na de "ajuda de custo" ou "bebida e comida tr6s da manha, quando 0 pessoal ja esta n&o perdeu suas caracteristicas de pago- deputado federal Jorge Leite (PMDB-RJ),novo, princlpalmente nos suburbios do gratis" para os animadores da festa "na ficando bebado, sirvo uma sopa de sir! de. "Aqui, quem chegar ta bem chegado" "abandonado ap6s as eleieoes", reergeu-Rio, e que 0 pagode, como define o com- intimidade", como ainda 6 conhecido o para a rapaziada voltar 4 razao. As seis, — descreve Neguinho J61a, outro pago- se no boteco do Carlinhos e da Djanira e
positor e pagodeiro Nei Lopes vlrou mo- pagode da Neide, por exemplo, apesar da uma dobradinha com arroz e, la pelas 10, deiro que faz a rota do suburbio incessan- ja prepara a gravag&o de um LP. Serestei-da. A cada semana pjpocam dois ou tres superpopulaQao. Luciana Rabello toca a saideira com cafe da manha". temente. Numa roda de samba, as atra- ro, o cantor Ribeiro Filho, "28 anos denovos enderecjos onde se reunem infor- cavaquinho e frequenta a Doca: "A16m do Os pagodes sao ecumenicos. Anita e gdes flxas ja v6m anunciadas nos pros- meio artistico", solta a voz bem colocada

S .V'HJa, samC"®pas , eventuallyiente lugar ser um barato, a gente precisa tocar Joao recebem tanto os novos Luis Carlos pectos, como os 2 mil que Djanira (Batis- no meio da roda, antes de partir para seuate seresteiros e choroes) para mostrar e nao mais onde". Reconhece a neces- da Vila e Carlos Date, quanto o veterano ta da Crus) "do Jongo" distribui por Ma- rotelro de clubes e casas noturnas subur-; - producao nova, impedldadeescoarpelo sidade da abertura ao publico desses es- Geraldo Babao, do Salgueiro. Aniceto do rehal Hermes e Madureira para anunciar banas.
' bloquelo de divuigagao das radios e das pag0s: " Afinal, 0 pessoal precisa defender Imperio chega de surpresa no Terreirao seu Fundo de Botequim, dos sabados.propnas quaaras ae escoias ae samoa 0 ,jeie» m3S nao troca por nada 0 pagode da Doca onde flul um choro com flauta e Para ela, que mant6m o lugar com seuAconstatacao aessa nova iase ae mar- costuma acontecer na casa de sua tudo. Pede llcenga ao flautista e canta marido, 0 partideiro Carlinhos Vov6 (ir- mm mm as npnhum nntm nacmrtn: ginalidade go samba 6 do mesmo Nei numa yila no Cosme VelhQi com Ingrata um de Seus partidos em estilo mao e pai de criacao da Doca), mais 0 liiT nroietouTantos arti^sLopes que pode ser encontrado, por quintal e varanda. Nao ha periodicidade antigo, versos feitos na hora. Wilson Mo- fllho, Oswaldo Luis, que atende ao bal- I I nuantoodocasticoCaciaue

V exemplo, aos domingos no Terreirao da ^em avisQ pr6vlo para que comparegam reira, parceiro de Nei Lopes (Gostoso Ve- cao, n*o ha diferenca entre roda de sam- JLVJL de Ramos rs6 vendemosDoca (ver calend&rio dos pagodes), tocan- apenas os musicos (seu irmao, Rafael 7 neno, Coisa da Antiga, Scnhora Liberda- ba e pagode. Enquanto controla a cozi- cerveia e refrieerante nara nao desvir-' • merT ^X^e^no^nfrosadoTa cordas'Joel do Bandolim'Crist6v&0 Bas" de)' sorriso COnstante 6 apert° de m&° ^ ("botei a banda n0 f0g0"' e vem
festan^a, "meio familiar, meio comer- j}° de uma biblioteca abandona-
cial". Com ele concordam praticamente daj ce, Pe'° Estado. Considerado,

1 ArgetMro da Velha da Por- Pineiro da atual
60 autor de A Chuva a seu 0

na organizagSo do pagode Jorge Aragao, Almir Guinetto,
de Oswaldo Z6 Luiz, 40 t6cni- Arlindo Cruz, 0 grupo Fundo de

autor de Todo um sucesso Carvalho,
de Roberto Ribeiro. "Cada vez se afunila autores, grandes sucessos como Vou Fcs-
mals 0 - reclamam os dois. ^ Coisinha do e Peda^o de

¦ Tambem a dupla Mauro Diniz, T 'no primelro LP,De p6no tivemoi
estudante de Educa^ao Fisica, filho de de receber o cache de grava<jao atraves dft
Monarco, da Velha Guarda da Portela, outros musicos, porque nao eramos pro-
Adllson Victor, 34 anos, compositor de nssionais ). A fllha do saxofonista, M^r-
Horizonte Melhor e Grande Erro (suces- cia Moura, 26 anos, administradora, nao
so de Beth Carvalho), endossa as queixas. HT t falha uma noite ( s6 fechamos na quarta-

^-¦Pagodeiros inveterados, encontrAveis de ^ T \ d^ alvari"ZaS en^n^Jorg^Gonqalves

| 
j de 

tradigao imemorial I

alegriCL c0m°musica Dirigido h^ 22 anos, desde a fimdacjao,

poesict O pagodC \ ULs^^fUf jlr^/ 
w(jt9Mr L1 pelos irmaos Ubirajara Felix do Nascl-

M vicia" — conciui \ \ / / MinlsWrio do Ex6rcito, presidente do blo-

^ 

pa^odexra, Dona ^ y 

^ 

'!T"ao' 
^lrani'dm^ico' 

44'vice;

autor de Noite Pelo Diaj sucesso de Alcio- ft I mento de ritmo". Orgulhoso de ja terne, fala com conhecimento de causa. w%laL ^ s i ——Aft. \ ML prestado depoimento ao Museu da Ima-
pagode organizado por sua mae, D. X-^Y ^Va MTJ 1 IA \ y* 1 I gem e do Som, "antes de muito composi-Guaracy, e Neide do Imperio Serrano \ / J \1V^™ ]L|| 1 JtHrYx J tor famoso", ele comenta que os editores
("saio na ala das baianas"), no Gremio f)( ' S fir f/1 WC*"^ /s I v*"" \ vem ao bloco assegurar, no nascedouro,
Milltar de Cascadura, aos domingos, "por \ 10 j—, ^ ,1 llmtfl Wf * /</ /S ^ 1 contratos de exclusividade de edigao de
ter condUQao na porta" cresceu: mais de I) M t y \y C [1 J (" I musicas in^ditas. "O Cacique e celeiro e

i 500 pessoas cantando e dan?ando na pe- \Zy,I// f—^ fl I raiz" — define, interrompendo a conversa
quena quadra de cimento, no galpao co- | ( > J I —^"%y\ jr / para atender ao lenddrio Seu Ramalho,
berto do clube. "A principal razao desse Is-) C 1 1 ^^vVl ILwffl] JiL / torcedor vascaino que tocava um talo de
sucesso & financeira; 0 cara nao paga \//yyyC\ \ j — C J SI mamona ate a d6cada de 60 e hoje cuida
nada pra entrar nem pra sentar. S6 paga ;!\y/^Vyf J Cg?3) X 1 \ da ilumina<;ao da quadra de Ramos. Uma
a cerveja (conforme o pagode, de Cr$ 280 Nkl.V^r / V/f/fl i Jrrizsik. f \ Infra-estrutura fundamental: principal-a Cr$ 350 a garrafe) e um tira-gosto^hi \yj/ 

y 
' " ~'' ^ 

/ V _ \ mente nas vesperas de feriados, lotam 0
lar 0 consumo de outros como a sopa de iW ¦  \Wa&Sr*^ J vicia". constata a oaeodeira e dona de
ervilhas ou a polenta com came, & razao . JCV \ •«' '¦ ". I 1 pensao Anita. Walter Nunes, 0 Walter
de Cr$ 400 por pessoa). Pode cantar WW ( \» /* J "Alfaiate", parceiro de Mauro "Bolacha"
dancar a vontade e ainda se arnsca ^.. \ j \_ || / y* / Duarte, que faz o circuito de Botafogo,
ganhar uma paquera." \ IB ( \ J garante que 0 clima caseiro do Cantinho

Arlindinho, que era 0 "organizador 1 ' ¦, \ .J da Fofoca ("Seu Alcides nao tinha alvari
musical" do pagode de Cascadura, desde / ¦ \ ^jP^^-ssy • ^ ^.. ^vs vs.. de funcionamento, vivia complicado com
SjSemaM passad^ montou pagode pr6- ; /¦ 7^^,'^ = R os flscais, mas levou o pagode ate morrer,
alguSm lhe oferece um artito indispensa- / W I[I A Quadra da Unidos de Botafogo, aos do-
vel a quase todos os pagodes, armados *" • tl • 11 I | mingos, sob 0 comando de D Djane. Nei
geralmenteao ar livre, em quintals, terre- U " 

LopeSi por sua Vez, afirma que os pago-nos e terreiros: um p&ra-quedas (Cr$ 18 deiros sao "guerrilheiros culturais, como
mil) que cubra da chuva ao menos . tia TV"!"1 "Tl A ATkY1 os antilhanos que, proibidos de tocar
grande mesa principal, onde ficam senta- W \ Ml I I 1 h K*/\l T1 1II H. tambores, inventaram as steel-bands, ou
dos os musicos e principals cantores de * * x*v/v/^*j QSescravosamericanosqueinseriamnas
pagode. A f6rmula instrumental e varia- , . . . J4J work-songs senhas de revolta e inclta-' vel, ft base de cordas e percussao, mas no Dia de branco — segunda-feira, por causa da volta ao Jogar um creme — cantada bem-sucedida. mento".mlnlmo duasinovagoessonorasjApodem trabalho. Casa de Jorge — motel.
ser atribuidas a prdtica quase diaria (s6 Boca-de-ferro microfone Mala ou Bau sem Alca — pessoa desagradavel, "dura deks quintas-felras nao hS pagodes) do sam- Papo amarelo — cavaquinho bem vagabundo, de tampo ,,

"•-- ba comunitario. Um 6 0 tan-tan ou tarn- amarelado. Musico mediocre. carregar . UEM procurar os pagodes, "ja
bora, um pequeno atabaque de mao, do Bola mal travada — sujeito chato, perturbador. Limaozinho esperto — caipirinha. M B que as escoias ja nao oferecem
tamanho de uma cuica. Outro 6 o banjo Navalha abcrta — sujeito perigoso. Cerva — cerveja. nada ao sambista", como as-
americano, que Almir Guinetto come?ou Um qualqucr — baixa soma em dinheiro. Mncoto amiiro — caldo de mocoto servido em cono severa Neguinho Joia, n&o de-
a usar no pagode pioneiro do Cacique de Fio desencapado — mulher que transa com muitos homens t 1 • ve esperar, por isso, encontrar um espeta-

\ Ramos, registrado no primeiro LP do ao mesmo tempo. Politica forte — gente poderosa. CUI0 com principi0, meio e fim. Aconse-
grupo lan?ado Id, 0 Fundo de Quintal, —— lha-se, nesse caso, um estagio intermedia-

; que ja tocou at6 em Berlim, com Paulo v~w n 4 t ATT\ A X) T f\ rio em rodas de samba como as da Velha
Moura. "O banjo 6 bom pro pagode por- ll ( i A I j Tj l\ JJA.JA.XW Guarda da Portela (domingo a tarde, no
que soa mais alto do que 0 cavaquinho" Portelao de Madureira) ou 0 botequim do

explica Mauro Diniz, que ja adotou c,ml„Ha,f.ira lidos, 49 sobrado. Centra. A ¦ Pagode do Nenem. Rua ¦ Pagode do Capau". Rua Imperio Serrano (sabados a tarde. na
\ instrumento. wguwwwir» ^ das ig hQras Aurelio Valporto, 94. Mare- 18 de Setembro, 110. Estra- Ministro Edgar Romero 114, antigo mer-

¦ "Bar do Careca". Rua ¦ Adega da Tia Jovita. Rua chal hermes. As 22 horas. da do Quitungo, Vila da Pe- cado de Madureira), onde sobrevive urn
Agostinho Barbalho, 501, Fernandes Guimaraes, 31, * Pagode do Simao. Rua In- nha. Das 14 horas em meio termo entre espetaculo e improvisa-

MAS 

ha quem siga a linha esquina com Dona Clara, Botafogo. Depois de 21 ho- tendente Magalhaes, 443. diante. cao. Sempre ha o risco da nova moda
ortodoxa, como 0 veneravel em Madureira. A partir das ras. (Tambem nos sabados e Vila Valqueire. As 22 horas. ¦ "Xod6 de Oswaldo Cruz". fazer a parte comercial desbordar o clima
Seu Leitao, 83 anos, terno 21 horas- (Tambem nas domingos no mesmo ho- ¦ Pagode da Jurema. Rua Estrada do Sap6, 229. Os- caseiro, como ocorreu com 0 botequim
bone com as cores da Porte- quartas e sextas, no mesmo rario) Mirinduba s'n° (terreno). Es- waldo Cruz. Comeya as 20 Santa Terezinha, na Penha, reduto de

I la, ciumento de um ganza metaiico que local e horario. ¦ Bar do IAB (Instituto dos porte Clube Malha Beira horas. choroes em 75, com 0 nome flcticio de
: acompanha ha 50 anos. Silencioso, dis- _ , Arqultetos do Brasil). Rua Rio. Rocha Miranda. A par- Sovaco de Cobra , sob medida para de-

creto, Seu Leitao pode ser encontrado em Ter^a-feira Conde de Iraja, 122, em Bo- tir das 21 horas. Domingo _ sigiw a nuidez do ponto de encontro.
quase todos os pagodes, cal?ando o rit- ¦ Pagode do Osmar do Ca- tafogo. Funciona as sextas e ¦ "Terreirao da Doca". Rua Rubens Medeiros Filho, mecanico, fre-
mo. Ja entra saudado por um hino que vaco. Rua General Savaget, aos sabados de 21 horas em Antdnio Badaj6s. 11. Oswal- quentadorde pagodes, diz que essadiver-
Nei Lopes compfis especialmente para n° esquina com Capitao diante. Sabado do Cruz. Depois das 14 s5o e a alegna do suburbano pobre, que
esse contemporaneo de seu pai: "Todo Rubens, ao lado do Hospital B penSao Silvio Romero. ¦ "Pagode do Mauro e Adil- horas. pode ir a pe, logo perto de casae passar a
mundo quer pegar/ no ganza do seu Lei- Carlos Chagas, em Mare- Rua Voluntarios da Patria, son Victor". Rua Pinto de ¦ "Pagode na Intimidade" noite encarando uma cerva . Nair da

1 t&o/ seu Leitao nasceu no ano/ em que c'la' Hermes. Depois das 97^ sobrado. Sextas e saba- Campos, 65 — Fundo de (Pagode da Neide). Rua Pa- Costa, advogada criada em Madureira,
acabou a escravidao". 20horas. dos a partir das 21 horas. quintal. Em Oswaldo Cruz. dre Telemaco, 161. Casca- fllha de urn delegado federal que se opoe"«• Com menor rodagem nos pagodes, _ . . , ¦ Pagode do Valerio. Rua A partir das 16 horas. dura. No Gremio Militar. De a seu espirito pagodeiro, nao sai do Xodo
mas grande entusiasmo por eles, Pauli- Quarta-feira Cerqueira Dalto, 523, Casca- ¦ "Fundo de Botequim do 15 horas em diante. de Oswaldo Cruz, porque adoro o sam-

nho da Viola, que costuma aparecer no Pundo de Quintal no Ca- dura. As 21 horas. Carlinhos Vovo e Djanira". ¦ "Pagode do Arlindinho". ba . Quer levar o Juiz da Vara onde
Terreirao da Doca levando convidados cique de Ramos. Rua Ura- a pag0cje sem Nome. Rua Estrada do Barro Vermelho, Rua Souza Cerqueira, 26. trabalha para conhecer o ambiente. Pau-

i, igualmente ilustres como Joao Bosco, nos, 1326 em Ramos. Das 22 Maxwell, 174, Vila Isabel. As 892. Em Colegio. A partir Piedade. As 15 horas. linho da Viola elogia essa prova de vitali-
garante que o pagode 6 imemorial. "Eu horas em diante. 21 horas. das 16 horas. ¦ "Pagode da D. Djane . dade. apos mais um dos penodicos
era garoto, perto da casa da minha tia em „ . , . ¦ Gremio Recreativo Rosa ""Bar da Tramela". Rua Rua Assis Bueno, n° 10. Bo- anunciosde que 0 samba foi enterrado .

1 Jacarepagua, o pessoal da rua juntava Sexta-feira de 0uro Rua Coelho Lis. j0ao Pinheiro, 551. na Pie- tafogo (Quadra da Unidos Bira. do Cacique, conciui certeiro: Nao
violao, cavaco. pandeiro e tamborim e se "Pensao Saci Pererfi da boa, 201, Oswaldo Cruz. As dade. "Horario da feira" (11 de Botafogo. A partir das 14 adiani a hloquear, porque o samba esta

II reunia. O velho Calija Larga, ainda na v _ Anita e Joao. Rua dos Inva- ~r 22 horas. da manha em diante). horas. no sangue do brasileiro .
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"Domingo, lá na casa do VavA, Teve
um tremendo pngode Que você nem
podo imaginar"
(No Pagode do Vavá, Paulinho da Viola. 1972)

década de 60, todo ano dava um pagode
cm Junho.

A idéia de intimidade acompanha o
pagode, que também serve de bolsa de
emprego para músicos e autores. Geral-
mente nâo se fala em cachê, mas pelo
menos os músicos de sustentação ("prin-
cipalmente o cavaco, que é instrumento
nobre", como define Argemlro) ganham
de Cr$ 1 mil 500 a Cr$ 3 mil por um
pagode que pode significar até mais de
oito horas de trabalho. No mínimo há a"ajuda de custo" ou "bebida e comida
grátis" para os animadores da festa "na
intimidade", como ainda é conhecido o
pagode da Neide, por exemplo, apesar da
superpopulação. Luciana Rabello toca
cavaquinho e freqüenta a Doca: "Além do
lugar ser um barato, a gente precisa tocar
e não há mais onde". Reconhece a neces-
sidade da abertura ao público desses es-
paços: "Afinal, o pessoal precisa defender
o dele". Mas nâo troca por nada o pagode
que costuma acontecer na casa de sua
máe, numa vila no Cosme Velho, com
quintal e varanda. Nâo há periodicidade
nem aviso prévio para que compareçam
apenas os músicos (seu irmáo, Rafael 7
cordas, Joel do Bandolim, Cristóvão Bas-

demolidor, entrosa-se no coro de Tc Gos-
to, samba que está sendo lançado (com a
letra distribuída na hora) no pagode dos
autores, Mauro Dinlz e Adilson Victor.

Carlos Alberto Costa Leite, o Careca,
dono do bar do mesmo nome que movi-
menta uma esquina de Madureira, três
vezes por semana, explica que a diferença
é a "boca de ferro" (microfone). Nas rodas
de samba o microfone é Indispensável.
Mas o Xodó de Oswaldo Cruz, por exem-
pio, adepto do microfone, garante que
náo perdeu suas características de pago-
de. "Aqui, quem chegar tá bem chegado"
— descreve Neguinho Jóia, outro pago-
deiro que faz a rota do subúrbio incessan-
temente. Numa roda de samba, as atra-
ções fixas já vêm anunciadas nos pros-
pectos, como os 2 mil que Djanira (Batis-
ta da Crus) "do Jongo" distribui por Ma-
rehal Hermes e Madureira para anunciar
seu Fundo de Botequim, dos sábados.
Para ela, que mantém o lugar com seu
marido, o partideiro Carlinhos Vovó (ir-
máo e pai de criação da Doca), mais o
filho, Oswaldo Luis, que atende ao bal-
cão, náo há diferença entre roda de sam-
ba e pagode. Enquanto controla a cozi-
nha ("botei a banda no fogo") e vem

tos) e os amigos, que costumam cotizar-se
para comprar a comida e a bebida lndis-
pensáveis.

Anita de Sales Nobre, que mantém
com o marido, o engenheiro e empreiteiro
Joáo Eduardo Nobre, o único pagode
numa pensão no Centra da cidade, tam-
bém promove reuniões mais fechadas. Dá
três festas por ano em sua casa em Vila
Isabel, com 12 horas de duração ("das 10
da noite às 10 da manhã") e ensina o
segredo da resistência dos convivas: "Às
três da manhá, quando o pessoal já está
ficando bêbado, sirvo uma sopa de siri
para a rapaziada voltar à razão. Às seis,
uma dobradinha com arroz e, lá pelas 10,
a saideira com café da manhã".

Os pagodes são ecumênicos. Anita e
João recebem tanto os novos Luis Carlos
da Vila e Carlos Dafé, quanto o veterano
Geraldo Babão, do Salgueiro. Aniceto do
Império chega de surpresa no Terreirão
da Doca onde flui um choro com flauta e
tudo. Pede licença ao flautista e canta
Ingrata, um de seus partidos em estilo
antigo, versos feitos na hora. Wilson Mo-
reira, parceiro de Nei Lopes (Gostoso Ve-
neno, Coisa da Antiga, Senhora Liberda-
de), sorriso constante e aperto de mão

cantar um partido no fundo do boteco
("Cuidado vovó, tá pisando de um lado
só / fica quieto meu neto / tou pisando
certo"), Djanira conclui desanimada: "O
pessoal que vem aqui é tudo chegado à
gente. Acaba sobrando pouco pagante".
Uma semana atrás, o pagode rolou "até
quatro e mela, porque casa de pagodeiro
não pode mandar embora". O conjunto
Senzala "que estava para acabar", depois
de ter acompanhado Leci Brandão, Jorge
Aragão e ter tocado nos comícios do
deputado federal Jorge Leite (PMDB-RJ),"abandonado após as eleições", reergeu-
se no boteco do Carlinhos e da Djanira e
já prepara a gravação de um LP. Serestei-
ro, o cantor Ribeiro Filho, "28 anos de
meio artístico", solta a voz bem colocada
no meio da roda, antes de partir para seu
roteiro de clubes e casas noturnas subur-
banas.

Tárik de Souza

í pagode, "festa com comida e' — M M bebida de caráter íntimo", de
m que fala mestre Câmara Cas-

cudo em seu Dicionário do
Folclore, nâo é novidade. O que há de
novo, principalmente nos subúrbios do
Rio, é que o pagode, como define o com-

: posltor e pagodeiro Nei Lopes virou mo-
• -da. A cada semana pipocam dois ou três

novos endereços onde se reúnem infor-
1 malmente sambistas (e eventualmente
até seresteiros e chorões) para mostrar a

i - produção nova, "impedida de escoar pelo
bloqueio de divulgação das rádios e das

: . próprias quadras de escolas de samba".
A constatação dessa nova fase de mar-

ginalidade do samba é do mesmo Nei
Lopes — que pode ser encontrado, por•M exemplo, aos domingos no Terreirão da
Doca (ver calendário dos pagodes), tocan-
do um reco-reco, acompanhado da mu-• lher e do filho pequeno, entrosado na
festança, "meio familiar, meio comer-
ciai". Com ele concordam praticamente
todos os pagodeiros recenseados, do vete-
rano Argemiro da Velha Guarda da Por-
tela, 60 anos, autor de A Chuva cai, a seu
parceiro na organização do pagode Xodó
de Oswaldo Cruz, Zé Luiz, 40 anos, técni-

, ? co em comunicação, da Embratel, e co-
autor de Todo Menino é um rei, sucesso•de Roberto Ribeiro. "Cada vez se afúnila
mais o mercado" — reclamam os dois.

3i Também a dupla Mauro Dinlz, 30 anos,
> estudante de Educação Física, filho de

Monarco, da Velha Guarda da Portela, e
Adilson Victor, 34 anos, compositor de
Horizonte Melhor e Grande Erro (suces->1 .so de Beth Carvalho), endossa as queixas.'-^-'Pagodeiros inveterados, encontráveis de"""""segunda a domingo, respectivamente ca-—"•vaco e violão a tiracolo divulgando seus
sambas, eles também organizam a pró-
pria festança, todo sábado à tarde num
quintal sombreado de mangueiras e ja-
queiras, cedido pelo amigo José Cabral."É preciso manter acesa a chama do
samba" — argumentam.

MAS 

nenhum outro pagode
projetou tantos artistas
quanto o do castiço Caçique
de Ramos ("só vendemos

cerveja e refrigerante, para não desvir-
tuar o ambiente"), fundado há cinco anos
no terreno de uma biblioteca abandona-
da, cedido pelo Estado. Considerado, ao
lado do extinto Cantinho da Fofoca, de
Botafogo, pioneiro da atual disseminação
pagodeira, o do Cacique lançou, entre
outros, Jorge Aragão, Almir Guinetto,
Arlindo Cruz, o grupo Fundo de Quintal,
além de ter projetado, através de Beth
Carvalho, que gravou três LPs com seus
autores, grandes sucessos como Vou Fcs-
tejar, Coisinha do pai e Pedaço de Ilusã"
("no primeiro LP, De pé no Chão, tivemoi
de receber o cachê de gravação através dt
outros músicos, porque não éramos pro-
flssionais"). A filha do saxofonista, Már-
cia Moura, 26 anos, administradora, não
falha uma noite ("só fechamos na quarta-
feira de cinzas ou quando São Pedro não
dá alvará" — ensina Jorga Gonçalves,
relações públicas do bloco): vem tocar
tambora.

Entusiasta dos
pagodes, Paulinho da

Viola afirma que se
trata de festa popular
de tradição imemorialO pagodeiro é

incansável; alegre e
animado passa a
7ioite na maior
alegria, com música e
poesia. 

"O 
pagode

vicia" — conclui a
pagodeira, Dona
Anita

Dirigido há 22 anos, desde a fundação,
pelos irmãos Ubirajara Felix do Nasci-
mento, 46 anos, o Bira, funcionário do
Ministério do Exército, presidente do blo-
co, e seu irmáo, Ubirani, médico, 44, vice,
o Cacique, que costuma desfilar no carna-
vai com 11 mil integrantes, "já fez mais
pelo samba do que muita escola". Quem
o diz, sem receio, é Bira, um negro elegan-
te e espigado, camisa vermelha social,
cordão de ouro no pescoço e sapato lus-
troso, "executante de qualquer instru-
mento de ritmo". Orgulhoso de já ter
prestado depoimento ao Museu da Ima-
gem e do Som, "antes de muito composi-
tor famoso", ele comenta que os editores
vêm ao bloco assegurar, no nascedouro,
contratos de exclusividade de edição de
músicas inéditas. "O Cacique é celeiro e
raiz" — define, interrompendo a conversa
para atender ao lendário Seu Ramalho,
torcedor vascaíno que tocava um talo de
mamona até a década de 60 e hoje cuida
da iluminação da quadra de Ramos. Uma
infra-estrutura fundamental: principal-
mente nas vésperas de feriados, lotam o
Cacique até 3 .mil pessoas. "O pagode
vicia", constata a pagodeira e dona de
pensão Anita. Walter Nunes, o Walter"Alfaiate", parceiro de Mauro "Bolacha"
Duarte, que faz o circuito de Botafogo,
garante que o clima caseiro do Cantinho
da Fofoca ("Seu Alcides não tinha alvará
de funcionamento, vivia complicado com
os fiscais, mas levou o pagode até morrer,
no ano passado") transplantou-se para a
Quadra da Unidos de Botafogo, aos do-
mingos, sob o comando de D Djane. Nei
Lopes, por sua vez, afirma que os pago-
deiros são "guerrilheiros culturais, como
os antilhanos que, proibidos de tocar
tambores, Inventaram as steel-bands, ou
os escravos americanos que inseriam nas
work-songs senhas de revolta e incita-
mento".

Arlindo Cruz, o Arlindinho, 24 anos,
autor de Noite Pelo Dia, sucesso de Alcio-
ne, fala com conhecimento de causa. O
pagode organizado por sua mãe, D.
Guaracy, e Neide do Império Serrano
("saio na ala das baianas"), no Grêmio
Militar de Cascadura, aos domingos, "por
ter condução na porta" cresceu: mais de
500 pessoas cantando e dançando na pe-
quena quadra de cimento, no galpão co-
berto do clube. "A principal razão desse
sucesso é financeira; o cara não paga
nada pra entrar nem pra sentar. Só paga
a cerveja (conforme o pagode, de Cr$ 280
a Cr$ 350 a garrafa) e um tira-gosto (há
pratos oferecidos de graça, para estimu-
lar o consumo de outros como a sopa de
ervilhas ou a polenta com carne, à razão
de Cr$ 400 por pessoa). Pode cantar e
dançar à vontade e ainda se arrisca a
ganhar uma paquera."

Arlindinho, que era o "organizador
musical" do pagode de Cascadura, desde
a semana passada montou pagode pró-
prio, na Piedade. Enquanto conversamos,
alguém lhe oferece um artito indisp.ensá-
vel a quase todos os pagodes, armados
geralmente ao ar livre, em quintais, terre-
nos e terreiros: um pára-quedas (Cr$ 18
mil) que cubra da chuva ao menos a
grande mesa principal, onde ficam senta-
dos os músicos e principais cantores de
pagode. A fórmula instrumental é variá-
vel, à base de cordas e percussão, mas no
mínimo duas inovações sonoras já podem
ser atribuídas à prática quase diária (só
às quintas-feiras não há pagodes) do sam-
ba comunitário. Um é o tan-tan ou tam-
bora, um pequeno atabaque de máo, do
tamanho de uma cuíca. Outro é o banjo
americano, que Almir Guinetto começou
a usar no pagode pioneiro do Cacique de
Ramos, registrado no primeiro LP do
grupo lançado lá, o Fundo de Quintal,
que já tocou até em Berlim, com Paulo
Moura. "O banjo é bom pro pagode por-
que soa mais alto do que o cavaquinho"
— explica Mauro Diniz, que já adotou o
instrumento.

PAPO DE PAGODE

Jogar um creme -— cantada bem-sucedida.
Casa de Jorge — motel.
Mala ou Baú sem Alça — pessoa desagradável, "dura de
carregar".
Limáozinho esperto — caipirinha.
Cerva — cerveja.
Mocotó amigo — caldo de mocotó servido em copo.
Política forte — gente poderosa.

Dia de branco — segunda-feira, por causa da volta ao
trabalho.
Boca-de-ferro — microfone
Papo amarelo — cavaquinho bem vagabundo, de tampo
amarelado. Músico medíocre.
Bola mal travada — sujeito chato, perturbador.
Navalha aberta — sujeito perigoso.
Um qualquer — baixa soma em dinheiro.
Fio desencapado — mulher que transa com muitos homens
ao mesmo tempo.

aUEM 

procurar os pagodes, "já
que as escolas já náo oferecem
nada ao sambista", como as-
severa Neguinho Joia, não de-

ve esperar, por isso, encontrar um espeta-
culo com princípio, meio e fim. Aconse-
lha-se, nesse caso, um estágio intermedia-
rio em rodas de samba como as da Velha
Guarda da Portela (domingo à tarde, no
Portelão de Madureira) ou o botequim do
Império Serrano (sábados à tarde, na
Ministro Edgar Romero 114, antigo mer-
cado de Madureira), onde sobrevive um
meio termo entre espetáculo e improvisa-
ção. Sempre há o risco da nova moda
fazer a parte comercial desbordar o clima
caseiro, como ocorreu com o botequim
Santa Terezinha, na Penha, reduto de
chorões em 75,' com o nome fictício de"Sovaco de Cobra", sob medida para de-
signar a fluidez do ponto de encontro."
Rubens Medeiros Filho, mecânico, fre-
qüentador de pagodes, diz que essa diver-
são "é a alegria do suburbano pobre, que
pode ir a pé, logo perto de casa e passar a
noite encarando uma cerva". Nair da
Costa, advogada criada em Madureira,'
filha de um delegado federal que se opõe
a seu espirito pagodeiro, nâo sai do Xodó
de Oswaldo Cruz, "porque adoro o sam-
ba". Quer levar o Juiz da Vara onde
trabalha para conhecer o ambiente. Pau-
linho da Viola elogia essa prova de vitali-
dade. após "mais um dos periodicos
anúncios de que o samba foi enterrado".
Bira, do Cacique, conclui certeiro: "Náo
adianta bloquear, porque o samba está
no sangue do brasileiro".

O CALENDARIO
Pagode do Capau". Rua

18 de Setembro, 110. Estra-
da do Quitungo, Vila da Pe-
nha. Das 14 horas em
diante.

"Xodó de Oswaldo Cruz".
Estrada do Sapé, 229. Os-
waldo Cruz. Começa às 20
horas.

Pagode do Neném. Rua
Aurélio Valporto, 94. Mare-
chal hermes. Às 22 horas.

Pagode do Simão. Rua In-
tendente Magalhães, 443.
Vila Valqueire. Às 22 horas.

Pagode da Jurema. Rua
Mirinduba s'n° (terreno). Es-
porte Clube Malha Beira
Rio. Rocha Miranda. A par-
tir das 21 horas.

lidos, 49, sobrado. Centro. A
partir das 19 horas.

Adega da Tia Jovita. Rua
Fernandes Guimarães, 31,
Botafogo. Depois de 21 ho-
ras. (Também nos sábados e
domingos no mesmo ho-
rário).

Bar do IAB (Instituto dos
Arquitetos do Brasil). Rua
Conde de Irajá, 122, em Bo-
tafogo. Funciona às sextas e
aos sábados de 21 horas em
diante.

Pensão Sílvio Romero.
Rua Voluntários da Pátria,
97, sobrado. Sextas e sába-
dos a partir das 21 horas.

Pagode do Valério. Rua
Cerqueira Dalto, 523, Casca-
dura. Às 21 horas.

Pagode sem Nome. Rua
Maxwell, 174, Vila Isabel. Às
21 horas.

Grêmio Recreativo Rosa
de Ouro. Rua Coelho Lis-
boa, 201, Oswaldo Cruz. Às
22 horas.

Segunda-feira
¦ "Bar do Careca". Rua
Agostinho Barbalho, 501,
esquina com Dona Clara,
em Madureira. A partir das
21 horas. (Também nas
quartas e sextas, no mesmo
local e horário.MAS 

há quem siga a linha
ortodoxa, como o venerável
Seu Leitão, 83 anos, terno e
boné còm as cores da Porte-

la, ciumento de um ganzá metálico que o
acompanha há 50 anos. Silencioso, dis-
creto, Seu Leitão pode ser encontrado em
quase todos os pagodes, calçando o rit-
mo. Já entra saudado por um hino que
Nei Lopes compôs especialmente para
esse contemporâneo de seu pai: "Todo
mundo quer pegar/ no ganzá do seu Lei-
tão/ seu Leitão nasceu no ano/ em que
acabou a escravidão".

Com menor rodagem nos pagodes,
mas grande entusiasmo por eles, Pauli-
nho da Viola, que costuma aparecer no
Terreirão da Doca levando convidados
igualmente ilustres como Joáo Bosco,
garante que o pagode é imemorial. "Eu
era garoto, perto da casa da minha tia em
Jacarepaguá, o pessoal da rua juntava
violão, cavaco, pandeiro e tamborim e se
reunia. O velho Calça Larga, ainda na

Terça-feira
¦ Pagode do Osmar do Ca-
vaco. Rua General Savaget,
n° 2, esquina com Capitão
Rubens, ao lado do Hospital
Carlos Chagas, em Mare-
chal Hermes. Depois das
20horas.

Domingo
"Terreirão da Doca". Rua

Antônio Badajós. 11. Oswal-
do Cruz. Depois das 14
horas.

"Pagode na Intimidade"
(Pagode da Neide). Rua Pa-
dre Telêmaco, 161. Casca-
dura. No Grêmio Militar. De
15 horas em diante.

"Pagode do Arlindinho".
Rua Souza Cerqueira, 26.
Piedade. Às 15 horas.

"Pagode da D. Djane".
Rua Assis Bueno, n° 10. Bo-
tafogo (Quadra da Unidos
de Botafogo. A partir das 14
horas.

Sábado
"Pagode do Mauro e Adil-

son Victor". Rua Pinto de
Campos, 65 — Fundo de
quintal. Em Oswaldo Cruz.
A partir das 16 horas.

"Fundo de Botequim do
Carlinhos Vovô e Djanira".
Estrada do Barro Vermelho,
892. Em Colégio. A partir
das 16 horas.

"Bar da Tramela". Rua
João Pinheiro, 551, na Pie-
dade. "Horário da feira" (11
da manhá em diante).

Quarta-feira
¦ Fundo de Quintal no Ca-
cique de Ramos. Rua Ura-
nos, 1326 em Ramos. Das 22
horas em diante.

Sexta-feira
¦ Pensão Saci Pererê da
Anita e João. Rua dos Invá-
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APENAS UM POVO

DIFERENTE

jn S gestões prosseguiam, demoradas. De-
Pois de dois meses de negociações os
líbios decidiram ficar com as armas e

mm mÊm devolverem os aviões de navio. Os bra-
sileiros disseram que os aviões poderiam vir de
navio, mas queriam as armas de avião. A essa
altura os tripulantes já eram "donos" do hotel. No
mastro, à porta do hotel, havia uma bandeira da
Líbia e outra do Flamengo. Apesar de tudo que
aprontavam, os tripulantes eram adorados por
to'dos os empregados do hotel. Aí entra o charme
do brasileiro. Tinham chamado o gerente para
fazer parte do seu time. o Hércules F.C. Na batuca-
da. além do Abdulf. foram incorporados mais dois
recepcionistas e quatro .camareiras, que ja tiravam
o samba no pé. Madeira ficou noivo da telefonista
para facilitar as comunicações com o Brasil Alei-
des quebrava o galho do recepcionista da madru-
gada. substituindo-o enquanto ele ia ver a namo-
rada que trabalhava num night club. Silveira
ensinou a todo o pessoal da cozinha a tocar
frigideira.

Depois de seis meses, as negociações voltaram
a estaca zero. Os libios decidiram mandar so os
navios, sem armas e sem aviões. Os tripulantes no
entanto ja tinham se tornado figuras populares em
todo o pais. Na época do Carnaval organizaram
um bloco de sujos e saíram pelas mas de Tripoli. O

Hercules F. C. continuava invicto. Silveira estava
namorando a filha do Ministro do Petróleo.

Foram três anos de negociações. Um dia, nos-
so embaixador na Líbia chegou ao hotel e disse
que a tripulação deveria se apresentar manhã
seguinte às lOh para regressar ao Brasil. A socie-
dade líbia ofereceu uma festa aos tripulantes como
nunca houve igual no Norte da África. Até a
mulher do Kadafi compareceu. Ao final, com o dia
clareando, muitos choros durante as despedidas.
As 10 hs os tripulantes chegaram ao aeroporto e se
apresentaram ao embaixador.

— Cadê o resto? — perguntou o embaixador
olhando para os dois.

Bem, os outros 33. como era de se esperar,
ficaram na Líbia. Sete tornaram-se técnicos de
futebol: seis formaram um conjunto musical de
grande sucesso na África; cinco resolveram criar
uma escola de samba; trés abriram um terreiro de
macumba, outros dois fundaram a Loja do Brasil,
vendendo café. palha e artesanato (tudo contra-
bandeadoi; seis instituíram o jogo do bicho em
Tripoli. Madeira casou-se com a telefonista. Alei-
des foi trabalhar na loja do Mohamed e Silveira
tornou-se chefe do gabinete do Ministro do Pe-
troleo.

Nem melhor, nem pior. Apenas um povo muito
diferente.

DURANTE 

a Copa dn Espanha acompa-
nhel atento o comportamento do nosso
torcedor e comparel-o com os demais
presentes naquela Babel do Futebol,

Cheguei ã conclusão — e escrevi a respeito — de
que o povo brasileiro não tem similar 110 planeta.
Como Salgueiro: nem melhor, nem pior, apenas
um povo diferente.

Observo agora os tripulantes libios em Ma-
naus, à espera que os governos concluam a novela"Adeus às Armas". Passados os primeiros dias, os
líbios se recolheram a seus quartos nos hotéis e
não sâo vistos nem pelas camareiras. Reclusos,
silenciosos, parecem passar os dias rezando. Ape-
nas de um dos quartos escapa um ruído regular, de
copos e garrafas: 6 o piloto irlandês, que já bebeu
um rio Amazonas de cerveja. De resto, o hotel
mantém sua rotina. A cidade já se esqueceu dos
tripulantes libios. Me pergunto então: como seria
se o caso fosse inverso?

Digamos que o Brasil resolveu enviar quatro
aviões carregados de armas para o governo do
Iémem do Norte. Houve uma pane num dos Hércu-
les e os quatro se viram obrigados a descer em
Tripoli. Enquanto os governos iniciavam as ges-
tòes para liberar os aviões, os 35 tripulantes brasi-
leiros foram encaminhados ao Hotel Mediterra-
nean. Já na recepção, dava para perceber que
aqueles homens não vinham de um pais igual aos
outros. Quando Abdulf Trika, um diplomata libio
encarregado de assessorar os brasileiros, recontou
os tripulantes, só havia 33.

Faltam dois! — gritou.
Apareceu logo um tripulante brasileiro para

dizer que o libio estava errado.
Não senhor. Estão todos aqui — disse Sil-

veira. — Pode contar.
A tripulação estava espalhada pelo hall do

hotel. A maioria — uns 20 — amontoada a volta do
recepcionista: tem água quente? qual é a moeda
local? Eu queria um quarto de frente! A televisão é
a .cores? Quero ficar no mesmo quarto que o
Silveira! Que se faz à noite? Onde se pode ver um
show de striptease? O recepcionista estava à beira
da loucura. Os outros tripulantes, circulavam, por
ali, desgarrados. Um paquerava a mocinha do
stand de turismo; outro tentava se entender com
um carregador perguntando se já tinha ouvido
falar em Pelé?; um terceiro mexia num orelhão
libio tentando arranjar um jeito de falar para o
Brasil sem pagar.

Abdulf refez a contagem e dessa vez só encon-
trou 31 tripulantes.

Você não tá contando certo. Abdala —
disse Silveira — Deixa que eu conto. /

SILVEIRA 

já estava chegando ao L
fim'quando entraram dois tripu- ^—
lantes, o Madeira e o Alcides, pela
porta principal-carregados de sacolas.

Dirigiram-se ao companheiro.
Rapaz, descobri uma lojinha aqui ao lado...

O negócio aqui é roupa de pele de camelo —
disse Madeira metendo a mão na sacola — Olha só
esse paletó... sabe quanto?

De repente parou tudo para os três conversa-
rem sobre compras. Abdulf olhava a cena com
espanto. Silveira remexia as sacolas.

Se você quiser comprar alguma coisa na
lojinha — disse Alcides — fala comigo. O dono já
ficou meu chapa... o Mohamed... me deu o maior
desconto.

Abdulf lembrou a Silveira que ainda faltavam
dois tripulantes.

Encontramos com eles na rua — disse Alei-
des —- estavam procurando, uns tamborins e um
bumbo.

Madeira virou-se para Abdulf e, como bom
brasileiro, mandou:

Onde se pode comprar um bumbo aqui em
Tripoli?

Abdulf não entendeu. Madeira não se deu por
vencido.

Bumbo... manja bumbo? Aquele instru-
mento que a gente bate assim — e reforçou com
gestos — bum... bo; bum... bo; bum... bo.

Depois de quase duas horas de conversa o
hotel conseguiu acomodar os brasileiros. No mo-
mento em que a tripulação subiu para os quartos
os recepcionistas suspiraram fundo. Nem chega-
ram ao final do suspiro: os telefones começaram a
tocar. Não tá saindo água quente! A televisão só tá
pegando em preto e branco! Será que dá pra
conseguir mais um travesseiro? Onde é que liga o
ar condicionado?

O hotel com seus 1.508 hóspedes passou a
funcionar em funçáo dos 35 brasileiros. Segundo
um estudo da UNESCO, um brasileiro em viagem
pelo exterior dá o mesmo trabalho que oito norte-
americanos, 18 canadenses, 23 noruegueses e 89
russos (desde que não sejam espiões, é claro). A
qualquer hora do dia ou da noite havia um tripu-
lante na recepção ou ao telefone, fazendo alguma
solicitação: Será que vocês podiam emprestar
uma frigideira? Onde é que nós podemos alugar
uns camelos? Tem algum campinho de futebol
aqui por perto?

As gestões entre os governos da Líbia e do
Brasil se arrastavam com lentidão. Os libios que-
riam enviar as armas de volta ao Brasil de navio. O
Governo brasileiro reagiu afirmando que tal deci-
sâo não parecia lógica nem razoável. No hotel,
toda noite o couro comia. Os tripulantes organiza-
ram uma batucada que se ouvia até em Tobruk.
Uma noite o gerente do hotel subiu para reclamar,
abriu a porta do quarto e. surpresa: deu de cara
com Abdulf tocando reco-reco.
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LIÇÕES DA ESPANHA PARA A DEMOCRACIA

O 
pacto 

do Rei e

as tramas

brasileiras

Juan ILinz

APÓS 

a morte de Franco, a Espanha passou
por uma transição política que liquidou
com o regime autoritário e instaurou uma
nova democracia pela qual, com as elei-

ções de outubro de 1982, um socialista tornou-se
Primeiro-Ministro pela primeira vez na História do
país. A transição espanhola, que tem sido qualifica-
da de reforma pactada ou de ruptura pactada,
dependendo da perspectiva política sob a qual se
encaram os acontecimentos (sendo ambas em certa
medida descrições apropriadas do processo), consli-
tui um dos mais interessantes modelos de redemo-
cratizaçáo no qual os fatores externos representam
um papel pequeno e que não envolveu qualquer
forma de violência ou de sublevação em larga
escala. Na realidade, a transição foi iniciada porsucessores legais e legítimos de Franco no interior
do quadro constitucional por ele criado, muito
embora ela cedo viesse a desmantelar o regime,
promulgar uma nova constituição e afinal transferir
o poder à oposição.

Como, em minha opinião, o sistema políticoautoritário do Brasil não se alterará por pressões
externas, nem é provável que seja derrubado violen-
tamente, e como os governantes decidiram tornar
possível, gradualmente mas com hesitações, uma
transição para a plena democracia sem ceder o
poder, pode ser proveitosa uma comparação com a
experiência espanhola. Tal comparação terá de
levar em conta semelhanças e diferenças entre os
dois países, seus regimes autoritários e os processos
políticos da transição.

A origem e as circunstâncias do estabelecimento
M de 11111 regime autoritário não podem ser

/ % ignoradas na análise de sua crise, colapso ou
X J&. transformação. O regime de Franco tem suas
origens na crise da República, num contexto geralmente»visto como pré-revolucionário, em conseqüência de um
golpe militar que deu início a uma revolução e a uma
sangrenta guerra civil. Embora seja exagerado falar de I'
milhão de mortos, a constante referência a este número
tem sido mais que real em suas conseqüências.

A guerra, entretanto, terminou em 1939. mais de 36
anos antes da morte de Franco. A memória histórica da
Guerra Civil refletia-se no desejo de paz de quase todos
os espanhóis, um desejo manifestado nas pesquisas de
opinião da última fase do regime de Franco. A prolundi-dade da crise dos anos 30 constituiu uma lição para quese evitassem os erros do passado. Simultaneamente, em
36 anos a maioria dos protagonistas políticos de relevo de
1936 morrera ou passara da idade de representar algum
papel na transição, enquanto novas gerações se forma-
vam e mesmo partilhavam consideravelmente do poderdentro do regime autoritário.
Não esqueçamos que o Rei Juan Carlos nasceu em 1938,
o Primeiro-Ministro Suarez em 1932 e o líder do Partido
Socialista Operário Espanhol. Felipe Gon/alez, em
1942. As novas gerações, quaisquer que fossem seus
vínculos com o regime reinante desde 1939, não podiama ele identificar-se da mesma maneira que aqueles que
por ele haviam lutado na guerra.

O final dos anos 7Ü e o início dos anos 80 não estão
assim tão longe de 1964, de modo que. no Brasil, alguns
dos personagens políticos de então ainda são figuras de
ielevo, podendo a questão da renovação de geraçõesdiferir de alguma maneira do caso espanhol. Existe,
entretanto, uma diferença fundamental entre a crise da
democracia brasileira, tal como resolvida com o golpe e a
subseqüente repressão, e a Guerra Civil espanhola. A
herança é de certa forma mais ambígua, podendo o
período prê-autoritário ser encarado a uma luz mais
favorável. Verifica-se menor necessidade de reavaliar
erros de uns e de outros, e, em conseqüência, talvez,
menor preocupação em evitar tensões e conflitos e em
buscar o consenso.

O regime espanhol surgiu em grande parte como
uma ditadura militar, mas a Guerra Civil mobilizou um
vasto espectro de forças civis, inclusive um considerável
componente fascista e, em tases posteriores, diferentes
grupos conservadores católicos, além de monarquistas.
A restrita heterogeneidade do regime e a desmilitariza-
çáo sob Franco, associadas à sucessão de gerações,levaram, no interior do regime e entre todos aqueles quelhe deviam obediência, a uma complexidade política queindubitavelmente contribuiu para possibilitar o processode reforma.

Por outro lado, a personalização cio regime na
pessoa de Franco foi importante, na medida em que odefinia como condenado a mudar e a terminar com sua
morte, forçando a elite que herdou seus poderes a agircom rapidez em 1975-76. Apesar das instituições criadas
pelo regime, ele podia ser encarado e definido como uma
forma pessoal de Governo. Na verdade, como disse
Suarez em um de seus discursos, "a liderança excepcio-
nal de Franco náo poderia ser substituída por quem quer
que fosse".

Existem, entre a Espanha e o Brasil, consideráveis
diferenças que, paradoxalmente, podem de alguma for-
ma complicar a transição brasileira. Não existe a proba-bilidade de algum acontecimento como a morte de
Franco para dar início a um rápido processo de mudança
do regime. Os erros do regime surgido em 1964 não
podem ser imputados a uma pessoa, recaindo em grande
parte sobre uma instituição, as Forças Armadas.

O lato de que o processo deeisório permaneceu nas
mãos dos militares significa que eles também devem
tomar decisões no processo de redemocratização. em
contraste com o que aconteceu na Espanha, onde os
militares poderiam ter exercido poder de veio, mas nãocumpriam qualquer papel legal no processo deeisório sob
a Constituição Iranquista. Na Espanha, o processo derelorma eslava nas mãos de políticos do regime, do
gabinete, do Conselho do Reino, da legislatura, das
Cortes, sob o controle do monarca-chefe-de-estado.

Em todos estes organismos estavam representados
altos oficiais, a liderança orgânica das Forças Armadas
podia ser consultada e tinha de ser convencida a não se
opor, mas não havia motivos para aprovar ou desaprovar
lormalmente as decisões com as quais podia sentir-se
comprometida, desde que fossem tomadas legalmente edesde que. naturalmente, a ordem fosse mantida e náo severificasse um vazio de poder ou qualquer súbita transfe-
rência não pautada por regras legalmente estabelecidas.

O lato mais saliente da transição espanhola é que o
custo da manutenção do regime, e mesmo o custo deuma reforma lenta, era alto em termos de contestação
crescente, possível necessidade de repressão, ilegitimida-
de internacional no contexto europeu; ao mesmo tempo,
o desenvolvimento econômico dos anos anteriores, amudança de gerações, os vínculos estabelecidos entre a
oposição moderada e homens do regime, a restrita
mobilização de que era capaz a Oposição, exceto no PaisBasco, o generalizado dese jo de paz e o apoio internacio-
nal a uma solução moderada reduziam os custos de uma
decisão, no sentido de se permitir que houvesse uma
transição para a democracia. Estavam, portanto, niadu-
ras. no caso espanhol, as condições para a aplicação do
modelo dalilsiano. presentes também os fatores da '
análise da reforma de Hirschman à luz da revolução,
além de — e isto e o mais importante — uma liderança
pronta a assumir o processo.

[Robert Dahl, professor da Universidade de Yale
(EUA), é um grande teórico da democracia liberal dos
EUA. Forjou, para caracterizá-la, o conceito de poliar-
quia (no livro Poliarchy) que se assemelha ao de
pluralismo — um sistema' onde diversos grupos,
garantidos e compromissados, disputam o poder.Albert Hirschman é membro do Instituto de Estudos
Avançados da Universidade de Princeton (EUA). Eco-
nomista, procura trabalhar bem próximo da dimen-
são política. Tem grande influência entre cientistas
sociais brasileiros e dedica particular atenção ò
reforma na América Latina.]

Caberia perguntar se o custo da reforma gradual no
Brasil não é igual e suficientemente alto para impor a
mesma urgência ao processo, considerado o contexto
latino-americano, e se não são igualmente grandes ou
mesmo maiores as incertezas geradas pela transição?
Este fator poderia contribuir para o longo e gradual
processo de transição planejado pelo atual regime brasi-
leiro.

Em nossa opinião, a situação criada com as últimas
eleições aumenta o custo de manter uma situação
ambígua e, ao mesmo tempo, cria condições favoráveis
para uma redemocratização plena.

A oposição a Franco e a seus sucessores em 1976 era
constituída de uma ampla e heterogênea força política de
bases desconhecidas. Embora alegasse legitimidade de-
mocrática. não tinha quaiquer representatividade demo-
crática derivada do voto. Os diferentes líderes, Partidos
e organizações dispunham de força desconhecida dos
governantes, entre eles mesmos e até de cada um

individualmente. O que lhes dava ao mesmo tempo força
e debilidade em suas negociações com os detentores do
poder; até que se realizassem finalmente eleições livres
em junho de 1977. cada um podia contar com seu próprioêxito. O fato de que as mobilizações de massa da
oposição tivessem êxito apenas limitado, de que o
referendo para aprovar a Lei de Reforma Política tenha
sido um êxito para os reformistas, podia ter contribuído
para firmar estes últimos na confiança de que 

"
perderiam o poder.

Sob certos aspectos, a situação é bem diferente hoje
no Brasil. As recentes eleições deram legítima represen-
(atividade a certos líderes e Partidos de oposição, e estes
lideres devem desenvolver uma estratégia no plenoconhecimento de seus trunfos, tal como o Governo. O
complexo processo de reforma pactada — segundo, neste
contexto, o modelo de Hirschman — poderia de certa
forma verificar-se mais difícil, já que há menos espaço
para o blefe ou para realinhamentos de forças, assim
como maior consciência do custo da plena democrati-
zação.

g \ fato de que a oposição controla, através de
¦ ¦ Governadores de importantes Estados, uma

significativa parcela do poder, de que ela
deve lidar com questões substantivas, de queas iniciativas do Governo federal podem influir no êxito

ou no fracasso de diferentes líderes, apresenta à agenda
política muito mais problemas do que no caso da
transição espanhola. Embora na Espanha a questãofundamental tosse saber quando e como haveria eleições
livres, se todos os participantes em potencial — inclusive
o Partido Comunista — seriam legalizados, se o próprioGoverno participaria das eleições, agindo com lisura, os
participantes do processo não tinham de enfrentar ques-tões substantivas que pudessem dividir as oposições, ao
passo que o Governo — e particularmente o Primeiro-
Ministro Suarez — podia capitalizar nas pesquisas de
opinião o fato de estar arquitetando a transição, em vez
de ser cobrado pelas políticas econômicas e sociais
específicas do Governo. Todos os protagonistas podiamconcentrar-se no complexo jogo político da transição,
interessando-se ao mesmo tempo em acelerar o processode modo que ficasse claro quem detinha a legítima
autoridade.

O modelo brasileiro de transição — com sua demo-
cratizaçáo parcial pela eleição de Governadores, autori-
dades municipais, legisladores, ao mesmo tempo em queo Presidente e seus apoios institucionais mantêm a
autoridade derivada do golpe de 1964 e dos Atos
Institucionais — cria uma estranha diarquia. O Brasil de
hoje já não é o regime autoritário que era antes das
eleições, mas tampouco é já uma democracia. O prolon-
gamento desta diarquia não permite separar o problemainstitucional da transferência da plena soberania ao povodos problemas quotidianos do Governo; ele deu à
Oposição uma medida de seu poder e legitimidade, mas
não criou uma única fonte de autoridade democratica-
mente legítima.

O Presidente da República não é, como o Rei Juan
Carlos, um árbitro ou poder moderador, legítimo para as
Forças Armadas como herdeiro da autoridade de Franco
e para a oposição democrática como o homem quetornou possível a transição. O Presidente brasileiro ainda
é o representante do regime estabelecido cm 1964,
embora seu papel no processo de democratização lhe
torne possível governar sem a obstrução violenta da
Oposição.

A maneira como a transição se efetuou na Espanha
implicou um lento, mas claro, recuo no envolvimento
político direto das Forças Armadas, muito embora
alguns militares tenham individualmente manifestado
sua desaprovação e outros tenham colaborado ativamen-
te no processo. A Igreja, internamente dividida, com-
prometida por seu envolvimento político ativo no regime
de Franco, em parte radicalizada pela consciência social
do clero mais jovem e as simpatias pelos nacionalismos
periféricos, preferiu manter-se, tanto quanto possível,afastada da política, embora apoiando exteriormente o
processo de democratização através de seus principais
líderes.

Na realidade, até mesmo os sindicatos ilegais,
semilegais ou recentemente legalizados, em vista de seus
vínculos estreitos com Partidos políticos, cada vez mais
foram transferindo a representação de seus interesses no
processo de transição a líderes partidários, especialmen-
te dos Partidos Socialista e Comunista. O fato de que o
problema institucional da redemocratização constituía a

questão central, pelo menos até as eleições, e de que náoseriam lançadas novas políticas ou qualquer legislação
fundamental, facilitou este relativo recuo de forças einstituições sociais e conseqüentemente o conflito sobreseus interesses específicos.

Simultaneamente, a liderança política envolvida nocomplexo processo de reforma poetada/ruptura pactadanão estava interessada naquelas outras questões quepoderiam dividir a Oposição e mesmo os reformistas elevar a mobilizações de massa, a conflitos que interferis-sem no processo. A única exceção foi o problemaregional, especialmente no País Basco. i
O regime de Franco criara uma complexa estrutura

institucional que incluía o Partido único oficial e a
organização corporativa, com seus sindicatos oficiais. O
desmantelamento de toda essa estrutura não pareceu '
fácil em 1976, sendo realizado lentamente. O fato de que jtenha sido necessário assim proceder deu ao Governo a >
oportunidade de demonstrar sua boa fé, além de ter .'
trazido alguns evidentes ganhos à oposição. j

Podem divergir as opiniões quanto a saber até que ;
ponto a crescente crise econômica por que passava a
Espanha durante a transição contribuiu para torná-la
mais fácil ou mais difícil. Pode-se argumentar que a crise
talvez tenha contribuído para os altíssimos índices de
greve em 1976 e especialmente 1977, mas seria também
possível argüir que os níveis de mobilização e a resistên-
cia a aderir, exceto no País Basco, a greves políticas de
larga escala podem ter resultado do receio criado na
classe trabalhadora pela situação econômica.

Se esta colocação está correta, os menores níveis de
mobilização e as expectativas mais limitadas associadas à
mudança poderiam ter facilitado à liderança políticanegociar a transição, concordar com os dispositivos do
Pacto de Moncloa no outono de 1977, com a conseqüen-
te contenção salarial, diminuir a inflação e contribuir
para a consolidação da nova democracia. As atitudes de
líderes sindicais parecem indicar exatamente estes dois
pontos: o interesse por reivindicações moderadas, em
nome da estabilidade política, e a situação econômica
determinando certas dificuldades para a mobilização.

A plena redemocratização brasileira apresenta pro-blemas e possíveis soluções de reforma pactada/ruptura
pactada semelhantes à espanhola, mas também diferen-
ças importantes. A continuidade com a tradição demo-
crática é maior, não existe um problema tão grave como
o criado pelos nacionalismos periféricos (especialmenteo basco), e a preparação do processo foi mais lenta e
progressiva.

Por outra parte, não existe uma magistratura como a
do Rei Juan Carlos, símbolo de decidida democratização
para a maioria dos espanhóis e de continuidade paraoutros, embora o Presidente da República pudesseassumir esse papel.

