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tar umn bon praia, se seronflmuir a previsão do
instituía Nacional de
Meteorologia, que prevêtempo claro it nublado.
Os surfistas devem estar
em Siiquiirema, onde se
realiza 0 Campeonato dcHurfe. O sol também es-
Iara propicio pnra fazer
um ioKKinn ou j-lnástlcatios apnrelhos dn praia.iPai*. 13)
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PREÇOS. VENDA AVULSA
Rio dt» Janeiro/M. Gorai»
Sào Paulo/Etpirito Sonlo
Dias úteis CrS 150,00
Domingo» Cr$ 200.00

DF, GO
Dias úteis CrS 200.00
Domingos CrS 250.00

RS. SC, PR, AAS, MT, BA, SE,
AL. PE
Dias úteis CrS 250.00
Domingos CrS 300,00

Demoit Estado» • Territórios
Dias úteis CrS 300,00
Domingos Cr$350,OO

ACHADOS E
PERDIDOS _ 1 _

510
MARIA APARECIDA RESEN-

DE -- Por desconhecer o favo
focido, convoca a quem da
diroito paro receber os che-
quês n°s 249 390. 250 769
32b 367, 963 038, 963 039 e
963 043 Endereço Av Mães-
tm Paulo a Silva, 95.

MAURO PAQUARO OON-
ÇALVES — Comunica perda
do Carteira de Motorista N°
286661B96 e Can. Ident
CflQ-1840-S. Gratifico se 267-
!>824 

PERDEU-SE -i Capa escura
lani Copacabana. 26707 18:00
horas Traieto A. Saldanha —
Lido. Gnjtitica-.se 542 2489

TODESCHINI S.A. INDUS-
TRIA E COMÉRCIO — Sita a
Av. Novo Rk>, 402 nosta. co-
mumea que sou continuo e*-
travtou seu crMo de inscnçfk)
do ICM n° 80841802. no iraie-
to compreendido entre a Av,
Novo Rio e a Praça das Na-
çôes em Bonsucesso.

EMPREGOS
200

DOMÉSTICOS
210

BABA — C/ pratica, refs
recentes mínimo 1 tno
ultimo emprego. Tratar
tel 295-1225/ 295 1221
ou 257-4188. Ord. à
combinar.

BABA — Precisa-se uroente. p'
2 crianças, uma o 1 ano 6
imsos outra 2 anos Tratar R
S-nt.0 A-naru, 111 — Casa A

BABA ... Para bebê de 6 me-
ses. et boas r&iarênoes Saia-
rioOÍJOmi! Lagoa Tel 288-
9641

—- Precisa-se c/e*pe-
'léncta comprovada e mis Ps-
9» se bem Tm 325-2382 oo
294-6284. hor com

BABA — Preci-UM* com relê-
íefloas, p,* Cf*ngi de I «no"Tratar Dona Le«d«. tal. 259-
6Q22 a 25*342$.

Governo paralisa
construção da
Ferrovia do Aço

A Ferrovln do Aço sprn pnralisnda pelasegunda vez desde o inicio de sua construção,
em flns de 1974. A Engefer, empresa do Mlnlstó-
rio dos Transportes, enviou comunicado as
construtoras determinando a suspensão de to-
das as obras a partir de 1" de agosto. A medida
causará a perda de 5 mil empregos diretos e 15
mil indiretos, segundo as empreiteiras.

A paralisação rias obras está relaciona-
da ao adiamento, pela terceira vez, da entra-
da em operaçõo da Açomlnas, devido à ócio-
sidade no setor siderúrgico. Com um custo ini-
ciai previsto de Cr$ 9 bilhões, a Ferrovia
do Aço havia absorvido, ate o flnal do ano
passado, Investimentos de Cr$ 56 bilhões. Até
maio, a dívida da Engefer com as empreltei-
ras somava mais de Cr$ 23 bilhões. (Página 18)

Preço: Cr$ 150,00

Falta de crédito leva o
BB a socorrer empresas

( \ 1 í lltinn . ti ; t 1 ai . _O Banco do Brasil foi autorizado pelosMinistérios do Planejamento e da Fazenda autilizar Cr$ 35 bilhões para descontar dupli-catas das empresas comerciais e Industrias e
para suprir a falta de crédito na rede debancos privados. Os clientes do BB scraoatendidos prioritariamente. Secundo o pre-sidente do Banco, Oswaldo Colin, as empre-sas do Rio de Janeiro receberão Cr$ 3 bi-lhões.

Nos últimos 10 dias, o empresário paulis-ta Fábio Bruno percorreu ob 12 bancos com
que trabalha, com Cr$ 8 milhòes em duplica-tas aceitas por seus clientes, tentando des-contá-las. Ontem só conseguiu sacar Cr$ 2milhões. No Rio, indagou o presidente daAssociação Fluminense da Pequena e MédiaEmpresa, Antóiúo Guarino: "Quem tom con-

dições de fechar o més pagando os im-
postos?"

O Ooverno doflnlu ontem que a correçàomonetária de julho para agosto será de We,fixando assim a ORTN cm Cr$ 4 mil 963,91,Este ano. a correção soma 81,8% e, em 12meses, atinge 136,94%, O índice será aplica-do aos aluguéis comerciais cujos contratosvencem em agosto,
O cruzeiro sofreu nova desvalorização

diante do dólar, passando a CrS 608.88
para compra e CrS 611,92 para venda. A
variação do dólar em julho foi de 13,47'"i.
Se a correçào cambial continuar acompa
nhando a inflação, o percentual de julhoficara em torno de 13.5*>. Segundo a SEAP— Secretaria Especial de Abastecimento e
Preços, "seguramente a infiaçáo de ju-lho será superior a 10%". (Páginas 15 e 20)

Adicional de
produtividade é
zero este ano

O Presidente Aureliano Chaves assinaradecreto estabelecendo que o indice de pro-dutividade para os dissídios coletivos sala-riais, no período agosto-dezembro deste ano,sera igual a zero, Informou assessor do Minis-tório do Planejamento. E que, no ano passa-do, o PIB - Produto Interno Bruto - real
per capita do brasileiro caiu, segundo aFundação Getúlio Vargas.

Ao analisar as modificações ua políticasalarial, com a fixação dos reajustes em 80%rio INPC. a Confederação Nacional da Indus-tria iCNI) estima que a reduçáo dos saláriosnuma economia com três anos de recessão'dificilmente conseguira diminuir o desen*-
prego e a inflação. Havera "uma expressivaretração do consumo, com aumento da capa-cidade ociosa", adverte a CNI. (Página 17)

Nova Iguaçu — Gilson Barreto.'•'!• '

A aU^ rie cenlenas íle imi„ vai durar pou^ pois M(—^Sr^KS^S
CRM conclui que
ninguém errou no
caso Clara Nunes

O cirurgião Antônio Vieira de Melo. oanestesiologista Américo Autran e o di-retor-técnico da Clinica São Vicente.Luís Roberto Soares Londres, foram consi-derados inocentes na morte da cantoraClara Nunes, em decisão unânime de 15conselheiros — seis não compareceram —
do Conselho Regional de Medicina da Bahia"por falta de indícios de qualquer na-tureza". O caso foi julgado na Bahia por-que o Conselho do Rio está sob interven-
çáo. Os conselheiros concluíram que Cia-ra Nunes morreu de um choque anafilático enáo aceitaram a versão de que houve fa-lha no equipamento de anestesia. (Página 7)

Menina pede que
Aureliano anule

Boato encoraja Verba para o RJ
novas invasões põe lado a lado

demissão do pai em Belford Roxo Brizola e Delfim
O Presidente em exercício Aureliano

Chaves prometeu estudar a readmissâo de
307 petroleiros das Refinarias de Paulínia
(SP) e Mataripe (BA), a pedido da menina
Daniela Gros de Almeida, 9 anos, filha de
um diretor do Sindicato cie Pauhnia.
afastado pela intervenção federal. To-
dos foram demitidos pela Petrobrás. após
a greve de cinco dias. Logo que Aure-
liano desembarcou em Campinas, para a
inaugruraçáo do Laboratório de Patologia
Clinica da Unicamp, diversos petrolei-ros, com mulheres e filhos, exibiram fai-
xas e cartazes pedindo emprego. (Pág. 3)

Na esperança de garantirem um chão
para suas casas, inúmeras famílias conti-
nua vam chegando, ontem, à Estrada Pli-
nio Casado, era Belford Roxo. Nova igua-
çu, onde terrenos começaram a ser invadi-
dos domingo, depois que se espalhou oboato de que o Governador Leonel Brizola
autorizava as invasões. Só que os terrenos
são particulares e Brizola nào deu nenhu-
ma autorização. Hoje. o Secretario do Tra-
balho e Habitação, Carlos Alberto de Oli-
veira, vai ao local tentar convencer os
invasores a abandonarem os lotes quedemarcaram. Em troca, vai prometer ter-renos do Estado e do município. (Página 4)

Porto Alegre — E. Achutti

O Ministro Delfim Neto e o Governador
Leonel Brizola sentam-se lado a lado. se-
gunda-feira próxima, em Brasília, para a
assinatura de um empréstimo de CrS 2 bi-
lhôes 100 milhòes que o Govemo federal
concedeu ao Estado do Rio. destinado à
melhoria do sistema de segurança pública.
Estarão à mesa o Ministro Abi-Ackel, da
Justiça, e o presidente da Caixa Econômica.
Gil Macieira. Este e um dos empréstimos
federais pleiteados pelo Governo fluminense
e, para desapontamento do Secretario de
Justiça, Vivaldo Barbosa, não se destina
ao sistema penitenciário do Rio. tPágina 4)
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Grênno vence
e e campeão
das Américas

O Grêmio é o campeáo da Taça Liberta-dores da América e vai lutai- pela Taça doMundo de Clubes. O time gaúcho venceu natécnica e na garra por 2 a 1 ao Penarol, doUruguai, que chegou ao empate no segundotempo — o que forçaria a realização dè uma
partida extra — mas náo suportou a maiorvontade da equipe brasileira. Èm Santiago doChile, a Seleção Brasileira voltou a decepcionarno empate sem gol com a Chilena. Depois deum começo promissor, tropeçou nos próprioserros e, no fim. procurou segurar o jogo dianteda pressão do adversário.

Esportes

Osvaldo cruzou da esquerda e Cato, na corrida, entrou de carrinhoTnZZcTnl^^

Vestibular
abre inscrição

As inscrições para o vestibular unific#ctodo Cesgranrio começam 2"-feira. A relaçãodos 24 postos de inscrição esta na página 6Pela inclusão dos cursos da UniversidadeGama Filho, o unificado oferece mais 5 mil905 vagas em 1984.

COZINHEIRA - Ri 3
pessoas, folga sema-
nal, salário alto. refs.
mínimo 1 ano. Nào é
agência. Tratar 274-
6684

COPEIRA/ ARRUMA-
DEiRA — Precisa-se
rtine: 322-1907.

CASAL ESTRANGEIRO —
Precisa cozinheira trivial
vanado ord. CnJ 65 000.
Folga domingo. Av. Co-
pacabana. 583 ap. 806.

COZINHEIRA - Trivial f.no 9
serviço* temos lavadeva ePMsadíwa. Durma tvnpregofolga ouir.-erai Re-otíncas
»ua m«s<«m, tt Migrai Gouio— N Iguaçu. Tei : 767-1243
0 GeraVla

COPElHO — Ptecisa-se tí mu>-
u puw» e tels p casa De
ta<n<ia Can assinada. INPS •
lonas D fluif». 286-762?

COZINHEIRA _ f peq j^,.
vos <> roíf, lolga sem Cr$ 3o
H M^u»l Lomos. 126 .»;>
toot

COZINHEIRA _ E.pe,^,»,
tomo • tooio. folgas sem».
na* Sal 60 mJ * líjPs ?»«»s
rwrvmas 1 ano T: Mt-681?
:<,-. b *s '. 0 h

COZINHEIRA — P* 4 pessoas
Iffvtel variado, Cp.lt» Üormd. foi-
gas e salário è como<-w Tel
381-2177

COZINHEIRA 80 IvttL -Copi
Èxitwt sté 60 nui v »<»! e doe
t*»t S>. lAMfcam 227-3098 Av
Cooacabana. I08S 4-? 202

DAMA DE COMPANHIA -
Piecse-sa e Que nio dumva
ro emciugo lntom»»çdes oe-
te Telaten» 26&6106. «té 12
horas.

DOMÉSTICA — Sô an-vma e
custa rouoa i beb* Go«teoança. senh* ¦?'t 35 m< Ü&-5210 taranj

DOMESTICA — Procsso todo
soiwço. com tele,*tic.j»s a do-
Cumentos 45 ir,i» * INPS F»i-
ga qu^ien»-. Traut 25»54b0

EMPREGADA _ Todo vava.
sa*e cora-íiaf. aom» Be 25
*"*<>$ *& docum^^tes tei2?7%388 R f>nMe«!e oe Mo-
mu., 371 «p 402 Icanema,

EMPREGJWJA - K lodo se-w
ço de casal pi-tíai does e
reh.. Hua Ga! I^x^tt 63* 802
LROk>r,

EMPREGADA - C ie's coca
# Out't» swv^os Pago b»rn
Te' 2942432 l,fWc»»

EMPREGADA — Todo seivieo
sabá ratinhar, gojte da crian-
<^s nsfs de 2 anes <asae
3S50 anos. te^a 16/15 Saia-
no 40 mil * IHPS. Tiatar 22S-
0512

EMPREGAOA - Todo sei%«^5
íaba cozmhar Referencias. 2
flrtôs. Nâo obfme ra 3*rv*ço
Tiata» te». 265-22S8

EMPREGADA — C»pnc**o*a.
tooo se*v, tn^a! s^mipí©*, r**o
tuma-. domvr. fo»g*s doma. a
refs e doctos- 3Q mJ, 247-
9266

EMPREGADA . S«*r« 40
n^„ tnvmi vaiada e*^ w ^e
t-wênciís R. fl»'»o ds Toire
116/ 304 Tr. 267-6»83

EMPREGADA - Pn»c-s»-se o.'
2 pessoas RtfferttWiss e caí
terá de identidade. Tel 22i-
42S-1 Flarnango

MOÇA — Preciso oai» ajudar
outra empregaria 18 ma meo
sais Prata de Botafogo 96 Co-
bertura C6 Tei Ki1-t773

OfERECO-ME — E mura rma
(V todo setvico ccí Tih.» trtviai*wo Somes ai»»»ion»nse ado-
ro c«nç» ret 9 «nes 20»-
»8?5

GOVERNANTA _ Todo ukx/x-
ço fomo e fogão. Family pe-
au«*rv» Cri 50 000.00 Tel
259-28S8 someme de t3 4s15 horas.

PRECISO EMPREGADA -
Ctornvroo tora cre* 5 anos•xcia casji pe-a tr»baii>er de 2*
a 8* de 7.30 *t 17hs Uv,r.Passar • Imnv. Tratar aooa
ISKrs a ffea Paulo Caiar da
Andrade. 236202 Líranjel.-a»
Sai. 45 mansa)
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Coisas da política
A solucionática se

impõe à problemática
Elio Gaiipari

Olhada por suas diversas caretas, a
situação brasileira é crítica e, até onde
a vista alcança, haverá de piorar. Mas
se as crises tèm uma virtude, esta é a
capacidade de elas mostrarem às suas
vítimas alguns aspectos de suas vidas
que, em situações normais, passam
despercebidos. Dívida, inflação, politi-
ca econômica, sucessão presidencial e
outios cálculos cerebrais da crise nacio-
nal estão perfeitamente assentados na
consciência da sociedade qüe, sur-
preendentemente, segue o que se po-
deria chamar a linha do centroavante
Dario, o Dada Maravilha, quando ele
falou que 

"eu não discuto a problema-
tica. pois só trato dc solucionática".

Num país com tanta problemática a
sociedade enfrentou uma das maiores
calamidades do século — as enchentes
do Sul — atropelando de forma humi-
lhante o Estado, Santa Catarina, Para-
ná e Rio Grande do Sul foram socorri-
dos pela solidariedade, pelo desejo de
acertar dos mais anônimos cidadãos. A
eles juntaram-se, pelo lado do Estado,
funcionários também dedicados quase
que exclusivamente á solucionática, co.-
mo os pilotos de helicópteros e os
soldados eme transportaram alimentos
às zonas flageladas. Noutro nivel de
ação, quando ministros c autoridades
federais voaram para a zona devastada,
mais de três semanas depois do início
das enchentes, o gesto soou poético,
mas inútil, assemelhando-se àquelas
visitas que os reis faziam aos campos de
batalha, cercados de pessoas certas de
que ao começar a batalha por lá não
haveria mais rei algum.

Do outro lado da linha veja-se queo país passou há uma semana por uma
experiência de mobilização sindical
inédita em sua história recente. Houve
uma tentativa de greve geral e a socie-
dade absorveu esse fato com absoluta
naturalidade. Quem trabalhou, traba-
lhou, quem náo trabalhou, não traba-
jhou e, no dia seguinte, o país estava
igual, senão melhor. Absorveu-se civi-
hzadamente um protesto que para mui-
tos brasileiros é compreensível, senão
justo.

Chegue-se ao terceiro exemplo.
Um país com dívida, inflação e tudo o
mais, passando por enchentes e greves,
está sem Presidente da República. O
titular está em Cleveland, depois de ter
corrido sério risco de vida. Seu substi-
tuto está em Brasília e faz o melhor
possível para governar. Sabe, contudo,
que, dentro de u*n mês, voltará ao seu
gabinete de vice, numa situação seme-
lhante à do dicionário, indispensável
em certos momentos e ocioso na nor-
malidade. Tamanho problema simples-
mente sai das considerações da socie-
dade. A idéia de que se pretendaapressar o retorno de Cleveland paraencurtar o paramandato do Presidente
em exercício parece um conflito longt-
quo, náo faz parte da vida das pessoashabituais no sofrimento a batalhar suas
saídas para a crise sem esperar pordádivas de Brasília.

A máquina do Estado dessarran-
jou-se, mas a sociedade comporta-se
com cautela e frieza. Trata-se de uma
sociedade astuta, que há um ano foi às
urnas e lá ensinou que em quase todas
as cidades com mais de 500 mil habi-
tantes o Governo está em minoria. Ou
seja, se há serenidade não há cumplici-
dade. A palavra certa talvez seja com-
placência, uma complacência derivada
da certeza de que o sistema desarranja-
do percebe, a cada dia, a inutilidade de
seus esforços de sobrevivência. Algo
como uma baleia que dá numa praia.Ela é grande e forte, mas encalhou.
Quem quiser chüçá-la poderá ser esma-
gado por uma rabanada, mas, quemficar ao longe, cuidando de sua vida,
nada terá a temer.

Nos últimos meses a crise separou a
sociedade do Estado de uma forma
pacífica e indolor. O Estado enredou-
se em problemas insolúveis que deri-
vam parcialmente da sua paranóia con-
tinuísta. A sociedade, percebendo isso,
a cada dia cuida mais da sua vida;
chegando a deseinteressar-se da coreo-
grana do Estado. Essa situação, porcerto, haverá dc mudar e é previsível
que mudará com uma nova conduta
por parte do Estado, pois não será a
turma da solucionática quem se con-
verterá à problemática. Essa diferença
será reduzida e, provavelmente, a hora
da verdade será a sucessão presiden-ciai, quando talvez se perceoa que o
Diário Oficial poderá deixar de circular
por falta de leitores interessados em
saber o que se faz lá por cima.

Elio Gospari » diretor od|unlo da r«vi»»a Vero.

sán, cam Gastone Righi ao fundo, ajudarlvete a descer da carro, no aero/wrto!yunl(w7^.. conversa ram Àtitao

PTB consegue do Governo autonomia de Santos
Brasilia — O Presidente cia Repúbli-

ca encaminhará ao Congresso Nacional,
na primeira quinzena de agosto, mensa-
gem acompanhada de projeto ou decre-
to-lei, restabelecendo a autonomia poli-tica de Santos, um dos 10 municípios
incluídos, a partir de 1964, na areu de
interesse da segurança nacional. A in-
formação, do Deputado Gastone Righl
(PTB-SP), foi confirmada pelo lider do
PDS, Nelson Marchezan.

Esse foi, por enquanto, o único resul-
tado objetivo da reunião que a presiden-te do PTB,.Ivete Vargas, manteve das
14h30min ás 17h30mtn, com o Ministro-
Chefe do Gabinete Civil da Presidência
da República. Leitão de Abreu, no Pala-
cio do Planalto. As outras duas condi-
çòes de Ivete para manter o acordo com
o PDS, que devolve a maioria do Gover-
no na Câmara — estabilidade dos em-
pregados por dois anos e congelamento
de preços de 12 gêneros de primeiranecessidade — embora aceitas pelo Pre-
sidente Aureliano Chaves, segundo um
deputado pedessista. estão na depen-
dência de estudos finais.

Na sala VIP
Do encontro com Leitão participa-

ram. ainda, os Deputados Nelson Mar-
chezan e Gastone Righl, embora a pre-
sença do Ministro Delfim Neto estivesse

prevista. O problema das nomeações
oferecidas pelo PDS a Ivete nào foi
analisado nas discussões de ontem.
Marchezan, todavia, declarou "que o
Palácio do Planalto está interessado na
integração do PTB à administração e
na ampliação da participação do PDS
nas responsabilidades de Governo."Foi uma conversa dura", contou
depois a um amigo a Deputada Ivete
Vargas, na saia VIP cio Aeroporto de
Brasilia, antes de embarcar, às
18hl0min para São Paulo. O relato da
presidente do PTB foi ouvido por um
repórter do JORNAL DO BRASIL. Na
sala VIP estavam também Calim Eid,
assessor do Deputado Paulo Maluf. e os
deputados Gastone Righl e Darcy Pas-
sos (PMDB-SP). Numa salinha ao lado,
o Deputado Marchezan aproveitava a
espera do embarque para despachar a
correspondência com um assessor. Sua
passagem era de classe econômica, mas
recebeu novo bilhete, cortesia da VASP,
para voar na primeira classe.

Ivete contou ter dito ao Ministro que"os trabalhistas precisavam lavara face
junto a opinião pública, porque o Go-
verno náo havia respeitado o acerto
anterior, pelo qual um decreto-lei am-
pilou de três para sete salários mínimos
a faixa dos trabalhadores que teriam
direito a reajuste integral do INPC". Em

decreto-lei de 13 de Julho, o Presidente
da República nivelou todas as faixas
salariais a um reajuste de 80'. do rNPC.

Em reforço de seus argumentos em
favor da aceitação das novas condições
apresentadas ao Governo, no dia 20 de
julho, como indispensáveis à manuten-
çào do acordo depois do decreto quereduziu o INPC. Ivete lembrou ao Minis-
tro sua condição de ex-cassada. Dela e
de Gastone Righi. E. emocionada, afir-
mou a Leitão de Abreu conforme o
relato que fez no aeroporto: "Ministro,
quando meu filho Getulinho nasceu,
meu marido estava preso".

Ivete disse que Leitáo pretendiaadiar a discussão do item da establlida-
de, sob a alegação de que essa condição
ainda estava sendo examinada nos es-
calões competentes do Governo. Ivete
inicialmente fincou pé e se recusou a
passar ao exame dos outros pontos sem
que a estabilidade fosse decidida. Mas
acabou admitindo ouvir ponderaçõesde Leitáo a respeito das outras quês-toes. Ivete insistiu na estabilidade, di-
zendo que ela é fundamental para asse-
gurar a garantia do emprego. Quanto à
autonomia de Santos, Leitáo observou
que não podia ser aprovado o projeto,nesse sentido, de autoria do Deputado
Gastone Righl. ja aprovado pelo plena-rio da Câmara e aguardando vez na
ordem do cila do Senado. Resolvidas

algumas filigranas jurídicas, Leitão ex-
plicou que o Governo mandara ao Con-
gresso um projeto de lei ou um decreto-
lei retirando aquele município da área
de segurança nacional.

Jânio fala da
visita a Geisel

Sào Paulo — O ex-Presidente Jânio
Quadros comentou na noite de ontem —
em entrevista por telefone — o encontro
que manteve ha dois dias. na sede daNorquisa, no Rio de Janeiro, com o
General Ernesto Geisel. observando
que o ex-Presidente "esta muito mais
preocupado com a situação econômica
do país do que com a sucessão presiden-ciai que se precipitou".

Jânio Quadros assinalou, apesar dis-
so. que ele e o ex-Presidente Geisel
falaram sobre a sucessão presidencial."Falamos sobre os candidatos ã Presl-
dência da Republica e percebi, neste
caso. uma coincidência a respeito dos
nomes que ai estão colocados. Somos
simpáticos aos mesmos nomes" — ob-
servou Jânio que. há três dias. após sair
de uma audiência no Palácio do Planai-
to com o Presidente em exercício Aure-
liano Chaves, defendeu a candidatura
deste para suceder o Presidente Figuei-
redo.

Marcílio, para ser Vice, não deixou Brasília
Brasília — Mirtes. cearense, magra.

baixinha, ouviu barulho de madrugada,
no jardim interno, abriu cuidadosamen-
te a porta de seu quarto e viu um vulto
de homem forçando a janela de seu
patrão. Nao vacilou. Pegou um 38 e
disparou dois tiros na direção do desço-
nhecido. que fugiu, saltando um muro
alto, mas deixou pingos de sangue no
chão. "Esse —contou ela, orgulhosa, em
telefonema de Fortaleza para Brasília —
acho que aqui nào aparece mais".

A tentativa de roubo, em sua resi-
dência no bairro de Aldeota, em Forta-
leza. relatada por sua valente governan-ta, e reproduzida terça-feira para um
grupo de amigos, em seu gabinete, alte-
rou a rotina do Deputado Flávio Marci-
lio, 65 anos, 60 mil 526 votos, único
dirigente político a permanecer em Bra-
sília praticamente durante todo o reces-
so parlamentar de julho. Naquele dia,
ele se atrasou 30 minutos — chega à
Câmara todo dia às 9h — porque ficou
ouvindo a aventura de Mirtes, via Em-
bratel. e tomando providências paracolocar um policial de ronda na casa.

Segunda-feira, dia 1o de agosto, con-
tudo, ao se reiniciarem as atividades do
Congresso, além dos cuidados com a
segurança de Mirtes, Marcílio poderá

ter outros motivos para alterar o seu
ritmo diário. Ativado pelo Deputado
Amaral Neto tPDS-RJ i e com o apoio de
vários parlamentares, entre eles o novo
secretário-geral do PDS, Homero San-
tos, chegará ao plenário, emergindo de
conversas discretas, a campanha visan-
do a indicá-lo candidato do Partido a
Vice-Presidència da Republica, na con-
vençáo nacional de 5 de setembro de
1984. "Será o candidato do consenso,
independente das candidaturas a Presi-
dente que resistirem até a convenção",
observa Amaral Neto. A legislação per-
mito a candidatura isolada na conven-
ção. conforme estudo feito por assesso-
res de Marcílio.

Ex-Governador do Ceara. Marcílio,"um deputado valente", como a ele se
refere o Presidente Aureliano Chaves,
corre em faixa própria, nâo obstante
suas vlnculaçóes pessoais com Maluf,
Aureliano e Andreazza. Seu trânsito e
seguro, também, com o Ministro do
Exército, General Waiter Pires, um no-
me — segundo um dirigente do PDS —
que náo pode ser considerado fora de
cogitação na disputa sucessória, na hi-
pótese de se configurar um impasse
entre os presidenciáveis e as correntes
de opinião que lhes dào apoio.

Mesmo sendo grande amigo de
Maluf, o próprio Marcílio tem confiden-
ciado a alguns parlamentares que o
quadro de crise econômica e suas reper-
cussoes na área social, alem das riificul-
dades na escolha de um nome civil,
deverão resultar na indicação de Waiter
Pires.

Na segunda-feira passada Marcílio
era o único civil, alem de Aureliano
Chaves, no jantar que Pires ofereceu ao
Alto Comando do Exercito, com a pre-
sença ainda dos Ministros militares e
dos Generais Rubem Ludwig e Danilo
Venturini.

Marcílio tem reiterado que náo há
mais quem possa conter o andamento
da sucessão, cujas regras está certo de
que nao serão modificadas, "principal-
mente — afirma — porque ja ultrapassa-
mos a época dos casuismos". Neste re-
cesso, o gabinete da Presidência duran-
te a semana, e aos sábados a residência
oficial da Câmara, na Península dos
Ministros, substituíram o plenário fe-
chado como fórum livre de debates e
palco de entendimentos políticos, dos
quais participaram deputados de todos
os Partidos. No último fim de semana,
por exemplo, entre batidinhas de limão
e boas conversas, Marcílio juntou o irre-
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Marcílio ficou sem as férias de meio de ano, mas ganhou apoios importantes dentro e fora do Governo •

Fernando César Mesquita
quieto Amaral Neto e o manhoso Home-
ro Santos diante de uma feijoada e
acabou fazendo a paz entre a chapa
participação, que conseguiu 42 lugares
no diretório nacional do PDS, e o co-
mando do Partido. Terça-feira, um
deputado, em seu gabinete, abriu fogo
de artilharia contra o projeto do Gover-
no que regulamenta o voto distrital, em
tramitação lenta na Câmara, desde
março, e concluiu que a matéria antes
mesmo de votada já esta sepultada."Sepultada em cova rasa", sentenciou
Marcílio encerrando a discussão.

Flávio Marcílio nào tem dúvidas de
que o Congresso aprovara o decreto-lei
2045, que autoriza os reajustamentos
salariais na base de 80% do INPC, "por-
que", na sua opinião, "se fez aí uma
tentativa séria de combater a inflação".
E esse ponto-de-vista ele tem transmiti-
do a deputados, especialmente ao gnipo
que concorreu com chapa dissidente na
convenção do PDS. Marcílio defende
com entusiasmo o acordo PDS-PTB.
que devolveu a maioria parlamentar ao
Governo na Câmara e, recentemente,
sustentou junto ao Presidente em exer-
cicío. Aureliano Chaves, a necessidade
de se implementar o acerto com Ivete
Vargas. Ele acredita na salvação do
bloco interpartidario. mediante nego-
ciaçóes com a presidente do PTB em
torno das reivindicações por ela apre-
sentadas. Na convicção de Marcílio. Au-
reliano Chaves resolve essa questáo em
princípios de agosto.

Nas oportunidades anteriores em
que exerceu a presidência da Câmara,
i 1973 74-—1979 80). Marcílio empenhou-
se pela devolução das prerrogativas do
Congresso. Agora, não acredita que seja
possível conseguir qualquer alteração
constitucional, nesse sentido, antes da
eleição e posse do novo Presidente da
Republica, em 15 de fevereiro de 1985."O sucessor de Figueiredo", declara:"deve assumir com o compromisso de
realizar uma ampla refonna da Consti-
tuiçáo. na qual se incluirá o restabeleci-
mento dos poderes do Legislativo".

Terça-feira, antes de viajar para 0
Ceará, Marcílio suspendeu uma entre*
vista coletiva para receber Antônio Fer-
nandes, eleito vereador pelo PMDB eiji
Fortaleza com 21 mil 237 votos. Fernan^
des conhece Brasília numa cadeira de
rodas, a mesma com a qual empreendeu
sua vitoriosa campanha eleitoral com o
slogan "um deficiente eficiente": MarcC
lio ofereceu a Fernandes e ao seu acom-
panhante passagens para que conheces-
sem Sâo Paulo. Por coincidência. »•
gunda-feira. uma das inovações que os
deputados vão encontrar no prédio é a
rampa construída em subsUtuíçáo à es.-
cada que existia entre o plenário e o
corredor de acesso aos gabinetes. Facili-
tara a vida dos deficientes fisicos.

Leia editorial'Acordo em t.ri..e"
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Menina pede e Aureliano
promete rever demissões

Sfto Piiuio — o Presidente em exerci-
cio Aureliano chaves prometeu estudar
n readmlssflo de 307 petroleiros das ite-
flnnrlus de Puulinlit (8P) é Mnlurlpe
(BA), demitidos pela Petrobrás pur cau-
si» de uma greve de cinco dias. A pro-
mossa foi Celta à menina Daniela O ros
de Almeida, U anos, filha de um diretor
do Sindicato de Paulínia, afastado pela
lnterumçáo federal.

Daniela burlou um cordão de poli-
ciais militares que mantiveram à dis-
tãncla do Hospital de Clinicas da Uni-
camp, cerca de 50 petroleiros e suas
faixas pedindo justiça e emprego. "Pre-
sidente, por favor, devolva o emprego de
nossos pais. Eles precisam multo desse
emprego", pediu Daniela. — "Vou pen-
sar", respondeu Aureliano Chaves, ao
abraçá-la. Depois, o pedido foi formali-
zado em carta dos petroleiros, entregue
ao Presidente em exercício através do
Bispo de Campinas, Dom Oilberto Pe-
reira Lopes.

Surpresa
Os petroleiros, alguns deles com mu-

lheres e filhos, nào gritaram slogans,
apenas esticaram faixas com dlzeres o
petroleiro í nosso e queremos nosso
emprego. A Policia Militar mobilizou
dois caminhões com tropas e um cami-
nháo bomba-dágua, do Corpo de Bom-
beiros. Esse aparato militar deu inteira
liberdade para 20 Jovens, que se auto-
denominam Juventude Democrática
Social, ligada ao PDS, que chegaram
perto, agruparam-se e gritaram "Aure-
liano, Aureliano".

As autoridades sô perceberam a che-
gada de Daniela quando esta estava à
frente de Aureliano Chaves: fotógrafos e
cãmeras de TV tiveram que permanecerna varanda Interna do prédio, com dili-
culdades de registrar a cena.

João Batista Gros de Almeida. 39
anos, pai da Daniela e mais trôs filhos,
operador da refinaria e diretor afastado
do Sindicato de Paulínia, disse que as
demissões "estào queimando gente es-
pecializada, com muita experiência".
Camisa vermelha do sindicato e a frase

Humo à < 111 (Central Unira de Tmltu-
lli.uliin-si - H3, o petroleiro foi procurado
depois por um assessor da Presidência e
forneceu seu nome e endereço,

A visita
O Presidente em exercido chegou a

Campinas às 13h35mln, com os Minis-
tros da SaUde, Valdir Arroverde; da
Previdência Social, Hélio Beltrão; da
Agricultura, Amaury Htábllle; de As-
suntos Fundiários, Danilo Venturini; e
do Mlnistro-Chefe da Casa Militar. Oe-
neral Rubem Ludwig. Ele foi recepcio-
nado pelo Governador Franco Montoro;
na fila de cumprimentos do Aeroporto
de Vlracopos, destacaram-se o Vice-
Governador Orestes Quôrcla e, lado a
lado, o Deputado federal Paulo Maluf
(PDS-SP) e o ex-Governador Laudo
Natel.

Na Unicamp, as lèhSÒmln, o presi-
dente Aureliano Chaves foi Inaugurar o
Laboratório de Patologia Clinica. O Go-
vernador Franco Montoro lembrou que"aqui trabalhamos com a democracia:
sem partidos ou interesses". O Governo
do Estado tem uma dotação de 10 ml-
lhões de dólares para o Hospital da
Unicamp, dos quais Montoro ja liberou,
há duas semanas, 4 milhões 000 mil
dólares. Ontem, Aureliano repassou do
Governo federal Cr$ 772 milhões para o
hospital.

Em nome do Presidente falou a Mi-
nistra da Educação, Ester de Figueiredo
Ferraz. A artista plástica Berenice de
Toledo, da Unicamp. presenteou Aure-
liano com seu quadro Os Coordenado-
res, segundo sua visão, da "solidão do
Executivo e a política do gesto". O
quadro mostra quatro homens de cos-
tas e cabeças baixas e chegou a merecer
comentários de alguns políticos; "Pare-
ce os presldenciáveis".

Às 18hl5min Aureliano Chaves se-
guiu para o Hotel Holiday Inn. onde se
encontrou com antigos colegas da Esco-
Ia de Engenharia de Itajubã. Em todo o
roteiro de sua visita a Campinas havia
uma norma: "Nào haverá entrevista e
nem serã permitido abordar o Presiden-
te", advertiram os seus assessores.

Empresa atendeu empregados
São Paulo — As cinco empresas queenviaram representantes para conver-

sar com o superintendente Regional da
Polícia Federal em Sáo Paulo, Romeu
Tuma, ontem à tarde, dispensaram seus
funcionários no dia 21 ultimo a pedido
dos funcionários e para evitar que eles
sofressem agressões fisicas.

Três dessas empresas — a Wapsa, a
Borlem e a Metaftl — levaram ao chefe
Ido DOPS da Policia Federal; delegado
Marco Antônio Veronese, abaixo-
assinados dos empregados, datados do
dia 20, propondo a compensação do dia
não trabalhado por outro dia durante as
férias, ou aumento de jornada de traba-
lho, antes ou depois do dia 21. Segundo
a.s partes, a conversa foi "cordial". As

j outras empresas que compareceram fo-
ram a Amo e a Embracon.

Sem "lockout"
Não houve lockout nem hã perspec-Uva de que isso venha a ocorrer —

garantiu, no fim da conversa com os
delegados, o presidente do Sindicato
dos Fabricantes de Autopeças — Sindi-
peças — Pedro Eberhardt, que foi ao
gabinete do delegado para acompanhar
os diretores de quatro fábricas de seu
sindicato — Arno, Wapsa, Borlem e Me-
tafll.

Jacques Glaz, presidente da Embra-
con e diretor do Departamento de Ex-
portaçáo da Associação Brasileira da
Indústria Elétrica e Eletrônica — Abi-
nee. compareceu, de própria vontade, à
Polícia Federal e, depois do encontro
com Tuma, disse aos repórteres quefechou os portões de sua fabrica, quetem 450 funcionários e funciona no Bair-
ro de Socorro (perto de Santo Amaro),
por temer a repetição do que aconteceu
nos dias 4 e 5 de abril na Zona Sul de
São Paulo.

Em abril, contudo, as autoridades
foram tomadas de surpresa. Agora, es-
tavam mais preparadas e nada aconte-
ceu de grave. Houve o temor causado
pela guerra psicológica e por isso aceita-
mos a proposta dos empregados de dis-
pensá-los nos dias 21 e 22. compensando
os dois dias nas férias. Se houver algu-
ma tentativa de guerra psicológica nu-
ma próxima vez, contudo, será diferen-
te, pois as autoridades provaram estar
com o controle da situação — disse
Jacques Glaz.

Paulo Roberto Pusset. diretor de
produção da Borlem (1 mil 156 funciona-
rios), levou ao delegado Veronese um
abaixo-assinado com as assinaturas de
SJ8.98'>_i de seus funcionários. Como ele.
cinco outros empresários assinaram ter-
mos de declarações ontem, na sala con-
tigua à do gabinete de Romeu Tuma.
Renato Belfiori, presidente, e Pawell de
Morais Krivtzoff, advogado e assessor
da Metafll; Thomas Frank Tichauer.
dlretor-flnanceiro da Wapsa; Felipe
Arnstetn Amo. presidente da Arno: e
Jacques Glaz, presidente da Embracon.

Acompanhados de Pedro Eberhardt,
presidente do Sindipeças, e dos assesso-
res seus. foram recebidos as 17h e passa-ram quase duas horas no gabinete do
delegado.

A conversa foi amena, cordial esem constrangimentos — disse aos re-
pôrteres o presidente do Sindipeças.Um empreslrio chegou a contes-sar que sentiu, pela primeira vez, hamuitos anos, um clima semelhante aode 1964 junto aos operários. Temeu queeles dividissem sua fábrica — contou,depois da conversa, o delegado RomeuTuma.

A Metafll tem 608 funcionários; aArno, 4 mil 500; e a Wapsa, 1 mil 500.

Conclat poderá ser no Rio
Sào Paulo — O presidente do Sindi-

cato dos Metalúrgicos de Sáo Paulo,
Joaquim dos Santos Andrade, o Joa-
quinzão. informou que, se o Gove rnadoi
Franco Montoro nào garantir apoio à
Conclat (Conferência Nacional das Cias-
ses Trabalhadoras), programada para a
ultima semana de agosto, em Sâo Pau-
lo. o encontro será transferido para o
Rio de Janeiro.

Segundo Joaquinzâo, o Governador
Leonel Brizola afirmou que, se não nou-
ver condições de realizar a Conclat em
Sâo Paulo, ele assegura alojamento, ali-
mentaçâo e um local amplo para a reali-
zaçáo da conferência no Rio. Está pre-vista a participação de 6 mil trabalha-
dores na Conclat.

Os rumos dessa Conclat — principal-mente a decisáo se a CUT (Central Uni-ca de Trabalhadores) será criada esteano ou no próximo — começam a ser
definidos hoje, com a abertura, às 19h,

do Ceclat (Congresso Estadual das Cias-
ses Trabalhadoras de Sào Paulo), onde,
mais uma vez. se defrontarão as lideran-
ças de Joaquinzâo e seus aliados — os
sindicalistas considerados pelegos, os
sem vínculos ideológicos e os ligados ao
PCB — e o presidente nacional do PT,
Luis Inácio da Silva, Lula, e seus segui-
dores — os sindicalistas "combativos".

O presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sâo Paulo confirmou que
pediu audiência, para ele e para a co-
mlssáo nacional Pró-CUT, ao Ministro
do Trabalho, Murilo Macedo, a quemsolicitara intermediação para uma au-
diéncia com o Presidente em exercício,
Aureliano Chaves, ou, se náo for possi-vel, com o Chefe do Gabinete Civil,
Ministro Leitào de Abreu. Pretendem
reivindicar mudanças na política econó-
mica e a retirada, do Congresso, do
Decreto-Lei 2 045, que altera a políticasalarial.
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O Presidente fez ontem seu mais longo passeio, caminhando com desenvoltura cerca de WOm na Rua Cornin

Figueiredo vai fazer
segunda-feira o seu
primeiro 

"check-up"
Etevaldo Dias

Cleveland, EUA — O Presidente Figueiredo
voltará a Cleveland Clinic segunda-feira para o seu
primeiro check-up desde a cirurgia, realizada no
dia 15. O porta-voz, Carlos Atila, disse que este
exame poderá indicar uma data para a volta do
Presidente ao Brasil. Os seus auxiliares mais pró-ximos admitem que ele possa voltar no dia 12 ou 13
de agosto.

Na manhã de ontem o Presidente Figueiredo
fez o seu mais longo passeio, cerca de 100 metros,
desde que se hospedou na Eaton House. segunda-
feira: se encontrou com os repórteres que fazem
plantão na rua. na entrada da casa, e tomou a
iniciativa da conversa: "O que vocês querem sa-
ber?". Demonstrou muito melhor disposição fisica
do que no Ultimo encontro com a imprensa, não
deu sinais de estar sentindo dores e caminhava,
embora vagarosamente, com mais desenvoltu-
ra."Estou multo melhor, tanto que já estou com
vontade de dizer palavrão", brincou com os repor-
teres.

À tarde Figueiredo recebeu a visita do Dr.
Floyd Loop, seu cirurgião, que lhe fez exame de
rotina. Átila disse que o médico constatou que a
recuperação se faz normalmente. Figueiredo almo-
çou peixe e frutas, dormiu à tarde, caminhou à
beira do lago, jogou cartas, leu os jornais e assistiu
tapes de programas jornalísticos brasileiros. O
Presidente, segundo alguns de seus familiares, já
dá mostras de estar entedlado da casa, e com
vontade de voltar o mais breve ao Brasil.

O encontro
Vestindo jo$.ging azul, acompanhado de auxi-

liares e funcionários do Consulado brasileiro em
Nova Iorque, Figueiredo saiu ao meio-dia, através-
sou a barreira do serviço secreto norte-americano,
que faz a triagem das visitas, e caminhou pela Rua
Corning. Ele já nào tem mais a companhia das
enfermeiras norte-americanas, dispensadas on-
tom, segundo Átila, devido à normalidade com quese vem recuperando.

Presidente, o senhor está caminhando cada
vez mais? Está aumentando as caminhadas? —
perguntou o repórter Álvaro Pereira, da TV Globo,

Náo querem que eu caminhe muito, náo.
Tenho que caminhar mais ou menos a mesma
coisa cada dia. Não devo Ir aumentando muito,
não. Não posso forçar a barra, senão explode —
respondeu Figueiredo.

Seu sono, disse, tem sido irregular — alguns
dias dorme melhor, outros pior. Um dos problemas
que tom para dormir é o hábito de deitar de
bruços, o que não pode fazer agora com o corte da
cirurgia ainda nâo totalmente cicatrizado.

O senhor atendeu ontem um telefonema do
Presidente Reagan, nào?

Conversei com ele e com o Embaixador
Motley. Ele ficou muito contente com o resultado
da minha operação; me disse que havia montado
no Gymnich, que é um bom cavalo, e lhe tem dado
muita satisfação. Eu lhe disse que qualquer dia
vamos nos encontrar, para conversar sobre assun-
tos de interesse dos nossos dois paises. Ele me
desejou um pronto restabelecimento. Ele foi muito
gentil comigo, tem sido muito meu amigo.

Madeira
apodrece em
Tucuruí

Belém — A madeira que
o IBDF comprou da Cape-
ml em Tucurui está dete-
riorando-se sob a açào de
fungos. Insetos e animais
roedores, confirmou ontem
o delegado regional do or-
gâo no Para, Antônio Edil-
son Silva Castro, que
apoia a idéia de doar parte
dessa madeira aos flagela-
dos do Sul para ajudar na
reconstrução das casas
que foram destruídas pelaenchente.

A madeira branca está
quase toda perdida e pode-
rá ser abandonada onde
está, devendo ser aprovei-
tadas apenas a.s mais resis-
tentes e de maior valor co-
mercial, explicou Antônio
Edilson.

O delegado do IBDF
confirmou, também, que já
começaram a abrir pi-
cadas e montar Infra-
estrutura para retirar ma-
deira de Tucuruí as 14 ma-
delreíras paraenses, que.
com duas empresas do Pa-
raná e Santa Catarina,
propuseram-se a desmatar
cerca de 160 mil hectares
da área de 216 mil hectares
a ser inundada a partir de
setembro do ano que vem
para formar o reservatório
da Hidrelétrica de Tu-
curai.

BU-HHUP

Roberto Simões
21 anos juntos com a
nossa selecionada
clientela. Para feste-
jarmos tão grande
evento oferecemos:
Uma LIQUIDAÇÃO
DE CLASSE, preçosinacreditáveis.
Cheguem até nós!
Continuem conosco!

INÍCIO DIA Io DE
AGOSTO

"Inoberto 
simões

¦y a lembrança que fica.
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Jurema estava com os í

Rombo em adutora do
Guandu destrói casa
e trecho de estrada

Elyberto Moraes
-- Parecia uma tromba-d'água. Primeiro foi o

estrondo, um barulho insuportável e, logo om seguida,
a nossa casa foi invadida pela água. entrando por
todos o.s lados, levando na correnteza telhas, móveis,
portas, janelas e outras coisas que nào me lembro
mais. Era um jato que ia a mais de 100 metros de
altura, como um chafariz, cortando a rede elétrica e
levantando o piso da estrada. Eram aproximadamen-
te 20h. em noite de lua cheia.

Ainda assustada, com escoriações nas pernas —
por ter sido levada pela correnteza — Jurema Cata-
nante, 45 anos, contou ontem o drama que ela e seus
seis filhos viveram numa modesta casa do Parque São
Francisco, no quilômetro 32 da antiga Rio—Sao Pau-
lo. que ficou praticamente submersa por mais de uma
hora. A causa de tudo foi o rompimento de uma
adutora do Guandu, que também causou estragos a
outras oito casas e uma padaria, além de interromper
o trafego na estrada.

Em reparo

Roque Catanante, 50 anos. encarregado geral de
obras, atualmente licenciado, enquanto assistia à
remoção dos entulhos de sua casa. comentou que
desde a sexta-feira passada a adutora da estação de
tratamento de água do Guandu estava radiada e
vazando, tanto que uma turma de Cedae chegou ate a
abrir um buraco para fazer o reparo. "Não se sabe
porque — disse Roque — o reparo foi sendo adiado e,
na quarta-feira à noite, aconteceu o que já era espe-
rado."

O marido de Jurema, que nào estava em casa na
hora. ficou muito assustado quando o filho mais
velho, Antônio, 20 anos. relatou còm detalhes o que se
passou com a família que assistia a um noticiário na
televisão. "Quando a água, com muita pressão, come-
çou a entrar por todos os lados — contou o rapaz —
fiquei desesperado, mas náo a ponto de perder a
cabeça. Enquanto mamãe, aos francos, salvava a
Fernandinha. um ano e meio, eu me agarrei ao Ivanzi-
nho. oito anos, e a Solange, 20, saindo rápido de casa e
subindo o morro atrás da casa."

Embora tenho sido a mais prejudicada pelo rom-
pimento, a familia Catanante — que ficou apenas com
a roupa do corpo — nao foi a única sofrer as conse-
qúéncias da inundação que destruiu, até. cerca de 400
metros da antiga Rio—São Paulo. José Ferreira, um
dos donos da Panificação Irmãos Ferreira, vizinha à
casa dos Catanantes, teve boa parte do estoque
tragada pela correnteza. Ontem, num primeiro levan-
tamento, José Ferreira estimou os prejuízos em cerca
de CrS 1 rnilháo. sem incluir os moveis da sua casa.
que fica nos fundos.

Pouco caso
Rompimento de canalizações ao longo da antiga

Rio—Sáo Paulo, segundo contaram outras oito famí-
lias atingidas, com prejuízos menores, e Valtir Fraga
Júnior, diretor da Associação de Moradores do Con-
junto Habitacional da Cehab do Quilômetro 32. jâ se
tornou uma rotina na regiáo e, por isso, muita gente
está-se mudando para locais mais seguros. Por colhei-
dência. segundo Valtir Fraga, quase na mesma oca-
siào do rompimento de anteontem a noite, um tam-
pão se deslocou, também com forte estrondo, na
adutora de alta pressão que liga a estação de trata-
mento de água do Gandu a elevatória do Lametráo.A rapidez com que foram feitos os dois reparos,
da adutora rompida e a recolocação do tampào, na
madrugada de ontem — disse o diretor da Associação
de Moradores — é uma demonstração do pouco caso
que a Cedae tem para com os moradores. O cano
estava rachado e a água vazando, mas nem assim ele
foi reparado, como se eles, da Cedae, estivessem
esperando o bicho que ia dar. Deu zebra e agora
vamos ver como ficam os prejuízos dos Catanantes e
dos Irmãos Ferreira.

Ontem de manhã, comandada por um funcionário
do Setor de Patrimônio. Joaquim Dias Bicaco. uma
turma da Cedae começou a desentulhar o interior do
que restou da casa de Roque.

Nào voltaremos, "afirmou Roque Catanante,
licenciado pelo INPS em conseqüência de um aciden-
te de trabalho, após fazer uma vistoria na humilde
casa de quatro cômodos que ele, encarregado-geral de
obras, ajudou a construir."

-— Ele tem razáo — apoiou Jurema. — As paredes
ficaram trincadas e ninguém garante, principalmente
a Cedae, que a casa continuará de pé.

Logo após o rompimento. Roque disse que foi
procurado por um "diretor da Cedae" que lhe fez a
seguinte promessa: tomar habitável a casa avariada
e, depois, terminar outra que ele estava começando a
construir no terreno ao lado.

Mas Roque Catanante, com a sua experiência em
obras, não só duvida que a antiga casa permaneça de
pé. como também que a Cedae venha a cumprir o que
prometeu. Joaquim Bicaco, enquanto comandava a
desobstrução, limitou-se a comentar que o assunto
fugia às suas atribuições, desconhecendo que diretor
havia prometido acabar a casa em construção.

ram tudo, corno numa tromba dágua

Ronaldo Theobald
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ra este ano

DNER ajudará São Gonçalo
O diretor-geral do DNER. João Catai-

do Pinto, ern viagem ái' inspeção, prome-
teu a doação de 250 metros cúbicos de
lama asíaltica. para que a Prefeitura de
Sao Gonçalo recupere as ruas e avenidas
danificadas pelas obras dè construção do
trecho cia BR-101. entre Niterói e Manilha.
Quando a interdição de ruas e o problema
das enchentes nos bairros ao ionuo da
estrada. Cataldo pediu paciência: "Quan-
do a obra estiver concluída, o DNER vai
estudar e tomar providências".

Na quarta-feira, o Prefeito de Sao Gon-
calo, Halrsori Monteiro, irritado, afirmou
que as obras "estão anaiquizando a cida-
de", e ameaçou mover uma ação contra o
DNER. exigindo o ressarcimento dos pre-
juízos. Segundo u prefeito do PDS, a estra-
da é responsável pelo isolamento de vanos
bairros, destruiu a pavimentação das mas
e dificultou a vida dos moradores, obrigan-
do-os a grandes caminhadas para tomar o.s
ônibus. O DNER espera liberar, ainda este
ano, a primeira pista, concluindo a estrada
ate o fim de 1984.

Obras adiantadas
Com 25 quilômetros de extensão, duas

pistas e quatro faixas de tráfego, a estrada
Niteroi-Manilha começou a ser construída
há 10 anos. sofrendo diversas interrupções
por falta de verbas. Via expressa, sem
cruzamentos, vai desafogar o trânsito da
Alameda Sào Boaventura e Rodovia Ama-
ral Peixoto — acesso à Região dos Lagos —
reduzindo para apenas 12 minutos o per-
curso de uma hora e meia entre Niterói e
Manilha. Cerca de 500 homens trabalham
na obra, financiada com recursos do pedá-
gio da Ponte Rio-Niteroi.

O trecho final da auto-estrada — fal-
tam 500 metros para a ligação com a Rodo-
via Amaral Peixoto — já está asfaltado,
com as canaletas laterais de escoamento
da água. Sáo 10 quilômetros entre Manilha
e Caçador, bairro de Sào Gonçalo.

Entre Nova Cidade e Boa Vista, contu-
do. a situação é diferente. Apenas uma
trilha está aberta por onde passara a estra-

da. Pontes, viadutos e alguns aterros sào
os únicos trabalhos ja em execução. Neste
trecho, o maior problema para o prossegui-
mento das obras é o grande numero cie
desapropriações necessárias. Muitas casas,
algumas ainda com moradores, continuam
no lugar das pistas.

São Gonçalo reclama
No bairro de Gradim. a favela do Gato,

por onde passará a estrada, vai ter 140
barracos removidos. Seus moradores, se-
gundo Cataldo. serão transferidos para um
conjunto do BNH. a ser construído em
áreas cedidas pelo DNER. a 200 metros da
favela. "Nem precisa me pagar indeniza-
çào. Basta me dar um lugar pra morar que
tá tudo bem", comentou o cozinheiro Ma-
nuel Faria de Souza, um dos moradores."Eu só saio quando tiver com a Rrana no
bolso. Senão, nunca mais vou receber. Tem
gente que saiu ha 10 anos e ate hoje nào viu
dinheiro", retrucou Luiz Carlos da Silva,
pescador, como a grande maioria cios habi-
tantes da favela do Gato.

Mas nào foram só desapropriações os
problemas causados a Sao Gonçalo com a
construção da auto-estrada: no Jardim Ca-
tarina, a Avenida Albino Imperato foi In-
terrompida pelas obras de um viaduto, que
a separou em duas. Com isso, os ônibus sáo
obrigados a passar por cima das pistas,
obrigando os moradores a uma caminhada
muito maior.

O ponto mais crítico, contudo, é a
estrada Porto da Rosa, no Boassu tuma
das poucas pavimentadas na regiáo). Com
o peso dos caminhões carregados de terra,
o asfalto cedeu, formando verdadeiras era-
teras que afetaram também as redes de
água e pluvial. Os ônibus, ao passarem
pelos buracos, batem até com o fundo no
cháo. "Quando chove, entáo, o mau cheiro
ê insuportável, a água fica parada e dá
mosquito", contou Antônio Dias. um co-
merclante. O Prefeito Jairson Monteiro
mandou fotografar os estragos e ameaça
processar o DNER exigindo reparações.

REVISTA SEMANAL

Vivaldo insiste na ajuda
federal para os presídios

— Infelizmente, esta ainda náo é
verba parn o.s presídios — lamentou
o Secretário de Justiça, Vivaldo
Barbosa, no comentar o financia-
mento de Cr$ 2 bilhões 100 milhões
que o Governo federnl concedeu ao
Estado e que, ao contrario do que
ele pensava, será destinado a Secre-
taria Extraordinária de Policia Ju-
diciâria e Direitos Civis.

O convênio para liberação da ver-
ba. a ser aplicaria na melhoria do
Sistema de Segurança Pública, será
assinado segunda-feira, em Brasilin,
na Secretaria de Planejamento da
Presidência da República. Ontem o
Governador Leonel Brizola respon
deu ao telex do Ministro do Planeja-
mento, Delfim Neto, confirmando
sua presença à assinatura do convé-
nlo. Estarão presentes ainda a sole-
nidade o Ministro Abi-Ackel e o pre-
sidente da Caixa Econômica Fede-
ral, Gil Macieira.

Reforço de pedido

Segundo o Secretário de Justiça,
dependem de aprovação, pelo Go-
verno federal, quatro pedidos de
verba feitos pelo Governo do Esta-
do: dois para a área de Justiça: um
de Cr$ 2 bilhões, para obras e recu-
peração de presídios da Ilha Grande
e de Bangu; outro de CrS 10 bilhões

para construção de minipresídlos no
interior do Estado, e dois para a
área de segurança, sendo que um
deles sera repassado segunda-feira
próxima com a assinatura do con-
vènlo,

Vivaldo Bnrbosa disse que os
dois pedidos de verba para a Justiça
estiveram parados mais de um nno
na administração anterior. O Secre-
tário pretende acompanhar o Go-
vernador em sua viagem a Brasília,
segunda-feira, para reforçar esses
pedidos junto ao Ministro Abi-Ackel
e a Caixa Econômica Federal.

Quanto a aplicação da verba a
ser concedida a Secretaria de Poli-
cia Judiciária, Vivaldo Barbosa dis-
se saber apenas que será utilizada
na compra de equipamentos poli-
ciais, mas desconhece o que será
adquirido. Informou que, para a
área policial, foi solicitado outro fi-
nannainento, cujo valor desconhe-
ce, para ser aplicado na recuperação
das delegacias.

O financiamento a ser liberado
na próxima semana sera feito atra-
ves do FA3 (Fundo de Assistência
Sociali. no valor correspondente a
420.530,08 ORTNs (Cr$ 2 bilhões 87
milhões 3124 mil) com dois anos de
carência, juros subsidiados, e o Es-
tado terá 15 anos para pagar a di-
vida.

Invasores ocupam terreno
em bairro de Belford Roxo

Embora uma guarniçâo da Policia
Militar permaneça no local dia e noite,
para impedir a construção de barra-
cos. muitas famílias de Nova Iguaçu
continuavam, ontem, a chegar à Estra-
cia Plínio Casado. Bairro do Prata, em
Belford Roxo. para garantir seus lo-
tes. O.s terrenos começaram a ser ven-
didos no domingo por gente que "ou-
viu dizer" que "é ordem do Brizola".

O industrial José Pires dos Santos,
dono, com o lrmáo Elói, de 90r"r da
área invadida, mostrou documentação
provando que é deles a propriedade.
Se for preciso, disse que váo entrar na
Justiça — em outra Invasão, já o fize-
ram e venceram —, mas espera que"tudo seja resolvido pacificamente, e
que essas pessoas achem soluções pa-
ra seus problemas".

Boatos

Entre os invasores, é fácil a propa-
gaçào de boatos. Uns afirmam que a"ordem" ê marcar lotes de 10 x 15
metros, outros dizem que a metragem"pode ser feita à vontade". São cente-
nas de pessoas que, ontem, às 10 ho-
ras. aguardavam a chegada de um
funcionário da Cehab, Amadeu, que
lhes prometeu soluções. Por volta do
meio-dia. nào se sabe como, chegou a
noticia de que o funcionário só viria a.s
15 horas.

Ma.s quem esteve, ontem à tarde,
com os invasores, foram os funciona-
rios Luís Paulo Machado, da Secreta-
ria de Trabalho e Habitação, e Mareia

Candez, da Cehab, de acordo com o
Secretario de Trabalho e Habitação.
Carlos Alberto de Oliveira, Caó. O
propno Caó ira, hoje, ás 17h, falar com
uma comissão de invasores.

Em Nova Iguaçu, reuniram-se on-
tem representantes da Secretaria, da
Prefeitura, da Comissão de Justiça e
Paz da diocese e do Movimento de
Associações de Bairros (MABt. Decidi-
ram formar uma comissão para sele-
cionar áreas do município e do Estado
para dar inicio ao programa Cada fa-
niilia, um lote.

A informação foi do Secretário de
Habitação, que tem enfrentado situa-
çoes parecidas, sempre "devido a boa-
tos de pessoas mal-intencionadas".
Mas Carlos Alberto de Oliveira acredi-
ia que, com a campanha de esclareci-
mento publico que pretende desenvol-
ver. com o apoio de entidades de cias-
se, tudo sera resolvido e o programa
Cada família, um lote terá exilo.

Só no Município de Nova Iguaçu —
soube, através do Prefeito Paulo Leo-
ne (PDT) — a Prefeitura terá condi-
çóes de doar terrenos que irão propor-
cionar a construção de 15 mil mora-
dias, em regime de mutirão. Sobre a
conversa dos dois funcionários com os
invasores, disse que foi "bastante
agradável". Luis Paulo Machado e
Márcia Candez, porem, deixaram claro
para os ocupantes dos terrenos qúe o
Governador Leonel Brizola náo vai
tolerar invasões de terrenos particú-
lares.

Prefeito veta artigo que
reduz gabarito em Botafogo

O direito de protocolo, pelo qual o
dono do terreno pode construir de
acordo com a lei vigente na data do
pedido de licenciamento, nào sera
abolido na área de Botafogo e Humai-
tá. Isso porque o Prefeito Jamil Had-
dad vetou, ontem, o artigo 24 da lei
que regulamenta o zoneamento dos
dois bairros aprovada pela Câmara
Municipal que eliminava essa prerro-
gativa. A lei entra em vigor hoje.

O veto foi elogiado pelo presidente
da Associação dos Dirigentes de Em-
presas do Mercado Imobiliário. Mauro
Magalhães, para quem a eliminação
do direito de protocolo "fere frontal-
mente a livre iniciativa". Jamil Had-
dad também vetou uma outra altera-
çâo Introduzida pela Câmara, que res-
tríngia a "flns esportivos e culturais" o
futuro projeto de urbanização para a
área do antigo campo do Botafogo, ha
Avenida Wensceslau Brás, pertencem
te à Cia. Vale do Rio Doce.

Outro veto
A terceira alteração introduzida pe-

Ia Câmara, vetada pelo prefeito, é
aquela que estende às ruas transver-
sais das principais vias de penetração
de Botafogo e Humaitá a proibiçào
para a instalação de escolas particu-
lares.

Uma alteração importante da men-
sagem original da Prefeitura, aditaria
pelos vereadores, foi, no entanto, man-
tida pelo prefeito: a que considera área
non aedifleandi os terrenos remanes-
centes dos imõveis da Rua Humaitá,
234 e 266. com testada para a Rua
Miguel Pereira, que serão destinados a
projeto especial de urbanização. Essa
é a área que os moradores da região
reivindicam para a instalação do Par-
que do Humaitá.

Ao justificar o veto à abolição do
direito de protocolo, o prefeito expli-
cou, no oficio enviado à Câmara, que a
disposição aprovada pelos vereadores
"contempla assunto estranho aos ob-
jetivos da lei proposta, sendo de cará-
ter geral e revogando disposições vi-
gentes que garantem direitos de proto-
colo em diferentes circunstâncias".

No mesmo oficio o prefeito reconhe-
ceu que a legislação sobre o protocolo
precisa ser atualizada e se eomprome-
teu a assumir a iniciativa de elaborar
uma lei •própria e especial", enviando

mensagem ao Legislativo Municipal
no prazo máximo de 60 dias.

Quanto ao veto à disposição que
restringia a fins "esportivos e
culturais" o projeto de urbanização
para a ãrea do antigo campo do Bota-
fogo. o prefeito explicou que essa ai te-
raçào "'certamente dificultaria os en-
tendimentos que a Prefeitura vem
mantendo com a Vale do Rio Doce,
para o seu aproveitamento.

E quanto a proibição para a instala-
çào de escolas particulares nas vias
transversais às principais avenidas e
mas de Botafogo, o prefeito ponderou
que, da forma como a alteraçào foi
introduzida pelos vereadores, áreas
que nao fazem parte do bairro de Bota-
fogo, "como a Avenida Rui Barbosa, a
Avenida Osvaldo Cruz, a Rua Marquês
de Abrantes e a Rua Senador Verguei-
ro" também acabariam sendo atingi-
das pelo novo dispositivo.

Sem os artigos vetados, a lei entra
em vigor hoje, quando sera publicada
no Diário Oficial. Os artigos nào san-
cionados pelo prefeito serão submeti-
dos à apreciação da Câmara. Se os
vereadores rejeitarem os vetos — por
uma maioria de pelo menos dois terços
— serão promulgados pelo presidente
da Câmara e passarão a integrar a lei.

Gabarito

Entre as principais alterações da lei
estào a reduçáo do gabarito nas princi-
pais mas de Botafogo para cinco anda-
res (prédios nào afastados das divisas)
e 11 andares, para edifícios em centro
de terreno. Em outras ruas de menor
movimento ou mais estreitas, o mime-
ro de pavimentos ficou reduzido a três.'
A lei também restringe a instalação de
novas escolas e entidades de assistèn-
cia médica.

Para o presidente da ADEMI,' Mau-
ro Magalhães, o veto do prefeito ã
extinção do direito de protocolo "vai
garantir o direito de quem produz de
se basear na legislação em vigor".

— Se o prefeito acha que a legisla-
çâo do protocolo precisa ser mudada,
nada tenho a opor. Todos os setores
interessados devem discutir o proble-
ma e chegar aos aperfeiçoamentos
possíveis. Também não vou reclamar
do novo gabarito. O bairro esta real-
mente ficando saturado. Ja e difícil a
gente se locomover por ia
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Blumenau ainda isolada é
ameaçada de nova enchente

ENCHENTES NO SUL

TfT»
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Blumennu, SC — J tiant,a

i im i muiinii-. As chuvas no extremo
Norte de Santa Catarina ameaçam no-
vãmente o terceiro município do Esl a-
do: Blumenau. A cidade, que esteve sol)
a ngua ha menos de dez dias. e o maior
motiVO.de preocupação do Governo Es-
tadual.

O Prefeito de Blumenau, Dalto Reis.
Informou ao Governador Esperidiâo
Amin que a situação de emergência e
calamidade publica deve durar mais 25
dias no município. A cidade, segundo
ele, continua isolada, com as quatrorodovias de acesso interditadas pelo
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, DNER, Além disso, as águas
do rio Itajaí, em sua passagem por Blu-
menau, que tendiam a baixar voltaram
a subir perigosamente, devendo atingir
11,5m acima do normal ate as oito horas
de hoje."O abastecimento de água esta sus-
penso e estamos com o.s calques batei-
ras e canoas prontos para voltarem a
funcionar como principais meios de
transporte nas 100 ruas de Blumenau",
disse o Prefeito.

Com a.s águas do Itajaí a I2m, 00' l da
cidade ficarão submersos e o mais im-
portante centro do comércio será alaga-
do. Na segunda semana de julho, porem.
o rio subiu Kim além do normal, o que
gerou a maior enchente acontecida ate
hoje na cidade.

Da enchente do início do mês até
agora não parou de chover praticamen-
te, Blumenau, segundo o Prefeito, teve
apenas uma trégua, quando os morado-
res tentaram limpar a.s casas alagadas e
reorganizar a vida da cidade. Ontem so
choveu de manha, mas 30'; do Municí-
pio estão alagados: "continua a chover
muito em Rio do Sul e Ibirama e isto
provoca nova cheia do rio Itajaí", afir-
mou o Prefeito Dalto Reis.

Para evitar que a situação se torne
mais grave. Dalto Reis recomendou on-
tem a retirada dos moradores que esta-
vam voltando para as casas em melho-
res condições e. através de mensagens
pelo radio, pediu que a população pro-curasse abrigo longe das margens do
Itaiai.

Uma tarefa que parece gigantesca.De acordo com cálculos da Secretaria

de Educaçáo de Blumenau, ate uma
campanha solicitando doação de livros
a cidade tèrt que promover Ate agora,
segundo cálculos cia Seeretarla, mnis dc
100 mil livros, todo o acervo das blblio
tecas publicas e particulares, loram da
nlficados pelas enchentes A Comissão
Municipal de Defesa Civil, no entanto,
está carente de alimentos, prioridademaior do que os livros na primeira fase,
segundo o Prefeito: "Vamos levar no
mínimo cinco anos para ter de volta
todos o.s bens que as enchentes levaram
e estamos nos concentrando em caráter
de emergência no abastecimento da po
pulaçao com comida, roupas e agasa-
lhos".

Como a cidade não tem recebido
donativos através dos caminhões do
Governo estadual - as estradas so fun-
clortaram, precariamente, do dia 20 ao
dia 27 de Julho ~ Dalto Reis Informou
que tem apelado aos próprios morado-
res.

Chuva parou
Pela primeira vez desde a madruga-

da de domingo, parou de chover em
vários pontos de Santa Catarina, mas o
rio Itajai-Açu continuava subindo em
Blumenau e Rio do Sul porque choveu
forte nas suas cabeceiras, durante a
madrugada. A Barragem de Ituporangá
apresentava, a tarde, uma lâmina de
água de 1.48 sobre o vertedouro, e a de
Taio vazava 1,22.

Em Blumenau, o Itajaí-Açu, que ha-
via chegado a 11 metros na quarta-feira,
inundando 140 mas. baixou para 9.30 m
durante a noite, mas a tarde estava já
com 9.90 m. As previsões sáo de que.
mesmo que nao volte a chover, seu nível
atinja novamente o.s 11 m durante esta
madrugada, em decorrência do grande
volume de água acumulado nas cabe-
celras, no Alto Vale.

Com isto, segundo a CEDEC, as
águas deverão subir também em Rio do
Sul, onde o rio Itajai-Açu jâ havia atin-
gido 8,76 m no meio da tarde. No planai-
to Norte parou de chover pela manhã,
depois de ter caído uma forte tromba-
dágua durante a madrugada, que. no
entanto, nào impediu que o rio Iguaçu
baixasse 11 cm em Porto União.
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l.s águas do Itajaí, (/./<• baixavam, voltaram a subir assustadoramente e aafugentar os morudore^

Aureliano dá verbas aos gaúchos
An nUfln n mi.hIA-. ., — . __. . ___. V—*7Porto Alegre — Ao abrir a reunião, no

Palácio Piratini. para anunciar as medidas
para aliviar os prejuízos causados pelas en-
chentes no Estado do Rio Grande do Sul. o
Presidente em exercicio Aureliano Chaves
admitiu que os recursos "são visivelmente
escassos" mas ponderou que "náo e possível
fazer o milagre da multiplicação dos pães, o
que e preciso e repartir bem os pães que
existem" e que o.s recursos alocados foram os
possíveis "dentro da realidade em que esta-
mos vivendo".

Ao Ministro Danilo Venturini coube anun-
ciar o montante de recursos a fundo perdido

destinados ao Rio Grande do Sul. um total de
CrS 13 bilhões 995 milhões, dos quais CrS 8
bilhões 595 milhões seráo repassados ao Go-
vemo gaúcho e CrS 5 bilhões 400 milhões a
cargo do Governo Federal, através dos Minis-
tenos. A reunião foi realizada no Saláo Negri-
nho do Pastoreio e durou mais de duas horas,
com a presença dos 10 Ministros que acompa-
tiham o Presidente e cerca de 90 pessoas.

Valor do povo
Em discurso de 12 minutos, Aureliano

Chaves enfatizou que o valor de uma socleda-
de "está no seu povo, que é permanente, e nao

apenas nos seus governantes, que sáo transi-tonos".
- Infelis das sociedades — continuou —

que apenas confiam ocasionalmente na efl-ciência ou na capacidade de trabalho de seus
governantes e náo na sua própria capacidade
para promover o seu desenvolvimento e o seubem estar". Salientou o Presidente em exerci-cio que a responsaoilidade maior é de quem"esta eventualmente com a responsabilidade
de governar" mas que esta responsabilidade"nao elide a responsabilidade da sociedadecomo um todo. Nenhum Governo tem o podermágico de operar milagres".

Paraná tem 50 mil sem teto
Curitiba e Porto Alegre — A Coorde-

nadoria de Defesa Civil Informou ontem
que 50 mil pessoas continuam desabri-
gadas no Paraná, em conseqüência das
enchentes. A situação ainda e grave em
União da Vitoria (28 mil desabrigados),
Sao Mateus do Sul (5 mil 752), Rio Negro
(4 mil 7001 e Porto Vitória i3 mil 500).

Em Porto Vitória, toda a população
está sendo abastecida com água pota-vel através de carros-pipas porque a
adutora da cidade foi completamente
destruída. O rio Iguaçu continua bai-
xando na região de União da Vitória e
Porto Uniào. mas ainda está ha 6.20
metros acima do nível normal.

O Governador José Richa assinou
ontem decreto criando uma comissão
de alto nível, com a finalidade de coor-
denar esforços para a reconstrução das
áreas atingidas. A comissão será com-
posta por representantes de varias insti-
tulçôes e atuara nos próximos 90 dias.

No Rio Grande do Sul, os rios Um-
guai e Taquai voltaram a subir ontem,
devido às chuvas esparsas que caíram
no Estado e na regiào do Alto Uruguai.
A situação mais grave ainda é nos muni-
clpios de fronteira, principalmente Um-
guaiana. Sao Borja e Itaqui.
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/mela em mela hora
êf da Praça XV.

Moiãrlos dc lerlas;
de if. a 6.' de
10 as 16,30 hs.

I Sab . Dom. r feriados
dc 7 as 1730 hs.

Tel.: 2

Paraíso Tropical
apenas a 20 min.

do Rio.
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31-0339

COMUNICADO
Comunicamos às Empresas selecionadas, recebedo-
ras da correspondência relativa a oferta do empreen-
dimento MIRANTE DO RIO, que já estamos atenden-
do através de nosso Plantão Especial pelos telefones
— 259-0096 • 259-0196 • 259-3796 • 259-0397, para
informações e reservas antecipadas.

s* FUTURA S.fl. EM PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS -(RI (l.l 725
Av. Bartolomeu Mino. SífM I ,,|„ \, leblon

_^Ki_Wfjr E$SEGOL
OCE NÀO PO

PERDER:
r$ 2.471.839
DE TABELA.

Nunca um carro ofereceu tanto portão pouco. Dentro do Gol está o motor
de maior torque na sua categoria.

E o Gol 1.6, que alcança alta veloci-
dade sem ir fundo no pé, nem no tan-
que. O Gol a álcool, por exemplo, che-
gaa 100 km/h em apenas 16 segundos.
O Gol chega onde você quiser: ágil, es-
perto, veloz. Suas vitórias nos ralies
provam que ele tem câmbio, suspen-
são e direção para enfrentar trancos
e barrancos sem qualquer problema.
E muita emoção num carro só, um carro
desenhado a favor do vento, que nun-
ca amarra.
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O Gol é livre, solto, e com sua aero-
dinâmica e seu motor oferece muitas
emoções, mas sem perdera razão: seu
lado mais forte é a economia. Já che-
gou a atingir médias de até 20 quilo-
metros por litro.

Tudo o que o Gol tem - e tem muito
mais - você pode ter agora a partir
deCr$ 2.471.839,00. É um Gol de tabe-
Ia. Não perca.

(fò\ REDE AUTORIZADA
^£Í) VOLKSWAGEN
• Preço ver*ao álcool pojto fabrico - Regiào Sul-'Su-
detie. Oferta l.miiado vodda poro o mès d» julho.
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Informe JB
Autoridade no ar

O Presidente em exercício Aurelia-
no Chaves voa hoje, pela primeira vez,
no Brasília, a ultima criação da Em-
braer. No poder ha duas semanas, o
substituto temporário do Presidente
João Figueiredo trata de preencher o
vazio do recesso parlamentar c dc
ocupar o espaço da Presidência interi-
na com as artes c as manhas de um
político prudente mas firme, consts-
tente mas agtl.

Em apenas 48 horas, arrastando
atras de si um inédüo cortejo de 11
Ministros de Estado, Aureliano voou
sobre os Estados assolados pelas en-
clientes no Sul. Convocou cada um de
seus Ministros para uma prestação
publica de suas providencias para as-
sistir os fiopelados. Deu satisfações
imediatas sobre a precariedade dos
recursos e o esforço do Governo para
amealhar o mínimo indispensável dc
verbas para evitar que as comunida-
des flageladas sucumbissem, depois
da chuvarada, a indiferença oficial.

¦ ¦ ¦
Com a naturalidade de um profis-

sional do ramo, conversando sem pre-
conceitos, ouvindo com atençáo, o
Presidente em exerecto amplia os ho-
montes do Palácio do Planalto e não
se contenta em abrir as portas e o
espaço de sua agenda. Sai para a rua.
Brasil afora, muna saudável, didática
comunhão com as pessoas e os proble-
mas que fazem parte do dia-a-dia do
Chefe dc Governo.

Agora mais desenvolto do que em
sua primeira interinidade presiden-
ciai, em 1981, Aureliano delega c exer-
ce a autoridade do cargo com a força
do prestigio que este procedimento
arrebata em seus auxiliares e tntcrlo-
culores. A decisão dc concentrar o
atendimento aos flagelados no Conse-
lho dc Segurança Nacional, a conver-
sa direta com a Presidenta do PTB, a
viagem da próxima semana para a
reunião da Sudene. o lembrete discre-
to ao Ministro Leitão de Abreu para
náo deixar ao rclcnto os flagelados do
outro extremo do pais, o Nordeste,
exibem um sadio exercicio do poder,
que assiste e decide, sem vacitaçào,
sem incia-volta.

O pais, sente-se, respira com satls-
façáo esle clima arejodo.

Freios
Reflexão, em voz alta. do Presiden-

te em exercício Aureliano Chaves, ao
encerrar a reunião no Palácio Piratini:

— È penoso subir a rampa do pro-
gresso se a marcha nào for engatada
corretamente. Se o carro nào tem freio,
despenca ribanceira abaixo.

— Freio — explica Aureliano
autoridade do Governo.

• éa

aluguel de carros ou artigos seir, lm-
postos Internos (como IPI ou ICM no
Brasil) apenas cin dólares ou outra
moeda forte.

Nos hotéis, os turistas sáo obriga-
dos a pagar, em moeda local, pela
cotação cio dólar oficial. Em competi-
saçáo, ê Iranqueiicia a troca de dólares
nos bancos comerciais e casas de cám-
bio, na taxa do mercado paralelo, para
pagar todas as outras despesas no
paia, como restaurantes, shows, pre-
sentes.

¦ ¦ ¦
A salda, no aeroporto, com a sim-

pies apresentação dos recibos banca-
rios, o turista obtém dé volta o seu
dólar pela mesma taxa de câmbio da
troca. Isso acaba com o câmbio negro,
pois o Governo controla todos os dóla-
res turísticos e os hotéis e lojas fatu-
ram mais.

Este remédio, ao que parece, nào
apresenta contra indicações.

Bonde
Numa conversa com um repórter

do Jornal gaúcho Zero Hora, em Belo
Horizonte, o Governador Tancredo
Neves abandonou a prudência, desa-
fiou o consenso e comentou a vencia de
Toninho Cerezzo ao Roma, por 4 ml-
lhóes de dólares:

Os italianos compraram o Ccrez-
zo, que nem Joelho tem. E depois dl-
zem que mineiro e que compra
bonde...

Arrastão I
Em sua temporada no Espírito San-

to, o Deputado Paulo Maluf tentou
pescar 17 dos 18 votos do Estado na
Convenção Nacional do PDS.

O único ausente foi o líder da ban-
cada estadual do PDS. Deputado Jor-
ge Dalher. que se recupera de uma
operaçáo de meniscos num leito de
Sáo José do Rio Preto, em São Paulo.

Ontem, recebeu os votos de pronto
restabelecimento, em pessoa, do prô-
prio Maluf, que voou para Ia.

Arrastão II
Anteontem, as duas principais lide-

ranças do PDS paranaense, os ex-
Governadores Ney Braga e Paulo Pi-
mentel. foram alijadas do almoço com
a comitiva do Presidente Aureliano
Chaves. Tiveram que se contentar
com maças, à beira da estrada.

Ontem, ás 15h30mín, o telefone to-
cou na casa do Paulo Pimentel. que
ouviu uma candente manifestação de
solidariedade:

Estou aqui no aeroporto de Vira-
copos, também comendo sanduíches
— consolou o Deputado Paulo Maluf.
repetindo o telefonema que deu, em
desagravo, a boa parte da bancada do
PDS do Paraná.

Descredencia.Io Companma
No aeroporto de Porto Alegre, quar-

ta-felra. o Governador Jair Soares evi-
tou. com habilidade, cumprimentos a
qualquer um dos dez Ministros que
acompanhavam o Presidente Aurelia-
no Chaves. Dessa forma, conseguiu
driblar o cumprimento a seu sucessor
no Ministério da Previdência, Hélio
Beltrão.

¦ ¦ ¦
A noite, o Ministro foi homenagea-

do. na Federação das Associações Co-
merciais do Rio Grande do Sul. com
um jantar oferecido por cerca de 100
empresários. O Governador nào foi.

Ontem, no salão nobre do PalaCio
Piratini. o Presidente voltou a dar o
microfone para que cada Ministro, um
a um, falasse de suas providências
contra as enchentes. Beltrão, como
todos os seus colegas, terminou de
falar sob intensos aplausos.

O Governador foi o único que não
bateu palmas.

Nada
O ex-Presidente Jânio Quadros vol-

ta a Brasília, cenário do que ele chama
de "pesadelo", no espaço morto do
recesso. Transforma-se, assim, no cen-
tra do noticiário. Dá entrevistas, faz
piadas, mantém conversas enigma-
ticas.

É triste. Jânio faz um tremendo
esforço, mas nào consegue acrescentar
nada mais ao que nào disse, desde sua
renuncia.

E lá se vâo mais de 21 anos. A idade
da maioridade.

Bula
Receita aviada na América Central

e no México e Indicada para países
desdolarizados: os turistas estrangei-
ros podem pagar suas contas de hotel.

A reuniào da UNESCO, em dezem-
bro próximo, que consagrará as minas
jesuíticas de Sáo Miguel das Missões,
no Rio Grande cio Sul, como "patrimó-
nio da Humanidade", tem uma pauta
ilustre.

Junto com o acervo gaúcho, seráo
Incorporados à propriedade cultural
do mundo, sob a proteção da ONU, o
Mosteiro dos Jerónimos em Portugal,
as ruínas da Babilônia no Iraque e a
sagrada cidade incaica de Macchu Pie-
chu, no Peru,

Companhia que enche o Brasil de
orgulho.

Laudo
Misturando seus conhecimentos de

economia com os rudimentos da obs-
tetricia, o Ministro Camilo Pena, da
Indústria e do Comércio, ensinou on-
tem no sul:

— A inflação é uma gravidez que
cresce, cresce. A correçáo monetária ê
um tranqüilizante. E gravidez com
tranqüilizante gera monstros.

Quebrado

Lance-Livrc
No seu discurso no Palácio Piratini,

ontem, o Presidente em exercício, Au-
reliano Chaves, fèz um elogio ao presi-
denclàvel Mário Andreazza. O aspecto
emergencial das cheias no Sul. aflr-
mou, foi "tratado com zelo e eficiência
pelo Ministro do Interior".

Em Cleveland, o Presidente Figuei-
redo continua a receber, pela EBN,
jornais, revistas e videocassetes dos
tclejornals brasileiros. O tape do jogo
de vôlei entre Brasil e URSS foi visto
ontem, graças à rapidez dos serviços
de malote da DHL.

O Banco Central náo desistiu de
construir sua sede em Belém. Mesmo
con: a crise, pretende instalar-se em
Curitiba. Recife e Porto Alegre, pois
seu programa de obras foi aprovado
pela Presidência da República. E sô
ela pode mudá-lo.

O engenheiro gaúcho Oskar Quês-
ter, inventor do aero-trem, já adotado
cm Porto Alegre, conversará hoje, às
llh. com o Prefeito do Rio. Jamil
Haddad, que está interessado no pro-
jeto. "Numa cidade tào bonita como o
Rto, por que Importar soluções de
fora?" Indaga o Prefeito, aludindo ao
Metrô.

O alergista Gilberto Pradez acaba
de receber o Utulo de Actlve Member
da Academia de Ciências de Nova lor-
que. por suas pesquisas no tratamento
de alergias no sistema respiratório.

Em mesa de dois, almoçaram ontem
no Rio's o ex-Presidente Ernesto Gel-

O sol voltou a brilhar, ontem, em
Florianópolis. Teme-se agora que, com
a baixa das águas, descubra-se que os
cofres do Estado também afundaram.

O Presidente Aureliano Chaves
anunciou uma verba de 32 bilhões de
cruzeiros para Santa Catarina, que
esperava pelo menos 75 bilhões. Com
Isso, o dramático problema de caixa
do Estado deve transbordar num pra-
zo de duas semanas, ameaçando os
salários do funcionalismo.

Sô em agosto, o ICM deve sofrer
uma violenta baixa de 16 para apenas
6 bilhões de cruzeiros.

O flagelo conünua.

sei e o presidente da Embratur, Ml-
guel Colasuonno. Trocaram idéias so-
bre a situação econômica do pais e a
política paulista quando o preslden-
ciável Marco Maciel chegou-se à me-
sa, pegando carona na conversa.

O economista Celso Furtado Já tem
data para lançamento do seu livro Náo
à Recessão e ao Desemprego, editado
pela Paz e Terra. Será dia 10 de agosto.

Pela primeira vez reünem-se fora do
eixo Rio—Brasilia os presidentes das
federações dc indústrias de todo o
pais, em conjunto com os conselhos
nacionais do SESI e SENAI. O encon-
tro será hoje, às 9h, em Porto Alegre,
durante a posse do Presidente da Fe-
deraçào das Indústrias do Rio Grande
do Sul, Luis Octávio Vieira.

O Deputado estadual Afonso Celso
sairá em campo em defesa de eleições
diretas. Segunda-feira, na ABI, às
19h30mln. vai debater o assunto e suas
implicações com a criação do Partido
8ociallsta.

O Prefeito Jamil Haddad trocará
Idéias na quarta-feira, dia 3, com os
presidentes das escolas dc samba so-
bre o Carnaval de 84. Os preparativos,
lembra alguém, já estào atrasados.

Mais um americano falando portu-
guès fluente em Brasilia: ê o General
Clarice Brltnall, novo adido militar da
Embaixada dos EUA. Amigo de vários
generais, ele ja serviu no Brasil e ensi-
nou Inglês em escolas militares do
nosso pais.
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OLHA Al PESSOAL! O
vôlei continua. E nós,
morrendo de saudades
de vocês! NOITES
CARIOCAS volta na
próxima segunda com
aquele papo gostoso
de SCARLET MOON E
NELSON MOTTA
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MINISTÉRIO DA SAÚDE ¦

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS N° 05983 — CG L.
EDITAL N° 269/83—CGL

AVISO
A ComissAo Geral de Licitações da FUNDAÇÃO OS-

WALDO CRUZ. torna publico para conhecimento dos
interessados, que no dia 15 de Agosto de 1983. às 10 00
horas, receber;, propostas para aquisição de 1 &00 000, (um
milhão o quinhentos tnil). frascos de poliestireno. na côr
âmbar, para acondioonamcmo de comprimidos de sulfato
ferroso

O Edital contendo maiores esclarecimentos poderá ser
adquirido ao preço de CrS 500.00 (QUINENT0S CRUZEI-
ROS), na sala da Comissão, situada no Io andar do Pavilhão
Figueiredo Vasconcelos, à Av. Brasil, rf 4.365 — Mangui-
nhos, RJ. no horário de 8.30 âs 11,00 e das 13:00 às 16:00
horas.

Rio de Janeiro. ?8 de Julho de 1983
RONALDO CÉSAR MATTIODA DE LIMA

Secretário da CGL, (P

%ÍPÜCCCE
COORDENAÇÃO
CENTRAL DE
AIIVIDADES
OE EXTENSÃO

DEPARTAMENTO DE LETRAS
CURSOS DE EXTENSÃO

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA - Profa Léa
Novaes — curso profissionalizante, destina-
do a público com conhecimento da língua
francesa — 10 de agosto a 2 de dezembro,
no hoiàrio de 2?s, 4.5 e 6?s feiras de 16 às
18 horas,

AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM (Language
Acquisition) - Prof. Richard W. Schmidt,
PhD, docente do Depto. de "English as a Se-
cond Language", da Univ. do Havaí, em Ma-
noa, curso de aperfeiçoamento ministrado em
inglês, e destinado a alunos de pós-graduação
em Letras e áreas afins e a professores com
nível superior — 11 de agosto a 24 de novem-
bro no hoiário de 5?s feiras de 16 às 19h.
ALEMÃO PARA PRINCIPIANTES - Prof?
Katharine D. M. Siaines de Castro - desti-
nado a profissionais liberais, secretárias
executivas, estudantes e interessados em ge-
ral pela lingua e cultura alemã — 16 de agos-
to a 29 de novembro, no horário de 3?s e
5?s feiras de 1 7h 30m às 19h 30m.
LEITURA OE POESIA MODERNA TRA-
DUZIDA - Prof. Ana Cristina César - des-
tinado a alunos de graduação ou graduados
dos cursos de Letras, Filosofia, Comunica-
ção e Artes; Tradutores e interessados na
teoria e na prática da tradução de poesia
moderna — 18 de agosto a 24 de novembro,
no horário de 5as feiras de 18 às 20 horas.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: na CCE/
PUC, rua Marquês de São Vicente, 225, casa
XV, tels.: 274-4148 e 274-9922 R. 212 e 335,
no horário de 8h 30m às 11h 30m e de 13h 30m
in 20h.

JORNAL DO BRASIL
EN MIAMI

Publioldad y 8uscripciones:
Latin ADmérioa, Inc.
1040 W. Flagler Street
Miami, Fl. 33 130
Tel: (305) 545-7963' 6335
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Gania Filho extingue
isolado e Unificado
ganha .- mil 905 ragas

A Universidade Oama Filho acabou rom teu
concurso isolado e Incluiu todos os seus cursos — 18,
niom de Engenharia e Medicina, que ja vinham sendo
oferecidos — no Vestibular Unificado de H. Esta e h
principal novidade no roteiro do candidato riivulKariu
ontem pela Fundação Cosgranrlo, qüe com isso olere-
cera no próximo concurso mais 5 tnil 005 vagas, um
aumento de ;)0"r em relação ao que foi realizado neste
ano.

As inscrições para o Vestibular 84 começam se-
Kundafelrn, nos 24 postos da Fundação, c a taxa . de
Cr$ 4 mil 800. Apesar da crise, 0 Cesgranrlo recebeu
este ano TX.\ pedidos de Isenção de taxa, 50'"r a menos
do que no ano passado. A outra novidade do roteiro e
com relação aos candidatos a carreiras com hablllda-
de especifica: eles deverão fazer a 2" opção de carreira
no ato de inscrição, e não após realizarem o teste de
habilidades, como nos outros anos.

O primeiro passo do candidato ao Vestlbular-84 6
panar a taxa de inscrição deste nno — CrS 4 mil 800 —
em qualquer agência do Banco Nacional. Ue posse do
comprovante, ele devera se dirigir, a partir de segun-
da-felra, aos 24 postos de inscrição que o Cosgranrio
divulgou no roteiro deste ano. Apenas tres postos
funcionam até mais tarde (20h): a universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, no Largo Sfio Francisco de
Paula, n" 1; a Faculdade de Filosofia. Ciências e
Letras de Sáo Gonçalo, na Rua Lambari. n° 10; e a
UFRJ de Duque de Caxias, na Rua General Mitre,
..87.

Com o novo roteiro do Cesgranrio na mão, o
candidato ao Vestlbular-84 poderá ter uma primeira
euforia, ao notar que, neste concurso, o numero de
vagas e maior: 3095 a mais que o ano passado E que a
Oama Filho resolveu acabar com seu vestibular isola-
do e incluir todos os seus cursos no Unificado. Mas a
euforia poderá acabar rapidamente, quando o candi-
dato perceber que ele tanibf.ni deixará de ter mais
uma opção de ingressar em uma faculdade, após ser
denotado no Vestibular Unificado, Isto significa mais
vagas, menos chances.

Relação dos postos
Os 24 postos de Inscrições do Cesgranrio vão

funcionar de segunda a sexta-feira, do dia 1" a 19 de
agosto, no horário das lOh às 17h. com exceção dos
postos da UFRJ da Faculdade de São Gonçalo e da
UERJ de Duque de Caxias, que funcionarão até as
20h. Munido do comprovante da taxa de inscrição
paga e da carteira de identidade, o candidato devera
dirigir-se aos postos:

Na Capital — Colégio Kio de Janeiro. Rua Major
Rubens Vaz 392. Universidade Federal do Kio de
Janeiro. Av Pasteur 250 fundos lentrada pela Av.
Wenceslau Uras, 71); Colégio Estadual Amaro Cavai-
cante, Largo do Machado 20; UFRJ, no Largo São
Francisco de Paula. 1: UFRJ (Escola de Musica) na
Rua do Passeio, 98; Escola Municipal Kivadavia
Corrêa. Av. Presidente Vargas. 1314, UERJ (Pavilhão
João Lyra Filhol. Rua São Francisco Xavier 524;
Colégio Anderson. Rua Barão de Mesquita 426: Cole-
gio Estadual Ângelo Mendes ele Moraes. Rua Rio
Dutra 353 «Ilha do Governador); Fundação Técnico-
Educacional Souza Marques. Av. Ernani Cardoso 335
ou 345; Universidade (lama Filho. Rua Manoel Vitori-
no 825 iPiedade': Escola Normal Carmela Outra. Av.
Edgar Romero 491 (Madureira); Kscola Municipal
Nicarágua. Av. Santa Cruz 1015 (Realengo): Colégio
Dom Oton Mota. Rua Felipe Cardoso 323 (Santa Cruzi
e Posto Especial para deficientes da visão no Institu-
to Benjamim-Constant. Av. Pasteur 350.

No município — UFF (Faculdade de Economia).
Rua Tiradentes 17 (Ingá); UFF (Faculdade de Educa-
çáo), Rua Dr. Celestino 74; UFF (Escola de Engenha-
ria Industrial dc Volta Redonda). Av. Independência
213; Universidade Católica de Petrópolis. Av Benja-
mim Constant 213; Faculdade de Odontologia de
Nova Friburgo, Rua Sylvio Henrique Braune sn°;
Faculdade de Medicina de Campos, Rua Dr. Alberto
Torres 217; Sociedade de Ensino Superior de Nova
Iguaçu. Av. Abílio AÜgÚStO Tãvora 2134: Faculdade
de Sâo Gonçalo, Rua Lambari 10; e Universidade do
Estado do Kio (Faculdade dc Educação), Rua General
Mitre 587. em Duque de Caxias.
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PRE-VEST1BULAR INTENSIVO

VEIGA DE ALMEIDA
PARA CESGRANRIO E ISOLADOS
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VAGAS LIMITADAS
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Brasil terá
estação na
Antártida

Brasília A primeira
estação brasileira na An-
tãrtida, a Comandante
Ferraz, será construída pe
Ia firma naclonnl Saef dc
Equipamentos Ferrovia-
rios Ltda. pelo preço de
CrS 144 milhões 023 mil. A
decisão foi tomada ontem
pela Comissão de Licita-
çâo da Comissão Intcrmi-
nlsterial para recursos do
mar.

Constituída de módulos
sobre rodas ou esquis, a
Estação Antãrtida é com-
posta de containers destl-
nados ns mais variadas fl-
nalldades. dormitórios, ba-
ribeiros e lavanderia, cozi-
nha e refeitório, lazer e co-
munlcaçâo, geração de
energia, depósito de com-
bustiveis, captação, trata-
mento e aquecimento dá-
gua e ãrea coberta para
depósito e garagem.

A assinatura do contrato
entre a Secretaria da Co-
missão Interministerial
para Recursos do Mar e a
firma vencedora, represen-
tadus pelo Almirante Mu-
cio Piragibe e Sr Decio
Martins da Silveira, será
na terça-feira, no Mlnisté-
rio da Marinha, na presen-
ça rio Almirante Maximia-
no da Fonseca.

Simpósio
sobre o Mar
tem projetos

Sào Paulo - Estímulo
da pesca exploratória dc
atuns e afins na costa do
Estado do Rio de Janeiro,
sem predaçào; aproveita-
mento das algas-marinhas
na industria; criação em
cativeiro de camarões de
ãgua doce: e repovoamen-
to da Lagoa dos Patos com
camaróes-rosa foram ai-
guns dos projetos apresen-
tados ontem, no penúltimo
dia do I Simpósio Brasilei-
ro sobre Recursos do Mar,
no Instituto OceanogTãfl-
co da Universidade de sào
Paulo.

O Comandante Emanuel
Gama de Almeida, coorde-
nador do simpósio, anun-
ciou a realização, em se-
tembro. em Curitiba, do
Encontro sobre Instru-
mentaçào Cientifica apll-
cada a Oceanografia,
quando os setores acadè-
micos e instituições de
pesquisas, ao lado do Go-
verno e de empresas, deve-
ráo debater possibilidades
de nacionalizar a instru-
mentaçào, ou atê mesmo
de tornar conhecidas apa-
relhagens existentes no
Brasil, mas que ainda são
importadas.

No Simpósio sobre Re-
cursos do Mar, que termi-
na hoje. foram apresenta-
dos 110 projetos de insti-
tuiçóes de pesquisas, que
receberam recursos da
CIRM — Comissão Inter-
ministerial para Recursos
do Mar. com o objetivo de
abordar trts áreas conside-
radas importantes: ali-
mentaçào, energia e ma-
téria-prtma.

Nãodeix
este Estado
na sofioão
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CRM não viu falha na
morte de Clara Nunes

Salvador — "Por falta de lndi-
elos de qualquer natureza", o Con-
selho Regional de Medicina da
Bahia decidiu, em reunido ordlna-
ria, ontem pela manM, tmpronun-
ciar o cirurgião Antônio Vieira de
Melo e o anestesista Américo Au-
tran, da Clinica Sao Vicente, do Rio
de Janeiro, responsáveis pela ope-
raçáo de varizes na cantora Clara
Nunes, que morreu, segundo a ver-
sAo dos médicos, em conseqüência
de um choque anafllátlco.

Mesmo tendo chegado a essa
conclusão as 12hl5mln, o resultado
do Julgamento sú foi anunciado no
final da tarde pelo presidente do
conselho, Aristldcs Maltez Filho.
Ele explicou que, com essa decisão,
na Instância do Conselho Regional
de Medicina, nao será Instaurado
processo étlco-proflssional contra
os médicos que operaram Clara Nu-
nes, mas acrescentou que flea a
critério da família da cantora recor-
rer ou nòo ao Conselho Federal de
Medicina.

Unanimidade
Dos 21 membros do Conselho

Regional de Medicina da Bahia,
apenas 15 compareceram, ontem,
para o Julgamento do processo que
apurou as circunstâncias da morte
da cantora Clara Nunes. A decisáo
de Impronunclar o cirurgião Antô-
nio Vieira de Melo e o anestesista
Américo Autran, além do diretor-
técnico da Clinica Sáo Vicente,
Luís Roberto Soares Londres, foi
tomada por unanimidade. A sessáo
do conselho começou às 8h30min e
só foi interrompida por alguns mi-
nutos para uma solenidade de en-
trega do registro no órgáo de oito
médicos recém-formados: foi con-
cluida às 12hl5min, em caráter sigi-
loso.

Ao reunir a imprensa para
anunciar o resultado do julgamen-
to, o presidente do conselho aflr-
mou que todas as hipóteses levan-
tadas durante o tempo em que Cia-
ra Nunes ficou em coma profunda,
devido ao choque anafilático, foram
desfeitas durante as Investigações.
Essas hipóteses, segundo o Sr Aris-
tides Maltez Filho, teriam sido a
ausência do anestesista num deter-
minado espaço de tempo durante a
operação, defeito nos Instrumentos
utilizados e dosagem errada das
susbtáncias anestésicas.

O Conselho Regional de Medi-
cina da Bahia, depois de afastar
essas hipóteses, concluiu que a can-
tora Clara Nunes "sofreu um cho-
que anafilático profundo, lrreversi-
vel e agudo, que culminou com a
sua não recuperaçáo", segundo o
médico Aristides Maltez Filho, para
quem "a causa exata da ocorrência
desse choque anafilático esta na
limitação da ciência médica em
seus conhecimentos atuais, sem se
precisar qual a substância que o
teria determinado".

Assim, ele destacou que. com
as provas reunidas e desfeitas as
suspeitas de falha humana ou falha
durante a cirurgia, foi impossível ao
conselho, através dos conhecimen-
tos científicos, detectar o que de-
sencadeou o choque anafilático,"pois nem em paises mais avança-

Luís Faustino
dos cientificamente como a Ingln-
terra, Isso Já é possível. A explica-
çáo, entáo, flea na Umltaçfto da
ciência médica".

O Conselho Regional de Me-
dlclna da Bahia cumpriu o seu pa-
pei e concluiu pela ltnpronúncia
dos médicos. Todos os exames de
rotina foram feitos na fase que ante-
cedeu a cirurgia e até mesmo na
anamnese (entrevista) nada foi le-
vantado em termos de senslblllda-
de da paciente contra a aplicação
da anestesia — disse o médico Aris-
tldes Maltez Filho, ressaltando que
também durante as diligências foi
comprovado que Clara Nunes se
submeteria mesmo a uma operação
de varizes e náo a uma cirurgia de
qualquer outra natureza, como che-
gou a ser noticiado na época.

O conselho náo é benevolen-
te nem rigoroso, mas Justo para
trabalhar com os fatos constantes
dos autos — disse o presidente do
órgáo ao responder a uma pergunta
quanto às criticas surgidas pelo fa-
to de o processo ter sido encaml-
nhado para apreclaçáo na Bahia.

Quanto ao resultado, sua opi-
nião é a de que, ao Invés de desgas-
tar a imagem da classe médica, "ele
vai mostrar que boa parte dos mê-
dicos trabalha dentro de um pa-
drão capaz de inspirar confiança a
todos os pacientes que desejem se
submeter a uma cirurgia. O que é
preciso que se saiba ê que a ciência
médica ainda náo atingiu o clímax
da perfeição que assegure a vida
eterna."

Pesquisas
Antes do anúncio do resultado

do julgamento pelo presidente do
Conselho Regional de Medicina, ne-
nhum dos conselheiros presentes à
sessão se dispôs a comentar com
jornalistas detalhes da reuniào,
bem como as discussões travadas
sobre os autos do processo.

Para se submeter a uma clrur-
gia de varizes, a cantora Clara Nu-
nes chegou à Clínica Sào Vicente às
7h30min do dia 5 de março. Era um
sábado. E, 10 horas depois, ela co-
meçou a ser submetida ao trabalho
de anestesia. A noite, estava em
coma profunda.

Sua agonia durou 28 dias —
morreu em 2 de abril, também um
sábado —- e. durante o tempo em
que passou clinicamente morta, as
versões para o choque anafilático
que sofreu foram as mais diversas.
A principal era a da ausência do
médico anestesista, Américo Au-
tran, da sala de operações, quando
teria ocorrido uma falha no tubo
traqueal. Esta versão foi contesta-
da pelos médicos que assistiram
Clara Nunes e que afirmaram que
ela estava monotorizada, isto é,
igual a um avião ligado no automá-
tico. que nâo necessita do piloto.

Na quarta-feira, dia 16 de mar-
ço, o médico Luis Roberto Soares
Londres, diretor-presidente da ch-
nica. designou um anestesista para
mostrar à imprensa os equipamen-
tos usados na operação da cantora,"para que nenhuma dúvida ficasse
no ar com relação a falha na apare-
lhagem de anestesia".

Juruna promete demitir o
novo presidente da Funai

Brasília — Sem-vergonha, cabe-
ça-dura, ditador, dedo-duro e pi-
careta foram alguns dos adjetivos
usados ontem pelo Deputado xa-
vante Mário Juruna (PDT-RJ) para
definir o novo presidente da Funai,
o economista Octavio Ferreira Li-
ma. depois de um encontro de duas
horas e meia com ele, quando se
ofereceu para ajudá-lo, "de graça",
a resolver os problemas dos indios.

Após descansar um mès em sua
aldeia natal, na reserva de Sào Mar-
cos, Barra do Garça, Mato Grosso,
Juruna chegou terça-feira à noite a
Brasília com a mulher e um de seus
10 filhos. Ontem à tarde, mesmo a
contragosto, como explicou, foi
procurar Octavio Lima para propor"trabalhar junto: ele arranja uma
sala ao lado da sua e eu venho de
manhã aqui e jâ tarde na Câmara".
Entretanto, "muito revoltado",
acabou prometendo:

— Vou ficar" em cima dele até
que seja demitido. O Ministro do
Interior parece que também nào
tem cabeça. Só coloca na Funai
quem não presta. Náo adiantou na-
da tirar os 22 coronéis e colocar esse
teimoso, sem-vergonha, cabeçudo.
Vou preparar um relatório e levar
ao Presidente da República.

Propostas
O presidente da Funai nào quis

falar à imprensa sobre a conversa.

que, segundo o deputado xavante.
abordou também o seu projeto de
lei 661, apresentado no Dia do in-
dio, 19 de abril, criando um conse-
lho de índios para fiscalizar a Fu-
nai. Junina foi negociar ainda a
readmlssâo de 71 ex-funcionaríos
do órgão, todos membros da Socie-
dade Brasileira de Indigenistas, de-
mitidos em 1980 pelo então presi-
dente Nobre da Veiga, quando Ota-
vio Lima era o seu superintendente.

Como indlo e deputado, que-
ro saber e participar das decisões
da Funai — disse Juruna a Otávio
Lima.

Eu sou presidente da Funai,
faço parte do Executivo e não acel-
to nenhuma participação de índio,
índio na Funai só criará conllisâo
— teria respondido Lima a Junina,
segundo o deputado, ao reproduzir
o dialogo.

Quem está falando com você
é um deputado. Você é um dedo-
duro. eu já te conheço, e deve res-
peitar a mim — agrediu Junina.

Eu sou o presidente da Funai
e você tem que me respeitar —
respondeu Lima.

Eu sou muito mais que você.
Eu sou mais que almirante, mais
que governador, mais que coronel.
Eu sou um brasileiro autêntico,
eleito pelo povo — arrematou o
deputado antes de se retirar da
sala. "Sem me despedir", acres-
centou.

A1SA - ALUMÍNIO INDUSTRIA LTDA.
COMUNICA:

MUDANÇA DE ENDEREÇO
Comunicamos aos nossos amigos, clientes e fornecedores, que a panir ae i° de agosto
de 1983 o nosso Escritório Central estará instalado no seguinte enderoço

CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO
Av. Mana Coelho de Aguiar, 215

(PABX) 545-1122
(solicitar Depto desejado na AISA)

CEP 05804 SÀO PAULO — SP
ÁREA COMERCIAL
Bloco C —- 5o andar
Telefones Diretos

Vendas Produtos Extrudados
Vendas Produtos Acabados
Vend3s Produtos Fundidos
Recepção

ÁREA FINANCEIRA
E SUPRIMENTOS
Btoco A — 7o andar
Telefones Diretos

Contas a Pagar 545-6204
Contas a Receber 545-6523'6524-6525 6526

Compras 545-6565 65666567

545-4432/4433'4434 e 247-16706006
545-4435 44364437 e 247-1765
545-4440-4441 4442 8 247-1782
545-4292
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A interdição pelos moradores obrigou o .R a iniciar obras no treclioperigoso de estrada em Del Castilho

"Pista da morte" tem pm treina atendimento de
nome, obras e faixas acidentados em uma boneca

A "pista da morte" — ligação
entre a Estrada Velha da Pavuna e
Avenida Automóvel Clube — vai
ganhar nome. canteiro central, fai-
xas demarcadas e interseções em
cada extremidade para orientar o
transito. A promessa, que começou
a ser colocada em pratica ontem,
foi feita pelo assessor do diretor de
planejamento do DER, Luis Paulo
Correia da Rocha. As obras deverão
estar concluídas em 30 dias.

A pista de 22m de largura e 800m
de extensão recebeu este batismo
pelo moradores porque Ia jâ ocorre-
ram 15 atropelamentos, seis deles
fatais. O trecho — que encurta mui-
to o acesso entre a Avenida Brasil e
Del Castilho — esta fechado por
tapumes desde domingo, num pro-
testo dos moradores — aproxima-
damente 20 mil nos conjuntos da
área — contra o perigo. Eles que-
rem chamar a avenida de Clementi-
no Maciel Ferreira, nome do comer-
ciante de 62 anos que morreu atro-
pelado ali.

Contraste

Enquanto motoristas chegaram
a ameaçar os manifestantes com

armas — Jorge Luis Menezes rece-
beu três ameaças deste tipo ontem,
do Passat XQ 6529 e do Chevette
QZ 2964 — a criançada de Del Cas-
tilho era quem mais aproveitava o
fechamento da rua. Pipas, patins,
bicicletas e muitos jogos coloriram
o asfalto, que Jã foi palco de tantas
tragédias. José Júlio Maciel Ferrei-
ra, de 25 anos. fllho do comerciante
que morreu dia 21 de Junho, assistia
triste ao lazer das crianças, sentado
ao lado do tapume. Contou que o
pai havia vendido a birosca e pre-
parava-se para viver sua aposenta-
doria na Bahia.

Ontem de manhã, máquinas do
DER ja começavam a fazer a Inter-
seção para direcionar o transito na
saída com Estrada Velha da Payu-
na. Em torno das lOh. chegava o
engenheiro do DER. Luis Paulo
Correia da Rocha. O diretor
cultural da Associação de Morado-
res de Del Castilho. Márcio Masspn,
disse seresta a primeira vez que um
orgao do Estado apresenta o proje-
to e propõe que a associação o
acompanhe.

— Quando estiver terminada a
interseção com a Estrada Velha co-
meçamos a da Automóvel Clube —
disse o engenheiro.

Estatura mediana, loura, bran-
ca, pele de borracha, corpo inflavel.
Ressusci Anne, a boneca, foi a pro-
tagonista da aula de ressuscitaçao
cârdio-respiratõria dada ontem pe-
lo Dr José Guimarães Moraes a 25
soldados do 19" BPM que treina-
ram como atender acidentados, fa-
zer massagens cardíacas, respira-
ção boca-a-boca, como retirar um
motorista de um carro batido e
como transportá-lo.

A aula foi a primeira cio Projeto
Áreas de Fazer, parte do Programa
Voluntariado Social lançado em
maio pelo comandante do 19" BPM.
Coronel Artur Delamare. O projeto
engloba "qualquer coisa que se pos-
sa fazer em benefício da comunida-
de", segundo o Coronel Delamare. e
pretende, através de voluntários,
abordar qualquer assunto que seja
de interesse comunitário através de
aulas ou palestras informais dadas
nao so liara o batalhão como para o
publico em geral.

Voluntariado

Para desenvolver o Programa
Voluntariado Social, que visa' es-
senclalmente uma ação comunita-

ria. o 19° BPM entrou em contato
com a comunidade de Copacabana
— comércio, clubes de serviço, asso-
claçâo de bairro — conseguindo
reunir 30 voluntários. Após algu-
mas reuniões entre os voluntários e
o batalhão, surgiu a idéia de lançar
um projeto, dentro do programa,
que conseguisse desenvolver ativi
dades que pudessem auxiliar de
alguma forma a comunidade.

Entre os que ja se propuseram a
colaborar, está a professora Ana
Derenzi, que dará aulas de inglês
para os soldados, ensinando noções
de conversação, necessárias no tra-
to com turistas. Dentro do projeto
esta incluído, também, o que o Co-
ronel Delamare chama de Cura-
doria Familiar. O batalhão preten-
de. através dos voluntários, colocar
famílias em contato com menores
carentes para que possam ser aju-
dados.

Na boneca, os soldados puderam
treinar massagem cardíaca, apren-
deram como segurar a cabeça do
acidentado para respiração boca-a-
boca e como pega-lo corretamente
para fazer um transporte ou retira-
lo de dentro de um automóvel.

Banco do Estado
de São Paulo SA banespa

Total apoio à comunidade
BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO LEVANTADO EM 30.06.83

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO . .
Dis. lombilidades
Operações do Ctèduo . ...
Relações Interbancárias

o Interdepartamentais
Créditos Diversos
Valores e Bens .. .......

2.720 771 292
78.509 595

2 021638 150

383 191 392
1% 203 329
41.228 826

CIRCULANTE E EXIGIVEL
A LONGO PRAZO
Depostos 
Relações interbancárias

e Interdepartamentais
Obrigações por Empréstimos ,
Obrigações por Recebimentos
Outras Obrigações

PERMANENTE 129.291548 PATRIMÔNIO LIQUIDO

2 725 235665
358 078 320

346 012 822
1.909 079 273

58 855 372
53 209 878

124 827 175

Lui/ Carlos Bresser Pereira
Diretor Presidente
Fernando Millíet de Oliveira
Duetoi VicePiesKlente Geral
Gilberto Dupas
Diretor Vice-Presidenta Financeiro
Alcindo Caparroí
Diretor
Carlos Eduardo Saraiva Guedes
Direlor

DIRETORIA EXECUTIVA

Carlos Mauro Cabral Benevidcs
Diretor
Daniel Soriani dos Santos
Diretor
Jorge Assef Neto
Diretor ¦¦•¦
José Sampaio Filho
Oireior
Luiz Álvaro de Oliveira Ribei'0
Dnetor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

1? SEMESTRE DE 1983

Receiias O, «racionais 909.067.921
Despesas Operacionais 898.815 579
Resultado Operacional 10.252 342
Receitas N3o Operacionais 2.452 471
Despesas N3o Operacionais ' 082.486
Resultado N3o Operacional 1.369.935
Resultado de Correção Monetária 1 060 248
Resultado do Semestre

Antes do I. Renda 12 682 575
Provisão para Imposto de Renda 12.083.440)
Resultado do Semestre

Após oi Renda 10597.135
Participações Estatutárias no Lucro ... (3 030.000)
Lucro Líquido do Semestre 7 567 135
Lucro Liquido por Ação ' .59
Dividendos por Acáo Q.35

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Moacir Dullra do Prado
Diretor
Tito Enrique da Silva Neto
Direlor
Vladimir Antônio Rioli
Diretor
Yoshiaki Nakano
Dnetor
Aqumaldo Bassi
Toe. Coni CRC-SP 3-181?

Lui* Carlos Bresser Pereira
Presidente
Fernando Milliet de Oliveira
Vice-Presidente

Frín^o raeS«uShd°e Avila «°*«° »**«« G"^

Gilberto Dupas
Gregório Marin Preciado
Maicos Giannetn da Fonseca
Nelson Gomes Teixeira

banespa
Banespa SA - Corretora da Câmbio a Títulos

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 21.841.094
Disponibilidades ~.Í9í''™
Títulos e Valores Mobiliános Z0.549.7ZH
Outros Ativos 1.086 714

PERMANENTE 1.585.241
PASSIVO CIRCULANTE í"™'™

Recursos Transitórios 4.320 590
Oulros Recursos '• 11015

patrimônio líquido  19,094.730
lucro líquido do semestre  3.895 393

lucro liquido por ação  cr? 0.41

José Pires Oliveira Dias Neto José Luii Lamelloti Amorim
Diretor Presidente Diretor
Ivens Barsanti de Camargo Keniti Oda
Diretor Vice-Presidenle Téc- Coni CRC SP 52708
Hamilcar Lopes Augusto de Araújo
D.ieloi

banespa
Banespa SA - Crédito Financiamento a Investimentos

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 41.320.327
Disponibilidades 1 558 340
Financiamentos. Refinanciamentos e Repasses 38 394.640
Oulros Ativos 1.367 347

PERMANENTE 425.658
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 29964 800

TltulÕS Cambiais 27 812 952
Oulros Recursos 2.151.848

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.781.185
LUCRO LIQUIDO DO SEMESTRE  ... 91.713
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO Cg 002

Henrique Pereira Gomes
Diretor Presidente
Robert Norman Vivian Cajado Nicol
Diretor Vice-Presidente
José Antônio Machado de Campos
Diretor

Nelson Bittencourt
Direlor
Walter Rodrigues
Tec. Com CRC-SP 71.280

r banespa
_fHtWW(-W*MND

Banespa SA • Distribuidora da Títulos • Valores Mobiliários

 2.010.414
37.250
1 944 803

29 361
.... 68.301

504.064
504064

.. 1.674 651
364 444

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Disponibilidades ¦¦' Títulos e Valores Mobiliários
Oulros Ativos

PERMANENTE 
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Recursos Transitórios
PATRIMÔNIO LIQUIDO _'.".'
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE
LUCRO LIQUIDO POR AÇÃO CrS 0.83

Vladimir Antônio H-Oh
fVetor PreMtente
josè Marco» Teixeira Costa Araújo
Direior

Wiliam Aparecido Franklin
[Vetor
Wandosval Joel de Alme<da
Contador - CRC-SP n* 114 366

y banespa
Banespa SA - Corretora de Seguros

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  1ü??^*
Disponibilidades
Titutos e Valores Mobiliários.
Outros Ativos

PERMANENTE
PASSIVO" CIRCULANTE

Recursos Transitórios . ....
PATRIMÔNIO LIQUIDO   1.047.667

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE 9< 4,°

LUCRO LIQUIDO POR ACAO  C:$ O-29

87.152
575 310
369 873
116.812
101.480
101480

Wíktyr Lowndes de Oliveira
Diretor Ptesidente
Danilo Sérgio Mmutti
Diretor

Eurico Basso Rolim
Diretor
Mario Futino
Téc. Com CRC-SP 60015
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Câmara dos EUA aprova emenda contra a ajuda a somozistas
Casa Branca quer
empresário para
Embaixada

Armando Ourique
Washington - o novo Embaixador

dos Estados Unidos no Brasil deverá ser o
empresário Charles 1'Uliod, 84 anos, ex-
presidente do conselho diretor da QOO.dyear, ou o diplomata de carreira Dean
Hlnton, 60 anos, ex Embaixador em El
.Salvador, informou uma alta lonte do Oo-
verno americano.

O alto xtafT da Casa Branca e do De-
partamenlo de Estado estáo envolvidos
mima disputa pela escolha do Presidente
Reagan entre esses dois nomes. Charles
Pilliod é o candidato da Casa Branca e
Dean Hinton o candidato do Departamen-
to de Estado, segundo afirmou a fonte quetem acompanhado de perto a corrida pelo
posto cm Brasília.

Credenciais
Tanto Dean Hlnton como Charles Pll-

liod ostentam credenciais para o cargo.
Hinton deixou o seu dificil posto em El
.Salvador ha duas semanas e é um dos
diplomatas mais bem reputados no Depar-
lamento cie Estado. Os grupos mais con-
servadores dos Estados Unidos considera-
vamno multo liberal para representar o
Governo Reagan num pais em guerra civil.
Os grupos liberais, no entanto, acusavam-
no de promover uma linha dura. Hlnton.
com mestrado em economia pela Universi-
dade Havard. ja ocupou alguns cargos com
especializações em economia, inclusive de
Secretário de Estado Adjunto para Assun-
tos Econômicos e de Negócios, (ie 197!) a
1981, Sua experiência em América Latina
vem desde o fim da década de 00. quando
serviu no cargo rie Conselheiro Econômico
nas Embaixadas de Guatemala iG7(>9i e
Santiago do Chile (69-71),

Charles Pllllòd foi presidente do conse-
lho diretor da Goodyear ate abril e executi-
vo-chefe da empresa ate janeiro. Foi eleito
para o.s dois cargos em 1974. Em meados da
década de 60, Pilliod serviu no Brasil, com
o cargo de diretor-gerente da filial da com-
panhia. Dirigiu, durante 2ã anos no exte-
rior, as operações cia Goodyear em seis
outros países da America Latina. Pilliod
regressou a Akron. Ohio, para a sede da
Goodyear, em 19(j(.. Seu ultimo cargo no
exterior, apôs o Brasil, foi na Inglaterra.
Exerceu a presidência de operações estran-
geiras da empresa em 1971 e se tornou
presidente da Goodyear em 1972. Pilliod,
atualmente, ainda luz parte do conselho
diretor da Goodyear, com responsabilídà-
rie pelas finanças da empresa. Ele entrara
na aposentadoria compulsória da Goo-
dyear quando completar 65 anos, no proxi-
mo dia 20 de outubro.

Hinton e Pilliod lutaram na Segunda
Guerra Mundial. Hinton serviu no Exército
e Pilliod na Força Aérea. Este continua
aficionado pela aviação e e proprietário de
dois jatinhos de executivo. Hinton, que
nasceu em Fort Missoula. Montana, Ingres-
sou no Departamento cie Estado em 1946.
Ao regressar do Chile, participou do Conse-
lho para Economia Internacional da Casa
Branca, de 1971 a 1974. Foi Embaixador
dos Estados Unidos perante a Comunidade
Econômica Européla&jé 1975 a 1979. após
ter servido no Zaire em 1974. Hinton esta
de férias, depois cie ter regressado cie San
Salvador em meados deste mês. onde foi
Embaixador durante dois anos. Entre os
colegas diplomatas, Hinton ô conhecido
pela sua personalidade aberta e franca.

Pilliod foi condecorado no Brasil com a
Ordem do Rio Branco em 1977 e com a
Ordem do Cinzeiro do Sul em 1982. Ele jáexerceu cargos executivos no Conselho
Empresarial Brasil-Estados Unidos. Alem
de aficionado pela aviação, também e um
desportista com preferencia pelo golfe e
pela caça. Pilliod fez mestrado de Direito
na Universidade Northwestern.

Bünüél vai para
hospital no México

Cidade do México — O diretor cinema-
tográfico espanhol Luis Buftuel, que em
1949 se nacionalizou mexicano, está inter-
nado num hospital desta Capital sofrendo
de um mal metabólico, informou ontem
uma fonte dessa instituição privada. Bu-
ftuel, de 83 anos. também sofre de proble-mas da vista e do ouvido, mas foram per-turbaçòes metabólieas que o levaram a ser
submetido a uma terapia especial sob a
atenção de seu medico. Eduardo César-
man. A encarregada de relações publicasdo hospital informou que o paciente apre-
sentou uma "sensível melhora", mas disse
náo ter autorização para fornecer mais
detalhes.

EUA acusam oito
por venda tle armas

Nova Iorque — O Governo americano
acusou oito homens de participarem de
conspirações que incluíam planos de ven-
da de 2 bilhões de dólares em armas sofisti-
içadas para o Irã e 15 milhões de dólares em
metralhadoras para o IRA (Exército Repu-
blicano Irlandèsi. As autoridades disseram
que a investigação que levou á acusaçáo
foi feita por agentes secretos que descobri-
ram 100 metralhadores e gravaram uma
conversa sobre o "roubo de um engenho
nuclear".

O Presidente Reagan, prometendo"quebrar o poder do crime organizado",
criou ontem uma comissão especial cuja
presidência entregou a um dos juizes mais
severos da América, Irving Kaufman, de
Nova Iorque, que considerou sua tarefa a
de erradicar "um câncer que se ramifica
por todos os níveis da sociedade america-
na". Durante cerimônia realizada no Jar-
dim das Rosas da Casa Branca. Reagan
disse que a comissão manterá audiências
publicas num período de três anos sobre o
crime organizado e recomendaria legisla-
çào para esmagar grupos criminosos.

Peru decreta novo
estado tle emergência
Lima — A partir de hoje. está em vigor

no Peru um novo penodo de estado deemergência, segundo decreto assinado on-tem pelo Presidente Fernando Belaunde
Terry. A medida, aprovada pelo Conselho
oe Ministros, suspende as garantias consti-tucionais e permite au Governo convocaras Forças Armadas para intervii em casode conturbaçâo da ordem interna

Vidal da Trlndad*
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o encontro com llrizolu. Clteysson th) anunciou a i iiuhi dc Mitterrand em 84

Cheysson espera que caso dos
padres franceses se resolva

O Chanceler da França. Clàude Cheysson.
afirmou ontem no Rio ler esperança de que sua
vinda ao Brasil ajude a solucionar o problema dos
padres franceses Anstide Camio e François Ciou-
riou. condenados por subversão e enquadrados na
Lei de Segurança Nacional, e que permanecem
presos no Para

— Estou otimista -- exclamou Cheysson du-
rante a recepção oferecida a ele pelo Governador
Leonel Brizola no Palácio das Laranjeiras. Pouco
antes, o Chanceler francês comentou informal-
mente com o Governador do Rio. no rápido encon-
tro que tiveram no Palácio Laranjeiras, que "é
mais fácil entender um Governador que tala no
Partido Socialista cio que um Governador de oul ro
Partido".

Multinacionais
Cheysson disse já conhecer Brizola de nome e

anunciou para 1984 a vinda ao Brasil do Presiden-
te francês. François Mitterrand. No encontro, o
Chanceler francês falou sobre a economia mundial
e a influência das multinacionais:

O Partido Socialista aposta no desenvolvi-
mento do Terceiro Mundo, por suas possibilidadesde crescimento econômico. Cinqüenta por centode seu comercio sáo feitos através das multmacio-
nais. Nao somos contra a.s multinacionais comoinstrumentos de desenvolvimento, mas o proble-ma e caie elas assumem, alem da estratégia econo-mica. a política

Em Salvador, de onde Cheysson chegou m.-tem a tarde, o Ministro francês nao pode compare-cer aos dois compromissos marcados no programaoficial e permaneceu todo o tempo no hotel Meri-dien. devido a uma inflamação na mucòsa do olhodiagnosticada pelo medico brasileiro HumbertoCastro Lima. O problema fez, com que Cheyssoncancelasse sua visita a Belo Horizonte e seguissedireto para o Rio. O Chanceler loi operado no ano
passado, de catarata, no mesmo olho.

Em Salvador loi substituído nos compromis-sos pelo Embaixador ltinerante da França naAmerica Latina. Anloine Blanca. (pròhunçia-se
Bhmcai que disse ser o Grupo de Contadora a
grande esperança na crise da America Central.

ArqUivo'UPI 1934
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Washington - A Cámnni dos
DeputadOI aprovou, |>or estreita
margem de 'i'n votos contra 2U5,
uma emenda ao projeto de lei do
Deputado democrata Edward Bo
land que poderá forçar o Governo
americano a suspender, no riin i° de
outubro, o auxilio que vem forne
cendo aos mercenários em luta con-
tra o Governo de Manágua. A
emenda do democrata Dan Mlca,
porem, permite ao Executivo reto-
mar a ajuda, caso o Presidente a
Julgue necessária e obtenha o con-
sentimento das duas Casas do Con-
gresso,

O projeto de autoria do Depu-
tado Boland tinha a sua votação
em plenário, com as emendas rece-
blclas, marcada para o fim da tarde
de ontem. Até o Inicio da noite,
porem, os deputados so haviam vo-
tado três das mais cie 100 emendas
propostas a legislação. Antes do
começo da sessão, o Presidente da
Câmara. Tip ONeill. previu que o
resultado final seria incerto. Na Cn-
sa Branca, um porta-voz do Presi-
ciente Reagan disse que a votação
seria por estreita margem.

Importância
Tip ONeill. democrata de Mas-

sachusets, alertou os congressistas
para a importância da aprovação
do projeto de Boland. Ele disse que,caso o resultado seja desfavorável a
medida, a Câmara estu incentivam
cio atitudes do Governo como as
manobras militares que os Estados
Unidos começaram a realizar na
América Central dentro de mais ou
menos três semanas.

O projeto original de Boland.
que preside a Comissão de Informa-
çoes Secretas cia Câmara, prevê o
corte de toda e qualquer ajuda aos
rebeldes nicaragüenses e a destina-
ção de 80 milhões de dólares aos
Governos aliados dos americanos
na America Central, a fim de auxi-

Manoel Francisco Brito
llrt los no combate no trafico de
armas paru us guerrilhas de esquer-
du nu região.

No Início da sessáo d» Câmara, o
Governo Reagan experimentou
uma suada vitoria, quando a prt-meira emenda do dia, patrocinada
pelo democrata Michael Bames, foi
derrotada jx>r 214 votos contra 213.
A emenda pedia o flm puro e sim-
pies de qualquer ajuda nos contras
nicaragüenses e do e nvovimento da
CIA em qualquer atividade contra
o Governo de Manágua.

Atraso da lei
Ela foi oferecida como substítu-

tivo a uma outra emenda putroci-nada pelo Partido Republicano,
que ainda nào havia sido votada
até o fim da tarde de ontem. Condi-"
cionava o fim do auxilio aos mercê-'
nários na Nicarágua apenas ao caso '
de os sandinistas se compromete-'
rem a não fornecer armas as guerrí-lhas que atuam ern El Salvador.
Cinqüenta e seis democratas junta-ram-se aos republicanos para der-
rolar a emenda proposta porI.urnes.

A Câmara também aprovou ou-
tra emenda, de autoria do próprioEdward Boland. Ela também deter-
mina que as atividades apoiadas
pela CIA na Nicarágua parem em
:i0 dias, mas deixa chance a queelas sejam reiniciadas, caso o Presi-
dente submeta um relatório aoCongresso, certificando que os san-
dinistas continuam a ajudar os
guerrilheiros de El Salvador.

Se o projeto vier a ser aprovado
nn Câmara, terá de ser votado peloSenado, onde a maioria republica-
na deverá rejeitá-lo Neste caso, asduas Casas do Congresso terão quechegar a um compromisso sobre a
medida, o que devera aumentar oatraso na sua transformação em lei.

Brasil apoia grupo de paz
Brasília e Manágua — O Presi-

dente em exercício. Aureliano Cha-
ves. enviou mensagem ontem aos
governantes das quatro nações do
Gnipo de Contadora, expressando
o apoio do Brasil a declaração de
paz para a America Central, firma-
cia em Cancún. México, dia 17. A
mensagem também contem votos
de que as sugestões do gnipo va-
lham "como diretrizes que possamser tomadas em plena consideração
por todos o.s atores da presentecrise".

A mensagem de Aureliano foi a
resposta brasileira ao envio cio do-
cuménto de paz do Grupo de Con-
tadora. pelos Presidentes do Mexi-
co. Colômbia. Venezuela e Panamá,
depois cio encontro de Cancún. O
Presidente brasileiro disse ainda
que o Brasil mantém seu apoio "ao
esforço diplomático do grupo em
iavor de soluções pacificas e nego-
ciadas". E desejou êxito â reunião
de Chanceleres, que se realiza no
Panamá. Neste fim de semana, o

Chanceler Saraiva Guerreiro rece-
beráj em Brasília, os Ministros do
Exterior do México. Bernardo Se-
púlveda Amor. e da Venezuela. JoséZambrano.

Condenação

- O Gnipo de Contadora terá
rie condenar a manobra militar dos
19 navios de guerra dos Estados
Unidos nas costas do Pacifico e do
Atlântico da Nicarágua — disse o
Chanceler sandinista. padre Miguel
D'Escoto, antes de embarcar para o
Panamá, onde começou ontem
mais uma reunião dos Chanceleres
do Gnipo de Contadora (México,
Venezuela. Colômbia e Panamá i
com os dos emeo países envolvidos
na crise centro-americana.

— As manobras náo contribuem
na busca cia paz. Sáo uma aberta
provocação a Nicarágua e um peri-
go de confragaçáo na área — decla-'
rou D'Escoto.

Navios levam remédios
e alimentos a Manágua

Manacuu e ÍVa<shln_r(nn _ a ví. i...„ „ „...-.....:.. ..,-,. Sr^_ ,Manágua e Washington — A N
carágua, através do jornal sanriinis-
tu Barricada, anunciou a chegada
de dois navios soviéticos e um ale-
mão oriental, carregados de medi-camentos, alimentos, e ínsumòs
agrícolas. Acusou o Presidente dos
Estados Unidos. Ronald Reagan,
de ter mentido ao afirmar que ossoviéticos estáo fornecendo arma-
mento, nos navios que tém chegado
aos portos nicaragüenses.

Segundo o Barricada, a acusa-
çáo feita por Reagan em sua entre-vista na terça-feira foi para "justifi-
car" a presença de 19 navios de
guerra dos Estados Unidos nas cos-tas nicaragüenses, com mais de 16
mil militares. Funcionários do Pen-tagono haviam informado quarta-feira que o navio cargueiro mencio-
nado por Reagan era o primeiro de
uma frota de 12 que transportavam
armamento para a Nicarágua
atualmente.

Mais um
Embora a Marinha americana

nào tenha citado nenhum subman-
no nas três forças-tarefas que parti-ciparao da manobra militar na
America Central, fontes militares e
civis de El Salvador disseram on-

tem a agência UPI que um subma-
rino dos Estados Unidos foi visto ao
largo da costa salvadorenha, den-
tro cio Golfo de Fonseca, que so tem
tiõ quilômetros de largura e cujas
águas sào partilhadas por El Salva-
dor. Honduras e Nicarágua, no Pu-
cifico. Jornalistas da rede america-
na NBC filmaram ontem aviões mi-
litares americanos, que persegui-
ram o pequeno aviào em que tenta-
vam obter imagens da frota capít j-
neacla pelo porta-avióes Ranger.

Um porta-voz da Embaixada
americana em Tegucigalpa infor-
mou ontem que 80 assessores mili-
tares dos Estados Unidos ja chega-
ram a Honduras para coordenar a
manobra terrestre conjunta ameri-
cano-hondurenha. Explicou que 4
nul soldados americanos participa-
ráo da manobra, por terra, mas nào
disse quantos seráo os soldados
hondurenhos. Como o desembar-
que anfíbio sera na costa hondurc-
nha fronteiriça à nicaraguense
ocupada pelos índios miskitos ipelo
menos um grupo destes índios par-ticipam da luta contra o regime
sandinistai, a manobra recebeu o
nome de Pinheirào 11 (Ahuas Tara
Dos. que significa pinheiro grandeem língua misfeita, segundo a agèn-
cia AFP).

Stone diz que não ameaçou

Durante 25 anos ele gocernou a IlaLa
atraindo e empclyando multidões, queacompanhavam, com fidelidade quase reli-
Qiosa. sua doutrina fascista. Era II Duce.
então Mas, a li de fevereiro de 1945. foicapturado por guerrilheiros italianos, nas

proximidades do Lago de Como, quandotentava fugir pura a Suiva, disfarçado de
partigiano, em companhia de sua mulher.
Clara Petacci. Os doisjoram mortos e seus
corpos exibidos cm praça pública, em Milào,
execrados pelo povo. Hoje Benito Mussoline

completaria 100 anos

San José, Costa Rica — "Eu nun-
ca disse isso". Foi o desmentido
categórico do embaixador itineran-
te americano. Richard Stone, à de-
claraçâo a ele atribuída, de que a
frota americana na America Cen-
trai poderia ser usada para ataque.
Stone afirmou ontem que. pelo con-
trário. a frota está ali "para preser-var a paz".

O repórter Raul Beltran. da UPI.
tinha informado quarta feira a noi-
te que Stone fez a declaração em
reunião com dirigentes políticos de
El Salvador e que ele a ouvira atra-
vés de uma porta entreaberta. O
repórter acrescentou que dois
deputados salvadorenhos confir-
maram, depois, que Stone tinha,
realmente, feito a declaração.

Stone chegou ontem a San José,
procedente de Tegucigalpa. para
reunir-se com o Presidente Luis Al-
berto Monge Nesta sua terceira
viagem à região, em dois meses, ele
visitou México. Panamá. Venezue-
Ia, El Salvador. Honduras e. agora,
a Costa Rica Fontes da embaixada
amencana em San José nào conftr-
maram a possibilidade de Stone
reunir-se com representantes da
guerrilha de Ei Salvador.

Em Washington, o ex-Secretário
de Estado americano, Henry Kis-
singer, disse ontem que ficaria "as-
sombrado" se o Presidente Ronald
Reagan usasse a força militar na
America Central "em futuro próxi-mo". Em entrevista a rede de televi-
sáo NBC. Kissinger afirmou queespera forjar um consenso nacional
para evitar um fracasso dos Esta-
dos Unidos na América Central,'
considerando que a oposição à-
guerra do Vietnam foi responsável
pek) fracasso americano naqueft
pais.

—• Nós nos enfraquecemos ina-creditavelmente por causa do deba-te sobre o Vietnam. Ninguém esta
pedindo que os enticos parem deenticar. Tanto o Governo quantoos enticos tèm responsabilidade
nisso. Ha outros que diriam que o
debate é responsável pelo nosso
fracasso no Vietnam. Penso que,como americanos, quando ha uma
crise que está próxima de nossa
fronteira, precisamos fazer um
grande esforço para achar algumas
constatações em comum sobre o
que estamos faaendü e onde van\os.
afirmou.
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Câmara dos EUA aprova emenda contra a ajuda a somozistas
Casa Branca quer
empresário para
Embaixada

Armando Ourique
Washington — O novo Embaixador

dos Estados Unidos no Brasil deverá ser o
empresário Charles Pilliod, 04 anos, ex-
presidente do conselho diretor da Ooo-
dyear, ou o diplomata de carreira Dean
Hinton, 60 anos, ex-Embaixador em El
Salvador, informou uma alta fonte do Oo-
vemo americano.

O alto stafT da Casa Branca e do De-
partamento de Estado estáo envolvidos
numa disputa pela escolha do Presidente
Reagan entre esses dois nomes. Charles
Pilllod é o candidato da Casa Branca e
Dean Hinton o candidato do Departamen-
to dc Estado, segundo afirmou a fonte quetem acompanhado de perto a corrida pelo
posto em Brasília.

Credenciais
Tanto Dean Hinton como Charles Pil-

liod ostentam credenciais para o cargo.
Hinton deixou o seu difieil posto em El
Salvador há duas semanas e é um dos
diplomatas mais bem reputados no Depar-
tamento de Estado. Os grupos mais con-
servaclores dos Estados Unidos considera-
vam-no muito liberal para representar o
Governo Reagan num pais em guerra civil.
Os grupos liberais, no entanto, acusavam-
no de promover uma linha dura. Hinton,
com mestrado em economia pela Universi-
dade Havard, já ocupou alguns cargos com
especializações em economia, inclusive de
Secretário de Estado Adjunto para Assun-
tos Econômicos e de Negócios, de 1979 a
1981. Sua experiência em América Latina
vem desde o fim da década de 60, quandoserviu no cargo de Conselheiro Econômico
nas Embaixadas de Guatemala (67-69) e
Santiago do Chile 169-71).

Charles Pilliod foi presidente do conse-
lho diretor da Goodyear até abril e executt-
vo-chefe da empresa até janeiro. Foi eleito
para os dois cargos em 1974. Em meados da
década de 60, Pilliod serviu no Brasil, com
o cargo de diretor-gerente da filial cia com-
panhia. Dirigiu, durante 25 anos no exte-
rior, as operações da Goodyear em seis
outros países da América Latina. Pilliod
regressou a Akron, Ohio, para a sede da
Goodyear, em 1966. Seu ultimo cargo no
exterior, após o Brasil, foi na Inglaterra.
Exerceu a presidência de operações estran-
geiras da empresa em 1971 e se tomou
presidente da Goodyear em 1972. Pilliod,
atualmente, ainda faz parte do conselho
diretor da Goodyear, com responsabllidá-
de pelas finanças da empresa. Ele entrará
na aposentadoria compulsória da Goo-
dyear quando completar 65 anos. no próxi-
mo dia 20 de outubro.

Hinton e Pilliod lutaram na Segunda
Guerra Mundial. Hinton serviu no Exército
e Pilliod na Força Aérea. Este continua
aíicionado pela aviação e é proprietário de
dois jatinhos de executivo. Hinton. que
nasceu em Fort Missoula, Montana, ingres-
sou no Departamento de Estado em 1946.
Ao regressar do Chile, participou do Conse-
lho para Economia Internacional da Casa
Branca, de 1971 a 1974. Foi Embaixador
dos Estados Unidos perante a Comunidade
Econômica Européia, dé 1975 a 1979, após
ter servido no Zaire em 1974. Hinton esta
de férias, depois de ter regressado de San
Salvador em meados deste més, onde foi
Embaixador durante dois anos. Entre os
colegas diplomatas, Hinton e conhecido
pela sua personalidade aberta e franca.

Pilliod foi condecorado no Brasil com a
Ordem do Rio Branco em 1977 e com a
Ordem do Cruzeiro do Sul em 1982. Ele jã
exerceu cargos executivos no Conselho
Empresarial Brasil-Estados Unidos. Alem
de aíicionado pela aviação, também é um
desportista com preferencia pelo golfe e
pela caça. Pilliod fez mestrado de Direito
na Universidade Northwestern.