A atual diarquia entre os elementos democráticos e
os não democráticos da política brasileira indubitavel-
mente criou algumas expectativas de mudança política
que não se podem adiar sem perigo para a estabilidade
política e social, mas também criou as condições para um
novo modelo político de redemocratização plena, sem
violência nem crisès profundas, com êxito.

Juan Linz é professor da Uni-
versidade de Yale, nos EUA.
Em 1971, num seminário de
especialistas em assuntos bra-
sileiros das universidades
americanas, apresentou o tex-
to O futuro de uma situação
autoritária ou a institucionali-
zação de um regime autoritá-
rio: o caso do Brasil (publica-
do parcialmente pela revista
Veja, de 5/1 2/73, e na coletá-
nea Authoritarian Brazil, or-
ganizada por Alfred Stepan).

: Neste trabalho, ele aplica o
conceito de autoritarismo —¦
um sistema político situado
entre o totalitarismo e a de-
mocracia —, desenvolvido

durante seus estudos sobre a Espanha. Em maio de 1975, o
professor Linz participou do Seminário sobre História e Ciências
Sociais, na Unicamp — uma reunião que contou com várias
personalidades da ciência política internacional e mereceu todo o
destaque da imprensa —, quando analisou uma série de regimes
autoritários, inclusive o do Brasil (onde haveria, no seu entender,
mais uma situação do que um regime autoritário). Juan José Linz jStorch Garcia tem 57 anos e é alemão de nascimento, espanhol jde criação e americano de formação universitária. Na Espanha, jcolecionou os mais importantes títulos acadêmicos e dissecou o '
regime franquista. O texto ocima foi preparado para o seminário
Democratizing Brazil?, organizado por Alfred Stepan, em março
deste ano na Universidade de Yale, e teve como título A transição
do regime autoritário à democracia na Espanha: reflexões paraos brasileiros. Paro esto edição, foi revisto e modificado por Juan
.Linz.
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Lei do Desenvolvimento Urbano

É a negação da

livre iniciativa

Mauro Magalhães

O 
projeto de desenvolvimento do uso do solo
urbano é uma negação dos princípios capitalis-
tas porque fere a livre iniciativa, tira o direito

de propriedade e prejudica os setores da construção
civil, comércio e indústria.

Muitas das inovações introduzidas pelo projetonão são do agrado dos dirigentes de empresas imobiliá-
rias, como o direito de preempção, que prejudica a
empresários, operários e compradores; o parcelamen-to, edificação ou utilização de terreno não passa de
uma medida restritiva e violenta; e o direito de
superfície também é outra inovação bastante contesta-
da e passível de melhores análises.

Mas há também alguns artigos do projeto de lei
que são vistos com bom olhos pelos dirigentes de
empresas imobiliárias, como a adoção do Imposto
Predial e Territorial Urbano progressivo; a participa-
ção ativa e efetiva das associações comunitárias nas
decisões referentes ao uso do solo urbano; e a lei
municipal — contida no artigo 10° — que concede ao
proprietário de um imóvel considerado como patrimô-
nio histórico o direito de construção ainda não realiza-
do ser conseguido em outro local.

Em suma, este projeto de lei é ainda um trabalho
que deve ser meticulosamente lido, pensado e estuda-
do, a fim de que possamos chegar a um consenso
positivo sobre o uso do solo urbano.

Mauro Magalhães i presidente da ADEMI (Associação dos
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário).

Legislação pede

uma atualização

Paulo Rocha Lagoa

Q

UANDO, em 1917, foi editado o Código Civil
vigente, as regras nele contidas relativamente á
propriedade reproduziram, em sua maior parte,exatamente às mesmas regras contidas nas Ordenações

Filipinas, baixadas pela Coroa Portuguesa em 1640.
Essas normas receberam no Código Civil unia roupa-
gem mais moderna, inspirada no Código Civil Italiano
de 1865.

Desse modo, quando o nosso Código Civil surgiu,
*uas regras sobre propriedade já mais nada tinham a
ver com o Brasil daquela época, já fortemente urbani-
zado e que iniciava sua industrialização, mas com o
Brasil colonial e agrário. Lembre-se que o Código Civil
nèm uma só vez se referiu à cidade como fato social a
solicitar disciplina, mas regulou minuciosamente os
fatos sociais acontecidos no espaço rural. A lei ficou em
defasagem face a realidade que era seu dever disci-
plinar.

Ora, inexistentes na legislação sobre propriedadeos instrumentos jurídicos suscetíveis de ensejar o
controle do uso do solo urbano, os Municípios, ao
legislar sobre política urbanística, nada puderam fazer
para impedir a terrível inchação que é a característica
atual das grandes cidades brasileiras. Os Municípios
ficaram de braços amarrados.

Acontece que o projeto de lei sobre o desenvolvi-
mento urbano visa exatamente preencher essa lacuna
da legislação federal sobre propriedade. Ele apenas
cria alguns instrumentos jurídicos apropriados para a
instituição de uma ordenação racional do uso do solo
urbano por parte dos Municípios. Esses instrumentos
(o parcelamento e a edificação compulsórios, o direito
de preempção, a tributação progressiva, entre outros)
constituem simples decorrência do princípio, indispen-
sável ao governo da cidade moderna, segundo o qual
quem deve gerir urbanisticamente a cidade é o Poder
Público e não os proprietário dos imóveis ali existentes.

O projeto, acertadamente, retira desses proprietá-
rios o poder, de natureza individualista, de proceder de
modo arbitrário ao parcelamento e à construção em
seus imóveis, como lhes é lícito no momento. Pelo
contrário, face ao projeto os proprietários passam a ter
o dever, de natureza solidarista (a propriedade, segun-
do a Constituição, é uma função social), de comprovar,
perante os Municípios, a necessidade social.de realizar
o parcelamento ou construção. A especulação imobiliá-
ria poderá ser paralisada pelos Municípios.

Concluindo: o projeto se limita a atualizar, do
ponto de vista urbanístico, o Código Civil, que já
nasceu atrasado. Ele pode não ser perfeito (o poder de
emendar dos congressistas existe para melhorar os
projetos de lei e pode ser exercido no caso), mas
responde a uma necessidade efetiva da cidade brasilei-
ra. Nada mais.

Paulo F. Rocha lagoa é assessor jurídico da Secretaria Munici-
pai de Planejamento e Coordenação Geral.

Favelados apoiam

projeto no geral

Irineu Guimarães

ESTAMOS 
chegando a uma solução democrática

sobre o uso do solo urbano, numa conquista da
qual também participamos e, a grosso modo,

concordamos. Este projeto é um grande avanço, e jávem com atraso, no campo.do planejamento do uso do
solo urbano. Resumindo ó pensamento das entidades
ligadas a FAFERJ, os membros da diretoria do órgão
ainda estão estudando os artigos do projeto de lei, porconsiderarmos o terna uma matéria muito complexa. A
FAFERJ se resguarda o direito de dar uma opinião
mais precisa e segura sobre o assunto, mas repete: as
associações de favelas do Rio de Janeiro são ampla-
mente favoráveis ao projeto.
Irineu Guimarães é presidente da FAFERJ (Federação das
Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro).

Ao se debater a Lei do Desenvolvimento Urbano, cujo projeto
está no Congresso, alguns pontos ficam claros: o problema do solo
urbano é crítico e envolve aspectos sociais explosivos; há praticamente
unanimidade quanto à urgência da regulamentação legal do assunto; e
aue, pela própria gravidade da situação, é necessário uma minuciosa
discussão de seus múltiplos aspectos, não só para que a lei consiga
atender a todas as necessidades, mas também que não acabe servindo
de instrumento e injustiças. Neste painel, o Especial procura abrir um
leque de opiniões de vários grupos envolvidos: moradores, construto-
res, organismos públicos, arquitetos, favelados, advogados.

Módica

Projeto representa

um avanço das leis

Jó Resende

A O enviar o projeto de lei ao Congresso, o
Governo assume sua participação em um de-
bate que vem sendo exigido pela sociedade

brasileira há muito tempo. O projeto de lei representa
uma evolução sobre a legislação atual.

As introduções dos direitos de preempção e de
superfície poderão se constituir em importantes ins-
trumentos da definição do uso social do solo. O' reconhecimento das associações dos moradores como
parte legítima no debate sobre o solo urbano repre-
senta, efetivamente, uma ampliação do espaço demo-
crático de participação popular.

Há, no entanto, algumas críticas a fazer, entre
elas: o centralismo que passa a ser exercido pela
União na aprovação de instalações de grandes equipa-
mentos, invadindo a autonomia municipal (artigo 3°);
a debilidade da aplicação da lei na medida que os
municípios não dispõem de autonomia financeira para
aplicar os dispositivos previstos na lei, criando, deste
modo, demandas que não podem ser atendidas por
falta de recursos; e, na realidade, a lei só poderá ser
efetivamente aplicada desde que haja uma reforma
tributária sensível.

De qualquer forma, devemos nos mobilizar para
impedir que os lobbys econômicos, que já estão se
pronunciando, frustrem o debate e a democratização
do uso do solo urbano.

Jó Resende ó presidente da FAMERJ (Federação das Associa-
ções de Moradores do Estado do Rio de Janeiro).

Livre iniciativa

não corre riscos

Cláudio Cavalcanti

projeto é um primeiro movimento, um primei-
ro gesto no sentido de planejarmos melhor o
uso do solo urbano, com uma apropriação

mais lógica, humana e. sobretudo, justa socialmente.
De maneira alguma pensamos que o projeto possa vir
r. ser uma ameaça k livre empresa ou à livre iniciativa.
Em se tratando do bem comum, o projeto, em seus
artigos, dá a medida exata de meios com que o Estado
possa intervir no planejamento e desenvolvimento do
uso do solo urbano.

Para a classe dos arquitetos, o projeto estimula o
nosso campo de trabalho e nos inclui como agentes
influentes no processo de criação de um planejamento
urbano voltado para o bem comum. Mas o projeto
chega com um atraso de algumas décadas, pois desde
os anos 5U, com a aceleração do processo de urbaniza-
ção. um projeto como este já se fazia necessário.

O IAB é inteiramente favorável ao projeto,
mesmo porque as leis de zoneamento municipal não
são suficientes para manter uma disciplina do solo
urbano. Este projeto cria a necessidade, para os
municípios, de formularem um plano urbanístico e
prepararem recursos técnicos e humanos para realizar
o que for decidido. E. atualmente, a grande maioria
dos municípios brasileiros se encontra despreparada
para trabalhar em cima deste projeto. Esperamos que
este primeiro passo dê início a um efetivo progresso
no campo do desenvolvimento do uso do solo urbano.

Cláudio Cavalcanti ó presidente do IAB (Instituto dos Arquite-
tos do Brasil).

Os principais pontos do projeto
Tomhamento

Ari. 10: Lei municipal poderáautorizar o proprietário de terre-
no, considerado pelo Poder públi-co como de interesse do patrimô-
nio histórico, artístico, arqueoló-
gico e paisagístico, a exercer em
outro local, ou alienar, mediante
escritura pública, o direito de
construir previsto na legislação de
uso de solo do Município e ainda
não utilizado.

Superfície
Ari. 21: O proprietário urbano
pode conceder a outrem o direito
de construir em seu terreno, por
tempo determinado ou mdetermi-
nado, mediante escritura pública
devidamente inscrita no Registro
de Imóveis.
Ari. 27: Extinta a superfície, o
proprietário passará a ter o domí-
nio pleno sobre o terreno, cons-
truçáo e benfeitorias, indepen-
dentèmente de indenização, se as
partes não houverem estipulado o
contrário.

Prefeitura
An. 29: Lei municipal, baseada
em plano de uso do solo, paraassegurar o aproveitamento de
equipamento urbano existente,
poderá determinar o parcelamen-
to, a edificação ou utilização com-
pulsórios de terrenos vagos, fi-
xando as áreas, condições e pra-
zos para sua execução. Parágrafo
Io: O prazo para o início do
parcelamento, da edificação ou
da utilização não poderá ser infe-
rior a dois anos, a contar da
notificação ao proprietário.
An. 31: O não cumprimento da
obrigação de parcelar, edificar ou
utilizar possibilitará ao Município
a desapropriação do terreno, fa-
cultando-se sua alienação a ter-
ceiro que se comprometa a
cumprir a obrigação estabelecida.

Preempção
An. 32: O direito de preempção
confere ao Município preferência
para aquisição de terreno urbano
objeto de alienação onerosa entre
particulares.

An. 34, S Io: Caso o Município
discorde do preço constante da
notificação, e não entre em com-
posição amigável com o aíienãn-
te, poderá requerer o arbitramen-
te judicial na forma da lei civil.

Comunidade
Ari. 46: Na elaboração de planos,
programas e projetos de desen-
vplvjmento urbano, o Poder Pú-
blico facultará a participação da
comunidade.
An. 47: A associação comunitá-
ria, regularmente constituída, se-
ra considerada parte legítima pa-ra propor ação visando ao
cumprimento dos preceitos desta
lei e das normas estaduais e muni-
cipais pertinentes.
An. 48: O vizinho é parte legíti-
ma para propor ação destinada a
impedir a ocupação ou o uso de
imóvel em desacordo com as nor-
mas urbanísticas.
An. 49: O Ministério Público é
parte legítima para propor ação
visando ao cumprimento dos pre-ceitos desta lei e das demais nor-
mas urbanísticas pertinentes.

A chance para

melhorar a cidade

Diogo Lordello de Mello

REIO que este projeto já está chegan-
^ v do com bastante atraso. Se tivesse sido

votado e aplicado há três ou quatrodécadas, quando começou a se acelerar o
processo de urbanização no Brasil, possível-
mente alguns problemas urbanos que hoje nos
afligem não teriam ocorrido. Nos dias 14,15 e
16 de abril de 1982, o IBAM realizou um
Encontro de Trabalho, com cerca de 200
representantes de 20 Estados brasileiros, so-
bre o projeto, que na época ainda era ante-
projeto de lei, no qual chegamos a conclusões
muito favoráveis ao trabalho.

Não é possível controlar o desenvolvi-
mento urbano sem regulamentar o uso do
solo, principalmente em um país como o
Brasil, com um crescimento urbano calculado
em 4,4% em taxas médias e que ainda não
tinha uma lei federal orientadora do desenvol-
vimento das cidades, vilas e povoados.

Nesse processo tem que ser afetada a
noção corrente do direito de propriedade, no
sentido de que este, como direito individual?
tem que estar sujeito aos interesses mais
amplos da sociedade, que cumpre ao Poder
Público preservar, como ocorre em quase
toda a parte, inclusive nos países de economia
de mercado que, nem por isso, são acusados
de adotar práticas socialistas e contrárias ao"sagrado" direito de propriedade.

A função social da propriedade é reco-
nhecida há muito tempo e não há nenhuma
inovação no projeto de lei. Pelo contrário, se
comparado com outras legislações como a dos
EUA e de vários países europeus, o projeto é
até tímido e não faz uso de vários mecanismos
ainda mais restritivos do direito de proprieda-
de. A reação se dá mais pelo fato de que
estamos acostumados a uma má legislação e
uma pior aplicação desta do que mesmo pelo
radicalismo das proposições apresentadas no
projeto, que não são de maneira nenhuma
radicais.

Em relação ao município do Rio de
Janeiro, somente as atividades realmente es-
peculativas. que não são a maioria, poderão
ser afetadas pela lei que resultará do projeto.
E natural que numa economia inflacionária
como a nossa, nas últimas décadas, mais
precisamente desde que começou o surto de
urbanização, as pessoas procurem conservar e
proteger o valor de suas economias aplicando
em terrenos. Entretanto, quando isto ocorre
em larga escala e os terrenos se conservam
vazios por muito tempo, torna-se evidente o
caráter disfuncional de tal prática. O projeto
de lei chega tarde, mas ainda em tempo hábil
para que possamos melhorar as condições de
vida urbana.

Diogo Lordello de Mello é presidente do IBAM
(Instituto Brasileiro de Administração Municipal).

Prefeitos vão

precisar da lei

Mihtão de Morais Ricardo

OSSAS cidades de mais rápido desen-
J_^| volvimento terão o dobro da dimensão

em mais 18 anos e serão inviáveis de
administrar se não crescerem ordenadamente.

Dentro deste quadro urbano brasileiro, é
de fundamental importância que, além dos
recursos técnicos e financeiros, sejam postos à
disposição dos administradores das cidades
recursos legais para corrigir as distorções
existentes e prevenir as que podem ocorrer no
futuro. Assim, a criação de um estatuto jurídi-co próprio para as cidades reflete as relações
sociais e econômicas de um Brasil predomi-
nantemente urbano.

O projeto de lei encaminhado ao Legisla-
tivo federal visa: deixar claros os objetivos e
diretrizes do desenvolvimento urbano; definir
atividades de urbanização e seus condicionan-
tes gerais; estabelecer os deveres da União,
do Estado e dos Municípios para com o
desenvolvimento da cidade; corporificar o
regime urbanístico, definindo claramente os
instrumentos à disposição do administrador
urbano; determinar no nível federal os res-
ponsáveis pelo desenvolvimento urbano.

Para atingir tais objetivos, o projeto de
lei define instrumentos para atuação a nível
municipal, reforçando a capacidade dos muni-
cípios, que são responsáveis mais diretos pela
cidade. Estabelece condicionantes ao uso da
propriedade imobiliária urbana, atendendo a
um equilíbrio entre o direito de propriedade e
a função social da propriedade, ambos exigi-
dos pela Constituição. Reforça o direito de
propriedade pela obtenção de maior número
de proprietários, ao propiciar o acesso à
propriedade imobiliária urbana a maior nú-
mero de pessoas; estabelece a função social da
propriedade imobiliária urbana, ao definir
formas de uso da mesma, consentáneas com
as necessidades da coletividade. Cuida de que
toda a população zele pela cidade ao propiciar
formas simplificadas de ação das associações
comunitárias ou de cada cidadão isolada-
mente.
Militão de Morais Ricardo é secretário executivo do
CNDU (Conselho Nacional de Desenvolvimento Ur-
bano).

Os depoimentos de Diogo Lordello de
Mello. Mauro Magalhães, Cláudio Cavai-
canti e Irineu Guimarães foram prestadosao repórter Carlos Aurélio Miranda.
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Centralismo e uso do solo urbano

A esperança da lei e

a República Unitária

Clóvis Ferro Costa

O 

projeto de lei que vem de ser
apresentado, de disciplina
do uso do solo urbano, me-
rece as simpatias dos interes-

sadòs na promoção do bem comum.
Vem carregado de bons propósitos,
grandes promessas e com alvíssaras de
saudáveis novidades. Marcaria um pon-
to alto no rumo da democracia social.
Seria lícito postá-lo ao lado do Estatuto
da Terra, da lei de desapropriação por
interesse social, da usucapião especial e
de outras leis do mesmo tomo.

Todavia, a experiência vivida dos
brasileiros não-pode descartar o temor
de mais uma falácia legislativa, ou re-
forma no papel, com o efetivo e indese-
jávc! resíduo de um passo a mais no
rumo dó centralismo, da república uni-
tária.

Por trás de projeto ressuma a idéia
de ser a União Federal o único poder, o
árbitro indiscutível do bem e do mal.

Mas, o projeto de lei de disciplina
do uso do solo urbano seria mesmo um
coroamento? E como estariam os ou-
tros pilares da construção social propa-
lada?

E lícito, porém, ser cético e descon-
fiar que o centro de gravidade não está
apercebido.

O mais eloqüente testemunho desse
desdobramento de problemas é aferir a
política da terra. A questão da terra,
pelas suas gravíssimas implicações —
pois do correto uso da terra deriva
basicamente a riqueza nacional — é a
prioritária, de longe a de mais transcen-
dental importância. Não precisa ser fi-
siocrata para assim entender.

O Estatuto da Terra teria trazido
soluções, por exemplo?

Na verdade, poucos se dão conta de
a primeira lei do nosso direito positivo
sobre terras ter antecedido de muito até
o próprio descobrimento do Brasil. Tra-
ta-se dá famosa lei de 26 de junho de
1375, editada por D. Fernando I, o
Formoso, numa fase dramática da vida
de Portugal, conturbado por crises e
ainda em grande esforço de definição da
sua identidade nacional. E a chamada
Lei das Sesmarias, que atravessou o
oceano e aqui se radicou, pois a ela se
subordinaram as sesmarias concedidas
no Brasil.

Na justificativa dessa lei, dizia o
angustiado rei português, após o censo
das terras, "que se todas se cultivassem,
haveria pão de sobejo, não sendo mister
buscá-lo fora".

Parece o retrato do Brasil de hoje,
600 anos depois...

Em decorrência, o edito real deter-
minava: "Todos os que tiveram herda-
des próprias, arrendadas, aforadas, ou
por outro qualquer título, que sobre as
mesmas lhes der direito, sejam cons-
trangidos a lavrá-las."

A isso respondeu o latifúndio im-
pune...

Prossegue o bem inspirado diploma:
"Se por algum motivo legítimo não
puderem lavrar todas, lavrem a parte
que lhes parecer comodamente poder
lavrar e as mais façam aproveitar por
outrem." (grifamos)

Segue-se a ameaça vã do poder
público, a mostrar que tais palavras,
como as de hoje. não bastam: "Se. por
negligência ou contumácia, os proprie-
tários não observarem o que fica deter-
minado, não tratando de aproveitar por
si ou por outrem... as dêem a quem as
lavre, semeie por tempo certo a pensão
ou quota determinada."

E para que o mau proprietário não
se justificasse da sua indolência, punia-
se (verbalmente): "Quanto à pensão ou
quota, que os lavradores devam pagar,
serão aplicadas ao bem comum."

Finalmente, prescrevia: "Se os se-

ros interditar-lhes a passagem, sem em-
bargo de todas as leis, velhas ou
novas...

Mas, a lei não cumprida, num episó-
dio histórico o foi.

Quando o Marques de Pombal man-
dou seqüestrar, pelo aviso de 2 de
agosto de 175S. o imenso patrimônio
dos jesuítas na Ilha de Marajó, sob o
pretexto de "não possuírem título legal
de posse", deu-se então a primeira
grande negociata ostensiva do grupo
dominante. A Revistado Instituto Ilisto-
rico e (Jeogniftco do Pará, volume 3, de
1904. refere que o Governador Manoel
Bernardino de Mello e Castro, ante o
evento, reuniu a .lunta Governativa na
casa do Bispo e partilhou a riquíssima
ilha entre os próprios oficiais e subordi-
nados da guarnição...

líonde se vê que a corrupção tem no
Brasil história e marca registrada e que
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nhores das herdades não quiserem estar
por aquele arbitramento (das quotas) e
por qualquer maneira embargarem por
seu poderio, devem perdê-las para o
comum a que serão aplicadas para
sempre."

Essa bem inspirada (e não
cumprida) lei poderia ser de hoje e não
escaparia do rótulo de "comunista"...

Donde se vê que de boas palavras,
retas intenções angelicais, o nosso mun*
do está repleto...

Curiosamente, a lei das sesmarias,
largamente aplicada no Nordeste —
quanto às doações ou concessões (não
ao cumprimento) — foi a desgraça da
região, a matriz do latifúndio e de sua
pobreza, segundo o comum registro dos
melhores estudiosos. Recorde-se ainda
que a lei das sesmarias trasladada para o
Brasil dizia mais que "obriga-se o pos-
seiro a cultivar os seus terrenos de
modo a que dessem frutos; a facultar
caminhos públicos e particulares para
pontes, portos e pedreiras".

Da prática, sabemos ser uma das
formas prediletas de expulsar os possei-

a força dos privilégios foi sempre maior
do que as regras de interesse comum.

Tais considerações são oportunas ao
se ler o projeto de uso do solo urbano,
cujo ponto alto, sem dúvida, é mais
uma perigosa dilatação dos poderes da
União.

No mais, concretainente, os avanços
são mais ilusórios do que reais.

Por exemplo, o usucapião especial,
que reduz o prazo da prescrição aquisi-
tiva para cinco anos (lei 6.969/81), con-
tinua apenas para a área rural. Foi
esquecido e a norma não veio, apesar
de ser de direito material, oportuna e de
competência federal inequívoca. Ficou
para depois...

As demais, que analisaremos em
outra oportunidade, para não tornar
extenso demais este artigo, não só estão
na fronteira da constitucionalidade, por
invadirem a regra do peculiar interesse
dos Municípios (Constituição, art. 15)
em benefício dos poderes já excessivos
da União, ora reiteram regras já exis-
tentes, ora são imprecisos, enquanto
deixam muito a desejar nas propostas
inovadoras.

O direito de preempção! objeto dos
artigos 32 a 36, e de constitucionalidade
discutível, visto que restringe a disponi-
bilidade dos bens. Contudo, 6 umprin-
cípio saudável. Mas, se depara com um
notório inconveniente, fonte de futuras
exigências burocráticas: a Prefeitura na-
da tem a ver com o Imposto de Trans-
missão de Propriedade, tributo denatu-
reza estadual.

Essa proposta projeta, por ess!; sim-
pies ângulo, o absurdo da discrimbaçáo
sofrida pelas Comunas, esvaziadas, re-
duzidas quase a nada.

Oue de inovado, no sentido dj liem
comum, tal proposta oferece?

Em primeiro lugar, o atual JEstado
Brasileiro não é muito de favorecer os
desvalidos. Cite-se, de pronto, oescân-
dalo da reforma da novíssima Lei do
Inquilinato. Essa lei (6.649) é dl <16 de
maio de 1979 e nela estava consignada a

preferência a favor do inquilino
em caso de venda, com caráter
real. Pois nem bem a lei <omeça-
va os seus primeiros testes da
realidade, já outra lei (lii 6.609,
de 15-10-79) desmoralizam a pre-
ferência, retirando-lhe o ixercício
compulsório. Desobedecida a
preferência, resta ao deampara-
do inquilino provar apeias o seu
prejuízo, mas sem pode- haver o
bem.

O mesmo se deu n;s leis de
terra, donde se pode «ferir, no
mínimo, falta de critérú legislati-
vo, de coerência na tefesa do
bem comum.

A concessão de direito de su-
perfície é uma espécie ce revives-
cência da enfiteuse pel» metade.
Não se prevê o resgate, isto é, a
integração do domínio já consa-
grado no artigo 693 to Código

Civil, na sua atual redação econsolida-
do em Súmula do Suprem» (Súmula
170).

Como se vê, são Vnòviiàdes" ve-
lhas, que servem para distrai- a atenção
dos angustiantes problemasatuais, im-
primindo falsas esperanças.

A lei de desapropriação bor interes-
se social, por exemplo, é de 1962 e
permite redistribuir as propriedades
mal-exploradas para todos os fins so-
ciais, inclusive parcelameno urbano.

Oue de notícias do ust dessa lei?
O que se vê é a União dísaproprian-

do terras remotas na Amizônia, cha-
.mando a si um escandalos» monopólio
do poder, em nome da "sigurança na-
cional".

Nessa esteira, a Uniio vai mais
longe, descrendo dos Estidos e igno-
rando a realidade municijal.

Em suma, vamos rume à República
Unitária, prostrada ante iua Majesta-
de, por acaso apelidado le Presidente
da República.
Clóvis Ferro Costa é advogade e ex-Deputado
Federal pelo Pará.

Administração do Estado do Rio

Complicações na área social

Ana Maria Brasileiro

A solução dos problemas so-
/% ciais no Brasil tem sido difi-

I ^ cultada, entre outras coisas,
pela falta de clareza na divi-

são de competência entre as esferas
governamentais. Prevalece tradicional-
mente o sistema de competências con-
correntes em que cada nível governa-
mental pode se ocupar (ou não) de
praticamente qualquer função ou ativi-
dade. Isto tem gerado, não raro, confli-
tos agudos de competência entre esferas

; e órgãos, falhas e lacunas no atendi-
mento às demandas da população, su-
perposições e desperdícios na ação go-
vernamental. A fixação de responsabili-
dades e as possibilidades de cobrança e

. controle social ficam, assim, extrema-
mente difíceis.

O problema se complica quando se
analisa o caráter multissetorial da ques-
tão social. Vários órgãos (como os ór-
gáos setoriais de educação, saúde, lim-
peza urbana, água e esgoto, desenvolvi-
mento social...) teriam em princípio de
se articularem para fazerem convergir,
de forma integrada, suas ações para
uma mesma área. Os problemas sociais
requerem, em princípio, para sua solu-
ção, ação multissetorial integrada. Mas
essa integração é muito difícil de ser
conseguida na prática. Cada órgão tem
interesses e visão próprios do que é
necessário fazer, mesmo quando sub-
metidos a uma mesma e bem explicitada'
política social, o que nem sempre
ocorre.

A criação de duas novas Secretarias
a nível estadual (Secretaria de Trabalho
e Habitação e Secretaria de Promoção
Social) é a manutenção da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social
trouxeram, como benefício imediato,
maior ênfase governamental à questão
social, novos órgãos destinados priorita-
riamente a atender as necessidades da
população de mais baixa renda, e pro-
vavelmente mais recursos para o setor.

O novo esquema traz, contudo, difi-
culdades que precisam ser sanadas. A
principal delas diz respeito ao aumento
da imprecisão quanto à responsabilida-
de de cada nível governamental na área
social. A questão das favelas e os casos
das "invasões" no Município do Rio de
Janeiro servem bem como exemplo.
Até a criação das novas Secretarias
estaduais estava ficando mais ou menos
claro que esse problema deveria ser
resolvido no Município do Rio, através
da Secretaria de Desenvolvimento So-
ciai (que acionaria outros órgãos gover-
namentais, quando necessário).

A população diretamente interessa-
da estava começando a identificar nesse
órgão, criado há apenas três anos, o
responsável pela questão, cobrando-lhe
as ações pertinentes e, em conseqüên-
cia, fortalecendo-o como instituição go-
vernamental. Esse processo de institu-
cionalização foi de certa forma enfra-
quecido com a criação das novas Secre-
tarias. Agora todas as três são procura-
das e tentam responder (nem sempre na
mesma direção) às demandas surgidas

com relação às questões da proprieda-
de, posse e uso do solo urbano no
Município.

Sendo o Município do Rio de Janei-
ro o mais forte, política e economica-
mente, entre os 64 que compõem o
Estado, é também muito provável que
ele consiga atrair para os seus proble-
mas praticamente toda a atenção (e
recursos) das novas Secretarias esta-
duais. Os problemas do Rio têm uma
visibilidade muito maior já que é nesse
Município que vivem a maior parte das
autoridades governamentais, os empre-
sários mais poderosos, os jornalistas e
repórteres dos grandes meios de comu-
nicação de massa, os artistas e intelec-
tuais da chamada vanguarda cultural...
As Secretarias estaduais ver-se-iam, as-
sim, solicitadas permanentemente a re-
solver problemas de predominante ca-
rciter local no Município do Rio, que,
embora mais populoso, representa ape-
nas cerca de 50% da população do
Estado. Os 13 Municípios que inte-
gram, junto com o Município do Rio, a
Região Metropolitana, não têm igual
força reivindicatória apesar de congre-
garem cerca de 30% da população do
Estado e sem dúvida alguma seus mais
gritantes problemas.

A questão de descentralização poli-
tica e administrativa deve também ser
analisada nesse contexto. Quase 20
anos de regime autoritário deixaram,
como saldo, a instituição municipal bas-
tante enfraquecida, tanto no que se
refere ao conjunto das atribuições que
ainda lhes restam (grande parte delas

foram paulatinamente aasorvidas pelos
Governos estaduais), cotio pela falta de
recursos para se desineimbirem, a con-
tento, dessas atribuições. O planeja-
mento urbano e o uso Jo solo, em que
pesem as medidas restrias impostas aos
Municípios pelo Governo federal em
regiões metropolitanas,é ainda uma das
principais funções muricipais.

O fortalecimento iòs Municípios,
criando-lhes condições para que possam
efetivamente assumir )s encargos que
pela sua natureza são nelhor desempe-
nhados a esse nível, tên também impli-
cações políticas importantes. Sendo es-
sa esfera a que mais próxima se encon-
tra do cidadão comum é principalmen-
te (e às vezes exclusivamente) através
dela que se pode anpliar o grau de
participação popular s comunitária na
atuação governamenul. Em alguns ca-
sos, como no Muncípio do Rio de
Janeiro, a descentrali:ação (administra-
tiva) pode ainda se pDcessar, em alguns
assuntos, através dasRegiões Adminis-
trativas.

Seria, p>ois, de todo conveniente
uma reavaliação di presente quadro
institucional no Rú de Janeiro, com
vistas a uma melh>r e mais precisa
divisão de encargo entre as esferas
governamentais e >s diversos órgãos
que as compõem ea criação de novos
mecanismos de cooperação intergover-
namental e participação comunitária.

Ana Maria Brasileiro | doutora ®m Ciência
Política • consultora 4 Unicef • do IBAM

A confusa

distinção

entre robôs

e humanos

Leonard Silk
The New York Times

¦ ¦ OJE em dia a linha entre o humano e o
H—M não humano está ficando confusa. No
B B Japão, onde os robôs vêm entrando no

mercado do trabalho mais rapidamente
do que em qualquer outro lugar do mundo, pode-seter a sensação do estranho novo mundo que está
sendo criado.

Os japoneses nunca diriam a frase: "Se você viu
um robô, já viu todos". Pelo contrário, o Comitê de
Padronização Terminológica, da Associação de Ro-
bós Industriais do Japão, desenvolveu um sistema
nara a classificação dos robôs já incorporado ac
Padrões Japoneses Industriais, de cunho oficial.

Mas a Associação Japonesa de Administração
afirma que todas as classificações são apenas tempo-
rárias, dado o ritmo do avanço tecnológico. Os
robôs do futuro, observa, poderão se mover como
cobras, caranguejos e outros animais.

O plano de padronização do comitê declara queos robôs têm dois papéis principais: "Proporcionar
funções móveis flexíveis semelhantes às das partesmóveis dos organismos" e oferecimento de "funções
intelectuais, de forma que possam operar de acordo
com as necessidades humanas". Define funções
intelectuais como "a capacidade de governar qual-
quer das funções, como julgamento, reconhecimen-
to e aprendizado por meio da sensibilidade, memó-
ria e outras habilidades".

Alguns estudiosos e filósofos da inteligência
artificial insistem que não há um grande contraste
entre os atos humanos e não humanos de reconheci-
mento, julgamento, aprendizado por meio da me-
mória, sensibilidade e "outras habilidades".

Mas a distinção crítica na definição do comitê é
a declaração de que os robôs "operam de acordo
com as exigências humanas". Um tanto cautelosa-
mente, os japoneses não disseram que os robôs"precisam" operar, mas apenas "podem" operar de
acordo com as necessidades humanas.

A grande questão para o futuro é o que os
humanos vão pedir aos robôs. Isto, por sua vez,
dependerá de que grupos específicos de seres huma-
nos terão o poder de fazer as exigências — e até que
ponto são inteligentes ou tolos no lidar com outros
seres humanos.

The New York Times

A complexidade destes problemas pode ser
vista no caso da luta na fábrica automatizada de
robôs da Fujitsu Fanuc, onde robôs fazem robôs,
uma função genética não coberta pela definição do
comitê de padronização para a atividade robótica.

Naquela fábrica, a substituição dos operários
por robôs estava prejudicando as finanças do sindi-
cato local. A empresa fabricante se ofereceu para
pagar as mensalidades do sindicato pelos robôs, mas
o Ministério do Trabalho do Japão rejeitou a
proposta, declarando: "Robôs não podem participar
de um sindicato como se fossem seres humanos."

Depois, o sindicato resolveu aceitar a oferta da
empresa. "Queremos ver os robôs filiados aos
sindicatos", explicou o líder sindical Takatoku Su-
zuki.

O fato de o sindicato da Fujitsu Fanuc estar
pronto a aceitar a filiação dos robôs testemunha o
reconhecimento dos trabalhadores de que, se os
termos apropriados forem estabelecidos, os robôs
serão benéficos à administração do trabalho e à
sociedade como um todo.

A Associação Gerencial do Japão coloca entre
estes benefícios "a melhora da produtividade, maior
humanização da vida dos trabalhadores, prevenção
de acidentes industriais, melhora da qualidade dos
produtos e um retorno mais rápido dos capitais
investidos". Também considera oportuno que os
robôs assumam os trabalhos perigosos, pesados,
cansativos e monótonos, ocupações de que os traba-
lhadores humanos não gostam.

Mas então o que os seres humanos vão fazer
depois de libertados desses tipos de trabalho? Vai
depender principalmente da demanda total de mão-
de-obra — humana e dos robôs.. O motivo de o
Japão ter liderado a introdução dos robôs na indús-
tria não se deve ao fato de tê-los inventado; pelocontrário, a maioria deles foi importada dos Estados
Unidos.

A razão foi uma escassez de mão-de-obra,
principalmente de trabalhadores especializados no
Japão durante a década de 60, resultante do grandecrescimento econômico do país — o que levou a
economia japonesa a liderar a mundial no uso de
robôs.

O lento crescimento da população japonesatambém teve seu papel na escassez de mão-de-obra— com a força de trabalho do país crescendo apenas
sete décimos de 1% ao ano, enquanto o Japão luta
para alcançar um crescimento econômico real de 5%
ou mais ao ano.

A recessão da economia mundial tornou os
robôs menos populares até mesmo no Japão. Mas os
fatores demográficos e uma recuperação econômica
deverão, a longo prazo, torná-los membros bem
recebidos da força do trabalho.

A grande questão, sublinhada pelo caso da
Fujitsu Fanuc, é como os benefícios da eficiência dos
robôs e os baixos custos serão partilhados. Se esses
benefícios forem partilhados por todos, a raça
humana exigirá que os robôs se multipliquem. Mas
se a sociedade não conseguir enfrentar os problemasdo pleno emprego e da distribuição de renda, haverá
crise e conflitos — seres humanos uns contra os
outros, e seres humanos contra os robôs.
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Dois projetos estao entregues ii Loc- Cientistas e engenheiros cortp Richardkheed Corporation de Sunnyvale, Califbr- Garwin, do Centra de Pesquisa') da IBMma: Talon Gold, uma experiencia de ras- Wolfgang Panofsky, diretor dolAo detreamento e pontaria de alta precisao, Acelerador Linear de Stanford! e KostaLode, a tentativa de construir um grande Tsipis, diretor do Programa de Ciencia eespelho para focar a luz produzida por lasers Tecnologia para Seguranga Intbirocipnai do
qui'micos. O terceiro projeto, Alpha, envoi- Instituto Massachusetts de Tecnijgia es-ve pesquisa de lasers qui'micos pela TWR tao convencidos de que uma arnij laser naoInc. em Redondo Beach, California. apenas seria muito cara e poj icamenteO Departamento da Defesa pediu 526 desestabijizadora, como tamb^n," simples-
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Indústrias dos EUA já têm encomendas

Laser conquista o espaço

Stevem Marcus
Tht N»w York Tlmat

f apelo do Presidente Rcagan para
¦ ¦ construgáo de 11111 escudo dc de-

W lesa 110 espaço tem sido criticado,
fté ridicularizado, como 11111 de-

sejo de alto nível, mas ainda fantasioso, por
um golpe tecnológico que acabe com a
corrida armamentista. Sérios esforgos de
pesquisa sobre métodos não nucleares de
defesa, como raio laser. Vêm-se realizando
há anos lentamente, sem interrupção.

Embora nada haja de concreto sobre
tecnologias específicas, a indústria aeroespa-
ciai está pronta para ir em frente se o
Congresso seguir a recomendação do Presi-
dente. Alguns dos maiores nomes do setor
— Lockheed. Rockwell International e
TRW — já têm contratos sobre lasers para
uso militar.

Qualquer defesa espacial contra um
ataque de mísseis certamente seria construí-
da com uso de lasers. um raio de luz com
foco preciso que atinja muitos alvos quase
simultaneamente à velocidade da luz. A
outra possibilidade são raios de partículas,
acelerados e concentrados, que vêm rece-
bendo menor atenção porque são lentos,
concentram-se mais facilmente e sofrem in-
terfercncia do campo magnético da Terra.

Uma arma defensiva laser 110 espaço
destruiria mísseis atacantes poucos minutos
após o lançamento. Assim que detectasse o
calor do sistema de propulsâo, identificasse
seu objetivo e rastreasse sua rota. o aparato
laser iria orientar seu espelho de foco e
soltaria um raio de intensa energia que
derreteria, queimaria ou desviaria os mis-
seis. A ação teria que ser muito rápida: cada
arma laser teria que atingir centenas de
mísseis num ataque de grande escala e
poderia apenas dedicar alguns segundos a
cada atacante, o que obrigaria uma delega-
ção de decisões ao computador da arma.

Apesar das dúvidas de muitos cientistas
respeitados que não estão participando das
pesquisas, os especialistas engajados acredi-
tam que um sistema de laser de primeira
geração poderá ficar pronto antes do final do
século a um custo de 100 bilhões de dólares
(Cr$ 45 trilhões 500 bilhões), segundo esti-
mativa do Pentágono.

O Departamento da Defesa já gastou 2
bilhões de dólares (Cr$ 910 bilhões) no
desenvolvimento de armas laser, um terço
especificamente para lasers no espaço, a
maior parte para a chamada tríade da Agên-
cia de Pesquisa de Projetos de Defesa Avan-
çados.

Dois projetos estão entregues à Loc-
kheed Corporation de Sunnyvale, Califór-
nia: Talon Gold, uma experiência de ras-
treamento e pontaria de alta precisão, e
Lode, a tentativa de construir um grandeespelho para focar a luz produzida por lasers
químicos. O terceiro projeto, Alpha, envol-
ve pesquisa de lasers químicos pela TWR
Inc. em Redondo Beach, Califórnia.

O Departamento da Defesa pediu 526

The Now York Time* / Rafael Wassormann
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Ao levantar a possibilidadeda intercep-
tação de mísseis, utilizando para isso
tecnologia avançada, o Preiidente Rea-
gan provavelmente estava aludindo a
duas grandes opções: a arna de laser
químico e a de raios de partículas. Am-
bas as armas gerariam uha violenta
energia, direcionada com p:ecisão, que
poderia destruir um míssil. Com o laser,

ARMA DEM

RAIOS DEM

PARTÍCULAS

os gases — flúor e hidrogênio — são
combinados para produzir energia em
forma de luz. Esta luz é amplificada porespelhos no interior da arma até emergir
como um poderoso raio laser. A arma de
raios de partículas começa com a produ-
ção de elétrons na grade de cátodos.
Estes seriam acelerados e focados en-
quanto o fluxo de elétrons é seguido por

imãs até emergir como potente raio que
pode ser apontado para destruir um mis-
sil. A maioria dos cientistas considera o
raio laser a mais exeqüível das duas
idéias. Ambas encontram-se ainda em
estágio de desenvolvimento, embora se
acredite que a arma de laser esteja mais
próxima da operacionalidade.

milhões de dólares (CrS 239 jilhões 330
milhões) — 11111 aumento de 2T/c — para
pesquisa de lasers em 1984, e éjpera pedir591 milhões 500 mil dólares (CrS'269 bilhões
132 milhões 500 mil) para 1985. \ comissão
executiva constituída dia Io de;abril peloSecretário da Defesa Caspar Veinberger
para estudar a proposta do Presidente pode-ria recomendar a revisão desS^ quantias.

Cientistas e engenheiros cor^o Richard
Garwin, do Centro de Pesquisa'; da IBM,
Wolfgang Panofsky, diretor doijZentro de
Acelerador Linear de Stanforq e Kosta
Tsipis, diretor do Programa déjpência e
Tecnologia para Segurança Interécional do
Instituto Massachusetts de Tecnp:igia, es-
tão convencidos de que uma arnjj laser não
apenas seria muito cara e poj icámente
desestabihzadora, como tambéh; simples-

mente não funcionária por ser vulnerável,
facilmente anulada e de eficiência limitada.

Por exemplo: os soviéticos poderiamconstruir foguetes com materiais refletores
ou lançá-los com uma espécie de mola de
reforço em volta, de maneira a exigir 10
vezes mais energia de um laser do que a'
necessária para abrir um buraco numa su-
perfície não reforçada. Poderiam construir
espelhos em seus campos de foguetes para
cegar o laser, ou desviá-lo através de iscas.
Mesmo o Professor Edvvard Teller, pai da
bomba de hidrogênio, conselheiro de Rea-
gan e um dos redatores do discurso do
Presidente, reconheceu alguns problemas:

— Estou convencido de que a instala-
ção de um sistema de satélites armados com
raio laser para destruir mísseis russos ata-

cantes custaria muito mais do que os russos
gastariam para anulá-lo.

Uma objeção mais básica é o que mui-
tos cientistas chamam de a necessidade abso-
luta de perfeição do sistema. Menos que isso
seria convidativo para a União Soviética
lançar um ataque de surpresa, o Professor
Panofsky disse que a proposta é "tudo ou
nada".

O Kremlin poderia lançar 10 mil ogivas
nucleares e se apenas algumas conseguissem
furar o escudo os resultados seriam desastro-
sos. E cada impacto teria que ter precisão
absoluta apesar de o disparo partir de milha-
res de quilômetros de distância. Como o
Professor Tsisis ressaltou, um laser deve
atingir o alvo para destruí-lo, ao contrário
do armamento convencional e nuclear que
pode explodir nas proximidades do alvo.

"Stress" 
afeta os

rins e a pressão
I lá muito tempo que os pesquisadoresmédicos vêm investigando o papel do stress

11a produção da hipertensão, ou pressãosangüínea alta. mas os caminhos físicos
através dos quais o stress estimula o desen-
Volvimcnto da hipertensão continuam im-
precisos. Agora, uma equipe de pesquisa-dores da Escola dc Medicina da Universi-
ilade dc Carolina do Norte (EUA) chegou
a conclusão de que o stress parece provocarmudanças 11a capacidade dos rins expeli-
rem sal e água suficientemente, desse mo-
ilo prejudicando a regulação a longo prazoda pressão sangüínea. Os pesquisadoresdivulgaram suas verificações na Science.

Para essa pesquisa, usaram 40 universi-
tários que não apresentavam quaisquerindícios de distúrbios cardiovasculares ou
renais. Os rapazes foram classificados em
dois grupos: sujeitos a alto risco, quetinham hipertensão fronteiriça ou cujos
pais tinham pressão alta; e sujeitos a risco
reduzido — não apresentavam nenhuma
daquelas características. Os estudantes,
aos quais loi solicitado que executassem
tarefas mentais competitivas, ingeriram
grandes quantidades de agua durante a
experiência a fim de estimular uma produ-
ção elevada de urina.

Os pesquisadores verificaram que o
grupo de alto risco de hipertensão retinha
mais sódio urinário e fluido durante o stress
competitivo e que o grau de retenção
estava relacionado diretamente com a
magnitude do aumento de rapidez cardíaca
durante o stress. Os pesquisadores concluí-
ram que o stress parece causar alterações
nas funções excretórias dos rins que podemdesempenhar um papel crítico na regula-
ção a longo prazo da pressão sangüínea.
(NYT)

Focas-elefantes

reaparecem

A foca-elefante do Norte, quase exter-
minada pelos caçadores durante o século
XIX, fez uma das reaparições mais notá-
veis até hoje presenciadas, relataram dois
cientistas californianos.

Essas focas, que há muito tempo cria-
vam-se aos milhares nas ilhas da costa do
Pacífico, da Baixa Califórnia a São Francis-
co, viram-se reduzidas em fins de 1800 a
uma população de cerca de 100 animais.
Elas tinham sido caçadas e retalhadas porcausa de seu óleo, mas como os produtosdo petróleo tornaram-se prontamenteacessíveis na virada do século, os enormes
mamíferos não foram mais convertidos em
presa dos caçadores. (NYT)

Ecologia

Graça Caldas

Os nambiquaras
Os nambiquaras formam um grupo indígena

cultural-lingüístico independente, pequeno e de
distribuição restrita ao Sudoeste do Matò Grosso
e Sul de Rondônia. Habitam uma área total de 50
mil km1. Sua população é hoje estimada em 800
indivíduos distribuídos em 24 aldeias que têm
entre cinco e 70 habitantes.

Eleonore escolheu duas aldeias — os alante-
sus em floresta e os juínas em cerrado — para sua
pesquisa porque, apesar da diferença entre seusambientes, estão afastadas por apenas 60 Km. A
questão básica foi verificar se as características decada ambiente determinam modos particularesde aproveitar os recursos potenciais de subsistên-cia, apesar de pertencerem ao mesmo grupocultural e de os habitantes destas aldeias teremcontato direto entre si. O trabalho foi realizadodurante a estação seca de agosto a outubro de1979 e na estação chuvosa de dezembro a feverei-ro de 1980. Além disto, visitou por períodos

e alimentação dos nambiquaras

'' 
' 'T- EZF Setz 1

Índia na aldeia Alantem soca milho para fazer farinha

menores 16 das outras 22 aldeias dos nambi-
quaras.

Alimentação
A dieta alimentar dos alantesus está assim

composta, pela freqüência diária verificada pela
pesquisadora: "Amiláceos (amidos); 42%, todos
cultivados e colhidos, seguidos pelos peixes e
caça (32%); frutos (19%) e insetos (7%). Das
atividades fora da aldeia, 33% das saídas foram
para pescar; 24% para caçar; 23% para ir à roça
colher; e 20% para coletar.

Para caçar e coletar utilizam a região ao
redor da aldeia em um raio de aproximadamente
10 km, perfazendo uma área de cerca de 280 km2.
Os alantesus pescam mais na estação seca, quan-do o nível das águas é mais baixo. A utilização do
mel é maior na estação seca, enquanto os frutos
sáo mais usados na estação chuvosa.

Já nos juínas, a freqüência maior na alimen-
tação é de peixes e vertebrados (37%); seguidos
pelos amiláceos (amidos-27%); os insetos (20%);e os frutos (16%). Nas atividades fora da aldeia,
47% das saídas foram para a coleta, 30% para a
colheita, 17% para caça e 6% para pesca. Da
mesma forma que os alantesus, os juínas utili-
zam, normalmente, uma área de um raio de
lOkm ao redor da aldeia. Entretanto, nas caçadas
maiores percorrem até 150km numa área de
cerca de 1 200km2, permanecendo cerca de 15
dias «fora, coletanto e caçando, enquanto os
alantesus ficam fora em média três dias para a
caçada.

O grupo de cerrado, os juínas, tem roças
abertas em matas de galeria (à beira do rio).
Plantam principalmente mandioca brava, tanto a
de massa, quanto a de chicha (aguada, de fazer
sucos), além de araruta e cará. Durante a pesqui-sa, pretendiam iniciar o plantio de arroz, poriniciativa da Funai. A área cultivada é de 3 700
m! por indivíduo.

Já o grupo da floresta, os alantesus cultivam
em clareira de matas, uma diversidade maior de
alimentos: milho, mandioca mansa, batatas-
doces, amendoim, feijão e mamão. A área
cultivada é de 4 900m2 por indivíduo. Os alante-
sus não comem verduras, nem bebem água pura,
preferindo misturá-la com suco de frutas ou com
mel.

A coleta de animais e derivados é bastante
diferente entre as aldeias. Os alantesus coletam

mais freqüentemente mel, enquanto os juínasobtêm gafanhotos, mel e larvas de marimbondos.
A pesca é muito freqüente para os alantesus, cuja
caça mais comum são porcos-do-mato e macacos-
prego. Os juínas caçam muitos tamanduás e
também lagartos teiús e veados. Pescam menos
que os alantesus.

Os insetos são parte importante na dieta
alimentar dos nambiquaras: gafanhotos, formi-
gas, larvas de marimbondos, de besouros e
mariposas, entre outros, fazem parte de uma
variedade alimentar existente na região e muitas
vezes são ricos em proteínas, como é o caso da
farinha de gafanhoto. Os frutos que utilizam
incluem coquinhos, jatobá, pequi, cacau, abaca-
xi, maracujá, ingá, caju, mangaba. Sua caça
abrange desde corujas a tatu, gambá, arara-
pequena, sapos, rãs, veados, paca, capivara,
papagaio, pomba, cutia, morcego, anta e ema,
entrç muitos outros.

Ao analisar as diferentes condições de cada
aldeia e relacioná-las com a alimentação dos
grupos, a pesquisadora conclui que: "Se os
juínas-cerrado têm uma maior diversidade de
itens na dieta, usam uma maior área e gastammais tempo — o dobro por indivíduo nas ativida-
des de forrageiro (modo de obtenção direta do
recurso material para sua manutenção, principal-mente alimentação) do que os alantesus, seu
ambiente deve ter menor abundância de recursos
alimentares por unidade de área que os alan-
tesus."

O fato de a dieta dos nambiquaras de
cerrado estar mais centrada na coleta e dos
nambiquaras de floresta na colheita deve-se,
provavelmente, de acorco com a ecóloga, "à
aptidão dos solos das regiões habitadas queexerce influência decisiva na ocorrência das di-
versidades de itens na dieta (maior nos juínas) e
na ocupação do espaço (maior mobilidade e
maior área utilizada pelos juínas)".Outro aspecto analisado mostra que o "fato
de os juínas (cerrado) não retornarem diariamen-
te à aldeia e realizarem caçadas em grupo e festas
entre aldeias permite um maior conhecimento
sobre a abundância alimentar em uma área >
maior, aumentando assim sua eficiência sobre a •
utilização do espaço".
Graça Caldas é correspondente do JORNAL DO BRASILem Campinas.

relacionamento dos índios nambiqua-
¦ ¦ ras com o meio-ambiente, a partir do

J seu modo de obter e utilizar alimen-
tos, foi detalhadamente estudado pela

pesquisadora Eleonore Setz, em duas aldeias
deste grupo indígena. Estas aldeias estão locali-
zadas em ambientes bem contrastantes: cerrado e
floresta, no Sudoeste do Mato Grosso, próximasà rodovia Cuiabá—Porto Velho. O trabalho se
propôs a analisar as possíveis influências ambien-
tais em condições ecológicas altamente divergen-
tes, na ecologia alimentar do grupo.

Em seu trabalho, apresentado como tese de
mestrado em Ecologia no Instituto de Biologia
da UNICAMP, dia 26 último, a pesquisadora
demonstra que, ao contrário do que se pensava,
os nambiquaras não levam uma vida nômade,
pois têm aldeias fixas, embora se desloquem paracaçar e pescar. Mostra também que num dia útil
de cerca de 12 horas, o tempo gasto pára a
subsistência alimentar varia de uma hora e meia
para o grupo de floresta a três horas para o grupode cerrado, usando'o restante do tempo paraoutras atividades produtivas e lúdicas.
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que tem feito pela nossa Patria, a apresentagao de sua
tese 6 vazada em termos de magister dixit. Eurico Nogueira Franga

Talvez devido a ausencia de esclarecimentos se Arguivo
torne impossivel convencer a populagao brasileira da OBRE a base dos tfmpanos, um viril, sem nada daquela morbidez queexcelencia do tratamento de choque entre nos. Sem poco sostenuto, dois temas sao p0r vezes se acusa em um Chopin, em

. disporem de elementos de convicgao, teriam os traba- expostos., na prquestra, por mo- um Liszt, ou transparece mesmo em um
lhadores, sobretudo os que percebem menores retri- vimento contrano. Caminham por Schumann. A grande musica de Brahms
buigoes, compreensao suficiente para aguardarem pa- graus cromaticos. um sobe, nos violi- j/ se mostra a mais profundamente sadia
cificamente 0 surgimento de melhores dias? Abstendo- nos, e °utro esce, nas madeiras. Eesta de todo 0 romantismo europeu, dentro

• se de reivindicar reajustamentos de salarios ate que a 
so er a introdu?ao da Primeira Sinfo- MHHjou fora da Alemanha. Esse carater naoinflagao fosse debelada? Uma outra serie de questoes mS' 

°fu* — numero exclui 0 intimismo, nem ate o penum-
mereceria maior detalhamento. Por exeLTo aue f a° P ° COmp°' •' brismo, que sao conduces tambem es--: 
providencias seriam tomadas no sentido de evitar uma a rairdra dSnfonfeta 
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' V 1I8H pecfficas da musica romantica: intimis-
corrida desenfreada Ss cadernetas de poupanca, cuio M M. n^KK^., mo ou penumbrismo poeticos de Inter-
saldo, da ordem de 8,5 trilhoes de cVuzeiros tdTH^ 8 

1 ? nvzzj ou das cangoes de camara, que
indispom'vel, tanto no Sistema Financeiro da Habita- ™ comemo^ada unSlZnS* BlSi T'f™ % 
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S IIS'££?2 aS®EE* Hans von Biilow, regente e pianista, At f
j etc se eles n^nifestassem preferencia KflHK^O 
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T 
°S atiVf°S fi"anceir0S devessem ser bl°" antiwagneriano a q'ue Brahms pertence BBHbE quests nunca sVpeSa nfXa mii£; queados; durante a fase do tratamento de choque? e denomina a Primeira Sinfonia de Hnf, ?lp!£e deeSrioZlA.nda mais um ponto, para terminar. Se os Brahms de decima de Beethoven. Esta- vflBMH distingue a 5eS,SlidS! do autorsalarios deixassem de ser reajustados, enquanto nao se belece-se na Alemanha a linguagem dos IBtfllwftfglffw 1 ^reduzisse a inflagao, deixariam de subir os pregos dos tresB — Bach, Beethoven e Brahms. A Nascido em Hamburgo, filho de um

generos alimenti'cios, das tarifas de servigo publico, da denominagao dada por Von Biilow tem /JfiVtli 
pobre contrabaixista, come?ou muito

gasolina e derivados do petrdleo, das taxas e impostos a sua razao de ser, no sentido de que se ^ ^ 
precocemente a ganhar o pao, tocandofederais e estaduais? Deixariam de ser reajustadas as trata da mais importante sinfonia escrita em tascas freqiientadas por marujos.

loca^oes residenciais e os financiamentos habitacio- depois de Beethoven. A segunda sinfo- '¦ Tocava, naturalmente, a noite. Mas
nais? Nos termos em que a proposigao do Prof. n'a confirma a linhagem beethoveniana, para mostrar o carinho com que os paisBulhoes foi colocada, jamais sera possfvel aceita-la. 30 Passo Que a terceira recebe influxos de Brahms o envolviam, basta dizer queAssim pensamos. schumannianos. E na quarta, o tema do o menino prodigio foi a certa altura

ultimo movimento, em forma de passu- -f ;V'j> insistentemente convidado para uma
Oswaldo lorio 6 economists, »6cnico em planejamento caglia, provem da Cantata n° 150, de J. grande e lucrativa tournee de pianista,
pesquisa do IPEA. Ex-diretor do BNH, carioca, 68 a riot, S. Bach. '« nos Estados Unidos, por Um empresario
mora em Copacabana. E sui generis o romantismo alemao HBHHHBBBHHs -*» WWW, que o descobriu no cabare obscuro. Os

! de Johannes Brahms: sadio, franco, Brahms Pais e 0 Pr°fessor de piano, Cossel, se 

f Novas tecnoloffias exiffem HIM ~munica?ao, sobretudo :para OS nucleos de produgao publica, assegurando assim
J — > . mdependente. Estes nucleos, ao desenvolverem suas curso eletronico atraves

| politica cultural da imagem "i,d<>nis'* 
Ai»ssibiiid»dEde

j cria?ao e linguagem da televisao estabelecida.
I Candido Jos6 Mendes de Almeida Fundamental, no entanto, parece ser a questao da

 politica cultural a.ser desenhada a partir do desembarque
: OM a consolidasao do processo de abertura cagao eletronica, como a TV por cabo, satelite, ou a TV de t0da eSta n0Va ° mote da reabertura
' 

V» democratica e o estabelecimento irreversivel de por assinatura via UHF (Ultra High Frequency) vein lmp0e Uma n0Va cadenc,a ao d'scurso eletronico que
, 

um ™?° temP° social- abre"se uma discussao: estimular a descentralizagao, alem de instalar uma dis- PrCC,Sa reVer 3 SUa COndi?a° meramente recreativa e
; qual o papel da comunica?ao eletronica nas prbximas CUssao qualitativa. O que ha de mais notavel por trds bUSCa,r a Part'clPaSao 110 Processo cultural das sociedades

i decadas, dentro de uma sociedade marcada pelo trago da destes novos metodos de transporte de imafens, atual- P,°\ ele SerV'dal ° 'I"6 nao Parece ser dif,'cil de Prever'
ava. a?a° pe™anente' ° esgotamento de um modelo mente em fase de regulamentagao pelo Ministerio das tendencia d especif.cidade das novas teievisoes,

; politico pautado pelo excessivo centralismo traduziu-se Comunicagoes, e exatamente o zoneamento de suas Jevando-as a concentrar suas atengoes em setores sociaisde forma insof.smavel no surgimento paralelo e afim de areas de atuagao, proporcionando conduzir suas respec- '"If55 anil°g°s- Ass™- P^-se supor, para um
uma estrutura de comunicagao de massa. Nao se trata ,ivas programagoes em diregao a publicos afins. O futuro proximo, canais serv.ndo exclusivamente a comu-

; aqui de questionar-se qualitativamente a trajet6ria da percurso inverso se viabiliza na medida em que os "ldade f'nance,'a' medlca ou Judaica. Ou amda progra-
televisao comerc.al no Brasil, enquanto rede nacional em servi?os fornecidos por estas teievisoes sao geralmente 

ma?°eS destl™das a uma reg.ao ou area urbana espedfi-
; fase de implantagao. A aventura de corporificar um cobrados, estabelecendo um nfvel de exigencia do usua- Ca' lnterag'ndo soc,al e culturalmente naquele meio. Nao
; complexo de informagao buscando a costura, atraves de rio, que optara pelo que melhor lhe convier. Esta por 

56 
f* 

ev.dentemente de proceder a uma releitura

J 
ur muesma 

Jllnha' 
de extremos geogrdficos e culturais, certo a componente mais fascinante desta nova ordem: o ™Placavel. de McLuhan, mas da nogao de que o projeto

. vale sobretudo pelo esforgo hist6rico e os meritos correm redimensionamento da condigao passiva do espectador g'°bal da ,nforma?a" deve Proceder, sempre que possf-- por conta do p.one.nsmo em domar a mensagem levando-o a influir sobre a oferta cotidiana de imagens vd' 
,a 

local- Dadas 85 crcunstancias de
t mukiphca-la pelos canais de redistribuigao. Para tanto, As TVs pagas, via de regra, operam com pouca ou mstalagao destes novos instrumentos de comunicagao e o
; proceda-se aos fins, vitimem-se os meios. A abertura, no nenhuma nublicidade. sendo hasicVment^ manL 

'rM rltmo social de se fazem cercar- 6 de se supor

Brahms

JORNAL DO BRASIL ? domingo, 15/5/83 ESPECIAL — 5

O LEITOR ESPECIAL

Os riscos da receita A difícil credibilidade

radical do Dr Bulhões da estatística no Brasil

Olhsson

Oswaldo lório

ENTENDE 

o prof. Bulhões que se impòe
modificar a política econômico-financeira vi-
gente no país. Argumenta o ilustre economista

i que uma inflação persistente, da ordem de 100% ao
ano, não pode ficar submetida indefinidamente a um' 
processo de combate gradualístico. Partindo dessa
premissa, propõe o prof. Bulhões a adoção de umtratamento de choque (eufemisticamente denominada
de austeridade), com fundamental apoio nas seguintes
medidas, de aplicação simultânea: extinção da corre-
ção monetária, eliminação dos subsídios e reformula-
ção da política salarial.

Segundo depreendemos de seu pronunciamento
na imprensa escrita e falada, o mecanismo engendrado
pelo prof. Bulhões para solucionar o impasse em que
nos encontramos teria mais ou menos o seguinte

. desenvolvimento. Os trilhões de cruzeiros que o
Governo passaria a dispor com a supressão dos
subsídios seriam destinados, em parte, à liquidação
dos débitos para com os empreiteiros, e no restante,- de montante mais significativo, à reativação da econo-
mia nacional. Em decorrência dessa estratégia, dar-se-
ia maior oferta de emprego em todo o país, o que, por

. sua vez, após algum decursa de tempo, permitiria o
, favorecimento do aumento do salário do trabalhador,
í A atual política salarial seria substituída por umapolítica inteiramente baseada na livre negociação

entre as partes interessadas, patrões e empregados. A
respeito, defende o professor a tese de que é preferível
reccber salário adicional por meio de aumento de
compra do que repor o poder de compra com a
inflação, com a qual concordamos incondicional-
mente.

Gostaríamos de acrescentar, nessas poucas linhas
de que dispomos, que, se a inflação, de custos e/ou
demanda, fosse efetivamente eliminada em curto pra-
zo (alguns meses), todos nós, brasileiros e residentes
estrangeiros, suportaríamos, prazerosamente, o con-
gelamento dos salários, o corte no saldo dos emprésti-
mos à agricultura e à exportação e a extinção da
correção monetária. Exatamente nesse ponto reside
nossa dúvida.

Quem nos garante, uma vez adotadas as três
, medidas, que tudo se passará na conformidade do

comportamento esperado pelo Prof. Bulhões? Por que
V essa dúvida nos assalta o espírito? Simplesmente

porque a proposição apresentada à comunidade brasi-
leira não desce a detalhes esclarecedores. Limita-se à
enunciação daquelas três medidas solitárias e à descri-
ção sumária do desencadeamento de um processo em
termos excessivamente simplificados. Nele não se

¦ explicitam os instrumentos de política econômica que
se configurem capazes de assegurar a consecussão dos
objetivos visados. Sem pretender menosprezar a auto-
ridade internacionalmente reconhecida do Prof. Bu-
lhões, a quem rendemos nossas homenagens por tudo
que tem feito pela nossa Pátria, a apresentação de sua
tese é vazada em termos de magister dixit.

Talvez devido à ausência de esclarecimentos se
torne impossível convencer a população brasileira da
excelência do tratamento de choque entre nós. Sem
disporem de elementos de convicção, teriam os traba-
lhadores, sobretudo os que percebem menores retri-
buições, compreensão suficiente para aguardarem pa-. cificamente o surgimento de melhores dias? Abstendo-
se de reivindicar reajustamentos de salários até que a
inflação fosse debelada? Uma outra série de questõesmereceria maior detalhamento. Por exemplo: queprovidências seriam tomadas no sentido de evitar uma
corrida desenfreada às cadernetas de poupança, cujo
saldo, da ordem de 8,5 trilhões de cruzeiros, é

, indisponível, tanto no Sistema Financeiro da Habita-
ção como no BNH? Que procedimento adotar paracom os portadores de Letras Imobiliárias, CDB,
RDB, ORTN, LTN, Letras de Câmbio, debênture,
ét'c se eles manifestassem preferência pela. liquidez?
Ou será que os ativos financeiros devessem ser blo-
queados durante a fase do tratamento de choque?

Ainda mais um ponto, para terminar. Se os
salários deixassem de ser reajustados, enquanto não se
reduzisse a inflação, deixariam de subir os preços dos
gêneros alimentícios, das tarifas de serviço público, da
gasolina e derivados do petróleo, das taxas e impostos
federais e estaduais? Deixariam de ser reajustadas as
locações residenciais e os financiamentos habitacio-
nais? Nos termos em que a proposição do Prof.
Bulhões foi colocada, jamais será possível aceitá-la.
Assim pensamos.

T> ECENTEMENTE, a revista
K, 

'/Víí> Economist (vol. 287 n"*7285 de 16.04.83, pág. 72)
mencionou que os dados estatísticos
divulgados sobre as exportações brasi-
terras pura março de 1983 eram suspei-
tamente elevados (suspiciously higlt).
Não é nosso propósito entrar no mérito
ou questionar se esses dados são corre-
tos ou não. Acrescentaríamos, também,
o recente caso das alterações dos cálcu-
los do INPC, pelo IBGE, sem ampla
discussão por técnicos e partes interes-
sadas. Há ainda a notícia de que a
Petrobrás pretende mudar os procedi-
mentos contábeis, de forma a apresen-
tar lucro ou reduzir o prejuízo no pri-
meiro trimestre do ano.

O fato é que a credibilidade em
relação a dados estatísticos divulgados
por órgãos oficiais brasileiros vem sen-
do arranhada.

Na verdade, todos aqueles que li-
dam com dados estatísticos sabem das
dificuldades com que têm que se de-
frontar para obter dados imprescindí-
veis e atualizados para seus estudos.
Protelações no fornecimento dos dados
são comuns e, quando fornecidos, en-
globam diversos itens que nem sempre
atendem às necessidades dos usuários.

De fato, esses dados deveriam estar
disponíveis sem que os pesquisadores
necessitassem falar ou obter autoriza-
ções de autoridades, nem sempre fáceis
de ser localizadas. Os dados, para maior
credibilidade, devem ser de fácil acesso.
Com o advento dos computadores, lis-
tagens são normalmente preparadas pa-
ra os técnicos e diretores de empresas,
estatais ou privadas. O fato de não se
permitir o acesso a esses dados demons-
tra apenas que determinados órgãos e
empresas não querem se expor e sofre-
rem críticas. Quando divulgam seus
dados, o fazem de maneira global que
não permitem análises. Isso é válido
tanto para empresas governamentais
como privadas.

Os balanços das empresas, quando

publicados, são sempre apresentados de
maneira sintética, frustrando os analis-
tas. Por outro lado, a não divulgação ou
protelação dos dados dá margem a
boatos" que, ao se espalharem, geramintranqüilidade nos setores econômicos
e financeiros. Isso poderia ser evitado,
bastando para tanto que as autoridades
governamentais e dirigentes de empre-
sas compreendessem que essa situação
lhes é prejudicial, principalmente em
termos, de imagem, e partissem para
uma full disclositre de informações que.
penosa inicialmente, irá permitir que, a
partir de um determinado momento,
essa sua decisão se torne construtiva,
pois as dúvidas existentes sobre concei-
tos e formas de preparação das estatísti-
cas serão discutidas e esclarecidas.

Esse procedimento, principalmente
partindo das autoridades governamen-
tais e das empresas estatais, tenderá a
fortalecer o respeito mútuo que deve
existir entre produtores e usuários de
estatística. Por outro lado, as empresas
privadas, estimuladas por procedimento
que vem de esferas governamentais,
sentir-se-iam estimuladas para uma di-
vulgação maior de suas atividades, pu-
blicando informações estatísticas mais
detalhadas e que permitam análises ob-
jetivas de seus balanços. A publicação
desses balanços também deveria ser
efetuada com mais rapidez, de modo a
permitir a utilização dessas informações
em tempo útil.

Infelizmente, o atraso na divulga-
ção, a protelação na sua entrega, o não
fornecimento ou fornecimento em ter-
mos globais ou incompleto de dados é a
tônica atual. Outro obstáculo, ainda,
aos pesquisadores é o desaparecimento
de séries estatísticas utilizadas pelos
usuários para construção de índices eco-
nômicos e financeiros que, sem qual-
quer aviso, são desativados. Por outro
lado, existem séries sem qualquer con-
teúdo que são publicadas anos a fio e
cuja utilidade se desconhece. Conse-

OHífWJ

qüentemente, os pesquisadores, quan-
do obtêm estatísticas importantes, já
estão elas desatualizadas, só lhes restan-
do elaborar pesquisas históricas, ou se-
ja, se tornam "brazilianistas" em seu
próprio país. Talvez, se as obtivessem
com a rapidez necessária, poderiam
apresentar nos seus estudos sugestões
que, se levadas na devida consideração,
poderiam influenciar nas decisões que
muitas vezes são tomadas pelas autori-
dades sem que elas, pela pressão que
sofrem, possam examinar exaustiva-

mente, por falta de tempo, todos os
ângulos de determinado problema.

Assim, a precisão e fidedignidade
dos dados estatísticos divulgados pelos
órgãos estatísticos de um país, devem
refletir o grau de amadurecimento de
seus técnicos, ao mesmo tempo queajudarão a forjar sua juventude dentro
da mesma concepção de honestidade e
respeito ao público.
Carlos Augusto Rodrigues Costa, economista, ócarioca, tem 55 anos, mora na Lagoa.

O gênio romântico de Brahms faz 150 anos

Eurico Nogueira França

Oswaldo lório ó economista, técnico em planejamento e
pesquisa do IPEA. Ex-diretor do BNH, carioca, 68 anos,mora em Copacabana.

OBRE a base dos tímpanos, um
poco sostenutof dois temas são
expostos, na orquestra, por mo-

vimento contrário. Caminham por
graus cromáticos: um sobe, nos violi-
nos, e outro desce, nas madeiras. E esta
a soberba introdução da Primeira Sinfo-
nia, de Brahms, opus 68 — número
bastante alto para atestar que o compo-
sitor aguardou a maturidade para iniciar
a carreira de sinfonista.

Nasceu Johannes Brahms a 7 de
maio de 1833. A data do sesquicentená-
rio, comemorada universalmente,
transcorre, portanto, agora.

Hans von Bülow, regente e pianista,
cuja mulher, Cosima, filha de Liszt, iria
unir-se a "Wagner, forma no partidoantiwagneriano a que Brahms pertencee denomina a Primeira Sinfonia de
Brahms de décima de Beethoven. Esta-
belece-se na Alemanha a linguagem dos
três B — Bach, Beethoven e Brahms. A
denominação dada por Von Bülow tem
a sua razão de ser, no sentido de que se
trata da mais importante sinfonia escrita
depois de Beethoven. A segunda sinfo-
nia confirma a linhagem beethoveniana,
ao passo que a terceira recebe influxos
schumannianos. E na quarta, o tema do
último movimento, em forma de passa-
caglia, provém da Cantata n° 150, de J.
S. Bach.

E sui generis o romantismo alemão
de Johannes Brahms: sadio, franco,

Arquivo
viril, sem nada daquela morbidez que
por vezes se acusa em um Chopin, em
um Liszt, ou transparece mesmo em um
Schumann. A grande música de Brahms
se mostra a mais profundamente sadia
de todo o romantismo europeu, dentro
ou fora da Alemanha. Esse caráter não
exclui o intimismo, nem até o penum-
brismo, que são condições também es-
pecíficas da música romântica: intimis-
mo ou penumbrismo poéticos de Inter-
mezzi ou das canções de câmara, que
coexistem lado a lado com a força, a
robustez, a grandiosidade de tantas ou-
tras obras marcantes do músico genial.
Mas quer se trate de música de câmara— território específico do gênio de
Brahms — ou de pujantes páginas or-
questrais, nunca se perturba nessa músi-
ca a espécie de equilíbrio moral quedistingue a personalidade do autor.

Nascido em Hamburgo, filho de um
pobre contrabaixista, começou muito
precocemente a ,ganhar o pão, tocando
em tascas freqüentadas por marujos.
Tocava, naturalmente, à noite. Mas
para mostrar o carinho com que os paisde Brahms o envolviam, basta dizer queo menino prodígio foi a certa altura
insistentemente convidado para uma
grande e lucrativa tournée de pianista,
nos Estados Unidos, por um empresário
que o descobriu no cabaré obscuro. Os
pais e o professor de piano, Cossel, se

opuseram. Ao invés de permitir que se
explorassem faculdades precoces, res-
guardaram-lhe o talento, que Marxsen,
professor de composição, iria desenvol-
ver, conduzindo-o ao aprofundamento
do gosto e à larga disciplina do contra-
ponto de Bach e das formas clássicas de
Beethoven.

A grande disciplina clássica une
Brahms um temperamento de ardente
lirismo, místico, poético, tempestuoso,
de um conteúdo emocional que tanto o
distingue dos mestres seus predecesso-
res como dos coevos. É Brahms na
Alemanha o derradeiro termo de uma
série de mutações históricas de música
pura, aquela música que se contempla
independente de qualquer formulação
de natureza filosófica, pictórica ou des-
critiva. Ele o é, na vertente romântica
do ciclo da criação histórica, porque
afeiçoa formas preexistentes (a forma-
sonata) à explosão dos próprios senti-
mentos. Como é romântico Mendels-
sohn, ao afeiçoar o Scherzo , forma
classicamente adotada por Beethoven,
ao que existe de alado e feérico no seu
gênio. Mas Brahms, no cenário român-
tico, assoma com uma robustez que faz
considerá-lo neoclássico.

Eurico Nogueira França, crítico musical, é
professor da Uni-Rio. Carioca, 69 anos, mora
em Copacabana.

Novas tecnologias exigem uma

política cultural da imagem

Cândido José Mendes de Almeida

OM a consolidação do processo de abertura
democrática e o estabelecimento irreversível de
um novo tempo social, abre-se uma discussão:

qual o papel da comunicação eletrônica nas próximasdécadas, dentro de uma sociedade marcada pelo traço da
avaliação permanente. O esgotamento de um modelo
político pautado pelo excessivo centralismo traduziu-se
de forma insofismável no surgimento paralelo e afim de
uma estrutura de comunicação de massa. Não se trata
aqui de questionar-se qualitativamente a trajetória da
televisão comercial no Brasil, enquanto rede nacional em
fase de implantação. A aventura de corporificar um
complexo de informação buscando a costura, através de
uma mesma linha, de extremos geográficos e culturais,
vale sobretudo pelo esforço histórico e os méritos correm
por conta do pioneirismo em domar a mensagem e
multiplicá-la pelos canais de redistribuição. Para tanto,
proceda-se aos fins, vitimem-se os meios. A abertura, no
entanto, enquanto projeto político amplo, estende seus
resultados aos diversos domínios da manifestação da
palavra, desobrigando-os dos compromissos e controles
impostos pela delicada questão da informação coletiva.

O desenvolvimento de novas tecnologias na comuni-

cação eletrônica, como a TV por cabo, satélite, ou a TV
por assinatura via UHF (Ultra High Frequency), vem
estimular a descentralização, além de instalar uma dis-
cussão qualitativa. O que há de mais notável por trás
destes novos métodos de transporte de imagens, atual-
mente em fase de regulamentação pelo Ministério das
Comunicações, é exatamente o zoneamento de suas
áreas de atuação, proporcionando conduzir suas respec-
tivas programações em direção a públicos afins. O
percurso inverso se viabiliza na medida em que os
serviços fornecidos por estas televisões são geralmente
cobrados, estabelecendo um nível de exigência do usuá-
rio, que optará pelo que melhor lhe convier. Esta por
certo a componente mais fascinante desta nova ordem: o
redimensionamento da condição passiva do espectador,
levando-o a influir sobre a oferta cotidiana de imagens.
As TVs pagas, via de regra, operam com pouca ou
nenhuma publicidade, sendo basicamente mantidas pelas
contribuições mensais de seus assinantes. Ressalte-se
ainda a sua acentuada especificidade, buscando atender
a segmentos identificáveis através de uma informação
setorizada. Com estes novos veículos, multiplicam-se por
outro lado as oportunidades profissionais na área de

comunicação, sobretudo para os núcleos de produçãoindependente. Estes núcleos, ao desenvolverem suas
produções à margem das grandes estruturas, contribuem
decisivamente para a reformulação dos processos de
criação e linguagem da televisão estabelecida.

Fundamental, no entanto, parece ser a questão da
política cultural a.ser desenhada a partir do desembarque
de toda esta nova tecnologia. O mote da reabertura
impõe uma nova cadência ao discurso eletrônico que
precisa rever a sua condição meramente recreativa e
buscar a participação no processo cultural das sociedades
por ele servi® O que não parece ser difícil de prever,
dada a tendência à especificidade das novas televisões,
levando-as a concentrar suas atenções em setores sociais
com interesses análogos. Assim, pode-se supor, para um
futuro próximo, canais servindo exclusivamente a comu-
nidade financeira, médica ou judaica. Ou ainda progra-
mações destinadas a uma região ou área urbana específi-
ca, interagindo social e culturalmente naquele meio. Não
se trata evidentemente de proceder a uma releitura
implacável de McLuhan, mas da noção de que o projeto
global da informação deve proceder, sempre que possí-
vel, a perspectiva local. Dadas as circunstâncias de
instalação destes novos instrumentos de comunicação e o
ritmo social de que se fazem cercar, é de se supor
igualmente a ampla participação dos respectivos corpos
sociais envolvidos diretamente com a cultura e o pensa-
mento, no traçado de uma política a ser executada. Ao
Estado, outrossim. como concessor destes novos canais,
cabe igualmente papel determinante ao garantir às
diversas áreas de interesses o acesso à comunicação

pública, assegurando assim a desuniformização do dis-
curso eletrônico através da ruptura do modelo concen-
tracionista. A possibilidade de uma ação interministerial,
associando órgãos já competentes a outros ligados à
esfera da educação e da cultura, manifesta-se como de
extrema validade, não apenas na orientação das conces-
sões em si, como também a nível de suporte econômico a
setores menos privilegiados, além de garantir pelos
mecanismos legais a defesa de um espaço para a produ-
ção nacional.

A nova era da informação eletrônica impõe a
conveniência de um reposicionamento no tocante a
conteúdo e finalidades do projeto de comunicação de
massa. A força e a eficiência do media deverão dispor-se
proporcionalmente à sua importância dentro da forma-
ção da consciência e da cultura pública. Desta forma,
estará assegurada não só a sua vocação participativa,
reduzindo-se as distâncias entre emissor e receptor,
como Iucidamente estabelecido o caráter social de um
veículo verdadeiramente comprometido com o seu tem-
po e a sua história.

Cândido José Mendes de Almeida, advogado, coordenador do
Centro Cultural Condido Mendes, é presidente da Associação
Brasileira de Distribuidores de Viceocassetes. Carioca, 25 anos,
mora em Laranjeiras

Os artigos publicados em O Leitor Especial foram
editados a partir de uma seleção de cartas enviadas aoJORNAL DO BRASIL, com assinatura, nome legível,
qualificação profissional, idade e endereço e/ou t-elefo-
ne que permitam confirmação.
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CRISE ECONÔMICA DESGASTA MILITARES

saída democrática do Cone Sul

CHILE
Panelas vazias

A situação econômica cio Chile talvez
seja a mais difícil, entre os países cie peso na
América Latina. A dívida externa, considera-
da a mais alta em termos perca/mu do mundo,
soma cerca de 18 bilhões de dólares e não tem
como ser paga através de exportações, que.devem chegar a 4 bilhões 450 milhões de
dólares este ano. se não houver baixa no
preço do cobre. Na verdade, ninguém tem
como pagar nada: ria metade do ano passado,
alguns bancos acumulavam até 70% de suas
carteiras de crédito vencidas: de 81 a agosto
de 82, 986 empresas quebraram e os sofistica-
dos prédios comerciais construídos no refina-
do bairro de Providência estão virtualmente
abandonados, sem comprador.

O modelo econômico chileno, principal
suporte do Governo militar, fracassou. Todos
os dogmas da economia de mercado defendi-
dos com unhas e dentes pela equipe cconômi-
ca caíram com o PIB do ano passado: 14c/c
mais baixo que o anterior. E também caíram
as equipes do Ministro Sérgio de Castro e a
que veio depois com o General Luís Danus.

As ruas de Santiago, recentemente
ocupadas por protestos e choques com a
polícia, que resultaram em duas mortes, dão
uma idéia da recessão que paralisa a atividade

econômica, em alguns casos com ociosidade
ile 70%. como a da construção: milhares de
pessoas ganham a vida vendendo bugigangas.
Não há emprego para 25% da força de
trabalho, e outros 5% estão encostados no
Plano de Emprego Mínimo.

O General Augusto Pinochet. que costu-
ma afirmar que o Chile jamais voltará a ter
uma democracia pluralista, tem recorrido à
torça para conter as pressões, que as três
reformas ministeriais promovidas nos últimos
12 meses não conseguiram controlar. E torna
ainda mais assustadores os números da repres-
sao. que, segundo alguns políticos, resultou
na saída de I milhão de pessoas (10% da
população) do país. em exílios forçados ou
voluntários. Alguns, amigos colaboradores do
regime, como o dirigente dos produtores de
trigo de Temuco, Carlos Podlech, que, ao
chegar ao Rio. disse, desnorteado:

— Sempre fui ardente defensor das For-
ças Armadas. Aplaudi o golpe que tirou
Salvador Allende do Poder. Como podem
lazer isto comigo? Só pode ser um engano.

A retomada dp esquema de repressão,
contudo, não contém a organização dos seto-
res de oposição, que, mesmo com os Partidos
na clandestinidade, formaram uma frente
multipartidária. O sindicalismo também se
movimenta e a poderosa Confederação dos

Trabalhadores do Cobre, liderada por Rodol-
Io Seguei, fez um chamado a que a populaçãovolte a bater com as colhères nas panelasvazias, "até a volta a democracia".

ARGENTINA
"Que digan donde están"

Ainda que a Crise econômica experimen-
tada pela Argentina tenha ingredientes dia-
máticos, como a dívida externa de M bilhões
de dólares, a destruição do aparelho produti-vó. o desemprego de mais de I milhão e meio
de pessoas e uma inflação de 275% nos
últimos 12 meses, não é ela que motiva os
mais duros ataques desferidos contra os mili-
tares. Mas a descoberta de uma infinidade de
irregularidades cometidas durante os sete
anos que dura o processo de reorganização
nacional.

Os militares argentinos, que abandona-
raro os projetos de Videla de levar o regime
até o ano 2000. para empreender uma apres-
sada volta aos quartéis e entregar o poder no
inicio de 84. assistem, desde a rendição nas
Malvinas, a uma enxurrada de denúncias:
desde o desaparecimento de mais de 7 mil
pessoas, dadas recentemente como moi tas em"ações de serviço" até a participação de
oficiais no roubo de gasolina de unidades
militares.

Para os políticos; empenhados, no mo-

niento. na campanha eleitoral, o Governo não
tem outra saída senão entregar o poder — e
logo. como pediu o radical Antônio Trocoíli.
que espera que a Casa Rosada tenha ainda
este ano autoridades constitucionais. A multi-
ímpidarta rompeu o diálogo forjado pela
Junta para alcançar um acordo e impedir á
investigação das "irregularidades" cometidas
e assiste à preparação de leis de anistia,
informe Malvinas e aos comunicados do Co-
mandante do Exército, General Cristino Ni-
colaides, tirando a competência da Justiça
Federal para levar militares a tribunal, sem
reação.

Um importante político comentou, ao
JORNAL DO BRASIL, que estes atos insti-
tucionais não importam muito: o futuro Go-
verno não terá como escapar do tratamento
de questões como a dos desaparecidos, que
gerou protestos na Itália. Espanha e no Vati-
cano; ou da dívida externa, que cresceu sete
vezes desde 7(í e não teve como compensação
nenhum crescimento econômico, como se o
dinheiro tivesse simplesmente sumido.

URUGUAI
"El uruguayazo"

Os protestos populares no Uruguai, pou-co freqüentes durante um regime militar queinstalou 110 país rígidos controles de segurança

nacional, vêm ganhando as páginas dos jor-nais desde o final do ano passado. E no último
primeiro de maio. o jornal La Voz, de Buc-nos
Aires, sobre a concentração de 100 mil traba-
lhadores, deu manchete de primeira páginacom letras garrafais: Uruguayazo, quer dizer,
uma demonstração unânime do descontenta-
mento da população.

A doutrina da segurança nacional, quefez com que cerca de 1 milhão de pessoasabandonassem o país (um terço da popula-
Ção), continua vigente e os militares insistem
em reservar, na Constituição, um espaço paraum Conselho de Segurança Nacional, com
poderes independentes. Mas, ainda assim,
avançaram no ano passado no processo de
transição democrática, legalizando os Partidos
Nacional e Colorado, mesmo com a contun-
dente vitória dos políticos de oposição.

As negociações entre militares e políti-cos, que ainda não conseguiram formar uma
frente, como defende do exílio Wilson Ferrei-
ra (o nome mais forte do país, em termos
políticos), estão começando e não há indícios
de que o projeto de eleições em fins de 84 seja
abandonado. Talvez seja, sim, apressado, em
função do crescente descontentamento pelarecessão.
Luís Carlos Latgé é correspondente do JORNAL DO
BRASIL em Buenos Aires.

O maior

Jolin Kifner

inimigo do General 
Jaruzelski

Luís Carlos Latgé

l^T ÀO faz muito tempo, quando o 1'eAaiol.
do Uruguai, conquistou a Copa Libertado-

res da América de futebol, milhares de
pessoas saíram às ruas de Montevidéu, com

bandeiras e baterias, festejando, e em meio aos gritosde "Dalel date Periarol"V surgiu o coro: "Se \a a
aa!b(ir, se va a acabar. In diciadura inilitarÉ O relrão
é repetido cada vez com maior freqüência no Uru-
guai. na Argentina e agora no Chile, empurrando
estes países para a saída democrática.

Estes regimes militares, que assumiram o Poder
empunhando a bandeira da "luta contra o comunis-
mo. a subversão, o caos", dão sinais ile esgotamento,
enfraquecidos pela crise econômica. A recessão, o
desemprego e a draniÁticasituação social, segundo os
relatórios da Comissão Econômica para a América
Latina (CEPAL) não têm precedentes. E é possível
que. na última semana, quando populares voltaram a
bater eolheres contra panelas va/ias em Santiago —
como faziam nos últimos meses do Governo do
socialista Salvador Allende — o General Augusto
Pinochet tenha encontrado entre os manifestantes
importantes empresários, aos quais obsequiou lotos
com dedicatória.

O milagre econômico, repetido nestes países,com uma política de cunho liberal, que permitiu a
invasão de importados comprados com crédito fácil,
ilo videocassete às agulhas feitas na remota Rio
Grande, no Sul da Argentina, ou a construção de
catedrais de vidro, de Santiago, durou pouco. Aca-
liou. E é hora de pagar a conta: dívidas externas
gigantescas, bancos que acumulam perigosamente
carteiras de crédito vencidas, empresas que quebram
uma atrás da outra, a indústria parada, o desemprego,
a recessão.

— Em 76. nós tínhamos medo de perder o
controle das fábricas para o movimento sindical.
Agora, temos medo de perder a fábrica — comentou

o empiesiirio argentino Osvaldo Cornid, mie liderouo lock out contra o Governo de Maria Esteia dePeron. até o golpe militar de 76.
As pressões populares aumentam: na Argentina,o Presidente Bignone convocou eleições para outubro

deste ano; no Uruguai, o Governo assimilou bem aderrota no plebiscito de 80 e nas eleiçóes internas dos
Partidos (depois de 10 anos fechados) e anuncia um
cronograma seguro, para a entrega do Poder em 85; e
no Chile, o General Pinochet deixa um tanto de hulo
a construção da residência presidencial, que pretendeocupar até 95, para comandar a repressão nas ruas,
contra Partidos inexistentes segundo a legislação,
sindicatos dissidentes e até mesmo contra a Igreja,
que encabeçada, até poucos dias atrás, pelo Cardeal
Raul Silva Henrique» (aposentado aos 75 anos), foi a
primeira instituição a pedir o retorno à democracia.

A transição democrática, no entanto, não tem
sido fácil em parte alguma e os Governos militares
ainda não desmontaram a máquina montada para arepressão, responsável por desaparecimentos, prisõesirregulares, torturas, exílios de milhares de pessoas,
preocupados em garantir a presença das Forças Ar-madas nos próximos Governos — como pretende oPresidente uruguaio. Gregório Alvarez, neeociando
com os Partidos os poderes de um Conselho deSegurança Nacional. Ou, pelo menos, em assegurar
í]lie as irregularidades cometidas pelos militares nãovenham a ser reVíradas e julgadas pelos próximosGovernos, como é o caso da Argentina, onde a JuntaMilitar prepara uma anistia para acjueles que comete-
rum. excessos na luta contra a subversão e se anuncia
que estes casos, assim como outros de corrupção ou
de responsabilidade na guerra das Malvinas, somente
serão julgados por tribunais militares.

Os protestos populares ganham cada vez maisforça, movidos pela situação econômica, pela drama-
tica questão dos direitos humanos ou ainda peloresgate da atividade política, conforme o caso.

The New York Times

foi criada, não se desenvolveu lentamente no curso
de 300 anos. E o sistema econômico e a estrutura
política estão completamente interligados".

O comitê do professor Szcepanski atualmente
está dividido por uma grande controvérsia — "uma
discussão muito viva", segundo a imprensa oficial— na questão do plano de três anos para a
recuperação econômica do país, apresentado peloGoverno. O plano, advogado pelo General Jaru-
zelski, é, sobretudo, uma exortação aos poloneses
para que "trabalhem mais".

Os objetivos deste plano incluem uma produti-vidade maior em coisas como a confecção de cestas
e outras indústrias domésticas, o encorajamento
aos aposentados para que voltem ao trabalho em
regime de tempo parcial, e uma campanha contra o
desperdício de combustíveis e matérias-primas.
Além disto, o novo plano do Governo contém um
pacote de medidas antiinflacionárias propondo
novos impostos — o que tem sido o objeto das
maiores críticas.

Os novos impostos propostos, sobre os fazen-
deiros, negócios privados bem-sucedidos e traba-
lhadores importantes para a economia nacional e,
portanto, bem pagos (como o pessoal da indústria
do carvão) provavelmente contribuirão para enfra-
quecer a iniciativa que ainda resta na economia
polonesa criando assim um efeito exatamente
oposto aos supostos objetivos governamentais."Estas medidas, em vez;de resolver a crise, vão
criar problemas ainda maiores", comenta um espe-
cialista em questões econômicas.

Pelo menos em parte, a motivação pode ser
ideológica. O Ministro das Finanças, Stanislaw
Nieckarz, afirma que apesar da maior parte dos
recursos do Governo virem do setor socializado da
economia e os novos impostos não representarem
mais de 3% da arrecadação, "esta área é tremenda-
mente importante, mas não do ponto de vista
fiscal. O importante é dividir de uma forma justa o
custo da crise".

Esta atitude está sendo debatida com uma
animação que beira a histeria pela imprensa oficial.
Quando debate a questão, Zygmunt Szeliga, o
analista econômico da revista teórica semanal Poli-
tyka, às vezes parece um republicano norte-
americano falando numa reunião do country club.
O que precisa ser feito, diz Szeliga, é despedir os
trabalhadores preguiçosos e permitir que os empre-
sários espertos façam dinheiro.

A administração da economia por parte do
Governo também não tem inspirado a confiança do
público. A história da Polônia no pós-guerra é a de
esquemas grandiosos fracassando um após o outro.
Num breve relatório obrigatório sobre-as discus-
sões econômicas em curso no Parlamento, o jornal
governamental Rzeczpospolita notou queixas de
que 

"a cada ano surge um diagnóstico diferente".
Realmente, grande parte dos problemas atuais

são o resultado do esforço governamental parareformar a economia do país. Um esquema paraabrir vagas aos novos trabalhadores encorajando
os mais antigos a se aposentarem mais cedo,
resultou em 550 mil- operários mais velhos se

aposentarem aproveitando a oportunidade e assim
a indústria ficou com 256 mil vagas que não
conseguiu preencher.

Uma certa medida de liberdade concedida aos
administradores teve como resultado uma espiral
inflacionária com aumentos de preços e salários,
sem levar à produção de mais mercadorias.

Houve alguma fanfarra quando a primeirabancarrota de uma indústria estatal foi anunciada.
Foi tratada com uma espécie de triunfo perverso,uma indicação de que, sob a reforma econômica, as
fábricas teriam que prestar contas. Desde então, 16
empresas estatais já faliram, mas com muito menos
fanfarra.

"O 
padrão de mudança dos planos econômi-

cos é um grande problema", explica um especialis-
ta polonês. "Os administradores não sabem por
quanto tempo uma linha política vai durar, ou se
mais tarde serão responsabilizados por alguma
coisa".

Outro grande obstáculo para qualquer espécie
de planejamento está rias estatísticas, completa-
mente falhas. Os administradores de todos os
escalões regularmente falsificam os números parafazer parecer que estão se saindo bem, comentam
os observadores, e assim é muito difícil saber o queestá realmente ocorrendo.

A melhor prova disto é quase anedótica:
prateleiras vazias, longas filas e o fato de, por
exemplo, a qualquer tempo, cerca de um terço dos
caminhões poloneses estarem parados por falta de
pneus e de baterias.

M .1 MBORA manifestações de protesto,
como as de Io de maio, deixem nervo-

M J so o regime do General Wojclech
Jaruzelski, para o Governo polonês o mais
difícil à sua frente não é apagar as cinzas do
Solidariedade, mas sim colocar em funciona-
mento a caótica economia do país.

Isso é algo muito difícil. Mesmo na melhor
época possível, a economia polonesa apresentaria
perspectivas desanimadoras: uma força de trabalho
indiferente, irritada, ressentida com as autorida-
des, fazendo hora em fábricas que estão indo ao
fundo por falta de peças sobressalentes e seriamen-
te prejudicadas pela escassez de matérias-primas.

A produtividade da força de trabalho é baixa,
as mercadorias que saem das fábricas são mal-
acabadas e mesmo assim não atendem à demanda.
Com o aumento dos preços e a falta de coisas paracomprar, os salários são cada vez mais inúteis,
contribuindo para a falta de ânimo dos trabalha-
dores.

Algumas piadas mostram porque falta entu-
siasmo aos poloneses. Por exemplo, um homem
entra num açougue e pergunta se tem vários tipos
de carnes — lombo defumado, costeleta de porco,
presunto, kiel-basa. A cada pergunta do freguês o
açougueiro vai sacudindo a cabeça negativamente.
Quando o freguês sai da loja o açougueiro se vira
para outra pessoa e diz; "Puxa, 

que memória tem
esse cara!"

Os problemas internos da Polônia são agrava-
dos pela época difícil da economia internacional.
Com a recessão mundial, as economias fracas têm
pouca chance de se recuperarem ou, como no caso
polonês, conseguir muita ajuda dos outros paísesdo bloco soviético, os quais já têm seus próprios
problemas.

O excesso de petróleo no mercado mundial faz
cair o preço do carvão, potencialmente a maior
fonte de divisas para a Polônia. Como se isto ainda
não fosse o bastante, existem as sanções impostas
pelo Ocidente, depois que os militares assumiram o
Governo e a enorme dívida externa de 25 bilhões
de dólares, resultado dos fiascos da economia
polonesa no passado."A característica mais importante de nossa
economia é o fato de ela ser uma criação política",afirma Jan Szcepanski, um professor de Sociologia
e presidente do comitê parlamentar encarregado
da legislação econômica. "A economia polonesa
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Soft e Soft-S dois modelos
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que vão colorir a moda jovem
de norte a sul do país.
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No show do Biblos, Olivia canta musicas do disco "Segredo do meu coragao

DOMINGO

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1983 — Ano 8 — n° 369

MÚSICA

CHANCE

PARA OUVIR

OUVIA

Amanhã é dia de ouvir Olivia
Hime cantar no bar e restau-

rante Biblos, na Lagoa. Amanhã e
nas duas segundas-feiras, que res-
tam de maio, a cantora e composi-
tora se apresenta com um quinteto
(Hélvius Vilela — teclados, Ornar
Cavaleiro — baixo, Zé Carlos —

guitarra e violão, Chico Sá —

flauta, e Élcio Cafaro — bateria),
mostrando músicas novas e velhas,
"daquelas 

que a gente gosta de
ouvir sempre que vai a um bar",
como ela gosta de dizer.

0 show de Olivia quase foi
transferido por causa de um peque-
no acidente, que a fez luxar o pé.
Mas isto não a impediu de confir-
mar a temporada no Biblos. Assim,

quem gostou — e foram muitos —

das músicas de seu último disco,
"Segredo do meu coração" (de
Kleyton e Kledir), que reúne, entre

outras canções, 
"Estrela 

guia" (Pe-
ry e Fogaça), 

"Zabelê" 
(Gilberto Gil

e Torquato Neto), 
"Cartão-postal"

(dela e de Francis) e 
"Canção da

noiva" (Dorival Caymmi), pode ir,

que ela promete cantar tudo isto. E

vale a pena aproveitar, pois seu

próximo disco só deverá sair no

início do ano que vem. ¦

CAPA: O quarto em dois andares é criado pela Casaredo. Foto de Dick Welton

Rua do Catete, 194-196

NOVO TEL.: 265-5444

Meubles de Super,cure Qualiâ . Fine Furmture ,X-U^ *•'.«*• QuaUtSu Mobel »^> ^ C1.C1

A RENASCENÇA
Uma tradição em móveis de estilo

Venha conhecer nesta mansão, a maior

variedade em móveis personalizados 
e do

mais fino acabamento.
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Cremes e perfumes,
sugestões da Maçã Verde

CESTA DE

PRESENTES

• Maio, como os outros meses, tam-
bém é época de presentear com criati-
viaade. E a Maçã Verde tem sugestões
criativas para vários estilos de pre-
senteados, em todos os preços. Desde
o sachê, perfume ou cremes naturais,
até a cesta de presente, para você
compor com os produtos que preferir.
O endereço é R. Visconde de Pirajá,
500, loja E.

NA SERRA

• Quem mora em Petrópolis e gosta
de pintura pode aproveitar este mês
para visitar na Galeria BAPE (Rua do
Imperador, 884) a exposição do grupo
Yvanna. Estarão expondo seus traba-
lhos até o dia 31 os pintores Georgina
Rajão, José Sobreira, Lourdes Belas-
siano e Luís Madureira. O horário de
visitação é das 10 às 16 horas nos dias
úteis. Vale a pena conferir.

NA HORA

DO ALMOÇO

• Quem estuda ou trabalha nas pro-
ximidades da Gávea pode aproveitar
para visitar o Solar Grandjean de
Montigny, junto à PUC. Além da visita
ao prédio, que por si só já vale a ida,
nesta-quarta, às 12 horas, as instru-
mentistas Sarah Higino e Evangelina
Bezerra darão um recital de flauta e
harpa. O Solar fica na Rua Marquês
de São Vicente, 225 e a entrada é
franca.

AS NOIVAS

E A CASA

• Para as noivas da temporada: um
bom lugar para a lista de presentes é
sempre aquele que mais combina
com nosso gosto pessoal na decora-
ção. Não adianta deixar uma lista
imensa numa loja que só vende cris-
tais e pratarias, se sua casa será
rústica, simples. Pense bem, e esco-
lha certo. Aqui estão algumas suges-
tões:
BOM DESENHO: tem tudo que há de
prático, com a garantia de um design
moderno, ao mesmo tempo clássico.
Isto é: não sai de moda tão cedo. E a
preços razoáveis. (R. Visconde de
Pirajá, 210-A)
TOQUE: a pioneira no acrílico cario-
ca. Tem madeiras rústicas e pinhos-
de-riga, acessórios divertidos para a
cozinha e um atendimento simpáti-
co. (Av. Ataulfo de Paiva, 1.015)
IMPORTADORA GUANABARA: um
mundo de opções, não só nos cris-
tais, como nos aços inoxidáveis,
companheiros da rotina, em traves-
sas e pratos. E mais: utilidades miú-
das, louças e novas idéias em arama-
dos. (BarraShopping)
RACHEL PRESENTES: cerâmicas,
xícaras, talheres e belos copos, além
de modelos exclusivos de pratos e
muitos objetos decorativos. (Shop-
ping Rio-Sul)
ROBERTO SIMÕES: muito luxo, na
loja Imagem Coordenada, com pra-
tas e cristais lindos, de desenhos
modernos. Bom estoque, bem varia-
do, nas lojas Roberto Simões mes-
mo. Destaque para os aparelhos de
fondue, os réchauds, enfim, os confor-
tos sofisticados da vida doméstica.
(R. Santa Clara, 33-E)
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Os produtos de Claude Bergère

TRATAMENTO

DE BELEZA

• Depois do sucesso alcançado com
seus produtos de maquilagem Claude
Bergère, a Sacha Comésticos, sem pro-
meter milagres, mas assegurando re-
sultados, está lançando Prescriptives,
uma linha exclusiva para tratamento
de pele, cabelo e o resto do corpo com
produtos inéditos que aperfeiçoaram o
princípio fundamental da beleza e da
energia e aplicou-o a uma nova geração
de produtos para você. A representante
no Rio é Renata do Rego Monteiro, que
atende no telefone 274-4672. O endere-
ço é R. Adolfo Lutz, 103, sala 401.

Barquinhos enfeitam o novo jogo
de café da Bom Desenho

A vestimenta náutica é impermeável
e oferecido a um preço baixo

ELEGÂNCIA

EM ALTO-MAR

• Com o desenvolvimento do lazer
náutico no Brasil, a proibição da im-
portação de vestimenta adequada tor-
nou-se um problema para os que gos-
tam de sair ao mar. Para resolver o
caso, a Oyster, de São Paulo (tel. 881-
2333), acabou de lançar uma coleção
adaptada às necessidades específicas
de nossos mares tropicais e com baixo
custo. O lançamento compreende três
linhas, desde as roupas necessárias ao
velejador de pequenos barcos, para
quem navega em mares pesados e até
para os que costumam fazer cruzeiros
em seus iates.
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4 roupa não dispensa o homem,

á o toque de classe que faz triunfar.

A partir de agora, Você pode ser titular

do Club Man-Fashion, o único com

equipe de estilistas selecionando o que
vai ser lançado simultaneamente em

Paris| Londres, Roma e Rio de Janeiro.

Centro: Rua do Ouvidor 139 • Rua da Carioca 8 ? Copacabana: Av. N.S. Copacabana 898 ? Bo^fogo: Shopping Rio Sul

Ipanema: R. Visconde de Pirajá 592 ? Leblon: Ataulfo de Paiva 1079 ? Barra: Barra Shopping ? Tijuca: Praça Saens Pena 45

Conde Bonfim 432 ? Penha: R. dos Romeiros 165 ? Madureira: Estrada do Portela 106
Campo Grande: R. Viúva Dantas 60 ? Niterói: R. Conceição 37

Com Credi-Temper, Você tem direito a todas as vantagens de Club Man e planejar seus pagamentos como preferir. tAt/per
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I Venha COZINHAS VOGUE 
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LEBLON: Av. Ataulfo de Paiva, 19. Tel.: 239-5195
COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 399. Tel.: 256-5150 f 1

COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 194-J. Tel.: 542-2698
TIJUCA: R. Conde de Bonfim, 80-B. Tel.: 234-4788

Disque VOGUE para or$amentos sem compromisso. ||
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10 VEZES SEM JUROS

à vista, 20% desconto

Venha COZINHAS VOGUE

comprovar!
TEMPERO BEM BRASILEIRO

LEBLON: Av. Ataulfo de Paiva, 19. Tel.: 239-5195
COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 399. Tel.: 256-5150

COPACABANA: R. Barata Ribeiro, 194-J. Tel.: 542-2698
TIJUCA: R. Conde de Bonfim, 80-B. Tel.: 234-4788

Disque VOGUE para orçamentos sem compromisso.

YFÁBRICA E EXPOSIÇÃO:
I Rua Maestro Villa Lobos, 14
I Jardim Meriti
B (km 5,5 da Via Dutra)
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Telefone e peça um
planejamento de nossos
arquitetos, sem
compromisso: 756-2456

COLEÇÃO

OLEOSA

ACALANTO FAZ 13 ANOS

A água não penetra nas
bolsas da Extra

• A designer Elizabeth Hol-
mer, da Extra, está lançan-
do uma novidade: a coleção
oleosa de bolsas. Confec-
cionadas com um material
inédito no Brasil, o oleoso,
que é levemente brilhante
e tem um toque de óleo,
quando a água cai sobre
elas fica como água sobre
óleo, não penetra. O show
room da Extra fica à R. Vis-
conde de Pirajá, 595, con-
juntos 304 e 305.

• Para a mãe que trabalha
fora, contar com uma cre-
che que acompanhe a
criança em toda a fase pré-
escolar dando carinho e
aquele cuidado que ela
precisa para crescer har-
moniosamente, é uma tran-
qüilidade. Por isso, a cre-
che Acalanto (R. Visconde
de Caravelas, 33) resolveu
comemorar o seu 13° ani-
versário crescendo um pou-

co mais: comprou um imen-
so casarão com quintal de
areia, plantas, mini-
zoológico e muitos brinque-
dos, somente para bebês
com mais de seis meses,
que agora poderão 

"estu-

dar" em tempo integral. Ao
mesmo tempo, a Acalanto
já está alfabetizando crian-
ças com mais de cinco anos.
Os telefones da creche são
286-4693 e 266-0623.

ANÁLISE TRANSACIONAL

• Aberto a qualquer pes-
soa que deseje compreen-
der os motivos de suas insa-
tisfações e entender me-
lhor suas dificuldades de
relacionamento em vários
níveis, será dado nos dias
21 e 22 de maio, no IIATT
(Instituto Internacional
Análise Transacional Trei-
namento), o curso Introdu-
tório à Análise Transacional.
Das 9 às 20hs, o curso
custará Cr$ 18 mil 900. Ou-
tro curso promovido pelo

IIATT é o de Aprofunda-
mento Em Análise Transa-
cional, com início em 28 de
maio, para quem queira se
aprofundar em análise
transacional a fim de apli-
cá-la nas suas áreas especí-
ficas, mas não deseje pro-
priamente se tornar tera-
peuta. O preço deste curso

é Cr$ 10 mil. Informações,
Av. Copacabana, 195, sala
814, tel. 542-0432, com o Dr
Jorge Laurito.

COMIDA ESCANDINAVA

• Hoje é o último dia para
quem deseja saborear o fes-
tival de comida escandina-
va, que está acontecendo no
restaurante Sarau, do Rio-
Sheraton Hotel, em promo-
ção conjunta com a Scandi-
navian Airlines System.
Com um serviço que desta-
ca famosas especialidades
regionais dá Dinamarca,
Noruega e Suécia, como sa-
ladas, frios, queijos sorti-

dos, peixes, camarões, pra-
tos quentes de carne de
porco, pato, rosbife e outras
especialidades, o festival é
assinado por Jorgen Peder-
sen e íris Larson, chefs do
Hotel Scandinavia, de Co-
penhague. O preço do jan-
tar — eles abrem às
19h30min — é de Cr$ 9 mil
600, e o Sarau aceita reser-
vas pelo telefone 274-1122,
ramal 1233.

B
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Grátis: no connpro de umo Levi s Lycro você ganha uma camiseta Levi s.

Esto promoção é válida até 15 de junho, em todos os revendedores Levi s
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Nas andanças da equipe de produção de moda de DOMINGO, um dos contatos mais divertidos é
sempre com os mineiros. Eles adoram contar piadas, histórias engraçadas e bem típicas de Minas
Gerais. Quando voltamos ao Rio, estava sendo lançado o livro "Casos de Minas", do contista
Olavo Ramos, editado pela Paz e Terra. Não resistimos e homenageamos nossos amigos mineiros,
publicando um dos contos do Olavo: Travessia

"T^ 
JjT oça bonita que nem Teresa

Im / I va' ser l$cil encontrar- Eu,
I V I pelo menos, nunca vi igual
"*¦ e, acredito, morro sem ver.
A aparência? Alta, morena, olhos claros
querendo esverdear. Cheia de corpo, sem
ser gorda'. E tinha aquele jeito dela, onde
chegava era uma alegria. Se ia a baile,
não dava pras encomendas. E não fazia
pouco de ninguém, dançava com todo
mundo, tinha conversa pra todos.

Quando chegou na idade de casar,
vinha gente de longe. Boiadeiro forte,
fazendeiro rico, comerciante da cidade,
até político apareceu. Mas, como diz o
ditado, o que tem de ser da onça o lobo
não come. Teresa acabou firmando na-
moro com Alcides, um fazendeiro vizi-
nho. Vinha a ser primo dela em segundo
grau, sabe como eram as coisas antiga-
mente — isso já tem mais de cinqüenta
anos — rapaz aparentado, muita convi-

vência, todo mundo fazendo gosto. Aca-
baram casando com menos de um ano
entre namoro e noivado.

Os homens babavam de inveja do
Alcides e ele quase morria de ciúme. Aí,
logo depois do casamento, sucedeu o que
eu ia te contando. Como era uso naquele
tempo, saíram os dois do Chapadão pra
conhecer o pessoal dele em Buriti.

Pegaram a jardineira de manhãzinha,
lotada de gente, balaio, galinha, tudo
quanto era coisa que um cristão pode
imaginar. Chovia sem parar, chuva de
invernada, manhosa, olho d'água brota
em alto de campo, qualquer poçozinho
vira lagoa, corguinho à toa enche de
entornar pelas beiradas.

Galeia daqui, escorrega dali, botando
corrente pra sair do barro, chegaram na
banda de cá do Paranaíba — o povo,
falam que é herança de índio, chamava
de Mananaíba. O rio parecia um bicho

LIVRO

CASOS DE

MINAS



brabo. Corcoveava, estremecia, urrava
saindo fora do barranco. Naquele dia a
baldeação teve de ser diferente. No co-
mum, o povo apeava e passava tudo —

jardineira e passageiros — de balsa pro
outro lado. Daquela vez não tinha modo
dela encostar. O jeito foi atravessar um
pedaço nágua até onde a balsa conseguia
chegar, subindo nela pra tomar a jardi-
neira que já esperava na outra margem.

Assim foi. O Claudomiro conhecia
melhor o rio, foi na frente, tateando. Os
outros iam prestando atenção no cami-
nho que ele tinha feito no meio do
aguaceiro. Aos poucos foram passando
com balaio, galinha, saco, mala de pape-
'lão, tudo quanto era tipo de traste. Quan-
do tinha mulher ou criança atravessando,
os do lado de cá iam guiando até a
metade do caminho, pedindo calma, di-
zendo pra ir mais pra cá ou pra lá. Do
meio pra frente, quem já estava na balsa
tomava a guia e ajudava a chegar.

Aí veio a hora do Alcides mais da
Teresa. Todo mundo, sabendo o ciúme
dele, achou que os dois iam juntos, de
mão dada. Mas ele decidiu de outra
forma. Ia na frente, da balsa guiava a
travessia dela.

Arrancou a botina, arregaçou a calça,

pegou a mala e foi entrando no rio.
Conforme a água subia, ia suspendendo a
calça com a mão. Foi indo, até chegar na
balsa, aí gritou:

— "Vem Teresa!"
Ela pegou a sandália e com a outra

mão foi sungando a saia, que naquele
tempo dava quase no tornozelo, não era
como hoje em dia não. Teresa entrando
rio adentro, a água cada vez mais funda,
ela levantando a saia, um pouquinho de
cada vez. A bem da verdade, a água
tampava quase o tempo todo. Mas de vez
em quando, com o movimento do rio,
dava uma baixada. Aí aparecia, muito de
relance, um pedaço da perna. Gente dos
dois lados, Teresa no meio, não sei do

que tinha mais medo: do rio cheio, dos
olhos dos homens — ela parece coisa que
sentia — ou do ciúme do Alcides. Mesmo
assim foi indo. Da vez seguinte, quando a
correnteza deu um vazio, dava pra ver o

joelho e, para quem caminhava mais

perto, a nascente da coxa.
Na balsa, Alcides bufava de contrarie-

dade. Não conformava em pensar no
corpo de Teresa exposto, aquela corja

quase babava cobiçando sua mulher.
Agora mesmo, a saia já estava meio

palmo acima do joelho. Naquela marcha,
como é que as coisas iam ficar?

Olhou pro rio, viu a mulher parada,
sem saber o que fazer. A sandália na mão
esquerda, a direita segurando a saia,
agora já um palmo pra cima do joelho.
Na balsa e no barranco os homens olhan-
do, esperando. O sangue de Alcides
fervia. Ele calculou: de lá até aqui o rio
afunda mais. Com voz trêmula ela falou,

pedindo socorro: — "Alcides?!"

Ele gritou, firme: — "O Teresa! Dei-
xa molhar..." •

m

I • I i M

Òs preparativos para o casamento são exaustivos,

tudo fica mais fácil quando se tem à mão

os endereços certos. Eles estão aqui. Anote-os.

ALUGUEL DE ROUPAS
BOUTIQUE SOCIAL MODAS — Aluguel de vestidos de noivas
e madrinhas, arranjos e grinaldas. Confeccionamos para o Io
aluguel modelos exclusivos. R. Sen. Dantas, 44— Io and — tel.
220-5283
NICE PIQUET
Aluga vestidos longos e curtos. Modelos exclusivos e franceses,
sapatos, bolsas, chapéus e arranjos para toiletes. R. Conde de
Bonfim, 236 ap. 103, Tijuca — tel. 264-8855

ARTIGOS DE PRESENTES
GABIER PRESENTES DE CLASSE — Lista de presentes de
casamento. GABIER faz todas as vontades dos noivos. Até troca
os presentes que você resolver trocar e não cobra nada por isso.
Endereços: RIO SUL: Térreo, tel. 295-3344 — NITERÓI: R.
Conceição, 101, tel. 719-1233 — Av. Amaral Peixoto, 207, tel.
717-6113 — R. Cel. Moreira César, 296, tel 711-3103

BUFFETS SELECIONADOS
BUFFET LEAL Faça o convite e deixe a festa conosco. Salão
próprio para 300 pessoas. Atendemos também à domicílio.
Consulte-nos. R. Saint Hilaire, 218 — tel. 260-1565 e 270-1167.

BUFFET SHANGRI-LA — FESTAS. Faça o convite e deixe a
festa conosco. 15 anos de tradição com SOL1 e ANTONIO do

VILA". ALUGAMOS MESAS E CADEIRAS. 281-4416 —
264-8137.
CERISE D'AMOUR BUFFET .
A certeza de uma festa inesquecível. Música ao vivo própria
Garçons impecáveis e de fino trato. Direção de Antomo e Marta
Licer. R. Campo Belo, 34 — Laranjieras —Tel. 265-7663 e 265-
5119.

BELEZA E ESTÉTICA
A DOMICÍLIO

MAQUILAGEM — LIMPEZA DE PELE — DEPILAÇAO
Vera Lúcia especialista em beleza feminina a domicílio. Tels.
270-2469 e 280-8414.

CARROS PARA CASAMENTO
LYNEAR LOCADORA

Casamentos e turismo. Mercedes, Alfa, Landau, Opala. Cairos
novos c/ar condicionado e motorista treinados e uniformizados
com boné. RIO: R. Dr. Satamine, 172-A tel. 284-4040. NTTE-
RÓI: R. Dr. Celestino, 201, tel. 719-3869.

CASA PRÓPRIA EM 45,
60 OU 90 DIAS

LA MAISON, A MAIS SIMPÁTICA Constrói no seu terreno e
em qualquer lugar em estilo colonial, com 1,2 ou 3 quartos pelo
preço de um carro do ano (Casa modelo standard). Fuja do
aluguel, more no que é seu. Casa em exposição e informações:
Rua Frei Caneca, 450-B, Centro — Tel. (021) 252-7747, Rio.

CERIMONIAL E
PLANEJAMENTOS DE FESTAS

L. A. S. PRODUÇÕES E CERIMONIAL — Produtora de alto
nivel, organiza recepções, jantares para casamentos, empresas e
festas em geral. Providência.decoração, vestido, etc. Butfet com
serviço em prataria e cristais. Tel. 249-5538

CONVITES DE LUXO
EUROSTILE IMPRESSOS SOCIAIS
Do Rio para todo o Brasil. R. Buenos Aires, 330 — Tel. (021)
224-4946. Não fornece orçamento pelo telefone.

DECORAÇÃO EM FLORES
Igrejas, Clubes e Residências

Peça uma projeção de "slides" sem compromisso e tome
conhecimento do estilo jovem e dos novos conceitos de criativi-
dade da equipe do "CLUBE DAS FLORES"(Sistema Europeu).
Inscreva-se como sócio e desfrute de variadas vantagens: lem-
bretes de datas, cobrança bancária, etc. Tels. 242-1186/242-5485.

ENXOVAIS
BABETTE — Cama — Mesa — Banho

Estampados modernos e bordados do tempo, da vovó. Fabrica-
ção própria. Preço de fábrica em. 4 vezes s/juros. Varejo da
fábrica e o maior show room de enxovais do Brasil. R. Miguel
Ângelo, 529, Maria da Graça próx. ao Méier. Estacionamento
fácil. Tel. 281-1411 e 281-2598.
CASTELO DAS NOIVAS (Não tem filiais)
Única loja especializada em vestidos de noivas e acompanhan-
tes. Figurinista exclusivo cria modelo especial para você, inclusi-
ve os arranjos. Artigos de presentes, cama e mesa a preços
especiais. R. Dagmar da ronseca, 65 (fte. Cines 1 e -),
Madureira. Tel.359-3303. Atendemos outros Estados.
CATRAN — CAMA, MESA, BANHO E LINGERIE
Bordados e estampados exclusivos. 4 pagamentos s/acréscimo.
R. Santa Clara, 86—A — Tel. 236-6379
RIO SUL — 3o and. — loja 13-A — Tel. 275-7446
BARRA SHOPPING — Loja 122-C — Tel. 327-7287

ENXOVAIS LUNA — DEPOSITO DAS FABRICAS
PRODUTOS DE S. CATARINA — Camara-mesa-banho-copa
40 peças por CrS 42.000.00. Atacado ou em 5 vezes s juros
R. Miguel Couto, 141. junto à R. Mal. Floriano.