Bunuel vai para
hospital no México

Cidade do México — O diretor cinema-
tografico espanhol Luis Bunuel. que em
1949 se nacionalizou mexicano, está inter-
nado num hospital desta Capital sofrendo
de um mal metabólico, informou ontem
uma fonte dessa instituição privada. Bu-
nuel, de 83 anos, também sofre de proble-mas da vista e do ouvido, mas foram per-turbaçóes metabólicas que o levaram a ser
submetido a uma terapia especial sob a
atenção de seu médico. Eduardo César-
man. A encarregada de relações publicasdo hospital informou que o paciente apre-
sentou uma "sensível melhora", mas disse
não ter autorização para fornecer mais
detalhes.

EUA acusam oito
por venda de armas

Nova Iorque — O Governo americano
acusou oito homens de participarem de
conspirações que incluíam planos de ven-
da de 2 bilhóes de dólares em armas sofisti-
cadas para o Irá e 15 milhòes de dólares em
metralhadoras para o IRA (Exército Repu-
blicano Irlandês i. As autoridades disseram
que a investigação que levou à acusação
foi feita por agentes secretos que descobri-
ram 100 metralhadores e gravaram uma
conversa sobre o "roubo de um engenho
nuclear"..

O Presidente Reagan, prometendo"quebrar o poder do crime organizado",
criou ontem uma comissáo especial cuja
presidência entregou a um dos juizes mais
severos da j^mérica, Irving Kaufman. de
Nova Iorque, que considerou sua tarefa a
de erradicar "um câncer que se ramifica
por todos os níveis da sociedade america-
na*. Durante cerimônia realizada no Jar-
dim das Rosas da Casa Branca, Reagan
disse que a comissão manterá audiências
publicas num período de três anos sobre o
crime organizado e recomendaria legisla-
çào para esmagar grupos criminosos.

Peru derreta novo
estado de emergência
Lima -- A partir de hoje, esta em vigor

no Peru um novo período de estado de
emergência, segundo decreto assinado on-
tem pelo Presidente Fernando Belaunde
Terry. A medida, aprovada pelo Conselho
de Ministros, suspende as garantias constl-
tucionais e permite ao Governo convocar
as Forças Armadas para intervir em caso
de conturbaçâo da ordem Interna.
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Ao encontro com Brizola, Cheysson anunciou a vinda de Mitterrand em 84

Cheysson espera que caso dos
padres franceses se resolva

O Chanceler da França. Claude Cheysson,
afirmou ontem no Rio ter esperança de que sua
vinda ao Brasil ajude a solucionar o problema dos
padres franceses Anstide Camio e François Gou-
riou, condenados por subversão e enquadrados na
Lei de Segurança Nacional, e que permanecem
presos no Para.

— Estou otimista — exclamou Cheysson du-
rante a recepção oferecida a ele pelo Governador
Leonel Brizola no Palácio das Laranjeiras. Pouco
antes, o Chanceler francês comentou informal-
mente com o Governador do Rio. no rápido encon-
tro que tiveram no Palácio Laranjeiras, que "é
mais fácil entender um Governador que fala no
Partido Socialista do que um Governador de outro
Partido".

Multinacionais
Cheysson disse já conhecer Brizola de nome e

anunciou para 1984 a vinda ao Brasil do Presiden-
te francês, François Mitterrand. No encontro, o
Chanceler francês falou sobre a economia mundial
e a influência cias multinacionais:

— O Partido Socialista aposta no desenvolvi-
mento do Terceiro Mundo, por suas possibilidade.-,de crescimento econômico. Cinqüenta por cento
de seu comercio sao feitos através das multinacio-
nais. Nao somos contra as multinacionais como
Instrumentos de desenvolvimento, mas o proble-ma é que elas assumem, além da estratégia econô-
mica. a política.

Em Salvador, de onde Cheysson chegou on-
tem a tarde, o Ministro francês nao pôde compare-
cer aos dois compromissos marcados no programaoficiai e permaneceu todo o tempo no hotel Méri-dlen, devido a uma inflamação na mucosa do olho.diagnosticada pelo medico brasileiro Humberto
Castro Lima. O problema fez com que Cheysson
cancelasse sua visita a Belo Horizonte e seguisse
direto para o Rio. O Chanceler foi operado no ano
passado, de catarata, no mesmo olho.

Em Salvador foi substituído nos compromis-
sos pelo Embaixador Itinerante da França naAmerica Latina. Antoine Blanca. ipronuncia-se
Blancai que disse ser o Grupo cie Contadora a
grande esperança na crise da América Central.

Arquivo.UPI 1934
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Washington a Câmara
dos Deputados, profundamente
dividida, aprovou ontem a nol-
té por 228 a lí).r>, tuna medida
ordenando o Presidente Rea-
gun a Interromper a ajuda dan-
destina aos rebeldes unti-
sandinistas na Nicarágua.

A votação verbal concluiu
dois dias de violentos debates
sobre a política de Reagan para
a Amòrica Central, refletindo a
crescente preocupação com o
envolvimento militar dos Esta-
dos Unidos na região.

Lei
N;1o existe nenhuma emenda

semelhante a aprovada ontem,
pendente no Senado, embora
alguns congressistas acreditem
que a votação da Câmara esti-
mulará a apresentação de uma
equivalente. Para o corte da
ajuda clandestina aos mercená-
rios anti-sandinistas se trans-
formar em lei deverá ser apro-
vado pelas duas casas do Con-
gresso. A aprovação portanto
continua pouco provável, por-
que o Senado tem maioria re-
publicaria e Reagan ainda tem
o direito cie veto.

Durante o debate, depu-
tados contra a ajuda aos rebel-
des somozistas acusaram a
Agência Central de Inteligência
(CIA) qualificando suas opera-
çòes paramilitares como ilegais
e representando uma ameaça à
estabilidade da regiáo.

Ma.s os oponentes apelaram
aos colegas para que nào de-
samparassem Reagan e os alia-
dos dos Estados Unidos na
America Central. Pouco antes
Reagan chegou a dizer que in-
terromper a ajuda aos anti-
sandinistas sena um erro grave
que criaria "uma dor de cabeça
gigunte" no futuro.

El Salvador

O Presidente e outras autori-
dades do Governo alegam quea ajuda aos rebeldes visa a im-
pedir o suprimento de armas
que a Nicarágua possibilita aos
guerrilheiros em El .Salvador.

Uma das emendas finais —
apresentada pelo Deputado de-
mocrata Jlm Wright, do Texas,
restaurou os pontos originais
de um anteprojeto de lei que
proíbe a ajuda aos anti-
sandinistas: mais cedo, a Cã-
mara havia aprovado uma
emenda do Deputado riemocra-
ta Edward Boland, que tam-
bém proibia a ajuda clandesti-
na, ma.s que acabou sendo com-
plementada pelas votações"
posteriores.

Segundo a Agência Reuters,
também no Senado republica-
nos e democratas ja expressa-
ram preocupação por causa das
manobras militares ordenadas
por Reagan, incluindo 4 mil sol-
dados em terra e dezenas de
navios cie guerra nas costas da
America Central.

Brasil apoia grupo de paz
Brasilia e Manágua — O Presi-

dente em exercicio, Aureliano Cha-
ves. enviou mensagem ontem aos
governantes das quatro nações do
Grupo de Contadora, expressando
o apoio do Brasil á declaração cie
paz para a América Central, firma-
da em Cancún. México, dia 17. A
mensagem também contém votos
de que as sugestões do grupo va-
lham "como diretrizes que possamser tomadas em plena consideração
por todos os atores da presente
crise".

A mensagem de Aureliano foi a
resposta brasileira ao envio do cio-
cumento de paz do Grupo de Con-
tadora. pelos Presidentes do Mexi-
co, Colômbia. Venezuela e Panamá,
depois do encontro de Cancún. O
Presidente brasileiro dlsse ainda
que o Brasil mantém seu apoio "ao
esforço diplomático do grupo cm
favor de soluções pacificas é nego-
ciadas". E desejou êxito à reunião
de Chanceleres, que se realiza no

Panamá. Neste fim de semana, o
Chanceler Saraiva Guerreiro rece-
berá. em Brasília, os Ministros do
Exterior do México. Bernardo Se-
pulveda Amor, e da Venezuela, José
Zambrano.

Condenação
O Grupo de Contadora terá

cie condenar a manobra militar dos
19 navios de guerra dos Estados
Unidos nas costas do Pacífico e do
Atlântico da Nicarágua -- disse o
Chanceler sandinista. padre Miguel
D'Escoto, antes cie embarcar para o
Panamá, onde começou ontem
mais uma reunião dos Chanceleres.
do Grupo de Contadora (México,
Venezuela. Colômbia e Panamái
com os dos cinco países envolvidos
na crise centro-americana.

As manobras náo contribuem
na busca da paz. Sáo uma aberta
provocação a Nicarágua e um peri-
go de confragaçao na área — decla-
rou DEscoto.

Navios levam remédios
e alimentos

Manágua e Washington — A Ni-
caragua. através do jornal sandinis-
ta Barricada, anunciou a chegada
de dois navios soviéticos e um ale-
máo oriental, carregados de medi-
camentos. alimentos, e insumos
agrícolas. Acusou o Presidente dos
Estados Unidos, Ronald Reagan.
de ter mentido ao afirmar que os
soviéticos estáo fornecendo arma-
mento. nos navios que tém chegado
aos portos nicaragüenses.

Segundo o Barricada, a acusa-
ção feita por Reagan em sua entre-
vista na terça-feira foi para "justifi-
car" a presença de 19 navios de
guerra dos Estados Unidos nas cos-
tas nicaragüenses. com mais de 16
mil militares. Funcionários do Pen-
tâgono haviam informado quarta-
feira que o navio cargueiro mencio-
nado por Reagan era o primeiro de
uma frota de 12 que transportavam
armamento para a Nicarágua
atualmente.

Mais um

Embora a Marinha americana
nâo tenha citado nenhum submari-
no nas três forças-tarefas que parti-
ciparão da manobra militar na
America Central, fontes militares e
civis de El Salvador disseram on-

a Manágua
tem à agência UPI que um subma-
rino dos Estados Unidos foi visto ao
largo da costa salvadorenha, den-
tro do Golfo rie Fonseca, que só tem
fi5 quilômetros de largura e cujas
águas são partilhadas por El Salva-
dor, Honduras e Nicarágua, no Pa-
cifico. Jornalistas da rede america-
na NBC filmaram ontem aviões mi-
litares americanos, que persegui-
ram o pequeno avião em que tenta-
vam obter imagens da frota capita-
neada pelo porta-aviões Ranger.

Um porta-voz da Embaixada
americana em Teguclgalpa infor-
mou ontem que 80 assessores mili-
tares dos Estados Unidos ja chega-
ram a Honduras para coordenar a
manobra terrestre conjunta ameri-
cano-hondurenha. Explicou que 4
mil soldados americanos participa-
rào da manobra, por terra, mas não
disse quantos serão os soldados
hondurenhos. Como o desembar-
que anfíbio será na costa hondure-
nha fronteiriça à nicaragüense
ocupada pelos índios miskitos (pelo
menos um grupo destes índios par-
ticipam da luta contra o regime
sandinistai, a manobra recebeu o
nome de Pinheirâo II (Àhuas Tara
Dos. que significa pinheiro grande
em língua misklta, segundo a agén-
cia AFP».

Stone diz que não ameaçou

Durante 25 anos ele governou a Itália,
atraindo e empolgando multidões, queacompanhavam, com fidelidade quase reli-
giosa. sua doutrina fascista. Era II Duce.
então. Mas, a 11 de fevereiro de 1945. foicapturado por guerrülieiros italianos, nas
proximidades do Lago de Como. quando

tentava fugir para a Suíça, disfarçado de
partigiano, em companhia de sua mulher,
Clara Petacci. Os dois foram mortos e seus
corpos, exibidos em praça pública, em Miláo.
execrados pelo povo. Hoje, Benito Mussolini

completaria 100 anos

San José, Costa Rica — "Eu nun-
ca disse isso", Foi o desmentido
categórico do embaixador itineran-
te americano. Richard Stone, à de-
claraçáo a ele atribuída, de que a
frota americana na America Cen-
trai poderia ser usada para ataque.
Stone afirmou ontem que, pelo con-
trário. a frota está ali "para preser-
var a paz".

O repórter Raul Beltran. da UPI.
tinha informado quarta-feira â noi-
te que Stone fez a declaração em
reunião com dirigentes políticos de
El Salvador e que ele a ouvira atra-
ves de uma porta entreaberta. O
repórter acrescentou que dois
deputados salvadorenhos confir-
maram. depois, que Stone tinha,
realmente, feito a declaração.

Stone chegou ontem a San José,
procedente de Tegucigalpa. para
reunir-se com o Presidente Luis Al-
berto Monge. Nesta sua terceira
viagem á região, em dois meses, ele
visitou México, Panamá. Venezue-
Ia, El Salvador. Honduras e. agora,
a Costa Rica. Fontes da embaixada
americana em San Jose nào confir-
maram a possibilidade de Stone
reunir-se com representantes da
guerrilha de El Salvador

Em Washington, o ex-Secretário
de Estado americano. Henry Kis-
singer, disse ontem que ficaria "as-
sombrado" se o Presidente Ronald
Reagan usasse a força militar na
America Central "em futuro prõxir
mo". Em entrevista a rede de televi.-
sào NBC, Kissinger afirmou que
espera forjar um consenso nacionai
para evitar um fracasso dos Esta.-
dos Unidos na América Central,
considerando que a oposição à
guerra do Vietnam foi responsável
pelo fracasso americano naquele
país.

— Nós nos enfraquecemos ina-
creditavelmente por causa do tíeba*
te sobre o Vietnam. Ninguém está
pedindo que os enticos parem dè
criticar. Tanto o Govemo quanto
os enticos tém responsabilidade
nisso. Hâ outros que diriam que v
debate e responsável pelo nosso
fracasso no Vietnam. Penso qu»**,
como americanos, quando há uma
crise que esta próxima de nossa
fronteira, precisamos fazer um
grande esforço para achar algumas
constatações em comum sobre o
que estamos fazendo e onde vamos,
afirmou.
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Partidários de Arafat
tentam escapar a cerco

INXERNAÇIONAJ,

BeiruteeTel Aviv - Guerrilhei-
ros palestinos leais ao presidenteda Organização pura a Libertação
da Palestina iolfi, encurralados e.sob forte ataque doa guerrilheirosrebeldes que conteriam a liderançada Yassci Arafat, pediram onU>m Anoite ajuda ao Governo libanês pa-ra retlnl-lo.s do Vale de Bekaa (Le*te do Líbano), informou a agência
inglesa Reuters.

Depois de um dia de ii.ten.sos
combates — com o uso de artilha-
riu, BUbmetraihadoras e granadasdisparadas por foguetes — os parti-clarios de Arafat, agora isolados em
sua ultima posição, perto de Shtou
ra, pediram aos libaneses paru se-
reni levados a Tnpoli, no Norte do
Líbano e onde Arafnt mantém algu-
mas bases guerrilheiras. Segundo aReuters, o Governo de Beirute está
examinando o pedido,

As tropas sírias controlam atual-
mente a região de .Shtoura e asregiões Leste e Norte do Líbano
incluindo Tnpoli. Por Isso. corrien-tou a Reuters, ainda nâo está sufi-
cientemente claro como as autori-
dades libanesas poderiam ajudar os
guerrilheiros leais a Arafat a fugirde Shtoura. As duas facções rivais— ambas Aliadas da Al Fatah, o
principal dos oito grupos integram
tes da OLP — estáo em luta há
quase três meses. Os insurgentes
acusam Arafat de seguir uma polltt-ca "moderada" e de impedir a lide-
rança coletiva do movimento pales-tino.

O Exército Israelense continua-
rá mantendo o controle na estrada

Beirute Dumiisco, mesmo de|>ola
do reaünharnento do suas tropas no
Hul rio Líbano, abnlxo do rio Awiill,
afirmou ontem em Washington o
chefe do Estudo- Maior Israelense,
General Moshe Lcvy, citado pelaagência Franca Presse,

o «alinhamento das forças is-
raelenses corresponde a primeirafase da retirada lotai do Líbano,
garantiu o Ministro do Exterior de
Israel, Yltzhak Shamir, que esta em
Washington para conversações
com os dirigentes americanos. Sha-
mir negou que os americanos pres-slonaram Israel a cancelar o planode realinhamento rins tropas. Wa-
shlngton teme que o realinhamento
implique a partilha de fato do Líba-
no, (Israelenses no Sul e forças st-
rias no Leste e Norte i.

De acordo com Informações ria
imprensa libanesa, pelo menos 1
mil soldados sírios deixaram ontem
suas posições dentro ria cidade de
Trlpoll (Norte rio Líbano) e se rea-
gruparam nos arredores. O controle
rias posições foi disputado pelasmilícias locais contra e a favor da
Sina.

No Sul do Líbano, moradores de
várias localidades fizeram manlfes-
taçóes de protesto contra a decisão
israelense de fechar os escritórios
do Partido Falangista (cristão, de
direita) e as bases de suas milícias,
revelou um porta-voz do partido. A
ordem israelense afeta, conforme a
UPI, as bases e os escritórios das
Forças Libanesas (milícia falangls-
ta) nas cidades de Nabatiyeh.

Bonn espera 2 milhões
em marchas pela paz

Bonn — A polícia política alemã
acha que cerca de 2 milhões de
pessoas poderão ser mobilizadas
pelos movimentos pacifistas nos
próximos dois meses, quando, pro-vavelmente, começará na Alemã-
iiha Ocidental a instalação de boa
parte dos 572 novos mísseis nuclea-
res americanos de alcance médio.
Os grupos pacifistas já anunciaram
esta semana, em Bonn, a ocupação
de estradas, vias férreas e o blo-
quelo de embaixadas e ministérios
do Governo alemão como forma de
protesto contra as novas armas.

Como tudo na Alemanha, os di-
versos grupos pacifistas Já estáo
organizados e coordenados poruma comissão em Bonn que repre-
senta 26 iniciativas diferentes, paranão falar em 700 grupos radicais"autônomos" e pelo menos três
centenas de "independentes", 

par-tidarios de manifestações apenas
pacificas. Um de seus porta-vozes,Jo Leír.cn (que esteve ano passadono Brasil para apresentar o movi-
mento ecológico alemão), acha quea busca de um possível compromis-
so em Genebra entre soviéticos e
americanos e apenas uma manobra
diversionísta por parte do Governo
alemão.

Dificuldades
— Essa flexibilidade de que es-

tão falando e o fato de agora o
próprio Governo alemão estar con-
tra o estacionamento dos mísseis
Pershlng, deixando apenas os Crui-
se, ê so um truque para tentar esva-
zíar o movimento pacifista. Nós es-
tamos em busca de uma perspecti-va mais longa, que não se esgotará
somente com a presente discussão
sobre o estacionamento dessas ar-
mas. Não queremos arma atômica
alguma na Alemanha — disse
Leinen.

Apesar da incredulidade dos pa-cifistas, o Governo do Chanceler
Helmut kohl está enfrentando suas
primeiras dificuldades com o Presi-
dente Ronald Reagan no setor das
armas nucleares. Vários ministros e
políticos importantes da coligação
de centro-direita alemã vêm insls-
tindo nas últimas semanas numa
solução intermediária que já teria

William Waack
sido combinada entre os chefes ne-
gociadores americano e soviético
durante o famoso passeio pela fio-
resta que fizeram no final do ano
passado.

Nada menos que o cauteloso eardiloso Ministro das Relações Ex-teriores alemão, Hans-Dietrich
Genscher, começou a falar publica-mente na possibilidade de se reali-
zar o compromisso entabuado, e
prontamente rejeitado por ambos
os Governos, entre as delegações
das duas superpotências em Gene-
bra (se essas negociações náo che-
garem a qualquer resultado até 15
de novembro, começa então o esta-
cionamento de mísseis nucleares
na Europa).

O compromisso previa a redu-
çâo, por parte dos soviéticos, para75 o numero de seus foguetes SS-20
(cada um com três ogivas). Por seu
lado. os americanos Instalariam en-
tão 75 rampas de lançamento dos
mísseis Cruise (com quatro apare-
lhos por rampa), abandonando a
idéia de trazer os Persliing-2 para a
Europa. Essa alternativa poderiamudar bastante o quadro atual, em
função de motivos técnicos.

Os diplomatas americanos na
Alemanha estão preocupados ago-
ra com uma resolução aprovada
pela maioria conservadora do Par-
lamento alemão, no final do mês
passado, e que passou bastante
despercebida internacionalmente.
No texto, o Parlamento se reserva
ainda o direito de julgar o que acon-
tecera tendo nas mãos os resulta-
dos das conversações de desarma-
mento até 15 de novembro. Até lá.
dizem os conservadores, nem um só
míssil vem para a Alemanha.

Mesmo assim, os pacifistas jáanunciaram uma semana inteira de
protestos e açóes de "desobedién-
cia civil", de 15 a 22 de outubro,
concentradas em Bonn, Hamburgo
e Stuttgart. As autoridades já se
preparam para enfrentar uma onda
de violência e concluíram projetode lei tomando praticamente inefl-
caz o direito de demonstração ale-
mão. Para os políticos conservado-
res, o movimento pacifista é infil-
trado ou teleguiado por comu-
nistas.
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China lança ao mar
o sen Io submarino
nuclear com míssil

Tóquio — A China lançou ao maré Integrou à suaMarinha seu primeiro submarino movido a energianuclear e equipado com mísseis balísticos u Gover-no de Pequim pretende construir mais sete, segundo
0 editor da revista especializada inglesa Jane's Figh-ting Shlps, A informação foi divulgaria no jornal deTóquio Asahl Shimbun.

O Capitão aposentado. John Moore disse querecebeu a informação sobre o programa cio subnutri-no nuclear chinês ao encontrar-se com arquitetos
professores e oficiais navais chineses durante umavisita â China na semana passada.

Tecnologia chinesa
Em entrevista concedida ao Asahi Shimbun na

quarta-feira. Moore disse que os chineses náo deramdetalhes sobre o numero e o alcance dos mísseisInstalados no submarino. Mas ele acredita que aembarcação chinesa se assemelhe ao submarino nu-clear da classe do americano George Washington
construído pela primeira vez em 1959. e ao submarino
nuclear da classe do soviético Y. lançado ao mar em1967.

Tanto o George Washington quanto o Y, sáoequipados com 16 lançadores de mísseis balísticosdotados de ogiva nuclear. Moore negou que a Chinatenha recebido assistência técnica de outros países.— E puramente tecnologia chinesa. E prováveique eles estejam construindo esse tipo cie submarino
em um estaleiro na região de Luda. um porto na
província de Liaoning no mar Amarelo — disseMoore.

Com o submarino de mísseis balísticos em opera-
çào, a China adquiriu poder de retaliação nuclearaltamente capaz de responder a um primeiro ataqueInimigo. Especialistas acrecitam que os mísseis nu-cleares de lançamento terrestre — que até agoraacreditava ser a arma chinesa mais sofisticada —
poderiam ser destruídos em em um ataque preempti-vo. A operação de submarinos nucleares americanos
soviéticos e chineses no Pacifico, devera complicar aestratégia de dissuasáo nuclear, tomando difícil paraos três países detectar o local de lançamento de umataque nuclear.

Armênio ameaça
Embaixada da
França nó Irã

Teerà, Paris e Londres — Terro-
ristas que exigem a libertação de
armênios presos na França amea-
çaram ontem atacar com foguetes a
Embaixada francesa em Teerã (Irá)
dentro de 48 horas. Devido a amea-
ça, o Governo de Paris pediu ao Ira
que "garanta a segurança dos cida-
daos e estabelecimentos fran-
ceses".

A ameaça, feita em telefonema à
agência da France Presse em Tee-
rá, ocorreu um dia depois que um
terrorista armênio foi morto e qua-
tro se suicidaram com granadas na
Embaixada turca em Lisboa, de-
pois de dominados por um coman-
do especial português. A policia
francesa mantém presos cerca de 50
armênios desde o atentado a bom-
ba, a 15 de julho, contra uma em-
presa aérea turca no Aeroporto de
Orly (Paris), quando morreram sete
pessoas. No telefonema, um homem
Informou que representava o mes-
mo grujx) que fez o atentado em
Orly.

O Presidente Ronald Reagan
condenou ontem o atentado à Em-
baixada turca em Lisboa e afirmou
que manterá contatos com outros
Chefes de Estado para debaterem o
aprimoramento de medidas de se-
gurança para os diplomatas da Tur-
qula.

O Exército Revolucionário Ar-
mènio, em telefonema ontem a noi-
te a France Presse. em Lisboa, afir-
mou que dois grupos de terroristas
chegaram a Portugal "para vingar
nossos irmãos mortos na Embaixa-
da fascista da Turquia".

Nova foi reprime polonês
f».sta\c».?íi!.a»,ul,ÍUi'U,l"'r "°lon*s («ue P«tlcipe de manj.«siaçoes de o|m>s çao ou protesto r<mi«i „ A •"'•'"•
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peto Parlamento, apesar rios votos contrario!de'Sj
moderados e de grupos católicos. Reunido uma setnanídepois ria prescrição da lei marcial, o Parlamen o p ovou emendas ao Código Penal e ás £ ffiSEEtomando mais rígida a legislação que controla os movímentos que se opõem ao Oovemo. As alterações tiveramMis votos contra e 1» abstenções, num Parlamentodominado por partidários do Governo.

Papa encontrará Mitterrand
Cidade do Vaticano - o Papa Joáo Paulo n deverá

ranri, durante sua peregrinação de dois dias ao Santuáriocie Lourdes, na França, no próximo més A v agem me

PnnM«"^ p a rura da lulla ú(itiüt! ° Wclo de seuPontificado, em outubro cie 1978. De acordo com oprograma oficial divulgado pelo Vaticano Mitterranddeyerjí encontrar-se com o Papa no aeroporto de TarbesOssun, e depois os dois terão uma reunião part cular naprefeitura de Tarbes. antes de Joáo Paulo II ir para

Amigas relatam seqüestro
Roma - Os seqüestradores de Emanuela Orlandl

E1™™: dela' ofer<*™<i° emprego como vendedora da Avon. A menina está desaparecida desde o dia 22
?«.,?• QUand0 relornava d<? ""» aula de musica paracasa e duas colegas de escola, que a viram pela ultimavez, informaram ontem ao Juiz Domemco Sica sobreseus últimos passos.

VBtET'™1*' 
15 anos' é fllha de ""¦ funcionário rio

rín h 
"• C se"SuSequestradores V(Vm exigindo a liberta-çâo do turco Mehmet Ali Agca. que tentou matar o PapaJoáo Paulo II. em maio de 1981. como resgate para sualiberdade. A Ultima comunicação feita pelo gnipo foi há

a&ar1Ucla í«*nsificou «s buscaTíSs área?preferidas por imigrantes, em Roma. na tentativa dechegar aos seqüestradores.
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Compre já a sua nova Honda.
Em qualquer Revendedor Honda do Gran-
de Rio.
E o melhor negócio que você já fez i\a sua
vida.
Mas se, de repente, pintar um negócio
ainda melhor, nao tem problema.
Nós recompiamos a sua Honda por, no
mínimo, 100% do que você pagou.
E garantimos isso por escrito com o Certi-
ficado de Recompra, que você leva na
hoia. ao comprai sua Honda Zeio Km.
Sinceramente: existe aplicação melhor
para o seu dinheiro?

Revendedores do Grande Rio
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Embraer marca mais uma vez onosso progresso ao lançar o Brasília, outra conquista

da tecnologia brasileira a receber crédito aqui e no exterior

VARIG
?f* CRUZEIRO

RIO-SUL
Acreditamos no Brasil e nos seus produtos.
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Vice-Presidente Execullvoi M. V, «Io Nascimento Uniu
Direlori Bri-nnnl <Ih Coita Caitipot
Piretor: J. A. do Nascimento Uniu
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Acordo em Crise
O (iovemo parece mall convencido dói erroí

cometido» no encaminhamento de um acordo com o
PTB. Powlvelmehte a proximidade du reabertura
iln CongreilO o terá alertado, pelo menos, pnra o
quase nonisrue da situação que já no primeiro ilin
de agoHto se lera criado no Senado: o PDS será
i-li.iiiiinlii a -<¦ pronunciar sobre uma dan reivindico*
ç6ei peteliiltai, mima Cana onde on resultados <la
eleição de novembro nâo o destronaram da posição
Incontraitável de Partido majoritário.

Im o Presidente da Câmara que chamou a
niençfto oficial para o falo realmente expressivo.
Além dos as|ieetos da política salarial e da poliliea
econômica em geral, a Presidenta do PTB incluiu
enlrc as condições para a celebração do acordo a
ronrrssâo tranqüila de autonomia ao município de
Santos para rleger seu prefeito. Ocorre que a
deeisflo eslá entregue ao Senado, onde o PDS
passará a esperar autorização ou ordem do Planalto
para se render, a distância, ii pequena bancada do
PTB na Câmara dos Deputados.

0 Presidente Aureliano Chaves, na situação
delicada de Vice em exercício, já tomou conheci-
mento do fato e nfio se sabe que tipo de instruções
possa dar aos senadores. Homem afeito aos entre-
choques políticos, estará certamente em dificuldade
para enfrentar, fora da lógica política, um problema
que se criou pelo tratamento neutro (pie lhe foi dado
inicialmente. Foi desse tratamento ossético, inspira-
do por preconceitos gerados contra 0 diálogo politi-
ro no longo hiato autoritário formalmente encerra-
do, o responsável por tudo o que se aponta agora
como inadequado e inconveniente na tentativa dc
conquistar os 13 votos da bancada liderada pela
Deputada Ivete Vargas.

Não há censura a fazer aos que assim tenta-
ram chegar a um acordo político pôr métodos em
que predominou o princípio da autoridade sobre o
caráter flexível das negociações desse tipo. O hábito
era este. Foi este durante um tempo demasiado
longo para ser, de pronto, substituído quando oi
próprios Partidos ainda não são verdadeiramente
dignos dessa designação.

A idéia do acordo era até louvável, além de
defensável. Com ele pretendia o Governo prevenir-
se contra crises de que se faria, possivelmente,
centro o Congresso ou. mais exatamente, a Câmara
dos Deputados, quando acionado para apoiá-lo um
dispositivo parlamentar debilitado pelo desfavor
relativo do voto popular. Para ela avançou, toda-
via, o Governo sem considerar sequer a diferença
entre as duas Casas do Congresso quanto à estabili-
dade da posição presidencial.

0 erro de iniciar as negociações com o PTB
sem fazer essa distinção inicial e fundamental era
produto, entretanto, de outro maior: essas negocia-
ções foram conduzidas, em todas as fases, entre o
Planalto e a dirigente do PTB, circunstancia que
seria suficiente para criar susretiliilidades e ressen-

timentOI capazes de comprometer, por si mesmos,
em rada um dos Partidos, o destino do acordo.
Sinais de que islo ocorria, paralelamente ao diálogo
dr cúpula, foram captados primeiramente no pró-
prio PTB, cuja bancada — de formação notória-
mente heterogêneo —- chegou a se dividir e a
contestar expressamente ns posliilações da dirigen-
te. cujo comportamento) em conseqüência< passou a
mudar alé o enrijecimento ultimamente propalado.

No PDS era incontornável a explosão de
ressentimentos que esperavam somente um pretexto
tão bom quanto aquele. Embora não se fizesse
referência expressa ao acordo direto entre uma
pequena bancada e a presidência, foi este um dos
fatores de deflagração do movimento rebelde que
sintomaticamente se autohalizou com o nome de
Participação. Nfio consultado em nenhum momen-
to, o PDS com sua bancada — não mais majoritária
mas dominante pela expressão numérica •— assistia
às vésperas de uma Convenção importante à marcha
triunfal do PTB para a ocupação de cargos adminis-
trativos, em torno de cuja categoria se entrou a
especular: da "Cobal inteira" a um Ministério
importante, o PTB esperava algo realmente grande
que valesse a barganha de sua pequena bancada.

Que poderia fazer o Presidente do PDS,
homem experimentado nas lides políticas e sofrido
nos embates parlamentares? .Nada pôde fazer pnrn
sustnr o avanço dos participacioilista.., que pode-
riam ter outros motivos para a movimentação dc
rebeldia sem que se pudesse negar que aquele
bastava para salvar aparências e justificar, em
bloco, ns posições de conflito (pie tanto desgosto
causaram ao General Figueiredo, pouco antes de
viajar para se submeter à cirurgia de que se
recupera nos Estados l nidos.

O PTB partiu para o último lance ousado,
fixando prazo dentro do qual deveria o Governo
responder se o atenderia ou nfio nas reivindicações
feitas. Mas nfio era o PTB que assim levava ao
extremo a deterioração ética das conversações man-
tidas com o Planalto. Quem conversava no Palácio,
sem mandato de ninguém, nem de nenhum órgão
partidário, era a Presidenta do PTB — a quem deve
aliás ser creditada a coragem de submeter ò Gover-
no ao último leste de força, sem ter força nenhumn.

Divuigá-se agora que o Plannllo ouvirá o seu
Partido, fazendo-o, nliiial, partilhar quando nada
dn responsabilidade de um acordo de que nno
precisa no Senado mus lhe pode ser uiil na Gamara.
Resta saber se ainda é tehlpó de ouvi-lo. se vale a
pena ouvi-lo e o que significa ouvi-lo quando tudo
está feito no sentido oposto no ímpeto fisiológico do
PTB, Se se trata de estender p método fisiológico ao
próprio PDS. parn apaziguá-lo, eslar-se-á entflo
dinnle de um acordo que deveria ser desfeito — se
feito estivesse. Em lodo o caso, feita (oi a experiên-
ria: acordo entre Partidos uno pode ser celebrado à
sua revelia ou sobre suns cnbeças.

A Moda da Casa
Pouco a pouco a União Soviética eslá embnr-

rando em reformas no sen sistema de comando
econômico. Uma das medidas anunciadas pelo
Pravda este mês prevê a delegação de atribuições
maiores aos administradores de indústrias voltadas

para n exportação.
Ainda não se trata de mudanças rapazes de

levar a uma descentralização mais vigorosa do
sislema econômico soviético, altamente manipulado
a partir de Moscou pelo Gpsplan, o órgáo encárre-
pado do planejamento nacional. _•_ porém um passo
adiante, que se combina com iniciativas recentes
para apoiar o trabalho de pequenos grupos de
agricultores — em contraposição no conceito clássi-
co dos sovklwzes, ou fazendas estatais.

Para entender o que se passa na União
Soviética e tirnr algumas conclusões válidas é preci-
so ir um pouco mais atrás nos problemas econômicos
desse país.

A URSS vem se debatendo com taxas deeli-
nantes de produtividade, tanto nn indústria quanto
na agricultura. Apesar de produzir mais aço e
petróleo que os Estados l nidos, por exemplo, seu
parque industrial é incapaz de competir em ignalda-
de de condições com as manufaturas produzidas no
ocidente europeu, no Jnpão ou nos Estados Unidos.

Desde o fim do governo Brejnev os planejado-
res soviéticos e os administradores de fábricas vêm
sendo pressionados para melhorarem seus níveis de
produtividade, sem que, entretanto, se tenha deseo-
berto uma fórmula de saltar o fosso ideológico que
separa a teoria da prática, uo caminho da redução
dos custos por unidades de produto.

A estrutura industrial soviética é controlada
pelo Gosplan, tanto no que concerne às metas de
produção quanto no que será oferecido ao consumo.
Nfio é o mercado, não é o administrador do "veio

dliá doma" (tudo para o lar) que orienta ,as
encomendas. Embora exista umn certa inter-relação
entre a ponta 

"consumidora 
e a ponta produtora

(pela medição da demanda) é o órgão central do

planejamento que orienta ns linhas de produção dn»
fábricas.

No fim do GoVerilO Brejnev houve muito
criticistho na imprensa (toda ela sob controle do
Estado, embora Subdividida pBr segmentos, como o
Pnilido Comunista, o Sovieté Supremo, os Sindica-
tos ou as áreas agrícolas) sobre n baixa qualidade
das manufaturas e n falta de criatividade refletida,
por exemplo, no fato de que loda« as panelas lém
sempre um mesmo desenho, ou toda" ns lojas de
repente exibem um só tipo de bem de consumo
durável, e assim por diante.

As mudanças feitas agora nâo chegam a inau-
gurnr um ciclo novo, porque a característica funda-
mental do sistema econômico socialista náo está
sendo atingida em seu centro de gravidade. Ela
continua monolítica e altamente condicionada pelo
preconceito ideológico contra n predominância dos
fatores de merendo sobre o planejamento cem ral.
Por outras palavras, é o plano que deve orientar as
pontas do sislema. e nfio a demanda bruta, nascida
dns preferências dos consumidores. Dito isto, um
produto pode continuar circulando indefinidamente
pelas prateleiras, sem que a rejeição do consumidor
assuma ou possa assumir o poder de "guilhotina"
(pie tem nas economias de merendo.

0 que significa, enláo, a mudança de rumos
nos indústrias voltadas para o comercio exterior?
Significa, pura e simplesmente, que nesse nível o
Estudo não consegue manter a ineficiência ou os
custos elevados que impõe ao mercado interno', ou
simplesmente umn falta de escolha. Ao exportnr, o
administrador soviético enfrenta um mercado aber:
to, com o mesmo poder de ''guilhotina'' sobre seu
produto que se m pi ira ao competidor europeu ou
americano.

A guinada russa r, portanto, uma homenagem
à funcionalidade dos valores de mercado, tina lição
singular. Uma demonstração de que até no Pravda
podem encontrar-se inspirações para os que vacilam
sobre a conveniência de cortar as asas de empresas
estatais inchadas.

Responsabilidade Dupla
A estrada Grajaú—Jacarepaguá foi duplicada

durante o Governo Chagas Freitas e custou aos
cofres públicos cerca de 2 bilhões 800 milhões de
cruzeiros. Os engenheiros do Estado realizaram
uma magnífica obra de engenharia, (pie beneficiou a
população de Jacarepaguá e parte da Barra da
Tijuca. A estrada permite a vazão de cerca de 30 mil
veículos por dia. Constitui-se, assim, num impor-
tante eixo pura a integração da Cidade.

A estrada manteve, no entanto, durante pou-
co tempo, as qualidades de via ampla, limpa e
segura com que foi inaugurada no ano passado.
Todo o trajeto da Grajaú—Jacarepaguá encontra-
se, hoje, tomado por obstáculos, detritos e animais.
Nos acostamentos coiistrocm-se da noite para o dia
barracos, que provocam na época das chuvas
deslizamentos de terras; a sinalização lateral foi
destruída, pois servia de alvo para a prática de tiro;
o canteiro central foi. aos poucos, sendo substituído
por um florescente matagal. A segurança encontra-
se ameaçada por animais que cruzam as pistas —
vacas, cabritos, galinhas e cavalos. As queimada*
servem para abrir espaço [tara construções ilegais.
As duas mil mudas — que compreendiam maricás,
aroeiras. paineiras. sombreiros e corações-de-negro
— são roubadas por passantes à luz do dia.

Toda a rápida deterioração da estrada Cra-
jnú—Jacarepaguá receite do Governo do Estado
nmi explicação simplista: "Náo há verbas para a
conservação da Cidade." Alega-se a falta de recur-
«os para, na verdade, encobrir-se a incúria por
parte do Governo e a vocação destruidora de alguns

. usuários.

Torna-se necessário ressaltar que existe uma
responsabilidade uitransmissível da comunidade na
defesa dos serviços públicos; as obras públicas não
pertencem ao Estado, mas. antes de ludo. à própria
sociedade, que delas se utiliza e que por elas pagou
bom preço. O caso da estrada Grajaú—
Jacarepaguá serve de exemplo de como a comuiiida-
de omitiu-se na preservação da obra pela qual
lutaram durante décadas us moradores dos dois
bairros mais diretamente beneficiados. Os usuários
não podem, portanto, compartilhar da falia de
civilização demonstrada por alguns baderneiros;
nâo podem, também, silenciar diante da ausência do
poder público no controle e conservação da estrada.

Cube ao Governo, por sua vez, impedir que se
destrua uma obra realizada com recursos públicos t
(pie, a cada dia que passa, estará em piores
condições quando chegar o momento inadiável de
sua recuperação. 0 Governo nâo pode pensar que
sua obrigação se limita à conservação física da
estrada — quando houver recursos. Tem a obriga-
çáo de colocar uma fiscalização severa que mnnle-
nha a estrada livre de entulhos e em condições
seguras de tráfego.

A situação em que se encontra a estrada
Grajaú—Jacarepaguá serve de lição puro governou-
tes e a população. O Governo deve utilizar os meios
de que dis|M>e — inclusive e principalmente a
policia; a comunidade deve reclamar du deteriora-
ção que presencia e adquirir 0 saudável hábito
cívico de chamar a polícia, quando verificar a
prática de ato» criminosos contra o patrimônio
publico.
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Cartas
Cirurgia garantida

A respeito dn matéria divulgada na
edição desse Jomal de 25/7/83, pag. 10.
sob o título Denúncia, por ordem do Sr.
Superintendente Regional. Informámos
que:

ai O Sr. Lourlsmar José Fontencle
compareceu a esta Superintendência dia
28/7/83, ocasião em que reiterou a queixa
formulada através de carta a esse jomal,
segundo a qual não obteve ainda solu-
çào pnra o caso de sua filha Roslmar. dc
11 anos, que precisa ser operada de uma
obstrução no canal lacrimal.

b> o Secretario de Planejamento des-
tn Superintendência. Dr. Henrique Mar-
Uns, assegurou que Roslmar serã opera-
da no Hospital dos Servidores do Estado
dentro do menor prazo possível;

c) em relação a denuncia de que o
médico que atendera sua flllin naquele
hosplüil havia cobrado CrS 350 mil para
realizar u referida operação, o Sr. Supe-
rintendente Regional determinou ime-
dlnta abertura de sindicância para apu-
rar os fatos Otacílio Barros, Coordena-
dor Regional de Comunicação Social do
INAMPS — SKIU — Rio de Janeiro.

Pagamento de benefícios
Em carta assinada pelo Sr Geraldo

Luiz Coinm Sampaio, publicada por es-
se jomal na edição de 187 83. o leitor
refere-se aos proventos de aposentado
que recebe mensalmente, com um atraso
de seis dias, segundo sua expressão A
Previdência Social tem procurado, no
próprio Interesse de sua melhor gestão,
escalonar os pagamentos de benefícios
segundo o fluxo de Ingresso de recursos,
Inlciando-os no quinto dia útil, para os
portadores de carnes, onde estão afixa-
das as datas relativas u cada mé.s.

Esse procedimento e da maior Impor-
tânela ja que o Instituto pana cerca de
CrS 380 bilhões por mês e a antecipação
dos pagamentos importara em dispen-
rim dc somas consideráveis de Juros ban-
Carlos. O ajuste correto dos dias de pana-
mento a cada beneficiário vinha se dan-
do gradualmente ao longo dos últimos
dois anos e. açora, esta definitivamente
fixado, permitindo a melhor programa-
çao da vida dos beneficiários O INPS se
orgulha de manter sua tradição de ele-
tuar o pagamento de seus compromissos
rigorosamente em dia Celúia Lui Car-
neiro. coordenadora (Ir comunicação so-
ciai do INPS — Kio de Janeiro.

Infecções hospitalares
A partir de recente Portaria do Sr.

Ministro da Saude iJORNAL DO BRA-
SIL. 25 6 831. objetivando diminuir os
índices — alarmantes — de contamina-
çào dentro dos nossos hospitais, todos
estes estabelecimentos foram obrigados
a constituir comissões internas de con-
trole de infecções. Como "Infecções hos-
pltalares" devemos entender, segundo
definição du Organização Mundial de
Saude lôrgáo da ONUi. que sáo Infecções
contraídas nas dependências dos hospi-
tais e náo aquelas que deram motivo
primário a uma Internação. Estatísticas
de 1981 revelam que as Infecções hospi-
talares constituíram a quarta causa de
mortes no pais (Revista Abrava, n° 63i e
segundo estimativa do Professor Ricar-
do Veronesl. presidente da Sociedade
Brasileira de Infectologla. estas iníoc-
ções matam atualmente CO mil pessoas
por ano. equivalente a 6% dos óbitos,
principalmente de crianças e pessoas
idosas, pela falta natural de maiores
resistências orgânicas aos males infec-
ciosos.

Se o que a Portaria baixada pretende
é dar combate consciente e efetivo ao
problema, serã necessário às comissões
ultrapassar três difíceis obstáculos: o
primeiro diz respeito à obtenção de ver-
bas para uma melhor capacitação dos
recursos humanos, principalmente de
enfermagem e pessoal de limpeza, vlsan-
do melhores condições gerais de assep-
sla e higiene. Dificilmente haveria recur-
sos disponíveis na proporção que a serie-
dade do caso exige.

A segunda dificuldade * atlnente à
Impossibilidade de tomar confiável as

cstntlstlens dos cn.sos de Infecções con-
traídas Internamente, uma vez que den-
tro dos hospitais tala casos sáo mascara-
dos pelo recurso, cada vez mnls empre-
gado, de administrarem-se doses mncl-
ças de antibióticos de largo espectro aos
pacientes io faturamento total das In-
dustrias farmacêuticas relativo aos antl-
blrttlros no Brasil pulou de CrS 26 bl-
lhões em 78 para 40 bilhões em 79 e 70
bilhões em 1980),

O terceiro obstáculo refere-se a um
agente, comum também aos hospitais
das redes privadas, responsável por um
numero sem fim de casos de Infecções
hospitalares: os sistemas dc condiciona-
mento e ventilação de ar inadequados.
Estes sistemas para serem considerados
adequados deveriam ser projetados e
Instalados obedecendo normas e crite-
nos específicos e rigorosos a cada setor
de um hospital: um setor de tratamento
de queimados exige condições de tempe-
ratura. umidade e pureza do ar dlferen-
tes das exigidas, por exemplo, em salas
de cirurgia. Nestas o Ideal e Introduzir ar
apenas proveniente do exterior do prê-
dio. convenientemente filtrado, resfriado
e desumidificado pelo equipamento Es-
te ar, tendo para sair apenas a.s frestras
das portas, força a salda dos vírus, baetê-
rias e muitos outros agentes infecciosos,
o que muito contribui pnra o controle
das Infecções. Amda neste exemplo das
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salas de cirurgia, pode-se Imaginar quão
criminosos sao os aparelhos de ar-
condicionado do tipo janela, tao comum
nestas salas e cujos filtros raramente
apresentam-se limpos. Nestes, o ar da
sala vai e volta ciclicamente e ao encon-
trar as chapas frias internas condensa o
vaiwr dágua proveniente da respiração e
do suor evaporado pelos presentes na
sala. O ar. saindo desta forma do apare-
lho. em direção ao paciente, esta repleto
de contamlnantes. Dentro da sala ficam
indo e vindo também vírus e bnetenas
das solas dos sapatos dos médicos e
equipes, assim como das rodas de borra-
cha dos equipamentos moveis. Ha mais
um agravante pelo fato da quantidade
de ar externo captado pelo aparelho ser
muito pequena, o teor de gas carbônico
aumenta, em detrimento do de oxigênio.
Encontra assim, nos sistemas de ar con-
dlclonado Inadequados a pseudomona
aerolegenosa excelente meio de cultura.
provocando o pus azul. muito comum
atualmente em nossos hospitais e fatal
aos pacientes vitimados. Os aparelhos
dc janela nào sáo os únicos madequa-
dos: os chamados aparelhos self-
contalned e fan-coil. se trabalham com
ar de retomo ao Invés do ar exterior
total, também sáo inadequados, embora
sejam do tipo central. A situação Ideal é
que cada sala de cirurgia tenha um siste-
ma exclusivo de ar condicionado de ar
exterior com filtragem absoluta e com
ventiladores de descarga lexaustoresi,
permitindo apenas ligeira sobrepressào
interna, em tomo de lO^r a 20rr. Nào
seria multo exigir-se neste ponto a insta-
laçào de dutos de ar construídos em aço
Inoxidável ou alumínio, em termos de
custos, jâ que sequer uma vida náo tem
preço. A situação real. no entanto, ê que
o sistema descrito seja eliminado de
cogitações se nào apenas devido às "ln-
disponibilidades de recursos'' para im-
plantações em novos hospitais, se nào
porque a maioria dos hospitais exlsten-
tes, instalada em edlficlos antigos, nào
suportaria as reformas necessárias.

Finalmente, â medida que se compro-
ve ao longo do tempo que manter grnn-
des hospitais nâo ê Interessante, ao ml-
nlmo sob o ponto de vista econômico,
sendo melhor exatamente o oposto: vá-
rios hospitais menores, entáo engenhei-
ros e arquitetos especializados em cons-
truçòes de hospitais, assim como proje-
tos específicos e equipamentos espe-
ciais, elaborados aqui mesmo, teriam
demanda de mercado. Até então, nor-
mas como as relativas ao tratamento de
ar setorizado em unidades hospitalares
«Associação Brasileira de Normas Têcnl-
cas — NB 658 8H. assim como normas
relativas a todas as áreas técnicas
abrangidas por um hospital, poderiam
ser elaboradas e convenientemente
agrupadas, como um verdadeiro projeto
de uma Industria, uma industria de sal-
vamento de vidas como deve ser um
hospital sério. Vietor Esquenazl — Rio
de Janeiro.

Reformas em escolas
Em curta publicada pelo JORNAL

DO BRASIL de 15 de julho ultimo, o
leitor Cyro Vinhaes assinala que. se o
Oovemo Leonel Brizola tivesse realmen-
te disposição para resolver os problemas
das escolus publicas, usaria a mesma
técnica encontrada pelas diretoras para
recuperar as escolas. Deveria convocar
os carpinteiros, pedreiros e pintores à
disposição das Secretarias de Estado.

Gostaríamos de Informar que está em
andamento a operação Mãos a Obra nas
Escolas, cujo objetivo é Justamente recu-
perar 2 mil 280 escolas públicas municí-
pais e 2 mil 290 estaduais, além de esta-
beleclmentos particulares carentes. A
campanha esta fazendo reformas e reali-
zarâ ampliações na rede escolar, utlli-
zando técnicos e operários das diversas
Secretarias de Estado lEmop, DER,
FEEMA. Cedae, DERJ. CEO etc) e dos
Municípios, com material conseguido
através de doações feitas pela comuni-
dade.

A Intenção ê transformar as escolas
— hoje os piores prédios do Estado — em
construções eficientes e acolhedoras.

Do dia 4 ao dia 15 de julho próximo
passado, as equipes trabalharam em 900
escolas estaduais e municipais. Algumas
delas estavam recebendo pela primeira
vez a visita de operários do Estado. Alem
disto, a comunidade tem participado
com um número expressivo de doações,
desde o pai que leva uma lâmpada para
a diretora atê quem se propõe a reformar
unia escola Inteira.

Aproveitamos para informar que o
telefone 264-9544 da campanha Màos à
Obra nas Escolas está a disposiçáo de
todos os que quiserem contribuir para
esta Iniciativa. Martha Alencar, coorde-
nadora de Comunicação Social do Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro.

Exigências
A propósito da carta do Sr Fábio

Lemos R Ramos, publicada na Seçào
Cartas, do JORNAL DO BRASrL de
14 5 83. cumpre-nos fazer alguns esclare-
cimentes:

ai A ligação definitiva prevê atendi-
mento parn 30 apartamentos:

bi Em abril de 1981. a Firma Enge-
nharia de Instalações Ltda.. leve seu
pedido reprovado por irregularidades na
documentação apresentada,

ci Em 22 de fevereiro de 1983, a Light
tomou a iniciativa e solicitou que fosse
requerida a ligação definitiva do prédio;

di Em 18 de maio de 1983, a mesma
firma pedia a ligação definitiva, mas foi
novamente reprovada:

ei Em 31 de mulo de 1983, o instalador
compareceu à nossa Agência para co-
nhecer as exigências. Valdemar Barros
Filho, gerente de Comunicação Social
da Light — Rio de Janeiro.

Ai cartas serão iole cionadas para publi-
cação no todo ou em parte antre as qu*
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
previa.
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A espiritualidade gandhista
poslçflo do Mahatma Gandhi em re-
laç&O ao problema Oriente-Oclricnte

è completamente diversa das tri1!.
precedentes, apresentadas no artigo As so-
luçócM imperfeita.. (JH, 22/7/83): nem em
termos de força; nem em termos de técnica;
nem em tennos de cultura, mas em tennos
de espiritualidade. Nem a onentalizaçfto do
Ocidente; nem a ocldentallzaçflo do Oriente;
nem o paralelismo Impenetrável dos dois
hemisférios, e sim a comunidade entre eles,
na base da primazia do Espirito. É, portanto,uma solução nitidamente unlversallsta e hu-
manlsta. Náo de competição belicosa ou
econômica, nem de Isolaclonlsmo autocím-
tricô. A posição de Oandhi, aliôs, transcende
o problema concreto das relações dos dois
hemisférios, que só tem uma importância
excepcionai precisamente porque náo e um
problema isolado e parcial, mas se coloca
como expressão de uma filosofia da vida queabrange a humanidade Ioda e cada ser hu-
mano em particular. Dai a importância ex-
cepclonal da personalidade desse grande
hindu, personalidade nitidamente universal.

A cosmovlsào dc Oandhi se baseia em
quatro princípios gerais que a fazem trans-

bordar, ne longe, do simples nacionalismo
hindu, como por vezes. apresentada, Ou da
confesslonalldade religiosa. O problema da
Independência da índia, que tanto deve ao
pensamento e â açào de Gandhi, c apenas
um aspecto particular de uma vtsfto global
da vida social e pessoal Intensamente vivida
por uma i>ersonalldade de um vigor Intelec-
tual e moral que se coloca no plano da
sabedoria e da santidade, sem de modo
nenhum abandonar o plano da mais concre-
ta açào pragmática. Talvez se possam redu-
zlr a quatro esses princípios gerais:

o da espiritualidade;
o da devoção pela verdade (satya-

graha);o da nao-violôncla (ahlinsa);
o fla universalidade.

Tudo parte da natureza das coisas, cujo.
Ápice é a pessoa humana, na qual o espirito
representa o elemento prlmacial, autônomo
e poderoso. Esse espiritualismo personalista
é que representa o dinamismo da vida social.
Sô assim compreendida é que a força do
espirito pode aspirar a vencer o espirito de
força. E justamente no desfecho dessa luta
que Gandhi vè, particularmente no mundo

moderno, a soluçflo do destino da civilização
e da própria humanidade. Nunca, como em
nossos tempos, dominou com tanta desfaça-
tez o espirito de violência e a crença de quesô a violência pode vencer a violência. Assim
pensava Hobbes ao ver no homem o lobo do
homem. Homo bomini lúpus.

Essa concepção está no extremo oposto
A dc Gandhi, embora esta, por sua vez, nâo
se confunriu com a concepção de Jean Jac-
quês Rousseau, que costuma ser apresenta-
da como sendo a que se opõe totalmente ft
de Hobbes. Para Rousseau, o homem é bom
por natureza e a sociedade ê que o perverte.Logo, a sociedade ê mâ por natureza. Dessa
concepção filosófica tipicamente ocidental,' como a de Hobbes no extremo oposto, 6 que
nasceu o Individualismo burguês, como da
de Hobbes nasceu, fllosoflcamente, a do na-
turallsmo histórico e dialético, Isto é, a do
socialismo proletário ateu.

A concepção filosófica de Oandhi, ba-
scada num espiritualismo imanentlsta, se
opõe a ambas, tanto no plano filosófico
como no plano sociológico. No campo fllosó-
fico, porque a natureza humana, para Gan-
dhi, nem é totalmente mâ, como pensavaHobbes, nem totalmente boa. como queria

Tristão de Athayde
Uousseau. É uma e outra coisa ao mesmotempo."O homem como animal 6 violento, mascomo espirito é nfto-vlolento. Assim que ele
desperta em si o Espirito interior. n;io podecontinuar a ser violento. Ou progride nosentido da nôo-vlolôncia (ahimsai ou se pre-clplta na sua própria ruína" (Gandhi — Non
violencc in pcaec and war; vol. I, pág. 331),

Náo há, entretanto, na natureza huma-na, uma simples equivalência entre violemcia e nfto-vlolèncla. Há uma hierarquia devalores, em que o valor da náo-vloléncla énaturalmente superior e mais essencial aoser humano do que o seu contrário, tanto
quanto o que há de espiritual no ser humanoé intrinsecamente superior ao que ha denaturalmente animal. Dai ser a lei do amormais naturalmente humana do que a lei daforça.

"A crença na náo-violêncla se baseia no
pressuposto de que a natureza humana, em
sua essência, é una e por isso mesmo respon-
de Infalivelmente às Iniciativas do amor"
(op. cit., I, 175).

Mas, por isso mesmo, que a unidade
substancial da natureza humana esta conti-

da na duplicidade do corpo e do espirito, doanimal e do anjo que temos em nos, con»dizia Pascal (que chegava a acrescentarreallsticamente, "qui falt 1'ange faít Ia bè-te"i, ~- a vitoria rio espirito e sempre o frutode uma constante luta Interior.
A náo-violêncla nfto è uma veste que v

ponha e tire ft vontade 8ua sede reside tmcoraçáo e deve ser uma parte inseparável donosso próprio ser... "A nao-violéncia Impiir ;<uma autopurtflcaçfto táo completa quantofor humanamente possível" iop. cit., 1,61-6S>
Dai ser a vida contemplativa, e nela ameditação, a base insubstituível desse principio de espiritualidade, fundamento de to-ria filosofia gandhista e crista da vida.
Nesse ponto, como em tantos outros

nfto se trata'nem rie um sistema filosóficoindividual, nem puramente oriental, mas
concordante com o mais puro pensamentoocidental, de Aristóteles e Platão a Bergsoi:
e Teilhard de Chardin. através de S. Paulo
Santo Agostinho e Santo Tomas de Aquino
e todo pensamento cristão. Esse o funda
mento da universalidade do gandhismo, quee também um rios princípios da sua concep
çâo da vida e da sociedade humana.

0 controle do déficit público do Rio de Janeiro
DOIS 

sâo os caminhos normalmente
procurados para controlar c reduzir o
déficit publico: diminuir despesas e

aumentar a arrecadação.
Os Governos Federal e Estaduais se

enfrentam a uma conjuntura em que as
despesas são incompressiveis a curto prazo
(ja que se referem a pessoal e serviço da
divida em grande medida l, e a arrecadação
tem baixa elasticidade, pela sobiepressáo
da crise financeira em cima da econômica.

Sendo assim, sem diminuir o eslorço em
relação à despesa e á arrecadação, ganha
importância a gestào financeira,

Ao nível em que se encontra o custo do
dinheiro, o ajuste do cronograma de caixa,
antecipando receitas e postecipando desem-
bolsos, permite gerar significativos recursos
a curto prazo.

Para maximlzaçáo do fluxo de caixa é
mister ter disponível todos os recursos dire-
ta ou indiretamente controlados pelo Gover-
no. e centralizar a gestão. O sistema do caixa
Único, utilizado em diversos Estados, deve
ganhar abrangência, quebrando, provisória-
mente, ortodoxias.

As vinculaçóes de receita à despesa tam-
bém devem, durante algum peaodo, ser
abertas.

As aplicações do caixa teráo que ser

Tabela 1 — Saldo de caixa -
Cr$ bilhões

Previsto (1) Realizado (2)L

(1) Jó incluído no ptovislo o aumento da arrecada-
ção, realizado.
(2) O crescimento do déficit do abril a maio foi raiâo
do diferimento do reajuste para este mès.

efetivadas a pleno e com grande agilidade,
para transformar em retorno sobras even-
tuais.

O financiamento do caixa deve tocar o
limite ria falta rie cobertura, operando prefe-
rencialmente com o caixa negativo e utili-
zando sempre a velocidade de gasto (saldo
médio, quando a colocação de recursos à
disposição dos órgãos zo ra a conta — previsi-
vel estatisticamente), dos diversos orgaos.

E preferível utilizar este expediente a
antecipar operações de crédito, cujo custo é
sempre muito maior que a tranqüilidade que
gera. O giro do caixa deve dar tal flexibilida-
de ao Tesouro, que as contas do Governo no
banco oficial devem ser entendidas no seu
saldo geral e, se necessário, tangenciar o
limite, mesmo que com pequenas, incomun::
e indesejáveis posições negativas.

A troca de posições com contribuintes e/
ou agentes financeiros como ponte até uma
nova posição equilibrada, desde que a prazo
curtíssimo, é uma possibilidade eventual.

Efetivamente, a gestão financeira requer
como precondiçáo uma rígida disciplina de
desembolso, com o desenho de um cronogra-
ma que ordene o gasto dos órgãos em função
do momento de caixa.

Desta forma, a peça fundamental de
gestão é o lluxo de caixa, que deve permitir
uma visão anual e retroceder ao mès, ã
semana e ao riia. O fluxo de caixa detalhado
é o primeiro elemento de contato na abertu-
ra matinal rio trabalho, e o ultimo, rie encer-
ramento noturno, após o termino de fato cio
fecho bancário.

Um conjunto de expedientes no sentido
descrito tem sido usado pelo Estado do Rio
de Janeiro.

O caixa ünico-abrangente. somado â
operação com o caixa negativo, chegou em
certo momento a cobrir Cr$ 25 bilhóes. O
custo diário destes recursos â taxa rie mer-
cado. em junho, alcançava Cr$ 85 milhões. A"ponte" foi utilizada duas vezes, sendo que

Tabela 2 — Previsão do fluxo de caixa (Cr$ bilhões)
Estado do Rio de Janeiro (julho a dezembro de 83)

César Epitácio Maia

"I 
Entr. Isaida I ¦Penc,it1 U <-""•»"» l Nov. Calxal

Acumulado QR (;jro R3 ¦
Junho — — (20) _ _ (20) H
Julho 53 65 (32) 30 — 2 «
Agosto BO 7-1 l.fi) 37 _ 9 H
Setembro 64 74 (56) 37 _ 19
Outubro 66 82 (72) 52 10 10 lf
Novembro 70 85 (87) 57 20 10 M
Dezembro 74 90 (10.1) 60 33 10 fif^^^^^^^^^^^^^^^^^_ ^^^^^^^^^^H ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^_^_ __________________________]

na segunda ligou a ultima semana de (unhoâ emissão de obrigações estaduais no inicio
de julho.

O ordenamento das despesas Incidiu so-
bre a posição de fornecedores de forma se-
cundária, e sobre a folha de pagamento de
forma principal, temunando as antecipa-
ções e liberando uma media de CrS 10 bi-
lhòes por 15 dias.

A antecipação de entradas eompreen-
deu, entre outras medidas, a redução de
prazo da permanência do ICM na rede ban-
cana. o menor prazo em bebidas, a mudança
nas condições de parcelamento e a cobrança
heterodoxa de dividas em operações trian-
gula res.

A aplicação dos recursos disponíveis
com a reativação da Distribuidora de Ttlu-
los e Valores Mobiliários do Estado do Rio
de Janeiro teve, na agilidade comentada, um
ganho de 24 horas, com a aceitação da
disponibilidade escriturai:

Cada vez que o saldo de caixa se eleva,
se ganha um dia de aplicação sobre a dife-
rença. A cada vez que a composição do saldo
muda. por entrada de cheques em tempos
distintos, ganha-se um dia na movimenta-

çáo do total rodado, mesmo que o saldo se
mantenha.

O fato é que o fluxo de caixa recebido
dia 10 de março pelo Governo que assumia,
comparado com o executado, implicou os
valores que se encontram na Tabela 1.

O déficit rie maio não gerou operações
rie credito em função da cobertura explicada
anteriormente.

O déficit de Junho só gerou CrS 15 bl-
Ihões de operações de crédito pela mesma
razão.

A redução efetiva de despesas financei-
ras no ano de 1983. em função desta gestão
de caixa, alcançara CrS 20 bilhões, que so-
macios à contenção de custos e a suspensão
de gastos, devera produzir substancial con-
tração do déficit publico.

O fluxo de caixa previsto para o restante
do ano. partindo de um déficit de CrS 20
bilhões ie lançando os 15 bilhões de opera-
çòes de crédito por antecipação de receita
por seu custo de resgate ate o final no ano),
segundo nossas projeções, deverá se com-
portar da forma apresentada na Tabela 2.

Se atingido o déficit de CrS 103 bilhões,
ele corresponderá rio curso do ano a uma

forte queda do gasto publico. Como o déficit
em 1982 alcançou CrS 104 bilhões, o objetivo
de CrS 10.. bilhões para 1983 implicara uma
redução real de 56' '< (se a inflação neste ano
for de 125r. 1.

Manterá mesmo déficit nominal implica
criar espaço para que a retomada do gasto
publico ocorra de forma ordenada e de açor-
do com a capacidade de pagamento e de
endividamento do Estado.

Cumpre lembrar que a cobertura previs-
ta de setembro em diante ainda náo está
autorizada, sendo, por enquanto, uma pre-
tensão, que estimamos justa, pelo esforço rie
austeridade que o Governo vem fazendo.

A efetivação deste resultado ocorrerá
simultaneamente a limpeza e ajuste ao mer-
cado da dívida publica, o que acreditamos
ocorrer até o Início do ultimo trimestre.

O ano de 1983 será um ano perdido para
quem não atuar sobre ele de forma sanea-
dora.

Pior, poderá agravar as distorções rece-
bidas.

O saneamento, entendido como austeri-
dade e gerenciamento do caixa, poderá abrir
espaço para que no ano de 1984 se inicie a
recuperação rio gasto publico, em bases dife-
rentes, sem o recurso permanente ao endivi-
damento descontrolado, que. nào levando
em conta a capacidade estrutural de pagar
rios governos, termina por recolocar o circu-
lo vicioso, do trabalhar para o passado es-
treito do custeio e da divida.

Nào que seja uma solução, mas. pelo
menos, um atalho em direçáo às reformas
tributário-financeiras que possibilitarão a
reconquista da Federação e da perseguida
descentralização administrativa.

Césor Epitácio Maia e Secretario de Estado de
Fazenda do Rio de Janeiro.

Economia de guerra
O 

impacto do recente decreto-lei n°
2.045, que veio alterar substancial-
mente a política salarial, bloqueando,

ao mesmo tempo, aluguéis e juros, enquadra-
se na economia de guerra há alguns meses
anunciada pelo Presidente Figueiredo. Mais
do que nunca, cabe aos brasileiros, de todas
as classes e posições ideológicas, colocarmo-
nos diante dessa decisáo suprema, com pie-
na consciência de que ela representa um ato
cirúrgico de urgência, ao qual se recorre em
situações extremas, quando já nào resta
outra alternativa entre o risco de operar e a
iminência da morte.

É essa a razão pela qual devemos consi-
derar, com transpessoal objetividade e espi-
rito critico, o remédio amargo que o Chefe do
Estado, patriótica e corajosamente, resolveu
aplicar ao corpo exangue da Nação, assu-
mindo a responsabilidade do ato. num ins-
tante de incerteza de sua própria vida. a fim
de preservarmos, alem dos valores económi-
co-financeiros, os da abertura política que,digamo-lo sem delongas, devem ser salva-
guardados a qualquer custo. Se os perder-
mos, tudo estará perdido.

É claro que à situação atual nào se
chegou sem a prática de irrecusáveis erros
nossos, de tal modo que seria ridículo querer
explicar a nossa crise radical com a falsa
invocação de fatores internacionais, sem du-
vida poderosos, mas nào de per si decisivos.

Parece-me inútil, todavia, neste instante
de preocupações supremas, assumir uma fria
posição de historiador, para se rebuscarem
as causas da crise. Se tal análise retrospecti-
va fosse feita encontrar-se-ia de tudo. desde o
jactancioso neo-ufanismo do "Brasil potên-
cia", que fez perder o senso das possibilida-
des reais, ate ambições miúdas como as que,
no plano político, levaram pretensos candi-
datos ao governo do Estado de Sáo Paulo á
perigosa regulamentação por lei da negocia-
çào-salarial, impondo, à retribuição dos sala-
rios, reajustes uniformes e indiscriminados,
sem se levar em conta a dinâmica diversida-
de da vida econômica. Viriam à tona, nesse
exame do passado recente, atos imperdoa-
veis de omissão, como os da administração
do Presidente Geisel, a qual continuou im-
passível a desconhecer a crise mundial, na
faràndola dos empréstimos externos, dan-
çando sobre o abismo, "fantasiada de barris
de petróleo", do petróleo de Campos que se
sabia ser de demorados e parcos resultados.
E emergiriam, numa sarabanda de elemen-
tos mágicos, finos cálculos econômicos, fei-
tos e refeitos por idolatras do quantitativis-
mo econômico, mas cuja verificação só era
tardiamente sentida, nào pelos seus elabora-
dores impassíveis, mas pelo povo sofrido,
vitima de seus impactos nas linhas da produ-
ção e do consumo dos bens mais essenciais à
vida. E, por último, sem perda de importan-
cia, a asa negra das corrupções sucessivas,
envolvendo civis e militares.

Nem se diga que a oposição possa sorrir
diante dessa ou de outras expressões de"mea culpa", porque, se dela recebemos a
critica acertada de um desenvolvimento eco-
nômico todo debruçado sobre a perversa
benesse dos financiamentos externos, não é
menos verdade que ao depois, no monumen-

Miguel Rèále
to das receitas positivas, sobrevlnha a dema-
gogia de uma política socializante. sem su-
porte produtivo, fundada menos nas forças
criadoras da sociedade civil do que em siste-
máticos apelos à interferência estatal. Ao"modelo pseudoprodutivista" do Governo
contrapunha-se. tudo somado, o "modelo
consumista" da oposição, cujos mentores
econômicos puderam pregar um distributi-
vismo o uma política de participação social
sedutora, assumindo compromissos eleito-
rais. que. agora que compartilham das re-
deas do poder, náo estào em condições de
converter em realidade.

Assim sendo, não têm razão para procla-marem, com auto-suficiéncia. que. ao invés
das duras diretrizes do decreto-lei n° 2.945, o
que se devia fazer era o abandono de um"modelo econômico" por outro, pois uma
política distributivista. de olhos fechados
para as contingências e imperativos interna-
cionais do momento, seria equivalente a
uma concordata prestes a ser convertida em
falência.

Deixemos, pois, nesta hora trágica, a
historia para os historiadores de amanhã,
que teráo mais distantes ângulos de visáo.
Coloquemo-nos, ao contrario, frente a frente,
perante a crise, e cooperemos para o advento
de medidas complementares indispensáveis.
Seria erro pensar que estas são apenas exigi-
veis do Estado. Para dar apenas um exem-
pio, será ilusório o tabelamento dos juros, se
nossos bancos continuarem a recorrer ao
subterfúgio de aumentá-los por vias indire-
tas ou transversais, exigindo dos prestamis-
tas prestações que os privam, ou reduzem,
em sua substância, o dinheiro emprestado.
Na raiz da crise econômica interna está esse
candente problema dos juros leoninos e insu-
portáveis, que sào a causa primeira dos
desvios dos capitais da área produtiva para a
da renda parasitária. É preciso que se ponha
ordem e comedimento no mercado financei-
ro, e isto só será possível com a cooperação
leal dos banqueiros, pois já dizia Platão que
náo há justiça sem homens justos, e esta
liçáo se aplica, mais do que nunca, ao mundo
das finanças, nâo podendo haver economia
saudável com banqueiros onzenários.