FOTOGRAFIA, FILMAGEM
E VÍDEO CASSETE

FLAVIUS
Tradição e arte em fotografias. Barmitzva — Batmitzva —
Casamentos — Bodas — 15 anos. Av. N. S. Copacabana. S07
Gr. 606 — Tel. 255-1746. Rio

GRINALDAS E ARRANJOS DE CABEÇA
ANA MARIA GRINALDAS E FLORES
Arranjos para noivas, daminhas e madrinhas. Grinaldas e flores
de luxo. Modelos exclusivos. Preços honestos. Brinde: O cravo
do noivo. Rua Amalia. 20 — Quintino, Rio — Tel. 593-3002.

LIRIUS — FÁBRICA DE GRINALDAS
Bom gosto e perfeição. Arranjos para: Madrinhas, damas. 1*.
Comunhão, bolos, festas, etc. Material P/FIoristas: Folhas,
pétalas, plastificados, arame encapado, pestilos. etc. R. Ameri-
co Brasiliense, 295/201 - Madureira. — Atendemos outros
Estados.
ITT.IAN CHAPÉUS — GRINALDAS, ARRANJOS DE CA-

Confeccionamos o modelo de sua escolha e alue
vendemos a você. Modelos tradicionais e folclóricos. Rua M
Angélica 382 apto 102 Jadim Botânico — Tel. 286-9725

MODISTAS (ALTA COSTURA)
SOLANGE & LUCAS — Noivas, Madrinhas e Damas
Modelos exclusivos de figurinista próprio que cria o modelo de
acordo d o tipo de cada uma. Preços acessíveis em 4 pagamentos
s/acréscimo. R. Senador Dantas. 44— Io and., tel. 220-5283 —
Rio

BOLO DE CASAMENTO
ENI PIMENTEL especialista em bolos de luxo, ornamentados
com flores e anjos em amarelo ouro. Docinhos caramelados,
confeitados e bombons personalizados. Tel. 236-4033.

LUA DE MEL E TURISMO
ANGRA E PARATY — HOTÉIS DO FRADE
Plano VIP de Lua de Mel no Paraíso. CrS 63.000.00 (Casal). 3
dias maravilhosos. Brinde champagne na chegada e um passeio
de saveiro. Reservas: R. Farme de Amoedo. 75 - 2o and., tel.
(021)267-7375, Telex (021)31034, Rio

CABANAS DE BÚZIOS
Chalés em exclusivo local de bosques, jardins e lindas praias.
Sala. quarto e varanda c/ar e geladeira. 2 piscinas, tênis. CrS
15.000,00 (Casal). Reservas: GÍMEZA TURISMO LTDA. r
Vise. de Pirajá. 580/324 — Tel. 294-7345 e 259-7099 — Telex
(021)33715
ITATIAIA PARQUE NACIONAL — HOTEL DO YPÊ

I Lua de' Mel inesquecível num paraíso de braços abertos.
Cabanas c/lareira e frigo-bar. TV a cores. 1250m de altitude,
gasolina aos domineos. CrS 60.000.00 3 dias tudo incluído
(Casal). Reservas: DDD (0243)521296.

MIGUEL PEREIRA — CIDADE DAS ROSAS — RJ.
Hotel Fazenda Javary. Estilo colonial, comida caseira, suites
c/varandas e redes, piscinas, saunas. barcos e cavalos. Churras-
caria Chulipa's CrS 55.000.00 3 dias tudo incluído (Casal).
Reservas Rio: R. Álvaro Alvim. 37.624 — Tel. 240-9335

ITAIPAVA (PETRÔPOLIS) — HOTEL FLORIDA
CrS 51.000,00 3 dias tudo incluído (casal). Quadra de vôlei,
piscina sauna, salão de jogos. Ida e volta com 1(2 tanque de gás.
Reservas: Rio: (021) 287-8334 — 267-72531taipava — (0242)
22-2099 — 22-2039

PENEDO — HOTEL LA CAVE. No melhor clima do Brasil uma
lua de mel inesquecível. 3 dias 51.000,00 (casal) piscina, sauna.
cachoeiras, aptos, d frigobar — eas. domingos. RESERVAS.
(0243) 51-1388 — 51-1232.

RIO DAS OSTRAS — Tel. DDD (0247)641910
HOTEL MIRANTE DO POETA—c/breakfast. Frente às praias
de areias monaziticas. Gasolina aos domingos. Reservas Rio:
Av. Pres. Vargas. 590 510 — Tels. 283-2292 e 263-9780

RESERVAS DE PASSAGENS
E HOTÉIS

ITATIAIA TURISMO
Se
Itatiaia

A1IA1A IClUa.W/
você quer outras opções de Lua de Mel ou Turismo fale com a
tiaia Turismo, que reserva passagens e hotéis em todo o Brasil

e Exterior, e tenha uma Lua de Mel inesquecível. Av. RioC E.AICIIUI. C icima uum "
Branco, 120 — sobreloja 1 a 4 — Tel. (020-21-20—

MÚSICA PARA CERIMÔNIAS
E RECEPÇÕES

VIOLINOS MÁGICOS DE MURILLO LOURES
Música para casamentos, missas bodas, formaturas, recepções,
coro, solo, orquestras e conjuntos. R. Gomes Freire. 31> 601 —
Tel. 252-3404 e 254-3661.

Inclusões c/Ribeiro & Sérgio Tels.: 232-6574 o 232-5348



D/SCALCUL/A

A ciência

no lugar da

palmatória

HELOÍSA MARRA

I I "Meu filho não gosta de matemá-
| tica. Mas eu também não gosta-

va... É a primeira justificativa de mui-
tos pais, quando se vêem diante de
uma criança quebrando a cabeça sem
conseguir resolver suas primeiras
questões numéricas. O tempo volta
atrás e eles se identificam. Péssimas
recordações. A terrível tabuada toma-
da todos os dias pelo professor, uma
figura implacável. Dois vezes três,
seis, dois vezes quatro, oito, dois vezes
cinco, dez... Olha o ritmo, sem pensar,
cuidado para não errar! Com dor de
barriga, suando frio nas mãos, cada
sabatina era bravamente respondida
na base do decoreba e do horror. O
tempo passou, você jurou nunca mais
ver um livro de matemática. Mas, de
repente, convocada para uma reunião
com os professores de seu filho, o
pesadelo volta. E por incrível que
pareça, pode ser batizado de Discalcu-
lia. Traduzindo, segundo a fonoaudió-
loga Eloisa de Castro e Silva, da Clíni-
ca Fonoaudiológica do Rio de Janeiro
seu filho pode estar com "alguma difi-
culdade no processo de aprendizagem
da matemática, uma ciência que tra-
balha com a configuração espacial e
as inter-relações e abstrações dos nú-
meros".

Dessa vez, entretanto, nada de pai-
matória, castigo. A escola evoluiu e,
se antes tentava esconder a dificulda-
de do aluno nos limites da nota ver-
melha, hoje procura, acima de tudo,
compreendê-la. "Em 

primeiro lugar"
explica Eloisa, "a 

palavra discalculia
não deve ser unicamente ligada a cál-
culo, operação. Ela é mais abrangente
e envolve também o reconhecimento
dos números, a noção de quantidade,
conhecimento das escalas e todo o
complexo de habilidades e noções,
necessárias para a criança aprender a
matemática. Um aprendizado que co-
meça muito antes do nascimento, pois
baseia-se no desenvolvimento bioneu-

rológico, depende da evolução e ma-
turação, além de sofrer as influências
ambientais."

Sendo assim, de acordo com Eloí-
sa, desde bebê, a criança começa a
adquirir determinadas noções, identi-
ficando, diferenciando e principal-
mente reagindo a todo e qualquer
estímulo a ela apresentado. "Nesse

ponto", prossegue, 
"é importante res-

saltar a diferença entre a influência
da creche e da babá. Não que todas as
creches sejam necessariamente mara-
vilhosas. Mas elas proporcionam uma
riqueza de estimulação que uma babá
não consegue dar. Toda mulher tem o
direito de ter uma creche para colo-
car os filhos."

Para a pedagoga Vera Margarida
Moscoso de Araújo, que trabalha em
equipe com Eloisa, quanto mais cedo
essa dificuldade for detectada, mais
rapidamente a criança caminhará so-
zinha. "O 

professor", explica Vera, "é

uma peça fundamental para o correto
diagnóstico. Ele deve estar sempre
atento ao desenvolvimento do aluno,
sobretudo no pré-escolar, onde geral-
mente a preocupação maior é desen-
volver habilidades para a leitura e
escrita. Muitas vezes as pessoas es-
quecem as noções necessárias ao
aprendizado da matemática."

O diagnóstico da discalculia preci-
sa ser feito de maneira cuidadosa
pelo profissional, no caso um fonoau-
diólogo, um pedagogo ou psicólogo.
Portanto, todo pai que estiver lendo
esta reportagem, deve controlar o im-
pulso de identificar no filho os sinto-
mas aqui descritos. A criança não
pode ser rotulada e cada caso tem que
ser estudado na sua singularidade. "A
criança com discalculia", explica
Eloisa, "é aquela que apresenta difi-
culdade na aquisição e utilização de
informações ou habilidades (percep-
tomotoras e psicolingüísticas) essen-
ciais para o aprendizado da matemá-

tica. Não incluímos como discalcúlico
quem é portador de deficiência men-
tal, visual, auditiva ou motora, ou de
distúrbios emocionais severos. Nes-
ses casos, você encontra algumas ve-
zes sintomas semelhantes aos da dis-
calculia que, no entanto, não podem
ser classificados como tal pois são
secundários."

Por outro lado, de acordo com a
pedagoga Vera, é comum o paciente
apresentar problemas na passagem
de uma série para outra. "Por exem-
pio", continua, "uma criança no final
da 3a série e início da 4a que não
assimilou bem o manejo da fração.
Isso não é discalculia. Talvez ela não
tenha dominado a divisão ou até mes-
mo não tenha encontrado quem lhe
explicasse o significado do próprio
termo fração. A mudança freqüente
de colégio é outro fator que determi-
na o aparecimento de dificuldades.

Atenção para crianças que 
"não

gostam" de jogos de quebra-cabeça,
de encaixe. Alunos no pré-escolar
mostram dificuldades para enfileirar
ou ligar objetos. Nada disso significa
uma discalculia. Sendo assim, os pais
devem evitar o rótulo apressado e
lembrar de que muitos fatores estão
determinando a dificuldade, desde os
emocionais e lingüísticos até os am-
bientais.

A cadeia de habilidades e noções
que leva ao aprendizado da matemáti-
ca é um complexo. Cada criança tem
seu próprio tempo para adquirir os
conceitos corretos. E quanto mais ela
experimentar e vivenciar tais noções
mais rápido se desenvolverá. Por ou-
tro lado, o excesso de estímulo tam-
bém prejudica, criando em torno do
aluno uma pressão negativa. Toda
criança precisa tocar, cheirar, ver e
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O aprendizado depende do ambiente e da maturação

analisar cada objeto, pois só assim,
dentro de uma realidade concreta,
será capaz de compreender a mate-
mátiça. "A discriminação de formas
geométricas", fala Eloisa, "e objetos
é, a base parà, a partir da diferencia-
ção, haver o agrupamento e conse-
qüentemente a formação das noções
de quantidade. Conceitos que, em eta-
pas posteriores, levarão ao reconheci-
mento dos numerais. A dificuldade na
contagem leva a criança a ter proble-
mas para realizar a correspondência
um a um e para determinar o valor
numérico. A escrita da matemática é
da direita para a esquerda e isso
influi na compreensão dos números e
numerais. Muitas vezes é difícil para
a criança, que começa a estudar o
sistema monetário, entender por que
a moeda maior vale menos ou como é
possível 10 notas valerem menos do
que uma só."

Atento a essa cadeia de conheci-
mentos e respeitando o ritmo do pa-
ciente, o profissional fará o diagnósti-
co, segundo Eloísa, tomando cuidado
de examinar profundamente o históri-
co escolar. "Não 

podemos manusear
muito a criança, por isso evitamos que
ela passe por excesso de profissio-
nais. Estabelecemos, durante o perío-

do de avaliação, uma prioridade, sem,
no entanto, excluir os outros profís-
sionais, que fazem parte da equipe
interdisciplinar. Trabalhamos siste-
maticamente com a escola e, se a
criança é muito pequena, também
contamos com a participação maior
da mãe.

A maior preocupação dos pais, que
procuram uma clínica de fonoaudio-
logia é: "Quanto tempo vai durar o
tratamento?" Segundo Eloísa, isso de-
pende muito da época em que foi
detectada a discalculia. "Entendo a
ansiedade do pai", afirma, "que vá-
rias vezes chega aqui à procura de
soluções mágicas. Explico a eles que o
trabalho vai depender do tempo da
própria criança. Finalmente, para
tranqüilizá-los estabeleço a margem
de oito meses a um ano e meio."

Eloísa e Vera trabalham juntas há
nove anos e defendem a equipe inter-
disciplinar. Ambas atuam muito na
prevenção da discalculia e outros ti-
pos de dificuldade de aprendizagem.
"Trabalho", conta Eloísa, "com os
professores, utilizando o material
usado com a criança. Dessa forma,
eles experimentam todas as difículda-
des do aluno. Trata-se da análise de
tarefa, que surgiu há alguns anos. Um

levantamento das dificuldades encon-
tradas para execução de determinada
ação. Assim, os professores desço-
brem o que impede o aprendizado.
Sou favorável ao maior número de
experiências possível. Por isso, ao tra-
balharmos com a criança, procuramos
dar todo um reforço corporal e con-
creto, que facilite a sua compreensão.
Por exemplo, se ela fala em unidade,
o movimento da mão tocando o mate-
rial correspondente — tanto pode ser
um material didático sofisticado
quanto feijões ou pedras — ajuda a
formar o conceito.

Para Eloísa, existem recursos que
previnem o aparecimento de uma dis-
calculia. "Em 

primeiro lugar estão a
nutrição, saúde e segurança. Quanto
mais a criança for estimulada melhor
será. Isso, contudo, não significa que
os pais sejam obrigados a solicitar o
filho 24 horas por dia ou até mesmo
enchê-los de brinquedos educativos.
Finalmente, você não precisa ter um
material didático caríssimo é sofisti-
cado para despertar o aluno. Pode
aproveitar mil recursos, como chapi-
nhas, folhas, pedras, elementos muito
ligados à realidade do paciente. Em
primeiro lugar e antes de tudo, o
professor precisa ser criativo." ¦

SIGA 0 CAMINHO DAS VANTAGENS 
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E ALUGUE UM TV EM CORES DA C0L0RTEL
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TVs das
melhores marcas
(Philips, Philco e
Semp-Toshiba),
inclusive com
controle remoto e
videocassetes.

O seu TV usado,
mesmo com
defeito, vale
como parte do
pagamento.
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A Colortel
também projeta e
instala antenas
domésticas e
coletivas. Tudo
feito por quem
entende do
assunto.

Mesas de Luxo para TV e Videocassete.

Descontos especiais para hotéis,^^¦jnotéi^çliniça^eto^^H
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Assistência
técnica imediata,
permanente e
gratuita 7 dias na
semana.

Caso não seja
possível
consertar o seu
aparelho na hora,
nós o
substituiremos
imediatamente.

O®

Você nâo paga as
peças utilizadas
no conserto do
aparelho. È tudo
grátis mesmo.
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No Brasil e no
mundo, cada vez
mais as pessoas
estão alugando.
Na Inglaterra
70% dos
televisores são
alugados.

||| Alugar custa
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Niterói: Rua Cel. Moreira César, 254 - loja 103 ¦
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0 des/Sie da Five Stars atraiu
multidoes para a frente do stand

Da esq. para a dir., as camisetas e jeans coloridos, sucessos da Gledson; os entalhes contrastantes da Fly, de Recife,
e a vitrine da Balbi, do Rio, exemplos variados da moda de verão lançada em Fortaleza

Estilo 
esPe^afajoTpara as confecções

traz bons negocios p

£ste 

ano, de 25 a 29 de abril a
cidade de Fortaleza ganhou um
programa empolgante: o II Festi-
vai da Moda de Fortaleza, reali-
zado no Parque de Exposições da

Maraponga, a meia hora do centro. Com
173 stands, a maior parte montada ao ar
livre, em volta de uma pracinha com
chafariz e o restante em pavilhão fecha-
do, o FMF reuniu 72 confeccionistas lo-
cais, e as maiores indústrias de vestuário
de mais nove Estados.

Para quem está acostumado a ver a
moda do Sul (isto é, Rio e São Paulo), esta
previsão de verão cearense mostrou as
diferenças de estilo. Babados, preguea-
dos, laços, gravatinhas, e todos os tipos
de detalhes possíveis agradam à consu-
midora do Norte. Estas eram as caracte-
rísticas das coleções locais: um excesso
de enfeites. Às vezes, aparece um vestido
aparentemente simples, um tubo preto e
branco. Dando a volta na manequim-
boneca vestida, surge um laço arrema-
tando uma abertura lateral, aos olhos
sulistas, perfeitamente dispensável. Mas

que encantava o público parado na vitri-
ne do stand. Esta opção pelo enfeite é tão
•importante que as confecções cariocas e
paulistas preparam coleções especiais a
esta Feira.

Geraldo Assunção, da Gledson, um
mineiro pioneiro do estilo jovem, de São
Paulo é um freqüentador e expositor
indispensável nas feiras nacionais. Mos-
trando a coleção em seu stand com cinco
ventiladores pará combater o calor, Ge-
raldo separava os modelos: os desbota-
dos e amassados eram as bases da cole-
ção a ser vendida na Fenit, no final de
maio. Mas para atacar o Nordeste, prepa-
rou uma série de jardineiras stone-
colour, calças com misturas de panos, de
avessos coloridos, que já foram feitos há
2 anos e usados no eixo Rio—S. Paulo.

— Não tem sentido ignorar o mercado
local. Para nós, da Gledson, esta Feira é
ótima, abre contatos e amplia o alcance.
Em dois dias vendi a produção de duas
semanas. Também é coerente com o Bra-
sil: só no Sul existe inverno e verão bem
marcados. Do Rio para cima, temos verão

quase o ano inteiro. Então, por que insis-
tir em fabricar inverno agora? Esta Feira
acaba com a entressafra da produção,
aquele período inútil em que normal-
mente seriam repetidos os pedidos de
roupas de sucesso do inverno. Anteci-
pando o verão, sinto como se, em vez de
prolongar uma boa festa, estivesse ante-
cipando uma nova (e também boa) fes-
tança.

Uma orientação de Geraldo, válida
para Norte e Sul: as camisas de telinha,
sem gola, serão importantes no próximo

« verão.
Já Inez Mynssen não passa um ano

sem ir a Fortaleza. "Quero até comprar
uma casa perto da Maraponga, para ser-
vir de show-room". A coleção de biquínis
foi inspirada pelo Ceará, e tem estampas
de cajus e listras imitando as cores das
marés, com jangadinhas desenhadas. Es-
pecialmente para a Feira, Inez criou um
biquíni com uma espécie de tanga índia
na frente, feita de macramé. O mais en-
graçado: as tanguinhas estavam feitas há
meses no Rio, e não haviam sido aprova-
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SoEstantes.

A liniea loja do Rio

especial izada em

pregos 
baixos. ,
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ASóEstan-
teséaúnicalo-
jadoRioespe-
cializadaem
estantes. Ela
tem todos os ti-
pos de estantes
para combinar
com qualquer
decoração.

E, por ser
especializada, ela trabalha com os
melhores preços.

Assim, acabou seespeciali-
zando empreços baixos.

A Só Estantes é Só Baratís-
sima.
Lojas ,

SOESUNIES
Venda domiciliar Tel 286-4797

Agora na Tijuca-
Rua Conde de Bonfim. 80Tel 248-2979
•J. Botânico - Rua Jardim Botânico. 67 - Lo-
ja E- Tel.: 246-3215 • Botafogo - Praia de
Botafogo. 210A-Tel. 551-6549 «Vila Isa-

bel-Av. 28 de Setembro. 318-A-TeJ.: 238-
35S8 • Méier - Rua Dias da Cruz. 409 -Tel.:
594-4430 • Madurena - Av. Mia Edgard
Romero. 338 - TeL: 39CK2174
• Madurara - Rua Pereira da Costa. 5-A -
Tel.: 391-7452 • Vaz Lobo - Est. Vicente
de Carvaho. 245A B e C - TeL: 391-3699.

COLÁGENO

A GRANDE ARMA

CONTRA AS RUGAS
- REJUVENESCE SEM CIRURGIA —

"O Dr. Ivo Pitanguy, um dos precursores do bioim-
plante colágeno, numa entrevista exclusiva à Re-
vista Desfile, esclarece que este ingrediente má-
gico vem sendo usado sob a forma de injeções,
corrigindo pequenas rugas, depressões e certos
defeitos da pele, dispensando o ato cirúrgico".

Revista Desfile
Maio83-pág. 219

O colágeno é a principal proteína da pele e o
seu desgaste ocasiona as rugas e o envelhe-
cimento celular.
A reposição do colágeno, na dose exata, devol-
ve um novo rosto e elimina suas imperfeições.
O implante do colágeno é rápido e seguro (5 mi-
nutos cada aplicação). É a nova realidade pa-
ra um visual sem cirurgia.
— Para homens e mulheres. —

de/iético
cçnTROcunico

COPACABANA:
Tel.: 255-8987
Av. N. S. Copacabana,
613/708.

NITERÓI:
Tel.: 717-6581
R. Miguel de Frias,
169 e172

Botas e sapatos de couro rústico em lançamentos da
Pool, etiqueta da confecção Guararapes

das. No que um vendedor cearense viu,
apaixonou-se e insistiu para que fosse
armado um biquíni com o macramê. Que
acabou sendo o sucesso da Feira, no
stand de. Inez.

A moda vinda de Recife foi uma boa
surpresa. Pouco vista, porque as feiras
pernambucanas ainda não alcançaram o
nível nacional, a roupa de lá joga com
tonalidades terrosas, entalhes em maca-
ções de popelinas e cordas como enfei-
tes. Entre os destaques, a etiqueta Fly e a
Love.

Mas o grande sucesso de público, reu-
nindo multidões em frente ao stand, foi a
marca cearense Five Stars, que produziu
desfiles na passarela montada na calça-
da. Para a família Ximenes, proprietária
da etiqueta, "o importante é ouvir as
orientações dos clientes, compradores
de lojas como a Mesbla e as Casas Per-
nambucanas. Trabalhamos em conjunto,
e a cada estação estamos melhorando a
nossa moda". A Ron's, também cearense,
trocou boa parte de sua linha de calças
com Lycra, por modelos em jeans índigo
ou stone cólour, mais largos, curtos e
ligeiramente franzidos nos quadris. A
Lycra deveria transformar-se na ala so-
fisticada da coleção. "Para as senhoras,
principalmente as de gosto clássico", se-
gundo a diretora, Agripina Montezuma.

A carioca Valéria Gisler, compradora
das 3 boutiques Chocolate (uma em Copa-
cabana, uma em Ipanema e outra no
Shopping Rio Sul) e das duas lojas espõr-
tivas Pé do Atleta, pretendia procurar
fábricas de sapatos que aceitassem pro-
duzir modelos exclusivos e a preços ra-
zoáveis. "A mão-de-obra é barata, e a
qualidade razoável. Se dermos uns aper-
tinhos no acabamento, conseguiremos
bons resultados. Vou aproveitar também
para pesquisar opções para o linho, e
tentar adaptar os bordados".

Enfim, uma Feira de muito movimen-
to, corredores intransitáveis, porque fo-
ram distribuídos 130 mil convites, in-
cluindo pessoas não ligadas profissional-
mente à moda. A expectativa de vendas
era de superar os 600 milhões de cruzei-
ros. Cada expositor gastou em média Cr$
3 milhões na montagem dos stands (a Cr$
24 mil o metro quadrado). Mas valeu,
segundo Tonyo Milward, da firma Ger-
mau, do Rio (com 40 peças coloridas e
estampadas, especiais para o Ceará): só
uma compradora de Porto Velho (Rondô-
nia) fez um pedido de 150 peças da cole-
ção. 

"E eu, pensando que não ia ter
movimento, ia fazer uma feirinha tipo
férias...", bem definiu Tonvo. ¦



que praias tão lindas, cheias de sol...", canta Dick Farney
na introdução de Teresa da Praia. E foi pensando nas praias mais
lindas do mundo — e nas mulheres que as deixam ainda mais
bonitas — que Maria Alice Halfim decidiu fazer maios e biquínis,
também para as crianças. Assim nasceu a Tutsi, sua confecção. Ao
lado, Cristina Brasil veste maio preto com detalhes coloridos de pois.
Da Tutsi, é claro.

HiiU^iãtfÍiaflBÍÍtf^^

Certamente você já ouviu falar delas
aqui perto, na coluna do Zózimo. E

suas fotos, mostrando uma face do Rio que é
pouco conhecida pela maioria da popula-
ção, aparecem com freqüência nos jornais e
revistas, como que avalizando em nome do
bom gosto e da elegância as festas a que
comparecem. O que você certamente não
sabe é que muitas dessas mulheres, bonitas

elegantes, como num passe de mágica, são
capazes de trocar os sorrisos e gestos ele-
gantes das grandes festas por olhares duros
e atitudes firmes nos negócios que dirigem.
Sim, isso mesmo! Agora você já deve ter
descoberto que elas não são apenas mulhe-
res de sociedade: têm seus negócios e, como
qualquer outro empresário (algumas delas
são casadas com empresários), possuem as
mesmas preocupações e aflições.
DOMINGO reuniu treze delas, todas ligadas
à moda, e descobriu algumas coisas comuns
além da moda. Todas levantam cedo, lêem
as notícias dos jornais, organizam as vidas

suas casas e, então, vão para suas fábri-
cas ou confecções. Trabalham duro, voltam
tarde para casa e, como noutro passe de
mágica, rapidamente estão prontas para
cumprir seus compromissos sociais.
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Bí|||ruety Stambowsky e Ana Maria Lamego são as donas
da Tsum. E enquanto Suely cuida de todo o setor de
criação de modelos, Ana fica na parte administrativa.
Viajam muito para a Europa (especialmente Itália) e Nova

que se faz por lá. Como o conjunto de saia-calça em

popeline, com detalhes coloridos, da foto abaixo.

impede que Maria Cristina
, depois de cuidar de sua casa
ssteja ao meio-dia tomando
critório de sua fábrica, de onde
sças por mês. Como as da foto
jaqueta e calça de brim, com
ouro. Botas da Mariaonha.
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(ÜLmélia Leeberman e Jane Rose Klamet, donas

da Glamour, não produzem em grande escala:
fazem, no máximo, 500 peças por mês,
disputadíssimas por seus clientes de todo o país,
especialmente Alagoas e Minas Gerais. Mas a meta

da dupla é abrir mais lojas, para mostrar modelos

como a saia e blusa de flanela, com detalhe em
fustão bordado, na foto abaixo.
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no faz duas
durante o ano e de

no um H^HH

HBi_HIH de n°

IMP

g.ina Andrade Ramos, ao
lado, é sócia de Maria Laura
Avelar (que não pôde comparecer
à sessão de fotos de DOMINGO)
na G & ML, e responsável pelo
estilo dos modelos. Há três anos
no mercado, Gina faz duas
coleções durante o ano e uma, de
poucas peças, no final. Acima, um
exemplo da etiqueta G & ML:
calça e túnica em crepe, com
aplicação de cetim no busto.

1 éa Baunblatt acorda
geralmente às 8, lê jornais
durante uma hora, joga tênis,
almoça e pode ser encontrada
às 13 horas na Scipioni, sua
fábrica, onde faz de tudo: da
criação dos modelos às
compras. No final da tarde
percorre as lojas de São
Conrado e Copacabana pra ver
se tudo está bem. Sempre
está. Como o modelo acima,
lindo, um tubo de algodão
preto com detalhes de couro
envelhecido.

mm
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A venda nas casas do ramo I
e mos supermercados. j 
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} W - -jmh. ML v$fti<y-'r-' * linda que se diga que a
<— V. 

': 
2 W roupa formal masculina esti em

J 740 _ y/ VMgV *Xwg baixa, nao foi encontrado ne-
/y ft fr^j nhum outro meio de vestir bem 0
^ 

/>/ - V/''t homem, que nao fosse utilizando
a v Bf <" um palet6 e gravata. Jaquetas po-

/^T JHsgf dem substituir 0 terno completo;
^ ><£&&• BKm /f camisas de malha ocupam o lugar

fjffi das 

sociais, de tecido. Mas 0 con-
¦ y $ff|l junto tradicional sempre ser£

v mais elegante, dependendo dos'p detalhes que atualizam com a
' / moda. Principalmente as grava-

i tas, agora estao consagradas nos
f/Mr,. :J\ modelos em crochG, lindos com
%ft . as etiquetas Yves Saint-Laurent,

W; ;/ Calvin Klein. E comegam a voltar
j * os tecidos mais finos, como a se-

I WS da pura e os jacquards. 0 que
M\ significam estes termos? Vamosa

S6US clientes 6 amigos. ^0^ 
| -Jr \\ um pequeno dicion&rio para aju-

|; dar a escolher a gravata da moda:
,;S f. xv • Jacquard: 6 o tecido tramado

0 MAGLAU'S tem profissionais \. \ com relevo, ou jogo de brilho e
j 

fosco.
especializados em: (gsJAs • Foulard: a gravata larga como

um lenco. Ou mais em moda: a

Masculino

GRAVATAS

As novas estampas, os tecidos e estilos

Almar convida você para
o maior chá de panelas,

frigideiras, escumadeiras,
baterias etc.

Utensílios de alumínio
bonitos, duráveis e mais
econômicos fazem parte

de um bom começo.
Afinal, o sucesso do novo
lar também depende das

pequenas escolhas.

O nome da qualidade

À venda nas casas do ramo
e nos supermercados.

B linda que se diga que a
roupa formal masculina está em
baixa, não foi encontrado ne-
nhum outro meio de vestir bem o
homem, que não fosse utilizando
um paletó e gravata. Jaquetas po-
dem substituir o terno completo;
camisas de malha ocupam o lugar
das sociais, de tecido. Mas o con-
junto tradicional sempre será
mais elegante, dependendo dos
detalhes que atualizam com a
moda. Principalmente as grava-
tas, agora estão consagradas nos
modelos em crochê, lindos com
as etiquetas Yves Saint-Laurent,
Calvin Klein. E começam a voltar
os tecidos mais finos, como a se-
da pura e os jacquards. O que
significam estes termos? Vamos a
um pequeno dicionário para aju-
dar a escolher a gravata da moda:

Jacquard: é o tecido tramado
com relevo, ou jogo de brilho e
fosco.

Foulard: a gravata larga como
um lenço. Ou mais em moda: a

Dia 20 de maio,

no SALÃO MAGLAITS,

o cabeleireiro ELVIO lançará

o corte moda outono-inverno e

convida, para este acontecimento

seus clientes e amigos.

O MAGLAITS tem profissionais

especializados em:

Tranças de todos
os tipos, corte, permanente, ama-
ciamento, tintura, corte moderno,
misamplie, reflexos e tudo mais

que você possa imaginar para sua
beleza.

Rua das Marrecas, 36, loja B
Tel.: 220-5530

Pequenas estampas, em jundo
escuro, na linha foulard: listras
em sentido diagonal, no estilo club
— muito em moda — e o acetinado
da estampa degradé, agora em

proporção mais estreita e nó
alongado. Os três modelos são da
coleção Cartier para o inverno-83

gravata feita de seda pura, com
estamparia miúda, igual à dos
lenços.

Façonné: parece o jacquard,
mas é mais liso. Também joga
com fios brilhantes e foscos, for-
mando estampas.

Degradé: a estampa com claro e
escuro, parecendo brilho.

Club: a gravata listrada em dia-
gonal tem este nome.

If=!z=a

I Almar convida voce para m I
o maior cha de panelas,

frigideiras, escumadeiras,
bateriasetc.

Utensilios de aluminio
bonitos, duraveis e mais
econdmicos fazem parte

de um bom comego.
Afinal, o sucesso do novo
lar tambem depende das

pequenas escolhas.
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O nome da qualidade H

A venda nas casas do ramo I

[ e nos supermercados. j J
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'"'¦^^^jjjj^^^^E '^f detalhes nos joelhos

Blusa de malha
com decote nas
costas. Calça
pedal pusher
em algodão.
Cinto e
sapatilha em
couro.

Conjunto em canvas stone
bota de couro envelhecido

Blusa de suedine, saia em stone
cotton com detalhe em ecláir na
frente. Cinto e sapatilha em couro

Blusa, calça e colete
em tapi. Cinto em
couro e sapato em
camurça.

Camisa com bolso
envelope. Calça em
stone cotton com
detalhes nos joelhos.
Mocassin e cinto em
couro.
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croche. Pasta em couro J 
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Esplanada

Blusa em algodão
listrado com
colete em moleton.
Calça jeans stone

i washed. Cinto em
ípouro e spadrille
fen lona.
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a quase 50 metros de I Kurt Dreyer em agao

I 1 0 hobòy de fotografar a vida mari-
1 I nha fez do economista KurtDreyer
um dos maiores conhecedores dos se-
gredos deste tipo de fotografia. Ele faz
fotos há cinco anos e hoje possui um
arquivo com mais de 400 slides colori-
dos que contam toda a trajetória de
suas principais incursões nesta ativida-
de, ainda pouco conhecida e divulgada
no Brasil.

Embora reconheça que é um hobby
dispendioso, Kurt alega que o prazer
de ver um filme feito em baixo d'água é
completamente diferente da revelação
dos filmes comuns.

— O trabalho para se conseguir fa-
zer apenas uma foto submarina é algo
incrível, só para dar uma idéia até você
conseguir o melhor ângulo para foto-
grafar e a luz ideal já gastou quase um
tanque de ar.

Kurt começou a se interessar pela
foto submarina a partir da leitura de 20
volumes da coleção Time-Life. Ali ele
aprendeu toda a parte técnica, o passo

seguinte foi ir para a água e começar a
fotografar. Não sem antes adquirir a
câmera fotográfica anfíbia Nikonos,
com capacidade de suportar a profun-
didade de até 50 metros. A máquina
está custando hoje cerca de 390 a 450
dólares e faz parte de uma enorme
parafernália que inclui inúmeras len-
tes, flash eletrônico e fotômetros.

Para Kurt a foto submarina exige
bastante integração do fotógrafo com o
mundo marinho. "Existem casos que
você tem que praticamente convencer o
peixe a ficar diante a câmera". Ao dizer
isso, Kurt lamenta que os peixes não
saibam distinguir o caçador do fotó-
grafo:

— Não sou contra a pesca submari-
na, repudio sim a pesca predatória,
onde o caçador mata indiscriminada-
mente, nem o baiacu, peixe dócil e não
comestível, escapa da matança. Acho a
fotografia mais saudável, tanto para o
peixe quanto para o homem.

Neste mês Kurt repete o curso que

FOTOGRAFIA

FUNDO DO MAR

Os mistérios e surpresas que nos esperam

a 50 metros de profundidade
JORGE MARTINS

formas depois do mergulho

deu ano passado no Clube Guanabara e
na Marina da Glória. O curso de foto-
grafia submarina tem a duração de
cinco semanas e se inicia na Marina,
com a preparação teórica sobre o mate-
rial a ser usado, como: o funcionamento
da câmera, acessórios filtros, filmes,
objetivas, iluminação e refração da luz.

— Procuramos com isso dar ao alu-
no o maior número de informações pos-
síveis, para que ele inicie as aulas
práticas bem adaptado ao material.

O curso prossegue com duas aulas
práticas na piscina do Clube Guanaba-
ra, onde os alunos aprendem regras de
enquadramento, foco, iluminação, uso
de flash e ainda como posar. O curso
fornece a câmara, o flash e revelação.

As duas aulas finais ficam por conta
da crítica visual, são mostrados os fil-
mes de cada aluno numa sala de proje-
ção de slides. Analisados e discutidos,
os trabalhos de toda turma recebem as
observações necessárias para que o
eventual erro não seja repetido. Esse

profundidade

22
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Uma surpresa das profundezas

O peixe coberto de espinhos

trabalho, segundo Kurt, é muito útil

para o aprimoramento técnico dos alu-
nos, que percebem em que ponto estão
mais fracos.

— Sei que o esporte é caro e a
fotografia mais ainda, mas o aluno pode
compensar o investimento pela possibi-
lidade de emprego em plataformas de
petróleo ou pesquisas submarinas.

Para quem não tem conhecimento
de mergulho, o Centro de Atividades
Subaquáticas da Marina da Glória ofe-
rece um curso completo e indicado por
Kurt. "Uma vez que o curso se destina
principalmente a amadores com algum
conhecimento de mergulho e fotogra-
fia." 0 curso custa Cr$ 70 mil com aulas
três vezes por semana, segundas, quar-
tas e sextas-feiras.

Ao término do curso são oferecidos
certificados de conclusão que, embora
não reconhecidos oficialmente, contam
para o currículo do aluno. O limite de
idade mínima é de 18 anos. Abaixo
disso só com autorização dos pais. Kurt

recomenda também um exame clínico
geral, antes de iniciar o curso.

Muito absorvente, a atividade, se-
gundo Kurt, tende a viciar o mergulha-
dor a só pensar em foto, esquecendo um
pouco de observar as belezas subma-
rinas.

Isso aconteceu realmente, che-
guei a me preocupar. Quando descia só
pensava em colher as imagens, agora já
consegui me dominar e encontro tempo
para desfrutar das maravilhas subma-
rinas que este Estado possui.

Em abril Fernando de Noronha foi o
local de trabalho de Kurt, onde fez um
levantamento das condições submari-
nas da ilha.

Fiz o máximo de fotos possível, ao
mesmo tempo que levantei as espécies
de peixes existentes e as condições
gerais da ilha.

Os interessados em fazer o curso
devem telefonar para 287-6285 depois
das 19 horas. ¦
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Socila R Pinheiro Machado. 151
Palácio: Laranjeiras Tel.: 285 4882
Socila R. Prudente de Morais. 416
Ipanema: Tel 247-6150
Socila R Vise de Pirajá. 444
Ipanema II: Tel.' 247-4573
Socila R. Borja Reis. 165
Méier: Tels : 289 6243 e 289 6494
Socila R Conde de Bonfim. 170.
Tijuca: S loja J. Tels : 264 8625
Socila R. Lauro Muller. 116
Rio Sul: Lj 201 B-58 Tel : 542 4143
Socila Av das Américas. 4 666 Loja 218 A.
Barra: Tels 325 6333
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DADES

^^H| ^jjrT * -I^^^Hk ^^'^hega de praia, piscina e sol exagerado na nossa

Im H^ ^^^KfliJHr cabega. Vamos comegar a tratar dos cabelos. Pri-

HRlEv,^^^HI^^H meiro, com um novo corte. Entre curtos, de nucas
V^^longas e batidas, e f rente pesada, ou medios, retos,

^L4^V ^"^que pedem uma boa secada com escova, semanal-
mente, a escolha vai definir um tipo de inverno. Depois
de cortado, conserve a saude da cabega (pelo menos

wfl^fl^^^^XHpHK^BnH externamente), com um bom shampoo. Estao caros?
Ora, pelo menos uma vez em cada dois meses vamos
tentar gastar um pouco mais (de Cr$ 950 a Cr$ 2 mil, no
maximo) em bons shampoos. Nos supermercados, pro-
cure P®'38 n°vidades da L'Oreal e em casa mesmo,

IJi^pr pedindo uma representante, compre a linha de tratamen-
|F 

~"l to 
da Natura, excelente para cabelos cansados.

Cabelos louros, lisos com corte reto e franja espessa,
caindo sobre os oculos, no desfile do estilista frances >iiiintitmnnm»miimmimmnnitniimM
Jean-Paul Gaultier

Curto, mas rebel de, o . --J'" ¦{•¦4, 1 De Paris, vem tambem
corte do cabeleireiro ^|. 2 as novas versoes dos

C/a 

'^ alongada, 

com cabelos

\ batidos, mantendo o fio v>
* longo e franja reta ou

arredondada, irregular

temos°um 

Cabel°' 
I

M: - penteado

rn \ miwi 7orfomL%eso 
SHAMPOO QUE AMACIA

sSktk porque vem em I m-. . 'v'JMHK' SHHjHV'
flCSK BP' direcao ao queixo At6 a0°ra» uma das alegrias de usar tinta de cabelos da" 

UntwK apenas de um L'Oreal era poderganharum envelopinho de seiva amacian-
WjmK^gi /ado. Leonardo te' iunto com os produtos pare pintar. A seiva era um

V •**-»-> i'MH^r esta adotando shampoo que fixava a cor, e desembaragava os cabelos com
\ J/M&r uma linha mais Ik suavidade. O sucesso era tao grande — aiguns cabelereiros

fwm, marcada de guardavam as seivas para as clientes favorites, que pediam
W&-- M moda, sem deixar Pfra Pa88ar me8»?018601 tintura - que a L'Oreal langou o

de lado shampoo em embalagem normal, grande e independente
adaptagao ao dos P^utos de colorir. Custa em mttia Cr$ 950 nos bons

IT W w**- estilo de rosto supermercados e 6 um Bom lanpmento para cabelos que
t mm vida da mulher ¦ fleam parecendo colados com 0 usodocreme rinse comum.

^^hega de praia, piscina e sol exagerado na nossa
cabeça. Vamos começar a tratar dos cabelos. Pri-
meiro, com um novo corte. Entre curtos, de nucas

^longas e batidas, e frente pesada, ou médios, retos,
*^^que pedem uma boa secada com escova, semanal-
mente, a escolha vai definir um tipo de inverno. Depois
de cortado, conserve a saúde da cabeça (pelo menos
externamente), com um bom shampoo. Estão caros?
Ora, pelo menos uma vez em cada dois meses vamos
tentar gastar um pouco mais (de Cr$ 950 a Cr$ 2 mil, no
máximo) em bons shampoos. Nos supermercados, pro-
cure pelas novidades da L'Oreal e em casa mesmo,
pedindo uma representante, compre a linha detratamen-
to da Natura, excelente para cabelos cansados.

Cabelos louros, lisos com corte reto e franja espessa,
caindo sobre os óculos, no desfile do estilista francês
Jean-Paul Gaultier

Curto, mas rebelde, o 
F|pp

corte do cabeleireiro . i
Leonardo, do Cassino Jm'

Coiffeur. É como se

cabelos mais claros.

recomenda-se menos v""3
exagero no

comprimento da "7^
franja, para diminuir È l||^ j'

riscos de quedas, £f
provenientes da pouca Ir**"""-—

visão. A manequim é 9r

De Paris, vêm também
as novas versões dos
cortes curtos, que
reforçam a franja e a
frente da cabeça.
Alexandre criou para
Balmain a nuca

alongada, com cabelos
gomalinados ou bem
batidos, mantendo o fio
longo e franja reta ou
arredondada, irregular

Virando mais
uma vez o •
sentido do cabelo,
temos um
penteado
sofisticado, preso
por goma/ina,
assimétrico,
porque vem em
direção ao queixo
apenas de um
lado. Leonardo
está adotando
uma linha mais
marcada de
moda, sem deixar
de la do a
adaptação ao
estilo de rosto e
vida da mulher

SHAMPOO QUE AMACIA

Até agora, uma das alegrias de usar tinta de cabelos da
L'0real era poder ganhar um envelopinho de seiva amacian-
te, junto Com os produtos pare pintar. A seiva era um
shampoo que fixava a cor, e desembaraçava os cabelos com
suavidade. O sucesso era tão grande — alguns cabelereiros
guardavam as seivas para as clientes favoritas, que pediam
para passar mesmo sem tintura — que a L'0real lançou o
shampoo em embalagem normal, grande e independente
dos produtos de colorir. Custa em média Çr$ 950 nos bons
supermercados e é um Ôom lançamento para cabelos que
ficam parecendo colados com o uso do creme rinse comum.' : " - - • ' ;
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Turismo

Gostaria que vocês me indicassem
um curso de guia turístico nacional e
que grau de instrução exigem, pois só
fiz o ginásio. Estou fazendo curso de
inglês e creio que também me ajudará
no curso. (Célia Regina, Teresópolis,
RJ).

DR — A leitora pode dirigir-se ao
Instituto de Estudos Turísticos do Rio de
Janeiro (Av. NS Copacabana, 195, sala
306), que realiza cursos de Turismo e
Hotelaria. Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone 542-2163, das 12
às 20 horas.

Ginástica

Tenho 26 anos e preciso fazer gi-
nástica, mas do tipo corretiva, espe-
cializada para corrigir problemas da
postura. (Maria Macêdo, Santa Tare-
za, Rio).

DR — O ex-campeão sul-americano
de natação, Rômulo Arantes, tem uma
bem equipada academia de ginástica, à
R. Aguiar, 60, na Tijuca. Informações
pelo telefime 284-5741.

Excepcionais

Estou estruturando um clube de
lazer para excepcionais, pois sou mãe
de um deles. Convido outros pais para
unir-se ao trabalho já iniciado. (Mar-
Iene Morgado Santos, Ipanema, Rio).

DR — 0 telefone de D. Mariene, para
contatos sobre o clube de lazer para
excepcionais, é 227-2490.

Acessórios

Na página 28 da edição n° 361, de
20 de março, foi publicada uma foto
com bolsas e sapatos, enfim, acessó-
rios em geral, linha Rica & Carregoza.
Gostaria que me fornecessem o ende-
reço de onde posso comprar peças
como aquela. Se tiver em São Paulo,
melhor ainda. (Tânia Fontoura, São
Paulo, Capital).

DR—Infelizmente, a Rica & Carrego-
za ainda não chegou a S. Paulo. Mas a
leitora pode procurar o show-room do
grupo, no Rio, que funciona à Av. Ns
Copacabana, 680, sala 1010.

Própolis

Gostaria de saber onde posso en-
contrar a máscara gel-própolis, dos
laboratórios Dr NG Payot do Brasil,

que foi indicada para pessoas com
acne, da edição n° 363. (Mônica Mohrs-
tedt, Niterói, RJ)

DR—Anote o endereço: R. Fernando
Osório, 15, no Flamengo.

Bolsa

Estou interessada em saber onde
posso encontrar a bolsa a tiracolo (da
Kanga), mostrada na revista Domingo
n° 352, na página 15. (Lucery Moscar-
do, Tijuca, Rio)

DR — A leitora deve dirigir-se à R.
Vinícius de Morais, 129. A bolsa que
procura pode ser achada na loja.

Viseira

Na revista Domingo n° 254, na re-
portagem sobre a moda de férias, apa-
rece uma viseira aerodinâmica da Te-
resa Gureg. Porém, não traz o endere-
ço. Será que vocês conseguem para
mim? (Yara Ramos Alencar, Leblon,
Rio)
DR — Teresa Gureg tem uma loja em
Ipanema. Anote o endereço: R. Visconde
de Pvrajá, 595, salas 218 e 219.

Acessórios

Lendo Domingo e algumas outras
publicações, sempre vejo fotos dos
acessórios de Marco Sabino.Porém,
não sei onde encontrar suas peças.
(Patrícia Loureiro, Flamengo, Rio)

DR — Um dos principais criadores de
acessórios da cidade, Marco Sabino é
encontrado em muitas lojas do Rio e de
São Paulo. No Rio, um dos pontos de
venda de Marco é à Av. Ataulfo de Paiva,
135-D, no Leblon.

Decoração

Sou leitora assídua do JORNAL DO
BRASIL e costumo colecionar a revis-
ta Domingo. Contudo, por questões de
mudança de endereço, fui obrigada a
me desfazer da minha coleção. Por
isso, peço que publiquem novamente
o endereço das arquitetas que foram
entrevistadas na reportagem "O apar-
tamento das solteiras". Suely Ribeiro,
Santa Tereza, Rio)

DR—A leitora se refere às arquitetas
Eliane e Eliete Mouráo. Anote o endere-
ço e o telefone do escritório delas: R.
Paissandu, 359, ap. 302, telefone 205-
5521.
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socila

ébele*
Soci/a Escola

Av. Borges de Medeiros, 2.415
Lagoa - íels: 294-7334 e 204-7383



Leve

a Socila

para 
casa

Leve para casa

um dos mais

importantes

segredos de

beleza que a

Socila vem

utilizando em

suas clínicas.

COSMÉTICA TERAPÊUTICA
AVANÇADA
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0 segredo da beleza está dentro
desses potinhos.

APRENDA A CUIDAR DE
SUA PELE

A partir de uma linha
elementos completa de
naturais cosméticos
e princípios que agem
ativos de com energia
comprovada e eficácia
ação sobre cada
medicinal, tipo de pele,
a Socila corpo e
desenvolveu cabelos.

Ligue

551-4442^

e solicite

uuma

consulta de beleza

inteiramente grátis

socila

Socila Produtos: Tel.: 551 -4442
Soei Ia Palácio: Tel.: 285 - 4882
Socila Ipanema I: Tel.: 247-6150
Soei Ia Ipanema II: Tel.: 247 - 4573
Socila Méier: Tels.: 289-6243
Socila Tijuca: Tel.: 264-8625
Socila Pio Sul: Tel.: 542 -4143
Socila Barra: Tel.: 325-6333
Socila Escola: Tels.: 294-7334

294-7383

AS CR/ANCAS

CRESCEM

É hora de arrumar lugares para as

bonecas, livros, jogos eletrônicos

O colorido suave torna mais femininos os móveis claros da Quarto de
Criança. As estantes e prateleiras são importantes

Criança 

cresce. E o ambiente tem
que acompanhar a idade. Assim
como não tem sentido manter o
berço para os filhos de mais de

dois anos, não dá para ignorar a falta que
uma mesinha de estudos faz para os
garotos que se empenham nos deveres de
casa. Sem falar nas prateleiras para as
bonecas de todos os tamanhos.

Assim, o assunto permanece, porque a
moda muda, e os detalhes novos dão
muitas idéias práticas. Na linha da Casa-
redo, por exemplo, temos as mesinhas
para estudos e desenhos, que, por serem
estreitas, ao serem encostadas na pare-
de, quase não ocupam espaço. As estan-
tes baixinhas deixam os livros e brinque-

dos ao alcance das mãos. E para os
amiguinhos, hóspedes eventuais, temos
os puffs e poltroninhas de blocos de espu-
ma, que se transformam rapidamente em
camas, cobertos com tecidos impermea-
bilizados, em tons idênticos às colchas
matelassés finas. São peças simples, que
até ajudam na independência infantil,
porque eles mesmos podem arrumar a
cama ou desmontar o sofá.

Já na Quarto de Criança, o clima é
delicado, romântico. Atendendo a enco-
mendas, a equipe da loja entrega estofa-
dos e colchas com estampas de estreli-
nhas, ou cores pastel, que não cansam na
decoração. Os aramados dão toques prá-
ticos, guardando desde brinquedos até
sapatos ou material escolar.
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Guiã da moda/Rio

PRONTA

ENTREGA

STONE WASHED STONE COLOR

DELAVE E AMACIAMENTO

LAVANDERIA INDUSTRIAL

EXCLUSIVA PARA CONFECÇÕES

RUA SANTA PAULA. 127.

TRIBOBÓ.

TELS: 701-0140 E 701-0048

Bfocjfc fuJt
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MODA MALHA I
A MELHOR VARIEDADE NO I
MAIOR SHOW ROOM OO Rll

POUPE SEU TEMPO VINDO |
NOS VISITAR, VOCÊ
VAI ADORAR!

Av. Copacabana, 680
Cobertura
Tels : 236-1800 e 255-1020
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SOLICITE N/ REPRESENTANTE,

ATENÇÃO

LIGUE PI NÓS

PELOS TELS.:

701-0140 - 701-0048

QUE IREMOS ATÉ VOCÊ!

Imoda^^^^h

II • VESTI
«CAMISAS
«SAIAS «MAIOS

Copacabana, 749. Sala 602H
Tel«: 256-0594 e 235-4242 U

MODA EXPORTAÇAO1983! |N. YORK7 J

VflfWTF

('HPflfLLf
'SOMENTE PARA PESSOAS

ALEGRES, DESCONTRAÍDAS

E INTELIGENTES"
PRONTA ENTREGA: R. Santa Clara. 70 Sala 402

Tel: 257 2699
BOUTIQUE DA FÁBRICA: R. Visconde Silva. 22

Tel: 286 8691

*

Iv. A moda do Rio
COLEÇÃO INVERNO/83

• MALHA •LYCRA
Lançamentos Mmanais «m PRONTA-ENTREGA
FÁBRICA - Rua Barão de Ipanema, 94 Lj. 107

Copacabana
INFORMAÇÕES E PEDIDOS -T: (021) 255-5795

oscsesi
INVERNO/83

<2s/>

LYCRA:
BIQUÍNIS
COL^ANTS

FÁBRICA E
PRONTA-ENTREGA
Jeans — Stone Washed,
Stone Color
Calças, Jaquetas e Macacões
Trainings vestidos e blusas
em malha
Conjuntos e Macacões em
Diversos Tecidos

Rio R. Belisário Pena 1235, Lj. D Tel.: 230-9640 Penha
BH Repres Babita Comercial
R. Mato Grosso 666, Lj. 10 Tel.: (031) 337-0749
Barro Preto

Kaffalan
A ETIQUETA DA
MULHER ROMÂNTICA

R. Vise. de Pirajá, 207 Lj. 111 Tel.: 267-2843
ROUPA ARTESANAL, CREPE DE SEDA, RENDA, FITAS,
LISOS, EM MODELOS EXCLUSIVOS, ESTAMPADOS,
TINTURADOS.
MARINA CRIAÇÕES
R. Vise. de Pirajâ, 550 Lj. 217 TeL: 259-4746

MARIA THEREZA
Mulher Jovem Especial
Maneauins 44 a 54

BREVÈ EM IPANEMA
R. Visconde de Pirajá n° 414 Lj. 104

Av. Copa ^cabana 1066 s. 302. Tel.: 521-1593

*

H mnuiNlS

T.SHIRTS
Mini • Vestidos,
Biquínis, Maiôs,
Sungas e Shorts
R. Vise. de Pirajá, 550/
816 Tel: 259-3794.
Ipanema.

oftecK oáéle

W

OUTONO INVERNO
Malhas e Tecidos
Pronta Entrega — R. Sta Clara. 33'1021
Te!.: 237-4081 — Copacabana
Fábrica — R. Galvão. 73 Tel.: 719-2054 — Barreto

e

Grtaiionó 
/Rocl)eboió

R. VISCONDE DE PIRAJA 550

SALAS 1311- 1312-1313

IPANEMA TEL PABX 239-9040

SHOW DAS MALHAS
Av. N. S. DA PENHA, 174—A TEL: 230-4174 PENHA

PRONTA
BOUCLÊ
LISTRADOS
SANFONINHA

1/2 MALHA
MESCLAS
MOLETON

ENTREGA
ACPIAIC

?THUXINA* cidwMMM

O bom gosto no esporte fino ^SaiP>¦ m

Rua Xavier da Silveira, 45 sl. 202 *
Tel.: 257 0550 - Copacabana ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦*¦¦¦»***¦»

PRONTA ENTREGA DE TECIDO§

mm estampados da moda 
M AMlaAJl 1 2 MALHA. MOLETON. HELANCA. FELPUDO.

suedine. listrado, mesclas #i^BB mBSfc
Mini MUUd R ARISTIDES LOBO 90 Tel 273-7922 - R COMPRIDO BiWB ¦¦wip V

<clusividade Replay Publicidade® para anunciar te/s..- 5212643, 52
EXCLUSIVIDADE

PARA ANUNCIAR tels.: 521 2643, 521 1396

umm
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Nas prateleiras ao
fundo, atrás da
garota, podem ficar
os videojogos, com
respectivas fitas. Ou
os brinquedos e
livros. Dois pisos
aumentam o espaço

No segundo
andar,

destacam-se as
cores vivas da

colcha e do
puff de

almofadas, que
facilmente se

transforma em
cama. São

novidades da
Casaredo

Em Unhas simples,
na madeira
magnólia tratada de

forma a não pegar
poeira, a mesinha
retangular
completa-se com o
espelho-quadro de
avisos

DECORAÇÃO

COZINHA PLANEJADA,

SIMPLES E FUNCIONAL

PROJETAMOS,
FABRICAMOS E INSTALAMOS
NÃO USAMOS AGLOMERADO

Nossas cozinhas são todas revestidas em
laminado plástico, interna e externamente,
nas cores à sua escolha. Preços de fábrica

e facilitado.
Orçamentos sem compromisso. Temos

MARMORARIA PRÓPRIA, para
fornecimento de pias ou bancadas de

granito ou mármore.
Traga iua planta ou seu projeto, que nós

executamos. Consulte-nos.
FÁBRICA E EXPOSIÇÃO

AV. SUBURBANA, 127 — BENFICA — RJ
Tels.: 264-2467 — 248-6983

O conforto é bom, sem esquecer

a cama extra, para os amigos

Carmem

bolsas • sapatos • acessórios

riqueza de cores

qualidade irrepreensível
visite-nos!

loja: r. aníbal de mendonça

edif. ipanema 2000 - loja n - rio
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Assinale os dois tri&ngulos semelhantes. j V

LABIRINTO -yl

Descubra o
caminho de #J"'i  II \
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HENRIQUE RAMOS

CALCULEXOS GEMEOS

Sabendo que
0 eqüivale ao
algarismo 2,
tente
reconstituir
esta
multiplicação

Assinale os dois triângulos semelhantes.

LABIRINTO

Descubra o
caminho de
entrada e
saída deste
animal
pré-histórico.

Qual a figura
que completa,
perfeitamente, a
ilustração
maior?

Respostas na página 32
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CRIANÇA

A HORA DO

SEU FILHO

As novidades que eles vão adorar

Divertir criança, dizem os espe-
cialistas.é mais complicado que

adulto. Um filme para crianças, por
exemplo, tem uma narração toda es-
pecial, com cenas sendo ligadas de
forma clara e a não deixar dúvidas.
Quando isso não acontece, difícilmen-
te a criança aceita. E, quando aparece
um filme, livro, peça de teatro ou
qualquer outra atividade capaz de ser
aceita pelas crianças,é uma festa. DO-
MINGO andou pesquisando e desço-
briu algumas novidades que certa-
mente vão encantar seu filho. Conte
para eles.

• "O 
pato pastel" é o terceiro livro

infantil do jornalista Álvaro Ottoni de
Menezes, publicado pela Nórdica, e
que tem todas as chances de se tornar
um grande sucesso. Com uma narrati-
va simples, estimulando a criança a
viajar em seus sonhos, "O 

pato pastel"
conta a história de um pato simpático
e desajeitado que vivia numa terra,
como não poderia deixar de ser, de
patos. Havia um pato poderoso, o rei,
e um povo oprimido e pobre. Aí então
surge o pato Pastel, que tinha um
grande coração e vivia ajudando as
pessoas e falando coisas importantes
e bonitas. E de tanto ouvir Pastel
falar, o povo acaba promovendo uma

J'ORNAL 
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grande mudança, tornando-se feliz e
livre. Álvaro Ottoni de Menezes, autor
ainda de "A árvore que fugiu do quin-
tal" e "A história de um sorriso", é
uma revelação da literatura infanto-
juvenil e seus livros vêm, inclusive,
sendo adotados em inúmeras escolas.

• Depois de "A turma do pirlim-
pimpim", a Sigla está colocando nas
lojas o disco "Plunct! Plact! Zum!",
reunindo, entre outros, Maria Bethâ-
nia, Jô Soares (o Capitão Gay que as
crianças tanto gostam), Eduardo Du-
sek, Raul Seixas e Gang 90. O disco
conta a história de cinco crianças que
brincam numa praça de muito movi-

Divirta o garoto neste domingo
(roupa da Bee)

mento, onde começa a se apresentar
um teatro de marionetes. Mas"Plunct! Plact! Zum!", que é uma nave
espacial, não fica apenas em disco.
Em junho a TV Globo coloca no ar um
especial com o mesmo nome, com to-
dos os nomes famosos que aparecem
no disco contracenando com um elen-
co infantil.
• Uma proposta nova e inédita em
termos de creche, onde a criança é
quem decide e atua na gestão de todas
as atividades. Esta é a concepção que
o pessoal do Circo Voador, que fun-
ciona nos Arcos da Lapa, está introdu-
zindo na sua "Creche e Apareche",
onde diariamente de 8 às 12 horas
você pode deixar seus filhos e fazer
suas atividades tranqüilamente, sem
se preocupar em ter que tomar conta
deles.

Para uma criança (e alguns adultos
também), o circo é um espaço mágico.
É quando esse circo tem também uma
oficina de arte e educação, onde po-
dem ser desenvolvidas inúmeras ati-
vidades permitindo um maior desen-
volvimento criativo, deixa de ser má-
gico e passa a ser real. É o que já vem
acontecendo no Circo Voador, apesar
de o projeto não estar todo pronto.
Contudo, já existem cinco atividades
funcionando na "Creche e Apareche":
expressão e criatividade, com dois
educadores trabalhando as crianças
em jogos, teatro mímica e artes plásti-

cas; quintal, onde as crianças têm
oportunidade de entrar em contato
direto com a terra e animais; saúde,
higiene e cuidados na área de saúde,
onde um profissional da área forma
na criança a capacidade de cuidar de
seu corpo; oficina de brinquedos —
uma seção de carpintaria e costura,
para a construção de novos brinque-
dos; oficina do corpo — com aulas de
dança.
• Hoje, às 19 horas, Rita Lee canta no
Maracanãzinho. Programa para pais e
filhos, promoção da RADIO CIDA-
DE ¦

Dusek, Bethânia e Jô Soares em
um novo disco infantil

I CLASSIPICADOS 

JB

Ele toca.

Os Classificados JB proporcionam o maior número de respostas por
anúncio veiculado. E também maior quantidade e variedade de ofertas

que qualquer outro jornal do Rio de Janeiro;

Os Classificados JB são a maneira mais rápida de você encontrar

o melhor comprador para tudo aquilo que precisar vender.

E

D
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do pelas lojas do Sao Conrado Fashion Mall i^m^H
mostrou uma versao leve para a moda cario- E :,.-\^^f^s:j
ca de meio-de-ano. Muitos jeans, minissaias, B.
camisas pregueadas e para os homens a
roupa uscivel derivada da linha esportiva, ' 
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bem colorida, com destaque para os trai- H^H S ^K|^H| flg*-
rungs de cores lisas, do Armazem dos Espor- plj^^B 
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tes; para a saia curta de veludo, da Bagage- :** ;^Ki.;^H \'Vf 
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rie; o conjunto de cal?as indianas da Saville v
e cMssico de e blusa da
Village. A moda-noite feliz, um H
pouco rebuscada demais.

Da saia de jeans, com Hjjjjjj^^^^^Hj

jaqueta e camisa listradinha; d direita um
conjunto mais extravagante, de calga em

estilo indiano, blusa de gola enrolada e
cinturao. Da Saville . ¦IHHHHHHHI
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QUINZE ANOS DE BEE

• Quando começou, a Bee
era uma lojinha de Copa-
cabana, mais dedicada à
importação de meias,
shorts, calções e tênis es-
portivos. Agora, comemo-
rando quinze anos de
existência, transformou-
se numa cadeia de cinco

boutiques, todas com fa-
chadas imponentes e colo-
ridas. E consagra, entre as
muitas idéias (nacionais)
para jovens, a roupinha
infantil, para crianças a
partir de 2 anos. Um ende-
reço: R. Visconde de Pira-
já, 483.

DESFILE DO

FASHION MALL

ESPORTE CONFORTÁVEL

• Tão confortáveis
quanto os trainings e tão
práticas quanto os jeans,
as novas roupas da cole-
ção Topper não mostram
a preocupação de servir
apenas para a prática de
esportes. Fáceis de usar
no dia-a-dia, as calças,
shorts e camisas jogam

com cores da moda —
cinza, cáqui, marinho e
cru — e oferecem mode-
lagens folgadas, com
elásticos no cós, para
acompanhar a movimen-
tação de esportes... ou
adaptar-se melhor a uma
possível engordadinha.
No Rio, estas novidades
estão à venda na Varese.

SÉanCíWBHíos

• 0 desfile de abertura do inverno, realiza-
do pelas lojas do São Conrado Fashion Mall
mostrou uma versão leve para a moda cario-
ca de meio-de-ano. Muitos jeans, minissaias,
camisas pregueadas e para os homens a
roupa usável derivada da linha esportiva,
bem colorida, com destaque para os trai-
nings de cores lisas, do Armazém dos Espor-
tes; para a saia curta de veludo, da Bagage-
rie; o conjunto de calças indianas da Saville
e o conjunto clássico de saia e blusa da
Village. A moda-noite não foi tão feliz, um
pouco rebuscada demais.

Da loja Staroup, a saia de jeans, com

jaqueta e camisa listradinha; à direita um
conjunto mais extravagante, de calça em

estilo indiano, blusa de gola enrolada e
cinturão. Da Saville

Leve e
prática, a

coleção
esportiva de

moda da
Topper

A calça
jeans para
o garotinho
a partir de
2 anos é
um dos
sucessos da
nova fase
da Bee
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• Os sinais da gravidez.

O Jornal do Brasil apresenta
"Tao 

bonito como
o bebê que eu vou ter"

Foi a reação de uma leitora ao exa-
minar este livro pela primeira vez.
SER MÃE é realmente um livro 

"lin-

do, gostoso, que dá vontade de ler".
Com capa dura, revestida em papel
couchê plastificado, ricamente im-
pressa a cores. Uma obra totalmente
ilustrada, com fotos coloridas, dia-
gramas e tabelas. Escrita em lingua-
gem acessível e agradável.

Lembre-se:
este é um presente
carinhoso e bonito

Para a jovem mulher que aguarda
ansiosa o momento mais importante
de sua vida, este será um presente
inesquecível, um presente rico e bo-
nito. Um livro que conta tudo o que
ela está desejando saber. Um livro
útil que vai fazê-la sentir-se mulher e
mãe, eternamente feminina, queri-
da e atraente.
Se pedir para presente, anote no
quadradinho próprio do cupom.
Você receberá inteiramente grátis
um cartão-presente que você mesmo
preenche com o seu nome e o dela.

Os sinais da gravidez.
Como ajudar seu bebê a nascer
mais forte e mais saudável.
Exercícios para manter sua

forma durante a gravidez.
O que seu marido precisa
ler agora sobre você

e seu futuro bebê.

Como recuperar rapidamente

sua estética após o parto.
Os primeiros cuidados:

tudo o que você precisa saber
sobre o seu bebê, do nascimento

aos primeiros anos

E muitos outros assuntos

* do início da gravidez aos primeiros anos de seu bebê

Agora você pode comprar
este livro maravilhoso
em 3 parcelas de
apenas Cr$ 3.200,00

Você pode também adquirir essa im-

portante obra pelo preço à vista de
Cr$ 7.500,00. Ou ainda pelo seu Cre-
dicard que debita o preço à vista e
você paga como achar melhor.

NÃO MANDE DINHEIRO AGORA!

Mas faça logo o seu pedido para
aproveitar este preço especial que é
por tempo limitado.
Preencha o cupom anexo ou escreva
para a Editora JB — Caixa Postal n.
23.100, Rio de Janeiro, RJ.
Ou pelo telefone (021) 284-3737.
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Você é o Juiz® >jê
2 Ao pedir qualquer publicação do Jornal íj[?

do Brasil você não arrisca nada. Por- ? *
?«»J que. para nós. você é realmente o Juiz. j j
í Ao receber seu pedido, se você achar >Jt*

que esta obra não atende ao que lhe foi £
>3K prometido, pode devolvê-la imediata- ; :
i ij mente. Você não precisará pagar mais £«*
; nada e nós o reembolsaremos de qual-
>JK quer imDortãncia que já tenha pago.
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(Babycare)

A obra mais recente e atual
sobre a gravidez e os primeiros
cuidados com o seu bebê

SER MÃE (Babycare) é a obra mais
recente, com enfoque moderno, so-
bre tudo o que a mulher deve saber
sobre sua gravidez; os cuidados que
deve tomar para ter um bebê mais
forte e mais saudável e o que fazer,
ao mesmo tempo, para manter seus
encantos de mulher. Antes e depois
do parto.
É uma obra atual e completa, escrita
por uma equipe de especialistas
mundiais: obstetras, psicólogos, gi-
necologistas, pediatras.

SER MÃE foi escrito

para seu marido também

Este é um livro para ser lido a dois.
Seu marido também vai sentir ale-

gria em acompanhar, passo a passo,
o misterioso desabrochar de um
novo ser dentro de você: seu filho.
SER MÃE vai ajudá-lo a compreen-
der esta fase que você está vivendo.
E vai prepará-lo para uma participa-
ção dinâmica na vida do bebê que
vai nascer.
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UJ AMELINHA

Ela perdeu a timidez e já encara uma gravação com serenidade

SANDRA BITTENCOURT

T aquela tarde, no restauran-
I te do Hotel Sol Ipanema, a

I ^^1 cantora Amelinha revelava
I ^1 estar num de seus melhores

-A*- ^ dias: havia dormido muito
bem. sem entrar em "culpa" diante dos
vários compromissos atuais, e se sentia
feliz pelo resultado de seu último elepê,
Romance da Lua Lua, lançado recente-
mente e já a caminho de ser disco de
ouro. Por outro lado, o estado de espírito
em que se encontra vem muito também
do preparo que lhe foi exigido para a
confecção do novo elepê — conforme
sugere o título, a cantora se predispôs,
durante um mês, a ficar observando o
céu estrelado de Fortaleza, tomando ba-
nhos de lua cheia, curtindo o movimento
da noite de lá:

Hoje eu me sinto com mais cons-
ciência das maravilhas que estão a nosso
redor, e mais determinada a fazer as
coisas acontecerem. Uma determinação
de lutar com coragem e espalhar mais
luz do que desânimo. Mais vontade de
viver, de ser útil. Nesse disco, cito como
grande responsável o produtor Zé Rama-
lho — que organizou muito minha vida,
minha carreira, e compôs também o meu
lance musical.

Para quem não sabe, o produtor Zé
Ramalho a quem Amelinha-se refere é
também seu marido — "mas a gente tem
de separar porque dá confusão" — diz
ela — "assim como a gente tem de sepa-
rar as emoções de ser mãe, cantora e
mulher". Romance da Lua Lua — cuja
música título é uma flaviola em um poe-
ma de Garcia Lorca — é seu quinto elepê
(antecedido por Flor da Paisagem, Frevo
Mulher, Porta Secreta e Mulher Nova) e
traz como tema, no primeiro lado do
disco, canções que falam da Lua:

O tema lua surgiu porque recebe-
mos muitas fitas com letras sobre o as-
sunto, que, inclusive, já havia sido muito
cantado em serestas e carnavais. Juntou-
se a isto uma canção composta por Jorge
Mautner — Lá Vem S. Jorge (Hino de São
Jorge) — que ele fez num momento em
que estava com um problema de saúde,
além das conversas com o Gil, e o fato de
eu ser de Câncer, com o regente em Lua.
Tudo isso me fez acreditar que estava no
caminho certo.

Do outro lado do disco, seguindo a
essência nordestina, o destaque é para
Seresta Sertaneja, de Helomar Figueira
Mello, "um compositor que me fez cho-
rar, porque só depois de um ano decidiu
dar a música pra mim". O essencial é que

hoje, aos 32 anos, Amelinha sente-se
mais segura e com um nível muito maior
de concentração em seu trabalho. "An-

tes, quando eu entrava em estúdio, tinha
de apagar a luz, tomar conhaque, mel, me
esconder atrás de um tapume. Agora não,
canto no claro e de frente para a cabine
de gravação." Uma evolução consciente,
que a acompanha desde o primeiro su-
cesso, que foi a música Foi Deus Quem Fez
Você (700 mil compactos vendidos):

Naquela época, ao invés de eu ir
em frente e esgotar o que o momento me
exigia, optei por me recolher, passando
dois anos afastada dos compromissos ar-
tísticos. Mas foi bom. Foi um período em
que fiquei em casa para dar uma "arru-

mada" na minha cabeça. Meu filho João
estava pequeno (hoje com três anos e
meio) e isto assentou o período: era a
ascensão da carreira junto com o primei-
ro filho, em apenas dois anos de casada.
O incrível é que, depois que tive o João,
fiquei com outra cabeça, mais amadure-
cida e senti de perto aquela coisa de
continuação da gente. Na realidade, eu
não pensava em ser mãe porque achava
que iria deixar de ser filha. E eu sempre
gostei de ser filhinha, mimada por minha
família.

Da necessidade de superação desse
estado, foi que, aos 20 anos, Amelinha
saía de Fortaleza para tentar a vida em
São Paulo — "eu 

queria descobrir quem
eu era e como iria me virar sozinha".
Uma mudança que não foi fácil. Em
Fortaleza, ela era o "quindim" dos sa-
raus em família e discípula assídua de D.
Sílvia — uma irmã salesiana e tia-
cantora predileta.

Chegando em São Paulo fui para
uma república de mulheres, um lugar
onde você tem de se virar sozinha. E eu
me sentia muito feliz até em ter de lavar
minhas roupas porque estava cuidando
de mim, no caminho para descobrir mi-
nhas potencialidades.

E foi numa de suas idas a Fortaleza,
que Amelinha entrou em contato com a
turma de cearenses que estava revolu-
cionando a música do lugar. Nomes como
Fagner, Belchior, Petrucio, Ednardo,
Brandão.

Mas eu estava um pouco em dúvida
se encarava ou não a carreira. Achava
que o processo poderia ser muito doloro-
so. Era uma época em que ainda se dizia
que era um perigo ser cantora por causa
dos "gaviões". E eu vivia participando
dos shows do Fagner que até já estava
cansado de me apresentar, e vivia me

dizendo — "tá na hora de fazer um show
teu." Daí, quando a coisa é mais forte
dentro da gente, não dá pra segurar.

Através do próprio Fagner, o convite
para uma temporada em Punta Del Este
e Buenos Aires, em janeiro de 76, ao lado
de Toquinho e Vinicius de Morais —
"nesse tempo eu era muito tímida e o
Toquinho sempre me dava força dizen-
do: cante, bichinha, como você canta na
janela!" De volta, alguns meses depois, a
gravação do primeiro elepê, Flor da Pai-
sagem, produzido por Fagner — "me as-
sustaram tanto, que eu só assinei o con-
trato quando coloquei os pés no estú-
dio". E foi em 78, quando decidia vir
morar no Rio, que Amelinha conheceu
Zé Ramalho" — eu estava fascinada com
o trabalho dele em Avohai e fui assisti-lo
num show. Quando nos encontramos no
camarim, antes que eu dissesse qualquer
coisa, ele pediu para tocar no meu disco.
Éramos tietes um do outro sem nos conhe-
cermos".

Do encontro até Frevo Mulher — que
Zé Ramalho compôs especialmente para
Amelinha — foi um pulo de amor. Casa-
dos há cinco anos, o casal tem dois filhos:
João, de três anos e meio, e Maria, atual-
mente, com um ano e meio. Segundo
Amelinha, os dois já estão seguindo os
passos dos pais, pois o garoto adora fazer
a mise en scène do guitarrista, e curte
demais Roberto de Recife, Gilberto
"Viu", Roberto "Carro" e os "Ôlin Isto-
nes". Maria, por outro lado, não pode
ouvir nenhum som que já sai requebran-
do. Morando na Praia do Futuro, bairro
de Fortaleza, atualmente é mais fácil,
para Amelinha, dividir-se entre mãe e
profissional:

— À medida que fui vivenciando as
coisas fui sacando o tempo para cada
uma delas. Nessa correria, o básico de
tudo é a organização. Hoje, eu posso
estar aqui no Rio e emendar para uma
temporada, sem maiores problemas. Mi-
nha mãe e minhas tias já estão todas
organizadas para cuidar das crianças.
Acredito que a idade me tenha trazido o
senso de simultaneidade, ao saber me
realizar como mãe, mulher e profissio-
nal. Como mãe a gente tem de ser mais
forte do que antes, para dar segurança
aos filhos — e eu gosto desse jogo. Então,
me sinto num momento de mais domínio
de tudo, cantando melhor do que antes,
crescendo. E, no meu canto, procuro le-
var as pessoas a sentir o brilho das
coisas, a luz, e a esperança. Olhar sem-
pre para cima. E viver o máximo, esse
enorme romance com a vida.
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A nova fase de Amelinha traz uma cantora segura e uma pessoa na moda. de maxi-pullA nova fase de Amelinha traz uma cantora segura e uma pessoa na moda. de móri-pull
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r;VARIANDO O TRIVIAL

Aproveite a sobra do rosbife e sofistique a couve-flor

Ingredientes

Uma couve-flor média
Champignons picadinhos
Tomates amassados
Queijo parmesão ralado
Pimenta-do-reino, para temperar

Maneira de fazer:

Ferva a couve-flor inteira durante 12 a 15 minutos. Deixe
escorrer bem e coloque numa travessa que vá ao forno. Cubra
com os tomates amassadinhos e os champignons. Espalhe o
queijo por cima e coloque em forno quente. Tempere com
pimenta-do-reino.

Ingredientes:

250 g de rosbife cortado em cubos; uma cebola grande; 6
batatas cortadas em cubos; sal e pimenta; 2 pepinos de
picles cortados em cubos; 2 colheres (de sopa) do líquido
do picles; margarina para fritar; um ovo cru em sua meia-
casca, ou um ovo frito por pessoa.

Maneira de fazer:

Frite a cebola, sem deixar que escureça. Acrescente as
batatas e os rosbifes em cubinhos, e deixe fritar por mais
alguns minutos. Acrescente depois os pepinos, o caldo do
picles, e tempere a gosto, com sal e pimenta. Sirva com ovos
crus ou fritos, e coloque ao lado tigelas com saladas verdes

ROSBIFE DIFERENTECOUVE-FLOR À PADOVA

O SEGREDO DA OMELETE

I I Omelete é uma coisa, mistura de ovos outra. Esta foi a
I resposta de um mestre da nova cozinha francesa ao

responder a um jornalista brasileiro qual o prato mais difícil
de ser preparado. E ele tinha razão. Uma boa omelete, de leve
textura, ligeiramente úmida, dá trabalho. Conheça agora
alguns segredos de uma saborosa omelete, segundo a Cozinha
Maggi:

Ovos — a qualidade é fundamental para a omelete.
Ovos velhos ou lavados têm casca lustrosa. Escolha os de
casca fosca e não se esqueça de guardá-los em local
fresco. A refrigeração impede sua deterioração.

Gordura — a manteiga é a mais saborosa e delicada
das gorduras, ideal para omeletes. Um óleo ou azeite de
boa qualidade também ajuda.

Leite — reparte melhor o tempero e permite que a
textura se torne macia, além de enriquecer o alimento.

Tamanho — se você preparar uma omelete para 3 ou 4
pessoas, prepare-a em 2 ou mais vezes. Uma grande
quantidade de ovos altera a espessura e dificulta na hora
de dobrar.

Frigideira — use de ferro ou alumínio antiaderente e
prefira as grossas, que facilitam a obtenção do ponto
certo.

Dobrada — segure a frigideira com a mão esquerda e
com o auxílio de uma espátula vire a omelete, dobrando
uma parte sobre a outra ou puxando as duas pontas sobre
o centro. A parte mais dourada deve ir por cima na hora
de servir.

?
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ARIES (21/3 a 20/4)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: regência
positiva para a profissão e negócios.
Período favorável para assuntos liga-
dos à justiça. Cautela em relação a
dinheiro. PESSOAL: criatividade e
acuidade mental. VIDA ÍNTIMA: difi-
culdades no relacionamento em famí-
lia. Boa disposição para o amor. SAÚ-
DE: melhorando.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: posiciona-
mento favorável da Lua marca seu
início de semana com quadro positivo
para empréstimos ligados a constru-
ções e imóveis. PESSOAL: risco de
problemas ligados a documentos,
principalmente no final do período.
VIDA INTIMA: instabilidade a partir
de terça-feira. SAÚDE: boa.

LIBRA (23/9 a 22/10)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: favoreci-
mento em todas as suas realizações de
caráter material. Estabilidade finan-
ceira. Equilíbrio no seu trabalho, on-
de você pode ser alvo de atenção
vantajosa. PESSOAL: sensibilidade.
VIDA ÍNTIMA: decisões importantes
deverão marcar esta semana. Realiza-
ção junto a parentes. SAÚDE: muito
boa.

TOURO (21/4 a 20/5)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: quadro de
vantagens e bons negócios marcam a
semana do taurino em seu trabalho e
nos assuntos financeiros. Procedi-
mento correto e de grande acuidade.
PESSOAL: persistem positivas as con-
dições gerais para esta casa. VIDA
ÍNTIMA: seu comportamento deter-
minará o grau de relações em família.
SAÚDE: boa.

LEÃO (22/7 a 22/8)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: bem posi-
cionadas nesta semana as suas ativi-
dades ligadas à direção de empresas,
gestão de negócios e exercício de car-
gos de chefia. PESSOAL: favoreci-
mento da Lua para assuntos de cará-
ter social. Fascínio e atração. VIDA
ÍNTIMA: crescente positividade com
o correr da semana. SAÚDE: regular.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: uma boa
influência de Mercúrio e Saturno
marca de forma positiva seus negó-
cios com o comércio em geral. Trato
financeiro bem disposto. PESSOAL:
tenha cuidado nas viagens de interes-
se pessoal. Fragilidade no trato com
amigos recentes. VIDA ÍNTIMA: favo-
recimento nos compromissos amoro-
sos. SAÚDE: de boa a regular.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: disposição
muito favorável para os seus assuntos
do comércio, empréstimos e relações
com bancos e financeiras. Desenvolvi-
mento mais lento para suas atividades
profissionais. PESSOAL: reflexo de
influência da casa anterior sobre sua
vida. VIDA ÍNTIMA: alegria com pa-
rentes próximos. SAÚDE: equili-
brada.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) SAGITÁRIO (22iu a 21/12)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: semana
bastante equilibrada. Favorecimento
nos assuntos materiais ligados a he-
ranças, legados, doações e ganhos im-
previstos. PESSOAL: você receberá,
neste período, os bons resultados de
ações recentes. Positividade, dina-
mismo e arrojo. VIDA ÍNTIMA:^ não
tome atitudes impensadas. SAÚDE:
boa.

CAPRICÓRNIO(22/12a20/l) AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: momento
que lhe dará progresso profissional e
nas associações de caráter comercial.
Vantagens e realização. PESSOAL:
instabilidade. Inquietação gerada por
fatos fora de seu controle. VIDA ÍNTI-
MA: melhora de relações, apoio de
pessoas da família. Procure demons-
trar seus sentimentos no amor. SAÚ-
DE: Boa.

FINANÇAS E NEGÓCIOS: oposição a
alguns de seus planos no trabalho.
Procure agir com segurança e basear
seus atos em atitudes realmente fun-
damentadas. PESSOAL: busque supe-
rar sua inibição e mostre realmente
seu caráter empreendedor. VIDA ÍN-
TIMA: tranqüilidade e afeto. SAÚDE:
risco de pequenos problemas.

FINANÇAS E NEGÓCIOS: uma boa
regência em sua semana lhe dará
grande favorecimento para novas ta-
refas e empreendimentos que agora
se iniciem. Lucros e vantagens. PES-
SOAL: mudanças em sua rotina. Pers-
pectiva de alterações de significado.
VIDA ÍNTIMA; realização entre pa-
rentes mais próximos e no trato amo-
roso. SAÚDE: instável.

PEIXES (20/2 a 20/3)

FINANÇAS E NEGÓCIOS: a partir de
amanhã, quadro ligeiramente instá-
vel e, por isso, deve procurar posições
mais firmes e equilibradas. Não se
exceda em seus gastos. PESSOAL:
bom momento. Tranqüilidade e apoio
por parte de pessoas amigas. VIDA
INTIMA: semana de lento desenvolvi-
mento astrológico. SAÚDE: boa.

AltlNTIXA. Y

No Centro Comercial
Boulevard, você

encontra também o
maior Departamento de

Comestíveis do Rio.

Seu Ponto-de-Encontro.
Maxwell, 300 - Vila Isabel
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O Cartão de Crédito Livre lhe abre as portas de todas as lojas Newsplan e
Esplanada.
Nelas você encontra roupas, sapatos, acessórios...
Tudo que está na moda para você e toda sua família.

Com o Cartão de Crédito Livre seu crédito é automático.
Não é necessário preencher fichas de cadastro, assinar duplicatas ou

promissórias.

3

Você pode dar Cartões de Crédito Livre a quem quiser.
E só pedir um ou mais Cartões extras.

4

Usando o Cartão de Crédito Livre você e seus dependentes compram

quantas vezes quiserem e ainda participam de promoções especiais.

o<
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5

Com o Cartão de Crédito Livre você compra sem se preocupar com dinheiro.

No mês seguinte você recebe um extratos ainda escolhe como pagar.

VEM COMO t itòit

Para receber seu Cartão de Crédito Livre, na loja de sua preferência,

preencha a ficha abaixo e assine o contrato no verso. Depois é só

colocar no correio ou entregar em qualquer loja Newsplan ou Esplanada.

fmmm & íkm mm o

1. Identificação

Nome Completo

=5o<
LUcnco
oQ

Bairro
Há quanto tempo aí reside ,
Endereço Anterior _____
Nome do(a) Esposo(a).

2. Trabalho

Firma ou Repartição
Cargo,
Endereço Completo

Firma Anterior.

. Cidade,

(Letra de forma, por favor)

Data de Nascimento. _Z. J.1
Filho de
e de
Nacionalidade Estado Civil Profissao
Cart. Ident. N.° Orgao Emissor CPF N.°
Residencia N.° _ Apt.0 CEP

Estado. . Telefone
. Própria Aluguel ou Prestação Cr$

.Seção.
.Tempo de Serviço ,
.Ganhos Cr$

.Telefone.

3. Referências de Crédito (Suas ou do seu responsável)
Firmas onde compra a crédito .
Cartões de crédito que possui
Nome do banco e agência 
Nome de um amigo que resida em outro endereço.
Endereço

4. Cartões Adicionais
2 — , 3 —
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CARTA RESPOSTA COMERCIAL
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Cartão de Crédito Livre

A Esplanada Roupas S.A.
C.G.C 33 161 720/0016 74
Venho pe'o presente declarar que estou de acordo com as condições abaixo
discriminadas, relacionadas com o uso do Cartão de Crédito Livre na compra de
mercadorias, obriaando-me a cumpri Ias e aceitá-las integralmente.
d ) Concordo que me seia debitado o valor de cada nota fiscal correspondente

às compras que eu e as pessoas por mim autorizadas efetuarmos em suas
lo|as. Concordo, também, que me seia debitada, sobre o saldo devedor
mensal, que acaso ocorra uma taxa de juros, igual à adotada por
Instituições Financeiras Conseaüentemente reconheco esses lançamentos
contábeis, constituindo o extrato de contas título de dívida líquida e cenas
para quaisauer efeitos

(2) Pagaceí a cada vencimento mensal o total do meu débito, ou optarei pelo
pagamento parcelado de acordo com a tabela que estiver em vigor na
época da compra e que me serão comunicadas antecicadamente. quando
alteradas.
Observa -se que o excedente ao limite que me for estabelecido será pago de
urna só vez.

(3) Admito que. na falta de qualquer pagamento nas épocas ajustadas. V.Sas.
considerem vencido o presente contrato, tornando exigível imediatamente
a devolução do cartão de crédito e o pagamento total do meu saldo
devedor, acrescido de multa de 20%. de juros de mora de 1 %a.m. e das
despesas de cobrança, cujo total será representado Dor nota promissória,
letra de câmbio ou qualquer outro titulo de crédito que V.Sas . na qualidade
de meus piocuradores ora nomeados, em causa própria ficam autorizados a
emitir, aceitar ou endossar.

(4) Comunicarei imediatamente a V Sas. o furto, perda ou extravio do cartão,
ficando porém, sob minha inteira responsabMdade o mau uso por
terceiros, até que o cancelamento possa constar das listas negativas
periodicamente distribuídas.

f5) Autorizo a obtenção, em qualquer época, de financiamento do meu saldo
devedor, paia o que têm V.Sas., ainda na qualidade de meus procuradores
ora nomeados, todos os poderes necessários para contratar, obrigar,
tomar empréstimos, passar recibo e quitação, transacionar em meu nome e
por minha conta, estando, incluídos nos poderes deste mandato os de
assinar títulos representativos, inclusive notas promissórias, letras de
câmbio ou qualquer outro título de crédito

(6) Autorizo que o Sr. (a)
movimente também, sob minha responsabilidade, esta conta.
Autorizo que o Sr. (a)
movimente também, sob minha responsabilidade, esta conta
Autorizo que o Sr. (a)
movimente também, sob minha responsabilidade, esta conta.

(7) O foro do presente contrato é o da cidade do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. de de 19

Cliente

A Esplanada Roupas S.A.

Desejo receber meu Cartão de Crédito Livre,
na loja abaixo indicada:

Desejo receber minha
correspondência

Newsplan
Rua da Quitanda 1 1A
Av. N. Sra. de Copacabana 647 S/1j. 203
Rua Visconde de Pirajá 580 D
Rio Sul Shopping Center 3o nível loja C42

Esplanada
Av. Nilo Pèçanha 1 55 B
Av. Edgard Romero 55

Residência
Trabalho
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Os sinais da gravidez.
Exercícios para manter sua forma

durante a gravidez.
O que seu marido precisa saber

agora sobre você e seu futuro bebê
Como recuperar rapidamente sua

estética após o parto.
Os primeiros cuidados com o bebê.

OFERTA
POR TEMPO
LIMITADO

FAÇA AGORA MESMO O SEU PEDIDO

À Editora JB Ltda.
SIM! Quero receber exemplares) do livro SER MÃE pela oferta especial de lançamento. Receberei
também um cartão presente caso tenha assinalado que é para presentear. Fica entendido também que se
este livro não corresponder ao prometido neste anúncio, poderei devolvê-lo imediatamente e serei
reembolsado(a) de qualquer importância que tenha pago.
Presente ? sim ? não

Nome do comprador

Endereço 

CEP Cidade

Assinatura

Estado

_ Data ,Z_Z.

Minha opção de pagamento é:

À vista por apenas Cr$ 7.500,00

Em 3 parcelas de Cr$ 3.200,00

Pelo meu Credicard n.°

01
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03) .Validade.
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MAE

A obra mais recente

e atual sobre a gravidez
e os primeiros cuidados

com seu bebê

Os sinais da gravidez.
Como ajudar seu bebê a nascer

mais forte e mais saudável.
Exercícios para manter

sua forma durante a gravidez.
O que seu marido precisa ler
sobre você e seu futuro bebê.

Como recuperar rapidamente
sua estética após o parto.

Os primeiros cuidados:
tudo o que você precisa saber

agora sobre o seu bebê
do nascimento aos primeiros anos.

E muitos outros assuntos.
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de sua vida

Do início da gravidez aos primeiros anos de seu bebê
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antigamente a Rua Vis- / 1 450 000 llls&lllll 625 000
conde de Piraj& chamava- •&" "*' • .• ^ ^
se Rua 20 de Novembro e ri y^Kkr —' < ftl;S8Ps8K;l
entao algu£m deu a seu 111 § Siilsllill
bar o mesmo nome — Bar ^ S 20 de Novembro. Com O mF media dos domingos de abril I ' *Cc sobre aparrlhos tie TV
tempo, OS boemios passa- W :— estreia de 4a-feira, 4 de maio j ** total de telespectadores Iram a referir-se ao bote- ¦¦> PorinpfiQ
quim apenas como Bar 20 I r^\r\\Y2i ¦ ^ 10Ld°
e o nome pegou de vez, \ Lal-P1! ^"XTT^ira que a Embora ainda nao te- Y n t a "ITT1 A T• tornando-se denominagao ] 
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^^a his^na o-rande, to- V nha data de estreia CJUAlIVIAo, lUVU

daquela area. "Nao tem B A vem para a ciaau 5. • e se confirmada no Rio, o pro- ~  ^ asa . /-.t-t-v t— t-tit—nada a ver com Bonde 20, ¦ m ma um taanh° „ s0fisticada grama Ela (Bandeirantes MAO VP PRPSTDENTEcomo disse uma eolunista B transmuda numai se Te- de segunda a sexta as lOh iN/vW V 13 lX\.J_/0
de TV" — explica ele — B f* ^ secretaria-execm. Beijo I em trasmissao so para Sao"ate porque jamais existiu B / J&» petir na noveia¦ nagem da Paulo), ja escolheu as suas Benevenuto Netto
nenhum bonde assim de- H ^7. . rmj Globo, com o p n0 vjdeo apresentadoras cariocas: a —
nominado". Em tempo: o B BeiJ0i,La Loureiro. Mai apa \nvaria- atriz Cleyde Blotta e as .
assunto entrou em pauta I atriz Tam ^ Mariana, quec90h.Taniaja reporteres Ana Davis e if VJ EM maiores explicagoes, sem que a gente
porque hoje & noite Milton B como a as gaimhas, a. ;inos pelo Cristina do Rego Mon- * ficasse sabendo se a ideia partiu do propno
Gongalves, o Alaor da no- B velni'seus modelitos n: n ues cario- teiro. Presidente ou foi apenas alguma estrategia

. vela Final Feliz, estara a B vai mais reftnado nas bout ^ .it6ri0S . de programagao, a Rede Globo trocou o
frente da inauguragao da B Aue ™5?„navira secretary nos_e= PufflllStaS? k W dialogo entre o povo e o Presidente pelas
Republica do Bar Vinte, B cas. Manan MaDima Vitoria Bar. ^ trapalhadas da familia Ewing. E assim Dal-
que tera mesinhas e cadei- B das ca^"J d0- 0 Benito (Joao C ^ Lamentavel episodio las passou a ocupar o espago de O Povo e o Presidente,
ras espalhadas na calgada B um namora • 

marcoui 
o frograma aQS domingos E este mudou para as quartas-feiras, onze

da esquina da Rua Henri- roso rantes seerunda a sexta
A^ra^pnToiprin°Larg0 23h30min) de sexta-feira,

pi normal onde, numa discussao so-
Pnmornial — alu 11UX Iuai bre o recente acordo
vOmerClai A programa Boa-Noite, Brasil do sabado, dia 7, PDS/PTB, os Deputados

"node nao foi ao ar porque o cen&rio nao ficou pronto. Domingos Leonelli
ir O diretor de shows da TV Bandeirantes, Mauricio (PMDB/Bahia) e Jose Men-

A Censura Federal Sherman, considerou "um fato normal", devido des Botelho (PTB/Sao
® proibiu, entre outras "sermos uma das poucas emissoras com programas Paulo) quase se atraca-
coisas a palavra calcinha 30 vivo e> portanto, passivel de falhas". Mas tal fato ram, chegando mesmo a
em um dos dialogos de Ali- normal deu um prejuizo de mais de Cr$ 30 milhoes trocar tapas e chutes. O
ce e Alice, o pr6ximo pro- Bandeirantes, sem contar perdas nas emissoras Deputado Airton Soares
grama do Projeto Quarta coligadas (26 no pais) que veiculam anuncios (PT/Sao Paulo) foi obriga-
Nobre da Globo. Mas em merchandising locais. Boa-Noite, Brasil — que no do a apartar a briga, tro-
um comercial veiculado a sabado se chama Noite de Gala — homenagearia cando os dois parlamenta-
todo momento naTV, uma Sergio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, e so do Rio res de lugar, como se fos-
mulher nao s6 diz rnuitas havia 25 convidaaos, entre eles Marisa Urban e as sem criangas. Como bem
vezes a mesma palavra, co- "Dez Certinhas do Lalau". Para Flavio Cavaleanti, disse Ferreira Netto, "isso
mo levanta a saia para 

"so se pode crer em amadorismo dos responsaveis". e um desrespeito ao teles-
mostrar a todos a sua cal- __ , pectador e ao eleitor que
cinha. Elltra e sal votou em 15 de novembro

_ -— —— , „ nao em pugilistas, mas em
A Entra Carlos Zara e sai Lima Duarte. Esta e pessoas capazes de decidirultima modificagao feita no elencQ da noveia £ destino do pais".jt \ Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu, que estreia '

§ Vmb? .ra. tS , na Globo dia 6 de junho em substituigao a Final JOITiallSIllO
' ° 

^ Feliz. Zara fara o marido de Roberta (Gloria Mene- Novas modificagoes
_int-' zes> e ^ come?a a gravar nos proximos dias com W vao'acontecer no proxi-aft Wggm parte do elenco que vem de Sao Paulo — onde estao mo mgS no jornalismo da

( 5end° feitaS 3S >8rava«?es externas — Para 0 Ri0- Bandeirantes. O Jornal da
| Noite (23h) vai passar a ter

i.:_ 

% 50 minutos — e nao mais
V | m "Rrt-rr, Vinmnr 15— de duragao e o Jornal

i r J[ iaom numor Bandeirantes (20h45min)
M gffTT t- "j' * ~WT °Sfi Wilker (o Rodrigo de Fi- vai-se tornar apenas uma' « H nal Feliz), um dos atores mais especie de primeirapagina

/ f&/: " • M bem-humorados da Globo. nao para o Jornal da Noite.
/{?:' —.' H Perde oportunidade de fazer 1")^ IN/Tina*?

H ur°a brincadeira. Aproveitan-"St" , , zrWjJ do a curiosidade geral em tor- A Afastada desde a mi-
v} no do assassino de Cesar Bran- nisserie Quem Ama

| -v f C - It MM ^ dao (Roberto Maya), ele desfilou esta Nf° Mata, a atriz Marilia
semana pelos corredores da emissora Pera volta esta semana a

rs. com uma faixa de papel higienico, onde TV Globo para gravar o
' se lia "sou o assassino". So que ninguem especial O Homem que

, caiu nessa, ja que Rodrigo, embora preso Veio de Minas para o pro-
k "} como suspeito, e sem duvida um dos Jeto Quarta Nobre. Rober-

? > personagens com menos chances de ser to Bataglin — ator princi-
%, criminoso. Alem da boa indole do rapaz pal da pega Capitao de

- iHHHMMf — entre outras boas agoes. ele arrematou Areia — sera o jovem por
em leilao a mansao da Gloria para que quem Marilia vai se apai-

%|giP» ^HHB| sua tia Maria Luiza (Lilian Lemmertz) xonar. Escrito por Agui-' 
Mil as primas Suzy (Lidia Brondi) e Debora naldo Silva, o programa

Im I- (Natalia do Valle) pudessem voltar a mo- tem diregao de Denis Car-
O ^ rar la — ha outro bom motivo para que valho. No elenco, estao os" nao seja o culpado: Rodrigo e o gala da atores Carlos Zara, Joana

noveia e, certamente, tera direito a seu Fomm, Andre Valli e Dio-

\_ n^si0 
Azeveao, entre ou-
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Q Povo e o Presidente

ÀS QUARTAS, POVO

NÂO VÊ PRESIDENTE

Benevenuto Netto

média dos domingos de abril **Cc sobre aparelhos dc 7"V
estréia de 4a-feira, 4 de maio | *» total de ie]i0pec!adorés

Nome de bar

• O projetista Eduardo
Rocha, morador de

Ipanema há 60 anos, retifl-
ca informação de um ma-
tutino carioca quanto à
origem do termo Bar 20 —
aquele reduto entre Ipane-
ma e Leblon, perto do Jar-
dim de Alah. Segundo ele,
antigamente a Rua Vis-
conde de Pirajá chamava-
se Rua 20 de Novembro e
então alguém deu a seu
bar o mesmo nome — Bar
20 de Novembro. Com o
tempo, os boêmios passa-
ram a referir-se ao bote-
quim apenas como Bar 20
e o nome pegou de vez,
tornando-se denominação
daquela área. "Não tem
nada a ver com Bonde 20,
como disse uma colunista
de TV" — explica ele —"até porque jamais existiu
nenhum bonde assim de-
nominado". Em tempo: o
assunto entrou em pauta
porque hoje à noite Milton
Gonçalves, o Alaor da no-
vela Final Feliz, estará à
frente da inauguração da
República do Bar Vinte,
que terá mesinhas e cadei-
ras espalhadas na calçada
da esquina da Rua Henri-
que Dumont com o Largo
Alcazar de Toledo.

Comercial

pode

•A Censura Federal
proibiu, entre outras

coisas, a palavra calcinha
em um dos diálogos de Ali-
ce e Alice, o próximo pro-
grama do Projeto Quarta
Nobre da Globo. Mas em
um comercial veiculado a
todo momento na TV, uma
mulher não só diz muitas
vezes a mesma palavra, co-
mo levanta a saia para
mostrar a todos a sua cal-
cinha.

Tânia Loureiro
e João Carlos
Barroso

,ira Elegante
velha Ws^iàadeCgrande, to-
vem para loja e se
ma um sofisticada
transmuda num se Te.
secretana-executu ^ Bei-0
petir na no ersonagem da

SS3 Ht, TV Globo, com ci p n0 vídeo
atriz Tânia Loureiro. Mal ap iI1Varia:
a VJTetraída Mariana, qu|» Tânia ja

Ssssissi

roso).

Fato normal
a programa Boa-Noite, Brasil do sábado, dia 7,~ não foi ao ar porque o cenário não ficou pronto.
O diretor de shows da TV Bandeirantes, Maurício
Sherman, considerou "um fato normal", devido a"sermos uma das poucas emissoras com programas
ao vivo e, portanto, passível de falhas". Mas tal fato
normal deu um prejuízo de mais de Cr$ 30 milhões à
Bandeirantes, sem contar perdas nas emissoras
coligadas (26 no país) que veiculam anúncios e
merchandising locais. Boa-Noite, Brasil — que no
sábado se chama Noite de Gala — homenagearia
Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, e só do Rio
havia 25 convidados, entre eles Marisa Urban e as"Dez Certinhas do Lalau". Para Flávio Cavalcanti,"só se pode crer em amadorismo dos responsáveis".

Entra e sai
a Entra Carlos Zara e sai Lima Duarte. Esta é a^ última modificação feita no elencç da novela
Guerra dos Sexos, de Sílvio de Abreu, que estréia
na Globo dia 6 de junho em substituição a Final
Feliz. Zara fará o marido de Roberta (Glória Mene-
zes) e já começa a gravar nos próximos dias com
parte do elenco que vem de São Paulo — onde estão
sendo feitas as gravações externas — para o Rio.

Bom humor
OSÉ Wilker (o Rodrigo de Fi-
nal Feliz), um dos atores mais
bem-humorados da Globo, não
perde oportunidade de fazer
uma brincadeira. Aproveitan-
do a curiosidade geral em tor-
no do assassino de César Bran-

dão (Roberto Maya), ele desfilou esta
semana pelos corredores da emissora
com uma faixa de papel higiénico, onde
se lia "sou o assassino". Só que ninguém
caiu nessa, já que Rodrigo, embora preso
como suspeito, é sem dúvida um dos
personagens com menos chances de ser o
criminoso. Além da boa índole do rapaz
— entre outras boas ações, ele arrematou
em leilão a mansão da Glória para que
sua tia Maria Luiza (Lílian Lemmertz) e
as primas Suzy (Lídia Brondi) e Débora
(Natália do Valle) pudessem voltar a mo-
rar lá — há outro bom motivo para que
não seja o culpado: Rodrigo é o galã da
novela e, certamente, terá direito a seu"final feliz" ao lado da adorada Débora.

Cariocas

• Embora ainda não te-
nha data de estréia

confirmada no Rio, o pro-
grama Ela (Bandeirantes
de segunda a sexta às lOh
em trasmissão só para São
Paulo), já escolheu as suas
apresentadoras cariocas: a
atriz Cleyde Blotta e as
repórteres Ana Davis e
Cristina do Rego Mon-
teiro.

Pugilistas?

• Lamentável episódio
marcou o Programa

Ferreira Netto (Bandei-
rantes, segunda a sexta,
23h30min) de sexta-feira,
onde, numa discussão so-
bre o recente acordo
PDS/PTB, os Deputados
Domingos Leonelli
(PMDB/Bahia) e José Men-
des Botelho (PTB/São
Paulo) quase se atraca-
ram, chegando mesmo a
trocar tapas e chutes. O
Deputado Aírton Soares
(PT/São Paulo) foi obriga-
do a apartar a briga, tro-
cando os dois parlamenta-
res de lugar, como se fos-
sem crianças. Como bem
disse Ferreira Netto, "isso
é um desrespeito ao teles-
pectador e ao eleitor que
votou em 15 de novembro
não em pugilistas, mas em
pessoas capazes de decidir
o destino do país".
Jornalismo

• Noyas modificações
vão*acontecer no próxi-

mo mês no jornalismo da
Bandeirantes. O Jornal da
Noite (23h) vai passar a ter
50 minutos — e não mais
15 — de duração e o Jornal
Bandeirantes (20h45min)
vai-se tornar apenas uma
espécie de primeira página
para o Jornal da Noite.

De Minas
^ Afastada desde a mi-~ nissérie Quem Ama
Não Mata, a atriz Marilia
Pêra volta esta semana à
TV Globo para gravar o
especial O Homem que
Veio de Minas para o pro-
jeto Quarta Nobre. Rober-
to Bataglin — ator princi-
pai da peça Capitão de
Areia — será o jovem por
quem Marilia vai se apai-
xonar. Escrito por Agui-
naldo Silva, o programa
tem direção de Dênis Car-
valho. No elenco, estão os
atores Carlos Zara, Joana
Fomm, André Valli e Dio-
nísio Azevedo, entre ou-
tros.

SEM 

maiores explicações, sem que a genté
ficasse sabendo se a idéia partiu do próprio
Presidente ou foi apenas alguma estratégia
de programação, a Rede Globo trocou o
diálogo entre o povo e o Presidente pelas
trapalhadas da família Ewing. E assim Dal-

Ias passou a ocupar o espaço de O Povo e o Presidente,
aos domingos. E este mudou para as quartas-feiras, onze
e meia da noite.

Pouco ou nada se sabe a respeito. A não ser que o
programa surgiu de um convite da Globo ao Presidente.
Até bem pouco tempo, era gravado em Brasília às
quarta-feiras, para onde se deslocavam a equipe técnica,
o apresentador Ney Gonçalves Dias e ainda, claro, o
zeloso Bom, superintendente da Rede, assim uma espé-
cie de fiscal do que ali acontecesse. Um pequeno cenário
é montado lá mesmo no Alvorada e a gravação acontece
debaixo do maior respeito por parte da equipe e do
maior profissionalismo por parte do Presidente. As
cartas são previamente selecionadas pela própria Globo
e entregues ao Presidente num tempo suficiente para
que ele busque as informações necessárias às respostas.

E, até agora, tudo corria bem. Em fevereiro, O Povo e
o Presidente registrava média de 41,8% no Rio e 28,4%
em São Paulo, perdendo unicamente, naquele dia, para
os Gols do Fantástico, o Fantástico, Os Trapalhões e
Geração 80 (este último só vencia o do Presidente no
Rio). Em março, o programa aumentou de média: 44,2%
no Rio e 31,0% em São Paulo. Em abril (vide gráfico)
cresceu ainda mais. E aí?

Bem, falta de audiência não foi então a razão da
mudança. Terá sido desejo do Presidente? Ou a tal da
estratégia global? Mas que estratégia será essa que tira
audiência de um programa? Porque, na verdade, antes
mesmo de mudar a Globo já sabia que a queda iria
acontecer. Ninguém mais que ela conhece as sutilezas de
comportamento do mercado. Portanto, desde logo sabia
que quanto mais tarde, em TV, menos público. Sabia
que o comportamento do espectador durante a semana
é diferente do de fim de semana. Que às quartas as
pessoas estão em plena rotina de trabalho e dormem
mais cedo. Que o horário das onze e meia da noite tem
tradição e hábito de menor audiência, como ainda de
público de melhor nível intelectual. As classes menos
ricas acordam mais cedo e, claro, dormem' antes que as
mais favorecidas. Terá sido isso?

Enfim, fato é que agora O Povo e o Presidente muda
de dia, de horário e de audiência. Menos popular tam-
bém. Mas não era o povo?

Clássico

S. Paulo

£ Com regência de Leonard™ Bernstein, a 4a Sinfonia
de Tchaikowsky será apre-
sentada pelo programa Con-
certos Para a Juventude, no
próximo domingo. lOh, na
Globo. Noturnos e valsas de
Chopin estarão no programa
seguinte, que o diretor Ge-
raldo Casé gravou na sema-
na passada durante apresen-
tação do pianista Artur Mo-

reira Lima no Teatro Munici-
pai do Rio. O balé La Filie
Mal Gardée ia ser gravado,
mas problemas entre a or-
questra e a Funarj
ram que a equipe de Concer-
tos Para a Juventude pudes-
se trabalhar. A ópera Yerma,
com estréia marcada para
dia 25, já está incluída na
pauta de gravações.
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Jornalista international, o
filho da bela Muriel sera o
terceiro homem a balanqar

o coraqao da mocinha da
novela, Patricia

Acho que o ideal e assim: nada de no Br&s, que estreia em setembro. No tificante que pretende aumentar a fa-
voce ser empurrado, e sim seguir sozinho TBC em Sao Paulo, ele encena ha nove milia.
os seus caminhos. Nao enfrentei tambem meses a pega de Dario Fo, A Morte Aci- Apesar de nosso tempo corridooposigao da famflia, embora ela preferisse dental de Um Anarquista, mas sente a ggmpre da oara eu e Clarisse cuidarmos
para mim a caireira de engenheiro. Mas falta de uim v^gu^a nacion^ ^ Dinah, de tres anos, do Toninho. defiquei s6 no vestibular e nunca mais ten- _u^6f!>f^ dois (que ja estao no maternal) e datei ser outra coisa senao ator — conta. quartas-ieiras aepois ao espetacuio e gos- n;ann Hp mp5pc Macnrwnmnmcar

Casado ha 10 anos com a atriz Clarisse taria de poder fazer isso todos os dias, ^ SSSSAbujamra, Fagundes trabalha tambem niascom o ntmo mtenso de trabalho nao ^ M() felo muitQ em entrevistas.
para a TV Cultiira de Sao Paulo, onde, ao 6 possivel — comenta. j - .£|gp
lado da mulher, faz ha tres anos o progra- Fagundes, que participou do Teatro Atualmente, Fagundes passa mais
ma semanal E Proibido Colar de Arena em 1965, sente a falta do teatro tempo em avides para Sao Paulo do que

O programa e um espaco aberto vivo, fluente e provocador daqueles tem- em casa, mas encontra na Globo. entre os
para jovens de oito a 17 anos, cujo pretex- P°s- cita como exemPlo o prbprio Dario colegas de elenco. o ambiente de famflia.. -
to e uma competicao entre tres escolas. Fo- ^ue cria at« mesmo os figunnos de de bem-estar, entie amigos que Ihe per-
Durante duas horas, os participantes fa- suas semPre so*51* 11111 tema de sobr? OJ> 12 ^ullos perdidos e
zem dramatizaQoes, musica e artes plasti- atualidade. Fagundes tambem escreve sobre a argola dourada na orelha es-
cas, alem de perguntas curriculares, com para televisao e teatro desde 1973. quan- querda.
a participa?ao de pessoas ligadas a area do ^ez 0 especial Taxi para a TV Tupi e a — Quanto aos quilos a menos. a dieta
em questao — explica. pesa Por Telefone. g s6 uma: trabalho. Muito trabalho. E

Aos 34 anos, Antonio Fagundes ja tem — AIas prefiro ser ator. Escrever e ape- uma otima dieta porque e remuneraoa.
um vasto curriculum vitae. que inclui 30 nas 111315 111113 atmdade — observa. Quanto ao brinco. acho ate engra^acio
pegas e 15 fllmes, entre eles Pra Frente Com tres filhos adotivos. ele tem acha- perguntarem sobre isso. Gostei e decicii
Brasil, Os Sete Gatinhos e Assassinatos do a experiencia de patemidade tao gra- usar — diz, firme.

Ele chegou para agitar mais
ainda o coração de Patrícia
(Bruna Lombardi). Barba bem
cuidada, cabelos curtos com
alguns fios grisalhos, olhos
castanhos e sorriso generoso, o
filho de Muriel (Tônia Carrero),
o jornalista internacional Jorge
Augusto, vem para se
apaixonar e despertar paixões
em Louco Amor, de Gilberto
Braga. Para viver o
personagem, nada mais nada
menos do que o ator Antônio
Fagundes. Afastado de novelas
desde Dancing' Days, em 1978,
Fagundes partiu para os
seriados — Carga Pesada,
Amizade Colorida e Avenida
Paulista — que confessa
preferir às novelas, embora
demonstre contentamento com
mais esse trabalho.
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Jornalista internacional, o
filho da bela Muriel será o
terceiro homem a balançar

o coração da mocinha da
novela, Patrícia

°Noar"

**************************
Globetes

• 
O Café Un Deux Trois, mais
precisamente seu dono, Chi-

co Recarey, estará recebendo
hoje para jantar o time de fute-
boi feminino da TV 31obo. O
Globetes Show tem em seus
quadros Terezinha Sodré (mu-
lher do técnico do Flamengo,
Carlos Alberto), Sônia de Paula,
íris do Nascimento. Monique La-
font, Patrícia Phebo, Heloísa
Raso, Evelyne Schroeter, Tássia
Camargo (a Nina de Pão Pão,
Beijo Beijo), Lilian Rose (de Vi-
va o Gordo), Alcione Mazzeo,
Adriana Fabiani, Lúcia Chaib,
Tânia Boscoli e Suzane Carva-

lho. Tendo como técnico Milton
Campos (que trabalha na produ-
ção esportiva da TV Globo) e
como supervisor Luís Fernando
dos Santos, o time jogará no
próximo dia 4 de junho contra o
Tresriense Futebol Clube, na ci-
dade de Três Rios. e no dia 12 irá
à Granja do Torto, para jogar
durante as festividades de uma
feira agropecuária. No jantar de
hoje à noite também estarão
presentes os dois padrinhos das
Globetes: Boni (José Bonifácio
de Oliveira Sobrinho, vice-
presidente de operações) e Wal-
ter Sampaio (o contato da Globo
com seus diretores na Europa).

Percussão

a O som de Forró (TVE, do-™ mingo. 21h) está mais rico:
Milton Cobrinha estreou terça-
feira sua "barraquinha de per-
cussão", construída pela equipe
de cenografia da emissora. Orgu-
lhoso. ele arrumou com cuidado
na mesa mais de 150 instrumen-
tos. entre eles os familiares sini-
nhos e colheres e os desconheci-
dos ron-ton-ton. splack e xeque-
ré. Mas Cobrinha — responsável
pela percussão em discos de Gil-
berto Gil, Guilherme Arantes,
Paulinho da Viola, Clara Nunes
e Dona Ivone Lara — dá um
aviso aos incautos: "Não se as-
sustem com a quantidade de ins-
trumentos que trago para as gra-
vações de Forró, pois em casa
tenho mais de 400".

****** ********************
chega a identificar o excêntrico
e esclerosado Edgard com o Em-
baixador José Carlos de Macedo
Soares, Ministro das Relações
Exteriores no Governo Ge túlio
Vargas, e amigo de seu pai. o
escultor Luís Morrone.

"Nylon"

a Muitas vezes a imaginação^ supera a precariedade de re-
cursos. Foi o que aconteceu, por
exemplo, em Lira do Povo (TVE.
sábado, 21h): para valorizar a
imagem, o iluminador Waldir
Ximenes teve a idéia de colocar
nylon colorido descendo dos re-
fietores, dando ao programa be-
Ias nuanças de iluminação.

Identificado

• 
Laerte Morrone, o come-
dorme Gigio de Pâo Pào, Bei-

jò Beijo, está comovido com o
trabalho do companheiro José
Lewgoy em Louco Amor. Laerte

Manequim

• Livia Mund. a manequim que
faz a abertura da novela Sa-

bor de Mel. na TV Bandeirantes,
está também no programa Cio-
dovil (segunda-feira. 21h>,
atuando como assistente de pai-
co. Além das passarelas e da
televisão. Livia ainda encontra
tempo para cursar o segundo
ano de Jornalismo, á noite.

Lília Coelho

EU 

prefiro os seriados
porque, depois de al-
gum tempo, o perso-
nagem passa a ser
mais teu. Em Carga
Pesada, fiquei tão en-

volvido que até fazer textos eu fiz. Em
novela você não tem muito tempo para
conhecer seu personagem Mas o Gilberto
Braga escreve gostoso e está sendo muito
bom fazer o Jorge Augusto, um cara ativo
e, parece, muito bem-humorado, o que
acho importante — diz.

Carioca do Leblon, Fagundes mudou-
se para São Paulo aos sete anos, com a
família. E foi lá, aos 16 anos, que se
manifestou o desejo de ser ator. Sem
nenhuma influência de parentes. Só
quando já era profissional ele descobriu
que o avó havia sido pintor e gerente de
teatro.

Acho que o ideal é assim: nada de
você ser empurrado, e sim seguir sozinho
os seus caminhos. Não enfrentei também
oposição da família, embora ela preferisse
para mim a carreira de engenheiro. Mas
fiquei só no vestibular e nunca mais ten-
tei ser outra coisa senão ator — conta.

Casado há 10 anos com a atriz Clarisse
Abujamra, Fagundes trabalha também
para a TV Cultura de São Paulo, onde, ao
lado da mulher, faz há três anos o progra-
ma semanal É Proibido Colar.

O programa é um espaço aberto
para jovens de oito a 17 anos, cujo pretex-
to é uma competição entre três escolas.
Durante duas horas, os participantes fa-
zem dramatizações, música e artes plásti-
cas, além de perguntas curriculares, com
a participação de pessoas ligadas à área
em questão — explica.

Aos 34 anos, Antônio Fagundes já tem
um vasto curriculum vitae, que inclui 30
peças e 15 filmes, entre eles Pia Frente
Brasil, Os Sete Gatinhos e Assassinatos

no Brás, que estréia em setembro. No
TBC em São Paulo, ele encena há nove
meses a peça de Dario Fo, A Morte Aci-
dental de Um Anarquista, mas sente a
falta de uma vanguarda nacionaLNós fazemos um debate todas as
quartas-feiras depois do espetáculo e gos-
taria de poder fazer isso todos os dias,
mas com o ritmo intenso de trabalho não
é possível — comenta.

Fagundes, que participou do Teatro
de Arena em 1965, sente a falta do teatro
vivo, fluente e provocador daqueles tem-
pos. Cita como exemplo o próprio Dario
Fo, que cria até mesmo os figurinos de
suas peças, sempre sobre um tema de
atualidade. Fagundes também escreve
para televisão e teatro desde 1973, quan-
do fez o especial Táxi para a TV Tupi e a
peça Por Telefone.

Mas prefiro ser ator. Escrever é ape-
nas mais uma atividade — observa.

Com três filhos adotivos, ele tem acha-
do a experiência de paternidade tão gra-

tificante que pretende aumentar a fa-
mflia.

— Apesar de nosso tempo corrido,
sempre dá para eu e Clarisse cuidarmos
da Dinah, de três anos, do Toninho, de
dois (que já estão no maternal) e da
Diana, de sete meses. Mas procuro preser-
var ao máximo a individualidade deles;
por isso não falo muito em entrevistas.

Atualmente, Fagundes passa mais
tempo em aviões para São Paulo do queem casa, mas encontra na Globo, entre os
colegas de elenco, o ambiente de família.,
de bem-estar, enüe amigos que lhe per-'
guntam sobre os 12 quilos perdidos e
sobre a argola dourada na orelha es-
querda.

— Quanto aos quilos a menos, a dieta
é só uma: trabalho. Muito trabalho. E
uma ótima dieta porque é remunerada.
Quanto ao brinco, acho até engraçado
perguntarem sobre isso. Gostei e decidi
usar — diz, firme.