Se se bloquearam aluguéis, se se bloque-
ram salários, com gravame desmedido sobre-
tudo para as classes menos favorecidas, che-
gou a hora de tomar-se consciência dos ris-
cos comuns nos altos escalões de nossa es-
trutura social, cuja preservação interessa a
toda a vida nacional, sob pena de estarmos
abrindo caminhos cujo trágico destino nos è
imprevisível.

É preciso, de outro lado, que os que
governam se capacitem de que jâ passou o
momento das pregações eleitorais, quando o
jogo dialético do êxito desejado justificava,
até certo ponto, exageros de promessas e
fluidez de atitudes.

Miguel Reale é jurista, professor cotedratico da Faculdade
de Direito da USP, ex-reitor dessa Universidade e membro
da Academio Brasileira de Letras.

Este artigo
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Um show inesquecível.
Com a participação de Gilberto Gil,
Paulinho da Viola, Elizeth Cardoso,

Beth Carvalho, João Nogueira, Mangueira
e Orquestra Sinfônica do Municipal.
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Teatro Municipal
Tde agosto,às 21 horas.

Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Sec. Extraordinária da Ciência e Cultura.
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Compra irregular de
"milk shake" na Cocea
tem promotor especial

O Procurador Geral dn Justiça, Ntennor MMIcl
Fischer, designou especialmente o Promotor Adolfo
Borges filho pura atuar no Inquérito que apura a
Compra dc 51 ndl 332 quilos dc milk «diakc sabor
laranja pura h Coordenação de Nutrlçflo Escolar da
Siwturta Estadual dc Educação c Cultura, no valor
de Cr$ 4H milhões 211 mil 014,40 O Inquérito chegou A
2ü* Vara Criminal e truta de mala unia Irregularidade
da Companhia Central tle Abastecimento.

O fato ocorreu ano passado e foi denunciado pelo
então candidato a Governador polo PDT, Leonel de
Moura Drtzola, durante um debate político na televl-
sâo. O candidato do PMDB, Miro Teixeira, enviou a
denúncia no entáo Governador Chagas Freitas, que
mandou Instaurar Inquérito administrativo.

Nota Fiscal

Em relatório ao delegado Petrônlo Henrique, da
2" Delegacia Pollclul, na Saude. o Interventor da
Cocea, Antônio Carlos Pereira Pinto, afirmou que, em
fi de abril de 1982, a companhia emitiu a nota fiscal
347.144 "como se fosse relativa ao envio. á Coordena-
çilo de Nutrição Escolar, de 51 mil 332 quilos de milk
shake sabor laranja, ao preço total de Cr$ 48 milhões
211 mil 014.40. A mercadoria, todavia, nâo foi comer-
cializada pela Cocea e, portanto, tampouco recebida
pelas pessoas que atestaram seu recebimento no
verso da mencionada nota fiscal e da pertinente
fatura DC 1435 82".

o interventor afirmou também, que "tal proceder
tipifica o delito previsto no Artigo 209 do Código
Penal" i"Omitir ou inserir em documento publico
declaração falsa ou diversa, com o fim de prejudicar
direito ou alterar a verdade").

Pedreiro com um olho
inchado acusa guardas
da Rede Ferroviária

Ferido com um soco no olho direito, o pedreiro
Raimundo dos Santos, de 33 anos, foi levado ao
Hospital Geral de Duque de Caxias, na noite cie
quarta-feira, por guardas da Rede Ferroviária Fede-
ral. Na delegacia, ele acusou os guardas de o espanca-
rem na Estação de Gramacho. Segundo os segurim-
ças, o pedreiro agrediu dois homens e sua mulher e, ao
ser detido, ameaçou-os com uma faca, obrigando a
que eles reagissem. O pedreiro negou qtie portasse
uma faca.

— Eu só dei um empurrão num senhor que queria
pagar a passagem cia minha mulher. Os dois guardas
me levaram a uma sala e me bateram --- contou 0
pedreiro, na presença da mulher Julia, que confirmou
a versão. O delegado da 59* DP. em Duque de Caxias.
Luis Aceti. instaurou inquérito e a Rede Ferroviária
Federal aguarda a.s conclusões, segundo o assessor de
imprensa José Vicente Filho, "para tomar tis provi-
ciências e punir os agentes, se for comprovada a culpa
deles".

.CAIXA

Corio» Mesquita
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.•In.fViVo. corri 60 anos, agarrou um menor, tomou-lhe a arma e prendeu os outros três
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Filial do »x> tle Janeiro, notifica os

mutuários abaixo relacionados no pta_o máximo da 20 Ivinisl dias. paia
regularização das piesiaçôes do seus contratos habitacionais sob pena
de execução.
865.564 — Nilson Veillaid de Medeiros
86b.8B2 ~ Aírton Pereira Ramos
865 883 — Lui. Cláudio Vicente
B65.93Í. — Mano Augusto lavarei Russo
866 655 — Alfredo Gageiro Cimo da Lamos
866 724 — Hugo de Almeida Rocha
866 772 Carlos Albeno Botelho
866850 Waldemir da Silva do Carmo
S66 880 Miguel Arcanjo do Nascimento
866 880 Jorge Hiodino Ferreira oo Nascimento
873 477 Ivam Serao To.wm
873 542 Joel dos Santos Azevedo
873 588 Francisco José Albino
873 609 Sérgio de Aoumo da Cosia
873 615 Josmar Cítanho de Anuiar Filho
876 785 Jeiloraon da Silva Fucts Vieira
876 865 Renato Fonseca BaHha .ar
876990 José Carlos Silva
877 262 Joio Coutinho Mjlv
B77.278 Elmo Adollo da Silva
880 596 Pauio César Veniuriere
LOCAL PARA PAGAMENTO:.-AV RIO BRANCO 174 _ 16° andai _
DiCOBiRJ ir

Dupla é
presa no
2° roubo

Josafá Araújo, de 23
anos, e Luis Carlos Nasci-
mento, cie 26, ambos soltei-
ros. residentes no n° 6-B da
Rua Petrocoçhinp, em Vila
Isabel, foram presos em fia-
grante, na madrugada de
ontem, quando roubavam
pela segunda vez. no mes-
mo dia, o Armarinho M. Mo-
leira Dias, de Margarida
Moreira Dias, na Rua Teo-
cloro da Silva. 89Í, nu mes-
mo bairro.

A prisão cie Josaíò e Luis
Carlos loi possível porque
moradores das proximida-
des do estabelecimento
alertaram a policia. A radio-
patrulha n" 52-0250. coman-
dada pelo soldado Gomes,
cio G" Batalhão da Policia
Militar, prendeu o.s dois:
Luis Carlos, que atuava co-
mo olheiro, e o outro, no
telhado cio prédio, para on-
de correu, tentando fugir.

Ex-policial prende grupo
que tentava assaltá-lo

Tânia li

1- L.
\1

BANCO DE CRÉDITO COMERCIAL S.A.
- SOB INTERVENÇÃO-

AVISO AO PÚBLICO
Em aditamento ao "Aviso ao Público" de

29.06.83, informamos que o Banco Central do Bra-
sil, autorizado pelo Conselho Monetário Nacional,
pa forma do disposto na letra "b" do artigo 12 da
Lei nP 5.143, de 20.10.66, com a redação dada pelo
Decreto-lei n° 1.342, de 28.08.74, acolherá, no pe-
ríodo de 1 a 5 de agosto de 1983, proposta de ces-
são dos direitos sobre os saldos dos depósitos à vista
mantidos junto ao Banco de Crédito Comercial S.A.
— Sob Intervenção, cujos titulares deixaram de aten-
der ao aviso ora aditado.

A proposta deverá ser apresentada na agência
em que o Proponente mantém conta de depósito.

Não serão recebidas novas propostas após o
enceiramento do prazo acima estabelecido.

Brasilia (DF), 28 de julho de 1983.
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE

OPERAÇÕES ESPECIAIS

José Roberto da Silva
CHEFE

m
ii

MINISTÉRIO OO INTERIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

N° 56/83
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações — NEL

do Departamento Nacional de Obras de Saneamento
— DNOS. comunica, que às 12 horas do dia 31 de
agosto de 1983 na Sede do DNOS. será realizada
uma Concorrência para execução de serviços de
dragagem, até um volume total de 180.000m' (cento
e oitenta mil metros cúbicos), e realização de obras
compíementares, na bacia do rio Acre, no Estado do
Acre, \* Diretoria Regional do DNOS (1* DR).

As firmas interessadas poderão obter informações
no NEL e adquirir o Edital com a ESPECIFICAÇÃO N°
S&83 na Divisão Financeira, localizados na Sede do
DNOS. à Av. Presidente Vargas n° 62. r.a cidade do
Rio de jBntiro-RJ. ou na Sede da 1" DR. situada na
Estrad» do Aleixo Km 2 6. na cidade de Manaus—
AM (a) Aibert Amand de Berredo Bottentuit (Chefe
do Núcleo Executivode Licitaçôes-Substuuto!. (P

— Vè se eu. macaco velho, ia
deixar quatro moleques me assalta-
rem. Quando um deles botou o ré-
volver no meu peito, eu vi que os
outros estavam desarmados. Dei
uma gravata no que estava mais
próximo de mim e usei-o como escu-
cio. A porta cio elevador se abriu, os
três fugiram, mas eu continuei agar-
rario no quarto. O ascensorista to-
cou o alarme, a polícia chegou, mas
eu jà havia encontrado os ladrões
escondidos no banheiro do 1APAS.

O relato é do policial aposentado
Américo Duarte Silva, de 60 anos.
que, ontem a tarde, quase foi assai-
tado no elevador do edifício Munlci-
pai. um dos mais movimentados do
Centro Durante 20 minutos, a Cine-
lancha parecia uma praça de euerra.
com policiais do ft" BPM cercando o
prédio, pessoas correndo e muitos
tiros.

No banheiro
—- É cie homens assim que a nos-

sa policia esta precisando —disse o
delegado Eliêzer Prata, da 3" DP. ao
comentar a atitude de Américo.

odrigites
Tranqüilo, o ex-policial contava co-
mo agarrou o assaltante e náo teve
medo de enfrentar os outros.

-- Tenho 60 anos e nada mais a
perder. Foi bom saber que o meu
instinto de iwlicial ainda esta forte
— disse.

No Edifício Municipal, na Aveni-
da Ki de Maio. 13. o clima era de
fesla. Os ascensoristas comentavam
que foi uma grande Idéia colocar
alarme em todos os elevadores". Foi
o alarme do ascensorista Jâci que
alertou a portaria e. imediatamente,
o edifício de 29 andares foi cercado.
Enquanto a policia vistoriava o pre-
dio, Américo voltou ao 26" andar,
onde os assaltantes haviam saltado,
e o.s encontrou escondidos no ba-
nheiro do IAPAS.

Paulo César Tavares, de 22 anos;
Adair Camilo do Nascimento, de 20;
Antônio Nunes cia Silva, de 31; e
José Aucilimo Rodrigues, de 24
anos. foram os assaltantes presos.
Segundo a policia, sao todos assai-
tantes e homicidas do Mono da Pro-
vidència.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Brasil S A
chegou paramostrar queo Brasil
tem saída.

Brasil S. A. não veio para resolver os problemas do país.
Sua proposta é analisar a situação econômica, abrir

debates e apontar saídas viáveis para solucionar us nassos
máxi-problemas.

Brasil S. A. não é uma publicação fechada em torn< i de
um assunto.

Ao contrário, ela diversifica sua matéria, focalizando os
temas cruciais da nossa atualidade: transformações em curso
na economia, desenvolvimento regional, economia
internacional, tecnologia e problemas sociais.

Brasil S.A. não é escrita em économês.
E um trabalho jornalístico desenvolvido em linguagem

objetiva pelos melhores repórteres de economia.
Brasil S.A. chegou com toda a torça.

Nessa publicação especial; é discutido o atual
panorama sócio-jeconômico dò país.
Entre no debate.
Leia Brasil S.A. para conhecerem profundidade os
(atas que estão por çrásdas notícias e que podem
ajudá-lo a resolver, também, os seus próprios
problemas dc economia empresarial.
Brasil S.A. é a economia brasileira trocada
em miúdos.

BRASIL S.Ac
A REVISTA ECONÔMICA DO JORNAL DO BRASIL

t

Já nas bancas.
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Espelho diz que Iara
se matou, mas perito
acha morte "suspeita

"Eu nflo fui ao Antônio A BOlld&O é horrível. Amo
8 todos vocês, Náo chorem por fuvor Vuu descansar
Amo « Deus" Es.su foi a mensagem, escrita com
batom no espelho do banheiro, (jue a policia encon-
trou na casa da advogada Iam Mouru. de ;i6 anos, Ela
foi achada morta, ontem de manhã, com um tiro no
petU), em bcu quarto.

Depois de pertrlar o corpo p o local por mais de
duas horas, o pento Vfllter Marques, do Instituto
Carlos Eboll, náo conseguiu concluir se a advogada
havia se suicidado ou se teria sido assassinada, defl-
nlhdo a morte como "suspeita" O delegado 8tlvio
Belo. da 15* UP. na Gávea, entretanto, afirmou nflo
ter dúvidas de que Iara se matou, mas a conclusão
filial será dada pelo Instituto Medico-Legal após a
necropsia.

Bala no colchão
A empregada dn advogada, Antônla Cunha dos

Santos, disse que. na noite de quarta-feira, Iara Moura
teve uma discussão com o namorado, chamado Antò
nio. na casa dele, na Gávea. Ao voltar para casa. na
Rua Almirante Álvaro Alberto. 100, ap. 1104. em Sào
Conrado, pedlu-lhe que, se algo lhe acontecesse, ligas-
se para seu pai, Cierson. ou seu Irmáo, Gilson.

Ontem cedo. ao levar o café da manha para a
patroa. Antônla dos Santos encontrou Iara morta
sobre a cama e, ao seu lado. um revolver Smith and
Wesson cano curto, calibre .'18. com unia bala deflagra-
da. Ao inspetor Leônidas. da delegacia ria Gávea, a
empregada afirmou náo ter ouvido o tiro.

Segundo o perito Valter Marques. Iara apresenta-
va marcas de pólvora nas mãos. A bala at ravessou sei i
(wlto e foi alojar-se no colchão da cama, Na meslnha
de cabeceira, foram encontrados dois vidros de tran-
quilizantes: um de Dalmadorme e outro cie Tonopan.
Segundo alguns moradores do prCriio. que Oca cm
frente ao Sáo Conrado Fashlon Mall, Iara estava sob
tratamento psiquiátrico e morava sozinha no aparta-
mento de três quartos e duas salas.

Ainda segundo moradores, Iara er» desquitada e
hfl tempos conviveu com um homem que morreu de
desastre aéreo, no Paraguai. Ela vivia, atualmente, rie
pensão e tinha dois automóveis um Passat e um üel
Rey.

Apesar de os Indícios serem de que a advogada
suicidou se. somente hoje o IML deverá divulgar o
resultado ria necropsia. Sabe-se apenas, devido ao
estado rio corpo, que Iara morreu durante a madruga-
da. Seu Irmão, Gilson, esteve na 15" DP, mas náo quis
fazer declarações. Disse apenas ao delegado que a
advogaria sera sepultada hoje. a.s llh. em Cachoeira
cie Itapemirim. no Espirito Santo, onde nasceu.

Reprodução d* documonto

lüra deixou um bilhete escrito nó espelho

CAIXA
ícanoMic»
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AVISO
CONCORRÊNCIA Nn 08 83

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Filial do
Rio de Janeiro, comunica que vendera no dia
17 de AGOSTO de 1903. às 11,00 (onze)
horas, o imóvel situado na RUA TENENTE
CORONEL AMADO n° 81 82 — Macae —
Rio de Janeiro.
— Preço Mínimo em UPCs - 10.589 -

equivalente nesta data a CrS
48.222.835,00 (quarenta e oito milhões.
duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e
trinta e cinco cruzeiros).

Os Editais poderão ser obtidos até o dia 16 de
AGOSTO de 1983. na CPURJ. no hotario das
10.00 ás 16,00 horas, no 24a andar do Edifí-
cio-Sede, na Av. Rio Branco n° 174 -- Centro
RiodeJaneiro. (P

Ouem poupa na Caixa esta com mais.

.CAIXA
¦ icn^OMic» I

AVISO
CONCORRÊNCIA N" 07 83

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Filial 00
Rio de Janeiro, comunica que vendera no dia
16 de AGOSTO de 1983. às H.OO (onze)
horas, o imóvel situado na RUA JOÃO V.*LE-
RIO N° 71 — Lojas 2 e 3 — Magé — Rio de
Janeiro.
Preço mínimo em UPCs — 1.271 — equiva-
lente nesta data à CrS 5.788.197,50 (cinco
milhões, setecentos e oitenta e oito mil,
cento e noventa e sete cruzeiros e cinqüenta
centavos).
Os Editais poderão ser ootidos ate o dia 15 de
AGOSTO de 1983. na CPL FU, no horário oe
10.00 as 16.00 horas, no 24° andar do Edifi-
cio-Sede. na Av. Rio Branco n° 174 — Centro
— RiodeJaneiro. (P

Quem poupa na Caixa esta com mais.
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0 Tempo do Lazer

VFNTO

A» Informações *fto fornecida* por l.wtimto Nacional ti» Mel*o-
rolOKl». Salvinwr, late Clube do Rio <ie Janeiro AmocuçAq de Kttríe
do Arpoador, Afsodtçfco Brasileira de Pranchas » Vela, AMOClaçtO
Brasileira de V6o Uvre. Centro Excursionista Rio dr- Janeiro, Vin»
pin» Clube do DrBsll. VIVA — A Revista da Corrida e Aquacenter
Coordenação Oscar Valporto lliutraçôt* Bruna Liberail 8u_e*t6ese
reclamaçôei pelo telefone 2(14-4422. ramais 411 412 «• 413

5

A prevlsfto do Instituto Nncloinil de Meteorologia paru hoje o
de tempo eluro a nubiudo. a temperatura está em ligeira elevaçflo
entre a máxima de 20.5 em Bangu e a mínima: 14.3 no Alto da Boa
Vista, registradas ontem. Os ventos estão Norte fracos u modo-
rados.
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ARPOADOR
Os mapas do tempo em lodo o pais estào na página 11

_/^__*_mí9^ \mA*-

_^^.»''_. _¦-.__¦¦

-2^

Praia
O carioca deverá ter

bons momentos de
praia hoje. ja que a
previsão do Instituto
Nacional de Meteoro-
logia e de tempo claro
a nublado. O mar esta
melo agitado com
águas frias e, para
aproveitar o lazer, o
carioca ainda contará
com aparelhos de (ri-
nástica ou entáo o sol
para fazer um jog-
ging. iMeteorologia e
Salvaman

A água
Nas praias cariocas

as águas estão um
pouco frias — 20° — e
podem afastar aque-
les mais friorentos. Os
banhistas devem ter
um pouco de cuidado
com o mar que está
meio agitado com cor-
rentes de Sul para
Leste. No litoral do
Estado, as condições
sào semelhantes com
mar calmo, águas um
pouco frias e ondas de
1,5 metro a dois me-
tros. (Salvamar).

%r.ü
Surfe

A opçáo para este
fim de semana é Sa-
quarenta, onde está
acontecendo o Cam-
peonato de Surfe. Mas
o surfista que ficar no
Rio deve dirigir-se pa-
ra a Pralnha, Quebra-
mar, porque as ondas
estarão maiores, pre-
vendo os surfistas de
estarem de 1 metro a
1,5. No arpoador as
ondas deverão estar
menores. (Associação
de Surfe do Arpoadori

Windsurfe
Os ventos estào

bastante favoráveis
para os wlndsurfistas.
que podem aproveitar
o sol de amanha para
velejar no Farol da
Barra, Baia da Qua-
nabara. Quem se diri-
gir para o Norte do
Estado, a boa opçáo
fica para Búzios. (As-
sociação Brasileira de
Pranchas a Vela)

Vela
Os ventos facilitam

a prática do Iatismo.
principalmente na
Baía de Guanabara.
No Norte do Estado, a
previsão do Departa-
mento de Hidrografia
da Marinha e de ven-
tos Nordeste a Norte,
o que C considerado
muito bom pura a prá-
tica do esporte. Para
os iniciantes, a boa
opçáo é a Praia dos
Anjos e dos Fortes em
Cabo Frio, onde o mar
esta calmo, (late Clu-
be cio Rio cie Janeiro)

r\
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Caça submarina
As condições estáo

favoráveis para quem
praticar o esporte no
Rio. As águas estão
esfriando e perdendo
a transparência e a
prevlsáo e que haja
muito movimento do
peixes Olho dc Boi.
Olhete e Enxova. O
mar estará melo agi-
tado e um bom conse-
lho para o esportista e
levar roupa de borra-
cha. A opçáo e Angra
dos Reis. (A q u a -
centen.

w
Vôo livre

O quadro geral e fa-
voravel para a prática
do esporte. As condi-
ções estarão boas pa-
ra pouso e decolagem
na Pedra Bonita e em
Piratininga. Niterói.
Mas a grande opção
fica em Petrópolis e
Porciüncula. onde os
voadores poderão
aproveitar as boas
térmicas, i Associação
Brasileira de Vóo
Livre).

Corrida
A temperatura ame-

na favorece ao atleta,
que nào deve esque-
cer de fazer um bom
aquecimento antes de
iniciar a corrida para
evitar uma lesào mus-
cular. O uso de agasa-
lhos e desnecessário.
(VIVA — a Revistada
Corrida)

-__ir
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Camping
Os campistas po-

dem aproveitar o sol
para viajar tanto para
a região serrana como
dos lagos. Em Teresõ-
polis, o campista par-
ticiparâ do final cias
séries de atividades
esportistas e culturais
que a Prefeitura está
promovendo pelos 92
anos de emancipação
da cidade. Na região
dos lagos ha uma boa
possibilidade de se
bronzear. (Camping
Clube do Brasllj.

mfr _-**' _f

Montanhismo
Com o tempo claro

o montanhista tem
multas opções de pas-
seios longos, podendocaminhar pela Serra
dos Orgaos. em Tere-
sópolis, Parque Na-
cional ou Floresta da
Tijuca. Aos iniciantes
e aconselhável procu-
rar os clubes de mon-
tanhísmo para fazer
escaladas, com guias
experientes, tomando
mais seguro o passeio.
(Centro de Excursio-
nistas Rio cie Janeiro).

Transporte movido a ar poderá ser opção para o Rio
Viajar do Castelo à Barra da Tijuca em

15 minutos e o sonho carioca do engenhei-
ro gaúcho Oscar Coestcr, inventor do aero-
móvel, uma espécie de trem aéreo, ultra-
rápido, movido pela força de uma corrente
de ar. Há quatro meses o sistema é testado
em Porto Alegre, com sucesso. Entre as
vantagens, Coester aponta o baixo consu-
mo de energia, os custos de construção,
muito mais baixos do que os do metrô, e a
possibilidade de instalação em qualquer
rua ou nos morros.

Na ultima vez que esteve em Porto
Alegre, o Oovernador Leonel Brizola an-
dou de acromóvcl e ficou entusiasmado
com a sua eficiência. Pediu ao inventor que
viesse ao Rio e montasse um programa de
trabalho visando a implantar na cidade
um sistema semelhante. Hoje, Oscar Coes-ter vai explicar ao Prefeito Jamil Hadad e
ao Secretário Estadual de Transportes, Jo-
sé Colagrossi. aspectos técnicos do seu
projeto. Colagrossi diz que "é uma idéia a
ser estudada, uma tecnologia inteiramente
nacional e de baixo custo".

Do aspirador ao trem
Há 15 anos, o engenheiro Oscar Coes-

ter chegou em casa e viu que sua mulher
deixara o aspirador de pó na sala. Teve
uma "grande idéia": um sistema de propul-
sào a ar, para o qual seria necessário ape-
nas uma bomba elétrica geradora de uma
corrente de ar em alta velocidade. Rápida-
mente, construiu uma via inclinada de 45°,
pegou uma caixa de sapatos com doisquilos e ligou o aspirador. Sem dificulda-" des, a caixa subiu. Estava idealizado oprojeto, afirma, "o sistema Coester de pro-' 
pulsào a ar".

— Eu tinha que usar um carro leve que
fosse movido apenas pela energia do ar em" 
movimento, canalizada por um tubo capaz" 
de impulsioná-lo. E como se fosse um barco'_ 
à vela, de cabeça para baixo. Imaginei que" 
um tipo de transporte assim, dispensando" 
qualquer combustível, poderia ser implan-
tado em grandes centros urbanos, em vias
elevadas — contou.

Construído em fibra de vidro e alumi-
nio, com rodas metálicas revestidas por
um material semelhante ao dos skaíes. o
aeromòvel tem cinco metros de compri-
mento, formato cilíndrico e capacidade de
12 mil passageiros por hora. Cada unidade
pesa apenas 4,5 toneladas, quatro vezes
menos do que o pre-metró. A uma velocida-

- de de 240 kmh, o veiculo consume, de
• acordo com os cálculos do Inventor, ape-

nas 70 quilowatts por hora. o que eqüivale
à Cr$ 350 de energia.

— Automático, sem condutor, o aero-
móvel depende apenas de um operador
que controla todo o sistema injetando no
tubo sob o veiculo mais ou menos ar. de

acordo com a velocidade a ser atingida.
Nâo tem motor, náo tem freadas bruscas. O
acromóvcl movimenta-se silenciosamente
assim que os passageiros entram por suas
quatro grandes portas, que sào abertas no
sentido vertical — explica Coester.

Elevado ou em superfície
O tubo de ar que move o aeromòvel

pode ser construído em cima de pilares,
como OS de uma ponte, a quatro metros de
altura; no centro de uma avenida; em
plano inclinado de 40" em aclive ou mesmo
no chão. Pode fazer curvas c ter quantas
estações forem necessárias. Um projeto
para transportar 12 mil passageiros hora,
tem um custo médio de Cr$ 150 milhòes
por quilômetros, incluindo a construção do
aeromòvel, dos terminais e da via elevada.
O custo do metrô, nas mesmas condições, é
de mais de Cr$ 3 bilhóes.

O acromóvcl nào polui, náo produz
niido, não perturba o tluxo normal dos
veículos nas ruas. náo compromete o espa-
ço urbano, as obras de infra-estrutura sáo
simples e podem ser feitas no canteiro ou
calçada de qualquer via, sem interromper
o tráfego — diz ainda Coester.

Segundo o Secretário Estadual de
Transportes, José Colagrossi. a recomen-
dação do Governador Brizola é de que o
projeto do aeromòvel seja estudado com
atenção — inclusive as disponibilidades de
recurso. Colagrossi considera que, no caso
do Rio. o sistema poderia ser usado, basi-
camente, em Unhas de curtas distâncias e
no transporte circular de passageiros. Cita
como alternativa, a Barra da Tijuca — na
Avenida das Américas — o acesso a Ilha do
Fundáo e até mesmo ao longo da Avenida
Brasil "onde muita gente vai de um bairro
ao outro, percorrendo pequenas distãn-
cias".

O custo é inegavelmente mais baixo
do que o do metrô. Ò aeromòvel prestaria
um serviço muito melhor do que fazem os
ônibus, inclusive descongestionando algu-
mas vias. Em relação ao metrô, a única
desvantagem seria a capacidade de trans-
porte, que é menor — concluiu o secretário.

O projeto do aeromòvel foi desenvolvi-
do com equipamentos exclusivamente na-
cionais. O trecho atualmente em teste, na
Avenida Perimetral, em Porto Alegre, tem
uma extensão de 650 metros náo transpor-
tando passageiros regularmente. Coester
esclarece que, apenas na fase de pesquisas,
foram investidos recursos de Cr$ 21 ml-
lhòes, financiados pela EBTU com o apoio
do CNPq. O sistema está patenteado inter-
nacionalmente e foi premiado na Exposi-
çào Internacional de Transportes, em Ha-
nòver, Aiemanha.

Gilberto Fonte»
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O grasnar dos patos selvagens é abafado pelo ruído insuportável dos ônibus da Alameda bao lioaventura

Metrô chega a Recife em 1985
Brasilia — O Ministro dos Transpor-

tes, Cloraldino Severo, anunciou ontem a
entrada em operação, em janeiro de 1985.
do trem metropolitano do Recife, no trecho
que vai do Centro ao bairro de Edgar
Werneck. com 6.2 quilômetros de extensão.
Nessa mesma época terá Inicio a implanta-
çào dos trechos Werneck-Coquelral. Co-
queiral-Jaboatâo e Coqueiral-Ttp. numa
extensão total de 20 quilômetros.

Segundo o ministro, "os recursos finan-' ceiros necessários à realização do em-
preendimento estão assegurados Com Is-
so. as obras seráo concluídas de acordo
tom o cronograma estabelecido".

O projeto global do trem metropolita-
no do Recife, conforme explicou Cloraldino
Severo, prevê a aplicação de recursos da
ordem de 425,7 milhões de dólares, sendo
300 milhòes de empréstimo em moeda
112.1 milhões em crédito comprador e 13.6
milhões do Programa de Mobilização Ener-
gética. Desse total. 145.6 milhões de dóla-
res serão aplicados em obras civis. 20,1
milhões em desapropriações, 130.9 milhòes
na aquisição de equipamento inglês e ale-
máo e 130 milhões na compra de equipa-
mento nacional.

Tancredo empresta
acervo mineiro para
exposição na ONU

Belo Horizonte — Para aumentar o fluxo
de turistas norte-americanos para o Brasil, o
Governador Tancredo Neves autorizou on-
tem a Empresa Brasileira de Turismo —
Embratur — a utilizar várias peças do acervo
histórico cie Minas Gerais em uma exposição
que se realizará, em dezembro, no prédio da
Organização nas Nações Unidas, em Nova
Iorque. Além das peças, Tancredo Neves
permitiu também que a empresa utilize vá-
rios painéis que retratam as obras dc Aleija-
dinho. que pertencem à fundação Clóvis
Salgado.

Para o presidente da Embratur. Miguel
Colasuonno, a exposição — intitulada De
Aleljadinho a Niemeyer — como será apre-
sentada no edifício da ONU, "terá uma re-
percussão mundial". De dezembro deste ano
a dezembro de 1984. a Embratur pretende
atrair mais de "150 mil turistas norte-
americanos", afirmou Miguel Colasuonno.
Com a criação do Minas-Centro. o Estado de
Minas terá condições de receber um tipo
especial de turista, que, segundo ele, "gasta
mais e. portanto, possibilita a abertura de
mais empregos e geração de divisas", res-
saltou.

Crianças de Niterói vão
perder seu minizoológico

Niterói — Terminaram as férias e o
zoológico da cidade também esta no flm.
No próximo verão, as crianças já nâo
poderão mais ver os dois urubus-rei, os
micos, as araras, os jabotis, as cobras, os
mutuns, os patos selvagens e ate um bode
e alguns jacarés que vivem no zòo de
Niterói, mas estão para se mudar para a
Quinta da Boa Vista no Rio.

— Eu nâo quero ficar sem meus ami-
guinhos macaquinhos. Eles náo podem
sair daqui -- reclamou Frederico, de cin-
co anos, morador do Inga. que de vez em
quando vai ao zôo do jardim botânico, no
Fonseca. A decisáo de transferir os ani-
mais para o Rio foi anunciada pelo Secre-
tãrio de Desenvolvimento Agropecuário,
Pereira Pinto, em encontro com dirigen-
tes de entidades de defesa da ecologia,
anteontem.

Neurose
O diretor do Departamento de Recur-

sos Naturais Renováveis. Milton Durço
Pereira, apoia a desativação do pequeno
zoológico, que fica na Alameda Sào Boa-
ventura, porque, segundo afinna. os ani-
mais estáo doentes e neurotlzados com o
barulho e a fumaça dos carros e ônibus

Gilberto Fontes
que passam a pouco mais de três metros
dos viveiros.

Para as crianças, porem, os animais
sào a atração principal no Jardim Botam-
co do Fonseca, durante estas férias esco-
lares. E são elas que defendem a manu-
tençáo do zôo e pedem a sua ampliação;
— Eu também queria ver um leão e um
elefante — diz Juliano Ramos. seis anos.

— Se os macaquinhos forem embora,
eu vou ficar muito triste — reclama Fre-
derico de Pinho, cinco anos.

Criado quando no prédio principal do
Jardim Botânico funcionava a Secretaria
de Agricultura do antigo Estado do Rio.
nos últimos anos o minízuo nunca teve
boa aparência e seus freqüentadores sem-
pre criticavam a sujeita das Jaulas doa
micos, e o capinzal. que náo deixava ver
as cobras ou os labotis.

Em alguns diasde chuva forte, quando
o rio Vicertza, que corta a Alameda São
Boa ventura, transbordava o jacaré apro-
veitava para dar um "passeio". Na ultima
fugida, ha dois anos, cie foi capturado
quando passeava pela Rua Tenente Gsò-
rio. na Vila Ipiranga, a cinco quilômetros
de seu habitai, no lado do zoo do Fun-
seca.
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JORNAL DO BRASIL

Falecimentos
Rio de Janeiro

Ourar Nogueira dc OH-
veira, 32, de Insuficiência
cardíaca, na Casa dc Saü-
de Santa Maria. Carioca,
contador, solteiro, morava
em BoUifogo.

Lúcia Vlann de Almeida,
35, de anemia, no Hospital
de Madureira. Carioca, ca-
sada com Carlos Alberto
Pinto de Almeida, tinha
um filho: Luiz, morava em
Irajá.

Ana Cláudia Moreira
dos Santos, 40, de parada
cardíaca, na Beneficência
Portuguesa. Mineira, casa-
da com Almir Machado
dos Santos, tinha dois fi-
lhos: Fernando e Sônia,
morava no Flamengo.

Zuleika Coelho da Sll-
va, 46, de Insuficiência res-
piratoria, no Hospital Pe-
dro Ernesto. Carioca, casa-
da com Manoel Pinheiro
da Silva, tinha um filho:
Orlando, morava na Ti-
Jucá.

Martha Sampaio de
Sousa, 49, de insuficiência
cardíaca, no Hospital da
Santa Casa. Carioca, casa-
da com Nelson Bastos de
Sousa, morava no Centro.

Maria Cecília Coelho Ri-
beiro, 57, de câncer, em
casa na Ilha do Governa-
dor. Carioca, viúva de Ivan
Bezerra Ribeiro, tinha dois
filhos: Celso e Alice, uma
neta.

Francisco Carlos Paiva
dc Macedo, 63, de edema
pulmonar, no Hospital da
Lagoa. Carioca, comer-
clante, casado com Jure-
ma Fernandes de Macedo,
tinha três filhos: Hélio,
Paulo e Vilma, cinco netos,
morava no Jardim Bota-
nico.

Nair Camargo da Silvei-
ra, 68, de acidente vascular
cerebral, no Hospital do
Andarai. Mineira, solteira,
morava em Vila Isabel.

Beatriz Lopes de Carva-
lho, 71, de parada cardia-
ca, em casa na Penha. Ca-
rioca, viúva de Vanderlei
Costa de Carvalho, tinlia
dois filhos: Octávio e Ana
Paula, quatro netos.

Joaquim Viana de Alen-
enr, 75, de cirrose hepatica,
no hospital do Carmo.
Paulista, Ititlnstriiiriii apo-
sentado, desquitado, Unha
dois filhos: Marlene e Cân-
dido, sete netos, morava
no Bairro de Fátima.

Hermano Pereira da Sll-
va, 86, de Insuficiência re-
nal, no Hospital Silvestre.
Carioca, industrial aposen-
tado. viúvo de Guiomar
Teixeira da Silva, tinha oi-
to filhos, netos e bisnetos,
morava no Leblon.

Nilza Soares de Melo, 89,
de parada cardlorresplra-
l orla, em casa no Engenho
de Dentro. Carioca, viúva
de Amauri Lima de Melo,
tinha seis Olhos, netos e
bisnetos.

Silvio Vieira Alves. 92,
de broncopneumonla, em
casa em Benfica. Pernam-
bucano, viúvo de Feman-
da Braga Alves, tinha 11
filhos, netos e bisnetos.

Estados
Manoel Ari Silva Pires,

84, de Infarto, em Curitiba.
Oeneral do Exército, era
casado com Dona Cllo
Marques Pires, linha filha,
netos e bisnetos. Carioca,
ocupou vários postos no
Exército e foi interventor
em Mato Qrosso durante o
Governo Getúlio Vargas.

Revolucionário de 24, este-
ve exilado em Buenos Al-
res durante alguns anos e
preso na Fortaleza Santa
Cruz, no Rio, Junto com
Juarez Távora e o Man*-
chal Cordeiro de Farias.
Durante a II Guerra Mun-
dial, foi Comandante do
Exército na Defesa da Orla
Marítima em Campos.

Júlio Dunrtr, 75, em Sfto
Paulo, Casado com Yolon-
da Merio Duarte, tinha os
filhos: Neusa, Amélia, Ju
lio, Marlsla. Mauro e
Aminiry, genros, noras e
netos.

Lúl-rl Purrl, 1)4, em SáoPaulo. Viúvo de Silvia Par-ri, tinha filhos, genros, no-ras, net-m e bisnetos.

AVISOS RELIGIOSOS

(TAY)

MARIA DO CARMO BAPTISTA DE MELO FARIA

t Sua família agradece as manifestações de pesar e carinho recebido
por ocasiáo de seu falecimento e convida para a missa de 7o dia que
será celebrada amanha, sábado, dia 30, âs 10 horas, na Igreja de Sáo
Paulo Apóstolo, Rua Barào de Ipanema, Copacabana.

DULCE MENDES DE MORAES MOREIRA LIMA
(MISSA DE 7° DIA)

t 

Luiza Cora, Arthur, Dominique, Martha e Beatriz agradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua querida mãe, sogra e avó, e
convidam parentes e amigos para a Missa de 7° Dia a ser celebrada 2Meira. dia 1o de

agosto, às 19 horas, na Capela do Colégio Notre Dame, à Rua Barão da Torre 308, Ipanema.

DR. WEBER PIMENTA BUENO
(7o dia)

t 

Abdon Hissa, Adolpho Ribeiro, Alberto Soares Filho, Alkindar Soares Filho. Anadil Roselli,
Antônio Rebello, Antônio Luiz de Medina, Antônio Younis, Augusto Paulino Neto, Cláudio de
Souza Leite, Edmundo Blundi, Emilia Nacif Xavier, Flávio Aprigliano, Gabriel Gonzalez, Gennaro

Ciotola, Geraldo Terreri, Helenio Coutinho, Isaac Malogolowkin, Josó Cysne, José Fernando
Liberato, José Brito Matta, Marcelo Pinaud, Marco Paulo Rabello, Noemy Sarmento, Nunjo Finkel.
Oscar Ribeiro, Orlando Abdo, Otávio Confalonieri, Pedro Ângelo Andreioulo. Pedro Henrique de
Paiva, Raul Ferrante, Reynaldo Lins, Robson Roubach, Robert Charles Marinho, Rosalvo Costa,
Stanislau Kaplan, Sérgio Franco. Sérgio Novis, Vanda de Oliveira Durão, Vera Monteiro, Vera
Husemann, Virgílio Novaes e Waldyr Tostes Filho, profundamente consternados com o falecimento
de seu inesquecível amigo e companheiro WEBER PIMENTA BUENO, cumprem o dever de
convidar parentes e amigos para a missa em sufrágio de sua alma, a ser celebrada na Igreja de Santa
Margarida Maria — Lagoa, dia 30, sábado, às 10.30 hs.

ANA CLAUDIA NIEMEYER
MAGALHÃES DA SILVEIRA

t
(30* DIA)

Sua (amilia e seus Amigos convidam para a Missa
que será rezada por sua querida ANA CLAUDIA, às
10 00 horas de sábado, dia 30 de julho, na Paroquia
da Divina Providência na Rua Lopes Quintas n° 274,

ABRAM LEJB WELLER
. i\ . Familiares convidam para a cerimônia
Y Y da descoberta da MATZEIVA, que' V/^ realizar-se-á domingo, 31.07.83,10:00 horas, no Cemitério Israelita,

no Boassú, S. Gonçalo. Haverá con-
dução, que partirá às 09:00 horas do C.I.N, à
Rua Vise. de Uruguai, 255. Niterói.

WEBER PIMENTA BUENO

tlzinha 
Diniz Pimenta Bueno, emocionada, convida

os amigos de seu inesquecível esposo WEBER
para a missa de 7o dia que será celebrada sábado,

dia 30, às 10,30 horas, na Igreja de Santa Margarida
Maria, na Lagoa.

CARLOS CAMUYRANO
(MISSA DE 7o DIA)"Saí do Pai e vim ao mundo; de novo

deixo o mundo e vou para o Pai"

tVera 
de Queiroz Camuyrano, Vera

Maria e Luis Vitoriano Teixeira e
Filhos, Claude e Carlos Alberto Ca-

muyrano e Filha participam a missa que
mandam celebrar em sufrágio da bonís-
sima alma de seu marido, pai, sogro e
avô a realizar-se no dia 30 de julho,
sábado, às 10 horas, na Igreja do Cole-
gio Santo Inácio, à rua São Clemente
226, Botafogo.

WEBER PIMENTA BUENO

tOdete 

Diniz, Ayrton e Maria Helena Diniz, filhos, noras e
netos, Débora Brito, Wanderley Medina e família, convi-
dam para a Missa de 7o Dia, de seu muito querido genro,

cunhado, tio e sobrinho, a ser celebrada no dia 30, sábado, às
10:30, na igreja Santa Margarida Maria, na Lagoa.

WEBER PIMENTA BUENO
(MISSA DE 7o DIA)

tSra. 

César Proença, Sra. João Proença. Sr. e Sra. João Augusto
Penido, Sr. e Sra. Roberto Marinho de Azevedo, Sra. Maria Lúcia
Proença. Sr. e Sra. Bert Van Weerelt, Sr. e Sra. João Júlio Proença. Sr.

e Sra. José Thomaz Nabuco Filho, Sr. e Sra. José Carlos Sarmento Barata e
Sr. e Sra. Rodrigo Amado convidam para a Missa da Ressurreição, do seu
querido amigo WEBER, às 10:30 horas, do dia 30 de Julho, na Igreja de
Santa Margarida Maria.

ELVIRA DA SILVA ROCHA
MISSA 7o DIA

tSua 

família agradece todas as manifesta-
çòes de solidariedade recebidas pelo seu
falecimento e convida para a Missa à
realizar-se no dia 29 de julho, às 10:30 h,

na Igreja N. S. da Conceição e Boa Morte à Rua
do Rosário esq. Av. Rio Branco.

WEBER PIMENTA BUENO
(MISSA DE 7o DIA)

tt 

Wagner Pimenta Bueno, Aida e filhos; Luiz de Freitas Rocha,
Nelly e filhas; Antônio Almeida Costa, Helena e Lila May,
profundamente abalados pela perda irreparável de seu irmão,

cunhado e tio WEBER, convidam para a missa de 1° dia em intenção
de sua boníssima alma a ser celebrada às 10:30 horas do dia 30 —
sábado na Igreja de Santa Margarida Maria — Lagoa.

ono AUGUST
ALTSCHUL

Cacilda da Luz Altschul,
Elizabeth e Fernando co-
municam o falecimento
de seu esposo e pai, ocor-
rido no dia 26 de julho.

GIULIA PALERMO
(FALECIMENTO)

tA 
família de GIULIA PALERMO participa, conster-

nada, seu falecimento e convida, parentes e ami-
gos, para o sepultamento hoje às 10:00 hrs, Capela

Real Grandeza n° 1 — Cemitério São João Batista.

MARIA MORROT COELHO
(MISSA DE 7o DIA)

t 

Durval de Magalhães Coelho. Aécio Morrot Coelho e família,
Acelio Morrot Coelho e família, Leandro Gomes Coelho e
família convidam parentes e amigos para a Missa de 7o dia que

mandarão celebrar Amanhã, dia 30. sábado, às 17 horas, na Matriz
Ns Sa de Copacabana.
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ADEMAR ARAÚJO SILVA
MISSA DE 7o DIA

ÍA 

família de ADEMAR ARAÚJO SILVA agradece as
manifestações de pesar recebidas por ocasião de seu
falecimento e convida para missa de 7o dia que será

celebrada em intenção de sua boníssima alma amanhã,
dia 30, às 9:00 horas na Igreja do Carmo na Rua 1o de
Março.

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE
LEITE DE OLIVEIRA

(7- DIA) j

t 

Alberto Carlos de Oliveira: Acácio Leite de Oliveira, filhas e nora: Alberto
Carlos Lene de Oliveira. Iilhos e nora: Mana Thereza de Oliveira Carneiro, filha
e genro: Mana do Carmo Leite de Oliveira Fernandez, filhos e genro.
Alexandre Alberto Leite de Oliveira agradecem sensibilizados o apoio e a

demonstração de carinho recebidos e convidam para a missa em intenção da
boníssima alma de sua querida esposa, mãe. avó e sogra, a ser celebrada no dia
3O07'83. ás 10 00 horas, no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro.

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE
LEITE DE OLIVEIRA

(7o DIA)

t 

Arnaldo Monteiro de Oliveira, filhos, nora e netos, e
Manoel Monteiro de Oliveira, esposa, filho e nora convi-
dam para a Missa de 7° dia pela paz eterna de sua cunhada

e tia a ser celebrada no dia 30.07.1983, às 10:00 horas, no
Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro.

ZULEIKA NUNES DE ALENCAR
(MISSA DE T DIA)

tOs 

Funcionários do Sistema Integrado Banerj convidam para a
Missa de 7o Dia de ZULEIKA NUNES DE ALENCAR que será
celebrada Hoje, sexta-feira, dia 29. às 10:00 horas, na Igreja de

Santo Inácio na Rua São Clemente n° 226 — Botafogo. Antecipada-
mente agradecem.

ROLAND BLANC
(MISSA DE 7o DIA)

THOMSON—CSF e CISCEA
Comunicam com muito pesar o falecimento de
seu companheiro e amigo ROLAND BLANC, ocor-
rido na França dia 23/07 e convidam seus parentes
e amigos para a Missa que será celebrada em sua
intenção, segunda-feira dia 1o de Agosto às 9:30h
na Antiga Catedral Metropolitana — Praça 15.
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BB destina Cr$ 35 bilhões a empresas sem crédito

D __;!'_ A r\....._..,... .Mmm.
MriiMiin - O Bahcò do Brasil foi auto-

rizado a utilizar CrS .15 bilhões para nin-
parar os compromissos de flm de mès das
empresas comerciais e Industriais. Com
Isso o setor produtivo ixiderá descontar
duplicatas, atividade que esta pratica-mente paralisada na rede dos bancos
comerciais. Gs clientes do BB serão aten-
dldos prioritariamente. Para o Rio de
Janeiro foram destinados Cr$ 3 bilhões,
segundo o presidente do BB, Oswaldo
Colin.

A declsfto do Governo, anunciada nu-
ma nota conjunta pelos Ministérios do
Planejamento e da Fazenda, destina-se a
suprir "a redução do credito anunciada
pelo setor bancário privado, sem compro-
meter os objetivos da jxilltlca monetá-
ria". Esse anuncio, leito pelo vice-
presidente da Federação Brasileira das
Associações de Bancos (Febraban), Pe-
dro Conde, na Escola Superior de Guerra,
surpreendeu os Ministros Delilm Neto e
Ernane Galvèas, que resolveram adotara
medida para prevenir qualquer crise de
liquidez no final deste mes, de acordo
com uma fonte categorizada do Ministe-
rio da Fazenda.

Resposta positiva
O presidente do Banco do Brasil. Os-

waldo Colln. disse em entrevista que a
medida para atender o setor produtivonesse final de mès podenl ser adotada em
agosto caso as autoridades julguem ne-
cessârio.Os banqueiros costumam dizer —
explicou Colln — que quando o Banco do
Brasil amplia seus empréstimos, chove
nas cabeceiras, isto é, irriga a planícieonde estáo os demais bancos. Estamos
esperando a resposta positiva cio sistema
bancário.

O aumento da participação do Banco
do Brasil náo comprometerá os objetivos
da política monetária porque, segundo o
presidente do BB, houve um remaneja-
mento de recursos dentro de algumas
contas do Banco do Brasil (cambio, pre-
ços mínimos, retorno cie custeio agrícola)
que deram margem ao banco de Cr$ 35
bilhões, decorrentes de uma retração de
demanda nessas contas.

Prioritariamente seráo atendidos os
clientes do Banco do Brasil dentro da
expansáo prevista para a agencia. Os
limites individuais — tanto para o comer-
cio quanto para a Indústria — seráo de-
terminados pela ficha cadastral do clien-
te. Também beneficiara os que recorre-
rem ao Banco do Brasil a decisão tomada
na última reunião de diretoria do BB, que
permitiu um aumento de HOCr do nível
de alçada dos gerentes, isto é, cada agén-
cia do Banco do Brasil poderá rever o teto
dos seus clientes ató esse nível.

Diante das queixas dos empresários
de que, após o tabelamento dos juros, não
conseguem mais dinheiro no mercado, o
Ministro da Fazenda, Emane Galvèas, foi
sintético, no Aeroporto Salgado Filho,
em Porto Alegre:Náo sei o que ele estão querendo.Foram eles que pediram isso (o tabela-
mento).

Empresários apoiam
O presidente da Federação das Indus-

trias do Estado de São Paulo. Luis Eulá-
lio de Bueno Vidigal Filho, considerou a
decisão do Governo "um alivio" e afir-
mou estar otimista quanto a uma possí-vel reativação do mercado financeiro pri-vado no desconto de duplicatas. Acres-
dentou: "Essas ultimas horas foram as
mais angustiantes de minha gestão, pois
ja havíamos recebido quase uma centena
de empresas informando que náo dispu-
nham de recursos para a folha de paga-mento e para outros compromissos."

O vice-presidente da Federação das
Industrias do Estado do Rio de Janeiro e
presidente do Sindicato das Indústrias de
Produtos Químicos. Guilherme Levy. dis-
se que desde segunda-feira recebeu 15
telefonemas"desesperados de pequenos e
médios empresários, que náo terão como
pagar seus funcionários amanha (hoje)".
Ele achou insignificante o valor liberado
pelo BB e náo crè que a medida surta
efeito.

Mário Ramos, proprietário da Erma
Ltda. e vice-presidente da Firjan, comen-
tou: "Procurei hoje (ontem) dois bancos
em Nilópolis (onde fica sua empresa) e
ouvi que estavam fechados para desconto
ate segunda ordem. E uma situação dra-
mática."

Atendimento insuficiente
Em Sâo Paulo, durante a posse da

nova diretoria do Sindicato dos Bancos
de Sâo Paulo, Paraná e Mato Grosso
(agora presidido por Paulo de Queiroz, do
Banco Antônio de Queiroz), os banquei-
ros consideraram que o desconto de du-
plicatas do Banco do Brasil poderá ali-
viar um pouco as empresas em diílculda-
de, mas o atendimento ainda será insufi-
ciente para resolver o problema da falta
de crédito bancário em todo o país.Tanto o novo presidente do sindicato
como o presidente do Banespa, Luis Car-
los Bresser Pereira, apoiaram outras su-
gestões como solução para o problema —
como a criação de uma Unha de redescon-
to no Banco Central, a ser usada pelosbancos para o financiamento às empre-
sas, e a redução ou liberaçáo de parte do
recolhimento dos depósitos compulsórios
dos bancos comerciais.

Bresser Pereira anunciou para hoje o
reinicio das operações de desconto de
duplicatas para pequenas e médias em-
presas (dentro do limite de 12% de seus
depósitos à vista), ate agora paralisadas.Mas revelou que seráo reduzidos para95% os recursos disponíveis para a cartei-
ra de crédito em geral.

Luii Mo(i«r

Colin garantiu crédito, que os pequenos e médios empresários disseram não conseguir para pagar os impostos no fim do mes
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Integrando-se ao esforço para
poupar divisas através da substituição de
importações, a PRONOR já está
produzindo, em suas instalações
industriais localizadas em Camaçari,
MDI, matéria-prima para a fabricação de
poliuretanos especiais, tais como
espumas rígidas, elastômeros, espumas
moldadas, etc.

O MDI é fabricado pela PRONOR em
caráter pioneiro no Brasil, e seu
lançamento significa uma antecipação
de 18 meses em relaçáo ao cronograma

PRONTA
ENTREGA.
inicial. Essa antecipação foi conseguida
graças a um enorme esforço empresarial
da PRONOR através de toda a sua
equipe, que, em curto espaço de tempo,
efetivou a implantação de tecnologia
própria desenvolvida pelos técnicos da
empresa.

A PRONOR sabe que cada dólar
ganho ou economizado hoje pelo Brasil

e decisivo para o futuro do Pais.
E continua fazendo a sua parte.

Pronof
Produtos Orgânicos S.A.

SEDErAv Estados Urwtos 526 8"andai, Ed JoaauimBarrenooe Arauio,
Comércio- Tal , (0. H24300Ò5 Tele, 10-II 1919 Salvido. BA.
FABRICA: Ruíi Htífogénto s/n. Poto Petroquímico cio No*d«i*

Tels i07ltB3i-ii.li «832 tou- Ie*, I0,'i) 1S8J - CatruçinBA.

ESCRITÓRIO RIO: Piac» Pio X 98 9° anoai Cenlio - Tel (02112232433
Rio de Janeiro RJ

ESCRITÓRIO SÀO PAULO: Av Bnond<>i'0 Faru lim*. 147» S°»ij<!»..
Tel. {0111 212-6711 , Teta. 1011)31995- Sto Paulo SP

Empreendimento com apoio de SUDENE/FINOR, BNDES, FINEP, BNB E DESENBANCO.

/"O drama de não fechar o mês\!
Quem aqui tem condi-

çóes de fechar o mès pagan-
do seus impostos? — per-
guntou ontem o presidente
da Flupeme—Associação
Fluminense da Pequena e
Media Empresa, Antônio
Guarino de Souza, na pri-
meira assembléia da asso-
cíaçao. realizada no Sao
Cristóvão de Futebol e Re-
gatas, em São Cristóvão.

Mais da metade dos 50
presentes no inicio da reu-
nião levantou a mão. Os ou-
tros. temendo represália
dos gerentes de bancos
quando tentar em, hoje,
descontar uma duplicata.
pararam a mão no meio do
caminho. Mas timidamente
comentaram: "Se eles sa-
bem que já chegamos a esse
ponto, adeus credito".

Falta de crédito e falta de
credibilidade furam as quês-
toes mais debatidas na reu-
niâo, que pretendia levan-
tar o numero de empresas
fluminenses que estáo à bei-
ra da inadimplência, e dis-
cutir soluções.

À beira da inadlmplên-
cia — comentou o vice-
presidente da Flupeme, Be-
nito Paret — estamos quase
todos, e a gota dágua é a
falta de crédito, que desapa-
receu quando o Governo ta-
belou os juros. Parece até
que foi proposital esse tabe-
lamento, justamente para o
credito desaparecer, para
haver uma quebradeira ge-
neralizada, e para chegar-
mos mais rápido na reces-
sao táo pedida pelo Fundo

Graça Monteiro
Monetário Internacional
(FMI).

Nos estamos num beco
sem saída. A soluçáo talvez
seja o pior, mas é a mais
digna: a moratória unllate-
ral. Mas nào com quem está
ai, porque falta as autorida-
des financeiras credibilida-
de, legitimidade e apoio po-
pular — disse o proprietano
da Empreite — Empreendi-
mentos Projetos e Constru-
çóes, Paiva Ribeiro.

Se nos derem liberda-
de e condições de produzir,
poderemos gerar nqueza e
emprego, que é o que o país
necessita. Mas isso só sera
possível se o Governo fizer
mudanças profundas na
economia do pais. A saida
nâo pode ser encontrada
dentro do modelo moneta-
rista. que atrelou a vida das
empresas às decisões do
Governo de tal forma que
náo sabemos como sair da
crise — explicou Benito
Paret.

O conselheiro da Flupe-
me. Zacarias Sá Carvalho,
declarou:

Às vezes alguém do
Governo tem ate boa vonta-
de para solucionar o impas-
se a que chegaram as em-
presas. Como agora o presi-
dente do Banco do Brasil,
Oswaldo Colin. ao liberar
uma verba para desconto de
duplicatas. Mas o problema
é que, para começar a se
restabelecer a dignidade,
seria necessário, só para o
Rio, um orçamento de no
mínimo CrS 10Ü bilhões.

\ maratona de Fábio Briuio

l_

r
São Paulo — Nos últimos

10 dias o empresário Fábio
Bruno percorreu seguida-
mente os 12 bancos com os
quais trabalha, com um lote
de CrS 8 milhões em dupli-
catas aceitas por seus clien-
tes, tentando desconta-las.
Ontem conseguiu sacar CrS
2 milhões sobre o valor to-
tal. Um de seus clientes, na
impossibilidade de conse-
guir dinheiro, transferiu-lhe
seus créditos com terceiros
para saldar sua dívida. Ou-
tro cliente do interior, com
uma dívida vencida, prome-
teu pagá-la "até outubro".

Esses casos foram revela-

dos ontem por Fábio Bruno,
um próspero médio empre-
sário. dono de uma tecela-
gem que opera há 35 anos
com uma linha de produtos
finos, e que emprega 220 tra-
balhadores, alguns há mais
de 30 anos na empresa.

A Tecelagem Taquara
tem apenas uma eoncorren-
te no Brasil; as duas domi-
riam o mercado nacional e
ainda exportam para paises
industrializados. Diante da
qualidade de seus produtos,
a clientela é selecionada: lo-
jistas de grande porte e con-
feccionistas. J

PROFISSIONAIS LIBERAIS, PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS E AUTÔNOMOS.
ãftw a y

TOQUE DE RECOLHER
ATE HOJEm ml Bas \u l ^#r^©r'Hans

Náo se esqueça: hoje termina o prazo
para você quitar o Carne Leáo referente
ao 2.° trimestre de 83, sem acréscimo.

Se você teve rendimentos iguais ou
superiores a Cr$ 330.000,00, basta você
calcular 15% sobre o total e preencher o
DARF. que você retira gratuitamente em
qualquer agência Bradesco. Recolha seu
Imposto de Renda no Bradesco. É só falar
com a Moça.

IMPOSTO DE RENDA ANTECIPAÇÃO E NO HiTirer
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Mappin dá todo um andar para
a Bérgamo mostrar seus móveis

EMPRESAS

Pela primeira vez na história de suas
lojas, o Mappin, de Sfto Paulo, fez um
acordo promocional Inédito com a Uérgn-
mo: a partir de segunda-feira, todo um
andar do prédio da Praça Ramos de Azc-
vedo do Mappin, — o quinto, onde funcio-
na o departamento dc financiamentos (o
de maior movimento) — estará apresen-
tando a nova linha de móveis reversíveis
lançados pela Bérgamo. Será o Io Festl-
vai de Dormitórios Bérgamo-Mappln.

A Bérgamo detém a maior fatia do
mercado de móveis populares do Brasil,
com capacidade de produçáo de 20 mil
dormitórios por més. A nova Unha, segun-

do o diretor-superlntendente da empresa!
Mario Pacheco Fernandes, chama-se"projeto adequação", ou seja, móvel» fel-
tos para o novo consumidor brasileiro,
que surgiu devido (i situaçào econômica
do pais.

É a primeira vez que o Mappin cede
um de seus andares a um único fabrlcan-
te. Além de ter programado para o festl-
vai uma campanha de publicidade espe-
ciai, que também pela pilmelra vez
ocupará grandes espaços nas emissoras
de televisão (horário nobre) e terá anún-
cios a cores nos Jornais de Sáo Paulo.

Fábrica» Unidas de Tecidos, ftendas . Bordados
encerrou o primeiro semestre com um crescimento nt
faturamento da 180,4% em relaçào a IkuiiI i*-*riodu cie Hl!
Estub — informa que o Centro Empresarial Estub, no
Distrito Industrial da Fazenda Botafogo, entra em fase
finiil de funcionamento com a Instalação em breve de
mais um banco (Banerj), slstoma de lanchonetes, farmft
cia e cinema.
lll)¦Kio — reúne a diretoria e os executivos de todos os
níveis hoje c amanha, no Kio Copa Holel, em seminário
que buscará o consenso quanto às prioridades a serem
empreendidas pela entidade.
Medidata — assina hoje contrato de transferencia de
tecnologia e licenciamento de uso do Sistema Operado-
nal Mumps (software básico) para a Nixdorf Computer
AQ da Alemanha Ocidental, ás 18h:i0mln no Rio Palace
Hotel.
Prêmio Nacionai de Ciência e Tecnolo-*ia-83 — será
entregue hoje às IBh no Academia Brasileira de Clèn-
cias, Ruo Anfilófllo de Carvalho, 29, 3o,

/lHe<t(&LS/A D.T.VM. LETRA DE CÂMBIO
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BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Dividendos do BB
fazem Bolsa subir

Bem mais movimentado do que na véspera,
o mercado de ações da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro teve um volume de negócios quase
150% superior a quarta-feira: 884 mllhóes de
títulos, num total de Cr$ 2 bilhóes 519 milhões.
E também registrou uma alta de 1,1% do IBV —
índice Geral de Lucratividade. O principal mo-
tivo foi o inicio do pagamento de Cr$ 2,20 de
dividendos do Banco do Brasil.

Os papéis BB com e ex-divldendos foram os
mais transacionados do pregão, num total
aproximado, apenas no mercado a vista, de 90
milhòes de ações. Com opções de compra de
açòes, uma das séries — a CHE — agosto —
envolveu 508 milhòes 900 mil títulos, cotados a
Cr$ 0,63 e preço de exercício de CrS 19,80.
Petrobrás PP também dominou um pouco os
negócios.

Da carteira de 33 açòes componentes da
lista para cálculo do IBV, 12 subiram, 10 cal-
ram, sete permaneceram estáveis e quatro nâo
foram negociadas. As maiores altas foram de
Banco do Brasil ON (2,87%); Banco do Brasil
PPc (2.38%); Light OS (1,30%); Mannesmann
PP (1,16%) e Mannesmann OP (1,09%). As que-
das mais acentuadas: Belgo-Mlneira OP
(1,82%) e Docas de Santos OPE (1.72%).

Cehxfit (C.»l S ./ Ind rf.
Ouant MM da lucro!

lm,ll AI.4 Fach Md» Min MidOtaont Na ono

CototoM (CS)
Ouant

(mil) Aba* Fach Mã> Min

'. •¦ Ind .1.
M*doo lucra,

MedOia «m No ono

Aratu op 25
B Bomerindus Brasil ot 11

2.384
42 898
'8 532

137

BBialIlon
B Brasil pp
BBtalllpp
B Exooomico pn
B Nocional on
B Nocional pn
B Nordeste on
B Nordeste pp
BamenrvdusSegufosos 6
BamertrKjus Seguros ps 1/

nó
'20
133
810

I 055
3 781

5
4

i 992
400

Borwbpp
Banerj pp
Banespa pn
Banespopp
Beiço Mineiro op
Brodesco pi
Brodesco Inv pe
B*ah-Txiop
Brahma pp
Caia Anglo pp
i itoguasest»*0' pa 420

270
2 190

20
270

I
Í80

5
I

67
587
098
82

400

156

2.50 2.50 2,50
8.50 8,50 8,50

18,10 18,30 1900
20.80 21,10 21,30
18,75 19,20 19.20

5.40 5.40 5,40
4,70 4.70 4.70
4.70 4.64 4,70
9,50 9,50 9,50

14.00 14,00 14,00
8.50 850 8.50

7.68
1.75
1.00
3.11
3,70
5,15
4.25
4.30
8,90
8.84

7.68
1.76
1.00
3.11
3.70
5,50
425
4,30
8,90
8 90

Cotog -*Õp Prt po
Cem.g pp
Cm-ínloCouepp
Copenopa
Diliríb lp**angapp
Doou. Santos op
E-etrobrm pa
BctfobfOtpb
Ferbasapp
Fertisul po
Fertitulpb
Hotoii Othon pp
tothpepo
lochpe pp
l.oliloi
lojos Americanas o* 190
Monnojrnoni-iop 3 17°
Monnesrrxmn pp 4 973
Moinho fluminense on 20
Mullo'oo 10 OOO

7.68
1.76
1.00
3.11
3.60
5.50
4,25
4,30
8,90
8 80

27,00 27,00 27.00
0 56 0,56 0 56

0.50
0.43
1.40
2.80
2.30
8.60
2.1»
3.10
6.15
0.70
0,50
0,30
3,00
100.
0.78

29.00 29.05 29 05
0.92 0,94 0.94
087 0,87 0.87

15.50 15.50 1550
0.52 0.50 0.57

2.50 2.50
8.50 8,50

18.10 18.31
20.80 21,12
18,'I 18.66
5.40 540
4.70 4.70
4.63 4.65
9.50 9,50

14.00 14,00
8.50 8,50
7.68 7,68
1.75
1.00
3,11
3.60
5.15
4.25
4.30
890
8.80

27.00 27.00
0 56 0.56

1,75
1,00
3.11
3,60
5.40
4.25
4.30
8.90
8.64

0.50
0,43
1.40
2.80
2,30
8,50
2,11
3.10
8.15
0.70
0.50
0.30
2.57
100.
0.78

0.50
0 43
1.40
2,80
2.30
860
2.11
3.10
8.15
0.70
0.50
0.30
3.00
100.
0.7B

0.50
0.42
1,40
2.80
2.30
8.50
2.11
3,10
8,15
0 68
0,50
0.30
2.57
100.
0.78

0 50
0.43
1.40
2.80
2,30
855
2.11
3 10
6 15
0 69
0,50
0,30
2,73
100.
0.76

29 00 29,02
0.92 093
0.85 067

15.50 15.50
0 50 051

333.33
EST 219.07

2 87 227.74
2.38 222.32

219.81
ESI 343.95
ESI 148.73

-1.06 147,15
ESI 179,58

0.72 197.18
156.25

Et» 275.27
¦2 24 110,06

E<l 86.21
195.60

¦0.55 184.62
¦1.82 225.00

ítl 254.49
E»l 228.72

•l.ll 172.48
45 164 93

2 88 107.78
ESI 136 59
ESI 100.00
ESI 159,26

80.46
ESI 150 54

196.58
-1,73 363 83

133.54
130.25
1018 7;

¦ 1.43 181.58
ESI 178 57

14.29 150.00
132,52

1.30 111.43
066 336.66

09 132.86
1.16 136.10

¦0.07 166,13
141,67

Mullorpo 25 055 0 55 0,53 0 55 0,55 12,70 166 67
PoulIltoFrolutos 0.42 0 42 0 42 0 42 0.42 -- 84.00
Panobmion 666 3.35 3.35 3.35 3.30 3 32 — 157.35
Ratrobroipp 9 369 4 90 4,99 5,00 4,90 4 94 0 20 166,33
Palrôloolpirangopp 395 2,60 2,50 2.60 2.50 2,59-0.77 308 33
Sammiop 605 3.75 3 70 3.75 3.60 3.61 -083 153.62
SouioCruiop 122 20,00 20.00 20.00 20,00 20,00 0 81 193.05
I lon», pp 2602 1.75 2 00 2,00 1,72 1,86 11.38 16600"aloijon 20 0.78 0.78 0,78 0,78 0 

78 3.63 165.96*«.a'IP" 18 4.83 4.87 4,87 4.83 4.83 0.31 176.28
ItihlG Callalpp 45 0,89 0.89 0 89 0.89 0.89 — —
Un.boncoon 1.58 1,58 I 58 1.56 I 58 — 21351
Unrboncoon 1 161 1,60 1.85 1.85 1,67 1.64 — 266.67
Uniboncouo 52 1.81 1.81 1.61 I 81 1.81 — 212.94
Unipoion 41 8.05 805 8 05 8.05 805 0,63 134,17
Un.porpb 6 071 7.10 7,00 7.10 6.85 6 85 -2.56 207.58
VolaR,oDocooo I 169 6.50 6.90 6 90 6 50 6.85 5.38 144.51
Vai. R«3 Doca pp 4 242 7 70 7.60 7.90 7,60 7 75 0,26 169.58
Wh.uMortiniop 19896 1.64 1,56 1,64 1,58 1.60 1.24 242 42

Mercado futuro
Titulai
P»lrotyO. pp
Vol» Rta Dtxe pp
WM» Mart-m op

V.nc
og"„

UH
5.90
7.90
1.70

Méd O.,.,.-.
100

6000
4000

(mlll
590
7.90
1.70

Opções (le Compra
Titulo»
B Sratll
B Brasil
B Brasil
8 Brat.l
P»tfobros
Petrt-cyòi
rVrabros
Vol* pp
White OO

pp*
ppa
pp»
PP«
pp

ogo
ogo
ogo
ogo
ogo
ogo
ogo
ogo
ogo

Pt*c, Ouanl.
f.o. (mil)

16.80 5 600
17.80 I0O0
19.80 508 900
21,80 28 200

7.00 40 200
6,00 104 300
5.50 I 100
7,50 500
1.20 I 500

Ult
2 70
1.70
0.63
0.14
0 05
0 12
0.20
0 70
0.51

267
1.70
0,55
0,12
0 04
0.11
0.19
070
0.50

Volc
(Crt ™n

14 9 .'2
I 700

263 9J8
3 549
I 914

12 032
2>fl
350
755

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

Sâo Paulo — Com uma elevação de O.G^r no
Índice Bovespa, o mercado fechou ontem em
alta. As ações de primeira Unha apresentaram
uma evolução de 2-?, na média de seus preços,
sendo as principais responsáveis pela elevação
do índice. A média das cotações dos papéis do
Grupo II registrou uma queda de 0,4%.

O volume geral negociado caiu 27,3Tt-, en-
volvendo 1 bilhão 229 milhòes 768 mil 800
títulos, no valor de CrS 3 bilhões 743 milhões 48
mil 685. Colaborou para essa quantia, a realiza-
çào de um leilão especial de títulos náo cotados
em Bolsa, que movimentou 6 milhòes 930 mil
ações ordinárias nominativas de emissão da
Comexport — Companhia do Comércio Exte-
rior e 150 milhòes 906 mil 780 ações ordinárias
nominativas da Rio Negro — Comércio e Indus-
tria de Aço S/A que. em conjunto, geraram CrS
401 milhões 300 mil.