R
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AO FIJMO NA NOVF.IA DAS SETE

ANTIMERCHANMSING

Maior veiculadora dos produtos da Companhia Souza Cruz — e de todos os
outros fabricantes de cigarros — a TV Globo vem ha dois meses

patrocinando a campanha acirrada da novelista Ivani Ribeiro, autora de
Final Feliz. contra o habito de fumar do personagem Lucinha (Cissa

Guimaraes), no momento gravida de seis meses. E todo mundo se pergunta
cjue tipos de pressao podem estar sofrendo ambas—- TV Globo e_ autora.

X-FUMANTE Inveterada Ivani Ribeiro es- produtos nah^^ criUco feroz. 

^No 

e^pi^^
¦ ,1 ta muito content* com os resultados de Lucinha, agora gravida de seis ou sete meses, consegue fumar. _
8 Jj SUa campanha, pois soube de muita gente flnalmente abandonar o fumo, mas 6 tarde demais: o Para melhor constiw o personagem Iva, o ator Ney
•'lil que largou o vlcio por causa da novela das bebfi nasce com problemas de pulmao e peso abaixo da Sant Anna adotou a alimentagao natural e deixou de
f t! A sete. Mas por que tanto empenho contra tabela, em consequencia do vicio da mae. fumar. Mas h& uma semana esta fumandode novo.

ciearro? — J& fiquei umanoe meio sem fumar, depois fumei
O fumo 6 um mal e deve ser combatido. Ate cinco No inlcio, Ivani baseou-se apenas em artigos de uns dois meses e parei de novo em fun?ao da novela.

anos atrfis eu fumava trts ma?os de cigarro por dia. Nao jornais e revistas para desenvoiver sua cruzada contra Estou fumando novamente, mas sinto agora que tenho
sabia escrever sem um cigarro na boca e todo mundo fumo, mas depois da novela estar no ar soube da controle sobre o fumo. A partir da novela, saquei que
dizia que nimca conseguiria parar de fumar. Consegui, existencia do livro Tabagismo, de autoria de Jos6 Bo- parar de fumar e uma coisa de determina?ao, de bate-
mas foi muito diflcil aflrma semberg, diretor do Centro de Ciencias Medicas e Biol6- lhar o seu interior. Em certas horas o cigarro me da

Pensando naqueles que enfrentam esse problema gicas de Sorocaba e professor de Tisiologia. Gostou prazer, mas fecho com a Ivani na questao da campanha
hole Ivani fez de Lucinha uma adepta do Mbito de tanto que passou nao s6 a usa-lo como fonte como por achar que poucas pessoas conseguem fumar sem
fumar, que encontra no marido, Iva, dono de uma lojajle tambem o mencionou na novela: Iva chegou a ler serem prisioneiras do vicio.

f > 
cNoart 

1" 
<** -ttss- ***+*****************?*******

f personagem da Tn«tir»si _
| novela Guerra dos «J uoll^a PPTPT^

Sexos, de Silvio de
Abreu que dia 6 de A A novela da TVS que substitui- a Maio e o mes do Ziraldo na TV
junho 

'vai 
substituir ra Acorrentada (segunda a sa- ™ Globo. Alem de ser autor da

*.,-3 Final Feliz. Ele bado, 19h30min) ja tem elenco defi- historia escolhida para tema do
,'1 sera o ex-boxer nido: Fausto Rocha, Zelia Toledo, proximo musical infantil da emis-

Montanha, Ana Rosa, Maria Luiza Castelli, Su- sora — em cima da Turma do Pere-
treinador do ^ Camacho, Jonas Mello e Liza re — Ziraldo ainda vai apresentar o

personagem de Negri, entre outros. A novela, com Caso Verdade/Memorias de Um
Jose Mayer Ulisses estreia prevista para este mes, cha- Menino de Negocios, onde vai con-

|||| WKSfi y ' j'Sfc Fernando, que usou ma-se A Justiga de Deus e tem na tar a historia de seu tio Wilson,
"Jill 

^'PQ'1 n wnnftn r^a no^ric nro.

mmMo nrnro oorono o />nm
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produtos naturais, um crítico feroz. No capítulo 145,
Lucinha, agora grávida de seis ou sete meses, consegue
finalmente abandonar o fumo, mas é tarde demais: o
bebê nasce com problemas de pulmão e peso abaixo da
tabela, em conseqüência do vicio da mãe.

No início, Ivani baseou-se apenas em artigos de
jornais e revistas para desenvolver sua cruzada contra o
fumo, mas depois da novela estar no ar soube da
existência do Üvro Tabagismo, de autoria de José Ro-
semberg, diretor do Centro de Ciências Médicas e Bioló-
gicas de Sorocaba e professor de Tisiologia. Gostou
tanto que passou não só a usá-lo como fonte como
também o mencionou na novela: Ivã chegou a ler

cJSoar

GUERRA AO FUMO NA NOVF.T.A DAS SETE

IVANI FAZ O

ANTIMERCHANDISING

Ex-boxer

• Fernando José
está eufórico

com seu novo
personagem da
novela Guerra dos
Sexos, de Sílvio de
Abreu, que dia 6 de
junho vai substituir
Final Feliz. Ele
será o ex-boxer
Montanha,
treinador do
personagem de
José Mayer, Ulisses.
Fernando, que usou
bonezinho e vasta
cabeleira em
Paraíso, volta
agora careca e com
ares esportivos.

¦U <¦ X-FUMANTE inveterada, Ivani Ribeiro es-
Ig il tá muito contente com os resultados de

sua campanha, pois soube de muita gente
fíll que largou o vício por causa da novela das
tífil A sete. Mas por que tanto empenho contra o

cigarro?
— O fumo é um mal e deve ser combatido. Até cinco

anos atrás eu fumava três maços de cigarro por dia. Náo
sabia escrever sem um cigarro na boca e todo mundo
dizia que nunca conseguiria parar de fumar. Consegui,
mas foi multo difícil — afirma.

Pensando naqueles que enfrentam esse problema
hoje, Ivani fez de Lucinha uma adepta do hábito de
fumar, que encontra no marido, Ivã, dono de uma loja_çle;

trechos do mesmo para convencer a mulher a parar de
fumar.

Para melhor construir o personagem Ivã, o ator Ney
Sant'Anna adotou a alimentação natural e deixou de
fumar. Mas há uma semana está fumando de novo:

— Já fiquei um ano e meio sem fumar, depois fumei
uns dois meses e parei de novo em função da novela.
Estou fumando novamente, mas sinto agora que tenho
controle sobre o fumo. A partir da novela, saquei que
parar de fumar é uma coisa de determinação, de bata-
lhar o seu interior. Em certas horas o cigarro me dá
prazer, mas fecho com a Ivani na questão da campanha
por achar que poucas pessoas conseguem fumar sem
serem prisioneiras do vício.

Mudança
Eliakim Araújo, locutor da RÁDIO

JORNAL DO BRASIL e apresenta-
dor do noticiário Esporte Hoje da TV
Educativa (segunda a sexta-feira,
21h), está sendo disputado por duas
outras emissoras de TV: a Globo e
(prestes a inaugurar) TV Manchete.
Eliakim ainda não se decidiu, mas é
tão certo que em breve escolherá en-
tre as duas tentadoras ofertas que a
TVE já está procurando quem o subs-
titua.

£ Marilu Torres, que sempre mos-~ trou os pontos turísticos do Bra-
sil e do mundo no programa TV
Mulher (Globo, segunda a sexta,
das 8h às llh) embarca no final do
mês para os Estados Unidos a fim
de mostrar a cidade de Dallas aos
brasileiros. Estranhamente, a visita
se aterá a focalizar a localidade de
Fort Wcrth e o rancho South Fork,
a fazenda que, o seriado Dallas usa
como cenário da família Ewing.

a A atriz Thaís Bezerra, a Marial-~ va de Sabor de Mel (Bandeiran-
tes, 20h), fez as vezes de cabo eleito-
ral do PDS durante a última cam-
panha eleitoral e foi devidamente
recompensada. Semana passada,
Thaís foi alvo de um telegrama do
Presidente Figueiredo, parabeni-
zando-a pelo trabalho em Sabor de
Mel. O telegrama presidencial se
justifica pela amizade que Figueire-
do nutre pela mãe da atriz, Francis
Bezerra.

Aniversários

• Os Médicos (TVE, quarta-feira, 22h) está batendo o
recorde de recebimento de telegramas de parabéns

por seu primeiro aniversário, comemorado em 19 de
março. Até hoje a produção do programa continua
recebendo telegramas, enviados por instituições médi-
cas e telespectadores leigos. Quem também está em
clima de aniversário é o programa Tio Maneco (TVE, de
segunda a sexta-feira, 18h5min), que comemora seu
terceiro ano de vida, sempre liderado pelo ator Flávio
Migliaccio.

Justiça Pererê
a A novela da TVS que substitui-~ rá Acorrentada (segunda a sá-
bado, 19h30min) já tem elenco defi-
nido: Fausto Rocha, Zélia Toledo,
Ana Rosa, Maria Luiza Castelli, Su-
zi Camacho, Jonas Mello e Liza
Negri, entre outros. A novela, com
estréia prevista para este mês, cha-
ma-se A Justiça de Deus e tem na
direção David Grimberg.

Só Dallas

• Maio é o mês do Ziraldo na TV
Globo. Além de ser autor da

história escolhida para tema do
próximo musical infantil da emis-
sora — em cima da Turma do Pere-
rê — Ziraldo ainda vai apresentar o
Caso Verdade/Memórias de Um
Menino de Negócios, onde vai con-
tar a história de seu tio Wilson,
grande negociante de pedras pre-
ciosas, nascido em Caratinga, inte-
rior de Minas.

Presidencial

F
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DE JOVENS PARA

As roupas coloridas. A pele bronzeada. A lingua 1
solta e a linguagem pontilhada por girias que so os & ' *" {
mais jo veils entendem. No video, somente gente de R-. «' 1 " 

f \esporte, dando um recado radical de saude. Esta e W~**- | i.
formula do programa Realce (sabado, 18h, TV Record), ••' 1 % Iapresentado pelos surfistas Ricardo Bocao e Antonio HySf lie lE •%¦¦¦¦;#
Ricardo e pela manequim Patricia Barros — tres U\ ^HBBS . iL,r s
jovens que querent explorar, na TV, um rico filao: H I V. -M. 

':WbL

publico jo vem. ft-v, *'** '£* *

I Ricardo Lopes da Costa, em 1979. \f - "**!&
Sandra releias Foram quatro anos de trabalho de- ^iJW \ f IW.flHi £.

dicados ao surfe, vdo livre e wind- 1: if IBfHEGA de programas surfe, sendo os editores de Realce y^^jV
pseudojovens — de- respons&veis tamb6m pelo 1° Cir- \ik JKgz

sabafa a equipe. — cuito Realce de Surfe/RJ, em 1981, ITjf^H tyk j£L>&pC > MBr 5Pr°oramas com vi- e m Cariocao de Surfe/RJ, em 1982. .. .. Jm&H-'-rt.'
deo-tapes de musica —Arevistaerafeitademaneira ?-
internacional ou artesanal, mas com uma estrutura ¦ v-.apresenta^ao em estudios de musi- que so podia ser bancada por umacos nacionais sao langados muitas grande editora. Por isso levamos ; ^4 vvezes como programas jovens. Mas ideia da revista para a televisao. ilB..o universo jovem e muito mais Solucjao mais barata e de maior '•••*•abrangente e a televisao brasileira impacto, pois Bocao e Antonio Ri- 'M"'-¦ • " - \x-esta muito dura, sem swing. Pora cardo acreditam que o jovem prefe- < 

"'Wsi. .
isso, a decada de 80 estS-se caracte- re som e visual *~rizando pela atividade fisica. No ^:¦ :.Rio e em Sao Paulo, esportes como •• I9PHHo surfe, windsurfe e voo livre estao ' - jj^BPWSfe i '^BhII V 2'<l
exp'.odindo. E todo um novo uni- R ;:%4B^i:'.. 

V *)¦verso saudavel que ajuda a segurar ' '^P® i-.lP® 'n"" ' >MM[ 9
a barra. E onde esta o espago na I '-'J r* #.
nossa televisao para a cobertura I i- »Sl r3Wm&£?'' x t™il
periodica dessas atividades? R| N"'s I H »> ¦ i ^^P5,

Foi com esses pianos nas maos *" f9§g ^ 
^

que os dois surfistas e amantes do P, S§ *> ^O^ii^J
voo livre e windsurfe foram rejeita- E \j¥ m P* 

* • a ,
dos na TV Bandeirantes mas acei- ¦ W$ j-*. ^ | mfe-.'- ' ~
tos na TV Record, onde estrearam 1 -
ha tres semanas. A proposta e fazer '•«
um programa dedicado aos espor- ^
tes de praia, falando de moda, bele- wg^>
za e musica, para uma faixa de '¦
publico dos 12 aos 35 anos. J^ , - 

'"•'/'I ^
Nos fizemos um curso na !:

Fundagao Getulio Vargas de Pro- ' ^Ifflrm'P-- i^W»r. - ..¦:
moQao. Propaganda e Merchandi- Bfel^H. ^Klw'. .-.1.-^. ,
sing que a nossa mente. As

comprovam que 60%
da populacao brasileira tem menos Ricardo, 20 ¦¦
de 35 anos. Nos EUA, a briga 6 por -_. y o e7% do mercado; por que nao lutar- alios, tfocao, '
mos aqui para ganhar esses 60%? Patricia, If, querem m __ 1
Ha 500 horas^de progxamacao se- encher O Video com I (WVL~ I

Alem do mais, trata-se de um
mercado de publicidade e propa- eSDOrteganda que tem muito a oferecer:

Nao ha um programa especifi-
co para veicular esse apelo da moda — O esporte tem muito H

Ricardo Lopes da Costa, em 1979.
Foram quatro anos de trabalho de-
dicados ao surfe, vôo livre e wind-
surfe, sendo os editores de Realce
responsáveis também pelo Io Cir-
cuito Realce de Surfe/RJ, em 1981,
e m Cariocão de Surfe/RJ, em 1982.

— A revista era feita de maneira
artesanal, mas com uma estrutura
que só podia ser bancada por uma
grande editora. Por isso levamos a
idéia da revista para a televisão.

Solução mais barata e de maior
impacto, pois Bocão e Antônio Ri-
cardo acreditam que o jovem prefe-
re som e visual
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UM PROGRAMA

DE JOVENS PARA

JOVENS
As roupas são coloridas. A pele bronzeada. A língua é
solta e a linguagem pontilhada por gírias que só os
mais joverts entendem. No vídeo, somente gente de
esporte, dando um recado radical de saúde. Esta é a
fórmula do programa Realce (sábado, 18h, TV Record),
apresentado pelos surfistas Ricardo Éocão e Antônio
Ricardo e pela manequim Patrícia Barros — três
jovens que querem explorar, na TV, um rico filão: o
público jovem.

Sandra Peleias

CHEGA 

de programas
pseudojovens — de-
sabafa a equipe. —
Programas com vi-
deo-tapes de música
internacional ou

apresentação em estúdios de músi-
cos nacionais são lançados muitas
vezes como programas jovens. Mas
o universo jovem é muito mais
abrangente e a televisão brasileira
está muito dura, sem swing. Fora
isso, a década de 80 está-se caracte-
rizando pela atividade física. No
Rio e em São Paulo, esportes como
o surfe, windsurfe e vôo livre estão
explodindo. É todo um novo uni-
verso saudável que ajuda a segurar
a barra. E onde está o espaço na
nossa televisão para a cobertura
periódica dessas atividades?

Foi com esses planos nas mãos
que os dois surfistas e amantes do
vôo livre e windsurfe foram rejeita-
dos na TV Bandeirantes mas acei-
tos na TV Record, onde estrearam
há três semanas. A proposta é fazer
um programa dedicado aos espor-
tes de praia, falando de moda, bele-
za e música, para uma faixa de
público dos 12 aos 35 anos.

Nós fizemos um curso na
Fundação Getúlio Vargas de Pro-
moção, Propaganda e Merchandi-
sing que abriu a nossa mente. As
estatísticas comprovam que 60%
da população brasileira têm menos
de 35 anos. Nos EUA, a briga é por
7% do mercado; por que não lutar-
mos aqui para ganhar esses 60%?
Há 500 horas de programação se-
manai e nenhuma é dedicada ao
jovem.

Além do mais, trata-se de um
mercado de publicidade e propa-
ganda que tem muito a oferecer:

Não há um programa específi-
co para veicular esse apelo da moda
jovem esportiva, explica Antônio
Ricardo. — Nós temos anúncios
que nunca entraram na televisão.
São de equipamentos e acessórios
esportivos que interessam aos que
praticam o vôo livre, surfe e wind-
surfe.

A presença de Patrícia, 19 anos,
ex-manequim exclusiva da Calvin
Klein, é uma maneira de não alijar
a mulher do esporte e dar um toque
de beleza e suavidade no vídeo.

Nosso programa também é
para garotas. Elas também curtem
fazer esporte e participam ativa-
mente de tudo.

O programa, na verdade, é um
noticiário jovem. Uma idéia que
nasceu a partir da revista Realce,
lançada por Ricardo Baerlein dos
Santos Lima, o Bocão, e Antônio

Antonio Ricardo, 20

anos, Bocão, 28, c

Patrícia, 19, querem
encher o vídeo com

surfe, windsurfe, voo

livre e todo tipo de

esporte

O esporte tem muito movi-
mento e a imagem dá mais emoção.
As pessoas ficam mais ligadas.

O futuro de Bocão, 28 anos, e
Ricardo, 20 anos, está na televisão.
Pelo menos é o que eles pretendem.
Animados com os três primeiros
programas, querem daqui a dois
anos estudar direção de cinema e
TV nos Estados Unidos. Realce é
todo escrito por eles, com direção
de Bené Gomes e mais a participa-
ção do fotógrafo Rogério Ehrlich,
no quadro Momentos — a agenda
cultural.

Realce é um programa demo-
crático, que vai viver da participa-
ção do público. A gente espera que
todo mundo dê sugestões, dicas,
opiniões. Somos como uma onda,
sempre em movimento — con-
cluem, agitadíssimos.

GNoart

************************************

Comentário
Jama ri França

A 

Globo está dando uma ajusta-
da no Cometa Loucura. Nesse
domingo algumas boas modi-
ficações. Lauro Coro na sozi-
nho apresentando o programa
com recurso de filmes— John

Yoko Ono Lennon, James Dean — os músi-
cos falando alguma coisa, podia até usar
mais, não apenas duas vezes, um texto ra-
zoável; apenas uma falha: dizer que os Bea-
tles começaram o rock clássico que deu Yes
e Emerson Lake & Palmer. Os Beatles não
tinham qualquer formação clássica, eram
garotos de classe operária ou média pobre,
sua cultura musical era rhythm'n'blues que
eles poliram para o pop rock que os projetou
ao mundo. O rock clássico de jovens que
resolveram fundir sua formação erudita com
o rock na década de 70.

Apesar das modificações. Cometa Lou-
cura continua a cometer a bobagem de não
colocar som ao vivo. o que tira a verdade
porque rock é atitude, como disse Lobão em
entrevista a essa folha. E está precisando
diversificar mais a programação. Está na.
hora de ampliar para bandas excelentes que
não têm disco, como Alinaskina, Água Bra-
va, Cadillac, músicos como Zé da Gaita, o
grande mago da guitarra Celso Blues Boy,
Maurício Mello e Cia Mágica, grupos que
têm disco independentes como Stress e Ba-
camarte e outros novos como a gatinha Zoé
Medina, Leo Jaime, Joãozinho Penca e Seus
Miquinhos Amestrados, Paralamas do Su-
cesso, Brylho. E por que não entregam o
programa ao José Emílio Rondeau? Ele sabe
tudo de rock e coloca as coisas nos eixos
num instantinho.
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IPSE MAYER

MINEIRO TAMBEM DA IBOPE.UAI!

Ele ioga em todas as posi?oes: esta semana, por exemplo, foi o protagonista de V.
Insensato Coracao, cartaz de Quarta Nobre, e um dos tres Pescadores de Operagao
Dengoso, epis6aio do Caso Verdade. Em janeiro, foi o Jorge Fernando do senado
Bandidos da Falange e em junho estreia em novela com Guerra dos Sexos, mm m
substituta de Final Feliz. E acaba de fazer dois filmes (Idolatrada e Nunca Fomos rA

 Em 1980 ap6s uma "de Em 81 retornou ao palco com uma curtissimo. Mas, o que me fascina e a
., „ ... gala" em BH (Mayer levou a pega Trivial tarefa dificil: substitulr Kito Junqueira possibilidade de dizer coisas importantes

Martha Baptist a Simples de N61son Xavier para um teatro em Bent, onde contracenou com Ricardo nuni veiculo tao poderoso e com tanto
 da moda, o Imprensa Oficial, e foi presti- Petraglia. alcance. Espero apenas que esse recru-

as alto 16! Nao v& pen- giadissimo pelos mineiros, o que o levou a O trabalho na TV fascina Mayer e para descimento da censura seja passageiro
sando: "Puxa, mas que concluir que sua partida agradou a seus viver Ulisses da Silva em Guerra dos para podermos continuar a fazer uma TV
car* de sorte, esse Jos6 conterr&neos), o ator veio para o Rio com Sexos — um ex-lutador de boxe, que de boa qualidade, que expressa um rmm-
Mayer..." Antes de ser a mulher. Vera Fajardo, atriz e compa- sonha^m voltar a lutar e trabalhar como mo da realidadebrasileira.
um dos atores mals so- nheira de oito anos. A preferfencia pelo carregador na loja Charlo's, de proprieda- Osplanos deste ex-professor de Portu-
Hfttsrin<; do momento, Rio, onde mora atualmente na GlOria, de dos primos Charlotte (Fernanda Mon- gues/Frances em cursinhos de pre-

Mayer realizou um trabalho diduo e sin- deveu-se ao fato de jft ter apresentado tenegro) e Ot&vio (Paulo Autran)—ele fez vestibular nascido ha 34 anos em Ja-
eular em Minns Gerais, seu Estado natal: aqui trts espet&culos e & presenga da questao de se iniciar nos segredos do guaragu, _no Vale do Rio Doce, com o
durante sete anos administrou o Teatro Globo. um mercado de trabalho atraente. pugilismo na Academia de Boxe G&vea nomede Jose ^yer prummondde Arau-
Senac de Belo Horizonte, onde produziu com fcdson dos Anjos, ex-boxeador pro- jo (o Mayer foi tirado pela mae de um
11 pecas foi ator diretor e cenOgrafo O comego foi dificil. Durante seis me- flssional, e Jose Augusto (mais conhecido santinho comemorativo da sagragao de
bissexto ADesar de esse neriodo tier sido ses, curriculo debaixo do brago, Mayer com Tortinho), que ainda luta. Mas Dom Antonio de Castro Mayer, como
"rico e determinante" em sua carreira e peregrinou pela cidade ("Ate fotonovela Mayer tamb6m tem criticas a fazer a TV: bispo de Campos) — incluem a participa-
do apoio da crftica (os dois ultimos espe- procure!"). A primeira oportunidade sur- — O processo de trabalho na TV gao na pega Rei Lear, uma produgao de
t&culos foram premiados pelo Servigo Na- giu atrav£s de Milton Gongalves, na 6po- muito desgastante: as vezes voce espera Sergio BritO com estreia prevista para
cional de Teatro), a resposta do publico ca diretor do seriado Carga Pesada. Inter- horas para gravar e tem segundos para setembro, e a montagem posterior de
nao satisfez e a decisao de vir para o Rio pretando o bandido Demilson Batata, ele fiazer a magica da representagao. O mo- uma pega, de preferencia de autor nacio-
foi inevit&vel. estreou em TV no epis6dlo O Foragido. mento de prazer (a interpretagao) nal, para viajar pelo Brasil.

k ^ JMa Pedro de Lara resolveu colocar seu moralismo de
t' ™ lado e partir para a defesa das minorias oprimidas.

M 1 Como prova disso, Pedro quer adotar Wanderleia.
m tk I m anao gay cujo nome verdadeiro e Manuel Nunes. Pode?

I ^q caciqUe e deputado federal Mario Juruna
H H TO9H 9BP seguindo os passos do seu colega Agnaldo Timoteo e
^mvai publicar um livro. Com a intengao de ievar ao

conhecimento do publico as dificuldades que o indio
i ¦= tem para falarnossa lingua, Juruna vai escrever um livro
( J ?????????????????????? de memorias e para isso ja contratou duas secretarias.

—————————— en JlvrPT yA ivrr|1 Lj1
A Amaury Vaierio, apresentador do programa O P°v°

na TV, esta de romance com uma conhecida mane- ^ Renato Aragao ficou irritado com os boatos de que
quim, segundo informagoes de amigos intimos. O nome ™ fara uma cirurgia plastica. Renato garantiu que vai
da moga nao foi revelado, mas estao pintando convi- apenas partir para a terceira etapa do seu implante de

¦ tes para que ele desfile ao lado da namorada. W&, cabelo.
¦ ¦ ^

T~)T TVTD ^ RACINDA Freire, jurada do programa — / \Z; i Voce Faz o Show e mae do Roberto
B a Depois de muito hesitarem entre os nomes de Nata-  Jorge — produtor do mesmo programav sha e Sharlene, Nelson Rubens e Eliane optaram por ~ estara voltando as telas da cidade

colocar o nome de Fl^via na filha, nascida no dia 23 de \i I H em meados de junho. Gracinda esta
abril. O jurado do programa Show de Calouros 6 pai no elenco do filme Estranhas
pela segunda vez. O primeiro filho e o Nelson Rubens Jr. MHHHiHl ¦ - J JBHHHHHHHI Relagdes, onde atua ao lado de italo Rossi.

6 D Domingo^ 15 de maio de 198-g

JOSÉ MAYER

MINEIRO TAMBÉM DÁIBOPE,UAI!

uuias numa
interpretar u,
| Sexos

curtíssimo. Mas, o que me fascina é a
possibilidade de dizer coisas importantes
num veículo tão poderoso e com tanto
alcance. Espero apenas que esse recru-
descimento da censura seja passageiro
para podermos continuar a fazer uma TV
de boa qualidade, que expressa um mini-
mo da realidade brasileira.

Os planos deste ex-professor de Portu-
guês/Frahcés em cursinhos de pré-
vestibular — nascido há 34 anos em Ja-
guaraçu, no Vale do Rio Doce, com o
nome de José Mayer Drummond de Araú-
jo (o Mayer foi tirado pela mãe de um"santinho" comemorativo da sagração de
Dom Antônio de Castro Mayer, como
bispo de Campos) — incluem a participa-
ção na peça Rei Lear, uma produção de
Sérgio Brito com estréia prevista para
setembro, e a montagem posterior de
umá peça, dé preferência de autor nacio-
nal, para viajar pelo Brasil.

Em 81 retornou ao palco com uma
tarefa difícil: substituir Kito Junqueira
em Bent, onde contracenou com Ricardo
Petraglia.

O trabalho na TV fascina Mayer e para
viver Ulisses da Silva em Guerra dos
Sexos — um ex-lutador de boxe, que
sonha £m voltar a lutar e trabalhar como
carregador na loja Charlo's, de proprieda-
de dos primos Charlotte (Fernanda Mon-
tenegro) e Otávio (Paulo Autran)—ele fez
questão de se iniciar nos segredos do
pugilismo na Academia de Boxe Gávea
com Édson dos Anjos, ex-boxeador pro-
fissional, e José Augusto (mais conhecido
com Tortinho), que ainda luta. Mas
Mayer também tem criticas a fazer à TV:

— O processo de trabalho na TV é
muito desgastante: às vezes você espera
horas para gravar e tem segundos para
fazer a mágica da representação. O mo-
mento de prazer (a interpretação) é

Em 1980, após uma despedida "de
gala" em BH (Mayer levou a peça Trivial
Simples de Nélson Xavier para um teatro
da moda, o Imprensa Oficial, e foi presti-
giadíssimo pelos mineiros, o que o levou a
concluir que sua partida agradou a seus
conterrâneos), o ator veio para o Rio com
a mulher. Vera Fajardo, atriz e compa-
nheira de oito anos. A preferência pelo
Rio, onde mora atualmente na Glória,
deveu-se ao fato de já ter apresentado
aqui três espetáculos e à presença da
Globo, um mercado de trabalho atraente.

O começo foi difícil. Durante seis me-
ses, currículo debaixo do braço, Mayer
peregrinou pela cidade ("Até fotonovela
procurei"). A primeira oportunidade sur-
giu através de Milton Gonçalves, na épo-
ca diretor do seriado Carga Pesada. Inter-
pretando o bandido Demilson Batata, ele
estreou em TV no episódio O Foragido.

Martha Baptista

MAS, 

alto lá! Não vá pen-
sando: "Puxa, mas que
cara de sorte, esse José
Mayer..." Antes de ser
um dos atores mais so-
licitados do momento,

Mayer realizou um trabalho árduo e sin-
guiar em Minas Gerais, seu Estado natal:
durante sete anos administrou o Teatro
Senac de Belo Horizonte, onde produziu
11 peças, foi ator, diretor e cenógrafo
bissexto. Apesar de esse período ter sido"rico e determinante" em sua carreira e
do apoio da crítica (os dois últimos espe-
táculos foram premiados pelo Serviço Na-
cional de Teatro), a resposta do público
não satisfez e a decisão de vir para o Rio
foi inevitável

MINORIA

• Pedro de Lara resolveu colocar seu moralismo de
lado e partir para a defesa dás minorias oprimidas.

Como prova disso, Pedro quer adotar Wanderléia, o
anão gay cujo nome verdadeiro é Manuel Nunes. Pode?

• O cacique e deputado federal Mário Juruna está
seguindo os passos do seu colega Agnaldo Timóteo e

vai publicar um livro. Com a intenção de levar ao
conhecimento do público as dificuldades que o índio
tem para falar nossa língua, Juruna vai escrever um livro
de memórias e para isso já contratou duas secretárias.

SO IMPLANTEa Amaury Valério, apresentador do programa O Povo
^ na TV, está de romance com uma conhecida mane-
quim, segundo informações de amigos íntimos. O nome
da moça não foi revelado, mas já estão pintando convi-
tes para que ele desfile ao lado da namorada.

£ Renato Aragão ficou irritado com os boatos de que™ fará uma cirurgia plástica. Renato garantiu que vai
apenas partir para a terceira etapa do seu implante de
cabelo.

DUVIDA

GRACINDA 

Freire, jurada do programa
Você Faz o Show e mãe do Roberto
Jorge — produtor do mesmo programa— estará voltando às telas da cidade
em meados de junho. Gracinda está
no elenco do filme Estranhas

Relações, onde atua ao lado de ítalo Rossi.

£ Depois de muito hesitarem entre os nomes de Nata-^ sha e Sharlene, Nelson Rubens e Eliane optaram por
colocar o nome de Flávia na filha, nascida no dia 23 de
abril. O jurado do programa Show de Calouros é pai
pela segunda vez. O primeiro filho é o Nelson Rubens Jr.

D
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MAS OTJAS FACES DE EVA... UM CERJO SOR.R.ISO T ^
J • A BELA E A FERA ... $ 

* PE OUEM MAPA QUER — Jd yf "'^\f 1

U I I I I 1 VOU VISTA, MORRO OB f - « ^ ffl=s • * vr^l
HELP.' - . .v . ¦• MORREP "I CORDS. FRIO MAS 1

ME ACUPAM! ~ DE FRlO! ROD- BRRFS... I VOCE dto PERCO lli 'is' 8 /isfe:: •£>.•••<_ .'--I
VOL) J MADE, CORDO! AGUA ESTA' pa0/ O , I PODE FA1R-PLAV.' I U I

HImorrer! geladerrima• r. de- ®uee RES%lA^, 1 apresenta f

\ s^F" 
ficou' L 3 _

Texto: Claudio Almeida

Esta apresentagao, a musica-—~ tema ao fundo, os ademanes
dJ|P« i ^ tQS suspeit.os, indicam que esta
«f / \~=c=C——1W; / . , i ¦! iMt^^Ypw entrando no ar o programa da-

quelecostureirofamoso...eele...

S1' *

AGORA VEM A FSAFSXE — o PREMIO ,PA«A O SSSSI E tr UMA.HOJE ESTA DI-VINO-ATCWAI/APESAR DE TENTAREM M6/WAR ¦ MAIS CHATA: O CON- VENCEDOR E UMDESFILE , """"" TOALHA,
B COM AQUELA A5SUA GELADA CA APRESENTACSO E ASORA. I CURSO DOS — COM NO INTERVALO CO SHOW PESSIMO. OUE FALTA_pE MtNHA

COM ESTE AR-CONDICIONADO DO ESTtiDIO LISADO NO MAXIMO.,. H I UCENfA CA FALAVRA- OS ALVARENGA E RAN- AS LAN— IMASiNACAO.' QLJERiDA
HEiN?Nto ESTA' ligado? e ease frescor. todo vemceowde? i ; costureiros.'e capa chinho no pirapora tejcxos exceto pelo• -- ¦ I LIXO OUE APRESEMTAM 1 FUTEBOL. O-UBE DE NO BUSTlE TURBANTE NA TrSn-,

2 queagente nunca p queimados e wais u.ma nao | cabe^a que ^ a pavI-
11 1 SABE O OUE ESCOLHER. LINDA TESOURA AUTO- COMBINAM DA L!M 5=?E?A Sr)
ttMM !. 0 NOSSO 3LJRI TEM § GRAFAPA POR MIM.VAMOS MEM UM TOM EXOT.CO

ll_ —— i

JORNAL i DO BRASIL

UM CERTO SOR.t5.lSO
PE QUEM MAPA QUER

SOCORRO!
HELP/ME ACUPAM.

VOLl
WORRERl

vou
WORRER.

PE FRlOi A
AGUA ESTA'
Geladerrima!

Arte: Carlos Chagas
Texto: Cláudio Almeida

Esta apresentação, a música-
tema ao fundo, os ademanes
suspeitos, indicam que está
entrando 

"no 
ar o programa da-

quele costureiro famoso...é ele...

&&M...A-A-ATT-CHIM! minhas amisas,o programa de
HOJE ESTA Ol-VINO_Arc////VI/APESAR DE TENTAREM ME MATAR.COM AQUELA AÍ5UA GELADA DA APRESENTAÇÃO E AGORACOM ESTE ÁR-CONDICtONADO DO ESTÚDIO LISADO NO MÁXIMO...HEIN?NAD ESTA' LIGADO?E ESSE FRESCOR TODO VEM DE ONDE?

O PRÊMIO PARA OVENCEDOR É UM DESFILENO INTERVALO CO SHOWOE ALVARENGA E RAN-CH1NHO NO P1RAPORAFUTEBOU CLUBE PE
queimados e mais umaLINPA. TESOURA AUTO-
GRAFADA POR MIM. VAMOS
OUVIR AS. OPIMIOES DECINIRA PAERUPA EBABy GARRUCHA.

agora vem A FARTE
mais chata: o con-
CURSO DOS — COMLICENÇA CA PALAVRA—
COSTUREIROS.' É CARA
LIXO OUE APRE5EMTAM
QUE A GENTE NUNCASABE O OUE ESCOLHER.
O NOSSO JÚRI TEM
OUE REBOLAR PARA
EL.ESER O MENOSRUIM DE TODOS.'

E E UMA
TOALHA,
MINHA

QUERIDA.AQUELA
AU ATRASÉ A FAXl"
NEIRA DO
ESTÚDIO
E NfiO UV A
MOOELO.

péssimo;
AS LAN-TECTOULAS

NO BUSTléWAOcombimaM
NEAA UM
POUCO COMO CASACOPE PELES.

OUE FALTA PE
IMAGINAÇÃO-'EXCETO PELOTURBANTE NACABEÇA OUEopc UM

TOM exoticoPARECENDO
UMA.TOALHA...

El! EA ENTREVISTA, PÓ? FALTAM
A ENTREVISTA, AS RESPOSTAS
ÀS CARTAS E O MUSICAL! NÃO PODE
TERMINAR ASSIM DE REPENTE í O

QUE VOCÊ TEM A DIZER?

CRUZES! VAMOS
PAPAP COM
ISSO.' NSO

AÇMITO QUE O
auRJ EUOGlE
AS ROUPAS.
QUE USAM.'

E EU
ESTOU

FALANPO
RA CINIRA
PARRUpAi
CAR3NER-

RIMA.'

AHHHH
CANSEJf
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" Bandeirantes 

&tariaFHekijaflDuti&

y M ! I \ I V / wL jBmm ¦ i .JgHMf ~ < mrnm INTINHA. a fi- branca do Johnny" (Johnny g
^*iHm m —JSL- -mm -• — it: S S « O 1 '^a do arco-iris, Saad. vice-presidente da £3!

que ira ensinar Bandeirantes). parece ser g

^ _ _. a -r/> 
" ;: 

-. Jf «| *%* "^vi bre o universo; Emanuel Ro- dara totalmente o carater ar- fr.jjj ^
r\ T)T TDT Tl II A4 A IN 

'Wi- K . Jm?*-- *7 V , - V^8P88@Ka*dE *iff " ^W-1 drigues e seu carro maluco tesanal de Daniel Azulay ~
I I 1 I I ¦¦ I /I % A / IVI f~\ I v J ?$&&>' s«-?is . s&fgMfr ^iJS, ,*.^ | apresentando desenhos ani- sua Turma, colocando uma gy

lllF 
| < 

| ^gF 
MMBTfcij 

mados; a TV Tutti Frutti pitafa d^°^° || S

TfcT^T^OT^XTnPT? T~? A T A TC ' - 
4 

cantores^^eus^lhos^uma com personagens novos. per- |f : a*a§j& lB
M K H X H X] I |H P IY/1 A I . 1 1 y ?. 2 camera oculta no meio da rua seguiQoes intergalacticas, fc| ¦¦••¦¦¦¦¦ W

BWHg 
v ~ I V -*—' X»Ax a.AV*J ^ 

llj| 
' • <%r/ mostrando as reagoes dos pe^quisas^pelo^Brasil^afoia |a Djavan

¦nnrvT T"P/^TT\ A \T A r I ^ J Mfc P«- inusitadas;filmessobreofun- meses, no colo, Paula Salda- || _T T _ _____»_ _.
|h VI 11 H I I I If 1 fxl Z\ I V lit' do do mar ou teatro de rua. nha tambem esta otimista. Th T T X-X |h T^VJ
P A IV / U L/vyily V/ X xV X X' - Essas sao algumas das atra- Apesar do espapo ocupado P, M "I 1^1 .

^Ms\ \ '- 
f Para Geraldo Case, a dlficuldaae esta Qoes da nova programaQao in- pelos seus tres filhos. ela e 7

"A orogramacao para criangas e Daniel Azulay e Paula Saldanha sao mais T§k < 
" 

M tlOS altOS CUStOS dos programas fantil da Bandeirantes. ^"seff II XHhA/T 
"DThXTQ 

A 
"D

psrassa Dor um woblem de mentalidade. otimistas. Paula diz gostar de alguns desenhos ^ ^ F* 
Prometendo entrar no ar ^aSeTo em ?panema IN tM T HjW O/VK. . .

FmtoHns ns niveis em todos OS setores, ammados, "como Hanna Barbera , do S.t.o do ** *<?- J ate junho, a TV CrianQa. da La. os aparelhos sao os mes-Em todos os niveis, eni i Picapau Amarelo e de toda a programagao da Bandeirantes, apresenta um mos utilizados no Globinho __ aravttha A invpnfar Fm lnrar rip nm m-italas pessoas tfem honz?ntes pequenos. TVE, que seus filhos - Gabriela, de nove anos, /J » grande projeto: uma hora Reporter fpara o qual so fo- S^u3^£ci^<5S
pensam que fazer coisa para crian$a e Pedro, de sete — assistem. Mas Paula ainda nao .ygig »- - A* . i . com Daniel Azulay e sua Tur- ram produzidos dez filmes). VJ. /|| Bandeirantes es- 

" 
WsT^hTlvidentemente baseadafazer coisa menor. Alem do mais, num esta satisfeita. Acha que para cada desenho im- Wm*J£ iMk .-.7'. FldviO MigliacciO SO recometlda a ma do Lambe Lambe. um bio- mas os pianos, muito §8 %/| Scolorando vl- mtaMadeS do^tae
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IBcfp^entlo ^uwwn'dlsput^r^3 fS^'como ^SrSaufflobSTqT as Kan^a^^Bra- tranc o como vivem as crian- melhor existe que sua novela Sabor I namorado efetivo conseguia ser 
jprograma?ao para adulto. E claro que deDois de ll Mios no ar acabou L* W Jk 50 de Ferro, as 18hl0min fe- aqui e aii, flimar o fundo de Mel, conta peripecias de perso- ainda. mais chato. Entre sonhos e

Dreferem colocar um Povo na TV no ar. Resoonsavel Dor discos auadrinhos e livros cha a Pro^amaoao Aos do- do mar. nagens e exalta o desempenho dos olhares languidos. o pobre do Dja-
At^rrianca acaba se interessando, ffiiSeiSuTProduc^s mingos. a TV Tutt. Fruti. Para seus pianos. Paula ja artistas. So que no final entra vi- van cantando e interpretando. No

r, fmnr^n rleverdadedo Que SS?a2ha^oueTdivereofmSs de^coSl- que, no dizer de seu idealiza- reuniu algtms membros da nheta de uma das musicas de sua segundo item competindo seria-
prefere ver um preso de verdade do que Dsmel^dW&i5 V 'Jr dori Paul° Ne!:t0, sera a sen_ antiga equipe do Globinho. trilha sonora e escutam-se as vozes mente pelo trofeu Francisco Carlos
dc menhrinha. 

^ s emissoras tem doa^identidadelia^oi^^^"enq^drlmdoacS!nca sa?a0 
do ano . Com eles^e o marido. fiiman- |.| de Kleiton e Kledir cantando: "Eu de todos os^tempos^ Duas frases

programas, mas o problema nao e delas, piX^ca^e Noe 2^Pll^t '^cote UrasUeteo". ima^n^o resto do pubfico. A giria Sma tortura. Nacantoria.salvou-se
e dl producjao. Sem incentivos, o SSSel co^^^S?§s9 Plact Zuum em seu curriculo. ce^ fe porem pode mais ainda ser empre- apenas seu dueto com Chico Buar-
apresentador acaba sendo atropelado pela -QuL^to mais dinheto como no caso da TPaulo Netto, tecnico em efei- |ram 

enlata^s|gljuni.zee gada para outr0s programas dete- que no qual ambos estavam insp:-
rmpresa. Quem quiser trabalhar com Globo, maior loucura por numeros, IBOPE. Esta ¦HF: Kd^^sStun'Sio nao vao comprar programas ^^chaoeUn em J SUvest^ no's m^aque^Sd^SiaT^e e"o

ele?^SitSmia S^JSe^podS" 
° Wcogwoas ®res vezes maior do que^^a prontos brasileiros? - per- fj-raiais da TVS. Onde tambem ja prazer de cS. Mas no resto.

da TVEj'de Daniel Azulay^ apresen- 

^as 

vezes ate em editor^si 
^0^a^|a'^^Ti'oMa^ ^titiilo 

U)do da estaqao agora dine tor teria ficado profundamente de^

^F^n^iTdireto^do^tio do Pica pau Amarelo, neco mostra a crianga a infra-estmtura de "uma BB^9g83flK s *J £¦> ^r,tnAn mmn nnrte An mercado fe ^ E ela tambem foi capaz de outra ', tentedo cancelar sua transmissao.
Sraldo CasTiSSSnSito% comum a todos: a cidade do futuro" (Vila da Agoma). Que os seus ^ A Cna"^ J° j. ?, 

C°m° P ™rcaao UqkQ 
que fQi 0 especial com . 

^ de que Djavan tem senso
crlanga nao tem espaco. Passando, em m6dia^46 

^tam defender! 
consumidor, dlZ Azulay Djavan. Este 

^agoemo 
comegju no critico e tudo para prontamente se

qu ilidade. Mas ai^virou artefato 35 duas*n< vas nov^^da {

ficamen^lnJto'til, ou seja*, programas que as atin- —^ ,»>- a^Jt? tivesse surgido atraves de um tra- trando criancas bem descor.tra:-
gem, mas nao foram feitos para ela. #2?'' ^^'A: A T T A T\ A HT T TXTTA/fTr^ A balho, o LP Luz. no qual abusava das, mas adultos berrando que nem

.Mk ALIAIJA UU li>lIV110/\. —de letras emgmaticas, mais do que ioucos oara mostrar que sao popu-Em termos de programacao especializada, as „ JBK> <.. *,7^,,, i™"™—"** as antigas cartas, arranjos america- larPS e italianos Da algaravia- nada
criangas do Rio de Janeiro, numa quarta-feira, por Ely . « «oc.oo «fiirwoc nnp pnn«;iripra violen- sao Como nao existe lazer nos gravados no local do crime e nara entender A Madt do Amor
exemplo, podem contar com horas a fio de dese- WM^^l Barbosa EORIAS a par- e aquilo." Hora de teleyisao 

^degrava 
musicaise passa e^fi 

^ 
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Jussara n^Q tem a empragaSi COiSas assim. elas estilo de cantar decalcado em Ste- come<?ou pesada. com a
nhos e senados americanos e apenas tres horase I | Mii " ^^gB f P 1 te, falam as aqui em cap parece velono, mes para^s 

Guana. menor chance de poder um ficam brincando no morro, vie Wonder, que surgia na bolacha escuridao de sempre na imagem e o
30 minutos de programas nacionais. Programas 

| BB M maiores interes- mnguem fala nada fica todo 
^ara jornaUsta moradora do dia comprar o videocassete. isso e perigoso — diz. num rapidinho solo de gaitinha. complicado som da Bandeirantes.

estes que o ator Fiavio Mighaccio nao recomenda 1 ^ Tv BB bonecos g sadas — exce- mundo vidrado na tela — diz bara, jornalista m _ Eu chego de noite em Por trabalhar fora, Jussara, Mesmo assim, execugao maciQa em Um mesmo incident® da novela an-
a ningufem. \* >, \£ V voltarao g[ tuando-seapro- Renata Rego Monteiro dona- Ublon, m«: e , 

Casa e ela quer ficar na sala assim como Lucy Ferreira da Eg radio, naquele estilo conhecido de terior. e para inliantes. foi repeudo
Semeufilho fosse pequeno —ele agora tem 1 J;^T -1<. W*ki st'* t V V orn TV ^BSL. pria crianga — de-casa, moradora da Gavea, anos preienae a 

comi'eo vendo televisao. Ela Silva, cabeleireira, moradora massacrar, e boas vendagens. Ga- na de adultos. Nos dois primeiros
20 anos — alem da.programacao da TVE, eu so 0 L', &<££$£&H4 \ B /'• „<>n numa boa programacao in- mae de Luis Aupisto, 9 anos, j ti er um ja Conhece novela das 7, das em Sao Conrado, mae de Ro- nhou discos de tudo quanto era capjtulos. um desastre de bicicleta
levaria para ver teatro infantil — diz. 1 ' MmffiSSKKk.- ' •, B Cr«W?S® fantil: as maes. Preocupadas e Gisela, 6. Seus filhos almo .. P=rnlher a Droera- 8 acompanha tudo. O que eu drigo, seis anos, nao tem op- metal precioso. Engragado que as as seis e de carro as sete com garo-

Geraldo Case aflrma acreditar na capacidade ; QKf»n| k \'c em divertir e educar seus fi- ^So Dara manca Porque a posso fe^So se eu tapar os Qao. Rodrigo, por exemplo, milionarias duplas caipiras e os ^ quase vitimas. Falta de visao
de escoHia da crimT^a nunca tendo imposto ne- i lhos, elas veem na televisao frente a telemao, veem Os 

^?ao 
para m^ca^Po^ue a posse n0 assiste TV da hora em que Amados Batistas da vida jamais globaL sem tiocadilhc. Uma tem-

^iuTi^pro^ama^ac?para seus cinco filhos, hoje ja ' uma aliada poderosa, o que, ^e^riSp^gS SOf^ ££| . chega^do saocontempladoscomestashonra- ^ pela montagem. viagem de

=r^ive,na6"trtzReg"",cas"'m*s ^ri-BBrl zszssr&r"*"' 
ssls~^» ss psss5sssr.ia? Tjszsszpzz, I

A Lclevisao ttnha que dar maiores op^fles. apelo^cJSLmo enSaqS se Renata nao v« com bons rei^dorada Rociim^rnae Wgg uma cnan5a pnvi- r,^"aJSTlSpaJSteStosda mator alwQTO pani a imciante no- 
j

As vezes vejo programas em que existemverdadei- BK dentro de casa, as criangas olhos a televisao, ela pode de Enca tres anos^ enttenta le^a°a' 
i ria das crianQas goes de limitar quando esta vida. Tudo bem, so que resolveram vela. Eu, heun.

ros professores docentes ensinando coisas de pre- firam-"Mae cade minhabici- contar com o videocassete — uma pequena Dnga aiaria. ." trfevi- pm casa "o aue e raro". W, m- . -1
primkrio. A^televlsfio nfio 6 uma cStedra, t urn; % 

S 
cadt o btoSS esse, sim, um bom aliado - evitar que a filha veja novelas da Rocmha nem tem televi em casa, o que e raro ^

JORNAL DO BRASIL
8 D Domingo, 15 de maio de 1983 Marco Antonio Cavalcanti

Bandeirantes

promete novidades

branca do Johnny"(Johnny
Saad. vice-presidente da
Bandeirantes),, parece ser o
grande trunfo da emissora
nas novas produções infantis.
A frente de sua empresa. Pau-
lo Netto Produções, ele mu-
dará totalmente o caráter ar-
tesanal de Daniel Azulay e
sua Turma, colocando "uma
pitada de emoção na turma,
dando vida aos desenhos,
com personagens novos, per-
seguições intergalácticas,
pesquisas pelo Brasil afora".

Com o filho Tiago, de nove
meses, no colo, Paula Salda-
nha também está otimista.
Apesar do espaço ocupado
pelos seus três filhos, ela e o
marido conseguiram montar
um pequeno estúdio em seu
apartamento em Ipanema.
Lá. os aparelhos são os mes-
mos utilizados no Globínho
Repórter (para o qual só fo-
ram produzidos dez filmes),
mas os planos, muito
maiores:.Durante estes anos,
acumulei pastas de projetos.
Quero filmar circo de rua, tea-
tro. percorrer o Brasil mos-
trando como vivem as crian-
ças aqui e ali, filmar o fundo
do mar.

Para seus planos. Paula já
reuniu alguns membros da
antiga equipe do Globinho.
Com eles e o marido, filman-
do em videocassete e super-
oito, fará o que chama de"pacote brasileiro".

Se as emissoras com-
pram enlatados de burrice e
violência estrangeira, por que
não vão comprar programas
prontos brasileiros? — per-
gunta.

° y-gg "t INTINHA. a fi-
5 ' B* ^ lha cio arco-íris,
3 gi que irá ensinar

íi*3 as crianças a
pintar, o profes-

jJÍ8l sor Pirajá e seu
aviao a jato dando lições so-
bre o universo: Emanuel Ro-
drigues e seu carro maluco
apresentando desenhos ani-
mados; a TV Tutti Frutti
apresentando musicais de
cantores e seus filhos: uma
cãmera oculta no meio da rua
mostrando as reações dos
adultos diante de situações
inusitadas; filmes sobre o fun-
do do mar ou teatro de rua.
Essas são algumas das atra-
ções da nova programação in-
fantil da Bandeirantes.

Prometendo entrar no ar
até junho, a TV Criança, da
Bandeirantes, apresenta um
grande projeto: uma hora
com Daniel Azulay e sua Tur-
ma do Lambe Lambe, um blo-
co com Emanuel Rodrigues
apresentando desenhos e Ely
Barbosa com seu circo eletrô-

I? nico, robôs e anõezinhos. Isto,
de segunda a sexta, das 14h

Io às 18h, quando a novela Bra-
31 ço de Ferro, às 18hl0min, fe-
?> cha a programação. Aos do-

|§- mingos, a TV Tutti Fruti,
n que, no dizer de seu idealiza-
5 dor, Paulo Netto, será "a sen-

js. sação do ano".
¦3. Com 25 anos de televisão e

a produção de Pirlimpim-
I pim, Arca de Noé n° 2 e Pluct

Plact Zuum em seu currículo,
Paulo Netto, técnico em efei-

; tos especiais contratado pela
Bandeirantes com um salário

I "três vezes maior do que a
I Globo me pagava e carta

O PUBLICO MAIS

PRESENTE E MAIS

ESQUECIDO NA TV

Djavan

EU HEIN,

NEM PENSAR

Para Geraldo Casé, a dificuldade está
nos altos custos dos programas
infantis

Daniel Azulay e Paula Saldanha são mais
otimistas. Paula diz gostar de alguns desenhos
animados, "como Hanna Barbera", do Sítio do
Picapau Amarelo e de toda a programação da
TVE, que seus filhos — Gabriela, de nove anos, e
Pedro, de sete — assistem. Mas Paula ainda não jestá satisfeita. Acha que para cada desenho im-
portado deveriam existir seis ou sete programas
brasileiros, lembrando que no Brasil existem exce-
lentes profissionais na área e "muita disposição".
O problema, afirma, é que a briga pela audiência
adulta acaba tomando o' espaço dos programas
infantis, como aconteceu corri o seu Globinho que,
depois de 11 anos no ar, acabou.

Responsável por discos, quadrinhos e livros
infantis da sua firma Daniel Azulay Produções,
Daniel acha que os diversos meios de comunica-
çáo estào adquirindo maior consciênciá, manten-
do a identidade nacional, "enquadrando a criança
como perfil dé mercado consumidor". O que, se-
gundo o produtor, ajudará, e muito, à produção de
uma maioria de programas infantis. Os que já
existem, Daniel considera pouco criativos.

Quanto mais dinheiro, como no caso da
Globo, maior loucura por números, IBOPE. Esta é
uma emissora que sempre precisará de programas
caros, complicados.

A questão financeira é outro ponto de preocu-
pação. Geraldo Casé defende que "se a Globo não
produz mais, é porque um programa para crianças
custa sempre o dobro do que os outros". A despesa
maior não está na produção, como .se poderia
pensar, mas na pesquisa. No caso do Sítio foram
gastos dois anos em consultas com psicólogos,
pedagogos e professores de lingüística para definir
"o perfil, e até o cardápio de cada personagem".

Flávio Migliaccio pensa diferente. Dá "graças
a Deus" de pertencer à TVE, pois assim "não sofre
pressão do IBOPE". Comemorando dois anos de
vida na TVE, Tio Maneco é produzido sem equipe
de filmagem fixa em apenas dois dias e meio,
quando Flávio transforma-se em escritor, diretor,
e às vezes até em editor. Assim, diz ele, pode se
preocupar cóm o conteúdo do programa. Tio Ma-
neco mostra à criança a infra-estrutura de "uma
cidade do futuro" (Vila da Agonia), que os seus
personagerís, vivendo na Reserva do Impossível,
tentam defender..

O que adianta fazer um programa todo
lindinho, se a realidade da criança está terrível? —
pergunta — O que ela precisa é aprender a se
defender.

"A programação para crianças e
escassa por um problema de mentalidade.
Em todos os níveis, em todos os setores,
as pessoas têm horizontes pequenos:
pensam que fazer coisa para criança é
fazer coisa menor. Além do mais, num
país subdesenvolvido como o nosso, nada
é planejado, somos imediatistas. E
criança é futuro, planejamento." ¦

"As emissoras acham que criança
não dá IBOPE, então querem disputar
programação para adulto. É claro que
preferem colocar um Povo na TV no ar.
Até criança acaba se-interessando,
prefere ver um preso de verdade do que
de mentirinha."

"Infelizmente as emissoras têm
muita necessidade de vender os
programas, mas o problema não é delas,
é da produção. Sem incentivos, o
apresentador acaba sendo atropelado pela
empresa. Quem quiser trabalhar com
criança tem que se profissionalizar muito
e ter autonomia. Éu quero poder
conversar de igual para igual com as
empresas."

"Na TV, no lar, no país, no
universo, a criança é jogada fora. Todo
mundo diz que ama a criança, mas não se
dedica a ela o suficiente. Nem as mães
têm tempo para elas. Pois é, a Globo é
como as mães."

inventar. Em lugar de um recital
comum, um show acrescido de uma
historinha evidentemente baseada
na tênue linha de ficção do filme
Coração a Mil de Gilberto GiL Que
tédio. Botaram Glória Pires de tie-
te. babá e secretária. Apaixonada
pelo cantor e com razão, porque seu
namorado efetivo conseguia ser
ainda, mais chato. Entre sonhos e
olhares lãnguidos, o pobre do Dja-
van cantando e interpretando. No
segundo item competindo seria-
mente pelo troféu Francisco Carlos
de todos os tempos. Duas frases
eram um total sacrifício, uma ex-
pressão facial um suplício, diálogo
uma tortura. Na cantoria, salvou-se
apenas seu dueto com Chico Buar-
que no qual ambos estavam inspi-
rados e pareciam mesmo comparti-
lhar aquela grande alegria que é o
prazer de cantar. Mas no resto...
nem pensar. Os outros números
eram parados, falsamente sofistica-
dos e apoiados em arranjos compli-
cados e num pastoso acompanha-
mento da banda Sururu de Capoie.
Com Gal Costa foi bom. mas com
Paulinho da Viola foi terrível e pior
ainda ao lado de Caetano Veioso.
pois além de fazerem mais visagens
do que cantos ainda tiveram a cora-
gem de contar a mesma e boba
história duas vezes como se fosse
uma deliciosa invenção. A segunda
coisa boa do especial, pesadamente
dirigida por José Carlos Pieri. foi a
noticia de que o cantor e composi-
tor teria ficado profundamente de-
cepcionado com este trabalho e até
tentado cancelar sua transmissão.
Prova de que Djavan tem senso
critico e tudo para prontamente se
recuperar.

Ainda não estáo no circuito do
Nem Pensar (porque começaram
agora) as duas novas novelas da
Bandeirantes. Mas cheiram a isto.
A infantil Braço de Ferro está mos-
trando crianças bem descontraí-
rins mas adultos berrando que nem
loucos para mostrar que são popu-
lares e italianos. Da algaravia. nada
dá para entender. A Maçã do Amor
também começou pesada, com a
escuridão de sempre na imagem e o
complicado som da Bandeirantes.
Um mesmo incidente da novela an-
terior, e para infantes, foi repetido
na de adultos. Nos dois primeiros
capítulos, um desastre de bicicleta
às seis e de carro às sete com garo-
tos quase vítimas. Falta de visão
global. Sem trocadilho. Uma terri-
vel, pela montagem, viagem de
trem, sem nenhum impacto maior
no texto, também náo forneceu
mainr atrativo para a iniciante no- ;
vela. Eu, heim!

mar ARAVILHA. A
%lk fxÊ hilária Rede
^||i, / pi Bandeirantes es-
wà/ 5(3 tá colocando vá-

£'í| rias vezes no ar
uma chamada

das mais engraçadas da história de
nossa televisão. Ela grita que nada
melhor existe que sua novela Sabor
de Mel, conta peripécias de perso-
nagens e exalta o desempenho dos
artistas. Só que no final entra vi-
nheta de uma das músicas de sua
trilha sonora e escutam-se as vozes
de Kleiton e Kledir cantando: "Eu
hein, nem pensar..."

Se eles mesmos não querem ver,
imagine o resto do público. A gíria
porém pode mais ainda ser empre-
gada para outros programas de te-
levisão, como a contrafação de Sér-
gio Chapelin em J. Silvestre nos
arraiais da TVS. Onde também já
foi preso Lengruber e seu comparsa
Wilton Franco. É melhor todos pu-
larem fora. Mas a campeã de au-
diência também entra na música
quando faz coisas como colocar o
Canta Brasil (em São Paulo apeli-
daram Chora), que teve quatro ho-
ras de duração, num fugaz tape que
náo chegou a 60 minutos. E no
lugar de programa intitulado A
Festa é Nossa. Sintomático, e bem
feito para quem esvaziou esta reu-
nião de artistas para transformá-la
em feira de angariar recursos e ape-
nas mais uma atração da Rede Glo-
bo, ex-bicicletas e atual banco. O
titulo todo da estação agora deve
ser este.