No mercado de opções, foram realizados
272 negócios, movimentando 520 milhòes 800
mil títulos (5 mil 208 opções).
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Acesita op
Açoi Vill pp
Aços Vill pp
Adubos CRJ-*. po
Alpa-galai on
Alpargatas po
An\a/Ania on
And Clayion op
Antarct Nord pn
Anta ref ita on
Aparecida pp
Aparecida pp
Arno pp
Artex pp
Arthur tange op
Auxiliar pn
Bamerind Seg pn
Bond C F Inv on
Band C F Inv pp
Bandeir Inv pp
•Bandeirante, on
Bandeirante! pp
Banespa pn
Banespo pp
Bordel'a pp
Belgo Mmeir op
Besc pn
Besc pp
Borello pn
Brodesco on
Bradesco pn
Brodesco Fm pn
Bradesco Inv on
B'adesco Inv pn
Brahma op
Brahma pp
Brasil on
Brasil pp
Brasil pp
Brostl|uta pp
Brasmotor pp
Buettner on
Cacique pp
Cot Brantia pp
Cam Correo pp
•Cosa Anglo op
Casa Anglo pp
Casa Masson pp
Celm op
Cemig pp
Coip pp
Oval pn
Chopeco pp
Cio Henng op
Cia Hering pp
Cita pp
Cim. A/atu op
Gm. Cdué pp
Cim, Haú pp
Cimepor pn
Cimepof pn

0.57
0,47
0,24
0.45

15.00
10.00
2.40
909

19.00

0.57
0.45
0,23
0.45

15,00
9.30
2.40
9.08

19.00
42.00 42.00

0,22 0,22
0.25

28.45
4,50
0,65
0.67
7.50
1,32

50
2.15
1.52
1,42
3,15
3.50
7,10
5.25
0,78
0.85

20
4.25
4.25
6.21
4,30
4,30
8,30
8,65

18.20
20.80
18.42
0,55
5.00
1.90

35.00 35.00
2.55 2,55

13.10 13,10
40,00 40,00
27.00 27.00

0.27
28.45

4,50
0,85
0,67
7.50
1.32
1.50
2.15
1.52
1,42
3.15
3,50
7,10
550
0,78
0.86
2.20
4.25
4,25
6.21
4,30
4,30
8,30
8,70

18.20
20-.80
18.55
0,55
5.20
2.05

0,85
3,05
0.41
1.21
2,45
550
6.20
6.40
1.40
2,50
1.30
7.60
0,96
1.10

0,85
305
0.41
1.20
2.45
5.50
6.20
6.40
1,40
2,50
1.30
7.80
0.96

1 10

0.57
0,45
0.24
0.45

15.00
9.55
2.40
9.22

19.00
42.00
0.22
0,27

26,45
4,50
0.85
0.69
7.50
1,32
1,50
2.15
1.53
1,42
3.15
3.50
7.18
5.27
0.78
0.87
2.20
4.25
4.25
6.21
4.30
4.30
8,30
8.78

18,48
21,23
18,91
0.55
5.02
1,91

35.01
2,61

13.10
40.00
27.00
0,85
3,05
0.42
1.21
2,49
5,50
6.20
6,40
1.48
2.50
1,30
7.80
I.OO
i in

0.57
047
0.25
0.45

15.00
10.00
2.41
9.30

19,00
42.00
0.22
0.27

26.45
4.50
0.85
0.69
7,50
1,32
1.50
2,15
1.55
1,42
3.16
3,50
7,20
5.50
0.78
0.90
2,20
4.25
4.25
6.21
4,30
4 30
8.30
8.82

18.50
21.50
19.10
0.55
5,20
2,05

35.01
2,65

13.10
40,00
27.00
0.85
3.05
0,43
1.2»
2.55
5,50
6,20
6.40
1.48
2.50
1.30
7,80
1.00
I 10
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0,45 -2.1 12 390
0.23 -8.0 14 600
0.45 -10.0 I 000

15.00 102
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9.28 +1.9 3 495
19,00 441
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0.22 1.200
0,25 -7.4 540
28.45 200
4,50 fl.l 200
0,85 98
0,69 +4.5 750
7.50 160
1.32 2
1.50 II
2.15 -4.4 II
1.55 +3.3 54
1.42 +1.4 14
3.16 +0.9 22
3,50 77
7.20 -- 670
5.25 -6.2 724
0.78 176
0.90 197
2.20 -2.2 500
4.25 3.140
4.25 22 449
6.21 +2 28
4,30 -0.2 232
4 30 757
6.30 6
8.65 -1.7 2 661

18.50 +3.9 2.038
21.10 +2,9 19,820
19,00 19 548
0,55 - 20.2 200
5.00 -7.4 5 787
1.90 680

35,00 413
2,60 +6,1 1.436

13.10 -2.9 50
40,00 1.000
27.00 -1.8 300
0,85 500
3.05 +1,6 10
0 43 + 4.8 850
1,21 791
2,55 +10.8 19 760
5.50 -4.3 1.000
6.20 1287
6,40 -1.5 8010
1.48 +5.7 513
2.50 8
1,30 -3,7 15
7,80 — 89
1,00 I 140
1.10 — 88

C-mepar on
Cobrasma pp
Coest Comt pp
Cotap pp
Corr.nd B Inv pn
Concrete** pp
Confab pp
Gonír-o pe
Con*no p*
Confno oe
Const. B**t»>r pp
Consu' pp
Copai pp
Copene pp
Copene pp
Cosigua pn
Creasul p*.
Ood ftwl MG pp
Crédito Noc on
Oedito Nac pn
Cn»mef pp
Cruieiro Sul pp
D F Voaconc pp
DiSI Ipirang on
D*sl lp«'ong op
D"lt Ipi-Ong po
Doe tmpttubo op
Docos Sanlos op
Dü'«tei pp
fctonomico on
Etonomico pn
tri Guio, l!B op
Eltjma pp
Engesa op
engesa pp
Emsson op
Estreia pp
Eucate» pp
fNV pp

Foro' pn
Fvbaso pp
Ferna ligas pp
Ft-tantial pn
Fcwia Tourus pp
Francês Bros on
Frtgobras op
Fngobras pp
F-jnd Tupy pp
Fund Tupy pp
Gixjrarapei op
Hercules pp
Howa op
Howo pp
Iguaçu Café pp
Ind Villces pp
Ind Villores pp
Inv Amer Sul pn
lochpe pp
Itop pp
I tou bonco on
iTaubanco pn
Itauso on
¦tausa pn
Ligh» on
Laias Arnm/ríç on
lui ma pp
Modeiril pn
Mocie-rii pn
Mncioirü on
Magnento on
Mogi>esÍta op
Mognesifo pp
Maio Gallo pp
Manoh pn
Mangels Indi pp
Mannesmann op
Mec Pesada pp
M«-ndes Ji pp
Mesbla pp
Met Gendou pp
Metal teve pp
Metoloc pp
Mettsa pp
Momho tapa pp
Moinho Sont op
MyHer op
MuM«r pp
Nacional pn
Nemotemsr pn
Noroeste pn
Noroeste pp
Otvetxo pp
Onon pp
Poronoponemo pp
Paul F lui op
Perdigão pn

0.60
0 70
0.27
7.05

50.0»
0.65
1.95
1.15
0 50
090
2.49

060
068
027
7.05

50 01
065
1.75
1.15
0,50
0.90
2 49

40,00 40.00
0.67 0.65
261
2,70
1.70
7,01
3,31
6.66
.702
1.30
0.45
3.50
2.00
20.3
2.40
080
8 50
3,40

12.05
5.40
080
6,90
8.50
8.80
2.35
1,90
4.10
3.55
3,20
8,20
350
.'.80
3,25

16.00
3.70
4.35
I 80
1,00

53.50
2.10
1.07
1.35

10 50
060
0.29
260
2.50
1.60
4 50
4.30

2.
2.70

60
7,00
3.31
6.65
660
1,25
0,45
3 45
200
2.02

40
0.80
B.50
3»5

11.50
5,40
080
6,90
B.50
650
2.35
1.90
4.10
3.55
3.20
6.00
3,50
7,80
3,25

16.00
3.70
4.35
1.80
1.00

53.50
1.90
1,07
1.35

16,50
0.60

29
260
2.50

60
4,50
J.30

28.00 28.00
21.00 20 40

0 77
29,01
0,28
0.70
0.70
0,60
1,16
1.30
0.95
4.10
0.90
3,10
0 95
1.00
2,50
5.30
2,00

13.00
2.50
0.45
3.20
485
0 52
056
4,70
8,50
5.70
5.70
3.20
0.55

10,20
0.50
2.50

0.77
29.01
0.28
0.70
0.66
0.60
1.16
1.25
0.85
4,10
0.90
3.10
0.95
0.99
2.50
5.30
2.00

13.00
2.50
0,45
3.20
4,85
0.50
0.55
4,70
6.50
5.70
5.70
3 20
0.55

10.10
0.50
2.50

0.80
0.68
0.27
7,08

5001
0 65
1.84
1.15
0.50
0,90
2.49

40.00
0.66
2.80
2.71
1.64
7,00
3.31
665
6 64
1.26
0,45
3.48
2.00
2.02

40
0.60
8,60
3.20

11.58
5.40
080
6,90
8.50
8.83
2.35
1.90
4,10

59
3.20
806
3,50
7.80
3,25

17,01
3,70
4,35
1.80
1.00

53.50
2.00
1.07
1.35

16,50
0.60
0.29
2.60
2.57
1,60
4.50
4.30

28,00
20,78
076

2901
26

0.70
0.70
0.60
1,16
1.27
0.90
4,13
0.90
3.10
0.95

00
2.51
5.30
2.00

13.10
2.50
0 45
3,20
4.85
0,52
0.59

70
8.50
5.70
5.70
3.25
0.55

10,29
0.50
2.50

0 80
0 70
0.27
7.10

50 01
0 65
1.95
1.15
050
0»0
7.49

40,00
0,67
2,85
2.72
1,70
7.01
3.31
666
7.02
1.30
045
3 50
2,00
2,03
7.40
080
8,60
3.40

17.05
5.40
0.80
6.90
6,50
9.00

35
1.90
4.10
3,65

20
8,70
350
7,80
3,25

11.10
70

4.35
1.60
1.00

53 50
2.10
1.07
1,35

16.50
060
029
2,60
2.60
1.60

50
430

28.00
21,00
078

29,01
0.2B
0,70
0.70
0 60
1.16
1,30
0.95
430
0,90
3 10
095
1.00
251
5.30
2,00

13,10
2,50
0,45
3.20
4.65
0.52
0.62
4.70
8 50
5.70

70
3.30
0,55

10,50
0.50
2.50

0B0
0 68 » I

27
7,10 +1

50.01 • 0
0,65
1,90 -5
1.15 -4
0.50
0.90

.•>
40.00

0,65 7
2.82 +0
2.71 +2
1.60 -5
7,00

31 +31
665
6,60
1.25 -J
0.45
345 I
2.00
2.02
2.40
0.60
6.60
3.15 -7

11.50
540 -0
0,80
690
850
8,50 -5
2.35 -2

90 -2
4.10 +0
3.65 *7
320
800 7
3.50
7.80
3.25 -2

17,10 t 10
70 +1

4,35 -I
1.80
1.00

53,50
I 90 - I 7
1.07 -10
1.35 -15

16.50 + 3
0.60
0.29
2.60
2.60 » 4
1,60 +3
4.50

30
78 00
20.40 +0
0.78

29.01 + II
0 28
0,70
0,66 -2
0,60
1.16 -9
1.26 -7
0.90 - 10
4.30 ? 19
0.90
3,10 +6
0.95 -4
1.00 -1
2,50
5,30 -0
2,00 -4

13,10 -3,
2.50 + 16
0,45 -4
3.20
4,85 -I
0 50
0.62 ? 12,
4.70
850
5.70 +0,
5.70 +0,
3,30 +4
0.55

10.50 +1
0.50 + II,
250

4 I 200
100

I 500
I

I 000
2 504

33
3
5

490
50

I 840
36 U5

112
I 781

19
500

8
II

« 121
355

,4 200
120
361

86
85

5 040
6417

49
I 218

14
20
10

5 464
53

5 1 795
500

I 250
100

4 103
8?0

21
500

3 4290
72

» 000
I 891
3 653
209

3 200

B
100

2 603
2000
I 733

0 5 096
150

21
3 142

30
857

4 428
3

550
8

9 J000
37
I

7 404
0 4 266

600
2 450
100

0 5000
7.100
268

9 3 250
7 263
c I 275
2 100
2 1.112

4 100
1113
921

II 310
502

25
I 000
564

7 3677
I 055
6 930
I 100
2400

P»,d96o Ag, pn |,73 I 73 1.73 1,73 1.75 100
IWio pn 2.20 2 20 2.20 2.30 7 20 200
Ptl Ipxungo on 2 10 2.10 2.10 2.10 2.10 -4,5 6fl
F»i lp.ronço on 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 4 68
P»i ifionça pn 3.31 2.30 2,30 2.31 2.30 -4.1 47
Pw lp..ango l» 2.55 2 55 2,55 2.55 2.55 -1.9 200
»V".*i,o, pn 3 30 3.30 3.30 3.30 3.30 122
(Víoíxot pp 4 60 4 80 4.95 5.00 4 97 •7.4 10 179
PíwwM pp 0,63 0,52 0.37 0.63 0.52 2 000
P^r Broului op 0 55 0.55 0.55 0.55 0.55 » 3,7 500
Pi-al». op 1.80 1.75 1.76 I.B0 1,75 +2.9 8 155
P.rail, pp 1,60 1.60 1.60 1.60 160 —1130
Polo' P" 14.00 1400 14.00 1400 14.00 -6,6 53
Polo, on 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 8.3 274
P'«m«w po 0.50 0 50 0 50 0.50 0,50 500
P,om.lal pp 1.00 I.OO 1,00 1,00 1.00 -4.7 2 392
Bool on 5,80 5,80 5.89 5.90 5.90 1.6 5)6
Oaol pn 5 80 5,80 5 80 6,01 6.00 3 32o
Ihwl pp 7.90 7 90 7 93 8.50 8.00 +7.5 2 234
Paal pp 6 10 6.10 6.10 6.10 6,10 11,4 673
B»ol Cio Inv on 7.20 7.20 7.20 7,20 770 -0.2 1
R»ol Co Inv pn 7,30 7 30 7.30 7,30 7.30 '0.4 415
Raol Oo Inv pp 7,70 7,40 7,61 8.60 8 60 «8.8 3 667
R«vjl Con» pn 9.07 9 07 9.07 9.07 9 07 28
Uso) Con, pn 9.07 9.05 9,06 9.07 9 05 0.2 39
R»al con, on 9.80 9.80 9 80 9 90 9 80 -2.0 206
R«ol da Inv on 7.65 7.65 7.67 7.70 7.65 357
Rwl o> Inv pn 8.00 7.65 7.74 8 00 7.65 -4.3 261
R<kjI o. Inv pp 8 85 8,70 6 76 8 85 8,75 -2.7 1500
B»ol Pon pn 7,40 7.40 7.40 7,40 7.40 129
Bpol Port pn 7.40 7 40 7.40 7,40 7.40 718
doai Port pn 7.10 7,10 7,10 7.10 7,10 -0.6 23
S«l Ipiiongo pp 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 +0.8 150
Sod,a Av,cot pp 3,50 3 50 3.50 3.50 3.50 369
Sódio Concoi op 4,70 4,70 4 70 4.70 4 70 6 304
Sod.oCo.KCPP 3.82 3.82 391 4.00 3,02 +3.110460
Sod.o Jocuob pp 6 00 6,00 6 00 6.00 6 00
Sod.o CWa pn 1,00 100 100 1,00 1,00 185
Som.lri op 3.70 3.70 3,70 3 70 3,70 3 235
Samuy pp 1,50 1,50 1.50 1.50 1.50+15,3 300
SíMmw» pp 1.35 1.35 1.35 1.35 1,35 +3.8 175
Sooio l"dl pn 1,70 1.70 1,70 1.70 1.70 +6.2 50
S«mp op 0 80 0.80 0 80 0.80 0.80 80
Sharp pp 4,70 4.65 4.69 4.70 4,65 -2.5 630
S.d Avinort» pn 0 60 0.60 0.60 0,60 0,60 38
S,d Aíonon» oi> 1.30 1.30 1,30 1,30 1.30 30
Sd Açcno". pp 1.40 1.40 1.41 1.45 1.40 4,1 2 509
S.d Guoiio pp 0 84 0 80 0 82 0,84 0,80 130
S.d Nocional pn 0 50 0.50 0 50 0.50 0 50 4
S.d Sioaiond pp 1.45 1,40 1,44 1.45 1.45 -3.3 2 076
Souio Our op 19,60 1060 1960 19.60 19.60 >-0.2 2 780
Slo Olimp.o pp 0 64 0,64 0.64 0.65 0.64 -3.0 3 211
Sudaman, on 1,50 1.45 1,45 1,50 1,45 -3,3 12261
Svdome,,, pn 120 1.20 1.20 1.20 1.20 II
Surono pp 7,20 7.20 7,21 7,25 7.25 -3,3 2O0
1 Jon« pp 177 1.77 1.98 200 2.00r2».2 500
teko pp » 90 1 85 1.87 1.93 1,90 + 9.1 4 560
lolori on 0.73 0.73 0,80 0.81 0.81 +3.8 4 740
Idloil pn 4.76 4.76 4.76 4,76 4,76 I 9
Itlnp oa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 12
lelmp om 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 -2.1 15
releip pa 6.95 6.70 6.99 7.00 6.70 159
t»lo>p pn 6.61 6,60 6 60 6 61 6,60 • 0,1 45
tiomtxo»,! pp 0.50 0.50 0.50 0 50 0,50 -3 1874
liocion op 11.00 11.00 11.00 1100 11.00 +4,7 14000
Un.lonco pn 1,75 1,75 1.75 176 1,76 +0.5 1138
Umbonco pn 1,75 1,75 1.75 1.75 1.75 671
Un.boncoon 1.86 1.85 185 1,86 1.85 766
Umbonco pp 2.00 200 2.04 2.10 2.05 +2.5 1.349
Umbonco Inv on 12.00 12.00 12 00 12.00 12.00 120
Un.poi pp 7,00 7,00 7,00 7.00 7,00 -0,7 500
Un.poi pp 7 00 6.80 6 91 7.00 6.90 -2.1 2,220
Vola II Doca pp 7,50 7,50 7,70 7,85 7.55 -0.6B012
Vong on 0,62 0,60 0.61 0.62 0.60 202
Vong pp 067 0.65 066 0 68 0.66 +1.5 3015
V,di S Marina op 13.00 13.00 13.00 IJ.OO 13.00 200
Vulcabro» pp 4.13 4.10 4 12 4.15 4,15 +1.2 3 240
Whil Martim op 1.69 1.59 1.60 1,60 1.59 -0,6 4 499
íon.ni oo 0.34 0,34 0,34 0.34 0.34 25
Zanini pp 2.20 2.20 2.2» 2.25 2,25 +6.1 2 950
2on.n, pp 0.4B 0 48 0.46 0.49 0.46 - 2 600
2iv, pp 2.55 2.50 2.54 2.55 2.50 - 5 I 200

Opções de Compra
Código A400 Obioto
OBB9 BB PP C24
OPT5 PO PP C28
OPI3 PET PP C2B
OPI7 Pfl PP C2B
OPI8 Pfl PP C28
OPM5 PMA PP C34
OPMI5 PMA PP C34
OV19 VAI PP INI

Série Ouant. (mil)
ogo
ogo
ogo
Ou»
ogo
ogo
Out
ogo

19.00
7.00
6.00
6.00
5.50

11.00
11.00
6.00

26 000
105.100
174 000

26 700
17200

200
2.200

140.000

Abart.
3.00
0.04
0.10
0.57
0.21
1.00
2.60
2.65

Mad. Ult
2.60 2.20
0.05 0,06
0.11 0.13
0,54 0.55
0.21 0.25
1.00 1.00
2.63 2.70
2.52 2.10

BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE

Nova Iorque — A Bolsa de
Valores de Nova Iorque so-
freu ontem sua segunda bai-
xa consecutiva, principal-
mente nos setores de alta tec-
nologia e transportes. O volu-
me negociado foi de 78 mi-
lhões 410 mil ações, em queda
diante dos 100 milhões de
ações de anteontem.

As ações de empresas de
tecnologia começaram a cair
anteontem. diant« das infor-
mações de que a IBM apre-
sentaria seu novo mlcrocom-
putador de uso pessoal a Io
de setembro, o que poderá
acirrar a concorrência e pre-
judicar os resultados das de-
mais companhias dessa área.

iHovo Iwqu-a — fo- i
tonque, ont«m

•rg. ¦ '<• o M4d»o Dow >.»¦•** no folio de Va<orM d* Novo

Açóei Abertura Mo umo Mínima Chãmente
30 Induimou 1.228.57 1236.58 1211.74 1316 35
20 Iroruport*» 574.58 578.53 560.95 562.46
15 Serviço» Publ 131.98 132.80 130 68 131.26
65 /Xrfim 489.B8 493,11 481.93 483,63

roron
dóJores
Aiftolnc
«Aicon Atum
AíliedCNsm
AHuChalm»™
Alcoa
AmCynamid
Am tel & tal
Amf Inc
Asarco
Atl»«hfiecki
AvcoGxp

ÔenCp
Batlileham Stsari
Boainq

o* i*gum»*s os preço* feujtf do So-ito de Vakxe* de Novo leque, omwn, em

34 BoiJaCoKOo)» 36 3'4 Com SataHita 36SU
36 1/2 BordWatner 47 3/4 ComEduon 22 7/8
521.<2 Bnjmwtck 401/"? ContinentolOil 281/8

16 BourrougHjCorp 523/4 Contro-tDato 541/4
405/8 Campbal! Soup 501/2 ComingGkm 773/4
48l'o Conadian 393/4 Cpclntil 36 l.fl
^0 1/2 Co*erj>i»orTroc 44 l/Ti CftswnZef^rboch 29

^1 c&~ n& ££^r "£
ChryilarCotp 26 5-B Eaitwn Ai, 9

20 OKorp 37 1/4 Emt/rtonKodalt 713/8
22 .M CocoCoia 475^8 6' f-^mo Compcmyn
44 3 GcigataPoIm 215 19 1*}

fasmory
Emon
Fi restos
Ford Motor
GtjnDynamlc»
Gen Efwtnc
GenFoodi
GenMotof»
Glf
Gen Tir»
Ge-iyOI
Galeno
Goodnck
Goodyear
Grocew
GtAil&Poc
CulfOil
Gult&Wejlam
IBM
Ini Pope»
Int Tel & Tal
Johniori & Johníoo

44 3/4
KenneeottCop 28 3/6
litton In-oW 62 $&
lotliheedAift ||)
iTVCorp 14 1,4

76 1/8
361 '8

19
601/2
54 5'8

51
45 5/8
74 3/8
451/2
33 3/8
67 1/4
44 1/2
381/4
29 7/8
45 1/4

13
37 1/4
271/4

122
53

45 1/2

Monafoct Honover
38 5/8

McOoneil Doug 61 i/2
Mair.ii 95 7/8
Mobil Oi! 30 5-8
MonuntoCo 961/2
Nqb-vco 36 7 8
NotDiltilliert 27 l/B
NCRCorp 1215/8
NLInduit 181/2
s •¦—- '¦ Ai ri i nei

47 5/8
Occidental Pet 23 58
CMinCorp 291/2
Owvni lllinoli 35 1/4
PocilkGcn&EI 151/8
Pon Am World Air 8 lt
PannCentrol 61 1/8
PejpiKoIne 34 1/2
**n»Cha- 403/4

(HilllipMorH» 5*1/2
Ph>i|.p»l*i 351/4
Polon>d 28
ProcterGambla 52 l/S
BCA 28»/2
feynoldltnd S»
8a»motd«Met 33»'4

Rockwell Inll
So.ol Dutch Pat
Safeway Str*
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell O.I
Singcr Co

31
46 3.8
251/4
26 3/8
4258
45 3/4
27 3/4

SmilhkelineCorp 68 1*4
Sce'»yRand
StDOilCol.l
STOOil Indiano
Stown
?eleáyn«
Tenneco
Te*oco
Te<o« Instruments

108 »'2
fentnw 331/4
!rar>sWortd Air 37 1/4
UntortCotb-de
UnítOyaí
United Bronch
UStooW»S«*
US Steel
WettUn«yiC<yp 431/8
WeUhBect 47 M
Wa>fworth 36 3.4

42 1/4
373/4
51 1/4
44 1/4

161
40

361.2

671/4
15

21 1/2
16 5/8

25

ÍNDICE imwi
INPC - Abril: 7,73'r., fl mt-w» 52,0". tm-junta o* miiarto»
dt* junhoi; 12 mcw»; 114,0'",, Mulo 5,93'S, fl mese» 55*?i-
(rt-HluiUa (»« milarlos de Julhoi. 12 meiM 113,41'í ; Junho:
o,84"i. U •im**k**i B!),'!"* (rmJuiU M MilarifiH de agosto); 12
mete* 112.10%.
AluKiirl rr»ld*ncl»l - Junho 103,'l'*. Julho. 102,70'»;
AgOStO HU.7'1 (de Janeiro a Julho o aluguel (oi corrigida
|M»r WMI dó INPC de dol» mem'» unte» da renovação do¦•ontrato, a partir de BgOftO, o reiijiitiie umia por bue HO",
do INPC de dol» nie«e8 antes da renovação do contrato, 0
mesmo ocorrendo nos niurui-i-, semeatralsi O aliuniel
Comercial * reajustado pela correçío monetária anual do
mês
Salário mínimo - CrS 34 778.00 m partir de |» 5)
Inflação UOPl - Abril: »,2'"< 13 238,6i. no uno 30,0",. 12
meses: 117,4'í, Maio: 8,7% (3.453,71, no ano 41)". 12 meses.
118.0'?; Junho: 12.3% (3.880.011, no ano 07.3",. 12 meses
127,2%.
ICV llndlce do Custo de Vldal - Abril 8.3". 12 803,9»; no
ano: 37.4%; 12 meses; 118,31; Maio 0,0% (3 092.81; no ano
40,9".; 12 meses: 110,2%; Junho. 11.1". (3,438,5); no ano
02,2'í; 12 meses: 12S.8%
ICC (Índice do Custo da Construção) Abril 4.1%
12 758,8»; no ano; 37,4".; 12 meses 103.1".. Maio 7,2%
(2 085,41; no ano; 41.3%; 12 meses 10fl,8ri; Junho; 5.1%
(3.130.31; no ano. 48.4",; 12 meses 109.5%
Correção Monetária — Junho. 8".. no «no. 54,44%; 12
me.ses 125,0";; Julho 7.8%; no ano: 80.0",. 12 meses
130,4%; AkosIo: 0%; no ano: 81,81".: 12 meses 138,949»;
ORTN - Mnlo: CrS 3.911,61; Junho: CrS 4 224.54; Julho:
CrS 4.554.05; Agosto: Cr$ 4.903.01.
UPC — Io out/31 dez: CrS 2 398.55; no trimestre 21.30".; 12
meses: 95.53%; 1" Jan/31 mar'83: Crt 2,910,92. no trimestre
21,4%; 12 meses: 110,21%; Io abr 30 Junh/83 Crt 3 588.83;
no trimestre: 23.38'?;; 12 meses 113.2%, I" jul30 set.83
Crt 4.554,05; no trimestre: 2fl.0'?,,; no ano 89.87%; 12
meses: 130,4%.
Correção Cambial — No ano: 140.186'.: 12 meses
234,917-X.
Dólar - Compra: Crt 808,88. Venda: Crt 611.92 (a partir
de 29071.
IMlar paralelo — Compra: entre Crt 850.00 c Crt 880.00;
venda: entre Crt 900.00 e Crt 91000
Ouro — Cioci Itel.: 224-10871: compra Crí 12 000.00.
venda: Crt 12.000,00. Goldmine (tel 224-1970); compra
Crt 12.000.00: venda: Crt 12 700,00, Degussa (tel.. 252-
0235c compra: Crt 12.408.00: venda: Crt 13 200,00; KDG
da Amazônia itel: 10111881-9128): compra Crt 12 130,00;
venda: Crt 12,700,00; Ourinvest (tel.: (01 li 283-03881 com-
pra: Crt 12.100.00: venda: Crt 12 750.00; Saíra (tel; 210-
33551. compra: Crt 12 300,00, venda: Crt 13.000,00; Auxi-
liar: compra: Crt 12.300.00. venda: Crt 13 000.00 ipreços
por uma grama de ouro para lingotes de mil gramasi
Taxa overnlght — (médias SDPi: No dia: 14.455".; soma-
na anterior. 10.69".; mês anterior: 9.95%.
Prime rate — Entre 10"r e 10.5%
Libor - 10 5 8.
MVK iMaior Valor de Referencia) - Crt 17 106,90
UFERJ (Unidade Fiscal do Rio de janeiro' — Crt 6 800,00
ipara cálculos de pagamentos de taxas, tributos e
multas).
IBV imedioi — 8 617 11 1.1% i; fechamento; 8 6081 0.1", i

ÍGoldininel

w.^TT..»» Av RioBmiko

SERVIÇO FINANCEIRO

Ni

Our-
Londres, Rio • Soo Pauto — O

o-jnj ca»o um pouco efn Londres.
ond*i (ecfKKj o 424.7*> o^olann a
o*Y,a Fechou coíti olios e bo» sos »-a

m#r<odo Interna Wois Oi 200 o

grama poro o Safra- itvjhewio

pora o Auxiliar e Dogusso, *v"
bcima da Cr$ 100 paio OunnvMl,
Goidmin* e KDG rta Am07Òn*a.
Em boi*o dc OS 150 paro Goci.

Taxas de Câmbio
Meodai
Dólor
Dókir australiano
libra
Coroa dirK>maiqueso
Corco iXMuegu«sa
Coroa ILXKO
Dokir cot-iod*---»»
Escudo
florim
franco beíga
FrorWO f'ar»cèS
Pranto SUKO
t«n« jOpon-As
Ura itadano
Marco
P*»s«»a
Hal.m

Compra
5ío.°4
522.60
007,41
tl.il
80,706
76 051
481,56
4.9576
202,17
11.261
75.107
274,77
2.4650

0,36129
225 81
3,0050
32.000

As taxas OCima íoram ftnodos onlern.
tÓhSOfTI do Rro. no ftKfxjmonto du me

GOLDMINE
éouro

•19/0

>va correção reduz
negócios com LTNs

A expectativa quanto â divulgação dó novo índice de
corret-ilo monetária — as previsões das Instituições Qnan-
celras ja situavam em s^r a variaçüo do índice na virada
de julho agosto -- manteve o mercado aberto pratlcamen-
te parado ontem, còm relaçào às operações dè cumpra e
venda de Letras do Tesouro Nacional, cujas cotações nào
tiveram alteração sobre a véspera. A correçào monetária
mais alta tem Julho o índice foi de 7,8%), entretanto,
aumentou um pouco o interesse pelas ORTNs i Obriga
çoes Reajustâveis do Tesouro Nacionali. cotadas a
108 32' < e 108.51*1 do valor nominal do mès para compra e
venda dos títulos que vencem em novembro de 87 Os
financiamentos de posição por um dia oscilaram bastante
durante todo o período, variando entre 14.80'". e 13.80'",
ao mes, com a atuaçáo do Banco Central para regular o
nível das reservas bancárias. Segundo a Andima. os
negócios com LTNs somaram CrS 1 trtlhào 197 bilhóes e
com ORTNs. Crt 4 trilhões 720 bilhões.

Interbancário
O marcado .'•¦rvbancorio de

camb'0 para ronfro-os prontos foi
paxurodo, com volume fraco de
r*e9ocos fe»ios corn to*as de 0$
599,92 rnoiscomusóo d© ate 1,8a*-»
pora chegues e telegramas O
bancário futuro tombvm fo< pro-
cuftxio, com voiume *eguk>r on
negócios reaii/ados com tatos de
OS 599.92 moi, 7.5S, a 8.0% ao
met. pora connu'cs de 30 e 180
d>as.

V«ndas Rvpait* Cobertura
599.02 507 B4 599.33
531.62 523.30 531.10
922.62 008.78 021,71
63.872 62.047 63.800
82.028 80.827 81,947
78.210 77,067 78.133
489.73 482.78 489 25
5,0418 4 9650 5 0368
205.49 202 47 205.29
11.464 11.278 11.453
76.427 75.310 76.352
284,55 280 19 284 27
2,5056 2 4687 2,5032

0 3B757 0.38IBo 0 38719
229.55 226 15 229 32
4.0623 4.001 4.0583
32.695 32.138 32.663

•m ciu/e-ros, pelo Banco Central, às
iluda de Cômb»a brasileiro.

MERCADO
\ EXTERNO

'¦ ' ¦" ' "¦ MP

Çjtotfm tavíai nai holxu rt» V*.ío.*w.
Ho» rta l.lx*ax/u Una \.mt,* , u»^,«
<r*ftt*m . .  - . ^ ^
M*a lachamanta OxllofAa »(«.»•

AÇUCA» |N|)-_
Ou<
Jon
Mor
Mal
Jul

11,36
II.»
12.35
12 37
13.11
U 18

»í) 16
'0.13
•0.1»
»0,J7
?0,29
•0 30

4 64V

Ml
30 WI
«5*0
2 444

112 <"•! Iitot/ãntiwo, (iwmi oa USM.bro
peso

AIOOOÁO INI)

Oul 79.45 .0.20 2 122°" «><' -0.25 21 tn,T
Mo» 81.35 1025 5)44¦*»' 

<».60 «-0.15 834
Jul 8170 ,0,10 617
Ou» 77 08 .008 J60
50 mil l.brat/coMioio, umn da UlilMilya
peso

CACAU INI)

Sai 2 306 .56 6 254
D»/ 2 348 .56 9 897
Mo' 2 340 50 6 958
Moi 2 350 -30 I 826
Jul 2 365 30 I 176
Va' 2 375 -27 I 09J
10 f mèrricos/oofuroto USVt métrica

CA« (NII

Sai 12674 -0 17 4 251
0a« 126.01 -0,15 2203
Moi 124,55 784
Moi 122.33 -0.4 194
Ju. 120.68 ¦• 0,08 »9J
Sal 118 51 -0.12 302
3/,5 mil libras/ contrato. «•"»» rie US$A-
two peso

COBRI INII

Ago 7740 -050 40
Sai 78.15 -0,55 520J1
0e» 80 40 -0 45 34 550
Jan 81 05 -0,45 728
Moi 82 40 -0.40 9 787
Moi 83.60 -0.40 2 550
25 m,l l.brav/ cooi-oio. coni» da USU l,b>o
P*"*r)

FARELO DC SOJA IChicogol

«oo 200 20 • 4 .10 0 J05
Sal 201.50 .3.60 8 835
Oul 204,50 -4.80 5 5.12
Dtr 209 50 '4.50 17 287
Jon 212.20 > 4 50 5 680
Mai 215.80 -4.10 1980
100 «contrato. USVt

MILHO (CWcogo)

5" 322 3/4 -6 27 906
Dai 32B 1/2 * 7 1/2 84 394
Mo- 338 3'4 * 26 423
Ma, 345 1/4 • 9 1/4 6041
Jul 347 3/4 * 10 5 283
Sal 330 1/2 • 6 1/2 438
5 mtl bushef/contrato, centes o> USVbu-
>K»I

ÔlfO Df SOJA (Ch.cooo)

Ago 23 86 • 0 54 8 283
Sal 23.95 * 0 46 8 469
Oul 24.09 1-0,46 6 727
Dai 24,47 .0.46 21.358
Jon 24.60 -.0.45 6 375
Moi 24 77 *0,44 1494
60 mi! fi bra wcon tinto, cent» USS

SOJA (Chicago)

Aqo ."09 1 2 H2 3/4 12 482
Vi 720 - 14 3/4 10 432
Nov 737 1/2 + 13 3/4 68 741
Jan 754 ' 15 3/4 10.162
Mai 764 1/2 - 13 1/2 3 4ô7
Moi 771 +12 1 100
5 ir».' bosiVWcanfoto. centí de USVbuibel

TOGO (Chltogo)

SÍi 371 1/4 M! 16*87
Dai 389 1/4 . 8 1/4 29 29J
Moi 397 3/4 ? 7 T4 6 369
Ma, 398 3/4 *7 1/4 2 1J0
Jul 383 .6 I 338
5 m-1 busheU contrato, «t»nts de USV

londnn — Lit^raA rnétrvca
r\Sm% recnoiiierwO Oxlloce*

AÇUCJLR

Ago 178 50 177
Oul IB6.40 IS6.40
Dai 192.25 191.73
Mot 200.25 200.10
Mo, 203.50 203

CACAU

Jul 1650 1640
Ser 16*0 1657
Dni 1682 1681
Atei 1659 1658
Moi 1658 1650
Jul 1654 16-15

CAFE

1665 1660
S.i 1655 1653
Nov 1633 1632
Jon 1609 1607
Moi 1581 1580
Moi 15ò3 i í>A0

Metais
Cútoçdes dos Metoll «m tONÜRÈS. ontem.
Alumínio
o v>io » 011.5 I 012
If*» m«K.l I 039 I 039.5
Chumbo
o vnio 261.5 262
i'*> n-aur, 271.5 272
Cotx» (CA1HODES)
6 viilo I 087 1 089
ir*i ™« 1113 1114
Estonho (Standart)
à vuw 8 575 8 580
tfé* í^eses 8 6?5 8 o30
Estanho (H.gt^-ode)
6 vulo 8 575 8 585
inh i»ie« 8 630 8 635
Níquel
à viyo 3 145 3,155
'nS iníve» 3 228 3 232
Piola
ò v,»lo 803 804 5
itíi -x>txcx 823 824
Zinco
O v>»« 510 Sll
Inli nwrvx 525 25 525,50
Nota Alumínio, Chumbo. Cobre. Estanho,
Níquel e Zinco — em libtas pc lonelcwtos
Prata — em penee por trov (3t.'03 qr*s )

AÇÕES
C/\MBIO

OPEN iMARKET

tncaf corretoro
f-nipiesa do (íiudo
Inter «continental de cofe s.q.
Rua Sao fck-nto. 8 - 2o ancW RJ
Tels : 296-2022 (PABX) e 253-0572

Bolsa de Mercadorias de São Paulo

AIGODÀO SC! GORDO

Matai

Oui
Dai
Moi
Moi
Jul
Oui
Total

Cai
•m At>erto

10

Fact,.

I90O0
21 000
22 000
23500
24 500
25 500

Neçooos
Roaliiodoi

Contrate Negòcras
am Aborta Ma. Min. Fach Saolitadal
Aoo 50 9 600 9 600 9 600 4
Oul I 118 13 000 12850 12 879 39
Dai 736 14 010 13 780 '3 845 99
Fov 158 15750 15560 15641 18
Abi 421 17916 17 700 17916 112
Jun 336 19 88o 19 700 WS86 222
Aoo 205 25 19o 25 130 25 196 57
loiol 3 024 556

Cotoçôo em C'.W.5Ko, — V#rtodo F»rme CotaçAo er" OV 15 kg, »sAercodo feyutar

OURO

Sai 1180 40 800 40 670 40 840
Ciai 873 48 3o0 48 360 48 400
Moi 70 59 300 59 200 59 200
Mo. 51 68 800
Jul 46 29 150
Sai 90000
Totol 2220

Co*o*s6o e*n C'S-socü õe 60 Kg — Merodo fsta«*i

Aoo 515 12850 12750 >2'60 II
Oul 605 16.000 16 000 15 990 I
Dai 870 20 190 19 900 20 105 • 140
Fov 502 24 400 24 200 24 350 87
Abi »»0 29 900 29 750 29 960 1»
Jun lll 36 550 34 300 36500 !J
Aoo 59 44 200 44 200 44 300
totol 2.772 mo
IHçoi oor um gtoma. Uiudoda da naçoc-ol tnqc-n o» 250
g^ofTKts. oo* contato Me-rode es.to%»*

OURO

Ago
Oul
Dai
Io«q1

2
15
9

26

12700
16100
19700

^•vM o» um gramo U^dotla Sa ^ „ l.not»-, «. i nnn
gio-mo^ oo- ww, «._„.». .o,^00* 

l",»e*-**-*-i ' 000

678 9 805 9 SOS 9 WS I
325 1! 525 M 4«0 I» 525 124
948 13835 13935 '3835 >2»

56 15 145 15 145 15 145 2
177 1746» 17465 17465 J
34 19»»5 »98»5 I9»»S f

21 690 -4

•ton
Mai
Mo*
Jul
Sm
loto! 2 JÍ9
Cotação ••"«¦• C-J.6C Kcj -- Mefsodo h't*m

-4
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Novo decreto vai fixar produtividade zero para 83
Delfim afirma que o
país vive processo

Soo Paulo — fucnundo Pti»ira

livi dade renegociar (
Brasilia - O Ministro do Planejamento,

nelfiin Neto, ora entrevista ao programa Bon»
Din Brasil, da Rede Globo, afirmou ontem que
OiBrasll vive um processo rie renegociação da
divida, ao respondei' n unia pergunta sobre o
atunl processo de condução das contas exter-
nas brasileiras O repórter indagou se haveria
uma "monitoria negociada". Ele respondeu:

—. Nos sempre vivemos uma negociação. E
o que e mais importante: nos procuramos um
caminho, e temos sofrido alguma critica, por-
que e um caminho relativamente civilizado,
que è o caminho cie manter o sistema fundo-
nando.

Alertado para o fato de que economistas
como o ex Ministro Roberto Campos e o Profes-
sor Celso Furtado, ja propuseram a moratória
como saída nara o problema do endividamento
externo. Delfim explicou: "O próprio Celso e o
próprio Roberto sao pessoas da maior c.oinpe-
lei.cia. Freqüentemente, o que eles falam já
esta sendo leito. Imaginem nos estarmos viven-
ao todo este tempo sem termos realmente
postergado pagamentos, sem termos entrado
em contato com os banqueiros."

Em Porto Aleirre, o Ministro ria Industria e
do Comercio, Camilo Pena. declarou ontem que
a inflação, "no nível a que chegou, é realmente
um escândalo nacional" e que seu declínio
dependera do empresário: "Se ele se empenhar
em aumentar a produção para baixar custos,
vamos reduzir a inflação!'.

CNI critica redução
de salários e quer
economia reativada

A redução dos salários, numa economia
com três anos cie recessão, dificilmente conse-
guirâ ajudar no combate ao desemprego e à
recessão, ja que haverá "uma expressiva retra-
çao do consumo, que fatalmente aumentará os
índices de capacidade ociosa, ja bem elevados",
adverte documento elaborado pelo Departa-
monto Econômico da Confederação Nacional
da Inriust ria sobre as ult imãs medidas anuncia-
das pelo Governo, a 13 de julho.Na hipótese de um INPC de 55% nos próxi-
mos quatro semestres, a perda da renda real
rios assalariados ficara em torno de 2591. caleu-
Íamos economistas do Departamento Econo-
mico ria CNI, entre os quais figura o diretor de
pesquisas do Instituto Brasileiro dc Economia.
Julian Çhacel. "Nem socialmente e muito me-
nos economicamente e justo que o.s rendimen-
tos do trabalho e aqueles derivados das atlyida-
des realmente produtivas continuem a ser os
mais penalizados", diz o texto.

Para a CNI. "a superação da atual crise terá
que ser via recuperação ria economia e nao peloaumento da recessão". O texto qualifica de"precipitadas as ultimas medidas tomarias peloGoverno e diz que elas talvez se incluam "den-
tre os custos de um prourama de renegociação
da divida externa incorretamente administra-
do", que apenas aumenta o grau de incertezas.

A posse reuniu Queira: ti" a esquerda), Macedo. Lázaro Brandão e Roberto liornhuusen

Idéia de Beth Mendes agrada a Macedo N
Sáo Paulo - O projeto rie alteraçáo rio

13° salário, que será apresentado no Con-
grosso pelo Senador Roberto Campos
(PDS-MTi no inicio rie agosto, foi recebi-
do pelo Ministro do Trabalho. Murilo
Macedo, com "mais simpatia", após a
incorporação da sugestão ria Deputada
Beth Mendes iPT-SPi que dá condições
ao trabalhador dc optar pelo depósito
mensal das parcelas em caderíeta de
poupança, Macedo talou na posse ria no-
va diretoria cio Sindicato rios Bancos rie
Sao Paulo. Paraná e Mato Grosso.

O projeto origina! do Senador (que
previa a Incorporação de um duodéctmo

do 13" ao salário mensal) recebeu a minha
repulsa, meu repudio. Tive ojenza pelo
projeto original, Mas agora, com a suges-
tao de Beth Mendes, o projeto parece
mais simpático, o que náo quer dizer queeu seja a favor. Vou examina-lo e estudar
bem, mas esse é mais simpático - garan-
tiu o Ministro Murilo Macedo Em relação
a novas modificações na política salarial
este ano, assegurou: "Náo tem nada pre-visto, que eu saiba".

Critica da estatização
O novo presidente do Sindicato dos

Bancos, Paulo dc Queiroz i Banco Anto-

nio dc Queiroz), fez uma condenação do
intervencionismo estatal na economia,
propondo a sua redução, no Brasil, "a
termos aceitáveis". Destacou que o Esta-
rio deve estar presente apenas onde a
empresa privada nao tenha condições de
exercer as suas atividades.

Frisou seresta a filosofia adotada pela
Constituição brasileira e preconizou queas instituições financeiras do pais se
conscientizem disso e se empenhem em
manter a coesão e a unidade em torno
desses princípios Paulo rie Queiroz suce-
rie a Lázaro de Mello Brandão iBradesco),
que ocupou a presidência do Sindicato
nos últimos 13 anos.

Carlos Max Torres
Brasília - A volta Inesperada ao Bra

sil da missáo do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMIi ja provocou nova restrl-
çao na arca rio salário, revelou um gra-duado assessor do Ministro do Planeja-
mento, Delfim Neto. A medida vra iinuti
ciaria nos próximos din..: O Presidente
Aureliano Chaves assinara decreto esta-
belecendo que o inaice de produtividade
para os dissídios coletivos de salários no
período agosto dezembro de 11)83 serã
Igual a OS.

Segundo a ultima versão do decreto
em estudos no Palúclo do Planalto, a
fixação do Indico zero para a produtlvidadc rios salários nos próximos cinco meses
decorre dus resultados preliminares <"H1-
dos pela Fundação Getülío Vargas f FOVi
sobre as contas do pais em 1982. De
acordo com estes resultados, a variação
do Produto Interno Bruto (PIB) ano pas-sado, levantado pelo Centro cie Contas
Nacionais do Instituto Brasileiro dc Eco-
nomia tlbrei. levou a uma qu^^ÇA-jTnnrenda per capita rio brasileiro no decorrer
de 82.

O decreto, revelou um funcionário do
Palácio do Planalto, remilamenta o Para-
grafo 3" do Decreto-Lei 2.045 de 13 rie
julho iciue fixou os reajustes salariais
para todas as categorias de trabalhado-
res com base na variação de 80'r do
INPC). No decreto-lei, cuja tramitação no
Congresso começa na primeira quinzenadc agosto, existe uma brecha pura sindi-
catos de trabalhadores e entidades patro-nais negociarem o.s índices de produtivi-dade. com a ressalva de que devem limi-
tar-se a variação per capita cio Produto
Interno Bruto ocorrida no ano anterior

Um colaborador direto do Ministro do
Trabalho. Murilo Macedo, explicou que a
medida acaba com qualquer possibilida-de de haver negociação direta entre pa-tróes e empregados, relegando os sindica-
tos de trabalhadores a meras entidades
asslstenclais, conforme determinava a le-
gislaçao salarial anterior a novembro de
1979, quando entraram em vigor os rea-
justes semestrais de salários (Lei 6.708. dc30 de outubro de 1979).

O Presidente Aureliano Chaves hesita
entre duas hipóteses a ele apresentadas
pelos Ministros do Planejamento e rio
Trabalho Na primeira, mais liberal, fica
estabelecido que as empresas privadas
que. por ato unilateral ou livre negocia-
çào. vierem a conceder acréscimos sala-
riais acima dos 80'; do INPC. absorverão
o percentual adicional sem repercussão
nos preços de seus produtos ou serviços.
Em outras palavras, qualquer aumento
acima rie 80r. nào poderá representar
justificativa rio empresário lunto ao CIP— Conselho Intenninisterial de Preços —•
para aumentar o preço de venda do pro-duto ao consumidor. Mesmo nesta rúpo-
tese. as empresas estatais estariam veta-
das de negociar aumentos rie salários
acima rios 80". do INPC.

A outra alternativa estabelece que não
haverã produtividade a ser negociada
tanto para o setor privado quanto para oestatal.

A decisão serã tomada até segunda-
feira pelo Presidente Aureliano Chaves,
depois rie ouvidos os Ministros Delfim
Neto e Murilo Macedo.

O SILENCIOSO, NOVO SUPER 70
VISITANDO O RIO DE JANEIRO
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OBSERVA OS CÓDIGOS DE RUÍDO DOS E.U.A.
ECONOMIZA 20% KM COMBUSTÍVEL
ALCANÇA MAIORES DISTÂNCIAS
AUMENTA A GARGA-ÚTIL

O LUCRATIVO SUPER 70
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Governo determina paralisação da Ferrovia do Aço
Belo Horizonte — A construção da Fer- *•*

rovla do Aco. iniciada em fina de 1074. será Copuio ^~ . 
Belo Horizonte — A construção da Fer

rovla do Aço, Iniciada em (ins de 1074, será
mais umu vez parullsadu. A Engefer — Em-
prvsa de Engenliaria FeiTovlnriii, do Minis-
terio dos Transportes, enviou comunicado
àa construtoras determinando a paralisuçflode todas a.s obras a cargo dessa empresa na
Ferrovia do Aço u purtlr de 1° de ugosto
(segunda-feira), O telex-clrcular, datado do
dia 27, e asslnudo pelo diretor Joào de Lima
Acloll, coloca o presidente da Engefer ádisposiçáo para esclarecimentos.

Essa segunda paralisação das obras da
Ferrovia do Aço causará cerca de 5 mil
desempregos diretos e 15 mil Indiretos. Uma
fonte da construtora Mendes Júnior decla-
rou ontem que, "se confirmada a noticia da
Engefer, vamos demitir no dia Io 1 mil fun-
clonârlos". A construtora Andrade Gutler-
rez ameaça dispensar 210 dos 360 emprega-
dos que ainda mantém ao longo da ferrovia.

Divida
Em recente entrevista, o presidente do

Sindicato da Construção Pesada em Minas.
José Uuido Neves Figueiredo, revelou queate maio a divida da Engefer com as emprel-
tetras somava mais de Cr$ 23 bilhões. A
Mendes Júnior, que constrói túneis e vladu-
tos nas proximldudes de Bom Jardim (MG),
a exemplo das outras construtoras, não quisrevelar quanto tem para receber do Gover-
no. A Andrade Gutlerrez, segundo sua asses-
soria, Já estava no flnal do último contrato, a
Implantação de um ramal de 6,5 km, deno-
minado acesso a Florlano (Barra Mansa).

A paralisação da Ferrovia do Aço está
relacionada ao adiamento, pela terceira vez,
da entrada em operação da Açominas — Aço
Minas Gerais S/A, em construção desde no-
vembro de 1976, em Ouro Branco, para uma
produção inicial de 2 milhões de tonelada-
sano de aço. O projeto foi desaquecido e seu
custo pulou de 3 bilhões 453 milhões de
dólares, em 1981, para 5 bilhões 099 milhões
de dólares se concluído em setembro de
1984.

Com uma ociosidade no setor siderúrgi-
co de cerca de 7 milhões de toneladas/ano, a
Açominas segundo a última previsào do
Ministro da Indústria e do Comércio, Camilo
Penna, só deverá começar a operar no se-
gundo semestre de 1984.

Impasses
A Ferrovia do Aço começou a ser cons-

truida em melo ao entusiasmo do chamado
milagre econômico. Dimensionada para
transportar 100 milhões de toneladas^ano de
carga, ao longo de seus 397 km, entre Belo
Horizonte e Volta Redonda, a partir de 1978,
seu custo era previsto em Cr$ 9 bilhões 042
milhões. Seria a obra dos "mil dias" como se
referia orgulhosamente o entào Ministro dos
Transportes, Dirceu Nogueira.

Pouco mais de um ano após o Início das
obras, o Governo do General Ernesto Geisel
decidiu paralisar o projeto, quando mais de
15 mil empregados trabalhavam nele. Além
dos prejuízos causados às construtoras, que
acabavam de Investir em equipamentos, a
Interrupção do projeto levou à insolvência
as casas comerciais das cidades vizinhas ao
traçado da linha, que se preparavam para
fornecimentos a longo prazo.

Em 1979, o Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico determinou a reativação da
construção da Ferrovia do Aço, mas descar-
tou o trecho de 106 km entre Jeceaba e Belo
Horizonte. O sonho do ex-Ministro Dirceu
Nogueira passou a ser de "3 mil dias", con-
forme prazo dado por seu sucessor Eliseu
Resende. Dessa vez, o Governo prometia
prioridade total ao projeto, que deveria ter
sido concluído no flnal de Í982, transportan-
do 50 milhões de toneladas/ano de carga.

As obras, segundo o Ministro dos Trans-
portes Cloraldino Severo, chegaram, até o
flnal de dezembro, a 87% do projeto, com
Investimentos de CrS 56 bilhões. Estava pre-visto para o flnal deste ano a primeira corri-
da de uma composição diesel entre Itutinga
e Volta Redonda.

No flnal da tarde de ontem, circulava
entre as empreiteiras mineiras a notícia de
que o presidente da Engefer, Coronel Eliano
Moreira de Souza, teria pedido exoneração
do cargo. Mas, no Rio, o chefe de gabinete da
presidência da empresa negou a noticia.
Confirmou, no entanto, que o Ministério dos
Transportes determinou a paralisação de
todas as obras da Ferrovia do Aço queultrapassem as diretrizes fixadas pelo De-
creto-lei 2.037 sobre gastos das empresas
estatais.

Segundo dados sempre repetidos peloCoronel Eliano Moreira de Souza, tido como
máo-de-ferro pelos diretores das empreltei-
ras, a construção dá Ferrovia do Aço preci-saria, este ano, de mais CrS 33 bilhões e, em
1984, de outros Cr$ 20 bilhões apenas para as
obras de sinalização e sistemas de controle
de comunicação ao longo dos seus 291 Km.
Segundo o ex-Ministro Eliseu Resende, jáeste ano o Brasil estaria economizando 1
bilhão de dólares em petróleo, com a entra-
da em operação da ferrovia.

O projeto da Ferrovia do Aço

mini Trecho abandonado
em 1979

¦¦¦¦¦Trecho cujas obras
foram paralisadas agora

Belo Horizonte i

Jeceaba«í I
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Petrobrás garante que não
haverá falta de petróleo

Mesmo se houver uma catástrofe
em termos financeiros, náo haverá pro-
blema de fornecimento de petróleo no
Brasil — garantiu o dlretor-eomerclal
da Petrobrás, Carlos SanfAnna, depois
de apresentar algumas "hipóteses" ai-
ternativas ao atual esquema de supri-
mento: fornecimento de óleo pelas em-
presas estrangeiras distribuidoras de
derivados: apoio dos tradicionais fome-
cedores ao Brasil, como Iraque e China,
e ida ao mercado spot. náo vinculado a
contratos.

O diretor da Petrobrás convocou a
imprensa para esclarecer como estáo os
contratos de fornecimento de petróleo
para este ano e os pagamentos aos
vendedores. Tanto SanfAnna quanto o
Ministro das Minas e Energia. César
Cais, que falou pela manha depois de
palestra na Escola Superior de Guerra,
negam dificuldades em negociações pa-ra compra futura de óleo, e atraso no
pagamento aos fornecedores. Para este
ano. todos os contratos estáo garanti-dos, disse SanfAnna.

Faturas pagas
Bem-humorado, o diretor da Petro-

brás revelou que "Petrobrás, Banco
Central e Banco do Brasil estão pagan-do suas contas (referentes a petróleo)rigorosamente em dia. Este mes. inclu-
sive, os pagamentos atingiram quase700 milhões de dólares e náo houve
atraso de um dia. Mès que vem vence
uma fatura de 500 milhões de dólares e
nada faz prever que haverá atraso". O
Ministro César Cais evitou comentar a
disponibilidade de recursos para pagaresta próxima parcela:— "Não temos que fazer hipótese" —
disse.

O diretor da Petrobrás procuroumostrar alguns fatos para justificar sua
tranqüilidade quanto ao fornecimento
de petróleo ao Brasil: todos os contratos
estào fechados ate o flnal do ano; recen-
temente a Petrobrás comprou petróleono spot (sem vínculos contratuais) para
pagar com prazo de 120 dias, e está
negociando uma nova compra nesta li-
nha; existe flexibilidade para substituir
contratos que nâo se concretizem, como
com o Irá e Uniào Soviética, em nego-

ciaçâo; aumento da produçáo interna.
E, num caso de "desespero", a entra-

cia das multinacionais — Texaco, Shell,
Esso e Atlantic — como fornecedoras,
pois como distribuidoras de derivados
tem interesse em preservar seus merca-
dos. As duas distribuidoras nacionais —
Petrobrás e Ipiranga — participam hoje
com 40'"< a 45^ do mercado.

— As nacionais ficariam com o pe-tròleo estrangeiro e as estrangeiras com
o Importado — disse.

Em São Paulo, o Ministro César Cais
explicou que a estratégia energética do
Governo, no momento, e apenas fazer
estudos — que estão prontos — sobre
racionamento de combustíveis, que so
será adotado se o pais tiver cie adotar
medidas mais rígidas na contenção de
divisas.

Reiterou que por enquanto náo ha
contas de petróleo atrasadas no Banco
Central, mas que preventivamente está
sendo adotado um programa de melhor
conservação de energia, uso intensivo
de álcool e outros energéticos altemati-
vos nacionais, além do emprego restrito
do GLP para queima doméstica.

O presidente da CESP — Companhia
Energética de Sáo Paulo. José Golden-
berg, defendeu ontem a adoção de medi-
das de racionamento de combustível
para cortar drasticamente as importa-
çôes de petróleo. No entanto, o físico
advertiu que qualquer decisáo nesse
sentido só será eficaz se estiver respal-
dada por um conseaso da sociedade,
pois segundo Goldenberg "a falta de
credibilidade nas políticas governamen-
tais da área econômico-flnancelra certa-
mente se transferiria para as novas me-
didas a serem adotadas".

Goldenberg fez ontem um pronun-ciamento durante o lançamento do livro
Soberania e Política Energética, de Jai-
me Rotstein, presidente da empresa de
engenharia Sondotecnlca. Estiveram
presentes ao evento inúmeros empresa-
rios e autoridades, entre as quais o
presidente de Furnas, Licínlo Seabra; o
da Light, Osvaldo Aranha; o ex-
presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, Herváslo de Carvalho;
e o coordenador do Projeto Carajás,
Nestor Jost.

GOVERNO DO ESTADO D& BAHIA
SECRETARIA DO SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS

E SANEAMENTO S.A — EMBASA
AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

INTERNACIONAL N° 002/83
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A — EMBASA

convida as empresas interessadas a participarem da Concortència
Publica Internacional N° 002/83. para aquisição de materiais hirirauli-
cos destinados aas sistema de abastecimento de água integrado de
Itaberaba. Rui Barbosa. Macaiuba e Baixa Grande

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos decor-
rentes desta concorreria provêm do Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento — BIRD. através do BNH —
Banco Nacional da Habitação O capital exigido e o valor da caução
de participação sao os discriminados abaixo'.

Capital Exigido Cauçào do Participação
Us ta I — CrS 1 bOO 000 000.00 CrS I 070 800.00
Lote II — CrS 20000000,00 CtS 13.200.00

Os documentos relacionados com a concorrência, incluindo o
Edital e demais condições qua o regulamentam, estão a disposição
dos interessados, para eventuais consultas e aquisição, rva sede da
Embasa. sita no prédio da Secretaria do Saneamento e Recursos
Hídricos, no Centro Administrativo da Bahia, na sala da Comissão
Permanente de Licitação — COPEL. A aquisição sera feita mediante
o recolhimento, à tesouraria da Embasa, da taxa de inscrição, no
valor de CrS 60 000.00 (sessenta rml cruzeiros!, no endereço acima.
nos horários das 8 00 às 12.00 e 1330 às 17 30 horas

Informações adicionais pode<So ser obtidas pelo toletone
(071)230-0788-

As propostas dos interessados dever*o ser entregues na sede
da Embasa. sala da Copei, no da 13 de setembro de 1983. às 9 00
horas, em reuniào publica, perante < Comissão Permanente de
Ucrtaçào — COPEL

Salvador. 28 de julho de 1983
GERALDO MATTA PIRES

Dtretor-Ptesidenta (P

Consumidor
confia mais
nos velhos

Sâo Paulo — Um leigo pode pen-sar, a primeira vista, que a presençade uma pessoa famosa como Pele,
Zico ou Regina Duarte, anunciando
uma vitamina, um xampu ou um
banco, mnclona mais para o consu-
mldor comum do que o conselho de
uma pessoa anônima mas mais ve-
lha. O leigo, contudo, estará enga-
nado: uma pesquisa está mostran-
do que apenas 4% dos consumido-
res confiam em marcas recomenda-
das por pessoas famosas, enquanto
707c tem multa confiança nos con-
selhos de uma pessoa mais velha.

A pesquisa foi feita pela Alcàn-
tara Machado, Periscinoto, Comu-
nicaçóes, uma das maiores agén-
cias de publicidade do Brasil e seus
resultados, divulgados ontem pelo
publicitário Alex Periscinoto, tra-
zem outras surpresas. Quem pode-
ria supor, por exemplo, que a popu-
laçáo aceita melhor a autoridade
da Policia que a da Igreja e respeita
mais os militares que os sindicatos?
Pois é: 45% aceitam facilmente a
autoridade da Policia; 37% a da
Igreja; 28?c a dos militares; e 26''r a
dos sindicatos. Em valores percen-
tuals, os sindicatos só tem mais
autoridade do que os maridos sobre
as mulheres, "lanterninha" absolu-
to da pesquisa, com a adesáo de
apenas 19% dos entrevistados.

Rcijeição à autoridade
Alex Periscinoto explicou on-

tem. numa reunláo com publicita-rios e políticos, realizada numa cre-
che do Grupo de Assessoria e Parti-
cipaçáo (ligado ao ex-Governa-
dores Paulo Maluf e José Maria
Marin), que "rejelçáo à autoridade é
o termo usado para descrever o
questionamento, por parte de algu-
mas pessoas, sobre a competência e
a solidez de fontes tradlcionalmen-
te conhecidas como especialistas
ou autoridades no assunto".— Tais Indivíduos -~ explicou
Periscinoto — existem explicações
que. no mínimo, possam aceitar e
acreditar, mesmo que nao concor-
dem intimamente com elas. Assim,
as pessoas ligadas a essa tendência
rejeitam autoridades familiares,
públicas, políticas e religiosas e nâo
aceitam oplniào de especialistas,
preferindo seguir seus próprios Ins-
tintos para tomar decisões.

Pouca confiança
Alex Periscinoto informou que

foram ouvidos 2 mil consumidores
na i>e.squisa e 5f>''< deles disseram
ter pouca confiança na eficiência da
Sunab Outn.s itens muito usados
pelas agências em anúncios e que
nao despertam a confiança dos con-
sumidores sáo: recomendação de
balconista de farmácia sobre reme-
dios (45rl>; recomendação de corre-
tor de imóveis (43%); eficiência dos
órgãos de defesa do consumidor
(43%); e sugestão de vendedor de
eletrodoméstico (43%).

E baixa a confiança na compe-
têncla do Governo federal (42% tom
pouca confiança) e na do Governo
estadual (mesmo índice). Além do
conselho de uma pessoa mais velha
(70% tem multa confiança), os itens
que mais merecem a confiança do
consumidor sào: opinião do profes-
sor sobre os filhos (3296 têm muita
confiança) e alimentos com canm-
bo do Serviço de Identificação Fe-
deral (30% tem muita confiança).

O noticiário sobre omissão mé-
dica náo abalou a confiança da po-
pulação nos médicos, cuja autori-
dade é aceita por 68% dos consumi-
dores e rejeitada por 4%. A autori-
dade dos pais sobre os filhos e aceí-
ta por 62% e rejeitada por 6%; a do
Presidente da Republica è aceita
por 55% e rejeitada por 8%.

A seguir vem: o chefe no traba-
lho (55% e 6%), professor na univer-
sidade (50% e 8%), polícia, Igreja,
militares, sindicatos e marido sobre
a mulher. Entre os 2 mil entrevista-
dos, 49% rejeitam a autoridade do
marido sobre a mulher e 30% a dos
sindicatos e dos militares, enquan-
to 28% nâo aceitam a autoridade da
igreja e 11% a da policia.

Coca-Cola inaugura
fábrica nu Paruíhu

Joáo Pessoa — Foi Inaugurada ontem no distrito
Industrial desta Capital a 03" fábrica da Coca-Cola doBrasil, que. Inicialmente, admitirá 500 pessoas. A fábrica
produzirá, nestes primeiros meses, aproximadamente
700 mil garrafas de refrigerantes por dia. Ao fazer odiscurso na Inauguração, o empresário Rui Barreto de-
monstrou confiança no futuro do pais. reconhecendo quea oferta de 500 empregos diretos é também uma prova de
confiança na capacidade do nordestino. Para o Governa-
dor da Paraíba. Wilson Braga, o funcionamento da nova
fábrica poderá diminuir as dificuldades do Estado.

Radial, de Contagem,
requer concordata

Belo Horizonte — Alegando falta de recursos paracobrir despesas bancárias de mais de Cr$ 800 milhões, a
Radial Indústria e Comércio S A, de Contagem, requereu
concordata preventiva por 24 meses. A empresa, fabrl-
cante dos jeans das marcas Flamers, You e Hlppus, no
requerimento de concordata apresentou um balanço
extra com passivo de CrS 1 bilhão 300 milhões, e um
patrimônio de CrS 2 bilhões, "A situação ho)e è a
seguinte: os bancos abrem as portas e escondem a
mercadoria. Nos. da área produtiva, somos obrigados a
abrir as portas e produzir a qualquer custo, a flm de
evitar mais desemprego", declarou ontem o presidenteda Radial, Sebastião Drummond, assinalando que pre-tende manter os 600 empregados da fabrica.

Norquisa conclui
associação com ENl

Brasilia — A empresa Norquisa — Nordeste QuímicaSA comunicou ontem ao CDI — Conselho de Desenvol-
vimento Industrial que concluiu a associação acionária e
tecnológica com a ENI — Ente Nazionale Idrocarburi. da
Itália, para a produção de nítrocolorobenzenos e deriva-
dos, através do projeto industrial Nitrocolor Produtos
Químicos SA, localizado no Pólo Petroquímico de Ca-
maçari. na Bahia. O projeto da Nitrocolor, com prazo de
instalação de três anos, vai permitir ao pais substituir
Importações da ordem de 20 milhões de dólares anuais
em matérias-primas para a industria nacional de defensi-
vos agrícolas (inseticidas e herbecidas) e farmacêutica
(antltermicos e analgésicos), alem de aditivos para pias-ticos e elastómeros.

Mutuário pernambucano
exige equivalência

Recife — Depois de ter deflagrado nessa capital a"Campanha do Não" icontra o reajuste de 130,42% da
casa própria), o grupo Causa Comum ingressou ontem
com mandado de segurança na primeira vara da Justiça
Federal, exigindo que as prestações de julho sejam pagasde acordo com os reajustes salariais. A açào foi movida
por 22 mutuários — através do grupo Causa Comum —
que esperam reunir, até o final do mès, a documentação
de mais de 700 pessoas prejudicadas com o aumento da
prestação cia casa própria. Um gnipo de advogados tem
dado plantão na sede da entidade, recebendo reclama-
çôes dos que compraram casas pelo BNH e estáo lmpos-
sibilitados de pagar o aumento.

CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ S.A.

C.G.C. M 17.262.213/0001-94
COMPANHIA ABERTA

AVISO AOS DEBENTURISTAS
DF.BÊNTURES DA 4<» EMISSÃO, REGISTRADA

NA CVM SOB NP SEP/GER/DEB-81/082
EM 01/10/1981

Comunicamos 801 senhores debenturistas que o Conselho da
Administração riesia sociedade, em reunião realiiada em 27
de julho de 1983, de acordo com o que faculta a cláusula 8?
da Escrituia da 4? emissãto de debêntures suoramencionada,"
deferiu um prêmio de continuidade de 9,1869%, sobre o va-'
lor nominal das debêntures, atualizado monetariamente até o
dia 01 09.83, a fim de ajustar a rentabilidade desses títulos
ás condiçiSes de juros efetivos do mercado.
O prêmio serã pago a partir do dia 01.09.83. mediante apre-,
tentação do cupom "prêmio 2". e documento de identidade,
do interessado, nas agências do Banco Itaú S.A. .'
O prêmio recebido por pessoa física sofrerá o desconto de im-
posto sobre a renda na fonte á alíquota de 27.5\ dispensada
a identificação, a critério do debenturista.
O debenturista que optar pela identificação, deverá apresentar
além da cédula de identidade, o CIC e instrumento de procu-
ração com poderes específicos, se for o caso.
O prêmio recebido por pessoa jurídica, devidamente identifica-
da pela apresentação do C.G.C, não sofrerá desconto de im-.
posto de renda na fonte. Seus representantes deverão estar mu-
nidos de instrumento de procuração com poderes específicos.
Os instrumentos de procuração apresentados serão retidos.

Belo Horizonte. 28 de julho de 1983.
A DIRETORIA

PAULO ESTELLITA HERKENHOFF FILHO
Agente Fiduciário

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS
E SANEAMENTO S.A — EMBASA

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 003/83
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A, — EMBASA convida as

empresas interessadas a participarem da Concorrência Pública Internacional n°
003/83, para Aquisição de Materiais Hidráulicos destinados ao sistema de
abastecimento de água integrado de Itaparica e Vera Cruz.

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes
desta concorrência provem do Banco Internacional de Reconstrução e Desen-
volvimento — BIRD. através do BNH — Banco Nacional da Habitação. O Capital
exigido e o valor da caução de participação são os discriminados abaixo:

Capital Exigido Cauçào de Participação
Lote I — CrS 600.000.000,00 CrS 470.000.00
Lote II — CrS 150.000.000.00 CrS 120.000.00

Os documentos relacionados com a concorrência, incluindo o Edital e demais
condições que o regulamentam, estão à disposição dos interessados, para
eventuais consultas e aquisição, na sede da Embasa, sita no prédio da
Secretaria do Saneamento e Recursos Hídricos, no Centro Administrativo da
Bahia, na Sala da Comissão Permanente de Licitação — COPEL. A aquisição
será feita mediante o recolhimento, à tesouraria da Embasa. da taxa de
inscrição, no valor de CrS 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), no endereço
acima, nos horários das 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 horas.