E ela também foi capaz de outra
provação que foi o especial com
Djavan. Este alagoano começou no
sul imitando Gilberto GiL Depois
deu uma melhorada e foi capaz de
dois discos de muito potencial e
qualidade. Mas aí virou artefato
industrial e queridinho de renoma-
dos. Melhor para ele se a glória náo
tivesse surgido através de um tra-
balho, o LP Luz, no qual abusava
de letras enigmáticas, mais do que
as antigas cartas, arranjos america-
nos gravados no local do crime e
estilo de cantar decalcado em Ste-
vie Wonder, que surgia na bolacha
num rapidinho solo de gaitinha.
Mesmo assim, execução maciça em
rádio, naquele estilo conhecido de
massacrar, e boas vendagens. Ga-
nhou discos de tudo quanto era
metal precioso. Engraçado que as
milionárias duplas caipiras e os
Amados Batistas da vida jamais
são contemplados com estas honra-
rias.

Mas o festival Djavan tinha que
se completar com um especial na
Rede Globo. Faz parte dos fatos da
vida. Tudo bem, só que resolveram

Flávio Migliaccio só recomenda a

programação da TVE

AS opiniões divergentes de Paula
í Saldanha, ex-apresentadora do

I 4 í Globinho, atual do Fantástico,' í" í além de escritora de livros infantis;7
de Flávio Migliaccio, o Tio Maneco

-u~ '•« 
da TVE; de Daniel Azulay, apresen-

tador da Turma do Lambe Lambe, também na
TVE ou do diretor do Sítio do Pica pau Amarelo,
Geraldo Casé, um sentimento é comum a todos: a
criança nâo tem espaço. Passando, em média, 46
horas semanais diante da TV (dados fornecidos
por uma pesquisa da Audi-TV, de 1981, indicam
que só na Grande São Paulo, aos domingos, suas 3
milhões e 500 mil crianças dedicam, em média, 9,3
horas do seu dia à televisão) as crianças de todo o
Brasil enfrentam 40% de programação não especi-
fleamente infantil, ou seja, programas que as atin-
gem, mas não foram feitos para ela.

Em termos de programação especializada, as
crianças do Rio de Janeiro, numa quarta-feira, por
exemplo, podem contar com horas a fio de dese-
nhos e seriados americanos e apenas três horas e
30 minutos de programas nacionais. Programas
estes que o ator Flávio Migliaccio não recomenda
a ninguém.

Se meu filho fosse pequeno — ele agora tem
20 anos — além da .programação da TVE, eu só o
levaria para ver teatro infantil — diz.

Geraldo Casé afirma acreditar na capacidade
de escolha da criança, nunca tendo imposto ne-
nhuma programação para seus cinco filhos, hoje já
crescidos (a mais velha é a atriz Regina Casé), mas
também reclama.

A televisão tinha que dar maiores opções.
Às vezes vejo programas em que existem verdadei-
ros professores docentes ensinando coisas de pré-
primário. A televisão não é uma cátedra, é um
serviço público.

A cnãnçãjá é tratada como parte do mercado
consumidor, diz Azulay

Paula Saldanha acha que em breve Tiago estará

assistindo a melhores programas

ALIADA OU INIMIGA?
Ely
Barbosa e
seus

í bonecos
voltarao

\em TV
I Criança

são. Como não existe lazer
em praças, coisas assim, elas
ficam brincando no morro, e
isso é perigoso — diz.

Por trabalhar fora, Jussara,
assim como Lucy Ferreira da
Silva, cabeleireira, moradora
em São Conrado, mãe de Ro-
drigo, seis anos, náo tem op-
çáo. Rodrigo, por exemplo,
assiste TV da hora em que
chega do colégio, pela ma-
nhá, até as oito da noite, ven-
do uma programação que Lu-
cy considera "mais ou me-
nos", mas que só tem condi-
ções de limitar quando está
em casa, "o que é raro".

e filmes que considera violen-
tos. Só que Jussara não tem a
menor chance de poder um
dia comprar o videocassete.

— Eu chego de noite em
casa, e ela quer ficar na sala
comigo vendo televisão. Ela
já conhece novela das 7, das
8, acompanha tudo. O que eu
posso fazer? Só se eu tapar os
olhos dela, trancá-la no
quarto.

Jussara vê em Erica — cujo
programa predileto é O Balão
Mágico — uma criança privi-
legiada.

 A maioria das crianças
da Rocinha nem tem televi-

•onde grava musicais e passa
filmes para seus filhos. Uma
solução que Beatriz Guana-
bara, jornalista moradora do
Leblon, mãe de Bianca, seis
anos, pretende adotar em
breve.

— Assim que eu tiver um
vídeo, vou escolher a progra-
inação para Bianca. Porque a
que existe simplesmente náo
tem nada a ver.

Beatriz, assim como Jussa-
ra Mendes Freire, cabeleirei-
ra moradora da Rocinha, mãe
de Érica, três anos, enfrenta
uma pequena briga diária:
evitar que a filha veja novelas

e aquilo." Hora de televisão
aqui em casa parece velório,
ninguém fala nada, fica todo
mundo vidrado na tela — diz
Renata Rêgo Monteiro, dona-
de-casa, moradora da Gávea,
mãe de Luís Augusto, 9 anos,
e Gisela, 6. Seus filhos almo-
çam e jantam sempre em
frente à televisão, vêem Os
Trapalhões todos os domin-
gos e preferem os programas
Bozo (a menina) e Chips (o
menino), ambos da TVS. Mas,
se Renata náo vê com bons
olhos a televisão, ela pode
contar com o videocassete —
esse, sim, um bom aliado —

TEORIAS 

à par-
te, falam as
maiores interes-
sadas — exce-
tuando-se a pró-
pria criança —

numa boa programação in-
fantil: as mães. Preocupadas
em divertir e educar seus fi-
lhos, elas vêem na televisão
uma aliada poderosa, o que,
necessariamente, não signifi-
ca uma boa aliada.

— É o mal do século. O
apelo ao consumo entra aqui
dentro de casa, as crianças
ficam: "Mãe, cadê minha bici-
cleta, cadê o biscoito tal, isto

mm

EI



, . . I *„oo Trttf'-' JORNAI/ HO BRASIL
10 ? Doiningo;. iS'.de. maio de. t983 ;. ..... ..... . . .*.? • ; ¦ . i,- i - ~ 1 -1 • • " "" "

f~w * •
^^SMeomatjia - 

. :

AVENTURE-SE PELA SELVA

s "?2 tp<;oiiros Derdi- Dizem os experimentados que WjmF ;VW,1 , Mt

los? Tudo bem. mas tenha cuidado! I mesmo tempo, o joystick (controle «ft • ] p»»inrA floresta esta cheia de perigos e, I—>, Xw//^-^ 1 direcional) e o botaSverrnelho (dis- GOnlft JrintiOr
para chegar aos locals onde estao r- 1 parador). Pular tambeme™por-
os tesouros, voc6 terd de atravessar cyy | tante quando voce tern ae evitar as _ no primeiro estagio voce e um gorila que
com uro cip6 enormes abismos en- |{9flH9^ 1 bocarras dos crocodilos, atraves- W tenta colorir os quatro cantos do quadro.
frpntnr nj»ssn«>ns snhtprrineas e P™ts/ls3 SSSSK I sando os pantanos, ou saltar sobre Nesse meio tempo, aparecerfio galinhas que

¦ evitar a todo momento os perigo- 1 /IsS H jggi-ggN. • » f troncos rolantes. Cuidado especial voce deve capturar para ganhar pontos. No
one nn'imnic ria wlva enhrns pscor- —*-¦ —^ j—~i se faz necessario para evitar escor- segundo est&gio, voce se transforma num
nWes^^comios lem cMtS as fci~ ZZ^£SZl Xmd pioes e cobras mas, com a pratica, a pintor com rolo perseguido por porcos
SSbmSStertS po^m^da-erraropulo-val
nao ser tragado pelas areias move- B B8wM1 I WSM dimiiiuindo. chama-se Amidar e custa Cr$ 23 mil.
digas. E procurar tesouros sempre f|9r LllJW' ,_Para P"£ar basta apertar o
deu multo trabalho...at6 mesmo em I ul) emur | botao vermelho, enquanto voce di-
um videojOKO vF&gff . reciona a cornda ds Harry para 3

O Pitfall (Armadilha) foi o se- esquerda ou a direita. Para saltar f _
gundo jogo mais vendido nos EUA do cip6> empurre o joystick para I ^ M&M £ I !iii§iilS
durante os meses de Janeiro e fevereiro. O sucesso se justifica baixo quando for o momento exato. Para subir ou descer as /
pela beleza de seu desenho gr&fico e pelas emogoes que propor- escadas (alternando o solo pelo subsolo), aperte ou puxe o \ ^ J
ciona durante os 20 minutos em que se desenvolve sua agao. joystick. i 

MDurante este tempo o nosso Jim das Selvas, Harry Armadilha O projetista deste videojogo, David Crane tambem [ ^ ^
(na foto, dependurado no cip6) — "mundialmente famoso explo- desenhista do Dragster e do Laser Blast recomenda alguns
rador de matas e extraordin^rio cagador de fortunas" — pode macetes para facilitar seu aprendizado. j : I
ultrapassar at6 255 cenas de perigo, sejam na superficie, sejam • A primeira coisa que voce nota, quando comega a lidar com o I - * J'
no subsolo. Eletronicamente, o Pitfall e uma especie de labirin- Pitfall, e que os troncos rolantes vem sempre da direita para a ^ ^ 1
to circular, o que significa que, se percorridas com seguranga as esquerda e que quando voce perde uma vida do Harry, o Harry j ^ A
255 cenas, Harry retornara k primeira. No curso da viagem, os 32 substitute)" cai sempre das arvores no. canto esquerdo da tela. I | o:^rT;. ; x J
tesouros poderao ser encontrados atr^s de arvores, escondidos Para minimizar o numero de troncos rolantes a evitar basta, I ^ ^
sob arbustos. Para "faturd-los", b^sta acionar o controle entao, que voce faga o Harry correr sempre para a esquerda, em J
Harry correr^ na diregao das barras de ouro, prata, aneis de seu percurso. I J
brilhante ou sacos de dinheiro. • Para capturar todos os 32 tesouros, Harry tera de alterar j, .... , r . -r trechos subterraneos e sobre o solo. Se voce deseja aprender IOs pontos sao contabili^dos a favor de Harry cada vez que mais rapido os melhores trajetos. recomenda-se desenhar um "*/e e resgata um tesouro - de 2 mil a 5 mil pontos, dependendo do ^|'Sa^o terreno cada vez que voce completar uma partida. / . ' '-J. • >7tipode tesouro. Mas algumas desventuras podem tambem . Xte voce ficar realmente ^'bom de pulo", fazendo o Harry /reduzir o escore, como um escorregao em troncos rolantes ou saltar com seguranga sobre as bocarras de crocodilos, voce "  , -** I
queda, por acidente em um buraco O numero maximo de 5 der- esperarBque a boca do primeiro crocodilo se feche, saltar —
pontos 6 112 mil o total 6 muito diflcilde ser obtido. Basta dizer cabe?a deste crocodilo, e esperax que as bocas dos tti
que sao^uficientes^O mil para que _oj_o|ador sqaaceito no croco?dilos se abram e fechem antes de saltar para ESpaQOSClube de Exploradores do Harry Armadilha , com direito cabeca do proximo reptil. Em pouco tempo voce estara tranqui-e^i ^ma ,e r f Sj enviaf Par.a a ctivision (fabneante do lamente driblando as bocarras, como se elas fossem apenas A Tentando escapar de balas, voce se es-
videojogo) uma foto de seu televisor com o escore registrado. Mdras em um caminho • conde em espa?os que se abrem e fe-

Mais trigico que o choque com troncos rolantes, ou quedas  cham. Mas todo cuidado e pouco. Nesses espa-
em buracos, 6 ser abocanhado por um crocodilo, mordido por Nota. 0 Pirfaii i fabricado pela Aciivision, em cortucho, sendo compativel 50s voce nao ^uma cobra ou escorpiao ou afundar em areia movedl^a. Nestes nos sistemas Atari e Sears Tele-Games. Esta a venda nos videoclubes inffn ^ daTnmmaV?d chacasos o Harry morre, perdendo uma de suas tres chances de |ojas especializadas por Cr$ 25 mil, em media. £>lm e c^ta (£*23 rilcontinuar 0 percurso. ——  ma"se

S8ffpBga«g—IBB—, ]fl/^Cn Depois de filmarem shows musicais, v6RGIO Afonso Barbosa da Sil- 1^ I l-C bale, desfiles e pegas de teatro, a dupla 8va e engenheiro civil e seu cole- •IWJl' Dretende Dartir Dara uma esoecializacao: if:
ga, Marcus Garcez Machado,  „ _ _ _ ~ 7 _ recentemente fizeram um tape sobre inse- §
defxaram ha um ano a profis- DA BRINCADEIRA A PRODU^AO mina^o artificial de passaros. |

produtora de videocassetes. Sergio DE VIDEO E FOTOGRAFIA exibido no Mexico. Para a feitura do do-
tambem fotografo free-lancer, com'eQOU a cumentano nos discutirnos o texto, roteiro, g
se interessar por video casualmente, quan- 10(105 os detalhes com Pedro Nar-
dej encontrou Marcus em- um trabalho ———r„ diz Mar16 

n°S encomen 0 trabalho — 
j

video de brincadeira°—Cdiz Marcus. Fui HL ^ 
' ° vez mais trabalhos especializados como

fazendo filmes em Super 8, ate que comprei ^KT^wKSSBSSik # jFt. jBP jp o" esse sobre os passaros, sem contudo aban-
o equipamento e acabei entrando no nego- jKjjff §¦ 

g?nar 
as outras atividades — comenta 

^
to Numa conversa, na base da especulagao ^ 

| merciais 
— para as quais montam os desfi- 

^
servigos em videocassete e fotografia" IIP X especializados — Sergio e Marcus preten-
funciona em Sao Crist6vao, na Rua Curu- , . 1 dwn^avanQa^mais ainda e fazer a RGB i|

mantem uma equipe que trabalha com — Nossa pretensao e ampliar a empre-
publicidade, documentarios e filmes cienti- sa montando numa casa da Zona Sul um
ncos. estudio fotografico e todo 0 equipamento

— Geralmente n6s trabalhamos jun- : * de video. Assim, nossos clientes poderao
tos oferecendo, alem do tape profissional obter os servigos desejados de forma muito
do evento encomendado, as fotos para nos- ?'. m mais satisfatoria. Para nos tambem vai ser |
sos clientes. Mas fazemos os servigos em _] bem melhor, porque teremos todo 0 equi-
separado, se assim nos for pedido - expli- Sergio Afonso e MarCUS Machado Co^ho)° concentrado num 80 lugar'(Lilia Ica sergio.

^OQHO^DO
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AVENTURE-SE PELA SELVA

¦ No primeiro estágio você é um gorila que
tenta colorir os quatro cantos do quadro.

Nesse meio tempo, aparecerão galinhas que
você deve capturar para ganhar pontos. No
segundo estágio, você se transforma num
pintor com rolo perseguido por porcos
velozes. O jogo é da Parker Brothers,
chama-se Amidar e custa Cr$ 23 miL

• Tentando escapar de balas, você se es-
conde em espaços que se abrem e fe-

cham. Mas todo cuidado é pouco. Nesses espa-
ços você não deve demorar muito tempo, pois o
efeito de sua arma contra ós monstros que vão
surgindo acaba. O jogo é da CommaVid, cha-
ma-se Room of Doom e custa Cr$ 23 mil.

Depois de filmarem shows musicais,
balé, desfiles e peças de teatro, a dupla
pretende partir para uma especialização:
recentemente fizeram um tape sobre inse-
minação artificial de pássaros.

O filme sobre os pássaros vai ser
exibido no México. Para a feitura do do-
cumentário nós discutimos o texto, roteiro,
enfim, todos os detalhes com Pedro Nar-
delli, que nos encomendou o trabalho —
diz Marcus.

Nossa tendência é fazermos cada
vez mais trabalhos especializados como
esse sobre os pássaros, sem contudo aban-
donar as outras atividades — comenta
Sérgio.

Da publicidade de grandes lojas co-
merciais — para as quais montam os desfi-
les, contratam modelos (inclusive infantis)
fotografam e. filmam até documentários
especializados — Sérgio e Marcus preten-
dem avançar mais ainda e fazer a RGB
crescer bastante.

Nossa pretensão é ampliar a empre-
sa montando numa casa da Zona Sul um
estúdio fotográfico e todo o equipamento
de vídeo. Assim, nossos clientes poderãoobter os serviços desejados de forma muito
mais satisfatória. Para nós também vai ser
bem melhor, porque teremos todo o equi-
pamento concentrado num só lugar. (LíliaCoelho)

SÉRGIO 

Afonso Barbosa da Sil-
va é engenheiro civil e seu cole-
ga, Marcus Garcez Machado,
engenheiro mecânico. Os dois
deixaram há um ano a profis-
são para se dedicarem a uma

produtora de videocassetes. Sérgio, que é
também fotógrafo free-lancer, começou a
se interessar por vídeo casualmente, quan-
do encontrou Marcus em um trabalho
comum.

Eu também comecei a lidar com
vídeo de brincadeira — diz Marcus. Fui
fazendo filmes em Super 8, até que comprei
o equipamento e acabei entrando no negó-
cio. Um dia, quando estava filmando, apa-
receu o Sérgio para fazer as fotos do even-
to. Numa conversa, na-base da especulação
mútua, surgiu a nossa firma.

A empresa é a RGB — Imagem e Ação,
serviços em videocassete e fotografia e
funciona em São Cristóvão, na Rua Curu-
zu, 72. Ali, tanto Sérgio quanto Marcus
mantém uma equipe que trabalha com
publicidade, documentários e filmes cientí-
fleos.

Geralmente nós trabalhamos jun-tos oferecendo, além do tape profissionaldo evento encomendado, as fotos para nos-
sos clientes. Mas fazemos os serviços em
separado, se assim nos for pedido — expli-
ca Sérgio.

DA BRINCADEIRA A PRODUÇÃO

DE VÍDEO E FOTOGRAFIA

Sérgio Afonso e Marcus Machado



Domingo, 15 de maio de 1983 c. 11

l' *r-
Warn

/ \ sfeP""]
Blme de •nsta^ /

/ 
"*A.2£££ss,i"'* 

/

/ MeniS? ^teidereV" <* "* .Vj-h, / -
/ Ja Sof^P. todos

jK a;£L,
/ J'<%ter0^0,eci„^f?0 ein

®Te«nw%,/ -^oiva .Vervnf ' -^'oivo V«t -^lnp e
I Diane Km » coffl W<yvff^ro',c®-

'' 

^^LLOWE 

|

Mais Procurados

Os 10 fllmes mais procurados esta
semana nos videoclubes cariocas fo-

ram First Blood. Perdidos na Xoite. To¬
il as as Mulheres do Mundo. Victor on
Vitoria, The Thing, Monsenhor, Firefox.
A For^a do Destino e Golda.
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CABO X TV CONVENCIONAL

A

—~ ~ consultoria que atuou na pesquisa, "uma de incompetente e acaba sempre por de-
r ritz Utzeri boa parte da programagao das redes sistir.

de Nova loraue repetitive, chata e primaria". Para fazer 0 programa sao usados ta-
Para os padroes brasileiros, a progra- pes com os tropegos frequentes do presi-

Ha 

ancnnq rinis nnns fine, magao das redes nao e ruim, mas quando dente, como o que cometeu quinta-feira,
dos anarelhbs de TV dos se tem 12 canais de cabo 30 alcance da 30 cha™ar °i ^emlheiros de El Salvador
Fstarins Unidos tinham mao a media de audiencia das redes cai (queodeia)de lutadores pela hberdade .
endereco S de 16% e- <luando o numero de canais por Tal programa sena impensavel no BrasiL
nfa at trpfredes - CBS cabo sobe para 36, havera 34% menos <Ja imaginaram algo semelhante com O
aop p nbp Hoip mnita televisoressintonizadosnasredes,segun- Povo e o Presidente.). Mas mesmo as

ppntp m,,don deifanal eafatia de aSf do uma Pesquisa feita por uma agenda redes nos EU A,embora maiscausticasdo
cia^dastr^s ta^pa'a* 77%Omafor cie publicidade em Tulsa, no Oklahoma. Que no BrasiLnao podem (ou nao que-
responsavel por essa queda foi a TV por MasVTa ™r.teu do glga.nt® al?£a- esja Diante disso as televisoes comereiaisrahn mie sptnira de si comeca a comnetir longe. Nos EUA ha cerca de 8o milhoes de Lnante aisso. as leievisoes comerciaiscaDO que, segura ae si, comega a compear ° tpwican O merrado das eran- — Que nao dispoem, como por exemplo ocom as redes em seu temtono — novelas, casas com teievisaa <J mercaao aas gran nisnev channel de 450 desenhos ineditosminiq"!prie<; e filmes fpitos so Dara a tele- des redes ainda abrange 65 milhoes de uisney onannei, ae40U aesennos meaiiosmimssenes e fllmes feitos so para a tele ^ .. h, 4g milhs6es de domiciiios em TV para mostrar - so tem dois caim-

As redes embora Drocurem manter servidos por cabo nos EUA, dos quais 29 nhos. melhorar o telejornalismo e investiras reaes, emDora procurem manier mjihnp*; iri acdnam rppnilarmpnte canais macigamente em mimssenes. Na semanaimpressao de que nada mudou, tendo miinoes ja assinam reguiarmenie canais v, NBC conseeuiu deixar DorinMiicivo vivirin (rponrips mnmpntns nns pagos, como o HBO. Cinemax e outros. passaaa. a iNuo conseguiu aeixar porinclusive vivido grandes momentos nos ^ fL-.ripnHa riecsec panais p rresoer Em dois dias seu eterno terceiro lugar entre
ultimos meses (pnncipalmente a ABC, a tendencia desses canais e crescer. tm erandes ao exibir a minisserie Vn« vinins da Hnorra 85, o cabo devera estar presente em 66 as lres granaes, ao exioir a miniss«ne v.
com os senados Os ventos da ouerra - ri , americanos uma produpao de 13 milhoes de dolaresThornbirds, este visto por 110 milhoes de ESte e o orimeiro ano de crescimen- 'cerca de Cr$ 6 bUhoes) que conta a
amencanos) estao preocupadas e mves- _cp pm^^Mp^crescmnen invasjl0 da terra extraterrenos e a

^ S=f»S'ao51SSS.anda0c,aLa™onS ?Sta luta 
dos "terraqueos" para expulsd-los.

mes'inas«,apoperas(novalaslesenados rentavel dos cables Com 12 Ubm*
que se repetem ano ap6s ano. Tudo indi- assinantes cativos nos EUA o HBO pode —» o momento. as tres redes
ca que nos proximos anos as coisas vao ra Sastar ^aJs„ne^i?, 1 tem duas duzias de minis-
melhorar muito no video americano. (cerca de Cr$ 30 bilhoes) nos proximos I gg^es prontas — um total

Nos ultimos meses, o telespectador dois anos na producao de mimssenes I depgjgmenos 150horasde
dos EUA deu motivos de preocupagao as estreladas por Elizabeth Taylor. James I televisao — a um custo su-
redes. Um estudo feito'na Nova Inglaterra Stewart, Bctte Davis. Laurence Olivier, ^ perior a 300 milhoes de do-
e no Kansas (regioes com acesso as tres Jodie foster. Omar fanann e muuos ou- lares (cerca de d-$ 150 bilhoes), ou seja,
grandes redes e com servigos de cable tr°s- °s lt.er'}as va0 aeIaf. a^„58r„„„ mais de dois milhoes de dolares por hora.
com op?ao para mais de 30 canais), mos- ™uerrf ale Cada rede procurara (nas series, soap
trou que mais da metade dos pr-ogramas 1 he Blood ot otners, paseaao num iivio operas e ate nos noticiarios) ampliar o

. ; escolhida ao acaso, obedecendo a um "e Simone de Beauvoir e que sera aingi- seu publico. Atualmente a CBS, lider de
I impulso de momento (o que seria bastan- do por Claude onaoroi. audiencia. volta a sua programaQao mais
I te para matar qualquer novela). Pior: so A formula devera ser seguida pela para 0 publico "maduro e conservador",
| um tergo dos espectadores fica ate o final maiona dos cables, a comegar pelo ™w enquanto as outras duas redes, principal-
J do programa. Cerca de 40% mudam de ;?uf Promete um programa semanal mente a ABC. procuram captar uma au-

canal freqtientemente, a procura de coisa com Mlc^ Jagger-Com 1SS0 d^^^ena subir ,jiencia mais jovem.
melhor, e a metade dos espectadores sim- numero de seus assinantes hoje estacio- para J crjador do novo cjci0 ,je minis-
plesmente sai da sala pelo menos uma 5a «i em quatr° V' series, Brandon Stoddard, presidente da
vez durante 0 programa, mesmo que nao de fllmes recentes, transmitidos sem in- Abq> as redes terao que trabalhar mais e
seja hora dos comerciais. tervalo. ja existem programas vanados mais para conseguir espectadores, pois o

= O cabo atrapalha ainda mais. Cerca de como Fraggle Rock, que usa os mesmos g0sto do publico esta ficando sofisticado
dois tergos dos espectadores do MTV, que personagens do Muppet Show e faz enor- e as possibilidades de escolha mais am-

i exibe rock 24 horas por dia, sintonizam me sucesso entre as cnangas. Os progra- p]as Qom apenas duas minisseries para

I 

esse canal durante os intervalos comer- ®as humonsticos nao sao autocensuia- eSj-e verao, a ABC vai, mesmo assim, ser
ciais das redes, 70% voltam a programa- dos como n^ redes. Not Necessarily the reSponsavel pela grande curiosidade do
gao da TV convencional apos 0 intervalo, News (Nao Necessanamente Noticias) an0; um serjado de cinco horas de dura-
mas 20% fleam ouvindo musica, enquan- extremamente caustico com1 rteagan, aQ estreiado apenas por indios, com 0

1 to outros 10% vao para outros canais. ?,0mi SItt mu e e com 0 titulo O Guerreiro Mistico, baseado no
Um quadro parecido foi encontrado Faui0 IL livro Hanta Yo que conta uma histdria

8 pela Associagao Nacional das Emissoras ambientada entre os indios amencanos
I de TV dos EUA, num estudo estatistico antes do descobnmento. Em outro sena-
I divulgado no mes passado. Cerca da me- programa usa na TV do a errussora contara o que acontecena

tade dos 1 mil 500 telespectadores sele- M ^ mesmo recurso utilizado com uma pequena cidade dos EUA de-
cionados respondeu que esta "insatisfei- B| nas chamadas "fotofofo- pois de um ataque nuclear.

1 ta" com a programagao das redes de TV. ¦ B cas" da decada de 60. — Mas o que vai acontecer quando
S Ha seis anos, num estudo igual, apenas m. W imagem e real, as falas estiverem no ar pelo menos la mimsse-

28% expressaram insatisfagao. tambem, mas elas sao nes? -pergunta David Wolpher, ele mes-
Pntrp a* rritiras os esnectadores che- montadas ou inseridas, por exemplo, nu- mo produtor das senes mais bem-sucedi-

earam^cham^ a Droeramaclo das redes ma entrevista ficticia, com um resultado das: Raizesya exibida no Brasil) e Thorn-
de "Uxo" Pot outro S se em 1977 hilariante. Reagan e 0 personagem favon- birds. - Todos estarao jogando o mesmo
metade do?teSctadores americanos to. Um dos quadras mostra um diretor de jogo e quem jogar melhor ganha - res-
m dfzia • satisfeita^ aEora s6 um tergo da TV dando o ponto ao Presidente, que se ponde. Ate agora, so uma coisa e certa: o
ludilncia mlntlm' a mesma satisflcao atrapalha todo e nao consegue nunca grande yencedor do jogo— qualquer que
SpmnriTlnta Rnwen ^ice^residente da acertar a sua fala, para desespero do seja o resultado para as redes ou para o

I McHugh e Hoffman umaPemPresa de diretor, que joga papel pro alto, 0 chama cable - sera 0 telespectador amencano. 
^

I

Cláudio Paiva
JORNAL DO BRASIL

TV POR

QUEM SAI GANHANDO É O TELESPECTADOR

Fritz Utzeri
de Nova Iorque

HÁ 

apenas dois anos. 90%
dos aparelhos de TV dos
Estados Unidos tinham
endereço certo de sinto-
nia: as três redes — CBS,
ABC e NBC. Hoje, muita

gente mudou de canal e a fatia de audièn-
cia das três caiu para 77%. O maior
responsável por essa queda foi a TV por
cabo que, segura de si, começa a competir
com as redes em seu território — novelas,
minisséries e filmes feitos só para a tele-
visão.

As redes, embora procurem manter a
impressão de que nada mudou, tendo
inclusive vivido grandes momentos nos
últimos meses (principalmente a ABC,
com os seriados Os Ventos da Guerra e
Thorabirds, este visto por 110 milhões de
americanos) estão preocupadas e invés-
tindo maciçamente em novas minissé-
ries, pois o público anda cansado das
mesmas soap operas (novelas) e seriados
que se repetem ano após ano. Tudo indi-
ca que nos próximos anos as coisas vão
melhorar muito no video americano.

Nos últimos mesés, o telespectador
dos EUA deu motivos de preocupação às
redes. Um estudo feito na Nova Inglaterra
e no Kansas (regiões com acesso às três
grandes redes e com serviços de cable
com opção para mais de 30 canais), mos-
trou que mais da metade dos pr-ogramas é
escolhida ao acaso, obedecendo a um
impulso de momento (o que seria bastan-
te para matar qualquer novela). Pior: só
um terço dos espectadores fica até o final
do programa. Cerca de 40% mudam de
canal freqüentemente, à procura de coisa
melhor, e a metade dos espectadores sim-
plesmente sai da sala pelo menos uma
vez durante o programa, mesmo que não
seja hora dos comerciais.

O cabo atrapalha ainda mais. Cerca de
dois terços dos espectadores do MTV, que
exibe rock 24 horas por dia, sintonizam
esse canal durante os intervalos comer-
ciais das redes, 70% voltam à programa-
ção da TV convencional após o intervalo,
mas 20% ficam ouvindo música, enquan-
to outros 10% vão para outros canais.

Um quadro parecido foi encontrado
pela Associação Nacional das Emissoras
de TV dos EUA, num estudo estatístico
divulgado no mês passado. Cerca da me-
tade dos 1 mil 500 telespectadores sele-
cionados respondeu que está "insatisfei-
ta" com a programação das redes de TV.
Há seis anos, num estudo igual, apenas
28% expressaram insatisfação.

Entre as criticas, os espectadores che-
garam a chamar a programação das redes
de "lixo". Por outro lado, se em 1977 a
metade dos telespectadores americanos
se dizia "satisfeita", agora só um terço da
audiência mantém a mesma satisfação.
Segundo John Bowen, vice-presidente da
McHugh e Hoffman, uma empresa de

consultoria que atuou na pesquisa, "uma
boa parte da programação das redes ê
repetitiva, chata e primária".

Para os padrões brasileiros, a progra-
maçáo das redes não é ruim, mas quando
se tem 12 canais de cabo ao alcance da
mão a média de audiência das redes cai
16% e, quando o número de canais por
cabo sobe para 36, haverá 34% menos
televisores sintonizados nas redes, segun-
do uma pesquisa feita por uma agência
de publicidade em Tulsa, no Oklahoma.

Mas a morte do gigante ainda está
longe. Nos EUA há cerca de 85 milhões de
casas com televisão. O mercado das gran-
des redes ainda abrange 65 milhões de
casas, mas já há 49 milhões de domicílios
servidos por cabo nos EUA, dos quais 29
milhões já assinam regularmente canais
pagos, como o HBO. Cinemax e outros. E
a tendência desses canais é crescer. Em
85, o cabo deverá estar presente em 66
milhões de lares americanos.

— Este é o primeiro ano de crescimen-
to real para nós — diz com orgulho Michel
Fuchs, um dos diretores do HBO. o mais
rentável dos cables. Com 12 milhões de
assinantes cativos nos EUA. o HBO pode-
rã gastar mais de 60 milhões de dólares
(cerca de Cr$ 30 bilhões) nos próximos
dois anos na produção de minisséries,
estreladas por Elizabeth Taylor. James
Stewart, Bette Davis. Laurence Olivier,
Jodie Foster. Omar Shariff e muitos ou-
tros. Os temas vão desde a Segunda
Guerra até fórmulas sofisticadas como
The Blood of Others, baseado num livro
de Simone de Beauvoir e que será dirigi-
do por Claude Chabrol.

A fórmula deverá ser seguida pela
maioria dos cables. a começar pelo Show-
time, que promete um programa semanal
com Mick Jagger. Com isso deverá subir o
número de seus assinantes, hoje estacio-
nado em quatro milhões. No HBO, além
de filmes recentes, transmitidos sem in-
tervalo. já existem programas variados
como Fraggle Rock. que usa os mesmos
personagens do Muppet Show e faz enor-
me sucesso entre as crianças. Os progra-
mas humorísticos não são autocensura-
dos como nas redes. Not Necessarily the
News (Não Necessariamente Noticias) é
extremamente cáustico com Reagan.
com sua mulher e até com o Papa João
Paulo II.

O 

programa usa na TV o
mesmo recurso utilizado
nas chamadas "fotofofo-
cas" da década de 60. A
imagem é real, as falas
também, mas elas são

montadas ou inseridas, por exemplo, nu-
ma entrevista fictícia, com um resultado
hilariante. Reagan é o personagem favori-
to. Um dos quadros mostra um diretor de
TV dando o ponto ao Presidente, que se
atrapalha todo e não consegue nunca
acertar a sua fala, para desespero do
diretor, que joga papel pro alto, o chama

de incompetente e acaba sempre pior de-
sistir.

Para fazer o programa são usados ta-
pes com os tropeços freqüentes do presi-
dente, como o que cometeu quinta-feira,
ao chamar os guerrilheiros de El Salvador
(que odeia) de "lutadores pela liberdade".
Tal programa seria impensável no Brasil.
(Já imaginaram algo semelhante com O
Povo e o Presidente?). Mas mesmo as
redes nos EUA, embora mais cáusticas do
que no Brasil, não podem (ou não que-
rem) ir tão longe.

Diante disso, as televisões comerciais
— que não dispõem, como por exemplo o
Disney Channel, de 450 desenhos inéditos
em TV para mostrar — só têm dois cami-
nhos: melhorar o telejornalismo e investir
maciçamente em minisséries. Na semana
passada, a NBC conseguiu deixar por
dois dias seu eterno terceiro lugar entre
as três grandes, ao exibir a minissérie V.
uma produção de 13 milhões de dólares
(cerca de CrS 6 bilhões) que conta a
invasão da terra por extra terrenos e a
luta dos "terráqueos" para expulsá-los.

NO 

momento, as três redes
têm duas dúzias de minis-
séries prontas — um total
de pelo menos 150 horas de
televisão — a um custo su-
perior a 300 milhões de dó-

lares (cerca de CrS 150 bilhões), ou seja,
mais de dois milhões de dólares por hora.
Cada rede procurará (nas séries, soap
operas e até nos noticiários) ampliar o
seu público. Atualmente a CBS, líder de
audiência, volta a sua programação mais
para o público "maduro e conservador",
enquanto as outras duas redes, principal-
mente a ABC. procuram captar uma au-
diència mais jovem.

Para o criador do novo ciclo de minis-
séries, Brandon Stoddard. presidente da
ABC, as redes terão que trabalhar mais e
mais para conseguir espectadores, pois o
gosto do público está ficando sofisticado
e as possibilidades de escolha mais am-
pias. Com apenas duas minisséries para
este verão, a ABC vai, mesmo assim, ser
responsável pela grande curiosidade do
ano: um seriado de cinco horas de dura-
ção. estrelado apenas por índios, com o
título O Guerreiro Místico, baseado no
livro Hanta Yo. que conta uma história
ambientada entre os índios americanos
antes do descobrimento. Em outro seria-
do a emissora contará o que aconteceria
com uma pequena cidade dos EUA de-
pois de um ataque nuclear.

— Mas o que vai acontecer quando
estiverem no ar pelo menos 15 minissé-
ries? — pergunta David Wolpher, ele mes-
mo produtor das séries mais bem-sucedi-
das: Raízes (já exibida no Brasil) e Thorn-
birds. — Todos estarão jogando o mesmo
jogo e quem jogar melhor ganha — res-
ponde. Até agora, só uma coisa é certa: o
grande vencedor do jogo — qualquer que
seja o resultado para as redes ou para et
cable — será o telespectador americano.

Mais Procurados

• 
Os 10 filmes mais procurados esta
semana nos videoclubes cariocas ío-

ram First Blood. Perdidos na Noite. To-
das as Mulheres do Mundo. Vlctor ou
Vitória, The Thing, Monsenhor, Firefox.
A Força do Destino e Golda.
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Hugo Gomez Endoidou (I Love You, Alice B.
Toklas). Americano (68) de HyAverback. com Peter Sellers.Sangue Por Sangue conta as (Cor)

peripecias do unico sobrevivente
do massacre de Forte Alamo, e mgr ^ % ® #>« »A* WM
em Coragem de Mulher. Linda

preconceito pa« poder^ ganhar

Boetticher. com G.enn Ford. ^ powe||_ com june A||y^
21 h30min — Canal 4 — A Que- |°£ ^anal 9 - Com a Morte

Banv*Shear, com William sjfc ^ 
~ 

^ana! Uj de
ner. (Cor) Paixoes (Beulah Land). I Pane

Mulher (The $5.20 an Hour aiui/i™;.. a n Dream) Americano (79) de Russ
Mayberry. com Linda Lavia. (Cor)

Far-west com toques humo-
risticos, Gigantes em Luta reu-
ne John Wayne e Kirk Douglas
num ataque a carroga cheia de
ouro. enquanto Peter Sellers
abandona o conservadorismo
em 0 Abilolado Endoidou.
14h40min — Canal 4 — Mala-
baristas llimitados (Stunts Un-

AO 

voltar da II Guerra Mundial, apos Noite Nupcial foi o 39° filme de Gary Cooper, que NTedham.A^omanchip9) Mayer'
quatro anos de ausencia, durante os com ele retornou aos estudios de Samuel Goldwyn, (Cor)
quais rodou documentarios, John Ford agora na condicjao de astro, e o primeiro de seus sete 21 h — Canal 9 — Gigantes em
retomou o vigor de suas obras anteriores encontros com Walter Brennan, que o ofuscaria em Luta ,The War Wa9°n) Ameri-
com Fomos os Sacrificados e Paixao dos Galante Aventureiro. Em Wedding Night e contado W de B"rt Kennedy, com
Fortes. Mas, depois, parecia exausto ou drama de uma jovem, filha de colonos poloneses radi- 24h — Canal 4 — o Abiloladona melhor das hipoteses sem inspiraijao, embora, mes- cados no Connecticut, que se apaixona por escritormo quando nao acertasse no alvo, o resultado fosse casado que procura material para escrever um livro

superior a media de seus colegas. Em 1952, Ford voltou sobre a imigragao polonesa no Estado. A quimica entre - ' -- --- •
a velha forma, desta vez com um trabalho a altura dos Cooper e Anna Sten provocou na tela uma reagaode sua melhor fase: Depois do Vendaval. Com a ajuda discreta e os criticos, que no ano anterior nao haviam
do seus habituais roteirista (Frank Nugent) e fotografo gostado da Nana da atriz, receberam o filme sem muita ~
(Winton C.Hoch), Ford foi ao fundo de suas origens vibracjao, o que sem duvida contribuiu para o fim '
para criar uma especie de versao irlandesa de A prematura de sua carreira. King Vidor conduz com sua - <» >3?^
Megera Domada, de Shakespeare. Os cenarios nem habitual sensibilidade e Helen Vinson se destaca na I ""'T ' (sabado, no 7,
sempre fazem jus a qualidade geral, mas nunca se viu mulher de Cooper. °s 23h*
tamanha concentragao de humor e charme irlandeses, r, . ^ t ^ I . „, *s-
so faltando, para completar o quadro, os famosos A1, 

PnDm 
F\ 

01,t0 ad^ptfa?°es 
f 

°5ras d!, Edgar • W B|
leprechauns (duendes brincalhoes que, quando apri- Allan PoeJel^ pelo produtor-diretor Roger Corman ^ - U
sionados, revelam o local de tesouros) do folclore local. or^amento modesto J.es^SteroSJtoriSSrtS f 1 Si t
McLagkm. romance!' a°rargo da dSL^Ma^een em Cinemascope. Sofre de um ritmo lento, mas em &>?.-¦1 >
O'Hara, e comedia, proporcionada pela irreverencia do compensaQao conta com um bom diretor de arte, <¦
insuperavel Barry Fitsgerald, que tem na cena no Daniel Haller que possibilita um final tenso e espetacu- | - fibgj ¦„ -
quarto do casal um momento antologico. Um filme lar> sem falar numa seqiiencia de pesadelo filmada if jm/' %irresistivel. maneira expressionista. - $ 3/m > *

¦wWSk \ ^

Hugo Gomez
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Resolvidas
as disputas
que os
separavam,
John
Wayne e
Maureen
0'Hara
decidem
casar em
Depois do I
Vendaval
(canal 7,
17h30min)

AO 

voltar da II Guerra Mundial, após
quatro anos de ausência, durante os
quais rodou documentários, John Ford
retomou o vigor de suas obras anteriores
com Fomos os Sacrificados e Paixão dos
Fortes. Mas, depois, parecia exausto ou

na melhor das hipóteses sem inspiração, embora, mes-
mo quando não acertasse no alvo, o resultado fosse
superior à média de seus colegas. Em 1952, Ford voltou
à velha forma, desta vez com um trabalho à altura dos
de sua melhor fase: Depois do Vendaval. Com a ajuda
de seus habituais roteirista (Frank Nugent) e fotógrafo
(Winton C.Hoch), Ford foi ao fundo de suas origens
para criar uma espécie de versão irlandesa de A
Megera Domada, de Shakespeare. Os cenários nem
sempre fazem jus à qualidade geral, mas nunca se viu
tamanha concentração de humor e charme irlandeses,
só faltando, para completar o quadro, os famosos
leprechauns (duendes brincalhões que, quando apri-
sionados, revelam o local de tesouros) do folclore local.
Há brigas vigorosas, como a de Wayne com Victor
McLaglen, romance, a cargo da deliciosa Maureen
0'Hara, e comédia, proporcionada pela irreverência do
insuperável Barry Fitsgerald, que tem na cena no
quarto do casal um momento antológico. Um filme
irresistível.

Noite Nupcial foi o 39° filme de Gary Cooper, que
com ele retornou aos estúdios de Samuel Goldwyn,
agora na condição de astro, e o primeiro de seus sete
encontros com Walter Brennan, que o ofuscaria em O
Galante Aventureiro. Em Wedding Night é contado o
drama de uma jovem, filha de colonos poloneses radi-
cados no Connecticut, que se apaixona por escritor
casado que procura material para escrever um livro
sobre a imigração polonesa no Estado. A química entre
Cooper e Anna Sten provocou na tela uma reação
discreta e os críticos, que no ano anterior não haviam
gostado da Naná da atriz, receberam o filme sem muita
vibração, o que sem dúvida contribuiu para o fim
prematuro de sua carreira. King Vidor conduz com sua
habitual sensibilidade e Helen Vinson se destaca na
mulher de Cooper.

Primeira das oito adaptações de obras de Edgar
Allan Poe feitas pelo produtor-diretor Roger Corman
nos anos 60, O Solar Maldito não esconde ter tido um
orçamento modesto, apesar de rodado (originalmente)
em CinemaScope. Sofre de um ritmo lento, mas em
compensação conta com um bom diretor de arte,
Daniel Haller que possibilita um final tenso e espetacu-
lar, sem falar numa seqüência de pesadelo filmada ã
maneira expressionista.

DEPOIS DO VENDAVAL
TV Bandeirantes — 17h30min

(The Quiet Man) — Produção norte-
americana de 1952, dirigida por John Ford.Elenco: John Wayne. Maureen 0'Hara, BarryFitzgerald. Victor McLaglen, Ward Bond, Mil-dred Natwíck, Arthur Shields, Jack McGowran,Francis Ford. Charles Fitzsimmons, SeanMcCIory. Colorido (129 min).

Depois de matar um adversáriodurante uma luta, campeão de boxe (Way-ne) retorna à Irlanda, sua terra natal, á
procura de paz, mas tem de enfrentar as
provocaçõs do valentão da aldeia (McLa-
glen), por cuja irmã se apaixona, o quecomplica ainda mais a situação. Oscar demelhor direção e fotografia a cores.ROBIN HOOD, O INVENCÍVEL

TV Record — 20h15min
(Sword of Sherwood Forest) — Produçãobr/tánica de 1961, dirigida por Terence Fisher.Elenco; Richard Greene, Peter Cushing, NigelGreen, Richard Pasco, Sarah Branch, NiallMacGinnis, Oiver Reed. Edwin Richfield. Colo-rido (80minJ
? * Antes de morrer homem ferido fogepara a floresta de Sherwwd reduto de Robin

Hood (Greene), e revela a existência de uma
conspiração do sinistro Conde de Newark
(Cushing) contra o arcebispo de Canter-
bury.

A NOITE NUPCIAL
TV Globo — 23h15min

(The Wedding Night) — Produção norte-
americana de 1935, dirigida por King Vidor.Elenco: Gary Cooper, Anna Sten. Helen Vison,Ralph Bellamy. Sig Rumann, Walter Brennan.Esther Dale, Agnes Anderson. Preto e branco
(83min).

Deixando a mulher (Vinson) em seu
apartamento de Nova Iorque, escritor (Coo-
per) volta à sua fazenda no Connecticut
para escrever um livro sobre os imigrantes
poloneses. Conhece assim uma jovem po-lonesa, Manya (Sten), por quem se sente
atraído e que se torna a musa inspiradorade sua obra.

COM O BEBÊ SOMOS SEISTV Bandeirantes — 23h30min
(And Baby Makes Six) — Produção norte-americana de 1979. dirigida por Warris Hus-sem. Elenco: Maggie Cooper. Colleen De-

vvhurst, Warren Oates, Timothy Hutton, Mil-dred Dunnock. Mason Adams, Al Corley. Colorido (85 min)
+? Aos 46 anos, mãe de três filhos jácrescidos descobre que está novamente
grávida. Receando instabilidade na vidafamiliar, todos, inclusive o marido, a acon-selham a abortar, mas ela se recusa, deter-minada a ter mais um bebê.

O SOLAR MALDITO
TV Record — 24h

(TNe House of Usher) — Produção norte-
americana de 1960, dirigida por Roger Corman.
Elenco: Vicente Price, Mark Damon, MyrnaFahey. Harry Elerbe, Biil Borzage, Mike Jordan.Colorido (85 min)
?* Ao visitar a noiva (Fahey) em Boston,um rapaz (Damon) conhece o irmão dela,Roderick (Price), e vem a saber que umamaldição pesa há anos sobre a família.Oposto aos planos de casamento da irmã,
este lança mão de recursos macabros paraimpedir que ela dê continuidade ao sanguemaldito dos Usher. Baseado em conto deEdgar Allan Poe.

Sangue Por Sangue conta as
peripécias do único sobrevivente
do massacre de Forte Álamo, e
em Coragem de Mulher, Linda
Lavin enfrenta o machismo e o
preconceito para poder ganharmais numa fábrica.
14h40min — Canal 4 — Vitória
do Silêncio (Silent Victory:
The Kitty 0'Neill Story). Ameri-
cano (79) de Lou Antonio, com
Stockard Channing. (Cor)
21 h — Canal 9 — Sangue Por
Sangue (The Man From the
Alamo) Americano (53) de Budd
Boetticher, com Glenn Ford.
(Cor)
21h30min — Canal 4 — A Que-
da do Vôo 401 (The Crash of
Flight 401). Americano (78) de
Barry Shear, com William Shat-
ner. (Cor)
24h — Canal 4 — Coragem de
Mulher (The $5.20 an Hour
Dream) Americano (79) de Russ
Mayberry, com Linda Lavin. (Cor)

Far-west com toques humo-
rísticos. Gigantes em Luta reú-
ne John Wayne e Kirk Douglas
num ataque à carroça cheia de
ouro, enquanto Peter Sellers
abandona o conservadorismo
em O Abiloiado Endoidou.
14h40min — Canal 4 — Mala-
baristas Ilimitados (Stunts Un-
limited). Americano (79) de Hal
Needham, com Chip tviayer
(Cor)
21 h — Canal 9 — Gigantes emLuta (The War Wagon). Ameri-
cano (67) de Burt Kennedy. com
John Wayne. (Cor)
24h — Canal 4 — O Abiloiado

Endoidou (I Love You, Alice B.
Toklas). Americano (68) de Hy
Averback. com Peter Sellers
(Cor)

Refilmagem de Aconteceu
Naquela Noite, Só Por Uma
Noite é bastante inferior ao origi-
nal, e James Garner vive com
inesperada empatia um homem
com problemas existenciais no
Oklahoma de 1952 em O Longo
Verão.
14h40min — Canal 4 — Só Por
Uma Noite (You Can't Run
Away From It). Americano (56)
de Dick Powell, com June Ally-
son. (Cor)
21 h — Canal 9 — Com a Morte
no Olhar (Cor)
22h — Canai 11 — Saga de
Paixões (Beulah Land). I Parte.
Americano (79), de Virgil Vogel,
com Leslie Ann Warren. (Cor)
01h10min — Canal 4 — O Lon-
go Verão (The Long Summer
of George Adams). Americano
(81) de Stuart Margoiin, com Ja-
mes Garner. (Cor)

Aventura de capa-e-espada. OEspadachim é estrelado por Lar-
ry Parks, uma das vítimas domacartismo, e Roman Polanski.
então casado com Sharon Tate.
destila seu humor sardònico emA Dança dos Vampiros.
14h40min — Canal 4 — 0 Espa-
dachim (The Swordsman)
Americano (48) de Joseph H.Lewis, com Larry Parks. (Cor)21 h — Canal 9 — Bruce Lee,
Invencível Mestre. Chinês
(Hong-Kong). (Cor).

yves Montand
vê-se livre de
amante
dominadora em
Encurralado
Para Morrer

^rogranjação de 
GHoje



JORNAL DO BRASIL TV Domingo, 15 de maio 1983 ~ '

os 
cHlrms 

deFHoje (f| 
iff

-^hr^fflES owt5^—

CANAL 
2 TV EDUCATIVA

^^STo^ss. IitesKiriyir: sisarsrr&ssPaixoes (Beulah Land) II Parte. Cotacao do leitor: ??? (3 votos). interpretes da musica serlaneja. Apre- nas prsdarias norte-americanas e a in- Jarbas Manz. Geny Araup. Joroe^ no-
Americano (79) de Virgil Vogel, sentacao de Inezita Barroso e Moraes vestida do homem no seu mek> berto. Manstela, Carlos Wagner. » B
com Leslie Ann Warren. (Cor) 10:15 ? PATATI-PATATA. Transmis- Sarmento. Cotagao do leitor: ????? ambiente. Pinguim. Sobre um grupo de Samba. Marqumhos. M»gue . rapga. eo-
24h — Canal 4 — A Dan pa dos WM sao para recepgao organizada pela Se- (5 votos). aves com maneirismos semelhantes ao tre outros. Apresentacaooe Larrne.sa
Vampiros (The Fearless Vam- cretaria Estadual de Educagao. Cotagao 13:00 ? ERA UMA VEZ. Hoje: Mar- do homem. Cotagao do ieitor: Alves e Rouxinol. Cotagao 00 *e«tor-
pire Killers). Americano (67) de do leitor: ??? (14 votos). celo, Marmelo Martelo. Cotagao do ????? (24 votos). ????? (16 votos).

GowrannP?Cor)k'- 
^ ^ 

10:31 ? TELECURSO 
J 

GRAU Geo- 0**^0 INFANTIL. Hoje: O "»:00 ? RELATORS 2. Hoje: Radio
IB grafia n 38. Cotagao do leitor. Grande Lugar. Texto e Dire- Amador. Documentano.

1 llr*^ S1G 3siiB IB ***** (10 votos). gaode James Janssen. Com P—-
¦¦ 10:45 g TELECURSO 2° GRAU. Re- Freire, Alice Araujo. Sergio

Doris Day e uma empresaria HQ capitulagao de Lingua Portuguesa n° 19. entre outros. •
decidida em Viuvinha Indoma- |9 Literature n° 19. Histbria e Geografia 15:00 ? RELEMBRANQAS
vel; A Casa da Noite Eterna e n„s 37 e 38 Cctagao do leitor: Um Velho Jornal. Roteiro.
filme de horror em torno do psi- ***** (10 votos) Lobo.
quismo. e Peter Sellers vive tres ***** . u
papeis diferentes, inclusive um -
nazista louco, em Dr Fantastico. IB
14h40min — Canal 4 — Viuvi- |Hnha Indomavel (It Happened to Hj
Jane). Americano (59) de Ri- H|
chard Quine. com Dons Day.

^^—

CANAL 7 REDE BANDEIRANTES

7:45 C TELECURSO RURAL . Educa- de vanedades. Apresentagao de Agosti- ^^'°s0^x^U^s^Dh^ Ti S'T^teU^T^e C^Z
tivo Cotagao do leitor ***** (9 nho Zaccaro. Participagao especial de .om exa' re nlos 6 I linho. o herdeiro mus>cal oe Water

Elias Gleiser p,m„ni: Azevedo. Cotagao do fetor ***'52
10:45 ? FUTEBOLINTERNACIONAL Joao Sele^o votos>AO VIVO Jogo Roma x Torino Cam- Les<e x A^resenta^ao 22:30 ? CRITICA E AUTOCRfTTCA
peonato Italiano Convidado Especial ^ ^jvaro Jose Jomalistico de entrevistas Acresema-
Antera Grecco. Narragao de Edgar de gao de Rcceno Mulfer Fit*). Te"ia
Mello Filho e comentarios de Pedro 16:30 ? FESTIVAL HB Desenhos Brasil. Um Pais do Terceiro Mundo.!.H7 nirptn rip Roma 17;3o 

? S ESS AO ESPECIAL Filme Convidados Wayne Selchere Luciano
Depois do Vendaval. Coutinho. Cotagao do -frtor *** 23

iiAtncl
20:00 ? HEBE. Programa de vaneda¬
des Apresentagao de Hebe Camargo.
Convidados Erasmo Carlos. Eliana Pit-

CANAL 2 TV EDUCATIVA

REDE BANDEIRANTES

22h — Canal 11 — Saga de
Paixões (Beulah Land). II Parte.
Americano (79) de Virgil Vogel.
com Leslie Ann Warren. (Cor)
24h — Canal 4 — A Dança dos
Vampiros (The Fearless Vam-
pire Killers). Americano (67) de
Roman Polanski, com Jack Mac-
Gowran. (Cor)

Dons Day é uma empresária
decidida em Viuvinha Indomá-
vel; A Casa da Noite Eterna é
filme de horror em torno do psi-
quismo. e Peter Sellers vive três
papéis diferentes, inclusive um
nazista louco, em Dr Fantástico.
14h40min — Canal 4 — Viuvi-
nha Indomável (It Happened to
Jane). Americano (59) de Ri-
chard Quine, com Dons Day
(Cor)
21 h — Canal 9 — A Casa da
Noite Eterna (Legend of Hell
House) Britânico (73) de John
Hough. com Roland Culver (Cor)
22h — Canal 11 — Saga de
Paixões (Beulah Land) III Par-
te Americano (79) de Virgil Vo-
gel, com Leslie Ann Warren.
(Cor)
24h — Canal 4 — Unidos Por
Um Ideal (Casey's Shadow).
Americano (78) de Martin Ritt,
com Walter Matthau (Cor)
2h — Canal 4 — Dr Fantástico
(Dr Strangelove). Americano
(64) de Stanley Kubrik. com Pe-
ter Sellers. (Cor)

Gian Maria Volante põe à pro-
va uma sinistra teoria em Invés-
tigação Sobre Um Cidadão
Acima de Qualquer Suspeita;
quando pensava estar finalmen-
te livre, Yves Montand descobre
que está Encurralado Para
Morrer, melhor estréia de hoje,
e Rubens de Falco encarna o
Coronel Delmiro Gouveia, as-
sassinado por interesses comer-
ciais.
14h — Canal 4 — O Tirano da
Fronteira (Savage Wildemess)
Americano (55) de Anthony
Mann, cora Victor Mature. (Cor)
21h — Canal 9 — Investigação
Sobre Um Cidadão Acima de
Qualquer Suspeita (Indagine
Su un Cittadino Al Sopra.Di
Ogni Sospetto) Italiano (70) de
Elio Petri, com Gian Maria Volen-
té. (Cor)
21h20min — Canal 4 — Corrup-
ção Branca (The Lazarus Syn-
drome). Americano (79) de Jerry
Thorpe, com Louis Gosset Jr
(Cor)
22h — Canal 11 — Os Reis do
King-Fu Contra o Louco do Ka-
ratè (The Crazy Instructor).
Chinês (Hong-Kong), com Pai
Ying. (Cor)
23h — Canal 7 — Encurralado
Para Morrer (La Menace). Fran-
cês (77) de Alain Corneau (Cor)
23h — Canal 9 — Será Que Ela
Agüenta? Brasileiro, de Roberto
Mauro, com Ubiratan Gonçalves.
(Cor)
23h20min — Canal 4 — A Gran-
de Fuga do Comunismo (Esca-
pe to the Sun). Israelita-franco-
alemão (72) Menahem Goland.
com Laurence Harvey (Cor)
1h20min — Canal 4 — Cidade
dos Anjos (Angel City) Ameri-
cano (80) de Philip Leacock, com
Raloh Waite. (Cor)
1h30min — Canal 7 — Coronel
Delmiro Gouveia. Brasileiro
(79) de Geraldo Sarno, com Ru-
bens de Falco (Cor)
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CANAL 9 TV RECORD

7:00 ? SANTA MISSA. Transmissão
da Santa Missa da Igreja de São Dimas.
Cotação do leitor: ? (4 votos).

8:00 ? PASTOR JIMMY SWAG-
GART. Religioso. Cotação do leitor'
????? (4 votos).
9:00 ? REPETECO ESPETACULAR.

Os grandes clássicos do nosso futebol.
10:30 ? DESENHOS.
11:00 ? PROGRAMA SÍLVIO SAN-
TOS. Show de variedades com os
quadros: Sílvio Santos e Bozo, Do-
mingo no Parque, Qual é a Música?,
Roletrando, Corrida de Fórmula B,
Namoro na TV e Show de Calouros.
Cotação do leitor: ?? (95 votos).

20:00 ? RECORD NOS ESPORTES
Com Tércio de Lima. Ao vivo. Os
resultados da Loteria Esportiva, os des-
taques da semana no mundo do espor-
te e mais", um bate-papo com os era-
ques das mais variadas modalidades
esportivas. Cotação do leitor ? (1
voto).
20:15 ? SEMPRE AOS DOMINGOS
Filme: Robin Hood, o Invencível.
22:00 ? SHOW DO ESPORTE Rese-
nha esportiva. Apresentação de Juarez
Soares. Com Silvio Luiz. Luciano do
Valle, Ciro José e Eli Coimbra Ao vivo.
00:00 ? CALAFRIO. Filme O Solar
Maldito.

CANAL 11 TVS

7:00 ? PATATí-PATATÁ. Educativo.
Cotação do leitor: *** (14 votos).

8:00 ? CLUBE DO MICKEY Dese-
nho. Cotação do leitor (4 votos).