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone (071) 230-
0788,

f\r, propostas dos interessados deverão ser entregues na sede da
Embasa. sala da Copei, no dia 14 de setembro de 1983. às 9:00 horas, em
reunião pública, perante a Comissão Permanente de Licitação — COPEL.

Salvador. 26 de julho de 1983
GERALDO MATTA PIRES

Diretor-Presidente (p
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GOVERNO DO ESTADO C& BAHIA
SECRETARIA DO SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS
E SANEAMENTO S.A. — EMBASA

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 004/83
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. -— EMBASA convida as

empresas interessadas a participarem da Concorrência Pública Internacional n° 004,-83,
para aquisição de material hidráulico destinado à extensão de rede (redes secundárias) na
Região Metropolitana de Salvador.

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta
concorrência provém do Banco Iniernacional e Reconstrução e Desenvolvimento
BIRD. através do BNH — Banco Nacional da Habitação. O capital exigido e o valor da
caução de participação sâo os discriminados abaixo.

Capital Exigido Cauçào de Participação
Lote I — CrS 165.000.000.00 QS 130 000 00
Lote II — CrS 55.000.000.00 q$ 45 00000
Lote III — CrS 25 000.000.00 CrS 20 00o!o0

Os documentos relacionados com a concorrência, incluindo o Edital e demais
condições que o regulamentam, estào à disposição dos interessados, para eventuais
consultas e aquisição, na sede da Embasa, sita no prédio da Secretaria do Saneartiento e
Recursos Hídricos, no Centro Administrativo da Bahia, na sala da Comissão Permanente
de Licitação — COPEL. A aquisição será feita mediante o recolhimento, à Tesouraria da
Embasa. da taxa de inscrição, no valor de CrS 50 000.00 (cinqüenta mil cruzeiros), no
endereço acima, nos horários das 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 horas, das segundas
às quintas-feiras, e às sextas-feiras, das 08:00 às 12 00 e das 13:00 às 16:00 horas.

Informações adicionais podeiâo ser obtidas peto telefone (071) 230-0788.
As propostas dos interessados deverão ser entregues na sede da Embasa. sala

da Copei, no dia 15 de setembro de 1983. ás 09:00 horas em reuniào publica, perante a
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

Salvador. 26 de julho de 1983
GERALDO MATTA PIRES

Diretor-Presidenie
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EUA confirmam
o acordo sobre
grãos com URSS

Washington e Viena _ A Casa Branca anunciouontem, segundo The New York Times, a obtencAo deum novo acordo para venda de opinils & UnlftoSoviética, pelo qual os soviéticos comprnrfto 50%maLs do que nos acordos anteriores (0 a 8 milhões detoneladas anuais).
Mas um despacho da agenda Reuters, de Viena— onde eatAo os negociadores norte-americano esoviético — assegurou que cies enfrentaram umasessúo extra de seis horas de discussões "sem torml-nar as negociações". Isso foi confirmado ft Reuters

pelo delogado norte-americano, Robert Llghthlzer.
Medo do embargo

The New York Times assinala que o acordomarca outro gesto dos Estados Unidos em direçáo AUnifto 8oviétlca, e aos fazendeiros norte-americanosnum momento em que o Oovemo Reagan acusa ossoviéticos de "exportarem a revolução para a Améri-ca Central".
Também a agência Associated Press Informou

que EUA e URSS chegaram a um acordo provisóriode cinco anos de duração, que permitirá ao Oovemosoviético comprar até 12 milhões de toneladas anuaisde trigo e milho. O Secretário de Agricultura. JohnBlook, disse que não há mensagem política por detrásdo acordo. Revelou, ainda, que a assinatura formal dodocumento se dará ao final de agosto.
Semindo a Reuters, a URSS deseja uma garantiade Washington de que náo adotará novamente aatitude do Governo Carter. que embargou o forneci-mento de grãos em 1979. depois que os soviéticosdecidiram Intervir no Afeganistão.
O representante especial da Casa Branca para ocomércio, William Brock, disse recentemente quequalquer novo acordo teria de incluir uma ampliaçãodo volume vendido à URSS, pois os Estados Unidosestão com uma superprodução de cereais. Mas oprOrio Departamento de Agricultura anteèlpa para aURSS, este ano, a melhor safra desde 1978, com umacolheita de 200 milhões de grãos.Assim, a URSS náo está sob grande pressáo paraaceitar os termos de Washington mas, por outro ladosegundo analistas ocidentais em Moscou, gostaria deassegurar suprimentos a longo prazo. O Departamen-to de Agricultura estima que os soviéticos só impor-taráo :.0 milhões de toneladas ate setembro de 1984comparados com 46 milhões de toneladas há doisanos. Isso se deve â melhor safra de grãos deste anona URSS.

Movimento
Já está na base naval de Puerto Belgrano a 800quilômetros ao Sul de Buenos Aires, o destróier LaArgentina, adquirido à Alemanha Ocidental e arma-do com mísseis Exocet 40 mar-a-mar e armamentos

para combate a submarino, aviões e navios É osegundo de uma encomenda de quatro navios Comnusseis Exocet, a Argentina afundou na Guerra dasMalvinas a fragata britânica SheffieUl e o navioAtlantic Converyor. Os argentinos encomendaramtambém a estaleiros alemães vários submarinosA Companhia de Navegação das Lagoas — CNL —inaugurou quarta-feira as operações em Paranaguádevendo iniciar com os rebocadores Lagoa Gaúcha eLagoa Capixaba, de 2 mil 100HP. As chuvas queinundaram o Sul do Pais atrasaram a incorporaçãodo Lagoa Mineira.
A armadora Jugolinija. de Rljeka. uma das maistradicionais empresas de navegação que atuam naárea do Mediterrâneo, está aumentando suas opçõespara o Norte da África e Oriente Médio. Agora seusnavios transportam carga geral e cofres de carga parao Mar Vermelho e Suez, em viagem direta, ou comtransbordo em Rijeka, na Iugoslávia*Com a participação de 80 empresas do mundoocidental encerrou-se em Xangai a feira naval Tech-nology and Shipboard Eletronic Defense Equipmenta- primeira do gênero a realizar-se na China Contoucom a presença de importantes indústrias navaisprincipalmente da França, Itália e Inglaterra destl-nando-se a uns poucos convidados especiais. 6 maiorcliente em potencial foi a própria China, devido asuas deficiências no setor e ao interesse que Pequimtêm de renovação de sua frota.O navio-escola Custódio de Mello chegará a Fun-chal no dia Io de agosto, em sua primeira escalaeuropéia da XXV Viagem de Instrução de Guardas-Marinha iniciada a 30 de junho, no Rio. A embarca-ção permanecera na Europa atê o final de setembroA fim de atender a crescente movimentação decontainers, o Lloyd Brasileiro voltou a afretar umnavio full-contalner, procedente do Norte da EuropaE o Andcrsoc, programado para a segunda quinzenade agosto de acordo com informação da agênciaNauti us. As estatísticas da Codesp indicam que doslü mil containers, manuseados em Santos no primei-ro semestre, metade foi embarcada e metade desem-barcada, mas muitos destes últimos vaziosA recuperação do porto de Itajaí. cujas obrasrecem-inauguradas foram destruídas pelas inunda-çoes^custara mais de Cn? 1 bilhão, segundo fontes daPortobras e do Ministério dos Transportes. Projetadona década de 40, o cais do porto de Itajaí foi construi9do em três etapas, entre 1944 e 1956. Em maio ultimoforam concluídas as obras de recuperaçáo da partemais antiga, com trincas nas lajes e as estacasdetenoradas, ampliando-se a plataforma para 12 me-

Wlhôes gUra' A refonna cust°u mais de Cr$ 2

2 fÍ2.madrUKaíia de ten-,a-feira ultima dois cargueiroscolidiram na entrada da barra de Santos, mas semcausar feridos ou avarias graves. Os navios envolvi-dos foram Fomm Craftsman. de bandeira grega e oEdita. Danarnenhn ° 6 '
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Aumentaram as perKl>cctlvnN de ex-
portaçâO de Oito navios para o Irá 110valor de 100 milhões de dólares, e diml-niilnun nu chances de Importação deuni navio roll-on-roll-o(T iixirtn velou-lOS) da Unláo Soviética. Negociações
nesse sentido foram realizadas ontem
pelo diretor da Cacex, Carlos Vincavacom os Industriais Paulo Ferraz, doestaleiro Mauá, o Flnvlo Bmndnllse
presidente da Unifto dos Exportadoresde Frango KA. que ficaria com o barconisso.

AntAnio Ermirio de Moraes, do grupoVotorantim, também esteve na Cacex,
para tratar da exportação de níquel'Este metal náo-ferroso foi um dos bene-
Bolados com a extensão do programadenominado "rirawhack verde e-amarelo", que inicialmente apoiavacom isenção de Impostos apenas o setortêxtil e. agora, Inclui o couro, calçados emetalurgia. O diretor da Carteira deComércio Exterior do Banco do Brasilrecebeu, ainda, o presidente da Associa-
çáo Brasileira das Empresas ComerciaisExportadoras, Carlos Sehbe, que reallr-mou a certeza de um superávit de 6bilhões de dólares este ano e foi além:apesar das inundações no Sul (ele é
gaúcho) espera superávit de 8 bilhões dedólares na balança comercial e'm 1984.

Navios

Os oito navios, de 40 mil toneladasde porte bnito cada um, no valor totalde 100 milhões de dólares, quo seriamexportados para o Irá. podem represen-tar mais mil empregos no estaleiro
Mauá. da Companhia Comércio e Nave-
gaçao. presidida por Paulo Ferraz. Eabrir amplas perspectivas, porque asinformações de mercado dáo conta de
que o.s Iranianos pretendem substituir
parto de sua frota afretada. de 60 bar-cos. por navios próprios.

Viacava recebeu Paulo Ferraz pelamanhã A tarde, esteve na Cacex FlávioBrandalise, que é. também, vice-
presidente da Perdigão Alimentos SA.

Brandalise queixou-se de que o mi-lho. que há 60 dias era vendido a Cr$ 2mil 500 o saco, Já esta custando CrS 5mil. E no exterior aumenta a compet.iti-vidade dos frigoríficos franceses, quefinanciam as vendas em condições mui-to favoráveis, tirando mercado aos bra-sileiros. Concordou, entretanto, com amanutenção do preço mínimo fixado
para a exportação de frango pela Cacex.de 825 dólares a tonelada. Este ano oBrasil deve exportar 300 milhões de

Aiquivo (18/2/75)
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Paulo Ferraz
carne de frango, contra 285 milhões em1982, principalmente para o Iraque,Arábia Saudita, Unlao Soviética o Egi-lo. Os preços estáo estáveis, no mercadointernacional.

Sobre o navio nisso, Flávio Brandall-se explicou que, inicialmente, a nego-ciaçào envolvia a exportação de 50 miltoneladas de carne de frango por ano,durante 5 anos. no total estimado dc 250milhões de dólares. Mas só foram vendi-das 15 mil toneladas, este ano comopção para mais 10 toneladas, que náofoi exercida. A União dos Exportadores
de Frango SA. por sua vez. deveriaimportar da União Soviética um naviodo tipo roll-on-roll-olT. no valor de 22milhões de dólares.

Mas ontem ficou definitivamente
acertado que o Governo brasileiro vai"desonerar" a empresa do compromisso
de Importação. Nas negociações com aUnláo Soviética, nesse sentido, segundoexplicou o diretor da Cacex, Carlos Via-cava. deverá ser proposta a Importaçãode outros equipamentos e. se os russosnao concordarem, de navios para otransporte de produtos químicos ou de
passageiros, De qualquer forma, en-
quanto essas longas negociações se pro-cessam, os frigoríficos pretendem conti-nuar vendendo a União .Soviética

Serviço de carga convencional para: Oriente Médio
BEIRUTE AQABAJEDDAH^DAMMAN

(Outros portos sujeitos a oferta mmima de canja)
Navios¦^..TbrFgGÈ"""1 Carregando emSp mç_5,
"CHUNG SHING"". 
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Islamic Republic of
Iran Shipping Lines
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TRANSPORTADORA E COMISSÁRIA DE DESPACHOS LTDA.
AGENTES GERAIS NO BRASIL

SANTOS: Rua XV de Novembro, 119 • 2<? andar • Tel ¦ (01321 32-6491
Telex: (013) 1207/1788.

SÀO PAULO: Av. Maria Coelho Aguiar, 215 Bloco A ¦ Tel.: (011) 545-3035
545-3036 e 545-3037 - Telex: (011) 24440, 25104 e 21983.

MEX-BRAS LINER SERVICE
Joint Venture

CIA. DE NAVEGAÇÃO LLOYD
BRASILEIRO
TRANSP0RTACI0N MARÍTIMA
MEXICANA S.A.
CIA. MARÍTIMA NACIONAL
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TAMPICO

Falta de
algodão é
denunciada

SAo Paulo - A industriaWxtll do pais enfrenta, nomomento, a maior crise cieabastecimento de alRodaode sua história. Existe orisco de as exportações detêxteis ficarem comprome-
tidas e o Brasil deixar decumprir os volumes prevls-tos para cotas destinadas
aos Estados Unidos e Mer-cado Comum Europeu
seus principais importa-
dores.

Este quadro foi apresen-tado, ontem, ao presidenteda Comissão de Financia-
mento da Produçáo _CFP, Francisco Vllella, pe-lo presidente do ConselhoNacional da Industria Tèx-tll e do Sindicato da Indús-tria de Fiação e Tecelagemdo Estado de Sáo PauloLuís Américo Medeiros.'durante reunião com cercade 100 empresários dosetor.

Os ânimos da reunião seacirraram. Primeiro, por-que os industriais têxteisfizeram críticas veementesã decisão do Oovemo deautorizar a exportação dealgodão em pluma, sem teruma previsão sobre a ofer-ta para o abastecimento
interno este ano. Depois
porque, nos leilões realiza-
dos no pais. os comerciais
compraram livremente to-
dos os tipos desta matéria-
prima, para vender a pre-
ços que os Industriais con-
sideram excessivos.

Empresas de navipeças
tentam diversificar
para manter as vendas

Apesar da diversificação de atividades altm-mas empresas do setor de mivipwní mo Tm
na atividade da construção naval Outras de*-br ram novos segmentos de mercado para p£d£tosque, antes, só Imaginavam vender nos Sa-

A Tintas International SA, por exemplo de-.«.envolveu produtos resistentes ao sol e È Com. sâopara navios, que apesar de mais caros do que ast ntas normalmente empregadas na construçãoc vi estão vendendo bem para o.s condomínios,porque oferecem maior durabilidade ás edlflca'çòes ò beira-mar. A Mariner sa. especializada nacomercialização de equipamentos de iluminaçãoentrou em fusíveis e disjuntores de uso industrial'além de ampliar o fornecimento às plataformas deprospecção de petróleo.
Faturamento

O presidente da Tintas International SA Caros Alberto Kalser. afirma que £5?t5X5 de mufaturamento sempre saiu <la industria da constm

rih.,n, ' 0rí,Ças a°s negócios que conseguiumal zar com a construção civil, resolveu lançarprodutos especialmente para esse se™ assunrecuperou totalmente, sim previsão ?de C§ 40bilhões em vendas, este ano
O vice-presidente da Mariner. Martin LuisMadeira, acredita que algumas empresas do setorde navipeças estão ã beira da insolvência e nãoresistirão a mais um ano de queda nas veSdas Atémesmo a Petrobrás, que adquire equipamentossofisticados para suas plataformas de prospecçãode petróleo, já reuniu o.s fornecedores e impôs umaespécie de tabelamento nos preços, a vigorar porum ano. A saída, para ele, esta na reativação daindústria da construção naval, pois atualmente"faltam pedidos e falta dinheiro, jã que os bancosnao estão emprestando". As vendas da Marinercaíram 40%, e seu faturamento deve flcar em tornode Cr$ 500 milhões, em 1983.

Seaways Agência Marítima S.A.

rt-lRYUNEAS HlfERMODAL S/A. ITALMARE ,,,,,,„.,

— jgjj i\*\ j\ H|\i [J:]i^vr|IJ; p
VOYIM0 CHEGADA SAIDA

102 03.08 04.08
1Q3 12.08 13.08
UM 24.08 25.08

DORLI
DORLI
DORLI

SÀOPAULO

852-6432 e853-4?78 Tele*
101 H23205.

RIO OE JANEIRO
Av Prettdunia Vargas 482 RUl1
G. 1312 Tuis 263G772 Teis
263 4436 e 383-0338 32^
Telex 10211 30320 ,ni'

SANTOS

32 4516 e 2-591! • Telex
•013> 1054 é 1542. '.

I L^^IÍ^L£!lÍ^^ i

MEDITERRÂNEO
Espanha - França - Itália - Grécia

(acenamos cargas para Chipre -Malta Turquia Lib.a lunis,..-,v

RIO DE JANEIRO
ocòseSirui)

PARANAGUÁ

25/09-opc.

ALEXANDRIA/MAR VERMELHO
Aqaba - Jeddah - Hodeidah

(aceitamos cargas para Yemen do Norte)

"AL SALIMIAH"
1BN ABOOUN"

RIO OE JANEIRO

'- • : GOLFO ARÁBICO ÍNDIA -PAKISTÀO
Bombay - Karachi - Dubai - Damman - Kuwait

ta<filamosi arfris p.ua Bahrain - \lui-l )habi ¦ I),.ha «¦ Miim ali

"IBN BAIJAH""ARAFAT"
'IBN BASSAW

RIO DE JANEIRO PARANAGUÁ

VERA CRUZ, TAMPICO

AGENTE DE ENGAJAMENTO E PORTUÁRIO I
»« V AGENCIA MARÍTIMA LAURITS LACHMANN S A
«\^f*\\IflM%l«i» RuaAcre.30-Tel.PABX296-4l00"" ^"¦"'"í1 Wllâl 11% Telex (021) 23592 e 22326'ir" ¦'•**': Si' ¦ ¦-*¦-' - "ji '••" -H'X'íScWH

: AGENTE DE ENGAJAMENTO

r "¦.••-¦'•;

AGÊNCIA MARÍTIMA GRIEG (RIO) LTDA.
Av. Nilo Peçanha. 50 - Gr. 1609
Tel.: 262-8335 - Telex (021) 21096

Ri» dc lanriro
lei : (021)23>1Ò75 P\BX
Tele». 1021. 232J1 AC Ml - BK
Sâo Paulo
Tel.: !01ti .'«J-ilOOPABX'
lele»: illll) 10766 ACML -BR
Dpl.»UASC
W. «ll1(ÍH4-?<-JJ PABX

Sjinli«
Tel; 101 ii) 3*89? PABX
telex: iOU) U05ACML-BR

Porto Alegre
lei '05121 iumn PABX
lelex: >051i JIOO ACAu -BRT\ lelex: <t

Rto i.r.imV
Tel.: iOS_*) 210-15 PABX
Telex: 10532) 358 ACAtl -BR

Belo Hori/oote
Tel- (0311223-5199PA8X
Telex; (031)2313

C ufititw
Tel.: l(Mt) 224-225? PABX
Telex; (04li M9J ACML - BR
Sub-<genle*.
Salvador
N«Íi44tfO Comer. in e
Rep.eíentivde». Üài.
TeK ; lOrii 242-3J9h 34"!
Telex tori) 1201 Nt RI BR

V itorta
Pn»eid<>n Marltlm*, ltda.
lei : (027)227-5499
Telex: 1(327) 2313 BMIVBR

Consulte nosso
Agenle Geral mi Bra<JI;

C^^fe)
ViKWVK



20 n i" caderno o sexta-feira, 89/7/83 ECONOMIA NEGÓCIOS

Infn rmc Eroíiomico

Sinal dc alerta
O todp-poderoso presidente do Federal

Reserve Board (banco centroj dus EUA), Paul
Volckcr, advertiu ontem que os juros poderãosubir diante das necessidades crescentes de
credito do setor privado norte-americano, quese somam ã atividade do Ooverno no mercado,
na tentativa de financiar seu enorme déficit
orçamentário,

E o Subsecretário do Tesouro dos Estados
Unidos, Beryl Sprinkel, informou ontem que o
Governo vai levantar 48 bilhões cie dólares no
mercado financeiro no período julho-
setembro, para financiar um déficit estimado
em 205 hilhc.es cie dólares no ano-fiscal inicia-
do em déficit estimado em 20.. bilhões de
dólares no ano-fiscal iniciado em outubro do
ano passado. Esse è 0 maior déficit da historia
norte-americana, ha que no ano-fiscal passadohavia sido de 143 I .lliôcs.

F.m depoimento a uma subcomissão do
Senado, Volckcr advertiu que também a nâo
aprovação cio aumento de 8,4 bilhões de dóla-
res da contribuição norte-americana ao EM1 —
o projeto está cm discussão na Câmara dc
Representantes — poderia elevar as taxas de
juro. Volckcr disse que, se os EUA não
fornecerem os fundos, haverá incerteza crês-
cente nos mercados financeiros a respeito cia
capacidade cios países cm desenvolvimento de
pagarem sua dívida externa.

— A demanda crescente de crédito por
parte do setor privado eslá começando a se
chocar com as pesadas necessidades financeiras
do Governo — advertiu Volckcr. Ele atribuiu
a procura de novos empréstimos por parte do
setor privado à recuperação crescente da eco-
nomia norte-ameiieana.

Suas palavras parecem confirmar os temo-
res nos mercados financeiros, nos últimos dias,
sobre uma possível elevação nas taxas de juro,
o que seria prejudicial a países como o Brasil,
com elevado endividamento externo em dólar.
E poderia interrompera recuperaçãoecòriômi-
ca nos EUA.

Não dá para o gasto
O exemplo do Banco do Brasil dc realizar

todos os esforços para destinar CrS 35 bilhõesao desconto dc duplicatas das empresas parapermitir que os empresários consigam fecharseus compromissos este mès é saudável c podeser seguido por bancos comerciais estaduais c
privados;

Mas. se não for seguido, os CrS 35 bilhões
nao darão para o gasto.Os créditos do BB ao setor privado todas as operações— não representam mais do
que 25% dos empréstimos totais do sistemabancário. Assim, se os bancos comerciais nãoabrirem hoje suas carteiras, vai mesmo faltar
crédito.

¦ ¦ ¦
• Aliás, este informe, na edição de 14 de

julho, no dia seguinte â decisão do Banco
Central de tabelar os juros bancários, já previa
que a medida não daria certo.

Fez-se a luz

O presidente de Furnas. Liciniò Seabra.
revelou ontem que o conserto do gerador cie
vapor da Usina Nuclear de Angra-1, construí-
do pela Westinghouse. já foi terminado. Com
isso. o núcleo do reator está sendo recarre-
gado.

A partir do final dc agosto, a usina voltai á
a funcionar cm regime de teste, para ser
liberada para operar comercialmente — geran-do energia elétrica — em outubro ou no-
vcmhro.

México supera metas
O superávit da balança comercial do Mé-

xico no primeiro semestre deste ano não ficou
nos 6 bilhões de dólares, como se estimava. Foi
de 6 bilhões 500 milhões de dólares, o que
permite prever que o país ultrapasse a meta de
um superávit total de . bilhões, conforme
exigiu o FMI. revela o correspondente
Rosental Calmon Alves.

Os empresários reclamam que isso se está
conseguindo artificialmente, devido a um corte
dc mais cie 60% nas importações, em relação
ao ano passado. Mas. eles também reconhe-
cem que. durante a abundância de divisas
devido â euforia petroleira anterior à crise,
havia uma enormidade de importações super-
fluas, incluindo muitos produtos que a própriaindústria mexicana poderia fornecer.

Mas, como se não bastassem os cortes nas
ini nort ações para melhorar a balança comer-
ciai mexicana, o pais acaba de aumentar o seu
petróleo hiaya (tipo pesado), que passou de 23
a 24 dólares o barril. Com isso, haverá uni
acréscimo de 831 mil dólares por dia nas
exportações mexicanas.

Internacionais
Em uma tentativa de conseguir a aprovação

da Câmara, o Governo Reagan concordou em
elaborar uma nova versão do projeto dc lei queeleva em 8.4 bilhões de dólares a contribuição
americana para o FMI. A votaçáo será hoje.

Um dia depois da liberação do crédito peloFMI. o Chile fechou ontem um acordo finan-
ceiro de 6.2 bilhóes de dólares com cerca de3(MI bancos internacionais.

O Equador conseguiu um acordo com 14
países credores reunidos no Clube de Paris
para reescalonar 269 milhões de dólares corres-
pendentes a dividas vencidas entre 1983 e

O México submeteu à comunidade financei-ra internacional um acordo para o recscalona-mento de 20 bilhões de dólares de sua dividaexterna eom vencimentos entre 22 de agosto deiyX2 e 31 de dezembro de 1984.Os lucros de 542 milhões de dóiares da FordMotor no segundo trimestre fizeram com queos ganhos combinados dos três maiores fabri-cantes norte-americanos de automóveis bates-sem todos os recordes no período, ao atinuir Ibilhão 850 milhões de dólares. A General
Motors lucrou 1 bilhão de dólares e a Chrysler
310 milhões de dólares.

Correção monetária de acosto é fixad
JORNAL DO BRASlí,

5óo Paulo I
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>./ um crecliano áe medicamentos ern suas 20 farmácias para evitar tl ,,,„,,/ijiicila nas vt llllltS

Remédios aumentam 25% na 2a-feira
Sào Paulo — O Conselho Intcrministc-

rial de Preços — CIP — autorizou ontem o
reajuste cie 25% nos preços dos 16 mil
remédios e medicamentos a vencia no pais.a partir da próxima segunda-Ieira, 1" de
aposto. A Associação Medica Brasileira,
em nota assinada por seu presidente. Ma
rio Barreto Corrêa Lima. protestou contra
o aumento, "mais um polpe da políticaeconômica do Governo, que desta vez. atin-
ge o direito mais elementar da população:o direito a saúde".

A nota da Associação diz ainda que "a
medida e tanto mais inaceitável quando se
sabe que o.s remédios tiveram reajuste de"
ate 600';'. nos últimos 12 meses, conforme
admitiu em maio ultimo o Secretario de
Abastecimento e Preços. Milton Dallari"
Ontem, em Sao Paulo, Dallari se recusou a
dar informaçóes sobre a portaria do CIP
que autorizou o reajuste dos remédios

Crediário

Um crediário de medicamentos foi a
solução que Celso Zambon, proprietário da
rede de 20 farmácias Farmabon. em Sao
Paulo, encontrou para evitar que a venda
de remédios continuasse a cair. Após dois
meses de funcionamento, cerca de 530 pes-soas ja utilizaram seu sistema de comercia-
llzaçâo a prazo, as vendas foram estabiliza-
rias e ele acredita que terá 2 mil pessoas

cadastradas no crediário ate o final do ano.- Nossas vendas náo cresceram em
fuhçâp cio crediário, mas deixaram de cair— garante Celso Zambon. vice-presidente
do Sindicato do Comercio cie Atacado deDrogas do Estado de Sao Paulo Segundo
ele. a venda de medicamentos, cm numero
de unidades, teve uma redução de 35fi- nosúltimos 12 meses, "nao tanto em liinçáo doaumento do preço dos remédios, mas principalmente em função da diminuição da
renda".

De acordo com seus dados, no primeirosemestre deste ano os produtos farmacéu-
ticos populares icerea dc 900 itensi. quetiveram seus preços liberados, registraram
aumentos de ate 300' r. como e o caso da
Novalgina. Rlnosoro, Melhorai, Cibalena.
Vlck-Vaporub e Pastilhas Valda. O.s que
continuaram tabelados pelo C!P — Conse-
lho Interministerial de Preços, receberam
aumentos médios cie preço de 89r. isem
computar o.s 25" V concedidos ontem peloCIP).

Poder dc compra
- As mudanças salariais reduziram o

poder de compra das pessoas, tomando a
situaçáo péssima para nos, pois afinai re-
médio nao e um produto de consumo de
massa. No orçamento doméstico, hoje. re-médio so entra quando e mesmo uecessá-

Ana Marin 'talma
rio. e só depois que a família tiver garanti-do o essencial para sua alimentação —
afirma Celso Zanbòn.

Nos seis primeiros meses deste ano as20 farmácias de sua propriedade registra-ram um decréscimo cie 9% nas vendas.Com esse número nas mãos. em maioCelso resolveu "ressuscitar a venda a pra-zo . comum nas farmácias do mte-nor Es-
palhou cartazes por suas lojas anunciandoo sistema de crediário.

- O resultado esta sendo positivo. Amedia de compra em farmácia, por clientee de CrS l mil 2(... E quando ele utiliza ocrediário, nao compra um volume maior.compra o necessário mesmo. Mas. comisso. conseguimos interromper a fase dedecréscimo de vendas — declarou.
Pelo sistema, o cliente pode pagar emate (IO dias sem acréscimo. Ate agora nin-

guém se interessou por um prazo maior de
pagamento. A Farmabon. em alguns casos,
já utilizava o sistema de venda a prazopara clientes especiais. Mas, com a divul-
gaçáo. conseguiu aumentar 70' > o numero
de pessoas cadastradas.

— Ao contrario do que as pessoas pen-sam. os produtos farmacêuticos no Brasilsáo mais baratos do que cm qualquer outro
pais. Por exemplo, na Argentina o preçomédio dos 200 principais produtos no mer-cacio e cie 3;05 dólares No Brasil e rie llldólares — garantiu Zambon.
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SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
COMPANHIA ABERTA
INSCR. C.G.C.M.F. N° 33 000 571 -0001-85
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Sõo convidados os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária que se
realizara ná sede social ria Empresa, à Rua Mayrink Veiga n° 9 l<jO an^ „esnCidade, as 15 00 horas do di.i 09 de agosto de 1983. a fim de deliberarem sobre aseguinte Ordem do Dia
ai Apreciação do Laudo de Avaliação apresentado pelos Senhores Peritos.e referente

aos bens importados sem cobertura cambial a serem incorporados ao capitalsocial, de acordo com a deliberação tomada na Assembléia Geral Extraordináriarealuadaem 11 de abril de 1983.
Verificação do exercicio. pelos Senhores Acionistas, do direito de preferência paraa subscrição do aumento de capital apiovado pela mesma Assembléia
Homologação do aumento de capital de CrS 46.301.556.21 7 00 (quarenta e seisbilhões, trezentos e um milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil duzentos edezessete cruzeiros) para Cr$ 50.218 784.821.00 (cinqüenta bilhões' duzentos edezoito milhões, seiocenvos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um cruzei-ros) em decorrência da incorporação de bens importados sem cobertura cambial eda subscrição referidas nos itens anteriores;

d) Apreciação de proposta do Conselho de Administração referente ao aumento docafHtal social da Empresa de CrS 50.218.784.821,00 (cinqüenta bilhões duzentose dezoito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil. oitocentos e vinte e umcruzeiroslpara Cr$ 50.232.407.876,00 (c,nquen.ta bilhões, duzentos e trinta edois milhões, quatrocentos e sete mil, oitocentos e setenta e seis cruzeiros) com a"Sj0* '«ursos relativos aos incentivos fiscais ICM, previstos pela Le, n92990/71 do Estado da Bahia; num total de CrS 13.623.055,00 (treze milhõesseiscentos e vinte e três mil e cinqüenta e cinco cruzeiros)
Apreciação de proposta do Conselho de Administração referente i alteração doArtigo 5. dos Estatutos Sociais em conseqüência dos aumentos de capital ante-Mormente citados.

Poderão participar da Assembléia os Acionistas titulares de ações nominativas queexibirão, se exigido, documento hábil de identidade. Os detentores de ações aoportador deverão depositá-las na sede social da Empresa, junto ao Departamento deOperações Especiais (18» andarl até 5 dias antes da realizaçío da AssembléiaUe acordo com o disposto no Artigo 37 da Lei n. 6.404/76 ficarão suspensas apartir desta data até a realização da Assembléia as transferências e conversões deações nominativas.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1983
PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO
Presidente do Conselho de Administração
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MODULUS

INGLÊS COM
VÍDEO CASSETE

Conversation (em 4 níveis) • Executive English •
Reacling •Wnting • Translation • Literatura •
Backstage • Travei • Tourism. Matrículas abertas
tel.: 247-4670 e 267-5497 Rua Barão de Jaguanpe,
211 — Ipanema.
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o EMPRESAS PETRÓLEO IPIRANGA

I COMPANHIA BRASILEIRA
DE PETRÓLEO IPIRANGA

BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S.A.

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhor.» Acwu.ia. que cs divioe.-idos rtljjrvoj «o

fse-nesiredfl '98. Wtn,.n'es,i5dcoo_orc-^arMs Torronji^aseasareieren
c ,i s ao portador. Icar. aprovados a ra/ao ns C'S ' 32 i_ut< ciu««o e irmra a
oo.s centavos), por a sáo devendo o sou pagart-eotó m,oar se a can¦• dc D6 08 83

Re jiivam .oto às AÇ0ES OAOC.AHtAS nominativas, os 0i-K.erctc»
seiAc- pagos
a mediante credita em conta cn fíüssas Agências paM os aoofli5,&$ gu«

ne_fi '"._. "tf.n.f-i on|«j <j«> decovlõ & que auttjoíaiaTi-Q rp'e^njo .cí!»tt*a.
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Urasiliii e SAn Paulo
O Governo definiu ontem
(\ne a correção monetdri»
cit; iulho puni agosto s.rn
de _'... fixando assim aortn (Obrigação Reajus
tdvel do Tesouro Nacional)
em Cr$ 4 mil 963,91. r>
lanciro a agosto, a varia
çâo da correção monetária
será doHl.fi'; e em 12 me-
ses, encerrados cm agosta,
atingira —136,94% -indl
ce a ser aplicado aos alu-
guéls comerciais, cujos
contratos anuais sao reno-vados no próximo mes

No mesmo dia, o Gover-
no determinou mais uma
desvalorização do cruzeiro— a quinta do mès - de
2'r em relação ao dólar,
Com isso, a moeda norte-
amencana será cotada hó-
je a CrS 011,92 para venda
e Cr$ 608,88 para compra.
No mès, o cnizeiro teve
uma desvalorização de
13.47^., elevando para140,869. a alta do dólar de
janeiro até ontem e para2:i4.917'r, em 12 meses.

Se a inflação ficar em
13,55.. mantendo a tendén-
cia observada - correção
cambial acompanhando a
inflação —, o expurgo apli-
cado a correção monetária
repetira os 4.5 pontos per-centuais do mes passado.A partir de segundá-íelra,
o.s preços dos 299 produtoscontrolados pelo Conselho
Intenninisterial de Preços
poderão sofrer aumento de
7,2_-, se forem reajustados
em 80'. da correção mone-
taria.

Em Sáo Paulo, o Secre-
tário Especial de Abasteci-
mento e Preços. Milton
Dallari. informou que rece-
berã segunda ou terça-
feira próximas, da F\inda-
çao Getúlio Vargas, os nu-
meros relativos à inflaçáo
de julho Para ele. "segura-
mente a inflação do mès
será superior a IO'.-'.
Dallari garantiu oue náo
haverá alterações na siste-
mática de reajuste de pre-
ços do cale e dos automo-
veis -— continuarão sendo
elevados pelo coeficiente
0,8>> da ORTN

O Secretário explicou
que os problemas de pre-
ços envolvendo o setor de
supermercados serão tra-
tados terça-feira, em Brasi-
lia. numa reunião. Quanto
a uma eventual compra de
arroz no extenor, Dallari
confirmou que "a iniciati-
va privada pnrierá com-
prar quanto quiser, pois a
importação esta liberada".
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CASA
Um sábado aconchegante

no Jornal do Brasil.

CGC n° 33 069.766 0001 81 Companhia Aberta

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

citFc.a_?lc5-íviíta^S/sOS Senhores Acionistas da COMPANHIA BRA-SILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, a se reunirem em Assembléia
herioooxtrao,c ™r',a' em Primeira convocação, no dia 05 de agostoae lyyj, as .6:00 (dezesseis) horas, na sede da Companhia, na RuaFrancisco Eugênio n9 329, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado doHio de Janeiro, para deliberarem sobre: a) Proposta do Conselho deAdministração para aumento do capital social, através de subscrição
publica, com realização em dinheiro, com emissão de 1.002.604.163
(Hum bijhao. dois milhões, seiscentos e quatro mil, cento e sessenta etres) ações ordinárias e 1.997.395.837 (hum bilhão, novecentos e noventa e sete milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentas etrinta e sete) ações preferenciais, do valor nominal de CrS 1,00 (humcruzeiro) cada uma, com cobrança de ágio a ser fixado pela Assem-
bleia Geral, atendendo ao que dispõe o § 19 do Art. 170, da L«i n?

1 „dei9,76; b> Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 26 de
julho de 1983. João Pedro Gouvea Vieira Presidente do Conselho deAdministração.
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NAO PODE SER VENDIDO StPAHADAMINIE Rio de Janeiro — Sexta-feira, 29 de julho de 1983

Seleção medíocre se satisfaz com o empate
Marcos Penido . •**-

Stiptiogo do ChlIWAri i"«,......

CHILE 0X0 BRASIL
Local Estádio Nacional
Jult: Abel Gnecco (Argentina)
Cartó»! amoiiiloi Hurtodo, Sócraloj, Hlsis o Coroco.
Chll». R. Rojas, Hisis, Pcheco, Leonel Horiern o Volen/uela;
Dubo, L. Ro|a» e Solo; J. Rojas. Hurtodo (Arriaga, e Araveno.
Tócnico: luis Arriba.
Braiil Loôo, Leandro, Mareio, Mozer e Júnior; Andrade,
Sócrates e Jorginho; Paulo Isidoro (Renato), Careca e Joáo
Paulo.
Técnico: Carlos Alberto Parreira.

Santiago — Ainda não foi desta vez que a
Seleção Brasileira deu uma satisfação à tor-
cida e a seu técnico Carlos Alberto Parreira.
Pelo contrário. Se Parreira buscava a forma-
çào ideal para entrar na disputa da Copa
América, deve ter ficado mais confuso, uma
vez que a Seleção, ontem, no Estádio Nacio-
nal, mostrou um futebol atabalhoado, sem
imaginação e medíocre diante do Chile.

Basta dizer que nos últimos cinco minu-
tos, pressionada — mais pelos próprios erros
do que pelos méritos do adversário —, tratou
de fazer cera, numa demonstração inequivo-
ca de que está muito longe de representar o
futebol brasileiro que a torcida está acostu-
mada a ver.

Falsa impressão

Os primeiros minutos — mais ou menos
até os 15 — deram a falsa impressão de que a
Seleção Brasileira tinha encontrado seu ver-
dadeiro padrão de jogo. Os homens de meio-
campo, sobretudo Andrade, Sócrates e Jorgi-
nho, criavam boas jogadas, com toques rápi-
dos, e envolviam totalmente o adversário.

Pela esquerda, com a participação de
Joáo Paulo e às vezes de Júnior, surgiram os
primeiros lances de perigo para o gol de R.
Rojas. Aos 11 min e 18 min. Rojas foi obriga-
do a fazer difíceis defesas, em chutes de
Júnior e de Jorginho. Mas. a partir dai, o
Chile apertou a marcação no meio-campo e
equilibrou o jogo.

Depois de uma boa trama de todo o
ataque, Hurtado foi derrubado nas proximi-dades da área, numa falta clara. Aravena, o
artilheiro do time, cobrou com violência e
com perigo para Leáo. O Brasil respondeu
com um bom ataque, mas o Chile voltou a
ameaçar o gol de Leão com um cruzamento
da esquerda — Mozer e J. Rojas subiram
juntos sem alcançar a bola.

O Brasil estava mais perto do gol no fim
do primeiro tempo, quando Jorginho da
meia-lua, livre, chutou para fora, e Paulo
Isidoro perdeu excelente oportunidade, de-
pois que o goleiro R. Rojas foi obrigado a
largar a bola a seus pés e ele concluiu parafora. com o gol vazio.

No primeiro lance de perigo para o Chile
no segundo tempo, Paulo Isidoro voltou a
perder ótima chance. O panorama do jogonão mudou. O Brasil continuava a errar
muitos passes no meio-campo e o jogo se
tornou monótono em seus primeiros 15 mi-
nutos, quando Renato entrou no lugar de
Paulo Isidoro, indo Jorginho para a direita.

O time novamente deu a impressão de
que ia melhorar — ai foi a vez do Sócrates
desperdiçar duas oportunidades de dentro
da pequena área — e voltou a cair. No fim.
procurou visivelmente fazer o tempo passar,tocando a bola para trás e para os lados,
enquantos os chilenos, também sem grandeimaginação, se lançavam todo ao ataque.
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Valeu a experiência. Ent meio a uma série < rgm o bom futebol de Júnior ramo rara exceção na partida de ante ni

João Saldanha
ATUAÇÕES

O público vaiou no primeiro tempo
Santiago — Temos um ti-

/'<" me de bons jogadores. Aliás,muito bons. mas não houve
treino, I- sem treino, não dã. Ii
O caso de se comparar com
uma orquestra. Toca bem
quando e bem ensaiada. Na
improvisação nâo vai. E o quevemos, na seleção brasileira, é
improvisação. Embora tenha-
mos mostrado, desde o início,
um lime superior, vimos uma

equipe sem lances de armação, mesmo tendo feito
algumas boas jogadus. Mas faltava gente para con-
cluir nos cruzamentos, apesar da atuação individual
de alguns jogadores. Tivemos um futebol embolado,
perigoso e decadente, insistindo em jogar como o fe/
na Espanha.

Isidoro, um ótimo jogador, chegava antes do
tempo. Leandro nao podia ir lá e cá. e. quando hav ia
um bom ataque, não havia ninguém paia receber.

Logo no começo vimos um time tocando bola.
Quem recebia tratava de se ver livre para nâo ser

•••¦ *%
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apanhado |X'lo adversai io e 0 jogo chegou alé a ser
vaiado.

A seleçáo. sem treino e com essa tática vai mal.
Náo sabe o que fazer. Náo havia jogada de armação.
Alias, acho incrível essa teimosia. Encasquetou-se
na cabeça dos nossos treinadores — c vejo isso nos
nossos times — jogar sem extrema. Isso faz um
futebol embolado, perigoso e decadente.

A seleção, repito, nao tem conjunto. A bola"queima" o quem recebe trata de mandar adiante. E
a decorrência disso é. naturalmente, a falta dc treino
e a insistência em jogar de qualquer maneira.

Futebol, insisto em dizer, é conjunto. É como
uma orquestra bem ensaiada.

Náo adianta a habilidade individual. Se não há
ensaio, a orquestra vai mal, Se náo há treino, o time
vai mal. Li de treino que a seleção precisa.

0 Brasil jogou torto, com dois homens no
ataque, 0 que houve np segundo tempo foi alteração
dc jogador c nao de tática. Houve lambem troca de
posições mas náo houve entrosamento. Ii o time
continuou desarmado.

0 Brasil teve até algumas boas oportunidades
mas foi um jogo francamente aborrecido A seleção
quis ò empate.

GAGUEIRA-INIBIÇAO/ Prol Simon Wainiiaub estará realizando consultas na
Matriz RJ Hoje e amanha Tel 236-5223 e 25t> I fj44 tP

qjj/43Uii*ai<^-
0 domingo c criança

no Jornal do Biasil

Leão — Não chegou a ser muito exigido. No 1° tempo,
agarrou firme uma falta de longa distância e espalmou
outra para comer. (**>
Leandro — Subiu constantemente em apoio ao ataque.
no Io tempo; em conseqüência, levou algumas bolas nas
costas. i**i
.Mareio — Teve pouco trabalho com Hurtado e Arriaga.
.'Vinda assim nao foi ao ataque, como nos jogos da
Europa. i**)
Mozer — Parece ter sentido o peso da estréia na Seleçáo
i**i
Júnior — Teve certo trabalho com o ponta J Rojas ma.s
fez prevalecer a sua categoria e experiência, inclusive
para dar cobertura à zaga. i***i
Andrade — Ao contrário de Mozer, nâo parecia um
estreante em Seleção. Tranqüilo, atuou à vontade e foi
com decisão ao ataque, no 1" tempo, aproveitando-se da
pouca açáo ofensiva do Chile. (**•*)
Paulo Isidoro — Confuso, náo chegou a ser extrema e
ficou perdido ao se deslocar para o miolo do campo,
errando passes seguidamente, i *) Substituído por Rena-
to. que entrou na ultima meia hora da partida mas só
pegou na bola uma vez (sem notai.
Sócrates — Sem inspiração alguma, ficou perdido no
ataque, embora tentasse algumas deslocaçôes para as
extremas. Teve duas chances de gol, ambas no 2o tempo,
mas as desperdiçou. <*)
Jorginho — Começou bem. deslocando-se com desenvol-
tura e dando a impressão de que seria uma das grandesfiguras do time. Mas. com o transcorrer da partida, foi
caindo de rendimento e acabou perdido no ataque i**i
Careca — Abusou dos dribles e em geral confundia-se.
perdendo o duelo com os zagueiros . (*)
João Paulo — A exemplo de Jorginho, começou muito
ativo, mais caiu no 2o tempo (**).
A grande figura da Seleçáo Chilena foi o goleiro Roberto
Rojas. Firme, saiu sempre bem do gol, inclusive nas
bolas altas, em cobranças de corneres.

COTAÇÕES. ***** EXCELENTE **** MUIIO BOM ***
BOM ** REGULAR * RUIM

Quem anunciou,
lucrou. Quem anunciar,

vai lucrar.

"Esiou imiiti) salisteilo:
logo na primeira semana, a
recebeu um grande numero
pessoas, atraídas pela promoçãoanunciada."

Antônio Magalhães de
Sousa Caldas
Tlnturariá e Lavanderia
America Central

"Estamos 
plenamenterecompensados, Através da Seção

Promoções, conseguimos trazer um
grande numero dc visitantes para anossa loja, apesar dc a localização
da mesma nao ser favorável."

Velha Bahia Moveis Lida.
"Sensacional a idéia da Seção
Promoções."

Tânia Maria
Papelaria America
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CLASSIFICADOS JB

inaugurada na véspera
da criação da Seção e deu parasentir bem o resultado dos
anúncios. O movimento loi
excelente."

Mário Meireles da Silva
Kikarnes Montenegro

"Por meio desta Seção, obrivemos o
retorno desejado e efetivamente
loram realizados bons negócios em
nossa firma."

Colchoaiia Colombo Lida
"Foi um sucesso a venda do leite dc
soja Sobee.
Vou continuar anunciando nessa
Seção. Náo esperava que fosse
vender tanto!

Manoel Antunes
Drogaria Pirajá

e«***2

"A Seção Promoções nos tem
proporcionado um impressionante
retorno para o pequenoinvestimento realizado,
Ja moinei um programa semanal
ue ofertas para tirar maior
proveito dos excelentes resultadosda Seção Promoções."

Carlos Maurício
Direior-Picsidente do
Freeway Hipeimercado

"Depois de anunciar em outrosveículos, sem muita lesposta,
publicamos dois anúncios nolançamento da Sesão Promoçõesdos Classificados JB.Os excelentes icsultados fi-eramcom que dobrássemos nossa
participação para 4 anúncios."

Sèrsio Correia de SouzaO Mundo dos Colchões

¦:**=.-*ii.,í'iI KrT.y.:'^ . «^-"ur;i 284-3737

Apenas 3 publicações aos
domingos serviram para assegurar à
Seção Promoções a posição de
importante instrumento de vendas.

O Jornal do Brasil deu-se ao
cuidado de realizar uma pesquisaentre os anunciantes para medir a
eficiência desta coluna.

A pesquisa revelou que os
anúncios veiculados superaram toda.**
as expectativas, iicando também em
niveis superiores quando comparados
com publicações em outros veículos.

São estes resultados que o Jornal
do Brasil apresenta agora, na forma
de depoimentos de negociantes quesentiram na pratica as vantagens de
um pequeno anúncio publicado na
Seção Promoções.

Alguns deles nunca tinham
anunciado antes, mas agora não ficam
mais sem anunciar. Outros viram
suas mercadorias em ofertas
esgotarem-se rapidamente. Em outros
casos, o êxito loi tanto que o.s
anunciantes resolveram aumentar sua
participação, através da colocação de
mais de um anuncio na Seção
Promoções.

Para compartilhar da mesma
opinião e do mesmo sucesso, anuncie '
no próximo domingo na Seção
Promoções dos Classificados JB.

Nesse dia e nesse local um grande
público estará esperando pelas suas
ofertas, descontos, brindes,
remarcações e liquidações.
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CND acha que Salnikov não
é atração e impede vinda

Por entender que não hã "inte
resse esportivo" na exibição, o Con-
solho Nacional de Desportos não
autorizou a vinda ao Rio do nadador
soviético Vladimir Salnikov paradisputar uma prova de 1500 metros
livres com J5 especialistas brasilei-
ros em nado livre — cada um nada-
ria 100 metros da prova. Salnikov é
o atual recordista mundial dos 400
800 e 1500 metros livres.

A Federação Aquãtica do Rio dc
Janeiro — FARJ — recebeu ontem o
comunicado do CND proibindo a
vinda de Salnikov c de seu tecnico,
Nikolai Kalgano. em setembro, porocasião do Troféu Independência.
Do documento nao constam as ra-
zôes da proibição, mas segundo o
presidente do CND. General César
Montagna, não hã nada contra a
vinda de atletas da Unlao Soviética

ou rie qualquer outro pais socisilisl a.No ano oassado nos demos
autorização e eles vieram. Apenas oCND nfto Julgou de Interesse para oesporte a vinda desse nadador parauma exibição no BrasÜ, nessa épo-
ca. Não estamos interessados nissodisse Montagna.

Ele explicou que soube pelos jor-nais do convite feito a Salnikov pelopresidente da FARJ, Ivo Lourençoque ainda nâo recebeu resposta
das autoridades soviéticas.

— Antes da Confederação Brasl-
leira de Natação me encaminhar o
pedido de autorização eu |a sabia doconvite. E avisei a CBN que não
autorizaria. Entretanto, seguindo
uma proposta da FARJ, a Conledc-
ração me encaminhou o pedido. Eeu respondi que nao — explicou
Montagna.
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Uma viagem pelo mundo
encantado da imaginação
infantil. Com Walter Stuart
e mais de quinze crianças.
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Os caminhos que levam á
mais importante arte do
mundo: AMAR. Com Rubens deFalco e Yoná Magalhães.

SABOR DE.
A história de uma vida
resumida num passadomisterioso. Com Raul
Cortez e Sandra Brèa.

jamwL
Análises, informações. O
pais e o mundo ao vivo
nc> Canal 7. -
Logo após «£¦? local
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"DESAFIO À PRODUÇÃO"
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL:

BABY GARROUX
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A economia. A politica.O pais e o mundo no
melhor jornal de fim
de noite de nossa TV.
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DINASTIA
"Lua de Mel Perdida"

Com Joan Collins, John Forsythe
e James Farentinò
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Programa Especial a ser realizado ao vivodireto de Florianópolis — SC
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São Paulo — Depois de começar perden-do no primeiro tempo por 40 x 38 a SeleçãoBrasileira de basquete feminino estreou comuma vitoria sobre a Iugoslávia (medalha debronze dos Jogos Olímpicos de Moscou) por74 a (10, pelo Campeonato Mundial, que estasendo disputado no Ginásio dò IblrapueraTrês derrotas na recente excursão a Eu-ropa fazem com que o Brasil entre multoprecavido contra a Bulgária, esta noite noGinásio do Iblrapuera, após a estréia' deontem. Alem disso, a.s búlgaras se apresenta-ram muito bem na fase classificatória emBrasília, onde só perderam para a favoritaCoréia do Sul, mesmo assim por acenasquatro pontos.
O tecnico Ivan Galabov esta confianteembora respeite a equipe brasileira, mas estápreocupado por não poder contar com umade suas titulares, Silvia Ghermanova quesoft-feu entorse no tornozelo direito e só reti-rara o gesso quarta-feira. Sem ela o tecnicoanunciou que sua equipe começara comNadka. Petrana. Vânia. Kostadlnka e Evla-dia. Galabov lamenta nao contar com joga-coras muito altas para executar o trabalhode pivô, o que poderá ser uma vantagempara o Brasil. h

Elogio
A Bulgária iniciou a última fase de trei-namentos no começo de junho, mas antes jarealizara vários amistosos e um torneio emCuba. Para Galabov, os jogos com o Brasilloram interessantes porque ainda nào eraconhecido o seu estilo, que tem como desta-que a técnica individual e conta com Hortén-cia, uma jogadora que impressiona" Eleacredita que o Brasil poderá chegar em ter-ceiro. Os favoritos sao EUA e URSS.As outras duas partidas de hoje serão-Coréia x Polônia e EUA x Iugoslávia Otorneio de consolação, que deveria começarontem, em Sao Bernardo do Campo foiadiado para hoje a pedido das próprias dele-gaçoes, que alegaram cansaço das jogadoras.Participarão Peru. Zaire, Austrália. CanadaCuba e Japão.

No turno final do Mundial, as equipes
que terminaram em primeiro lugar nos gru-pos de classificação, Coréia. Polônia e URSS
já começam com dois pontos de vantagemsegundo o regulamento. As que se classifica-ram em segundo lugar tém um ponto deabono: Bulgária. China e Iugoslávia. Brasil eEUA. o atual campeão, saíram de zero maslarao um jogo a mais. Ao final desta fase. asduas equipes com maior numero de pontosdisputarão o titulo e a.s duas seguintes aterceira colocação.

CBB explica
O presidente da Confederação Brasileirade Basquete. Carlos Dias, disse ontem que areunião com representantes de clubes, paradiscutir reivindicações do basquete femini-no, serviu Para que a entidade 'explicasse

um mal-entendido,'•
— Acolhemos e ate concordamos comalgumas idéias de ontem técnica, mas e.xis-tem algumas reivindicações inaceitáveisUma delas e o pagamento rie ajuda a atletas0 que contraria a lei. pois elas sao amadoras'Carlos Dias afirmou que os clubes po-dem investir o que quiserem nas jogadorasda lorma que melhor lhes convier, mas aconfederação não tem condições de faze-lomesmo se quisesse, pois ja tem "dificuldades

ate para alugar uma sede". Ele lembrou quea CBB gasta mais na Seleçào Feminina doque na masculina, que normalmente viaja àcusta dos países visitados.

«

EUA vencem China
em ótima partida

Num jogo emocionante nos últimos se-gundps e que só foi decidido na prorrogação(de cinco minutos), os Estados Unidos derro-taram a China por 101 a 91, ria abertura domundial de basquete feminino. O primeirotempo terminou com vantagem norte-americana por 41 a 39. A principio, pareciaque a vitoria seria fácil: aos 2 minutos, osEUA já faziam 14 a 2. com um jogo rápido.marcação sob pressão e bom aproveitamen-to das pivôs, em especial Denise que acaboucomo segunda "cestinha", com 28 pontosAos poucos, porem, a China foi-se recu-perando e. com muita paciência, impondoseu estilo de rápidas penetrações de Xiabo eChen. e se aproveitando da altura de Yue-lang (2.08 metros) que, apesar de lenta e estarcontundida, foi a que marcou o maior nume-ro de pontos na partida. 29. A técnica norte-americana, Pat Head, sempre consultandosuas duas assistentes, utilizou a tática detrocar toda a equipe, o que aconteceu logoaos oito minutos, quando foram substituídastodas as jogadoras em quadra.Isso e mais uma certa irregularidade deprodução fizeram com que, aos poucos asnorte-americanas fossem perdendo a vanta-
gem. Aos 15 minutos, as chinesas consegui-ram passar no marcador, fazendo 28 a 26 AChina, que começou com certa apatia, pas-sou a marcar melhor e. com velocidadeequilibrou as ações. Seu problema e queabusou das faltas e. ja no começo do segundotempo, estava com três titulares penduradascom quatro infrações, o que acabou pesandono resultado final.

Ao fazcr üü a 6Õ' as chinesas passaram aliderar o placar até o final, mas a saída dequadra de Xiabo. Chen e Lijuan, com cincofaltas, afetou seu rendimento, permitindoque as norte-americanas encostassem. E va-cilando em duas bolas no alto em sua reta-guarda, nos últimos segundos, permitiramque a diferença ficasse em apenas dois pon-tos: 84 a 82. No ultimo segundo, numa deci-são discutível do árbitro francês Ivan Mainl-ni. Denise teve uma falta de três lances a seufavor. Converteu dois e empatou o jogo.Na prorrogação, enfrentando uma equi-
pe de reservas sem o mesmo nível das titula-res e que perdeu ainda a gigante Yuefangcom cinco faltas, os Estados Unidos náotiveram dificuldades para chegar ao placarfinal de 101 a 91. Jogaram e marcaramEstados Unidos: Pattv (3). Linette (20). Chrylit>>. Janice (12). Denise (28). Lataunva (6)Anne (3). Cheril (22). Kim (5), Cindv e" PamChina: Chen Yuefang (29), Xiabo (23), Chen(20). Lijuan (2). Hui (5), Qing 110). Min (2).Liquing. Yueqin e Haixia. O segundo arbitrofoi o uruguaio Atílio Sebastiarií.
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Mary vence no
golfe do Gávea
Mary Crawshaw. com 139 net.venceu por uma tacada a Taça Gra-

ce Oakley dc golfe feminino encer-
rada ontem no Gávea com a dispu-
ta dos 18 buracos finais na modali-
dade strdké-play. Ela jogou 72 navolta de ontem e superou Boy
Wickstoné e Gillián Hutchlrisòn
que com voltas de 72 net empata-
ram na segunda colocação.

A classificação final da Taça
Grace Oakley foi a seguinte: 1. Ma-ry Crawshaw 1241 — 69-70,139 net; 2.
Gillián Hutchinson (29) — 68-72 eBoby Wickstoné (24) — 68-72. 140 4
Tony Andrade (30) — 73-68. 141; 5.Vera Sfoggia (24) - 68-73. 141: 6.Teresa Celles (24) — 72-70. 142.

Na próxima semana começa no
Gávea o Campeonato Aberto de
golfe para veteranos (acima de 55anosi. reunindo gplflstas de todo o
Brasil. Jã ha cerca de 100 jogadoresinscritos na competição, normal-
mente muito concorrida.

Xadrez da URSS
ameaça boicotar

Moscou — Os soviéticos Vassily
Smyslov e Gary Kasparov poderãoficar de fora das quartas-de-final doTorneio dos Candidatos ao titulomundial dc xadrez. O anúncio foileito ontem em Moscou pela agèn-cia de noticias Tass. Segundo esta,
a Federação Soviética de Xadrez-
acusou o presidente da FIDE —
Federação Internacional de Xadrez— Florencio Campomanes. de náolevar em conta a opinião dos enxa-dristas sobre as sedes escolhidas
para seus jogos.

Kasparov enfrentaria o soviéti-co radicado na Suíça Vietor Korch-noi em Pasadena. na Califórnia,
considerada pela federação soviéti-
ca uma cidade imprópria. Smyslóv
jogaria com o húngaro Zoltan Ribliem Abu Dhabi. capital dos Emira-dos Árabes Unidos, que os soviéti-cos consideram "quente demais". Asolução para o impasse sera decidi-da hoje. numa reunião da diretoriada FIDE. em Lucerna.

Koch joga bem mas é
derrotado por Royer

Campos do Jordão, Sâo Paulo — Depois de uma grandeexibição de técnica e categoriaate o meio do segundo set, To-mas Koch, 38 anos, foi elimina-do pelo norte-americano RockyRoyer, 25. nas quartas-de-iinalde Grand Smash Cup. emdisputa no Campos do JordãoTênis Clube, por 6 7 (3/7), 7/6(9 7)e 6 2.
No primeiro set não houvenenhuma quebra de serviçosmas durante todo o tempoKoch estava mais consistente

que o adversário, tendo algu-mas chances de quebra. No de-sempate, Royer saiu com 3 0mas sempre sacando bem e vo-leando com perfeição, principal-mente de direita te canhoto)
Koch chegou a 7-3.

Até cansar

Animado pela vitoria no pri-meiro set. Koch quebrou o sa-
que de Royer. logo no primeiro
game do segundo set e parecia
que obteria uma vitoria ate cer-
to ponto fácil. Assim foi até 4 3.
quando perdeu o seu saque pela
primeira vez e permitiu o empa-
te de 4 4. A partir dai. Koch
estava visivelmente cansado e
deixou Royer fazer 5 4.

Ainda assim Koch reagiu.
Juntou as últimas forças, empa-
tou o jogo em 5 5 e depois em
6 6. levando a partida para mais
um desempate. Neste momen-
to, houve total equilibrio, Koch
salvou um set point. mas quan-do houve o empate de 7 7 ele fez
uma dupla falta, permitindo a

vantagem para Rover de 8 7 quedepois fechou em 9 7
No terceiro set. a vitória deRoyer por 6/2 foi incontestável

Ele quebrou logo o saque deKoch e, com mais preparo fisi-co. so fez manter a vantagem :
De qualquer maneira, apesar daderrota, Koch, que nao jogava 

".
torneios desde abril — quandochegou, também, às quartas-de-final do Meiitta Open. em Gun-tiba — deu mais uma demons-
tração enquanto agüentou, doestilo e classe, que fizeram dele '
o melhor tenista brasileiro detodos os tempos.

Juvenil

A brasileira Niége Dias pas-sou às semifinais do Campeona-
to Sul-Americano de juvenisem Caracas, ao derrotar a equa-
toriana Marta Caiazes. por 6 2 e6 2. na categoria 18 anos. Nacategoria 16 anos, a gaúcha An-areia Hilbk também passou ãssemifinais, ao vencer surpreen-
dentemente a chilena Manola
Murillo. que ja disputa torneios
profissionais.

O brasileiro Cassio Motta foi
derrotado facilmente pelo uru-
guaio Diego Perez. na primeirarodada do Grand Prix de South
Orange. por 6 3 e 6 0. Outros
resultados: John Alexander
(Austrália) 76 e 64 Wayne
Hampton (Austrália), Terrv
Moor (EUA) 6 4 e 6 3 John Llovà•_
(Inglaterrai e Tom Cain (EUA)5 7. 6 3 e 6 4 Armand Molino(EUA).
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A partldn ontre Unlôo Soviética e Brasil,
que ntrnlu muls de 05 mil pessoas ao Maraca-
na, obteve (ant.o sucesso Internacionalmente
que o presidente da Confederação Brasileira,
Carlos Nuzman, Iniciou contatos com o pre-sidente do Comlt.. de Promoções da Federa-
çao Internacional, Yasutaka Matsudalra, pa-ra organizar o Superdcsaflo, entre a 8eleçôo
Brasileira e a Seleção do Resto do Mundo.

Esta equipe vestirá a camisa da Federa-
çào Internacional e será, possivelmente, diri-
Rida pelo soviético Vlatcheslav Platonov.
Nos contatos que manterá com Matsudalra,
vice-presidente da Federação Internacional
e técnico da equipe Japonesa, campeã ollm-
pica em 72, Nuzman definirá a data (pode ser
janeiro de 84) e o local do Superdesafio, quepode ser no Maracanã ou Morumbi.

Tanaka e Zaitsev
— Estamos em fase de estudo. Vou con-

versar com Matsudaira e definir alguns pon-tos. Agora que descobrimos o carpete, nào
há mais o problema da chuva e a partida
poderá ser disputada com qualquer tempo.
A escolha do local está entre Maracanã e
Morumbi. Vamos optar por quem facilitar a
realização do jogo. Tanto faz Rio ou Sáo
Paulo — explica Nuzman, que se encontra na
Capital paulista, acompanhando o Sul-
Americano.

Se aceitar o convite para dirigir a Sele-
çáo do Resto do Mundo, o técnico Platonov
terá oportunidade de descontar a derrota
que sua equipe sofreu pata o Brasil no Mara-
cana (3 a 1) e de certa forma vingará as 

'
outras duas (3 a 2 e 3 a 1), sofridas em
ginásios. Depois que definir com Matsudaira,
Nuzman oficializará o convite a Platonov.

No time do Resto do Mundo alguns no-
mes já começaram a ser lembrados e o mais
forte deles é o do capitáo da União Soviética,
Zaitsev, Savin e Chkurikhin também estão
na lista, assim como o japonês Tanaka. o
tcheco Precloick, o cubano Raul Vilche.

Elogio ao Chile
São Paulo — Para o técnico Bebeto, o

Chile, depois da Argentina, é o pais sul-
americano que mais desenvolveu seu vôlei
nos Últimos anos. "Eles procuraram assimi-
lar as inovações e aumentaram bastante ointercâmbio internacional", observou. Porisso, o Brasil vai entrar na quadra precavido,esta noite, em seu terceiro jogo do Campeo-
nato Sul-Americano. "Teremos 

que jogarbem", acentuou Bebeto.
O crescimento do Chile, porém, nào lm-

pede que ele continue considerando a Argen-
tina e a Venezuela como principais adversa-
rios do Brasil em sua tentativa de manter ahegemonia do vôlei masculino no còntinen-
te. Afinal, os argentinos sâo a terceira força
mundial.

Ele considera que as recentes partidascontra a União Soviética foram importantes
porque permitiram aumentar a experiência
dos jogadores, contra a atual campeã mun-
dial, além de colocar em prática tudo o que éorganizado nos treinamentos.

O Brasil conseguiu desenvolver algumas
mudanças táticas, principalmente no ata-
que, que deram tão certo que outros paises jáestão imitando. Mas, agora, é preciso aperfei-
coar tudo isso e buscar evoluir ainda maisum trabalho que vem sendo feito desde 81.Bebeto entende que o crescimento tecni-co da equipe se deve fundamentalmente àintensificação da preparação fisica. Bebeto
espera que o esforço feito pela Confederação
Brasileira seja acompanhado do apoio dainiciativa privada:— A nivel de Confederação, pouca coisamais se poderá fazer, porque vôlei de alto
nivel só se faz com dinheiro e isso as empre-
sas é que tém. Seria bom que outras empre-
sas, além da Atlântica Boavista e da Pirelli
passassem a aplicar no vôlei. Afinal, o vôlei
já é um esporte consagrado no país e precisa-mos dar oportunidade aos jovens que estáo
surgindo.

Para ele, também os clubes precisamolhar mais para o vôlei, a exemplo do Atléti-
co Mineiro, mas fazendo um trabalho conti-
nuo, sem interrupções.

Time supera fácil
Uniguai por 3 a 0

Sào Paulo — A Seleção Brasileira de vôlei
jogou o suficiente para garantir sua passagem àfase decisiva do Campeonato Sul-Americano.ao derrotar, ontem à noite, no Parque SáoJorge, o Uruguai por três sets a zero com
parciais de 15 9, 15 7 e 15/4, em 42 minutos de
partida. Hoje o Brasil joga com o Chile paradefinir a primeira colocação do grupo as 21horas.

Jogando com três titulares (Xandó, Ber-nard e William), mais do que na estréia do Sul-Americano, contra a Colômbia, o Brasil tevedificuldades no primeiro set, principalmente
quanto à recepção do saque, o que fez com quea partida fosse Igual até 9/9, quando Bernard,com três Jornadas nas Estrelas deu vantagemde 12/10 ao Brasil que fechou o set ern 16minutos.

Mesmo tendo sido mais fácil, o segundo setvoltou a mostrar a equipe brasileira desconcen-trada, com falhas na recepção, mas com osaque melhor. Mais uma vez, o set foi equilibra-do no inicio, com os uruguaios mantendo aigualdade até 5 5. O Brasil foi. entáo, direto a12 5 para fechar em 13 minutos.
No set final, tudo foi mais fácil. Mesmo semser brilhante, o time esteve mais bem entrosa-do. o que náo impediu uma reclamação dotécnico Bebeto. de que a equipe estava "muito

quieta e parada e que esse náo é o estilo"Completou dizendo: "com este jeito europeu dese comportar na quadra, todos os jogos serãoduros". A renda foi de CrS 1 milháo 382 mil 500Jogaram, pelo Brasil: Badâ, Rui, WilliamXandó. Bernard e Fernandão. Pelo Uruguai''Olavi, Lorenzo, Naser. Gonzalez, Vacino e Ma-kovski (Aplanato. Coletti e Favas).
A Seleçáo do Chile venceu ontem a daColômbia, por 3 a 2. no ginásio do Coríntiansenquanto a Argentina nâo teve nenhuma difi-culdade para passar fácil pelo Equador, por 3 a0. O Chile ganhou com parciais de 17 15 121512/15,157 e 15 10. após duas horas e 15 minutosde Jogo. A Argentina fez 15 2.15 1 e 15 0 sobre oEquador. Completem a rodada de hoje. a partir •das loh: Colômbia x Uruguai e Argentina xVenezuela.
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Equipe de ginástica que vai ao
Pan fará exibição em Rondônia

ROTEIRO

Bolo Horizonte — Com a chegada,
hoje cedo, dos ginastas Pedro Ruhs e
Guilherme Pinto, ambos do Flamen-
go. a equipe brasileira de ginásticaolímpica masculina, que se prepara
para os Jogos Pun-Aniericanos, viaja à
noite desta capital para Porto Velho,
Rondônia, onde faz demonstrações
neste final de semana. Segunda-feira,
o gnipo inicia a ultima etapa de treina-
mentos, concentrado no Cefan. no Rio.

Desde fevereiro estamos nos pre-
parando para estes Jogos. Inicialmen-
te, eram 20 ginastas de todo o pais. Na
ultima eliminatória, realizada há ai-
guns dias. aqui em Belo Horizonte,
ficaram definidos o.s seis atletas quecomporão a equipe brasileira — diz o
técnico da equipe nacional, Mario Par-
dini. para quem o objetivo e obter a
medalha de bronze na Venezuela.

Homogeneidade

Treinador do Minas Tônis. ele tert,
alem dos dois fiamenguist.as, que esta-
vam treinando no Rio, quatro ginastasdo clube mineiro: Gilmarcio Sanches,
Joào Luís Ribeiro, Gerson Gnoatto e
Gilberto Albuquerque. Mario Pardim
lamenta as contusões que deixaram
fora da equipe dois dos melhores gi-nastas brasileiros: Hélio Araújo, do
Minas, e Fernando Moreira, do PI-
nheiros.

Antes, treinávamos duas vezes
por dia. Hoje. basta uma sessão diária.
Só estamos exercitando séries comple-
tas, com o objetivo de dar mais consis-
tència e melhorar alguns exercícios de

maior dificuldade. A equipe ê muito
boa e nao tem mais aparelhos fracos.Ha uma homogeneidade muito grnn-de, com todos eles se situando acima
da nota nove. O índice certamente
será mais alto no Pan-Americano —
garante o técnico, otimista quanto fischances do Brasil.