8:30 ? SPECTREMAN Desenho.
9:30 ? TURMA DO TOM & JERRY

Desenho. Cotação do leitor: *?? (7
votos).
10:00 ? POPEYE. Desenho. Cotação
do leitor: ??? (3 votos).
10:30 ? TOM & JERRY Desenho
Cotação do leitor: (7 votos).
11:00 ? PROGRAMA SÍLVIO SAN-
TOS. Variedades. Com os quadros Do-

mingo no Parque; Qual E a Musica?:
Corrida Fórmula B; RoJetrando; Va-
mos Nessa: Namoro na TV; Show de
Calouros. Cotação òc teitor. ** <95
votos).
20:00 ? SUPER HERÓI AMERICA-
NO. Senado.
21:00 ? FOGO. Filme.
22:00 ? AS PRISIONEIRAS Se- aáo

0:00 ? SAMURAi FUGITIVO filme
senado.
01:00 ? JORNAL DE DOMINGO
Apresentação òe A*xjre Camar-nna

A programação e os horários são de responsabilidade das emissora»

JORNAL DO BRASIL

12:00 ? VIOLA MINHA VIOLA Musi-
cal sertanejo. Apresentando duplas e
intérpretes da música sertaneja. Apre-
sentação de Inezita Barroso e Moraes
Sarmento. Cotação do leitor: *****
(5 votos).
13:00 ? ERA UMA VEZ Hoje Mar-
ceio, Marmelo Martelo. Cotação do
leitor: ????? (2 votos).
14:00 ? TEATRO INFANTIL Hoje: O
Pequeno Grande Lugar. Texto e Dire-
ção de James Janssen. Com Robertson
Freire, Alice Araújo. Sérgio Thelency.
entre outros.
15:00 ? RELEMBRANÇAS Hoje:
Um Velho Jornal. Roteiro. Fernando
Lobo.

CANAL 4 REDE GLOBO

9:45 ? PALAVRAS DE VIDA. Men-¦ sagens do Cardeal D Eugênio Sales.
Cotação do leitor: ??? (3 votos).
10:15 ? PATATI-PATATÁ. Transmis-
são para recepção organizada pela Se-
cretaria Estadual de Educação. Cotação
do leitor: ??? (14 votos).
10:30 ? TELECURSO 2o GRAU. Geo-
grafia n° 38. Cotação do leitor:
????? (10 votos).
10:45 ? TELECURSO 2o GRAU. Re-
capitulação de Língua Portuguesa n° 19.
Literatura n° 19. História e Geografia
n°s. 37 e 38. Cotação do leitor:
?*?*? (10 votos).

17:00 ? MUNDO INDOMADO. Hoje:
As Pradarias. Sobre a vida selvagem
nas pradarias norte-americanas e a in-
vestida do homem no seu meio-
ambiente. Pingüim. Sobre um grupo de
aves com maneirismos semelhantes ao
do homem. Cotação do ieitor:
***** (24 votos).
18:00 ? RELATÓRIO 2. Hoje: Rádio
Amador. Documentário.
19:00 ? CHÃO DE ESTRELAS Com
Francis Hime. Musical.
20:00 ? JORNAL DE DOMINGO No-
ticiário. Cotação do leitor ?**? (5
votos)..

21:00 G FORRÓ. Musical sertanejo
Com Leticio Rocha. Pedro Osmar e
Jarbas Matiz. Gerly Araújo. Jorge_Ro-
berto. Maristela, Carlos Wôgner. i 3
Samba. Marquinhos. Migue frança, en-
tre outros. Apresentação cie Ca^nélia
Alves e Rouxinol. Cotação óo '¦e>".or:
***** (16 votos).
22.00 ? ESPORTE TOTAL — Cooer
tura do esporte em geral Cotaçao do
leitor: *** (58 votos).

0:00 ? ENCERRAMENTO Com Jo
nas Rezende. Hoje: Infantiltsmo e Ma-
turidade Cotação do leitor: *****
(420 votos).

7.00 ? SANTA MISSA EM SEU
LAR. Missa celebrada por D Eugênio
Salles. Cotação do leitor." *** (4
votos).

8:15 ? GLOBO RURAL. Atrações:
O problema do solo para os colonos
originários do Rio Grande do Sul. que
foram trabalhar em terras na região de
Barra do Garça. Veterinários do Insti-
tuto Agronômico de Campinas estão
vacinando o gado bovino contra a raiva
no Município de Socorro, São Paulo.
Uma nova variedade de cenoura, a Ku-
ronan. desenvolvida no Brasil. Sobre a
higiene na ordenha, veterinários dão
dicas aos criadores de como detectar a
mamite. Cotação do leitor'
**** (13 votos).
9:20 ? SOM BRASIL. Musical Serta-

nejo. Atrações: dedicado ao escritor
Mário Palmério. que trocou a cidade
pelas águas do sertão brasileiro, viven-
do em um barco. Participação de Pedro
Ortaça. Quinteto Agreste, Maria Marta.

Zito Borborema e Luís Cláudio., Rolando
Boldrin interpreta o poema Agua de
Cachoeira, do poema Nhô Bento. Cota-
ção do leitor: ****±3 (82 votos).
10:25 ? GRANDE PRÊMIO DE MÒ-
NACO DE FÓRMULA-1. Narração de
Galvão Bueno e comentários de Regi-
naldo Leme. Direto do Circuito de Mò-
naco.
12:30 ? FESTIVAL MUNDIAL DO
CIRCO. Variedades.
13.30 ? VÍDEO SHOW. Variedades.
Apresentação de Tássia Camargo. Atra-
ções: Simone interpretando O Que Se-
rá?, de Chico Buarque e Milton Nasci-
mento. em 76. A banda Black Rio inter-
preta Saci Pereré. de Gilberto Gil. Uma
seqüência de momentos hilariantes do
célebre comediante do cinema mudo
Ben Turpin. Três momentos da carreira
de Paul Anka. um dos compositores a
cantores mais populares dos EUA. Con-
vidado Especial: Chacrinha. Cotação
do leitor' **** 11 voto).

14:40 ? BATALHA DOS ASTROS
Apresentação oe Luís Carlos Miéle.
Convidados: Dercy Gonçalves. Jorge
Dória. Juca Chaves. Rogéria. José Vas-
concelos. Fafá de Belém. Ronnie Von.
Rosemary, Ronaldo Bôscoli e Isabela
Bicalho. Participação dos Tricam-
peões do Mundo Marco Antônio. Brito.
Piazza e Félix. Equipe de Pão Pão,
Beijo Beijo: Laerte Morrone. Paulo
Guarnieri. Maria Cláudia e Elizabeth Sa-
valia. Cotação do leitor: ** (13 votos).
15:50 ? COMETA LOUCURA. Apre-
sentação de Lauro Corona. Com Eras-
mo Carlos. Raul Seixas. Lobão. Kleyton
e Kledir, Sandra Pera, Tim Maia, Sandra
Sá. Los Angeles. Magaz.ne e Blitz. Cota-
ção do Leitor: *** (10 votos).
16:50 ? FUTEBOL Jogo: Atlético
Paranaense x Flamengo.
19:00 ? OS TRAPALHÕES Humoris-
tico. Cotação do leitor **** (59
votos)

20:00 ? FANTÁSTICO Variedades
Atrações: O erro médico: como esse
problema, que está preocupando tarto
os brasileiros, é enfrentado no resto do
mundo. Polêmica entre os pesquisa-
dores: o uso e o abuso Oo corrfrei. uma
das plantas medicinais usada em todo o
mundo, pode fazer algum ma Uma
mulher salta de três mil metros de
altura eo pára-quedas não acre. Mas ela
se salva e conta agora o c-e sente uma
pessoa num momento tão dramático
assim. Milton Nascimento canta Ãni-
ma. Uma reportagem sobre Eros Volú-
sia. a bailarina brasiíe-ra que foi capa
das revistas mais importantes òo murv-
do e virou a cabeça dos homens ros
anos 40. Cotação do le::or: ** (208
votos).
22:00 ? GOLS DO FANTAST1CO
Cotação do leitor: *** (11 votos).
22:15 ? DALLAS. Seriado. Cotação
do leitor: *** (71 votosi.
23:45 ? DOMINGO MAIOR. F.ime A
Norte Nupcial.

7:45 C TELECURSO RURAL Educa-
tivo Cotação do leitor ***** (9
votos)

8:00 ? JORNAL DA TERRA Noticia-
rio Rural Cotação do leitor *****
(6 votos)

8:45 ? FESTIVAL DE DESENHOS
Desenhos de Hanna & Barbera

9:00 ? MOMENTOS DE PAZ Reli-
gioso

9:30 ? FESTIVAL DE DESENHOS
Desenhos de Hanna & Barbera

9:45 ? ITALIANÍSSIMO Programa

de vanedades. Apresentação de Agosti-
nho Zaccaro. Participação especial de
Elias Gleiser
10:45 ? FUTEBOL INTERNACIONAL
AO VIVO. Jogo Roma x Torino Cam-
peonato Italiano Convidado Especial
Antera Grecco. Narração de Edgar de
Mello Filho e comentários de Pedro
Luiz. Direto de Roma ~

12:50 ? GOL. O GRANDE MOMEN-
TO DO FUTEBOL. Esportivo Com Ale-
xandre Santos.
13:50 ? BOXE SENSACIONAL Pe

sos Médios Carlos Antunes x Johnny
Ferreira. Com Alexandre Santos Direto
de Guarujá.
15:20 ? GIGANTES DO BASQUETE
NORTE-AMERICANO Jogo Seleção
Leste x Seleção Oeste. Apresentação
de Álvaro José.
16:30 ? FESTIVAL HB Desenhos
17:30 ? SESSÃO ESPECIAL Filme
Depois do Vendaval.
20:00 ? HEBE. Programa de var.eda-
des Apresentação de Hebe Camargo.
Convidados Erasmo Carlos. Eliana Pit-

man. Antônio Carlos, jocafi. Sílvio Ce-
sar & Zimbo Tno. Renato Terra e Canho-
tinho. o herdeiro muscal oe WaWir
Azevedo. Cotação do leitor *** '52
votos)
22:30 d CRÍTICA E AUTOCRÍTICA
Jornalístico de entrevistas Arresenta-
ção de Roberto Mulfer Fiino Tema
Brasil, Um Pais do Terceiro Mundo.
Convidados Wayne Seicher e Lucano
Coutmho. Cotação do feitor *** '28
votos).
23:30 O DOMINGO NO CINEMA =.i
me Com o 3ebé Somos Seis.
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1 f^S^do bSho^Son^Nb I Epileptica

fe£ f^m I Quarta Nobre, 21h, ira ao A Mmm SU«^?\5tES *tdaISvmS°M°Vi™
W** ,W~ WL , , ar^Protagonizado por Lu- saxofonista Mauxo ^g^pgao e o de BWtaardo Linhares, que

'?°W< Fon^ ~Alice Maria e Ma~ I 
^t^rist^Roberti^o Silva. 

^ Artur Moreira Lima, Margareth Boury interpre-

wm . ,lM \ MM^^m atendem ao mesmo antin- I Ra^ de(S^°Sde^segiSda a sexta-feira, 14) desta discriminates, abando-
T^Xj>JjM§ Jk cio de emprego colocado I Cantar titulo do nos e rejei?6es. Mesmo as-

(^i ie^te^'ri°, ^bert° I ¦ *e™^^is Be-bey: P°eta 6 Trata"Se sim. 
ela se forma, se casa,

Darlene Gloria wilma, Carlos Gregorio, i |• f^a Nor?mbtrpercussioruste da Orque^ra A&o 
?a Nq ele^co^ Rogerio

Mauricio do Vale, Marina | $as ™L," -Tana Cristina, filha da cantora Lana Froes, Barbara Bruno. Ma-
IrillE Helena Miranda, Pedro Cardoso, I Bras ®rt. '-Ronaldo Florentino, autor do mu rio Cardoso, Roberto Piril-
^IiCtLfL_. 

Ilci Diogo Vilela, Paulao eCla- I enC°^Sno Ilka Domingues, da dupla 
^ta 

lo/entre outros. Na Globo."m T OWES Ca- ra Sandroni entre outros. I trareS ^^usDmmond. Josiane C^olina^ranc^
_ 1% I "ocas (TV ¦ Joao; Maireus uran 

Quarteto da Urn-Rio e o grupo Gastnte

I gundaasex- Nordeste I Espaco°Aberto. M estro(23h),umararaopor- ^ 
As origens e causas da .

r I ta, 23h) traz A ° documentario Nor- I • Nesta sexta-feira, em a 
ntQ Du0 Assad, gastnte inclusive as

W -A. ^ amanha o deste e o cartaz de Per- I tuniaade para.aprecia . odair Assad, presen- e °-S tIa"
h marido da apresentadora fil Brasil (TVE) desta I formado pelos irmaos S1 interpretarao ao violao S^ra? •
L Scarlet Moon, o roqueiro quinta-feira, 20h. O progra- I gas bissextas na 

^Y'^ Marios Mobre, Radames batiidos est i Quart!a-feira,
I Lulu Santos; o jornalista ma focaliza Maranhao, I obras de Manuel ^Poni 

. Astor Piazzola e Faure. 22h, em Os Medicos, na
I Luiz Roberto Porto, chefe Pernambuco,Ceara,Sergi- g Gnatalli,FranciscoMigi^^^ •
I de redagao da revista Vi- Pe e Alagoas, fazendo uma Lllta de BOXPva: o ator e diretor Adolfo reconstituigao historica e -

Celli e a Irma Helena, ex- tragando o perfll economi- Pirlimnimnim • A TVS reservou um Pa-
I atriz Darlene Gloria. co de cada Estado. x -1"1- w cote esportivo para

[ D,' Xm.J A Varios trechos do musical Pirlimpimpim serao reapre- d4.as
l Anlancjn rinoquio • sentadospeloprogramaBalaoMagico(Globo,segunda mente deTnt w"P USO o pastor Jonas Rezen- a sabado, llh) esta semana. Amanha, Moraes Moreira Estados Unidos tres iu^asa Distribuindo homena- w de comenta os assun- canta a musica Pirlimpimpim; na terga, a vez e de Jorge de bo N ,r ^ irias
| w gens, o programa tos mais variados esta se- Ben com Saci Perere; na qu^fta, Jane Duboc apresenta ncoes ADrimpim ppnfwnAplauso de sexta-feira, mana em Conversa de Fim Rapunzel e, na quinta, a menina Aretha canta Real Ilusao. £r..a]' * "i *" 0

I (Globo, 21h) traz como de Noite (TVE, diariamen- Para fechar a semana, na sexta, a Turma do Balao Magico np,n(. ^ 
tT

grandes convidados o te, no encerramento da interpreta Charleston. mes e Tim WintrJn^^

ra«retc^Lulnr Toriom, Ferreira B| 
jWw ke 

Weaver-
I -R^cebe 
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|pj^P^ 

^ 

^

™^n° if m|s^ram fetoTs cSdados faoao ^Francis /iS GadoDjavan cantando Perola, coronel OsirGs Silva Drpsi- j ¦* tr ¦
lathCarrilh°jUnt° deiSe da Embraer e o Se- ROSCa de MaCa # Amanha, 20h, em Pin-
terpretando°TremVdas Co- ^or Pel° p°f d° c^ara- A Em TV Mulher (segunda a sexta, das 8h as llh) pode-se apreserrtado v document^res e os cantores Ronaldo ir . ^ Wuarta-teira, w aprender, amanha, a fazer uma rosea de maga para n0 So Se Perde o Berro.Reseda Fafa de Belem. Ferreira Netto recebe cha das cinco ou a decorar o apartamento com madeira Realizado Dor Mario Ku-Emilio Santiago, Rildo Ho- Senador pelo PDS do Cea- natural. Hildegard Angel da partida a sua entrevista sema- perman e filmado em 14
r-nrftnnrin^mnh! §oca & I;lns e na Quinta- nal, desta vez com o cantor e compositor Francis Hime Estados brasileiros ele en-
sssarsssssss s&essssr^as N^y ^ •"&*<* .r-para ja<iuetas p5®3raBSdS.
premio Asa Branca do saramf^n calgas. Para sexta, so esta defimdo que Manlu Torres pias formas de aproveita-

I mes. oaramago Finneiro. visitara a cidade de Campos de Jordao mais uma vez. mento do gado bovino.

Mauro Senise é entrevistado
por Tárik de Souza

a Se não tiver nenhum-w jogo da Taça de Ouro
nesta quarta-feira, o episó-
dio Alice & Alice, de Joa-
quim de Assis, para a
Quarta Nobre, 21h, irá ao
ar. Protagonizado por Lu-
célia Santos e Joana
Fomm — Alice Maria e Ma-
ria Alice, respectivamente
— o programa conta a his-
tória de duas amigas queatendem ao mesmo anún-
cio de emprego colocado
pelo empresário Alberto
(Fulvio Stefanini), sâo con-
tratadas e acabam envol-
vidas com os seus proble-mas emocionais. Com d ire-
ção de Denis Carvalho,
ainda estão no elenco Eva
Wilma, Carlos Gregório,
Maurício do Vale, Marina
Miranda, Pedro Cardoso,
Diogo Vilela, Paulão e Cia-
ra Sandroni entre outros.

Nordeste
a O documentário Nor-~ deste é o cartaz de Per-
fil Brasil (TVE) desta
quinta-feira, 20h. O progra-
ma focaliza Maranhão,
Pernambuco, Ceará, Sergi-
pe e Alagoas, fazendo uma
reconstituição histórica e
traçando o perfil econômi-
co de cada Estado.

Pinóquio

£ O pastor Jonas Rezen-
de comenta os assun-

tos mais variados esta se-
mana em Conversa de Fim
de Noite (TVE, diariamen-
te, no encerramento da
programação): amanhã,
por exemplo, o tema do
programa é o pronuncia-mento do Papa João Paulo
II sobre os desaparecidos
da Argentina; na terça-
feira, a corrida armamen-
tista, e na quinta, o cente-
nário de Pinóquio.

Darlene Glória

Irmá Helena

Noites 

ca-
riocas (TV
Record, se-
gunda a sex-
ta, 23h) traz
amanhã o

marido da apresentadora
Scarlet Moon, o roqueiro
Lulu Santos; o jornalistaLuiz Roberto Porto, chefe
de redação da revista Vi-
va; o ator e diretor Adolfo
Celli e a Irmã Helena, ex-
atriz Darlene Glória.

£ As origens e causas da
gastrite, inclusive, as

psicossomáticas, e os tra-
tamentos usados serão de-
batidos esta quarta-feira,22h, em Os Médicos, na
TVE.

Luta de Boxe

Pirlimpimpim
a Vários trechos do musical Pirlimpimpim serão reapre-^ sentados pelo prograrria Balão Mágico (Globo, segunda
a sábado, llh) esta semana. Amanhã, Moraes Moreira
canta a música Pirlimpimpim; na terça, a vez é de Jorge
Ben com Saci Pererê; na qu^jta, Jane Duboc apresenta
Rapunzel e, na quinta, a menina Aretha canta Real Ilusão.
Para fechar a semana, na sexta, a Turma dó Balão Mágico
interpreta Charleston.

Francis Hime
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• Os Mamíferos é o tema
de Daniel Azulay (TVE,

de segunda a sexta-feira,
17h40min) desta semana.
O programa foi gravado no
Jardim Zoológico e no Mu-
seu Nacional da Quinta da
Boa Vista.

Gado

• Amanhã, 20h, em Pin-
dorama (TVE) será

apresentado o documenta-
rio Só Se Perde o Berro.
Realizado por Mário Ku-
perman e filmado em 14
Estados brasileiros, ele en-
foca a criação e as múlti-
pias formas de aproveita-
mento do gado bovino.

£ A TVS reservou um pa-~ cote esportivo parasexta-feira, a partir das
23h: vai mostrar, direta-
mente de Las Vegas, nos
Estados Unidos, três lutas
de boxe na Noite dos Cam-
peões. A primeira é entre o
atual campeão mundial de
pesos-pesados, Larry Ho-
mes e Tim Witherspoon.
Em seguida, disputando o
título nacional norte-
americano, entram no rin-
gue Greg Page e Renald
Snipes, e, por último, na
categoria de pesos-
pesados, luta o também
campeão (segundo a Asso-
ciação Mundial de Boxe)
Michael Bokes, contra Mi-
ke Weaver.
Mamíferos

a O jornalista Ferreira• Netto recebe amanhã
em seu programa (Bandei-
rantes, 23h20min) a atriz
Bibi Ferreira, o diretor tea-
trai Flãvio Rangel e o dire-
tor da Associação Comer-
ciai de Minas Gerais,
Amauri Lage. Na terça-
feira, os convidados são o
coronel Osires Silva, presi-
dente da Embraer e o Se-
nador pelo PDS do Ceará,
Almir Pinto. Quarta-feira,
Ferreira Netto recebe o
Senador pelo PDS do Cea-
rã, José Lins e na quinta-
feira, o Deputado federal
do PDS do Rio de Janeiro,
Saramago Pinheiro.

Rosca de Maçã
^ Em TV Mulher (segunda a sexta, das 8h às llh) pode-se™ aprender, amanhã, a fazer uma rosca de maçã para o
chá das cinco ou a decorar o apartamento com madeira
natural. Hildegard Angel dá partidá à sua entrevista sema-
nal, desta vez com o cantor e compositor Francis Hime e
Ney Galvão mostra a moda em couro para jaquetas e
calças. Para sexta, só está definido que Marilu Torres
visitará a cidade de Campos de Jordão mais uma vez.

• Armando Bogus é
quem apresenta o Caso

Verdade/Vencer na Vida,
de Ricardo Linhares, que
estréia amanhã, 17h30min.
Margareth Boury interpre-
ta uma menina que desço-
bre ser epiléptica aos 12
anos e, a partir disso, sofre
discriminações, abando-
nos e rejeições. Mesmo as-
sim, ela se forma, se casa,
tem filhos e cria um grupo
de pessoas para auxiliar as
pessoas epilépticas, aju-
dando-as em caso de ata-
que e elucidando muitas
lendas a respeito da doen-
ça. No elenco, Rogério
Fróes, Barbara Bruno, Ma-
rio Cardoso, Roberto Piril-
lo, entre outros. Na Globo.

Vermelho

| Museus (TVE) mostra" esta quarta-feira, 20h,
o acervo — 490 aquarelas
e 66 desenhos de Debret- dos Museus
Raymundo Ottoni de
Castro Maya. (Jm deles
funciona na Casa da
Estrada do Açude, no
Alto da Boa Vista, o
outro está instalado na
Chácara do Céu, em
Santa Teresa, antiga
residência do industrial,
já falecido. Um destaque
no programa é o
momento em que são
mostrados diversos Dom
Quixotes desenhados ao
longo da História, tendo
como fundo sonoro a voz
do apresentador Luiz
Armando Queiroz
recitando trechos de
poemas de Carlos
Drummond de Andrade.

Aplauso

£ Distribuindo homena-w gens, o programaAplauso de sexta-feira,
(Globo, 21h) traz como
grandes convidados o
Deputado e cacique Juru-
na, representante dos ín-
dios brasileiros; o escritor
e sociólogo Gilberto Freire
comemorando o 50° ani-
versário de lançamento de
Casa Grande & Senzala e
o teatrólogo João Bethen-
court, que terá um trecho
de sua peça O Amante in-
terpretado por Milton Mo-
raes. Cristiani Torloni,
Paulo Goulart e Leonardo
José. Aplauso ainda traz
entrevistas com a líder fa-
velada Benedita de Souza,
a Bené, eleita Vereadora
no Rio pelo PT; com Ivo
Pitanguy sobre cirurgia
plástica e com Marilia Pé-
ra e Hugo Carvana. sobre o
filme Bar Esperança. Os
número musicais mostram
Djavan cantando Pérola;
Altamiro Carrilho juntocom Netinho e Sivuca in-terpretando Trem das Co-res e os cantores Ronaldo
Resedá, Fafá de Belém.Emílio Santiago, Rildo Ho-ra e o grupo Céu da Bocacantando musicas de Eras-mo Carlos, o ganhador do
prêmio Asa Branca domès.

£ O que é a^ aposentadoria e como
se pode requerê-la?
Quem tem direito a se
aposentar? Estas e
outras questões serão
debatidas amanhã. 22h,
em O Direito de Todos
Nós (TVE). Antes, os
atores Ivan Cândido,
Julita Machado e Iolanda
Joyce encenam a história
de um aposentado quecultiva a psicose de
pintar tudo de vermelho
para combinar com a cor
do fogão e se questionase deveria ter esperado
pela aposentadoria
compulsória (pela idade)
em vez de se aposentar
por tempo de serviço.

Dom
Quixotes



JORNAL DO BRASIL TY ml Domingo, 15 de maio de 1983 o 15

A partir de amanha, Canal Livre . ?"* °
(Bandeirantes), passa a ser apresenta- A 3^-' aii< ido as segundas-feiras, as 22h. O entrevis- JF -'if. * . ?¦' f

tado do programa e Marcelo Rubens Pai- iSBfc-l o
va, autor de Feliz Ano Velho, livro que |«F."? 1 "' JZ~~* £»
esta ha 19 semanas em primeiro lugar nas <
listas de vendagem de todo o pais. Entre *^ W ?r
os entrevistadores. o pastor Jonas Resen- "C§*» ¦* |
de, Walter Salles Jr, o economista Pedro >. ,
Moreira Salles, o professor Joao Luiz de \ Jr :-4gfc, ¦>.
Moraes, pai de Sonia Maria de Moraes ' :^Mb-
Angel Jones, o deputado federal pelo PT __
de Sao Paulo. Eduardo Matarazzo Supli- l'<-Jfl|
cv e a historiadora Helena Gasparian. .,«& ff*J

A Esta semana em e a Janela . P''^
da Fantasia (TVE, de segunda a sex- 1# -<g»

ta-feira. 17h), o Magico do Papel ensina " |r^ -lE^<4&lr; £.fazer monstros (dinossauro, * Jf| -» 
' ly ^agdS, . . ¦ jfe^g

pterossauro, lagartossauro, brontossauro v
eo de comcartolina, f %'
purpurina, hidrocor e cola. Na
Plim-Plim comega a sortear as bone-
cas por ele criadas com trajes tipicos de ||Hk| Jj^gi

represent ante, da Tunisia 1 . JMflsi
a primeira ¦ ¦ :..>.;^^MBjj^ ~

rem sido sorteadas. tera inicio o sorteio ®%^**lJBSisl
I robos galacticos. , \.

' ¦P» ^MBp
ortugues— jf 

Jhj^^PSSj^jGrande Otelo entrevista esta sexta-
feira em Os Astros (TVE, <J |

Lima, que o dirigiu recentemente na pega
A Cantora Carcca no Espetaculo Iones- ^lliifWrjA
co. Portugues de nascimento, Lima esta ' .Sffr.- ?>.
dando um curso de interpretagao na Casa f mFj
de Artes de Laranjeiras (CAL) e pretende IWjjL

j montar com seus alunos uma pega com
textos de varios autores trazidos por ele
da Europa no mes passado. J'^'--'.2aka?^»ji%i»i -.wBygR. |

Rubens Mon»eiro O ator acha seu personagem positivo: 
"Ele so transmlte valorcs bons"

HHH 
n r ARFT ETREIRQJDY—^

[?%', J>1 
gPT i PTTRT TCP MAISJTEL

? 
' 
BP <- rS O destine do engracjado cabeleireir9 Edy ^

f^J|' 
Sfest^oS da CeS,3|SaTe? « e poSvlfelta volta"' - informa.

interprete de Edy, Waldir Cagula de quatro irmaos, Waldir teve das as quintas e sabados eu tinha doresAmancio — na vida real <je enfrentar a oposigao de toda a familia de dente, asma ou qualquer coisa para
Jm ¦ tambem cabeleireiro (do quando em 1950 entrou para o teatro de sair do salao mais cedo e ir para o teatro.

Ww$j& M Hotel Ambassador, na revista, pelas maos de Eva Todor. Fazia isso escondido porque genie de
1 ^SonK Rua Senador Dantas) ... teatro era mal vista. Quando alguma ^e-

acha uma violencia a agao — Em 1947, aos 12 anos, eu decidi guesa me reconhecia, eu negava. dizendo
Lucinha Lins da Censura "em todas as novelas, seria- fazer curso para cabelereiro. Comecei a e era Q meu irmao _ conta, divertido.

dos e especiais da Globo e, em particular, trabalhar no salao Acossato, frequentaao Para a televisao ele entrou em 1972.
A „ a__ • __ no caso do pobre Edy". por Eva Todor, que me levou para por mtermedio de Francisco Cuoco e sua
Anonimo _ Ele nao tem nada de pernicioso— teatro quando eu estava com lo anos. mulher Gina, que o apresentaram a Guta.

afirma. — Ao contrario, e positivo, trans- Tive de enfrentar a oposigao direta da A partir dai, Waldir trabalhou nas ncve-
ESTA semana, mite belos valores, como a bondade natu- familia: elesfizeram ate com que ojuizde las Corrida do Ouro, Saramandaia, I>oco-
Programa J. Silvestre ral das pessoas, ja um pouco esquecida. menores fosse a todos os teatros a rrunna motiVas, Marron Glace, O Astro, Setinio
(Bandeirantes, as criangas o adoram: recebo dezenas de procura. Consegui, com a ajuda de minh Sentido e Sol de Verao.
terga-feira, 21h) vai cartas delas, me pedindo fotos, elogiando mae provar 

^^0e^^am^dce0™m Da vida particular, poucos comenta-
sofrer transformaQoes: meu trabalho, achando graga no que fago. ri0s. Ha dez anos mantem um relaciona-

ao inves de mostrar a vida de ° Edy e'c'-a muit0 "lals P^ra 0 pernostico Aos 16 an0Sj Waldir rompeu com mento amoroso com uma viuva da alta
s-raridps nprsnnaliriarips vai busrar do que, p?ra ? a en}ina ° e eu estava familia e foi morar sozinho. dividindo sociedade de Santa Catarina. a quem
hprnic aramimnc rin r-nt'iriiann adorando faze-lo exatamente porque, em apartamento em Copacabana com cole- chama de Juza carinhosamente: seu no-
„nmn „vomn]n 32 anos de carreira, e a pnmeira vez em gas ^e teatro. Mesmo sem saber dangar, me verdadeiro. nao revela a ninguem.
toternadL em orfanatos Na vpfa^foueiro^vou'terPdeSoScer integrava0corpode^ailanT?0Sdarevistf - Nosdoisentramosnumacordo.Ela-internados em orlanatos. JN Veja so que iroma. vou ter de desaparecer Qh de Penach0, ao lado de Dercy Gongal- ng0 interfere no meu tiabalho e eu nao aquarta-feira, em Estas Mulheres por causa das criangas. v Blecaute e Marilu Dantas. cfto ^ entrevStTs pois nao dLe a aLMaravilhosas tambem as 21h Extrovertido. Waldir e muito bnnca- cuo em enireviauis>, pu^ ndu ae^cja apa
Silvestre recebe Maria Creuza lhao e costuma fazer graga mesmo fora da - Em 1960 fui para a Europa e fiquei recer. Mas posso dizer que e um relacio-
karfn T? nd H S?p J f7 T emmertz e novela. por la dois anos, com shows em boates e namen o muito bom. A Juza compreende
Kann Rodngues, Juliz Lemmei tz _ Desde tQ squ iv0 e ado. caSsinos. Quando voltei, o teatro de revis- que optei por nao me casar aevido a vsda
Raquel Moreno, que participaiao brincar com as pessoas Agora com 49 ta ja estava decamdo e voltei a trabalhar atribulada que levo. Mantemos uma es-
do juri, e a cantora Lucinha Lins an()S capitalizo m^to para o meu traba- como cabeleireiro no Hotel Florida, ate Pecie de casamento aberto, muito bora
no quadro Estrela Maior. j^q e'ssa veja comlca — comenta. que surglu o musical My Fair Lady. To- para ambos — expliea. CL-C.)
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De Novo?!

• A partir de amanhã, Canal Livre
(Bandeirantes), passa a ser apresenta-

do às segundas-feiras, às 22h. O entrevis-
tado do programa é Marcelo Rubens Pai-
va. autor de Feliz Ano Velho, livro que
está há 19 semanas em primeiro lugar nas
listas de vendagem de todo o pais. Entre
os entrevistadores, o pastor Jonas Resen-
de, Walter Salles Jr, o economista Pedro
Moreira Salles, o professor João Luiz de
Moraes, pai de Sônia Maria de Moraes
Angel Jones, o deputado federal pelo PT
de São Paulo, Eduardo Matarazzo Supli-
cy e a historiadora Helena Gasparian.

Galáctica
a Esta semana em Plim-Plim e a Janelaw da Fantasia (TVE, de segunda a sex-
ta-feira, 17h), o Mágico do Papel ensina a
fazer monstros galácticos (dinossauro,
pterossauro, lagartossauro, brontossauro
e o dragão de três cabeças) com cartolina,
purpurina, hidrocor e cola. Na sexta,
Plim-Plim começa a sortear as 20 bone-
cas por ele criadas com trajes típicos de
seus países. A representante, da Tunísia
será a primeira e, depois que todas tive-
rem sido sorteadas, terá inicio o sorteio
de 20 robôs galácticos.

Português

• Grande Otelo entrevista esta sexta-
feira em Os Astros (TVE, 22h) Luís de

Lima, que o dirigiu recentemente na peça
A Cantora Careca no Espetáculo Iones-
co. Português de nascimento, Lima está
dando um curso de interpretação na Casa
de Artes de Laranjeiras (CAL) e pretende
montar com seus alunos uma peça com
textos de vários autores trazidos por ele
da Europa no mès passado.

Rubens Monteiro O ator acha seu personagem positivo: 
"Ele só transmite valores bons

Caçula de quatro irmãos, Waldir teve
de enfrentar a oposição de toda a família
quando em 1950 entrou para o teatro de
revista, pelas mãos de Eva Todor.

Em 1947, aos 12 anos, eu decidi
fazer curso para cabelereiro. Comecei a
trabalhar no salão Acossato, freqüentado
por Eva Todor, que me levou para o
teatro quando eu estava com 15 anos.
Tive de enfrentar a oposição direta da
família: eles fizeram até com que o juiz de
menores fosse a todos os teatros à minha
procura. Consegui, com a ajuda de minha
mãe, provar que eu era arrimo de família
e continuar fazendo revista — conta.

Aos 16 anos, Waldir rompeu com a
família e foi morar sozinho, dividindo o
apartamento em Copacabana com cole-
gas de teatro. Mesmo sem saber dançar,
integrava o corpo de bailarinos da revista
Oh de Penacho, ao lado de Dercy Gonçal-
ves, Blecaute e Marilu Dantas.

Em 1960 fui para a Europa e fiquei
por lá dois anos, com shows em boates e
cassinos. Quando voltei, o teatro de revis-
ta já estava decaindo e voltei a trabalhar
como cabeleireiro no Hotel Flórida, até
que surgiu o musical My Fair Lady. To-

das as quintas e sábados eu tinha dores
de dente, asma ou qualquer coisa para
sair do salão mais cedo e ir para o teatro.
Fazia isso escondido porque geme de
teatro era mal vista. Quando alguma "ire-

guesa me reconhecia, eu negava, dizendo
que era o meu irmão — conta, divertido.

Para a televisão ele entrou em 1972.
por intermédio de Francisco Cuoco e sua
mulher Gina, que o apresentaram a Guta.
A partir dai, Waldir trabalhou nas nove-
Ias Corrida do Ouro. Saramandaia. Loco-
motivas, Marron Glacé. O Astro, Sétimo
Sentido e Sol de Verão.

Da vida particular, poucos comenta-
rios. Há dez anos mantém um relaciona-
mento amoroso com uma viuva da alta
sociedade de Santa Catarina, a quem
chama de Juza carinhosamente; seu no-
me verdadeiro, não revela a ninguém.

— Nós dois entramos num acordo. Ela-
não interfere no meu trabalho e eu nao a
cito em entrevistas, pois não deseja apa-
recer. Mas posso dizer que é um relacio-
namento muito bom. A Juza compreende
que optei por não me casar devido à vida
atribulada que levo. Mantemos uma es-
pécie de casamento aberto, muito bom
para ambos — explica. (L.C.)

Lucinha Lins

NESTA 

semana, o
Programa J. Silvestre
(Bandeirantes,
terça-feira, 21h) vai
sofrer transformações:

ao invés de mostrar a vida de
grandes personalidades, vai buscar
heróis anônimos do cotidiano
como por exemplo, menores
internados em orfanatos. Na
quarta-feira, em Estas Mulheres
Maravilhosas também às 21h,
Silvestre recebe Maria Creuza,
Karin Rodrigues, Júliz Lemmertz e
Raquel Moreno, que participarão
do júri, e a cantora Lucinha Lins
no quadro Estrela Maior.

E'
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Louco Amor, Teresa pretende levar a
pe$a A Visita da Velha Senhora. cie

»- 5^". lJ -.j'S*\fj&^SjL SiM&toa muito bem.
•.'¦$ jl. jl. jl. . .1 • . 11 /?x ,a. §||||^^^^^V fflfg jPi Vj^ ->3S8!feiWr SH| Clodovil resolveu dizer tudo que

- fiPf $;> *Q| 
m M' tem direito e caiu no ridiculo. No ulti-

'¦' -i'' cas0 LenSruber anda servindo de j , W* ' ¦ mo programa declamou a letra de
||aS vy esteira a multa gente que precisa I x_ , *,A ^ ^IIIMSBP^-x Va,sa de Uma Cidade, de Antonio Ma-
¦;. tomar cuidado, para nao se enrolar nos I ,j-^, K 1-JpMr 

">£ria e Ismael Neto: "Rio de Janeiro.'gos-
jc|S proprios fios. Sempre fui contra o tipo de to de voce/gosto de quem..." Isso nao
1|| coisa que ele faz. Acho que a policia tem acontece mais nem em formatura do
gU de prender mesmo, impedir que ele primeiro grau.

continue a praticar essa medicina ilegal. No seu imenso tempo dedicado &s
BB Mas estao exagerando um pouco nos cartas, Clodovil deu para anarquizar
B9 envolvimentos. Quando vi, no Jornal com as pessoas que pedem consclhos
E| Nacional, a noticia de que a Associagao de moda. Basta ter uma medida fora

Paulista de Medicina esta pedindo 1 
' 

/*¦ dos padroes de maneqiiim para ser
.1 cassagao do programa O Povo na TV e, ' l|- Ep»"' '¦%. ®&s ItJ] humilhada e apelidada de tubo. A fal-

19 se possivel, ate a retirada da emissora do -> - " jdHp|||p|l ta de respeito que ele tem com o
V| ar ao Dentel, cheguei a conclusao de que telespectador lhe sobra com as dondo-
IgS se trata de uma guerra envolvendo outros * > jBF cas, a quem bajula o tempo inteiro.
ffiH interesses, alem de impedir a pratica do ainda que sejam tubos. De repente o
HI Lengruber. HI anos Lengruber vem | programa flcou muito apelativo e de-
fH exercendo este tipo de atividade. Por que magogico; se continuar asslm so tem
gHI so agora as autoridades resolveram um destino: passar para uma hora da
PH manifestar-se??? por que fizeram isso tarde.

num programa de televisao e no ¦ ¦ ¦
X'-'g consultorio, onde ele, inclusive, cobra TJ ARECE que Gilberto Braga resol-
ia consulta??? O fato e que o programa vem ^^9Hi XT veu agitarumpouco Louco Amor,
fgjfl fazendo certas denuncias que parecem Depois do sequestra do menino Joao
:' ..¦*] nao agradar e, para a Globo, essa pelo pai, Luis Carlos (Fabio Junior), o

movimentagao contraria e muito tititi flea por conta do embaixador e
$§|1 interessante: aflnal, sua audiencia a tarde Renata (Teresa Rachel). Andre (Mauro
§sl esta abalada. wtktmm i a m, a» g»  Mendonga) descobre que sua mulher e
0M Nesse bochicho pouca gente lembra -w- __ , M , ,.0 n . .n ir;_0i tt0u» q orana vni fimr filha do seu Agenor (Mario Lago) e mae
t4 que a Globo foi a responsavel pelo T OS caprtulos^8 e l49 de 

^inal 
Feliz a 

^a^a 
vai Hear de Marcio (Ricelli). Os dois discutem e,

jfjii lan<;amento do Lengruber. Divulgou seus ] Por conta do Alaor. Para se despedir de Jandira ele diplomaticamente, trocam bofetoes.
fSi« "poderes" no Fantastico, mandou-o para I ^8lk| resolve mostrar todas as cartas, e bllnetinlios Que Andre pede o dlvorcio e exige que ela
-:' -j os Estados Unidos fazer testes e outras 1 ^tlj| escrevia. Era tudo para ela riiesnia. E teni bilhetes de conte tudo aos filhos ou va embora de

coisas mais. Obviamente. este lado da A. todo tipo. Coisas como: "Jandira, todos os dias eu casa. Renata resolve fugir mas nao
£:<| historia nao interessa. mato voce no meu pensamento, chego a sonhar que fui a sua tem dinheiro. Tenta arrumar com o

¦¦¦ missa de s^imo di^', ou "Jandira voce § uma galinha choca. $AS?l£l$gS£SS%£

UE.SSS.SSSSiSJ aZalEla^ca^spantada e nao entende nada. Alaor pega as malas e
'v| sobre mulheres bonitas. Ela topou, marcou se manda, enquanto sua ex-mulher fica lendo centenas de cartas la) e E(jgar (Lewgoy), diz que esta
!v^.i dia e hora, flcou tudo acertado. Uma semana guardadas durante anos. falando com o raptor do menino, que
|jpg depois, na vespera da entrevista, o reporter exige 500 mil dolares para devolver a

ligou para lembrar o compromisso. Do outro , j.UL^^II.ii IIMMM J| 11 ^j^aWBBBBHWBBlHIia crianga. Tudo armacao. O velho Edgar
sx3 lado, Marta Rocha disse o seguinte: "Foi >,£j. arruma o dinheiro, so que Fernando
; :| boni voce ter ligado. Agora eu sou empresa- rwi ereSA Rachel esta felicissima. danca geral: cadeiras estofadas, ar- vai chamar a policia sem que Renata
Hi h.8»¦ f1111?6 e-sA0U cobrando Para _|_ Finalmente ela vai poder apresen- condicionado, porta da entrada em saiba.

hrni. mm p^frAv1^ran°<iirc^ tar ao publico um teatro como ela- blindex e todos os equipamentos de Com todo esse bochicho diplomati-
Chanelin e eta disse '"sta ims Dor Sn queria. Ha 10 anos ela alugava o Tere- um teatro moderno. co o boato em Brasilia e que o Itama-
cache Quanta ao oreco I^rta ?lsnonde? sa Rachel ao Senador Arnon de Melo A inauguragao da nova fase do Te- rati esta mais preocupado com a nove-

lM "Faca vocSesmo mas' S£do Da?a5o nao ia reformar o que nao era seu. resa Rachel sera dia 25, com o show do la de Gilberto Braga do que com o

f|j me ofender" 
euictecl0 para nao Agora> COmo proprieWWa. fez uma mu- chico Anysio. Mas no final do ano, caso dos avioes libios. ;

MARCO

quando terminarem as gravações de
Louco Amor, Teresa pretende levar a
peça A Visita da Velha Senhora, de
Dürrenmat.

ÇJ ÍLVIA Bandeira está de casamen-
IJ to marcado. Seus pais, o embaixa-
dor Otávio de Souza Bandeira e a
embaixatriz Talita, convidam paren-
tes e amigos para, no próximo dia 24.
participarem do coquetel oficializando
o noivado de Sílvia com o engenheiro
Carlos Eduardo Ferreira, que foi o seu
primeiro namorado.

¦ ¦ ¦
OSTEI muito da estréia do Cio-

VjT dovil nà Bandeirantes, talvez
porque no inicio ele se portasse de
maneira mais comedida e simples.
Mas a segurança adquirida com o pas-
sar do tempo parece não lhe fazer
muito bem.

Clodovil resolveu dizer tudo que
tem direito e caiu no ridículo. No últi-
mo programa declamou a letra de
Valsa de Uma Cidade, de Antônio Ma-
ria e Ismael Neto: "Rio de Janeiro,'gos-
to de você/gosto de quem..." Isso não
acontece mais nem em formatura do
primeiro grau.

No seu imenso tempo dedicado às
cartas, Clodovil deu para anarquizar
com as pessoas que pedem conselhos
de moda. Basta ter uma medida fora
dos padrões de maneqüim para ser
humilhada e apelidada de tubo. A fal-
ta de respeito que ele tem com o
telespectador lhe sobra com as dondo-
cas, a quem bajula o tempo inteiro,
ainda que sejam tubos. De repente o
programa ficou muito apelativo e de-
magógico; se continuar assim só tem
um destino: passar para uma hora da
tarde.

¦ ¦ ¦
TJ ARECE que Gilberto Braga resol-
Jt veu agitar um pouco Louco Amor.
Depois do seqüestro do menino João
pelo pai, Luís Carlos (Fábio Júnior), o.
tititi fica por conta do embaixador e
Renata (Teresa Rachel). André (Mauto
Mendonça) descobre que sua mulher é
filha do seu Agenor (Mário Lago) e mâe
de Márcio (Ricelli). Os dois discutem e,
diplomaticamente, trocam bofetões.
André pede o divórcio e exige que ela
conte tudo aos filhos ou vá embora de
casa. Renata resolve fugir mas não
tem dinheiro. Tenta arrumar com o
pai teso, que se propõe a vender o
apartamento para ajudá-la. Ela então
aproveita o telefonema de seu Agenor
e, na presença de Fernando (Dolabel-
la) e Edgar (Lewgoy), diz que está
falando com o raptor do menino, que
exige 500 mil dólares para devolver a
criança. Tudo armação. O velho Edgar
arruma o dinheiro, só que Fernando
vai chamar a polícia sem que Renata
saiba.

Com todo esse bochicho diplomáti-
co o boato em Brasília é que o Itama-
rati está mais preocupado com a nove-
la de Gilberto Braga do que com o
caso dos aviões líbios.

f \ caso Lengruber anda servindo de
vy esteira a muita gente que precisa
tomar cuidado, para não se enrolar nos
próprios fios. Sempre fui contra o tipo de
coisa que ele faz. Acho que a polícia tem
de prender mesmo, impedir que ele
continue a praticar essa medicina ilegal.
Mas estão exagerando um pouco nos
envolvimehtbs. Quando vi, no Jornal
Nacional, a notícia de que a Associação
Paulista de Medicina está pedindo a
cassação do programa O Povo na TV e,
se possível, até a retirada da emissora do
ar ao Dentei, cheguei à conclusão de que
se trata de uma guerra envolvendo outros
interesses, além de impedir a prática do
Lengruber. Há anos Lengruber vem
exercendo este tipo de atividade. Por que
só agora as autoridades resolveram
manifestar-se??? E por que fizeram isso
num programa de televisão e não no
consultório, onde ele, inclusive, cobra
consulta??? O fato é que o programa vem
fazendo certas denúncias que parecem
não agradar e, para a Globo, essa
movimentação contrária é muito
interessante: afinal, sua audiência à tarde
está abalada.

Nesse bochicho pouca gente lembra
que a Globo foi a responsável pelo
lançamento do Lengruber. Divulgou seus"poderes" no Fantástico, mandou-o para
os Estados Unidos fazer testes e outras
coisas mais. Obviamente, este lado da
história não interessa. NOS 

capítulos 148 e 149 de Final Feliz a graça vai ficar
por conta do Alaor. Para se despedir de Jandira ele "

resolve mostrar todas as cartas, e bilhetinhos que
escrevia. Era tudo para ela mesma. E tem bilhetes de
todo tipo. Coisas como: "Jandira, todos os dias eu

mato você no meu pensamento, chego a sonhar que fui à sua
missa de sétimo dia", ou "Jandira você é uma galinha choca,
azarão da minha vida".

Ela fica espantada e não entende nada. Alaor pega as malas e
se manda, enquanto sua ex-mulher fica lendo centenas de cartas
guardadas durante anos.

T T MA emissora de televisão procurou a
\_j Marta Rocha para fazer uma entrevista
sobre mulheres bonitas. Ela topou, marcou
dia e hora, ficou tudo acertado. Uma semana
depois, na véspera da entrevista, o repórter
ligou para lembrar o compromisso. Do outro
lado, Marta Rocha disse o seguinte: "Foi
bom você ter ligado. Agora eu sou empresá-
ria de mim mesma e estou cobrando para
dar entrevista." O repórter, surpreso, lem-
brou que ela deu uma entrevista ao Sérgio
Chapelin, e ela disse: "Sim, nias por um
cachê." Quanto ao preço, Marta respondeu:"Faça você mesmo, mas cuidado para não
me ofender". <

dança geral: cadeiras estofadas, ar-
condicionado, porta da entrada em
blindex e todos os equipamentos de
um teatro moderno.

A inauguração da nova fase do Te-
resa Rachel será dia 25, com o show do
Chico Anysio. Mas no final do ano.

TH ERESA Rachel está felicíssima.
A Finalmente ela vai poder apresen-

tar ao público um teatro como ela
queria. Há 10 anos ela alugava o Tere-
sa Rachel ao Senador Arnon de Melo e
não ia reformar o que não era seu.
Agora, como proprietária, fez uma mu-

rAiStíwí-

MARCO
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S" / QUERIDOS LEITORES,
/ AGUENTA / DESCULPEM O ATRASOL. \

/ AC QUE cJ/$ [ E QUE ELI TIVE DE /
[ ESTOU \ VIR A P£. J
^^CHEGANDO^ 

f Q TRANSITO ESTA. / IMAGINE QUE TDDOS Os\

I rInAVF7 PiOR I CACHORROS QUE VINHAM JI CADA VEZ PIOR. I nesta DlRECAO PASSA- J
V VAM LOTAOOS. /

—J -MM——i^—i—-—-—mh

kid PAEDE5. T.K. Ryan

f MAlO1 MAlO1 MES EM ...SOMOS MAIS VULMERAVEIS
V. QUE NOS,VAQUEtR AS.\ AO CASAMENTOl.'

VOCE NAO E' UMA VAQUEIRA, HERMEN- x
GARDAl VOC£ £ 1NCAPAZ DE DIST1NGU\R /nrlrnn^ \ /T\/\ \
UMA WTE.LA DE UAA BEZERRO !
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IMAGINE QUE TODOS OS
CACHORROS QUE VINHAM
NESTA DIREÇÃO PASSA-

VAM lotados. y

.SOMOS MAIS VULNERÁVEIS
AO CASAMENTO íí

MAIO! MAIO! MES EM
QUE NOS,VAQUEIRAS.

VOCÊ NAO E' UMA VAQUEIRA, HERMEN
GARDAl VOCÊ £ INCAPAZ DE DIST1NGU\R
UMA VITELA DE UM BEZERRO !

S" / QUERIDOS LEITORES,
/ AGUENTA / DESCULPEM O ATRASOL. \

/ AC QUE cJ/$ [ E QUE EU TIVE DE /
[ ESTOU V VIR A P£. J

^^Q^GANDQ^^y 

Q fRANSlTO ESTA / IMAGINE QUE TO DOS Os\

( rInAVF7 PIOR / CACKORROS QUE V1NHAM JI CADA VEZ PIOR. I nestA DlRECAO PASSA- j
V VAM LOTADOS. /

—J -MM——i^—i—-—-—mh

2CX3D PAEDE5. T.K. Ryan

f MAIO1 MAlO1 MES EM ) ...SOMOS AAAIS VULMERAVEIS
V. QUE NdS^AQUEtRAS^^V* AO CASAMENTOl!

VOCE NAO E' UMA VAQUEIRA, HERMEN- "^v —¦>.
GARDAl VOC§ £ 1NCAPAZ DE DIST1NGU\R X Jf fW/\ \
UMA V\TELA DE UM BEZERRO !



CADERNO DE QUADRINHOS -r Suplemento do JORNAL DO BRASH

GARFIELD ^ Jim Davis

C AnrjQO pi ODPc: I 7 AOORO PASSEAR ^
V 

FLORES. ( pOR C1[VVA DE Tu (gulharnum) ~

JTM PAVfS 12-5 "7 -- DE COR-A. || / VIU O PREJUIZO C?UE\/aHL ACRESCEN-S
f RER aOBREj s I O SEU GATINHO M.B ( "rE UM BUQUE "S
\ ROSAS ffc DEU? POIS VA PRE- pMuuMmu. VD£ * MORES-PER-}

•'

"Gjs/ 
A\ I ,/f\/^?\ fSNE? Pi/A¥l WTOIgP TRABALHAR COMO. EU E A N AMOR ADA cJA' MAO

^JAOAX0/ IvLS COLOCADOR AUTOMA- COMB1NAMOS MAIS. ELA D121
^MPR&GADOS^-^ @ 7'9^s ,D1 a^c^^i-PX QUE ELA E O ESTADO-DE-ARTE

——Tl COMO ESTA' SE SAIMDO # ^^AL, 
M^ Ei^A «» ENQUANTO EUNO 

EMPREGO, AMlGAO? ^7 ARRUINANDO MINHA £A—waO PASSO OE

AC QUANDO PR^ONH^5AlR^ ~~~~X NAO ^EdO A HOP.A A
MOS JUNTOS, ELA DlZ QUE / QUIE TAL UM KFAMTASriCO 1 ) DE ESQUENTAR fi
PREClSA FlCAR EM CASA DES- / TRO COM UM UNDO I FANIASTILAJ . / _ MEUS CIRCLilTOS1.2
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GARFIELD

rf.DE MER- k
GULHARNUM
MONTÃO DEI

l MAR S A- Cr
f RIDAS f

ADORO PASSEAR
POR CIMA DE TU-

V LIPAS... .>

JTM PAVfS 12-5 AHL ACRESCEN-
TE UM BUQUÊ '
_OE A MORES-PER'
^-^rerroa^

<Z3-\: nP

VIU O PREJUÍZO QUE
O SEU GATINHO ME
DEU? POIS VÂ PRÉ"
PARANDO O CHEQUE... i 7T~7~

EU E A NAMORADA cJA MÃO
COMBINAMOS MAIS. ELA D12L
QUE ELA E O ESTADO-DE-ARTE

/a o, ENQUANTO EU
MÃO PASSO OE

& \ UM OBSOLETO'

TRABALHAR COMO
COLOCADOR AUTO MÁ-"TICO DE PINOS É,
LEGAL/ MAS ESTA
ARRUINANDO MINHA

VIDA AMOROSA!

COMO ESTA' SE SAINDO
NO EMPREGO,AMIGÃO?

Aí, QUANDO PROPONHO -SAIR-
MOS JUNTOS, ELA DIZ QUE
PRECISA FICAR EM CASA DES
CONTAMINANDO A ANTE;,- —.
NA* POIS

\ /<7 . .A M Jv\l BEM..

NÃO VEcXO A HORA A
DE ESQUENTAR B
ü MEUS CIRCUITOS. |

QUE TAL UM ENCOM-
TRO COM UM LINDO
FORNO DE £3
MICROONDAS ? V^—^
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S^W N\U!TOS E MU/TOS ANOS DEPOIS. ]fl fjAJd^WT U
\=^/ AL6UMAS CRIANfAS SUB/RAM 

'AS 
MONTANHAS Iff hi

PARA UM PIC-NIC E EN CONTRA RAM MISTERIOSAS MLf C>S/>
RUMAS OE

NUNCA SE SOUSE QUE RAM HABITAVA l
ESSAS MAJESTOSAS CONSTRU0ES, SEUS MISTERIOSOS ARENAS O ENIGMA
AGORA DOMINADAS PELO UMO E PEL&S , HABITANTES NAO 00 SEU DESAPARECL

"" rtlP^PD fiVf 
SE&J/DA,TUDO FOl / . -_-. .

O DIRIGENTE GERAL DAQUELE POVO rOl, ^WY ESQUECIDONA SORVETERJA / ^-T~
ORDEIRO E FEUZ, INFORMADO, FOl, EM PESSOA, DA ESQLHhlA.

| ^ 

^ 

C^%^RlM^TAR ^^ CR,AN^AS 

^

Ac rPIANCAQ PEDIRAM SABORES CHOCOLATE, COCO E SAIRAM TDDOS ABRACADOS PEL AS RUAS.
BAUNILHA. O DIRIGENTE GERAL, COMO TODO MUNOO ^-n^^vJ^NO VCORA^O 

D^TODOS^JA'SAB/A, PREFERS ABACAXI. O AMOR TiNHA VEZ A'O CORAfAO DE TODOS.

MUITOS E MUITOS ANOS DEPOIS,
ALGUMAS CRIANÇAS SUBIRAM 

'AS 
MONTANHAS

PARA UM PIC-NIC E ENCONTRARAM MISTERIOSAS
RUÍNAS PE PALÁCIOS E CASTELOS. ^

NUNCA SE SOUBE QUE RACA HABITAVA B
ESSAS MAJESTOSAS CONSTRUÇÕES, f
AGORA DOMINADAS PELO LIMO E PELÔS
CIPÓS GIGANTES. lh jJ £-±Ê%

APENAS O ENIGMA
DO SEU DESAPARECI.

MENTO.

SEUS MISTERIOSOS ú
HABITANTES NÃO \

DEIXARAM MENSA6ENS
NEM HISTÓRIA. Ür1

E SAÍRAM TODOS ABRAÇADOS PELAS RUAS.
ENQUANTO A VIDA CONTINUAVA,O POVO PROSPERAVA

E O AMOR TINHA VEZ NO CORAÇAO DE TODOS.
AS CRIANÇAS PEDIRAM SABORES CHOCOLATE, COCO E
BAUNILHA. O DIRIGENTE GERAL,COMO TODO MUNDO

JA'SABIA, PREFERIU ABACAXI.

CADERNO DE QUADRINHOS - Suplemento do JORNAL DO BRASIL

CAPÍTULO W
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O DIRIGENTE GERAL DAQUELE POVO
ORDEIRO E FELIZ, INFORMADO, FOI, EM PESSOA,
CUMPRIMENTAR AS CRIANÇAS PELA DESCOBERTA.
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DESDE QUANDO "POR 
W^\ 11 CLARO" o 

^

DEBAIXO DO PANO" E' / \ PAO-D(_>RO
H1NJO NACIONAL? V.J / ADORO \ NAO GASTA
lt Jf3j / ASSlSTlR \ DlNWElRO COM

PRINCIPALMENTE^^N aH! VE£JA 
^ E AGORA^^. 

^

NO INTERVALO.' CHACRETES^ BANDA DE <^5^?(g)

jr^\ Qfi}GSgC<S®g>S ^ 

¦

^ ft f ..£. MANOE OS 
^ g
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E HORA

DO cfOGO!
VÃO

COMEÇAR

A TOCAR
O MINO

NACIONAL

hart

DESDE QUANDO "POR

DEBAIXO DO PANO" E'
H1NJO NACIONAL?

CLARO I O
PÃO-DURO
NÃO GASTA

DINHEIRO COM
INGRESSOS!

ADORO
ASSISTIR

AO cJOGO

DAQLll

DE CíAAAÍ

E AGORA A

BANDA DE VL

PRINCIPALMENTE

NO INTERVALO/

...E MANDE OS
CARPINTEIROS
FAZEREM EXA-
TAMENTE 236
RODAS DE
TORTURA...

ESTÃO

EVOLUINDO

NO CAMPO...

FORMANDO
PALAVRAS...
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TRpNGQDIGO MORSE ^ Aponte QUAJS SAC OS. ANtAAAIQ ABAIXO

/1 DE5<2ASQU£ ASMAAIGAS; GORTE-AS EMPEDAfiOS /. ^£ BAT A-AS NO LlQUIDIFieADOR. JUNTAMENTE f] ~
\ COM O LEITE CONDENSADO. PASSE POR UMA // ft GUANDO £ dU£ J L M

PENEIRA PIN A, M/STURE COMAS CLARAS V I |U (3.UARTA ~F£tRA F
/ LEVE AO CONGELADOR. MEXA PE VEZ EM AJl VET/W ANTES PA
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C^ANDOPARA QUEGELE
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DO PROF.
TRO/VeÓP/GO MORSE

Agora o professor pirata /
VAI SE COMUNICAR COM TODA I

A TURMA ATRAVÉS PO (
. TRONCÓD1GO MORSE. \
SUA NOVA INVENÇÃO! >

Aponte quais são os animais abaixo
que a/Ao são mamíferos.
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SORVETE DE MANGA
4 MANGAS GRANDES E MADURAS

LATA DE LEITE CONDENSADO
CLARAS BATIDAS EM NEVE

Descasque as mangas, corte-as em pedaços
E BATA-AS NO LIQÜIDIFICADOR. JUNTAMENTE

COM O LEITE CONDENSADO. PASSE POR UMA
PENEIRA FINA, MISTURE COMAS CLARAS E

LEVE AO CONGELADOR. MEXA PE VEZ EM
QUAMDO PARA QUE GELE rr±

POR IGUAL.
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aUARTA -FÊIRA
VEM ANTES PA
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