Mas sua confiança n;.o lhe permitedizer que a equipe vá conseguir vencer
o Pan-Americano. Ele desconhece
quais ginastas integrarão as outras
equipes, mas acredita que o Brasillutara com o Canada pela medalha de
bronze, superados pelos favoritos Es-
tados Unidos e Cuba. Mas adverte
para possíveis surpresas rior part _ doMéxico e da Venezuela, cuja equipe
passou um bom penodo competindo
na Uniáo Soviética e estará em casa.com o apoio da torcida.

A equipe

Para tentar uma medalha para oBrasil, a equipe ja esta definida. Sao
seis os atletas que competirão pelaequipe nacional: Gilmarcio Sanches,
22 anos, 10 participações na seleção.
Compete pelo Minas e mora nos Esta-
dos Unidos. Títulos: tricampeão brasi-
leiro por equipe, pentacampeào brasi-
leiro Individual geral, více-campeáo
geral do Torneio ABC i Argentina, Bra-
sil e Chile), em 1977, alem de campeão
por equipe na mesma competição. 3o
lugar por equipe no ultimo Pan-
Americano e campeão por equipe do
Big Ten Championship. dos Estados
Unidos. Melhores aparelhos — solo,
barra e argolas. João Luis Ribeiro. 24

anos, nove participações na seleção.
Foi do Flamengo e do Pinheiros e hoje
esta no Minas. Títulos: tncampeáo
brasileiro por equipe, bicampeão bra-
slleiro individual geral, 3" lugar no
Pan-Americano de Porto Rico. Tam-
bem estuda nos Estados Unidos. Me-
lhores aparelhos — barra, argolas e
paralelas.

Gerson Gnoatto. 19 anos, sete par-tícipações na seleção. E do Minas. Tí-
tulos: campeáo por equipe do ultimo
Torneio ABC, campeão por equipe do
Sul-Americano do ano passado, vice-
campeáo individual geral na mesma
competição, tricampeão brasileiro porequipe e vice-campeao brasileiro Indl-
vidual geral. Melhores aparelhos —
barra, cavalo e argolas.

Gilberto Albuquerque. 21 anos.
quatro participações na seleçáo. Tam-bem e do Minas e mora nos Estados
Unidos. Títulos: campeão por equipe
do Torneio Juvenil Brasil x Alemanha,
em 1978, campeão por equipe do Big
Ten Championship. EUA. Melhores
aparelhos — salto sobre o cavalo, bar-
ra e solo.

Pedro Ruhs, 22 anos. três participa-çóes na seleção. E do Flamengo. Títu-los: campeão Sul-Americano por equi-
pe, campeão brasileiro individual ge-ral. em 1981. Melhores aparelhos —
argolas, saltos e paralelas.

Guilherme Pinto. 18 anos. uma par-ticipação na seleção. Também perten-ce ao Flamengo. Títulos, bicampeão
brasileiro estudantil, em 1982 e 1983.
Melhores aparelhos — solo e paralelas.

Automobilismo
Goiânia — Os Chevette deverão ser os

grandes adversários dos Fiat na 3" etapa doCampeonato Brasileiro de Marcas, que terá sualargada a meia-noite de amanhã e termino
previsto para as 12 horas de domingo. No treinode ontem a noite os pilotos se preocuparamapenas com o acerto dos carros para a classifi-cação hoje. em duas baterias, em Goiânia.

A prova de que os Chevette melhoram derendimento ficou constatada no treino de quar-ta-feira, quando o paranaense Gastào Weigeit
obteve um ótimo tempo, com lm58. atras ape-nas do Fiat de Luís Otávio Patemostro. queobteve Imõ6s82. Com o mesmo carro, seu com-
panheiro de equipe Cláudio Giroto fez Im57s0õ
prevendo uma forte dupla para as Doze Horasde Goiânia.

O Brasileiro de Marcas começou com asSeis Horas de Interlagos, vencidas por Pater-nostro. realizando em seguida as Doze Horas doRio. ganhas por Toninho da Mata e Jorge
Freitas. A próxima etapa tem como objetivo
revelar os efeitos da mudança no regulamento,
que procura igualar o peso e as cilindràdas deChevette, Fiat. Voyage e Ford.

Iatismo

Netos de Thorpe e Owens
carregarão tocha olímpica

Los Angeles — Os netos
dos campeões olímpicos
norte-americanos Jim Thor-
pe (1912) e Jesse Owens
(1936) serão os dois primei-
ros dos 10 mil atletas que
carregarão a chama olimpi-
ca através de todos os Esta-
dos norte-americanos (in-
cluindo o Aiasca e o Havaí),
no maior percurso já feito
pela tocha na era moderna
— 19 mil quilômetros — an-
tes dos Jogos Olímpicos de
84.

A chama chegará de Ate-
nas, por aviáo, dia 8 de maio
quando vai começar a ser
carregada pelos diversos es-
tados até chegar ao Coliseu
de Los Angeles dia 28 de
julho de 1984, data do inicio
das competições. O maior
percurso, antes dos Jogos de
84. havia sido nos Jogos de

Tóquio, em 1964, com 7 mil
500 quilômetros.

Budapeste — Há poucomais de um mès, o jornaloficial do Partido Comunis-
ta tcheco condenava os en-
contros internacionais de
atletismo, permitidos pelaIAAF (Associação Interna-
cional de Atletismo Ama-
dor), por considerá-los uma
ameaça à ética do esporte
amador. Agora, a Uniào So-
viética vai participar de
uma dessas competições, na
Hungria, também socialista.

O jornal tcheco afirmara
que. por darem prêmios em
dinheiro às federações dos
principais atletas inscritos,
este tipo de competição nào
contaria com o apoio do bio-
co socialista da Europo.
Mas, agora, nâo só um paissocialista vai sediar uma
competição dessas, como a
União Soviética participará

com a equipe que vai dispu-
tar o Campeonato Mundial,
em Helsinqui.

Os dois principais desta-
quês dos soviéticos sào o
campeão olímpico do salto
triplo, Jaak Uudmae. e a
campeã européia dos 800
metros. Olga Mineyeva.
Além de atletas soviéticos,
participarão cio encontro re-
presentantes dos EUA. Hun-
gria. China. Austrália. Cana-
dá e Quênia.

A prova dos 100 metros
rasos, com a participação do
recordista mundial Calvin
Smith. esta sendo conside-
rada o grande destaque. A
equipe do Quênia vai parti-
cipar de todas as provas de
corrida, a partir de 400 me-
tros. O grande ausente do
torneio é o chinês, recordis-
ta mundial do salto em altu-
ra, Zhu Jianhua.

O pernambucano Sérgio Leal. com o proeiroMarcos Miranda, venceu ontem, em Araruama. a
quarta regata do Campeonato Brasileiro da Classe
Hobie Cat-16. eliminatória para o Mundial de
Filipinas. Na classificação geral a dupla Sérgio
GamaTaciana Gama. também de Pernambuco,
lidera com 8.5 pontos perdidos.

Estáo competindo 41 barcos de sete Estados eontem, na lagoa de Araruama, predominaramventos fortes de nordeste, com velocidade aproxi-
mada de 30 nós. Hoje estão programadas mais
duas regatas e a competição termina amanhã,
com a prova final.

Quarta regata — 1" Sérgio Leal Marcos Miran-da (Pernambucoi. 2" Enio Gama Fernando Melo(Pernambuco). 3o Marcelo Piquet Clinio de Freitas(Rio de Janeiro». 4o Carlos BiekarekBrenda
McPherson (Sáo Pauloi, 5U Sérgio GamaTaciana
Gama i Pernambucoi.

Classificação geral — 1» Sérgio Gama 8 5
pontos; 2° Carlos Biekarck. 10,75: 3o Enio Gama15; 4o Marcelo Piquet, 18; 5° Sérgio Leal. 18 75

Golf.e
Colônia. Alemanha Oriental — Com 67 taça-rias. cinco abaixo do par cio campo, o inglês RpssDrummond e o americano Corey Pavin lideram oAberto de Golfe da Alemanha Oriental, com um

prêmio de 100 mil dólares (cerca de CrS 60 mi-lhòes i.
Após a primeira volta, os primeiros colocadossáo os seguintes: Ross Drummond e Corey Pavin.com 67 tacadas; Wayne arady (Austrália), Seve-nano Bailesteros (Espanha), Michael ClavtoniAustrália i. Magnus Persson. Paul Way e JohnVVoof (Inglaterra), com 68 tacadas. O brasileiroJaime Gonzalez marcou 71 tacadas na primeiravolta.

Taekwondo
Com a participação de 80 atletas de oitoEstados, serã realizado neste fim de semana, no

Tijuca Tênis Clube, o Campeonato Brasileiro de
Taekwon Do. O torneio servira como seletiva parao Mundial e Jogos Olímpicos de Los Angeles,
ambos em 84.

Do Rio, vão participar Valdir Francisco Souza(categoria mosca). Marcus Rezende (penai. Júlio
César da Silva deve). Marco Antônio da Silva
imeio-medio ligeiro». Aroldo Vieira de Souza
(meiomédioi. Aurelicio José dos Santos imedio).
Carlos Luiz Peixoto imeio-pesado ligeiro». Reinai-
do Evangelista imelo-pesado». Marco Antônio Ro-
drigues tpesadoi e Eduardo Girotto isuperpesado»
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ANI li da bon mídia da geração mascu-
linu em treinamento em Cidade Jardim
alé agora e da presença dc alguns potroscariocas razoavelmente Interessante

(embora, na Gávea, o panorama, ao menos por
enquanto, no contrario do ano passado, amdn
não esteja muito claro cm lermos de qualidade),
n disputa das oito seletivas para a próxima Taça
de Prata masculina, grande clássico João Adhe-
mar de Almeida Prado, Grupo I (prevista para o
segundo domingo de agosio), promete muita
sensação, As seletivas, marcadas Iodas elas para
a milha e a pista de grama no dia de amanhã,
surgem dificílimas na medida em que, pelo núrne-
ro ae concorrentes que por cias tiveram que ser
divididas, somente os dois primeiros de cada um
chegarão ã final. Este dado, aliado ao equilíbrio <i
priori existente e ao já citado numero dc concor-
rentes, torna qualquer projeção um tanto incon-
scqiiente. Ao menos sensacionais, certamente
elas prometem ser. Novamente, é uma pena que
um bom número de concorrentes sem qualquer
título ou atuação c merecedora de maior atenção
por parte dos experts, tenha confirmado presen-
ça. Afinal, a esperança é a última que morre
como diziam, mais comumcnlc, nossos avós,
hoje, porém, mais do que nunca, uma expressão
de rigorosa significação. E sonhar com CrS 17
milhões náo faz mal a ninguém c, por isso
mesmo, ninguém deve ser criticado.

¦ ¦ D

DE 

saída, de acordo com os observadores
paulistas c com os resultados clássicos
anteriores, os potros nascidos e criados
no Haras Faxina.de D. Margarida Lara,

surgem, em geral, como os nomes mais fortes à
classificação, Fies estão espalhados pelas oito
seletivas. Os dois principais são. é claro, Quintus
Perus (Henri Le Balafré em Mignon. por Earl-
dom II). ganhador de três provas de Grupo,
sendo as duas últimas de Grupo II (o Criterium
de Potros, importante clássico Antenor Lara
Campos. Grupo II. 1 mil 50(1 metros, areia, e o
Grande Criterium, grande clássico Juliano Mar-
tins, também em 1 mil 50(1 metros, mas na areia),
líder inconteste dos dois anos. e seu runncr-iip, a
pequena diferença, no Juliano Martins. Ouick As
Thunder (Eylau em Hello Riso, por Earklom 11).
Há, ainda, muito comentados, Qui Huts (Eylau
em Just So. por Earldom II) e Quebra Cabeça
(Henri Le Balafré em Risota. por Jolly Jocker).
Curiosamente, todos os quatro são descendentes
de Risota. sendo que dois são filhos de Oaks
winners, Hello Riso e Just So, por garanhào
ganhador de Derby (Eylau).

Dos paulistas, ainda se fala muito dos ganha-
dores clássicos Dcar Wind (Brác em Aflorada,
por Sing Sing). criação e propriedade do 1 laias
J.B. Barros, e Filamento (Silver em Vega, por
Gabari), criação do Haras Rio das Pedras e
propriedade do Stud Montecatini. embora este
venha de decepcionar no Juliano Martins. O
irmão inteiro do derby-winner paulista e, igual-
mente, ganhador do grandíssimo clássico Brasil
(Grupo I) e do grande clássico Taça dc Ouro
(Grupo 1), Campal, Full Love, um Figurón em
Varanda, por Gabari. embora sem experiência
clássica, impressionou vivamente os experts quan-
do de sua vitória pelo superior e instiganie estilo
então exibido. Zurcio (Féroce em Cigra, por
Ortille). criação e propriedade do Haras Eduardo
Guilherme, segundo para Quintus Ferus no An-
tenor Lara Campos, decepcionou no Juliano
Martins e muitos acreditam correr ele mais na
areia (amanha é um bom teste para dirimir esta
dúvida). Infelizmente, o espaço é pequeno para
tão grande número de nomes (e há que se falar
ainda, é claro, dos cariocas) c. por esta razão,
teremos que omitir muitos que podem perfeita-
mente se classificar. Mas as últimas vitórias de
Forgeron (Red Cross em Foíiriha, por Link),
criaçáo e propriedade do Haras Iriterlagos, e
Kiker Brave (Rio Bravo II em Calandre, por
Zenabre), criação do Haras Pimar, foram de
chamar atenção. Lote seriíssimo!

¦ ¦ ¦
Os dois produtos clássicos da Gávea são, a

priori, os mais interessantes, embora o estilo de
correr de Vida Mansa (Free Hand em Resolução,
por Lear Jet), criação e propriedade do Haras
Santa Ana do Rio Grande, náo deve facilitar sua
vida. Em todo o caso, está aparentemente pelo
menos em um dos páreos mais fracos. Seu
companheiro de écurie e élévage. Vitalício (Jas-
min cm Real Nordic, por Al Mabsoot), detentor
de dois títulos nobres, está inscrito no mesmo
páreo de Full Love. Zurcio e Qui Huts, anterior-
mente comentados. Além destes dois, há dois
concorrentes com duas vitórias comuns. Ocelot
(Vacilante II em Interbella, por Sabinus), criação
e propriedade do Haras Sanla Maria de Araras,
com temperamento algo difícil, está na mesma
seletiva de Kiker Brave e Filamento, e Coryntho
(Depressa em Babulinka, por Frenchman's
Creek), criação da Riogran Agro-Pastoril Ltda. e
propriedade do Stud Grumser (com colocação
nobre), em uma prova mais fácil, a mesma em
que está inscrito o citado Forgeron. Há, ainda, o
ganhador Oak Tree (Vacilante II em Oak Leaf,
por Vai de Loir). companheiro de écurie e élévage
de Ocelot, para nós um potro mais sério"e
promissor, vindo de secundar Coryntho após
comandar as ações desde a largada imprimindo
forte traiu à prova. No entanto, o neto de Vai de
Loir participará, infelizmente, da mesma seletiva
do líder Quintus Ferus. Vamos ver como se
comportará.
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JORNAL W BRASIL

Foujitn agradou em seu exercício para atuar no GP Manoel Mendes Campos no domingo

Baronesa apronta muito bem
Baronesa, de propriedade do Stud

Sào Tiago, treinada por ledo Amaral,
deixou impressão das melhores em seu
apronto para atuar na quinta carreira
da reunião de sábado ô tarde. Montada
por Eriton Ferreira, fez 50s cravados nos
800 metros, com ação flnal multo boa e
impressionando pela facilidade do arre-
mate e pelas reservas ao cruzar o disco.

Elmir. treinado por Luiz Duarte Gue-
des. foi outro que agradou. Poupado por
Juvenal em todo o percurso, ainda as-
sim foz, 52s escassos nos 800 metros, com
muitas sobras, evidenciando que vai
reaparecer com grandes possibilidades
de vitória, pois tem trabalhos muito
bons também.

Outros aprontos

Ballidowa, bem levnda por Audâlio
Machado Filho, assinalou 52s nos 800
metros, galopando com desenvoltura e
sem preocupação de tempo.

Noura treinou no box e largou nor-
malmente.

JUto, foi outro pensionista de J.A.L1-
meira que agradou. Fez 43s nos 700
metros, controlado em todo o percurso,
do contrário melhoraria esta marca.

Vacina marcou 37s nos 600 metros,
com Juvenal sofreando em todo o per-
curso. Arrematou com grandes sobras,
mostrando estar em progressos.

Tura, montada por C.A.Martins,
agradou vtvnmente pela maneira fácil
como passou os 600 metros em 37s,
Igualando a marca de Vacina, sua maior
adversária.

Ipacaray foi levada devagar por Eri-
ton Ferreira, a pedido do treinador Juan
Marchant. E agradou, pois mesmo pou-
pada. assinalou 40s. floreando pelo cen-
tro da pista.

Tuyunabé fez 37s nos 600 metros,
com J.Aurélio trazendo a pensionista de
Almiro Palm sempre contida e delxan-
do correr apenas nos 200 metros finais.

Antecipados
Takt Ness fez 37s nos 600 metros,

sempre poupada por C. A. Martins. Pas-
sou pelo disco com visíveis sobras, dei-

xando boa Impressão pela facilidade
deste arremate.

Elegie, com o aprendiz R. Vieira,
agradou pela ótima açáo final em seu
exercício na distância de 700 metros,
cobertos em 43s cravados.

Aiaezada. montada por Eriton Fer-
reira, mostrou progressos e assinalou
36s2. com sobras e correndo muito nos
Instantes finais.

Para o Grande Prêmio Manoel Men-
des Campos foi bom o exercício do
potro Foujita. de propriedade do Haras
Sáo José e Expedictus. Bem levado por
J. Moita, passou os 700 metros em 43s
escassos, corn ótima ação final e de-
monstrando perfeito aguerrimento.
Aporreado. inscrito no mesmo pareô,
também agradou, pois fez 50s nos 800
metros, sempre pelo centro da pista e
com algumas reservas ao final.

Dear Boy, com Edson Ferreira, fez
45s nos 700 metros, visivelmente poupa-
do pelo freio gaúcho.

Dark Champion passou os 700 me-
tros na mesma marca e também nào
demonstrou preocupação com tempo.

CANTER

O 
ganhador da Taça de Ouro e segun-
do colocado no Grande Prêmio

Cruzeiro do Sul, Washing iFeroce em
Aloise), ainda nào tem jóquei oficial
para o Grande Prêmio Brasil de 1983.
Francisco Pereira Filho, seu piloto habi-
tual, está Inclinado a optar pela monta-
ria de Shat El Arab. cuja exibição no
Grande Prêmio 16 de Julho foi das me-
lhores. O treinador Felipe Pereira Lavor
náo sabe ainda quem será o jóquei de
Washing, mas acha que Francisco Pe-
reira pode mudar de opinião apôs o
trabalho do ganhador da Taça de Ouro
no próximo sábado.

¦ ¦

DANNY 
Le Rouge, defensor do Haras

Sao José e Expedictus, fez uma
partida de 1 mil 200 metros ontem pelamanhã montado por Edson Ferreira. O
pensionista de Francisco Saraiva assi-
nalou lmihl6s escassos na distância,
com IminOSs nos últimos 1 mil metros e
50s3 para os 800 metros. No fim de
semana trabalha a distancia com vistas
ao Grande Prêmio Brasil.

¦ ¦

A 
égua Julipa, pensionista de Alberto
Nahid. está fora do Grande PrêmioOSAF, pois sofreu um contratempo noboleto e vai para o haras a exemplo dePanthere.

¦ ¦

JORGE 
Pinto estará domingo pelamanhã em Sâo Paulo para trabalhar

o craque paulista Kenético (Earldom II

em Donôtica). de criação e propriedade
do Haras Malurica. Logo após o exerci-
cio, o bridáo retoma ao Rio de Janeiro
para atuar nas carreiras cariocas.

¦ ¦

JORGE 
Ricardo esta muito animado

com suas montarias para a semana
do Grande Prêmio Brasil. Na prova cen-
trai. montará o cavalo argentino Espe-
culante, que aos poucos vai recuperan-
do a sua melhor forma, como demons-
trou nos exercícios desta semana. Vo-
narrab. é outra boa oportunidade na
prova de velocidade e Champion Chief,
em fase de grandes progressos, podecumprir uma boa exibição no Grande
Prêmio Presidente da Republica

¦ ¦

GONÇALINO 
Feijó de Almeida con-

firmou as montarias de Zalb. de
criaçáo e propriedade de Fazenda Mon-
desir. no Grande Prêmio OSAF e de
Alpino, do mesmo proprietário, no
Grande Prêmio Brasil. O Jóquei ainda
nào tem montarias para o Grande Pre-
mio Major Suckow e para o Grande
Prêmio Presidente da Republica.

¦ ¦

ENQUANTO 
aqui no Hipódromo daGávea a aveia esta sendo vendida aCrS 240,00 o saco, em Sào Paulo amesma quantidade esta a Cr$ 300.00.

¦ ¦

O 
treinador L. Previatti Neto procu-rou a reportagem do JORNAL DO

BRASIL para tomar público que espera

uma ampla reabilitação de sua pensio-nista Snow Last, inscrita no quarto pa-reo de domingo. Segundo o treinador.'
pelos exercícios que produz nos mati-
nais, a égua ja deveria ter vencido duas
carreiras. No entanto, por ser muito
manhosa, se assusta com a presença de
outros animais, o que não ocorre nos
exercícios. Desta feita, vai atuar de es-
poras e antolhos, na esperança de largar
na frente e correr sozinha, sem que
perceba a presença dos adversários.

¦ ¦

AS 
taças na ANPC. para a próxima

temporada, seráo duas. Uma, na
distância de 2 mil metros, será realizada
no Hipódromo da Cidade Jardim. Sao
Paulo, e terá como dotação um mínimo
de CrS 120 milhões. A outra, que sera no
Hipódromo da Gávea, vai ser disputada
na distância de 1 mil 300 metros e terá
como prêmio, aproximadamente, CrS 60
milhões.

¦ ¦

Apotranca 
Verbalista, que estava

inscrita na Taça de Prata, não vai
correr. Ontem, ela teve um ligeiro con-
tratempo e ficara fora das pistas por
alguns dias.

¦ ¦

OS 
potros do Haras Santa Ana do

Rio Grande, que vào a leilão no
próximo dia 5 cie agosto, podem correr
pãreos de perdedores, páreo de animais
ganhadores de uma corrida e, também,
provas extraordinárias.

fleociano ganha a melhor prova
1° páreo
Io Zizia's Rose J. M. Silva
2o La Brigitte J. Malta
vencedor (7i 2,60 dupla (34) 3,60 placês(7) 1,50 (5) 1.40
2" pareô
Io Nautique J. Ricardo
2o Now In Time E. Ferreira
vencedor (3) 2.30 dupla (24) 3,10 placês
(3) 1,20 (8) 1.40
3" páreo
Io Ivory Tower E. r. Ferreira
2o Navarque J. Ricardo
vencedor (1) 1.50 dupla (14) 2,50 placês(1) 1,10 (6) 1,20

4o páreo
Io Dica Boa P. Cardoso
2o Faccla J. Este ves
vencedor (1) 1.20 dupla (12) 2,90 placês(1) 1,10 (3) 1.30
5o páreo
Io Rlno J. Ricardo
2o Jan Ekels A. Machado
vencedor (1) 1.80 dupla (11) 3,00 placê (1)
1.80 exata (1-1) 10,60
6o páreo
Io Barduega A. Ferreira
2° Luz Y Sol F. Araújo
vencedor i6> 2.50 dupla (13) 3,30 placês(6) 1,40 (1) 1,40

7° páreo
Io Ilcociano J. Ricardo
2o El Lord E. Barbosa
vencedor (3» 3.30 dupla (23) 9.20 placês(3) 2.70 16) 20,40
8" pareô
1° Jubil J. Ricardo
2o Trade Wind J. Pedro
vencedor (9) 3,30 dupla (34) 2,40 placês(9) 1,60 (5) 1,70
9" pareô
1° Luziania A. Ferreira
2o Haglura L. Caldeira
vencedor 115) 14.00 dupla (14 > 5.20 placês(15) 6,10 (2) 16,90 exata (15-2) 409,40

Torrão de Ouro
faz leilão na
terça-feira

Na próxima U'rça-felra, haverá, a
partir das 2U..30min. o leilão anunl do
Haras Torrflo de Ouro, com a apresen-
taçrto de toda a «oração nascida em
1981, consequentemente n estrear em
1984, no próximo ano. Como atração
principal, a presença da primeira for-
nada do reprodutor norte-americano
no Brasil, Keep The Promise, um tordi-
lho de 11 anos de Idade, filho de Proml-
sed Land (avó materno do notável
Speotaeiilar Bid) em Red LcUer Day,
por Rosement. sendo Red Lettcr Day
uma Irmã materna de Exclusive, mâe
do extraordinário Exclusive Natlve.

Nas pistas, o descendente rie Sun
Again venceu os 2 mil 600 metros do
Knickerbroker Handlcap (Grupo II).
foi segundo nos dois quilômetros do
Camlno Real Handlcap (listed race) e
terceiro nos 2 mil 200 metros do Ma-
nhatan Handlcap (Grupo II). O total de
suas vitórias foi seis.

Hã 41 produtos a venda. Dos filhos
de Keep The Promlse, hâ alguns desta-
quês pela qualidade de seus sangues.
Heart Dream e uma potranca, cuja
mae e a irlandesa Levante (Levmoss
em Padante, por st. Paddy). logo filha
de ganhador de Prix de l'Arc de Triom-
phe em égua por garanhào vencedor do
Derby Stakes. Heart Dream é irmã
materna de Daythrough, quarto no
simplesmente clássico Erasmo T. de
Assumpçào Neto. Tanto sua primeira
avó quanto sua segunda avó tiveram
placês clássicos (Padante foi terceira
no Neil Gwyn Stakes. Grupo III, e
Andante chegou colocada no Cork and
Orrery Stakes, Grupo III, no Roal As-
cot). A mãe da potranca Heaven
Dream dispensa apresentações. Afinal,
trata-se de Dulcíne (Coaraze em Dulce,
por Royal Forest), mae do extraordinã-
rio Duplex. Ides of March (Brave Em-
peror em Devilish Early, por Grey
Dawn). com duas vitórias em Cidade
Jardim, é a máe de Happy Promise. A
neta de Ribot (pai de Brave Emperon
tem como terceira avó a grande Our
Fleet, ganhadora do Frizette Stakes
(Grupo li. Honest Promlse ê um potro
da mesma familia do fantástico Esco-
rial. Sua mãe é Happy Comedy, uma
filha de Hibernian Blucs em Happy
Widow, por Car em Esmeralda, por
Birikil em Escoa, por British Empire.
Escoa era a mãe de Escoriai (Orsenigoi
e do clássico Estuardo (Royal Forest).
Heaven Promise é Slha da sprinter
clássica Funny Sun iSolazo em Rtppey
Lynn, por Hans Sachs, segunda, inclu-
sive, no quilômetro internacional ca-
rioca, importante clássico Major Sue-
kow (Grupo li. A potranca Heart Bro-
ken e o potro High Levei tem a mesma
origem. Heart Broken é filha de By
Relko, uma filha de Relko em Damara
II. por Combati enquanto Damara II
• mãe, igualmente, na Europa, de Mar-
son. primeiro no Prix Kergolay. Grupo
II, em Deauville, na direçáo de Yves
Saint-Martin) e a mãe do potro. A mãe
de Damara e Petronella que. coberta
por Ribot, produziu Con Brio. belo
reprodutor e avó materno na Argenti-
na (Contraventora. Acertijo, Bola de
Cristal e tantos outros). Head Man é
filho de uma irmã materna do ganha-
dor das Two Thousand Guineas cario-
cas, grande clássico Estado do Rio de
Janeiro (Grupo I), Kopà. Trata-se de
Malò, uma filha de Flying Boy em
Belta. por Mpgul. A segunda avó do
produto. Chiruà (Prosper). ganhou o
Oaks de Cidade Jardim, grandíssimo
clássico Diana. Haute Classe (em Do
Believe, por Dan Kano) descende da
grande Royal Princess (a mesma an-
cestral de Narvik. Fitz Emilius. Can-
nelle. Primo Rico. Ask For It, Goberna-
do e outrosi. High Up. um potro. é neto
de Patíehcé, égua clássica criada no
Haras São Bernardo. A máe do potro,
Con Patience, e filha de Earldom II,
notável garanhào e avô materno. Em
termos internacionais, é a mesma fami-
lia materna da defensora das cores de
Daniel Wildehsteln, Ali Along, ganha-
dora do Prix Vermeille (Grupo" I). do
ano passado. Os potros Harry Hall e
Hidden Sun tèm parentescos altamen-
le clássicos. O primeiro é neto de Giri-
ce (mãe dos clássicos Spencer e Leào
do Norte) e descendente de Malva ico-
mo King Salmon, Prosper, Revoada e
outros). Hidden Sun tem como mãe
Paixonite (Cadii, irmã materna do
grande Viziane e pertencente a família
materna, internacionalmente, de mui-
to bom padrão.

Além dos filhos rie Keep The Promi-
se, seráo apresentados produtos rio ar-
gentino Júnior Sun. rio brasileiro Ouro
Negro, do argentino Tropical Sun. do
brasileiro Aborigem, do argentino Ku-
ryakin e, principalmente, do notável
argentino Pronto (Timor em Prpsperi-
na. por Gustyi. invicto em três apre-
sentaçóes, pai de Practicante, Utópico,
Uruguayo e Indian Chief. De Pronto,
ha o potro, importado no ventre de sua
máe Bocaina (Bonin em Calvinia. por
El Califa). Haga Khan, da mesma fami-
lia materna dos clássicos Caledonia,
Balconaje ielassie sire no Chilei, Cal-
bally, Chambord e outros.

I RUY PORTO AO VIVO NA
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Flamengo contrata Alzamet
»exta-felra, 89/7/83 a ESPORTES 0 5,

l(Ü cio
O Flamengo roalizou ontem um sonho

antigo: contratou, por empréstimo, o ponta-direita Alzamendi, um Jogador uruguaio
que infernlzou a defesa do Flamengo duran-
te a disputa da Taça Libertadores da Ame-
rica (1982), ocasião em que pertencia ao
River Plate. Ele virá por 50 mil dólares
(cerca de Cr$ 30 milhões). Para adquiri-lo
em definitivo o clube terá de pagar mais 100
mil dólares <Cr$ 60 milhòes) em Junho.O namoro por Alzamendi vem de longo
tempo. O diretor de futebol, Jairo Santos,
fez um longo dossiê sobre o jogador e o
clube imediatamente mandou o técnico
Carpegiani observá-lo, Naquela ocasiáo, ele
estava no Independiente e custava 250 mil
dólares. O treinador considerou alto o pre-
ço, já que náo se saiu bem na partida.Meses depois, o Flamengo entrou na
Libertadores e, tanto no jogo de Buenos
Aires quanto no do Rio, Alzamendi foi o
grande destaque e fez gols. Carpegiani se
arrependeu de não ter aprovado a contrata-
çâo, mas era tarde. Porém, o River Plate
entrou numa crise financeira e o vendeu
para o Nacional, do Uruguai. Hoje, chegam
ao Rio um dirigente uruguaio e o procura-
dor do jogador. Entre os dois clubes já está
tudo acertado, falta apenas definir as bases
financeiras a serem pagas ao ponta.

Técnico gosta
Carlos Alberto Torres nâo conhece Al-

zamendi, mas foram tantos os elogios feitos
pela diretoria do clube que ele ficou satis-
feito:

Para ser sincero, não o conhecia nem
de nome. Mas todos aqui no Flamengo
sabem que se trata de um bom jogador e
sendo bom me interessa. Para se contratar
um bom jogador não é necessário meu con-
sentimento. As portas do Flamengo estão
sempre abertas para os cobras.

Quando lhe perguntaram sobre a situa-
çào de Robertinho, o técnico explicou que,
por enquanto, este jogador continua sendo
o seu titular.

Robertinho é o meu titular. A posi-
ção será disputada dentro do campo. Aque-
le que se apresentar melhor nos treinos será
o escalado. Temos de analisar que o Fia-
mengo só possui um ponta direita e no dia
que Robertinho se machucar náo temos
ninguém para substituí-lo. Este é um deta-
lhe também importante para a contratação
do Alzamendi.

O jogador foi pego de surpresa, mas diz
confiar no seu futebol e que a vinda de
Alzamendi nâo significa que perde a posi-
ção de titular:

Confio muito em mim. Acho quetenho agradado ao treinador e que venho
cumprindo minha função. Estou tranqüilo e
isso é o que importa. Não se pode dizer queestou barrado — comentou Robertinho.

Joào Paulo

As negociações para a contratação de
Joáo Paulo estáo suspensas e só serão reini-
ciadas na segunda-feira, após a partida do
Santos contra o Coríntians. Todos enten-
dem na Gávea que este assunto não cabe às
vésperas de um clássico, ainda mais porqueo Flamengo mantém boas relações com o
clube paulista.

Ontem na Gávea houve um coletivo
entre profissionais e juniores. Como Carlos
Alberto Torres náo pode contar com a pre-sença de Leandro, Mozer, Júnior e Andrade
(todos na Seleçáo Brasileira), o treino foi
prejudicado, e além disso o campo não está
em boas condições, impedindo que os joga-dores passassem da defesa ao ataque dando
no máximo cinco toques na bola.

O presidente em exercício, Eduardo
Mota, disse que o Flamengo já tem em
caixa os Cr$ 200 milhões que servirão para
pagar a Ultima parcela da indenização tra-
balhista ganha pelo ex-funcionário Adolfo
de Carvalho. Através de depósitos banca-
rios, provou que o clube levantou todo o
dinheiro sem que houvesse necessidade de
mexer nos Cr$ 2 bilhões 300 milhões obtidos
na venda de Zico.

Arquiv

OLHA AÍ PESSOAL! O
vôlei continua. E nós,
morrendo de saudades
de vocês! NOITES
CARIOCAS volta na
próxima segunda com
aquele papo gostoso
de SCARLET MOON E
NELSON MOTTA
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Acácio (D) ainda sente quando cai ho chão, mas acha que se recupera até domingo

Vasco espera ter Roberto na
Europa em pelo menos 3 jogos

A hipótese è remota, náo passaainda de unia simples Meia, mas o
supervisor Paulo Angioni e o técni-
co Zanata jâ estudam a possibilida-
de de contar com Roberto nos pri-melros três amistosos da serie de
cinco que o Vasco fará na Itália.
Tudo depende, no entanto, da pro-
gramaçao da Seleçáo Brasileira,
que estreará na Copa America dia
17, contra o Equador, com Roberto
tendo convocação praticamente
garantida,

O Vasco joga dias 4, 7 e lü na
Itália e, dependendo dos planos da
CBF em termos de data para apre-
sentação. a presença de Roberto
náo é uma idéia impossível. Há
também a Indefinição em relaçào a
posiçào do atacante, que por moti-
vo do estado de saude de sua mu-

lher. Jurema, pode pedir para ficar
no Brasil, viajando apenas com a
Seleção.

Pedrinho entusiasmado
A delegação do Vasco embarca

na segunda-feira â noite levando 17
Jogadores. O lateral-esquerdo Pe-
drinho, negociado ao Catánia. tam-
bem estam a bordo. O jogador esta-
va entusiasmado com a transfe-
rência:

— A recepçáo que os italianos
nos daráo sera fenomenal. Eles ft-
cam extasiados quando vêem um
jogatior brasileiro e com o Vasco
nào vai ser diferente. Vai ser uma
beleza de excursão. E o lugar onde
eu vou ficar c brincadeira. E um dos
mais belos do mundo, a paisagem é

um negocio de sonho. Chega a dar
arrepio.

Quem ficou até certo ponto frus-
trado com a chance que perdeu de
visitar a Itália foi o ponta-direita
Mauricinho. que no domingo à noi-
te se apresenta á Seleçáo que vai
disputar os Jogos Pan-Americanos.
Mauricinho esta com foco dentário
e começa hoje tratamento, ao lado
de Geovani e Marcelo, que apresen-
tam o mesmo problema.

O ponta-direita chegou com pre-
paro físico prejudicado pela inativi-
dade e sentiu reflexos dos treinos
no Vasco, mostrando dores museu-
lares e sentindo a virilha. Como tem
que se apresentar à Seleção e ainda
náo está em boa forma, Mauncinho
náo deve nem ficar no banco do
jogo de domingo, contra o America.

Acácio otimista quer voltar
Na volta do goleiro Acácio aos

treinos, após alguns dias de repou-
so por causa do choque com a trave
durante o treino de sábado, apenas
uma restriçôo à recuperação total:
quando cie bate no cháo após um
mergulho, sente uma espécie de eco
ou zumbido no ouvido direito, o queo torna um tanto apreensivo.

Apesar disso, Acácio estava otl-
mista ontem à tarde, achando que o
neurologista Antônio Carlos Ferra-
ri Ribas o liberara definitivamente
no sábado, na última avaliação de
seu estado:

-- Não sinto nada. tonlelra ou
instabilidade. Fico apenas com
uma espécie de zumbido quandocaio no cháo ao pular, ma.s isso
pode ser coisa passageira. De qual-

quer modo. o medico vai me exami-
nar no sábado.

Acácio quer voltar ao time por-
que reconhece que o Vasco esta
atravessando um momento decisi-
vo e difícil.

— Se perder domingo, um abra-
ço. Acho que estamos numa situa-
çào difícil, mas ninguém pode
culpar o Zanata. Nenhum outro
treinador faria melhor do que ele. O
grupo é praticamente o mesmo do
ano passado, o time é bom e nâo há
outra explicação para o que está
acontecendo a nâo ser a fase. Se há
algum culpado só pode ser o time.
Os jogadores é que devem arcar
com a responsabilidade e náo o
treinador.

Segundo o goleiro, ha uniáo no
grupo:

— Uniáo sempre teve è assim
nôs conquistamos o titulo no ano
passado, com garra, preparo físico e
multa humildade. Agora, como es-
tamos perdendo pontos, os erros
começaram a aparecer. E lógico,
pois nas vitórias tudo é festa e
ninguém vê os problemas, mosmo
quando estamos cheios de erros.
Por isso quero voltar a pensar e
somente no Vasco. Enquanto fiquei
pensando em Seleçáo, tudo influiu
na minha vida. Pensando no Vasco,
minha convocação passa a ser con-
seqüência do meu trabalho no clu-
be. O importante nisso tudo é o
Vasco. Seleção 6 um prolongamen-
to da minha fase nele.

Zanata teme demais o América
Se o jogo contra o Botafogo já foi

uma verdadeira catástrofe para o
Vasco, segundo as previsões do téc-
nico Zanata o clássico de domingo,
contra o América, não vai ser muito
diferente: ele considera o America
melhor do que o Botafogo e. portan-to, mais perigoso. Apesar do alto
conceito em relação ao adversário,
sabe que náo há um determinado
setor com que se preocupar mais:— O América em minha opinião
é melhor do que o Botafogo. E um
time mais armado, mais coeso e de
maior talento. Coletivamente tam-
bém me parece mais arrumado.
Não temos um setor ou um jogador

com que nos preocuparmos. O todo
do América é que deve ser bem
marcado.

Zanata acredita que aos poucos
seu time vai encontrar-se sem ne-
cessidade de mudanças substan-
ciais:

— Enquanto náo adquirirmos
padrão de jogo, seqüência de esca-
laçôes para que todos se conheçam
e se entrosem, qualquer mudança
lica comprometida, porque altera
toda a estrutura de uma equipe que
ainda náo está formada. Por isso,
acho que preciso manter o time,
embora a ultima partida tenha sido

em termos de resultado muito ne-
gativa.

O técnico teve nova conversa
com o grupo ontem à tarde:

— Foi para mostrai- a posição de
cada um em campo, orientando to-
dos para um melhor posicionamen-
to. Falamos também sobre a aten-
çáo que devemos ter com os adver-
sários e qualquer resultado, pois
estaremos afastados da Taça Gua-
nabara se perdermos mais um pon-
to. Foi aquele papo tradicional pa-
ra chamar a atenção de cada um
para os problemas que estamos en-
frentando.

Grêmio não cede mesmo De Leon
Porto Alegre — Na primeira reu-

niáo, ontem à tarde, entre o presi-
dente do Vasco. Antônio Soares
Calçada, e o presidente do Grêmio,
Fábio Koff, nâo houve acerto quan-to à proposta do Vasco para trocar
o goleiro Mazaropi. atualmente em-
prestado ao clube gaúcho, pelos
zagueiros Newmar e De Leon. Bem-
humorado, após o encontro, Fábio
Koff afirmou: "Negociar Newmar
ainda podemos cogitar, mas De
Leon. nem pensar."

Os dois dirigentes voltam a se
encontrar hoje para discutirem o
assunto. De acordo com Calçada, o
Grêmio estaria disposto a comprar
Mazaropi incluindo Newmar na
transação, e pagando ao Vasco
mais uma quantia.

— Vamos conversar com tran-
quilidade. Por enquanto ainda é
muito cedo para definição — disse o
presidente do Vasco ao deixar o
Estádio Olímpico, à tarde, após a
conversa com Koff.

Antes de falar com Koff. Calçada
também conversou com o presiden-
te do Inter. Artur Dallegrave. ten-
tando a compra do meio-campo
Dunga, atual campeão brasileiro
juvenil, que nâo acertou ate agora a
renovação de seu contrato com o
Inter. Dunga foi um dos destaques
da Seleção Brasileira de Juniores
que disputou o Mundial do México,
este ano, e ao voltar não chegou a
um acordo com o clube para sua
contratação como titular. Calçada
voltara a falar com Dallegrave no

próximo dia 12 de agosto, quando o
Inter voltar da excursão â America
Central e Europa, já que o presiden-
te viajou ontem liderando a dele-
gaçào.

Aparentemente alheio às nego-
ciações entre os dois clubes, o goíei-ro Mazaropi nao chegou a conver-
sar com Calçada, afirmando que se
viram de longe, O jogador estava na
concentração e apenas trocaram
acenos. Observou que sequer tinha"condições mentais" para pensarem sua volta ao Vasco — o empres-
Umo termina no fim do ano — ou na
permanência no Grêmio:

— Eu estou bem no Grêmio e
numa hora de decisáo como esta. a
gente nào pensa noutra coisa, só no
jogo. '

Bola Diviciid.

^•i*",;*^. Piorou a Scleçí
j ^. Brasileira em relaçí

ao que jogou nos ami
__ tosos da temporada r
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Sumira Moreyra

Piorou a Seleçáo
io
IS-
na

ropa. A exibição de
grf,\ ontem contra o Chile

y foi, sem dúvida, a mais
fraca desde que Pairei-
ra assumiu o comando
tio time.

Na verdade a Sele-
ção só jogou bem os primeiros 15 minu-tos. Depois disso os chilenos apertaram amarcação, passando a acompanhar de
perto os nossos jogadores que, sem asFacilidades do início, foram sumindo cmcampo, não conseguindo acertar nemtroca de passes.

No segundo tempo Parreira tirouIsidoro e colocou Renato. A troca, noentanto, não foi suficiente para concertar
o. então desconjúntadó time brasileiro.Tivemos unicamente duas oportunida-
des, ambas bem concluídas por Sócrates emelhor defendidas nelo goleiro chileno.
A partir da meia hora final a Seleçãorecuou e no seu campo terminou melan-
colicamente o jogo segurando o empate.

¦ ¦ ¦

O 

vôlei brasileiro venceu o seu
grande desafio levando ao Mara-
cana, numa noite fria e de chu-

vas, as quase KX) mil pessoas que preten-dia. para desapontamento daqueles que,explicável ou inexplicavelmente, tenta-
ram sabotar o jogo com a União Sovié-
tica.

Entre os que assumiram essa posiçãoantiesportiva esteve o CND. O ónjão do
Governo, instigado, tentou ã última hora
proibir a realização do jogo. Acredito
que depois se tenha convencido de queentrou na história apenas como um ingê-
mio instrumento acionado pelos mteres-
sados em prejudicar a promoção.

As chuvas não estavam no programae podiam ter ajudado os sabotadores.
Ma.s acabaram colaborando para a gran-deza do espetáculo. O gesto dos jogado-
res soviéticos, fazendo questão de ]ogarem homenagem ao público que lotava o
estádio, acabou como o momento maior
da noite festiva.

Vôlei não foi feito para ser jogadodebaixo de chuva, e a equipe campeã da
União Soviética poderia ter alegado a
falta de condições da quadra, literalmen-
te encharcada. Seus jogadores e dirigen-
tes agiram, no entanto, ao contrário.
Foram eles que tiveram a idéia de usar
um carpete para cobrir a quadra, não
deixando acumular água e tornando pos-sívcl a partida sem prejuízo tecnico.

¦ ¦ ¦

OS 

tão temidos danos na grama do
Maracanã não aconteceram. Co-
mo já se esperava houve a neces-

sidade de pequenos reparos, que já foram
feitos é completados com a ajuda do sol
de ontem.

Ficou assim o Grande Desafio como
uma promoção altamente vitoriosa, pro-vando que o Maracanã não precisa ser
um local destinado exclusivamente a jo-
gos de futebol. Claro que não se deseja
que o estádio venha a se transformar num
picadeiro nem que seja usado para even-
tos estranhos ao esporte. Jogos de vôlei,
de basquete, ou de grandes campeões de
tênis (se tivéssemos grandes campeões de
tênis) bem podem ser disputados no Ma-
racanã. Todos eles terão a resposta posi-tiva do público e não vão de forma
alguma ameaçar a estrutura do estádio.

Quase 100 mil pessoas estiveram no
Maracanã na noite de terça-feira, propor-cionando uma arrecadação maior que a
do jogo de ontem entre o Grêmio e o
Penarol pela Taça Libertadores e certa-
mente maior também que o da Seleção
Brasileira em Santiago. E lá continua o
estádio intacto, pronto para os jogos de
futebol deste fim de semana. Sem dano
algum de monta.

ESTÃO, 
portanto, de parabénsaqueles que sempre acreditaram

nesse desafio. E entre eles, além
naturalmente do presidente da Confede-
ração de Vôlei, Carlos Nuzmam, deve-se
fazer justiça à visão que teve do empreen-
dimento, e o conseqüente apoio que a ele
deu o Robson Gracie. superintendente
do Maracanã. A firmeza com que defen-
deu a promoção, mesmo diante da cam-
panha contrária, tornou possível ao cario-
ca assistir àquele grandioso espetáculo
que veio confirmarão voleibol definitiva-
mente como o segundo esporte na prefe-rência popular.

¦ ¦ ¦
HISTÓRIAS: Do Livro de Pensa-
mentos de Manga:

"Não são os rios oue estão subindo; o
país é que está afundando."
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O Flamengo realizou ontem um sonho

antigo: contratou, por empréstimo, o ponta-
direita Alzamendi, um jogador uruguaio
que Infernlzou a defesa do Flamengo duran-
te a disputa da Taça Libertadores da Amé-
rica (1982), ocasião em que pertencia ao
River Plate. Ele virá por 50 mil dólares
(cerca de Cr$ 30 milhões). Para adquiri-lo
em definitivo o clube terá de pagar mais 100
mil dólares (Cr$ 60 milhões) em junho.

O namoro por Alzamendi vem de longo
tempo. O diretor de futebol, Jairo Santos,
fez um longo dossiê sobre o jogador e o
clube Imediatamente mandou o técnico
Carpegiani observá-lo. Naquela ocasláo, ele
estava no Independiente e custava 250 mil
dólares. O treinador considerou alto o pre-
ço, Já que nâo se saiu bem na partida.

Meses depois, o Flamengo entrou na
Libertadores e, tanto no jogo de Buenos
Aires quanto no do Rio, Alzamendi foi o
grande destaque e fez gols. Carpegiani se
arrependeu de não ter aprovado a contrata-
çào, mas era tarde. Porém, o River Plate
entrou numa crise financeira e o vendeu
para o Nacional, do Uruguai. Hoje, chegam
ao Rio um dirigente uruguaio e o procura-
dor do jogador. Entre os dois clubes já está
tudo acertado, falta apenas definir as bases
financeiras a serem pagas ao ponta.

Técnico gosta
Carlos Alberto Torres não conhece Al-

zamendi, mas foram tantos os elogios feitos
pela diretoria do clube que ele ficou satis-
feito:

Para ser sincero, não o conhecia nem
de nome. Mas todos aqui no Flamengo
sabem que se trata de um bom jogador e
sendo bom me interessa. Para se contratar
um bom jogador não é necessário meu con-
sentimento. As portas do Flamengo estão
sempre abertas para os cobras.

Quando lhe perguntaram sobre a situa-
ção de Robertinho, o técnico explicou que,
por enquanto, este jogador continua sendo
o seu titular.

Robertinho é o meu titular. A posi-
ção será disputada dentro do campo. Aque-
le que se apresentar melhor nos treinos será
o escalado. Temos de analisar que o Fia-
mengo só possui um ponta direita e no dia
que Robertinho se machucar náo temos
ninguém para substituí-lo. Este é um deta-
lhe também importante para a contratação
do Alzamendi.

O jogador foi pego de surpresa, mas diz
confiar no seu futebol e que a vinda de
Alzamendi não significa que perde a posi-
çáo de titular:

Confio muito em mim. Acho que
tenho agradado ao treinador e que venho
cumprindo minha função. Estou tranqüilo e
isso é o que importa. Não se pode dizer que
estou barrado — comentou Robertinho.

João Paulo

As negociações para a contratação de
Joào Paulo estão suspensas e só serão reini-
ciadas na segunda-feira, após a partida do
Santos contra o Coríntians. Todos enten-
dem na Gávea que este assunto não cabe às
vésperas de um clássico, ainda mais porque
o Flamengo mantém boas relações com o
clube paulista.

Ontem na Gávea houve um coletivo
entre profissionais e júniores. Como Carlos
Alberto Torres não pode contar com a pre-
sença de Leandro, Mozer, Júnior e Andrade
(todos na Seleçáo Brasileira), o treino foi
prejudicado, e além disso o campo nâo está
em boas condições, impedindo que os joga-
dores passassem da defesa ao ataque dando
no máximo cinco toques na bola.

O presidente em exercício, Eduardo
Mota, disse que o Flamengo já tem em
caixa os Cr$ 200 milhões que servirão para
pagar a última parcela da indenização tra-
balhista ganha pelo ex-funcionário Adolfo
de Carvalho. Através de depósitos banca-
rios, provou que o clube levantou todo o
dinheiro sem que houvesse necessidade de
mexer nos Cr$ 2 bilhões 300 milhões obtidos
na venda de Zico.
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OLHA Al PESSOAL! O
vôlei continua. E nós,
morrendo de saudades
de vocês! NOITES
CARIOCAS volta na
próxima segunda com
aquele papo gostoso
de SCARLET MOON E
NELSON MOTTA.TELINHA
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Is últimas palavras de Zico no aeroporto foram de agradecimento à torcida do Flamengo

Emoção domina o adeus de Zico
Muita emoção ontem no embar-

que de Zico para a Itália. Um gran-
de número de torcedores foi ao ae-
roporto para se despedir do maior
ídolo e artilheiro da historia do Fia-
mengo. Nào havia mágoas ou qual-
quer tipo de ressentimento. Ao con-
trário: todos queriam abraçar e de-
sejar a Zico tanta sorte no Udinese
quanto ele teve no Flamengo.

Zico viajou acompanhado do
seu procurador, João Batista, do
dirigente Franco Dal-Cin. do Udi-
nese. e do empresário Lambcrto
Giuliodore. De Milão, viaja para
Udine de carro, devendo chegar a
esta cidade â noite. Sua comitiva
será recebida com grande festa. Ali-

nal. para que sua transferência fos-
se possível, até o Presidente Sandro
Pertini interferiu.

Sem rancor
As últimas palavras de Zico an-

tes dc cruzar o portão de embarque
foram de agradecimento aos torce-
dores, aos funcionários do Flamen-
go, aos companheiros, enfim a to-
dos que de alguma forma tiveram
participação na sua ascensão desde
as categorias inferiores do Fia-
mengo.

Sua emoção era visivel. Todos
queriam arrancar a promessa feita
por ele de revelar o que acontecera
durante as negociações entre Fia-

mengo e Udinese, pois. no auge das
discussões e desentendimentos
com o presidente Dunshee de
Abranches, anunciou que antes de
embarcar contaria toda a verdade.
Mas Zico preferiu calar, se bem que
seu amigo particular, o ator Carlos
Eduardo Dolabela, revelou num
programa de rádio que foi o próprio
Zico quem conseguiu o patrocínio
da Adidas para renovar seu contra-
to, masque o Flamengo optara pelo
recebimento dos CrS 2 bilhóes —
versão negada pelo presidente em
exercício, Eduardo Mota.

— Estou embarcando para a
Itália. Voltarei daqui a três anos e
náo levo nenhum ressentimento.'
Falo com sinceridade.

Vasco espera ter Roberto na
Europa em pelo menos 3 jogos

A hipótese é remota, náo passa
ainda de uma simples idéia, mas o
supervisor Paulo Angioni e o técni-
co Zanata já estudam a possibilida-
de de contar com Roberto nos pri-
meiros tres amistosos da série de
cinco que o Vasco fará na Itália.
Tudo depende, no entanto, da pro-
gramaçao da Seleção Brasileira,
que estreará na Copa América dia
17, contra o Equador, com Roberto
tendo convocação praticamente
garantida.

O Vasco joga dias 4, 7 e 10 na
Itália e, dependendo dos planos da
CBF em tennos de data para apre-
sentação, a presença de Roberto
nâo e uma idéia impossível. Ha
também a indefinição em relação á
posição do atacante, que por moti-
vo do estado de saúde de sua mu-

lher. Jurema, pode pedir para ficar
no Brasil, viajando apenas com a
Seleçáo.

Pedrinho entusiasmado
A delegaçáo do Vasco embarca

na segunda-feira à noite levando 17
jogadores. O lateral-esquerdo Pe-
drinho, negociado ao Catânia. tam-
bém estará a bordo. O jogador esta-,
va entusiasmado com a transfe-
rència:

— A recepção que os italianos
nos darào será fenomenal. Eles fi-
cam extasiados quando vêem um
jogador brasileiro e com o Vasco
náo vai ser diferente. Vai ser uma
beleza de excursão. E o lugar onde
eu vou ficar e brincadeira. E um dos
mais belos do mundo, a paisagem é

um negocio de sonho. Chega a dar
arrepio.

Quem ficou ate certo ponto frus-
trado com a chance que perdeu de
visitar a Itália foi o ponta-direita
Mauricinho. que no domingo à noi-
te se apresenta á Seleção que vai
disputar os Jogos Pan-Amerícanos.
Mauricinho está com foco dentário
e começa hoje tratamento, ao lado
de Geovani e Marcelo, que apresen-
tam o mesmo problema.

O ponta-direita chegou com pre-
paro fisico prejudicado pela inativi-
dade e sentiu reflexos dos treinos
no Vasco, mostrando dores museu-
lares e sentindo a virilha. Como tem
que se apresentar à Seleçáo e ainda
não está em boa forma, Mauricinho
não deve nem ficar no banco do
jogo de domingo, contra o America.

Acácio otimista quer voltar
Na volta do goleiro Acácio aos

treinos, após alguns dias de repou-
so por causa do choque com a trave
durante o treino de sábado, apenas
uma restrição à recuperação total:
quando ele bate no chão após um
mergulho, sente uma espécie de eco
ou zumbido no ouvido direito, o que
o torna um tanto apreensivo.

Apesar disso, Acácio estava otí-
mista ontem à tarde, achando que o
neurologista Antônio Carlos Ferra-
ri Ribas o liberará definitivamente
no sábado, na última avaliação de
seu estado:

— Náo sinto nada, tonteira ouinstabilidade. Fico apenas comuma espécie de zumbido quandocaio no cháo ao pular, mas isso
pode ser coisa passageira. De qual-

quer modo. o medico vai me examl-
nar no sábado.

Acacio quer voltar ao time por-
que reconhece que o Vasco está
atravessando um momento decisi-
vo e difícil.

— Se perder domingo, um abra-
ço. Acho que estamos numa situa-
çào difícil, mas ninguém pode
culpar o Zanata, Nenhum outro
treinador faria melhor do que ele. O
gnipo é praticamente o mesmo do
ano passado, o time é bom e náo há
outra explicação para o que está
acontecendo a nào ser a fase. Se há
algum culpado só pode ser o time.
Os jogadores é que devem arcar
com a responsabilidade e não o
treinador.

Segundo o goleiro, há uniào no
grupo:

— União sempre teve e assim
nos conquistamos o titulo no ano
passado, com garra, preparo físico e
muita humildade. Agora, como es-
tamos perdendo pontos, os erros
começaram a aparecer. È lógico,
pois nas vitórias tudo e festa e
ninguém vê os problemas, mesmo
quando estamos cheios de erros.
Por isso quero voltar a pensar e
somente no Vasco. Enquanto fiquei
pensando em Seleçáo. tudo influiu
na minha vida. Pensando no Vasco,
minha convocação passa a ser con-
seqüência do meu trabalho no clu-
be. O importante nisso tudo é o
Vasco. Seleção e um prolongamen-
to da minha fase nele.

Zanata teme demais o América
Se o Jogo contra o Botafogo já foi

uma verdadeira catástrofe para o
Vasco, segundo as previsões do téc-
nico Zanata o clássico de domingo,
contra o América, náo vai ser muito
diferente: ele considera o América
melhor do que o Botafogo e, portan-to, mais perigoso. Apesar do alto
conceito em relação ao adversário,
sabe que náo ha um determinado
setor com que se preocupar mais:— O América em minha opinião
e melhor do que o Botafogo. E umtime mais armado, mais coeso e de
maior talento. Coletivamente tam-
bem me parece mais arrumado.
Náo lemos um setor ou um jogador

com que nos preocuparmos. O todo
do America é que deve ser bem
marcado.

Zanata acredita que aos poucosseu time vai encontrar-se sem ne-
cessidade de mudanças substan-
ciais:

— Enquanto náo adquirinnos
padrão de jogo, seqüência de esca-
laçóes para que todos se conheçam
e se entrosem, qualquer mudança
fica comprometida, porque altera
toda a estrutura de uma equipe queainda náo está formada. Por isso.
acho que preciso manter o time!
embora a ultima partida tenha sido

em termos de resultado muito ne-
gativa.

O técnico teve nova conversa
com o grupo ontem â tarde:

— Foi para mostrar a posição de
cada um em campo, orientando to-
dos para um melhor posicionamen-
to. Falamos também sobre a aten-
çâo que devemos ter com os adver-
sários e qualquer resultado, pois
estaremos afastados da Taça Qua-
nabara se perdermos mais um pon-
to Foi aquele papo tradicional pa-
ra chamar a atenção de cada um
para os problemas que estamos en-
frentando.

uver Plate
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Bola Dividida
Sandra Mareyra
Piorou a Seleção

Brasileira cm relação
ao que jogou nos amis-
losos tia temporada na
I£uropa. A exibição de
ontem contra o Chile
foi, sem dúvida, a mais
fraca desde que Parrci-
ra assumiu o comando
dt) time.

Na verdade a Sele-
ção só jogou bem os primeiros 15 minu-
tos. Depois disso os chilenos apertaram a
marcação, passando a acompanhar dc
perto os nossos jogadores que, sem as
facilidades do início, foram sumindo cm
campo, não conseguindo acertar nem
troca de passes.

No segundo tempo Parreira tirou
Isidoro c colocou Renato. A troca, no
entanto, não foi suficiente para concertar
o então desconjuntado time brasileiro.
Tivemos unicamente duas oportunida-
des, ambas bem concluídas por Sócrates e
melhor defendidas pelo goleiro chileno.
A partir da meia hora final a Seleção
recuou e no seu campo terminou melan-
colicamente o jogo segurando o empate.

O 

vôlei brasileiro venceu o seu
grande desafio levando ao Mara-
cana. numa noite fria e de chu-

vas, as quase 1(K) mil pessoas que preten-dia, para desapontamento daqueles que.explicável ou inexplicavelmente, tenta-
ram sabotar o jogo com a União Sovié-
tica.

Entre os que assumiram essa posiçãoantiesportiva esteve o CND. O órgão do
Governo, instigado, tentou à última hora
proibir a realização do jogo. Acredito
que depois se tenha convencido de queentrou na história apenas como um ingê-
nuo instrumento acionado pelos interes-
sados cm prejudicar a promoção.

As chuvas não estavam no programa
e podiam ter ajudado os sabotadores.
Mas acabaram colaborando para a gran-
deza do espetáculo. O gesto dos jogado-
res soviéticos, fazendo questão de jogar
em homenagem ao público que lotava o
estádio, acabou como o momento maior
da noite festiva.

Vôlei não foi feito para ser jogadodebaixo de chuva, e a equipe campeã da
União Soviética poderia ter alegado a
falta de condições da quadra, literalmcn-
te encharcada. Seus jogadores e dirigen-
tes agiram, no entanto, ao contrário.
Foram eles que tiveram a idéia de usar
um carpete para cobrir a quadra, não
deixando acumular água e tornando pos-
sível a partida sem prejuízo técnico.

¦ ¦ ¦

OS 

tão temidos danos na grama do
Maracanã não aconteceram. Co-
mo já se esperava houve a neces-

sidade de pequenos reparos, que já foram
feitos e completados com a ajuda do sol
dc ontem.

Ficou assim o Grande Desafio como
uma promoção altamente vitoriosa, pro-vando que o Maracanã não precisa ser
um local destinado exclusivamente a jo-
gos de futebol. Claro que náo se deseja
que o estádio venha a se transformar num
picadeiro nem que seja usado para even-
tos estranhos ao esporte. Jogos de vôlei,
de basquete, ou de grandes campeões de
tênis (se tivéssemos grandes campeões de
tênis) bem podem ser disputados no Ma-
racanã. Todos eles terão a resposta posi-
tiva do público e não vão de forma
alguma ameaçar a estrutura do estádio.

Quase 100 mil pessoas estiveram no
Maracanã na noite de terça-feira, propor-cionando uma arrecadação maior que a
do jogo de ontem entre o Grêmio e o
Penarol pela Taça Libertadores e certa-
mente maior também que o da Seleção
Brasileira em Santiago. E lá continua o
estádio intacto, pronto para os jogos de
futebol deste fim de semana. Sem dano
algum de monta.

¦ ¦ ¦

ESTÃO, 
portanto, de parabéns

aqueles que sempre acreditaram
nesse desafio. E entre eles, além

naturalmente do presidente da Confede-
ração de Vôlei, Carlos Nuzmam, deve-se
fazer justiça à visão que teve do emprecn-
dimento, e o conseqüente apoio que a cie
deu o Robson Gracie, superintendente
do Maracanã. A firmeza com que defen-
deu a promoção, mesmo diante da cam-
panha contrária, tornou possível ao cario-
ca assistir àquele grandioso espetáculo
que veio confirmar o voleibol definitiva-
mente como o segundo esporte na prefe-rência popular.

HISTÓRIAS: Do Livro de Pensa-
mentos de Manga:

"Não são os rios aue estão subindo; o
pais é que está afundando."



remio
Berg deixa treino
com dores mas não
preocupa Botafogo

Foi a vez de Berg assustar ontem a ComissãoTécnica do Botafogo ao abandonar o treino comdores na coxa. Examinado pelo médico José LuísRunco, ficou constatado que o Jogador sentira apenas- cansaço muscular. Em conseqüência, foi poupadoassim como Geraldo e Abel. da corrida no Bosque daBarra, realizada na parte da tarde.
Os três formarão no time Utular no apronto dehoje a tarde, quando o técnico Leònidas definirá oesquema tático adequado á partida de domingocontra o Goltacás, em Campos. Tanto Leònidas

quanto Oérson e Nilton Bnntos consideram este Jogofundamental para o Botafogo, pois o adversárioatuando cm seu campo, costuma ser multo difícil.
Falta entrosamento

Na verdade, o otimismo no clube começa a preo-cupar alguns Jogadores. O experiente lateral MarcoAntônio Já advertiu os companheiros para náo sedeixarem levar pelos elogios á forma de o time atuar.Leònidas, por sua vez, comentou que o rendimen-to atual ainda nâo ê satisfatório, ao considerar que oestágio ideal sô será obtido quando a equipe estiverconvenientemente entrosada.E Isso, creio que só ocorrerá após o jogo com oFlamengo, lá pela sétima rodada, conforme previ aoassumir o cargo. É claro que o Botafogo melhorou emrelação ao que vinha jogando, mas ê necessário que oentrosamento, sobretudo do meio-campo, fique defl-nltivamente acertado, pois Ademir, Ataíde e o Bergsó agora começaram a Jogar juntos.Leònidas informou que pretende contar com otime titular — o que Iniciou a partida com o Vasco —no coletivo de hoje para estabelecer a melhor formade atuar em Campos. O fato de náo contar com ogoleiro Paulo Sérgio, servindo á Seleçáo Brasileiranáo o atemoriza.
Paulo Sérgio é um goleiro experiente, através-sa grande forma, e não me preocupa que se apresentena véspera do jogo. Afinal, na Seleçáo, certamente foiexigido nos treinos.

Alemáo
A novidade no tremo tísico realizado à tarde, noBosque da Barra, foi a presença do apoiador Alemão

que se submeteu a uma operaçáo de amlgdalas háduas semanas. A previsão para sua volta ao time éJustamente para o Jogo com o Flamengo, mas oJogador faz questão de retornar antes, para recuperaro ritmo.
Penso que o ideal para mim seria Jogar pelomenos um tempo na partida com o Americano.A atividade dos Jogadores pela marihá foi inten-sa: Leònidas orientou exercícios técnicos e táticosalém de chutes a gol da entrada da área e emcruzamentos das extremas.

Fluminense já pensa
em três reforços
para segundo turno

¦ Assim que terminar a Taça Guanabara, o técnicoCláudio Garcia, do Fluminense, fará uma reuniáocom os integrantes da Comissão Técnica, para defini-rem os nomes e as posições de três reforços para osegundo turno do Campeonato Estadual. O seu gran-de objetivo é formar um grande time ainda este anoApesar da boa campanha que o Fluminense vemfazendo na Taça Guanabara — ainda nào perdeu —Cláudio Garcia vê a necessidade de contratar essestres jogadores. As posições nâo foram reveladas porele, porque nào quer desmotivar os que estáo jogandoagora.
Insistência

Cláudio Garcia insiste muito nos treinos táticoscom Washington e Assis, pois ainda náo os considerabem entrosados no atual esquema utilizado pelo
Tenho a necessidade de fazer esse tipo detremo com o Washington e Assis. Eles, no AtléticoParanaense jogavam de uma forma. Aqui, quero que

ps dois tenham mais funções. O Assis, por exemplotem que compor o meio-campo. Quando um voltar ooutro fica. Está um pouco melhor no posicionamentomas os dois podem render mais.Além de orientar o posicionamento de Washintr-ton e Assis, Cláudio Garcia exigiu muito dos jogado-res nos chutes a gol, pois reconhece que o Fluminease
3S&S& d"icuidades para penetrar na retranca doVolta Redonda, domingo, em Volta Redonda.O time já está conscientizado do que auero
RS™ Z1°S? Iom ° Volta Red°nda. Todos sabem daimportância de conseguirmos mais dois pontos As-sim, daremos um grande passo para decidir a TaçaGuanabara. v

Com a liberação do meio-campo Delei, do lateral-esquerdo Branco e do zagueiro Ricardo, o time doF umlnense está definido para domingo. Paulo VitorAldo, Duilio .Ricardo e Branco; Jandir, Delei e Leo-mir; Assis, Washington e Tato.
Entusiasmado com os últimos resultados do timee com a boa apresentação no coletivo de anteontemem que os titulares golearam os reservas por 6 a 1 ostorcedores do Fluminense estáo formando uma gran-de caravana para Volta Redonda.Várias facções de torcidas ainda vendem passa-gens. A Fiel Tricolor, da tia Helena, está vendendopassagens de ida e volta a Cr$ 2 mil. no portào 18 doÍÍSSftíSS? TSSZT*"1 está vendend0-1

Edu só se preocupa l
com as faltas que
Roberto deve cobrar

O técnico Edu, do América, decidiu que nenhumjogador do Vasco, nem mesmo Geovani ou Dudu osma" criativos, sofrerão uma marcação especial'napartida de domingo, no Maracanã. A maior preocupa-çào de Edu é com as cobranças de falta de Robertoque ultunamente vèm decidindo os Jogos em favor doVüSCO.
Além disso, Edu confirmou que o América tenta-rá vencer a partida logo no primeiro tempo. Por issoquer o Ume usando a marcação pressáo e evitandoque o adversário consiga realizar algumas Jogadas depenetrações pelo meio do campo.

-4 *TtI° Amerlca esta Preparado para qualquer tipode tática que o Vasco possa ultilizar para nos sui
«reí?nHer7 tüasíEdu m que asJo^as de PedrinhoGaúcho sáo perigosas e as penetrações de Marqui-nhos pelo lado esquerdo também sáo bem feitas Mastemos que evitar mesmo ê que Roberto possa cobraruma falta.
. A arbitragem também é motivo de preocupaçãode Edu. Ele explica:

n ir.™ *C*° a? t,uei,0s*a Roberto Wrigth pode apitaro jogo de domingo. Ele nos prejudicou na decisão doCampeonato Estadual do ano passado, mas é umbom juiz. Quero apenas que os juiws apitem bemsem querer favorecer qualquer Ume
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U goleiro ternandez soca a bola sobre Césarisar, que acabou sendo o autor do gol da vitória
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O novo numero de VIVA - A Revista da Corrida traz umar?4Ç?.ríaJem comPleta sobre tudo o que aconteceu naIV MARATONA BRADESCO - JORNAL DO BRASIL.
Vejam só os assuntos:

1
2

3

Encarte com os
resultados completos da
Maratona.

As vitórias de Laurie
WhittyePalmireno
Campos.

Matéria especial
explicando como Maria
Casemiro foi realmente a
2.a colocada.

4

s

Depoimento de Ivanise
Lins de Barros
(3.a colocada) e Vanessa
Figueiredo (4.a colocada)
sobre como se sentiram
durante a Maratona.

Saiba ainda tudo sobre
as duas corridas que
antecederam a IV
Maratona: a Corrida da
Ponte e a Corrida
CEFAN.

GRÊMIO 8 X 1 PKNAKOI,
local. Eslódio Olímpico (Pofio Altero)
Jull fdlori fW/ (Perg)
R.nda 0$ 112 milhões 300 mil (recorda no Sul)Cortôo omor.lo Bosuo. Tilo, Paulo Roberto, Renato, César •Boideck.
Cartão vurmellra Ronoto e Venàncio Ramos
Grêmio, Mo-arop,, Paulo Roberto, Baldeck, Oe leon eCasenmro; Chino, Osvaldo e Tira; Renato, Caio (Oésor) •Tarcito,
Técnico: Voldir Espinosa
Penaroh Fernando/, Monielongo. Oliveira, Gutierrer e Dlo-
go,- Bossio, Saroleguj „ Salaíor; Silva (Toirano), Morena evenàncio Ramos.
Técnico Hugo Bognulo
Gol- no primeiro lempo. Coio (23min); no segundo tempoMorena (25mm) e Céwr (32min).

JA NAS BANCAS.
CORRA E LEIA.̂ m

Porto Alegre — Santos, Cruzeiro eFlamengo eram os únicos clubes brasi-leiros que haviam conquistado a TaçaLibertadores da América. A eles juntou-se ontem o Grêmio, ao derrotar o Pena-rol do Uruguai por 2 a 1, no Estádio
Olímpico, numa partida de muita emo-
ção, em que não faltaram também vio-lència, pontapés, muitos cartões amare-los e duas expulsões no fim: Renato eVenàncio Ramos.

Cada time esteve melhor em umtempo: no primeiro, foi o Grêmio quedominou e, por isso, acabou com uma
justa vantagem de 1 a 0, gol marcado
por Caio: no segundo, o Peharol jogoumelhor, mas o Grêmio equilibrou nabase da garra: o artilheiro Morena fez o
gol do time uruguaio e César (que entrou
justamente no lugar de Caio) marcou o
gol que deu a vitória e a Taça ao Grè-mio. Agora, o time disputara o Campeo-nato Mundial de Clubes contra o Ham-burgo da Alemanha, no dia 11 de dezem-bro, em Tóquio.

Jogo duro
O Grêmio imprimiu grande veloci-dade nos primeiros minutos da partida eenvolveu o Peharol. Assim, marcou logoaos 10 minutos, numa jogada bonita.China lançou Osvaldo em profundidade

pela esquerda. Ele se livrou do zagueiro
foi quase à linha de fundo e centrou paraa área: Caio entrou de carrinho e emen-dou para as redes.

Aos 15 minutos, o goleiro uruguaioFernandez fez uma grande defesa paracórner, num chute de cobertura de Pau-lo Roberto, de fora da área. O Grêmiomostrou que merecia a vitória parcialAos 30 minutos, Fernandez teve que seesforçar novamente para defender umchute de Tarciso. A partir dai, o Peharolmostrou que o jogo se tornaria maisdifícil, partindo para cima do Grêmio.
Essa impressão se confirmou no se-

gundo tempo, quando os uruguaios en-curralaram os jogadores do Grêmio emsua defesa, durante boa parte do tempoAproveitando um cruzamento de faltade Venàncio Ramos, o artilheiro Morenaempatou com uma cabeçada indefensá-vel. A partir dai, o jogo ficou mais violen-to e o Grêmio não teve cerimônia paradistribuir pontapés. O Peharol fez omesmo. Renato já devia ter sido expulsoantes ao dar uma entrada desclassifi-cante em Ramos.
O gol da vitória surgiu aos 32 minu-tos. Tarciso centrou da direita e o golei-ro Fernandez teve sua única falha no

jogo: César entrou de cabeça e deu a
grande vitória ao Grêmio.

ATUAÇÕES wwlwiiliilil
Mazaropi — Teve muito trabalho em

jogadas complicadas em sua área e se saiu
bem. demonstrando valentia nas saídas do
gol (•••).

Paulo Roberto — Um dos melhores dotime, marcando, Ramos, o principal jogadordo Peharol. Ainda encontrou tempo paraapoiar o ataque e até chutar em gol com
perigo (••••). ¦
Baideck — O mais discreto da defesa, alter-
nando bons e maus momentos. Um poucoconfuso nas jogadas de área (••).

De Leon — Jogou com a categoria habi-
tual, embora algumas vezes se deixasse en-
volver nos momentos de pressão (•••).

Casemiro — Apenas regular. Quase não
foi ao ataque (••).
China — Bem no jogo. Cobriu a defesa e fez
alguns bons lançamentos (•*•).

Osvaldo — No mesmo nivel de China,
teve ainda o mérito de dar o passe para o
primeiro gol <•••).

Titã — O melhor do time, com grandeespirito de luta e um bom punhado de joga-das de categoria (•••*)
Renato — Mostrou valentia e habilidade

para criar jogadas na frente. Só nào precisaser tão desleal (•••).
Caio — Só apareceu na hora do gol (•*).Foi substituído por César, do qual se podedizer a mesma coisa (••).
Tarciso — Fez boa partida, principal-mente pelo espirito de luta. Jogou em todos

os lugares e deu o centro para o gol da vitória
(•••).

No time do Penarol. houve três desta-
quês: o goleiro Fernandex. com algumas de*-fesas que salvaram o time no primeiro tem-
po; o zagueiro Oliveira, que comandou aequipe na defesa e até no ataque; e o ponta-esquerda Venàncio Ramos que, com grandehabilidade, criou as mais perigosas jogadasdo seu ataque.

COTAÇÕES **•** EXCHÉNTÍ **#* MUITO 8QM
*»*»BOA,< •?«GUIAR. * mjtM
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NO MINEIRO PEDRO NAVA
GANHA O RIO ANTTr,n

UM GUARDIÃO ATENTO E
Beatriz Bomjlm

voz grave ecoa no apartamento
grande, espaçoso, pleno de foto-. granas antigas, móveis que dese-
Jaria "pregar no chão" para quecontinuassem no mesmo ambiente demais de 40 anos. Mineiro de Juiz de Fora80 anos. médico da Assistência Pública

que varejou ruas, ruelas, morros e recan-tos do Rio em seu trabalho, o memorialis-ta Pedro Nava é o mais novo guardião dacidade pela qual se encantou desde auepara cá veio. H
Presidente do Conselho Municipal deProteção do Patrimônio Cultural, órgãoconsultivo ligado à Secretaria Municipalde Educação e Cultura, o mineiro arguto eobservador assume o posto feliz apesar dosacrifício da idade", da responsabilidade

que mudará sua rotina de vida inteira-mente dedicada à literatura e às suasmemórias que, depois de O Galo das Tre-vas, terá continuação em O Círio PerfeitoSe as caminhadas diárias cessaram
pela indisposição da idade e alguma pre-guiça , dando lugar a alguns passeios bis-sextos, aproveita suas idas ao centro dacidade para "varejar de lado a lado, olhan-do para cima para ver jóias arquitetônicashoje protegidas pelo corredor culturaluma fatia do Rio bem protegida".

Robe de chambre quadriculado emtons escuros, pede desculpa por assimestar vestido — "acordei um pouco tarde",explica. Como o cargo é consultivo, levarásugestões para o Prefeito, através da Se-cretaria, Maria Yeda Linhares, cumprindoa teia da burocracia que não lhe dá acessodireto ao Prefeito que o convidou, JamilHaddad.
— Aceitei com muito gosto. Minhacredencial é o conhecimento da históriado Rio de Janeiro, de uma espécie deacompanhamento em minha vida do ser-viço de patrimônio histórico e artísticoatravés da amizade fraternal mantida como Dr Rodrigo Mello Franco de Andrade

que era um fanático pelo nosso passado emuito me instruiu falando do Rio, de suaarquitetura militar e civil, dos fortes anti-
gos e fortalezas. Além das leituras, dasandanças.

NDANÇAS que entraram em suasaga memorialista, no Galo das
! Trevas, quando traçou o itinerá-no sentimental de sua Glória dequando ia até Santa Teresa e Catumbiolhava os sobradões que resistiram aotempo, adornados pela renda dos lambre-

quins, dos gradis, dos telhados com beiraisde louças mas, também, das vistas pers-pectivas e paisagens, subindo e descendoladeiras.
O Rio que conheceu como aluno doColégio Pedro II, da gripe espanhola, dos800 mil habitantes em duas etapas: depois

da morte do pai voltou a Minas e parafixar residência definitva novamente nacidade da qual tornou-se guardião em1933.
Cidade mais rica em monumentos co-loniais do que Ouro Preto, embora este-

jam todos dispersos, o Rio que Pedro Nava
procurará salvaguardar é o das marés decasas em vários estilos — belle époque, artnouveau, rococó, neoclássico. Mas tam-bém o dos ambientes inteiros, pequenostrechos de casarios com características doséculo passado. Um Rio que considera
muito maltratado pela maré de urbanismo
apressado e onde, juntamente com a se-cretaria executiva do Conselho, a também
mineira e escritora Raquel Jardim, "irei
pescar o que sobrou para guardar como
peça de estudo".

Pedro Nava está começando em suanova atividade. De pronto lembra comocaracterísticos de uma época os bairros daSaúde e Gamboa — "mais ou menos intac-tos , alguma coisa de Santa Teresa, certa
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APAIXONADO
Cristina Paranaguá

parte da Iijuca que fica entre HaddockLobo e Conde de Bonfim, o que sobrou daregião do Catumbi, certa parte do JardimBotânico. " entre a rua e o morro" pai.sa-gens de encostas vistas de baixo, planosde montanhas, pedras a pique que ro-deiam a Lagoa Rodrigo de Freitas.
São observações que ainda seráo con-armadas nos passeios e Inspeções que farácom Raquel Jardim, tendo ainda comoponte as próprias informações dos presi-cientes de associações de moradores Járecebeu, verbalmente, relatórios de Santaleresa (este, de uma "moradora inteligen-e que disse haver um calçamento pecu-

am Ar glória através d0 ^sidente daAMAG, Tadeu Ximenes.
Na Glória que conheceu há 40 anos e

de ondecaderno

Quando em 1772 o Marquês doLavradio mandou construir oChafariz da Glória, o mar avançavae as embarcações até ali iam embusca de água doce para seuabastecimento. Quatro bicas, placade inauguração em latim, projetado
pelo arquiteto Pedro Bosísio, estáhoje sem função e completamentemaltratado. Apontado por PedroNava como um dos monumentosmais antigos do Rio, jorra água em

duas de suas bicas, tem a paredetotalmente descascada e suja (se aconstrução foi em pedra, as muitaspinturas posteriores adescaracterizaram) e fica escondido
por um ponto final de ônibuscircular. Localizado no número 156da Rua da Glória, próximo daCândido Mendes para quem sedirige à Igreja do Outeiro, ochafariz se situa entre um prédiode apartamentos e um antiquário

nao sai
porque
gosta mui-
to, apesar
de náo
mais ter a
vista do
mar baten-
do na mu-
rada da
Augusto
Severo, ou
das embar-
cações quebuscavam
água no
chafariz

colonial,hoje muito maltratado, monumento maisantigo, do século XVIII, com pedra doVice-Rei, fala também de outra parte dacidade. Das mas da Zona Norte ondeainda há residências em sítios de antigaschácaras, em subúrbios da Central e Leo-
poldina que talvez possam ser reseaiar-dadas.

A Zona Norte era um paraíso dechácaras, capelas e igrejas.
Aceitou o cargo para servir ao RioServir a cidade onde vive há 50 anos ondeclinicou e onde os empregos públicos dosquais se aposentou lhe deram subsis-tència.

Devolvi em trabalho, mas queroainda devolver preservando coisas bonitas
que a cidade contém.

O mineiro que viu a Cidade do Rio deJaneiro mudar, os hábitos da população semodificarem nâo é, porém, saudosista ouconservador. Frear a técnica, para ele éimpossível. Mas pode-se subordiná-la' auma direçáo que permita, sem prejudicarseu desenvolvimento, salvaguardar o pas-sado.
O escritor -— publicou seu primeirovolume de memórias, Baú dos Ossos, em1972 — traça um roteiro que poderá sertotograíado, mostra a vista privilegiadaque tem de seu jardim de inverno noapartamento da Rua da Gloria. 190 ondena porta de entrada principal esta afixadaa plaqueta - Dr Pedro Nava - lamenta oque nao foi conservado:

— Era uma paisagem prazerosa quecedeu lugar a uma série de espigòes emcimento armado. Mas. ainda assim, gostoda Gloria. E como um personagem Meentende.
Na rotina alterada — pela manhacuidava do arquivo pessoal, de dia escre-via e à noite corrigia o que havia produzi-do antes sem forçar — porque de quandoem quando é preciso ficar banzando, comose diz em Minas (elaborando, deixando osubconsciente ajudar), há agora umaagenda para as reuniões. Reuniões, despa-chos e muitos passeios para colher infor-maçòes, que serào enfrentados com prazerpara quem, com orgulho e alegria afirmano seu vozeirão grave:— Sou um grande conhecedor do Rio.
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RELIGIÃO

VIDA EM
ASCENSÃO

Dom Marcos liarhosa

EGUNDA-FEIRA atrasada tive a honra de
ubrlr n V Jornada Medica comemorativa do
Centenário de Fundação do Instituto Munlcl-

. __. pai de Gerlatria e GeronUilogia Miguel Pedro.
O tema foi Os Idosos e sua DUnensAÒ Ktleo ReltfiOM,
Confesso que náo gosto multo do termo Idoso, quando
usado apenas para evitar a honesta palavra velho, como
se fosse um nome feio; aceitável, contudo, quando se
trata de abrariHcr. no que hoje se chama terceira Idade,
os que Ja se aproximam dos sessenta.

Procurei mostrar o erro de Idealizarmos uma idade
om desfavor das outras. Em pequeno lembro-me que fiz.
o propósito de protestar, quando crescesse, contra a

¦¦¦¦¦¦—¦——

José Carlos Oliveira

ESTRANHOS
REGIONALISTAS

ESCUTA 

essa, Conde Redondo: — O
escritor brasileiro regionalista, volun-
tariamente confinado em seu gueto
como num universo amplo e satisfató-

rio, admira o.s grandes da literatura mundial,
mas não vê que esses grandes nao se deixam
confinar em região alguma. Porque o Espírito
não pode submeter-se à Geografia Política que
é, o nome ja diz, uma ficção arbitraria imposta a
natureza pela desconfiança irracional dos poli-
ticos. O escritor em particular e o artista generi-
camente, devem lutar pela abolição do passa-
porte internacional. Devem lutar pela sua cida-
danla reconhecida no mundo todo. Devem co-
nhecer, procurar estimar e descrever os povos
todos; deve sentir-se em casa, no seio de todos
os povos. Só os valentes progredirão espiritual-
mente, na solidão forçosa, na incompreensão
inevitável, enquanto náo arrebatarmos para
todos nós a evidencia qui; é nossa e que nos foi
roubada. A saber: que este planeta não é pro-
priedade material, nem ideológica, nem por
conseguinte cultural, dos russos e dos norte-
americanos. O planeta e de caria um rie nos e de
todos nós. REIVINDICAMOS TODO ESTE
PLANETA COMO A PÁTRIA COMUM DOS
HOMENS.

Como pintor, eu Frag Mendes — posso
ilustrar este pensamento com exemploss tira-
dos das artes plásticas. Mas reconheço que as
artes plásticas ainda estào fechadas num círcu-
lo de elite; fora desse circulo, o publico forma-
dor da Opinião ainda vê romântica mente o
artista plástico —- um senhor de boina, barba
grisalha, calça de veludo, residente em Paris,
onde passa os dias sentado numa cadeira, dlan-
te do Sena e diante de um ca valete com uma
tela na qual reproduz, a paisagem que tem
diante de si... Nao podemos discutir comunica-
ção global, liberdade do indivíduo, cidadania
internacional, fechados nesses limites romànti-
cos. Mas quase todos o.s grandes escritores são
celebridades comparáveis às do cinema, e qual-
quer pessoa saberá de quem se trata, quando o
nome de um deles for mencionado. Assim, vai
aqui uma enumeração espontânea baseada em
analogias empãticas. mostrando que os gran-
des escritores nem sempre escrevem literaturas
regionais.

Hemingrway - Seu romance O Sol Tam-
bém Se I^evanta se desenvolve em Paris e vai
encontrar um desfecho na Espanha. Por Quem
os Sinos Dobram c romance espanhol. A.s Ne-
ves do Kilimandjaro e A Vida Curta c Feliz de
Francis Macomber sào novelas africanas. O
romancenovela que lhe deu o Prêmio Nobel. O
Velho e o Mar. e todo passado em Cuba. E por
aí vamos.

James Joyce — Ulisses foi todo escrito em
Zurique. Trieste e Paris. Expatriado por con-
vicçáo. a Dublin obsessiva na obra dc Joyce é
um espaço puramente imaginário, um espaço
de dentro (no sentido fenomenologicor. a geo-
grafia de Ulisses, na qual Joyce se revela um
regionalista fanático, é... um livro grego, a
Odisséia, de um poeta cego, Homero, que náo
podia ter a noção geográfica do mundo porque
não tinha olhos para ver as geografias con-
cretas...

Graham Greene — Ficou celebre como um
Pclé ou uma Ingrid Bergman, ao escrever o
roteiro de um filme de espionagem passado em
Viena. Gosta de movimentar seus personagens
em cidades das quais não tem a vivência pro-
vinciana, a raiz familiar: América Tropical,
África Negra e, ultimamente, a Suiça. Sua
Província, sua Região, é o Terceiro Mundo, na
acepçào crista e poética, nao no sentido poli-
tico.

Ira Levin, escritor popularesco e nem por
isso desconsiderável, trouxe sua imaginação
para o Brasil, para a cidade de Sao Paulo, e
daqui iniciou o périplo internacional do roman-
ce Meninos do Brasil.

O Prêmio Nobel Isaac Singer tem pelo
menos um conto admirável que se passa num
Brasil antiquado (mas moderno), onde ele nun-
ca esteve. A regiào de Isaac Singer, o universo
onde se movimenta como fiecionista, é o mun-
do imaginário judaico, no que se assemelha ao
pintor Chagall.

William Faulkner — Dado como regiona-
lista obsessivo, confinado no Sul dos Estados
Unidos. Porém seus personagens sào copiados
de avatares bíblicos, de heróis da tragédia
grega, preexistentes ao Descobrimento da
América. Seu único romance amplamente po-
pular (no mercado do livro norte-americano)
termina com a protagonista. Temple Drake,
convalescendo fisica e moralmente num jardim
parisiense. Suas novelas curtas melhor sucedi-
das falam da guerra mundial. Seu romance
Uma Fábula, escrito quando já era Prêmio
Nobel. reconstroi na França, durante a Primei-
ra Guerra Mundial, o drama da Crucificaçâo.

Albert Camus — Seus dramas teatrais se
passam na Roma Antiga, na Rússia de 1905, na
Europa Central (pais indeterminado). O ro
mance La Chute i A Queda) tem por cenário um
bar em Amsterdã

Eis ai. Conde Redondo. A nossa ficção
regional segue uma tradição inexistente. Dei-
xo este apontamento como está. para a sua
meditação. — Frag Mendes.

afirmação dc que as crianças C que são felizes. E tive 11
satisfação de ficar sabendo mais tarde, que o menino
Alceu Amoroso Lima fizera o mesmo propósito, rio qual
Trlsiao de Athayde se rieslncumblu brilhantemente na
Primeira Série de Batudoi e em Mude, Sexo o Tempo.
Sofre a criança |xir motivos que sO aos adultos parecem
ridículos. K sofrem multo mais intensamente, ainda que
por Instantes, pois não sabem que o sofrimento passa...

Quanto a Ilusão de que a mocklaric seja a Idade
Ideal, lemos a deliciosa crônica rie Rachel de Queiroz,
intitulada Hons Tempos, onde ela diz. que o.s moços so
agüentam sofrer 0 que sofrem porque sáo moços, tal a
sua ansiedade diante dos desconcertos do mundo qUQ
desejam resolver, sem talar na Ânsia de ser um G^nln e
nas desilusões amorosas, Orelo que o periodo que me-
dela entre o adulto e o Idoso ou velho também não
constitui um mar de rosas, pois a categoria tempo Já não
mais nos deixa e se vive uma espécie de segunda
adolescência, pelo Indefinido dn idade e pelo medo da
velhice, pior que a vclliice.

Por outro lado procurei provar como a estação do
Idoso tem também seus encantos, citando a bela pagina
de Ferdlnand Ramuz, onde o poeta fala "Mulher, vem
sentar ao meu lado no banco diante da casa, bem que

você merece; vai fazer quarenta nnos que estamos
juntos,,," k termina deixando "que noite desça devagarl-
nho «obre st alegria da missão cumprida." E a velhice,
nao e só chi que pode dar no homem a alegria dos netos,
que Inspirou a Vietor Hugo todo um livro de poemas;1,'Art d'Être Grand-p*re?

Contudo n única chave da verdadeira serenidade,
quo noi. leva a sermos felizes em todas as Idades e
sobretudo na velhice, e a concepção da bíblica da vida.
Não devemos concebe Ia como a.s estações do ano, sendo
o Inverno a velhice Menos ainda como a tradicional
montanha, sendo a velhice a descida. Mas conceber a
vida como a noite que vai desabrochar na luz, da
eternidade, Na Bíblia, logo no Livro do Qònesls, como é
normal num povo que marcava o tempo pela lua, se diz,
no relato da criação do mundo, que houve uma noite e
depois o dia. E o Evangelho nos fala na quarta vigília da
noite, quando Jesus, Ja quase ao amanhecer, vem andan-
do pelas águas ao encontro dos discípulos, cuja barca
era balançada pelos ventos contrários, dizendo-lhes:"Sou eu; náo tenhais medo!" Nessa concepção da vida.
em que a Infância, a mocldade e a idade madura
correspondem às três primeiras vigílias, a quarta vigília,
que e a velhice, longe de ser um declínio, torna-se uma

ascensão! Assim, numn velhice normal, não teremos
apenas a satisfação da missão cumprida nem apenas a
bem aventurançu dos netos, mas aquela expetativa de
uma vida inteiramente superior, que fazia U-on Blòy, noleito de morte, responder a mulher que lhe perguntava o
que sentia. "Uma grande curiosidade!"

Sim, a velhice nau e um termo, mas o ápice da
subida, E muita razão tiveram os velhos franceses ao
chamarem Vlc Montante que poderíamos traduzir
como Vida em Ascensão ao movimento que fundaram
há 23 nnos. Movimento do velhos, por velhos e puravelhos, sobre o qual pretendemos falar em nossa proxima crônica.

Mas desde )á aconselhamos aos que desejam uma
literatura religiosa sobre os velhos, o llvrinho de Gene
vleve Duahmelet Fica Conosco. Senhor, Porque Declina
o Dia (Vozes) e o do Padre Harold Rahm. Na Alegria il<>
Espirito (Loyola), Num sentido mais amplo, temos o
recente A Idade de Cada 1 rn ou Vida Plena na Velhice
de Tânia Kaufmann, também da Editora Vozes

E assim, lembrando o famoso soneto do velho Bllac,
possamos envelhecer sorrindo, "como as árvores fortes
envelhecem"!
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apresentam

KID ABELHA E OS ABÓBORAS SELVAGENS
participação de Maurício Mello

e Companhia Macaca.
Dias 29 e 30'07.

_ Morro da Urca: Av. Pasteur, 520
fuiminama

94.9 FM Venha de [inega

PONTO DE LUZ
LUSTRES

SPOTS • TRILJHOS
CÚPULAS • CERÂMICAS

"2.000 Modelos a Escolher"
matriz R. Marq. SAo Vicente. 61 - 274-3921
fuAi R. SAo Clemente, 164 - 286-8246
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PONHASEUJEANS
NOESRiCOMAIS
¦ BADALADO

DOS ÚLTIMOS
TEMPOS.

I Jeans A moda do século.
sb Pratica, versátil, confortável,

resistente, elegante, sensual.
A roupa que vai vestir uma

edição inteira da revista
-omingo.
Os temassãoos mais

just inhos para quem usa
jeans l e alguém náo usa'.').
Ojeansesuas novas
tendências,

O jeans escusei mi plcmen-
tos. O jearisesuas ocasiões.

O jeans e seus últimos
andamentos.
A edição especial sobre
eansda revista iXmiinpo

eiim.i oportunidade sob
medida para você badalara
Sua etiqueta.

E que, por isso mesmo,
merece um belo espaço para o
seu anuncio.

Faça logo sua reserva. Seu
cans náo |xxie ficar [ira trás

IXMINGO
liçãoEspecialJéans: 14 na R3
serva em 02.08.83
aterial em 05.08Í83

f^fdwTjOga^sÁ

23:00
CAMPEONATO

SUL AMERICANO
DE VÔLEI

MASCULINO
VT DO JOGO

BRASIL X CHILE
01:00

CALAFRIO"A VELHA CASA
ASSOMBRADA"

com: Tom Poston e
Robert Morley
dir: William Castle
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canal (g) RIO
sua nova amizade
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CAMPEÃO
MUNDIAL

O pianista Arnaldo
Cohen, que POUCA Rente
sabe exercer nas pou-
oas horas vagas funções
cumulativas de enge-
nheiro estatístico, pes-
cou na imprensa Ingle-
sa uma curiosa lnfor-
mação.

A de que o Brasil, Jun-
tamente com o Japao, é
campeão mundial de le-
riados nacionais, com a
respeitável marca de 18.

Depois, vem o ERito,
com 17, e por ultimo a
Alemanha Oriental,
com sete.

Não ó nada. não è na-
da, no fundo o mais um
recorde para o país.

¦ ¦

Otimismo
Com a nova ilumina-

çâo do Túnel Rebouças,
os pessimistas não tem
mais do que reclamar.

Jú estáo podendo ver
a luz no inicio do túnel.

¦ ¦

Noite
elegante

Era cm torno de Mareia
Haydée, Jorge Donn e Ri-
chard Cragun o elegante e
simpático jantar cn tenue
dc villc oferecido anteon-
tem no Saláo Vermelho do
Copacabana Palace por D
Mariazinha Guinle e Elia-
na e José Eduardo Guinle.

Os convidados eram GO,
misturando nomes da so-
ciedade, das artes e dos
negócios, distribuídos por
mesas decoradas com bo-
nitos arranjos florais e ser-
vidos, antes, eom um cock-
lail e. em seguida, com um
elogiadissimo jantar assi-
nado pelo chef Karl-
Friedrich Flunkert.

Do jantar, t^ie se esten-
deu ate a madrugada, ain-
da houve quem tivesse fó-
lego para esticar no Hlp-
popotamus.

Mais quatro
O Banco Central JA deu o sinal verde para a

abertura de quatro agências no Estado do Rio
do banco comercial do grupo BRJ, que estará
Inaugurando sua agência matriz no próximo
dia 4.

Com a concessão dessas novas cartas paten-
tes, o BRJ vai passar a disputar o mercado na
faixa dos bancos médios,

E quando crescer, pretende fazê-lo somente
dentro do Estado, canalizando recursos única-
mente para industria e comércio fluminenses.

NOTA 10
Mais do que a direçáo excepcional de Paul Ma-

gursky, o trabalho fantástico de John Cassavctcs e
Vitlorío Gassman, a beleza dos cenários gregos e
nova-iorquinos, o filme Tenipesl. que está para ser
lançado brevemente no Brasil, tem um ponto alio --
a música.

Assinada por Stomu Yamashtn a trilha sonora 6
um primor, daquelas que mereciam ser aplaudidas
de pe.

O (lime serve também para apresentar íi platéia
brasileira o ator Raul Julia, que é a atual sensação
da Broadway no musical Nine c deverá vir ao Brasil
brevemente pura rodar um filme aqui.

¦ ¦ ¦

Média ponderada
O senior-edltor do Wall Street Journal que

está no Brasil escrevendo uma grande repor-
tagem sobre o momento econômico do pais
está desnorteado.

Depois de ouvir de alguns empresários pau-
listas os depoimentos mais pessimistas possi-
veis, embarcou para Brasília, onde ouviu da
boca do Ministro Emane Galvêas uma autên-
tica descrição do País das Maravilhas.

O jornalista nâo sabe o que escrever e está
táo confuso que vai ouvir de novo seus entre-
vistados de Sào Paulo.

* * +

Quer tirar uma média ponderada para rela-
tar de forma mais isenta possível o que viu e
ouviu aqui.

Zózimo

íihaá a enchente
Um restaurante que recebeu em pagamento

pelo jantar de três jovens catarinenses dc
férias no Rio um cheque da praça dc Florianó-
polis foi informado, dias depois, que a com-
pensaçáo ainda iria demorar algum tempo.

Um telex do banco catarinense dizia sim-
plesmentc: 

"Compensação impossível, agen-
cia inundada. Aguarde comunicação poste-
rior".

É o cheque-enchente.

PREVISÃO
Do empresário José Er-

nilrio de Morais, no voo da
Ponte Aérea que vinha pa-
ra o Rio, ontem ao melo-
dia:

— Todo mundo sempre
temeu o més de agosto. Eu
acho que este ano, mesmo
nào tendo a sexta-feira, 13,
as pessoas vào ter muito
cio que se lamentar.

Vindo de quem veio. a
afirmação toma ares de
profecia.

¦ ¦ ¦

Sinal dos
tempos

Para combater a concor-
réncia que os camelos lhe
vèm fazendo, uma conheci-
da rede de lojas de roupas
está partindo para a guer-
ra aberta.

Na impossibilidade de
remover os camelôs de
suas calçadas, está insta-
laudo ela própria alguns
stands dc venda em frente
a suas lojas, operados por
seus próprios funciona-
rios.

Náo se sabe se a expe
riència vai vingar, mas
que c um significativo sin-
toma da crise. Ia isto c.

Nova data
Devido ao grande nume-

ro de doações de obras cie
arte que continuam che-
nando a Rlotur. o Secreta-
rio Municipal de Turismo e
Esportes. Sr Nestor Rocha,
decidiu adiar o leilão Do
Rio Com Amor. em benefl-
cio das vitimas das en-
clientes do Sul. do dia 2
para o dia U.

Pelo queja foi doado por
artistas, o Canecão vai-se
transformar numa grande
galeria
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Franco Bruni e Neuzinha Brizola,

os noivos do mes

Quem casa
Está marcado para o dia 19 de agosto o

casamento de Neuzinha Brizola e Franco
Bruni.

Serão padrinhos da noiva o Governador
e Sra Leonel Brizola, do noivo, o Comen-
dador e Sra Livio Bruni.

O casal tem planos dc dividir seu tempo
igualmente entre Rio e Los Angeles — seis
meses aqui e seis Ia.

# * *
A cerimônia, segundo a noiva "de papel.

padre e tudo'*, vai acontecer na mesma
festa que marcara no edificio-garagem da
Coderte; no centro da cidade, o lançàmen-
to do primeiro LP de Neuzinha.

Petróleo em pauta
Amanhecem domingo no Rio os Minis-

tros das Relações Exteriores da Venezuela
e México, respectivamente Srs José Rober-
to Zambrano e Bernardo Sepulveda.

Vem para discutir um único assunto —
petróleo.

Quem está a par das agendas dos dois
visitantes garante que vao ouvir do Brasil
uma proposta para refinar aqui o petróleo
bruto dos dois paises, ficando em troca,
como pagamento, com parte do produto.Até onde se sabe, vieram com os ouvidos
dispostos a ouvir tudo.

NO ESTALEIRO
O jornalista Daniel Mas. exímio motoquelro

desde os anos 70. quando pilotava impávido uma
imensa Honda TiO. esta fora do ar por uns dias.
descansando no estaleiro.

Sofreu um acidente ontem, machucando máo,
pe e superado, ao cair de uma modesta 125 que
pilotava em Ipanema.

Esta cm casa, mas continua trabalhando.
¦ ¦ ¦

RODAMVA

Vai voltar
Emerson Fittipaldi, que apareceu anteon-

tem para jantar no Hippo. surpreendeu a
tantos quantos o cercavam com a declara-
çao dc que esla pronto para voltar às pistas
de Formula l.

Estuda no momento duas propostas, igual-
mente tentadoras dc patrocinadores interes-
sados em bancar sua rentrée.

E concluiu:
- O momento de voltar e agora, porque

estou com a cabeça ótima.

O Sr Hlldegbrdo de Noronha festeja na terça-
feira seu aniversário e o de sua filha Mana
Cândida, em Lisboa, onde se encontra com Tere-
sinha passando uma temporada. Estarão de vol-
ta no dia 5.

Hector Zaraspe, doublé dc maestro e corro-
grafo, trocou por uma temporada a Julliard
School de Nova Iorque iwlo Petit Studio: dn um
curso dc dança clássica no Kio a partir do dia I"
cie agosto.

A Casaredo. leia-se Muniz Zílberberg. abre hoje
em Teresópolis uma bem montada loja de mó-
veis.

U'ila e Augusto Marzagáo passando uma tem-
porada em Mikonos.

No jantar do Steak House do Leblon o presi-
dente do STF e Sra Ministro Cordeiro Guerra.

Claude Amai ai Peixoto está convidando para
a exibição do ultimo filme de Rainer Fassbin-
der, O Desespero de Verônica Voss, domingo, na
cabine do Méridien. seguido de um souper no
Castel.

A Sra Gilda Meira Lima esta convidando para
um almoço ouly for vvoraen dia 11, em homena-
gem a Sra Niomar Bittencourt.

0 Sr e Sra Eurico Godlnho recebem hoje para
jantar um grupo pequeno de amigos.

Búzios promete estar movimentada no fim de
semana: e a festa cie SanfAnna, a padroeira da
cidade.

Duas gerações dc baianos encontram-se dia 8
cie agosto no palco rio Teatro Clara Nunes para
um espetáculo único — Dorival Caymmi e Mo-
raes Moreira.

Ja esta indo para as livrarias o novo livro de
Oscar Araripe. Marta, Júpiter e Eu.

0 violonista Sebastião Tapajós acaba de abis-
eoitar mais um prêmio: pelo segundo ano conse-
CUtivo c o instrumentista de musica erudita
mais executado no pais.

Leila Zaçharias forma-se hoje ern Direito pela
Faculdade Cândido Mendes.

Fred Suter
Redator-Substituto
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21 anos juntos com a
nossa selecionada
clientela. Para feste-
j ar mos tão grande
evento oferecemos:
Uma LIQUIDAÇÃO
DE CLASSE, preços
inacreditáveis.
Cheguem até nós!
Continuem conosco!

INICIO DIA Io DE
AGOSTOW'

\oherto simões
a lembrança que fica.

copucwaiia — ir»».m« _ ubioii - ume» - mo sui

(HE AO
VAI FAZER ESTBAGOS!
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Se Frank Buck não entrar em ação!
Hoje às 20:30, na Rede Manchete, "O

Caçador de Aventuras" teca que
enfrentar um grupo de fanáticos
assassinos e sua bela sacerdotisa, por
causa do primeiro leão, que ele mesmo
capturou. Um velho amigo de Buck

vendeu o leão sem saber dos graves
problemas que isso
vai causar. Não perca
essa sensacional
aventura de Frank
Buck na busca do"Leão Mascote".

1

20:30 CANAL 6 REDE MANCHETE
TV DE 1.' CLASSE

O QUE E PROVIDA?
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• FESTAS INFANTIS • DECORAÇÃO *
ICARAI — 710-9051

IPANEMA — 287-9792

CERÂMICA
STO ANTÔNIO

Comunica
Aumento de preços dia
02/08-83;
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: A INCRÍVEL ESTÓRIA
OE NEMIAS DEMUTCHA

M. DIREÇÁO: PATRÍCIA TRAVASSOS
E EVANDRO MESQUITA

L DE 4.a A DOMINGO ÀS 21:30 H. NO
PAPAGAIO CAFÉ-CONCERTO.* NA LAGOA;, íYif^Y

WGRESSOS A VENDA NAS LOJAS CHOPPER. RIO-SUL E BAFíRASI-OPPING

Investiarte,
ÚLTIMOS DIAS

Estamos recebendo peças e quadros
para o grande LEILÃO DE AGOSTO.

Focemos avaliação a domicilio sem custos e compromisso
Exposição de 12 à 15 — Leilão de 16 à 20 de agosto

SHOPPING CASSINO ATLÂNTICO - SUS-SOLO
AV. ATLÂNTICA, 4240. SSL 102. TEL: 521-1442

EI\TJRADA E GARAGEM - AV. COPACABANA, 1417

1.———^—
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MÁRCIA piNHEIRO
liquidação

outono-inverno
Vise. de Pirajá, 351 - 7." andar - FÓRUM DE IPANEMA • Rio

OLHA Al PESSOAL! O
vôlei continua. E nós,
morrendo de saudades
de vocês! NOITES
CARIOCAS volta na
próxima segunda com
aquele papo gostoso
de SCARLET MOON E
NELSON MOTTA.

TELINHA

temo*
®
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MA6, AFINAL,
CADÊ O CANIÇO?
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O MAGO DE ID

O VELHO GUGA
MORREU DE RE-

i PENTE/ E&TA NOITE
cTA" PASSAVA DOS
CEM, NÃO PAS-

SAWA ?
[ PA&SAVA |

BRANT PARKER E JOHNNY HART

/ iv\ais um que não ^1 chega aos duzentos!!!

BELINDA DEAN YOUNG E J. RAYMOND

pftecrso peçoeK
peso, MfíS estou
ccvm Fome ! ,pr
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GARFIELD jim davis
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FRANK E ERNEST BOB THAVES

NÃO QUERO ME
METER EM SUA VIDA,
CIDADÃO, MAS O

SENHOR ESTA
PISANDO EM AAEU

PÉ!
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ZEZE E CIA MORT WALKER E DIK BROWNí
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NO CIRCO VOADOR,
ARTE BRASILEIRA I
REI LUÍS GONZAGA

DURANTE 

15 nnos, quando o
balão e outros sons do Nordes-
te andaram melo por baixo,
abafados quase pela grande

preocupação brasileira de descobrir a me-
lhor maneira de copiar o rock, Luis Gon-
zaga, ao contrario do que muitos chega-
ram a pensar, não se aposentou. Simples-
mente fez as malas, mudou-se para São
Paulo e transformou os freqüentadores
de circos do interior na sua única porémfiel platéia.

— Foram bons tempos — recorda ele.— Havia muito cabeça-chata no meio
daquela gente, de modo que eu me sentia
mais ou menos em casa.

Luis Gonzaga volta a se sentir mais ou
menos em casa hoje ã noite. Mesmo queos cabeças-chatas náo sejam tantos. E
mesmo que o circo seja outro. Com o seu
inseparável chapéu de cangaceiro (uma
eterna homenagem a Lampião, ídolo de
sua infância), a inconfundível sanfona, avoz forte, clara e brasileira, ele será a
atração maior do espetáculo Xote, Mara-
cátii e Baião, às 22 horas, no Circo
Voador.

Muitas coisas mudaram desde aqueles
tempos magros para a musica nordestina
(de fins dos anos 50 a começos dos 70).
Entre outras, os mesmos "meninos" 

queantes viviam hipnotizados pelas guitar-ras dos Stones — Caetano, Gil. novos e janão tao novos baianos — foram redesco-
brir a sanfona de velho Lua. Luís Gonza-
ga reconhece que deve muito a eles a sua
volta à tona. o ressurgimento enfim dos
sons do Nordeste.

O espetáculo desta noite — produzidoe realizado por Ivan Viana — é resultado
desse ressurgimento. Luis Gonzaga vai
dividir o palco do Circo Voador com Ta-
deu Mathias. um paraibano de 24 anos
completados anteontem, e Lenine & Lula
Queiroga, dois pernambucanos de 24 e 23
anos. jovens que se definem como "uma
terceira geração de retirantes" a tentar
trazer do Nordeste para o Rio o que de
melhor se faz por Ia. do xote. maracatu è
baião ao eaboclinho. a ciranda e muito
mais.

Ficando por conta de nomes como
Elba Ramalho, Alceu Valença. Geraldino
Azevedo. Ze Ramalho e outros a "segun-
da geração", a primeira segundo Tadeu.
Lenine e Lula, seria a de Luís Gonzaga e
Jackson do Pandeiro (multo jovens, justi-fica-se que não tenham ouvido falar dos
Turunas da Mauricéla), De qualquer for-
ma, por sua importância, pela alta quali-dade de sua obra. pela popularidade queteve na época ãurea do baião. Luis Gon-
zaga fica. mesmo, corno figura de frente —
e acima de tudo centralizadora — desses
retirantes da musica.

Ele tem plena consciência disso. Por
mais que volta e meia, durante a conver-
sa, misture ao seu humor algumas gotas
de modéstia ("Gosto de tocar em baile
porque e sempre mais fácil de enga-
nar..."). sabe perfeitamente que lugar lhe
cabe na historia da música popular brasi-
leira.

Tem 71 anos — nasceu a 13 de dezem-
bro de 1912. na cidade pernambucana de
Exu. a mesma para a qual voltou recente-
mente numa tentativa* de esfriar ânimos
de famílias inimigas — e quase 60 de
musica. O pai. seu Januário', o maior
sanfoneiro da regiào, tinha em casa uma
oficina para consertar fole, pe-de-bode.
harmonco. seja lá o nome que o freguês
desse à sua sanfona. Luis, menino ainda,
costumava ficar ouvindo o pai tocar e ele
próprio tentando tirar sons dos instru-
mentos. •

— Ficava por ali. desasnando, Na
Igreja rie Sao João Batista, perto do 16 de
Junho, reuniam-se os tocadores do lugar.
Sua musica atraia o pessoal para as fes-
tas religiosas. Chegada essa época, eu ia
para Ia. puxava assunto com o tocador,
pedia para experimentar seu instrumon-
to, a zabumba, a caixa, o pífaro, a sanlo-
na! Fui aprendendo " '?¦

O pai fazia gosto, mus a mae. dona
Ana. ou SanfAna como chamavam' os
vizinhos, preferia ver Luís metido em
coisa mais séria. O trabalho, por exem-
pio. E foi por pedido dela que o menino se
empregou como espoleta uima espécie de
garoto de recados i do dono de terras
Aires de Alencar. Recorda essas passa-
gens distantes com precisão e humor, ri
ao falar da primeira sanfona que possuiu— uma de quatro baixos que custou 120
mil-reis. 60 emprestados pelo patrão, 60
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Luis Gonzaga em dois tempos: 1
de suas próprias economias e conta co-
mo. aos 15 anos, já ganhava uns trocados
animando bailes.

- Herdei um pouco dc cada um. De
meu pai. a queda para a sanfona. De
minha mae. puxadora de novena, a voz
Nào havia bendito que eu nào soubesse.
Nos meses de maio. rezava-se o terço às31 noites. E as orações muitas vezes acâ.vam num animado forró. Na oficina demeu pai, fui uma espécie de experimenta-
dor, piloto de provas. Ele consertava um
lole e me consultava. "Vè se ta bom, esse
menino..."

Mas nem tudo em familia foi musica
harmoniosa. Um dia Luis se apaixonou Elogo por Nazarena, filha de Raimundo
Deolindo, homem importante no lugar
(rindo, cile diz que so agora pode dizer o.s
nomes certos dos personagens da histo-
ria, pois em entrevistas anteriores referiu-
se á moça como Nazinha e ao pai comoRaimundo Delgada),

— Sabe como e. a historia ainda esta-va meio fresca.

L UÍS soube que Raimundo Deo-
lindo nào gostou de ouvir que a
filha namorava um simples sári-
foneiro. filho de família pobre e

numerosa.
Esse cabra è um mama-na-egua.

Mal pode se sustentar.. -- teria dito o paida moça ao pessoal da vendinha.
Luis Gonzaga se queimou. Pós uma

faca na cinta ("Nao chegava a ser uma
peixeira, era um quieezinho vagabundo,
uma faca sem futuro..."i. tomou umas
lapadas na feira e foi tirar satisfações com
o homem. Este desconversou, disse queera invenção do povo. que ate admirava ò
rapaz. Depois foi fazer queixa a Januário
e SanfAna.

So nao dei uns tabeles' nele — afir-
mou Raimundo Deolindo — porque e
filho de vocês, gente que respeito.

SanfAna ficou indignada. Trabalhava

"... aí pelos anos 60, achei
melhor me afastar.
A garotada estava
crescendo muito,"

i"|i'.(iu pilo (iuefíosta. canja mio i

na feira cie cordas, fazendo peças de arte-
sanato. Mandou chamar o filho, preparouumas cordas, trancou-se com ele no quar-io e deu-lhe uma surra. Fará completar.
Januário, que jamais lhe batera, aplicou-
lho alguns tapas. Luis Gonzaga náo se-
esquece da surra Tinha 17 anos. quaseum homem. E ja pensando em casar.
Sentiu se humilhado, foi dormir no mato— Como e que podiam lazer isso comi-
go. uni homem, dono de sanfona e tudo?
Resolvi fugir. Vendi meus quatro baixos
por 20 contos, disse em casa que tinha
arranjado emprego em Crato. pedi carona
e fiz estrada. Em Fortaleza, alistei-me no
Exercito. Fiquei nove anos na casema.

Luis Gonzaga ja havia passado porBelo Horizonte e chegado ao Riu quandodeu baixa. Decidido a ganhar a vida
como sanfoneiro. preparou um repertório
— todo na base de tangos, boleros, valsas.-
fox-blues — e arranjou emprego num dos
cafés do Mangue, que naquela época ti-
nham musica ao vivo entre suas atrações.
Jamais se esqueceu da noite em queapareceu por Ia um grupo de estudantes
cearenses. Um deles disse:

— Você toca muito bem. mas porquenào ataca umas coisinhas Ia na nossa
terra pra matar a saudade. Deixa o tango
pra Ia. Olha, da próxima vez que a gentevier aqui. se você náo tocar umas musicas
nordestinas, nao vai ter dinheiro no pires.Pensando na volta dos estudantes, to-
dos bons de gorjeta, Luis compôs dos
chamegos. Vira e Mexe e IV de Serra. E
quando a turma cearense apareceu (ie
novo no caie, Luis náo teve duvida: entre
um tango e um bolero, atacou os dois
chamegos. O pires ficou cheio. O pires, o
prato, a bandeja. A porta do cale lotou de
gente, todo mundo querendo ouvir. Um
forro nordestino agitando o Mangue ca-
rioca. Entre o.s ouvintes estava Januário
França, da companhia de Genésio Arru-
da. astro de um espetáculo sertanejo em
cartaz na Praça Tiradentes. Januário
aproximou-se de Luis ie perguntou-lhe se
queria aparecer no dia seguinte paraacompanhar Genesio num disco que ia
gravar na RCA Vietor.

— Naquele dia. meu filho, choveu na
minha horta Acho que foi o grande dia da
minha vida. Na RCA Vietor, ao me ouvi-
rem acompanhando o Genesio. os ho-
mens me convidaram para gravar solan-
do minha sanfona. Tudo bem. Gravei dois
discos, quatro lados, e foi um sucesso.

Uni sucesso que prosseguiria, o sanfo-
neiro Luis Gonzaga voltando ao progra-
ma de calouros de Ary Barroso, onde
nunca passara de três. e desta feita ga-
nhando nota cinco, so porque, em vez de
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"•'/•¦" <l,a,„M, ,le lampião, e em 1940, de ler,,,, e proibido de canta,

<t í T?Entrar na política com
essa idade é a mesma

coisa que velho casando
com moça nova 9?

tocar valsas, mandou ao ar o seu Vira eMexe. Contratos com emissoras de radioio primeiro deles para o programa Almado Sertão, de Renato Murce. na Clube doBrasili. mais discos, espetáculos em tea-tros. clubes, circos.
— Mas eu queria cantar. Achava que asanfona sozinha náo bastava. O Miguel

Lima ja havia posto letra em musicas
minhas, algumas gravadas pelo Manezi-
nho Araújo. Mas ninguém queria que eu
cantasse. Fernando Lobo, o pai rio Edu. jãhavia alertado o pessoal da Tamoio. radio
onde trabalhei depois da Clube do Brasil:"Náo deixa ele cantar!" Tive uma discus-
sao com o Maneztnliò. que Ia gravar o
meu Cortando o Pátio, Era.uma mazurca
e ele queria que eu transformasse emembolada. Perdeu a calma quando eu
disse que nao: "Então canta você mesmocom essa voz de taquara rachada". Foi o
que fiz. Graças ao Atila Nunes, que pas-¦sou por cima das ordens do Fernando
Lobo e me deu uma chance no seu progra-ma, comecei.a cantar. E estou cantando
ate hoje.

O 

sucesso aumentou. Sobretudo
quando vieram outros parcei-
ros. Humberto Teixeira primei-
ro e Ze Dantas, o Doutor José |de Sousa Dantas, depois. A modéstia 

'
volta a colorir as palavras de Luis Gon- *
zaga:

Fiz sucesso, principalmente, porcausa desses dois poetas.
Transformou-se no Rei do Baião ("Um

titulo dado pelo povo. pelas pessoas queescreviam para a Radio Nacional..."!, fi-
cou famoso, virou astro do cast da PRE—
8 em seus anos de ouro. Batalhou muito.
Primeiro, para se impor como cantor
Depois, para poder realizar o velho sonho
de se apresentar com roupa típica, o
chapéu de Lampião na cabeça.

- Nao queriam O primeiro dia em
que me viu vestido assim, o Flonano

Faíssál levou as mãos na cabeça. "Aqui,
Gonzaga, vestido .desse jeito, nunca..."
Mas acabaram me aceitando de cangacei-
ro mesmo.

Tem plena consciência, também, de
que tal imagem chocou a.s pessoas que se
regiam pelos padrões bem comportados
da época, os cantores brasileiros se apre-
sentando a americana, de smoking. E de
que houve, também, um certo preconcei-
to em relaçáo à sua musica, coisa do
sertào. agreste, primitiva, num pais quetentava seguir os passos do bom gostointernacional Superou tudo isso. Reinou,
absoluto, enquanto pode.

— Depois, já ai pelos anos 60, achei
melhor me afastar. A garotada estava
crescendo muito. Era a época das guitar-
ras. dos cabeludos. O radio ia virando
coisa do passado. E a imagem que a
televisão queria mostrar ao seu publico
era de coisa mais sofisticada, nunca de
um cangaceiro de chapéu esquisito, em-
punhando sua sanfona. Achei que o pu-blico nao ia me aceitar como antes, dai
ter-me mudado para Sào Paulo.

Quinze anos tocando em circos, a vol-
ta. o reencontro com o publico fiel depois
da redescoberta pelos baianos, os tempos
de agora. Com um pe em Exu, outro na
Ilha do Governador. Meio pemambuca- '
no, meio carioca. Política? Náo é verdade
que tenha pensado nisso.

Entrar na política com essa idade é
a mesma coisa que velho casando com
moça nova.

Nao conhece o Circo Voador. Fica con-
tente ao saber que as pessoas nào ouvem
apenas, dançam, também. Como nos for-
rós do sertào

Tem palhaço Ia' — pergunta a um
dos garotos rio espetáculo.

Todo mundo e palhaço no Circo
Voador

Ótimo — e solta uma sonora sarga-
ihada.
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longo a dr»m»lico pmcaaao. ProduçAo tranco-
pnloneaa dlrlgld» por W«)da Imadleiamenla ai.',. 0Homem da fam»

****
MONTiNÉORO _ fWK»8 i PtROtJUI IMontana-
gro) d» Dusan M»k»v«iav <"^)m f-rUnd Jnsnplison. Pnr
Oacarsson, Suun AiHfwcfi, Jami» M»i»h, Svalorar
Cvnlkovic, Boia Tulomvic Carueo IAv Copãoabant
136? ... ?_7-3M4l 14h. IN,. IBh. 70h, ??h IIR »n0»|,Marilyn Jordan, uma anmrlcane caaad» com um
rico homem de rogncio» eumo, lev» uma vida
confnrtrlval num» tuila uaa num »ubi)rblo da Esto-
colmo Na vAapera da Ano Novo, aau marido. Mar
lin, lem ila larar uma viagem d» negocio» Marilyn
conhece um» |ov»m chamada Tirke e ecaile mu
convite para dar um giro pela cidade, com um dono
<?* cnharé Produçáo ntmoa

ColeçAn do ,IB ****
COUÇÍO do klilor ** {/ volos)
INOCÊNCIA IRresiieno). d» Walier Lima Junmr Com
. «.«on Celulan, Fernanda Innns. Sfit»n«ti»o Vasconce-
Io». R»innr Hmlol|)ll. Fernando torro», Hicardo Zambelll
O ChrCO Dl»í Ari ln|w,r<l«i„ 7_,9 — ?3fw»89S). 14h,
16h. I8h, ?0h. r/h Miuiii Ipanema (Bue Visconde de
Pira,». 3/| _ 52l^6!»l 14h. 16h. IBh. 20h, 22h. Art-
Tijuca (Hua Condo tio Bonlim. 406 — 288-6898). An,
Maduralr» (Shopping Center do Madureira — 390-
18771 14h30min, 16li40min, IBhMmin. 21h (Livre).

Em fins do sAculo XIX, no sento mineiro, enire
coiiume» rígido» e principio» d» honra, acontece o
»mor do Clrino o Inocência. Ele t medico viajante
que em sua» andanças encontre Mertlnho Pereira,
pai d» Inocência que contraiu melaria. Ela * bonita e
fregil, ««veramente resguardada pelo pel e o mjrldo,
ManeeAOj rico faiendelro que representa a posaiblfl-dade de eum«nto para o petrlinônlo pera o velho
Martinho Reinado na obra homAnlma de Vliconrie
de Taunay.

• Os programas publicados no Divirta-ia estão sujeitos a freqüon-
tes mudanças de ultima hora, que sâo da responsabilidade dosdivulgadores. E aconselhável confirmar os hor .rios por telefon».
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Beals em Flashdance — Ern Ritmo de Embalo, de Adrianfilme tem pré-estréia amanhã à meia-noite no Roxy
L> ne: o

ESTRÉIAS
***

MONTY PVTHON NO SHOW DE HOLLYWOOD
(Monty Plthon at The Hollywood Bowl) de torry
Huqlw a Monty Philon Seqüência» adir.oivns Oingida»
poi lan Macnnughton Com o Grupo Monty Pylhon,
Gt»nam CiMpman, John Clneso. Terry Gilliam. Ene Idie.
Tony Jones. Mrchnol Palm. Neil Inno» e Carol Cleveland!
Veneie IAv Paslcur. 184 - 295-83491. Comodoro
(Rua Hsddock Lobo. 145 — 764-2025) 14h10mm. I6h.
17h!-0min. 19h40mm. 21h30mm 114 anos).

Documentário sobre a apresentação bo vivo do
grupo de comedíamos Monty Pilhon no Hollywood
Bowl durante quatro dia». ProduçSo americana.

**
48 HORAS (48 HOURS). de Waiter Hill. Com Nck
Non». Fddio Murphy. Anrymo 0'Toolo. Fianfc McFtae.
Jarrrf s Henwr. David Pamek Kolly e Sonny Landham
Roíy (Av Corwcatwna. 9-15 _ 236-624!.). Largo do
Mecbedo-2 (lgo do Machado. 29 — 245-73741 14h.
16h. 18h, 70h. 7?h Aator (Rua Mm Edgard Romero
236 - 390-7036). Carioca (Hua Conde de Bonfim. 338— 728 8178). Odeon |Pça Mahatma Gandhi. 2 — 220.
383b) 13h30mm. 15h30min. 17h30mm. 19h30min.
21h30min. Baronua (Ru« CSnclifto Bomcio 1747 —
3905'4b). 15h. 17h. 19n. 21h (16 anos)

Mo Odeon cfna em dolby St»reo Ganr, um
prisioneiro, consegue escapar de um campo rie
trebalhn forçado com o auxilio do Billy B»ar, quechega ao local disfarçado, dirigindo um caminhão.
Arribo» fogem para Sao Francuco, ondo sequeatram
uma moça. O detetive Jack Ceie» entro em eçâo o,
P»'« i»so. consegue a eiuda de Reggie Hammond.
um negro que e»ta cumprindo pena de tro» ano» porroubo e (ora mambro da quadrilha de Gan? Produ-
çâo americana.

A TWLHA DA PANTERA COR-DE-ROSA (Trail of The
Pink Pantherl. de Rbko Edward». Com Peter Se»er».
Oaviri Niven. Herben Lom. Richard Mulligan. Joana
Lumloy, Capucme. Robert l.oggia e Harvey Korman.
Berre-2 (A.-, da» AmSrica» 4666 — 327-74901, Copaca-
bane lAv. Copacabana, ft.l ._ 255-0953). Palssandu
IRua Senador .Vergueiro. 35 — 265J653): 14h Ifiii
IPh JOh. 22h. Pal»do-2 (Rua do Passeio. 38 — 24o'-
65-t'i, Tl|uca Pal»o»-2 iRua Cond» d0 Bonfim. 38 ~
22ft-l610l; 13h30mm. 1r>h3Cmm. 17h30min, I9h30m,n
2lh30mm. (Livre),

O diamante da Pantera Cor de Rosa loi roubado
da eJUXfl fon#» em l.ugn«,h n o inspetor Clouseau 0
chamado pelo pri,sidnmo para resolver o mistério, Orhnff» de policia adverte o Presidente que a compa-nhia de seguro» |í pagou 7 milho»» tio OOIarn» pela
perde do diamante e Clouseau poder» osuagar ludo
ae enconira-lo. Produção americana.

CANGACEIRO TRAPALHÃO (Rra.iieirol. d» D«nl»lfiiho Com Ronalo Ar»gao. DedA Sanlana. 7»caiia»,
Mussum. Regina Duarte, Nelson Xavier, Bruna Lombar-
di lan.a Alves, Jos» Dumont e Lulero Lun. Leblon-2
(Av. Ataullo de Paiva. 391 — 739-998), T1|uea IRua
Conde d» Bonlim. 422 - 768-079OI, Opera-1 IPra.a d»
Botalogo. 340 — 266 7545). Barra-3 IAv. da» Amóncaa
4666 — 327-7D90I. Rian (Av. Atlântica. 2964 — 235-
6114). Sáo Luli-1 (Rua do Catolé. 307 — 285-22961.
T))uca Palaco-1 IHua Condo de Bonlim. 214 — 228-
46101. 14M0mm. 16h. I7h60min. 19h40mm.
21h30mm. Madurelra-2 (Ruo Degmai da Fonseca 64- 390-73381. Imperator (Rua Dias da Cru*. 170 — 249-
7D82I. Olaria (Rua Urano». 1474 — 230 2666). Palácio-

(Rua do Passeio. 38 — 240-6541) 13h40mm.
15h30min. 17h70min. IWilOmin. 2lh. (Lrvro). Premo-
çáo meia ontreda paro todo» em todas a» sessôoi

Severino. pastor de cabra», salva Capltto a »eu
bando de Cangaceiro» de umo emboteeda Iramada
pelo Tenente Boierra, leu eterno perseguidor

A8 NOVAS AVENTURAS DE HEIDI (The New Adven-
tur»» of Heldl). de Hall Sencn»ky Com Burl Ives, Mty
KurUman, John Gavin. Mftfilyn Mason. Sheff»e Wilis,
Soan Marshall e Ale» Henteip'1 Brunl-Premler (Rul
Barata Ribeiro. 502 — 2S64588I. 13h30min. 15h30min,
17h'j0n-ri Brunl-TI|ue» IRua Condo de Bonfim. 370 —
268-23251: lbh. 17li Bnjnl-M»l»r (Av. AmaroCavatean-
li. 105 — 591-27461: 13h. lbh. 17h. ILrvre).

Heidi vive na» montanha» e apú» o doupareci-
mento de seu avô numa tempestade, ela viaja com
emiga Eliiabeth. filho do um rico comerclanlo. paraZurique o Novo lorquo, onde paisa o Natal Produ-
Çâo americana.

A RATINHA VALENTE ITh» Secret of Mlnh) desenho
«rumado dirigido por Don üiuih Falado em portuguS»
Larpo do Machado 2 uçk> do Marhedo. 29 — H*,.
73;41 I4h I5h50mm. 17h40mm. Brlttol IAv. Mm.
Edgard Romero. 460 - 391-48721 14h10mm
15h50mln, 17h30m,n li.yrel

Desenho animado abordando a história de um
grupo do fatos que con»«guem desenvolver suas
mente» num nivel do inteligência que ultrapassa o»
humano» Alrave» d» seu» poderei. »|udam uma
ratinha e »eu» quatro lilho» Produçáo americana

dor de ollo Oscar Molhor Filma, Diretor, Alor.
Roteiro Original, Fotografia, Montagem. Cenografia
a Veaturtrlo.

Coteçao do JB *****
Cotaçào do leitor. ***** 155 volos)
E.T. — O EXTRATERRESTRE EM SUA AVENTURA
NA TERRA (E.T. - Tb* __ra-Tarra»trl.l In HI»
Adv»mur» on Earth) da Stovon Spieiborg Com Deo
Waüaco. Henry Thomas Poior Coyole. Robert McNau-
ghion. Diow Marrymoro e Sean Fryo Sio Luli-2 (Rua
do Cateto, 307 — 285-2296)' 14h30mm. !6i50m
19h10m,n. 21h30mm (Lrvro). Falado em português

0 filmo norra a história do um »or especial que o
doi»odo no Terra por descuido o * encontrado porum garoto de 10 ano», com quem mantém uma
torno amí/ade, alô quo consooue voltar pare sua
cota, a 3 mllhôo» de enos-luj da Terra. ProduçSo
«mericana. Voncedor d* quatro Okii: Melhor Trilha
Sonora, Som, Montagem Sonora o Eíoitos Especiais.

Colaçáo do JB ***
Cotaçào do lenor **** (70 votosl
A FORÇA DO DESTINO (An Offlcr and • G»mle-
m«n). He layler Hacklord Com Richard Ger». Debr»
Wmger, Davi) Kaith, Itoort Loon-e. Lisa Biouni e Lisa
f.toai-r»! J6I» (Av (.rpncobana. 680 — 23747141
14b, IPh.lOmin. 19h, ,'!h30nvn (18 anos).

Jovem quo passou sua adolescáncla na» sarje-
l»s de uma cidade dos Filipina» tem como objetivo
na vida tomar-te um oficial u» Aeronáutica, livran-
do »e do sou naisado obscuro Produçáo americana.
Vencedor do dol» Otcar: Melhor Ator Coadjuvante •
Cançôo Original.

Colaçáo do JB ***
Cotaçào do te-io' +*¦** !3 votos)
NASCE UMA ESTRELA (A Star Is Bornl. d» FrBn_
Pwson. Com Batera Sttouand, ^'.5 KriHoffarson, Gary
Bu-soy. Oiivor CMrk e Vaneita Fie<!s Clrwiru 3 iRua
Condo de Bonlim. 22D — 23--10581 14h. I6h30mm
19h. 21h_i0m,n (t6 anos).

Um cantor de rock de grand» populandado, um
pouco dependente da bebido, conhece uma cantora
num bar. O» doi» »e rajam e ale passo a promover a
carreiro da mulher que se transforma num grande«ucesso enquanto elo perde iodo o sou prestigioProduçAo emoncjinfl

Keith, Charles Duming, Earl Holliman • Borra» Cssey
Complemento Valente Arguelro d» ShaoUn. Irl» (Rua
da Canoca, 491 lOh. 14K 18h. 22h (18 anosl

Um desconhecido está dominando o submundo
de Attanta, um» cidade do Sude»te »m«ncano,
controlando drugs», prostituição a suborno político.Tom Shírity, da policia secreta, tem como objetivo
tíesvendpr sua idonOdade. Produção americana.

O OUTRO LADO DA MEIA-NOITE (Th. Other Sid» of
Midnlght) de Charles Jarro» Com Mane Franco Pisier.
John Becl. Susan Sarandon. Ral Vaione e Clu Guiagor'
Ricamar IAv Copo.-ibana. 360 — 2379932).
14h30m.n, 17h40mm. 70r'.50min [18 anosl

Vartáo do basi-uller d» Sidney Sheldon Drama
romAnticomekxlramático que tem inicio às vospe-
ra» da II Guerra Mundial e termina no po» guerra.Noollo, humilhada o monoipretada pelo homem
quo ama, Larry, fa/ da vingança t principal raiáo do
•u» vido. hgando-so a um grego milionário, Demon»,
que a conheço quando estrola de cinema A mort» da
mulher do Demon» leva Noelle o Larry ao banco do»
reus Pfwíuçào amnncnna.

de. procura • reconcilieçáo. que chaga com a aurora
de um novo dia Drama americano.

matinês
SESSÃO COCA COLA --• E-vb-çáo oe O Cavalmno
MAgco, tío^friho aromado Am.s'ih^ » (Jommgo As
18n30min. no Lagoa Drive-In [Av Borges do Medeiros
1426 - - 774-7999) (Livrei
FESTIVAL TOM E JERRY Datenho animado Domrn.
go ás 10b. no Metro-Boavi»ta IRua do Passeo 62 —
7401291) (Lrvro)

DRIVE-IN

007 CONTRA OCTOPUSSY (Octopussy) de Jr-r-n
Glen Com Roger Moore Maud Adam». Louis Jordan.
Kl.st.na Woybom, Steven Berkoft. KnM Bedi. D»v<l
Meyer e Tony Mover Metro-Boavista (Rua Co P»_se«..
6? — 240-1291), Condor Copacabana (Rua rigueiiedo
Magalháes. ?8« - 751.-2610). Urgo do Mechado-1
(Lgo. do Machado. 29 — 246-7374), Art-Méler (Rua
SIM) Rabelo. 20 _ 248-4544I. Leblon 1 IAv Ataulfo do
Pmva. 391 -_ 239-5048), B»rr»-1 iAv das Amencas.
4666 — 327-7590,'. Opera-2 IProia do BtxaloíN. 340 —
766-25451. Amárlca (Rua Condo de Bonlim. 334 — 748-
45191 I4h. 16h30min. 1!)h, 21h30mm Maduralre-1
(Rua Dagmar d» Fonseca. 54 — 390-2338). 13h30min
16li. 1Rl%30n»n. 21h 114 anosl

Jaine» Bond. o »(jento secreto britânico 007 quotom licença par» matar, criado polo escrito lan
Reming, ostA de volta um sua 13a aventura cinema-
togiahca. a 6" Interpretada poi Rogei Mooio. Desta
vr>;, Bond enfrenta umn conspiraçAo tramado porum firrnnr»! russo rebelde, que a revelia do Kremlim
decido detonai uma bomba atômica numa ba«i
nono amencana na Alemanha Ocidental. Produçáo
britânica.

**«
O FENÔMENO (Poftergel.tl. r)»

i*g T ÉJelson, Jotwth WtiJtams,

A MENINA E O ESTUPRADOR IBrasileirol. de Cornado
Sanches, Com Zojimo Buibul. Vanessa. Jussara Cal-
mon.-VIelien Cnstiane a La Furlin. Pethá (Pça. Flonano
45 — 220-31351: M _¦_ 6«. ás 12h. 13b40m,n
15h20mm. )7h, ISMOm^n, 20h20min, 72h, sáb edom.
á» 13h40mm, I5h20mm. 17h. 18h40mm, 20h20mm
22h. 118 anosl.

Jovem tonta curar trauma de infância com a
ajuda de um psiquiatra.

CONTINUAÇÕES

Coleção 00 JH *
Cotaçào do leitor: *»** (1 voiol
GARGANTA PROFUNDA IDeep Thmat) ne Gorard
Damianos. Com Lmda Loveloce Scala iP^aia de Botalo-
go. 3J0I 15h30mm. 17, I8n30min..20h. 2lh30mm
{18 ano?)

Produção americana tis Inicio da década de 70
foi um dos primeiros filmes pornográficos e alcançar
notoriedade por tal atributo. Com cenas grotescasdo »e»o orol, suo exibicio em saio» paro lilme» desta
cloue, causou polêmica nos Estado» Unido». Hoio. a
Ittpetiç&Q do expforaçâo sexual levou o publico ao
dosmieresse e ledio om torno do assumo. Trata-ae
rio produção chulo, desprovida de qualquor preten-sAo artística

CotaçAo do JB
Cotaç.V.) do bftot
POLTERGEIST _
tcoe H^oper Com 0*<q t isj.
Bestnco Straighl Domn-rj^» Dunne, Healher O Rourk»
e Oiiver Rotxns. Brlstol iAv Mm Edgard Romaro 460391-4822) I9h20, 21h3p 116 anoal

Estranhos fen<>n\eno* começam a ocorrer numi
casa em um subuib-o do Lo» Angeles: garfo» •colheres entortam, cadeiras andam so/inha» ikiIjcojinha, Iujiis so apagam o acendem e o aparelho deTV emue son» inexplicável». Produção americana.

Cotaçío do JB * * +
Cut*;->0 tí.' ':•'.' **** f|3 votos)
BLADE RUNNER - CAÇADOR DE ANDRÓIDES (81a-d» Runner) oa Ríjloy Scou Com Harnsm Ford. Ruige--
Hituer, Soan Young, Edwaid Jamet (Om-cis e M Em-meti Waish Cândido Mondes (Rua Jcana Angetc» 63267-709SI 13h30rrwi. 16h40mm. 17h50m,n. 20h
22h10m.n 118 aiosl Ate domingo

A açáo passe-se no ano 2020. quando milhôe»
de pessoac vOom-ao obrigados a imigrar para outro»
planeta» em vista da sur_eilotai„-o da Tona O boom
genético produj animais artificiai», inclusive serei
humanos que recebem o nome de replicantes. Na*.o
ambiente, o Capitão Cryanl entra em açáo paraenfrentar um grupo de replicanle» icbolde». Produ-
çao amencana.

Col»çâo do JB »***
CoW_k) 110 k»IP' ***** 13 votOJI
LILI MARLENE ILili Marlene) oe Ra-r--)r Werner Fass-
tolei Com u,nnA SchvguSa. Gtsncario Gia»reni. Mel
ferrer. Karl r'e-j von i-iassoi. kjnn Baai e Eük Schu-
m»nn Lagoe Dnve-ln (Av, Borges oe Modenos. 1428
— 774-7999) ,rOn3üfwi, 2?n30rT_n jU ar«s)

Dur#nt»j a guerra, uma cançAo triste torna sefamosa, ouvídl tí-anarrvpnta por tcKlos os soldados
«lema .» no tront 0 Mm» conta » hntor.a de amor
entr» Willi» (a int»rpr»t» da musical • Robart lum
jovem musteo que trabalha para uma orgamiaçAo
de apo^o aos judeus), separados paia guerra •
perseguidos pela Getlapo Produção alemã

Colaçáo OO JB ****
Cotoçáo do taitor ***** (46 «jtosl
PRA FRENTE. BRASIL (Brasi_.ro), oe Robeno Failas
Com Reginaldo fana. Antrlmo Fagurxje». Natáha doVaie. Et/abeih Savana. Cartoj Lsra e CJud* Marro
B«ngu Auto-an» IRua f «masco Real 975) de3*a6«
» dom. as 20h20mas. 22h. 6* o sáo. ál I9h40rrvn
21h20mm. 23h. (18 anos)

0 filme narra a histdria de um rapaz que e
confundido com um militante político no dia da
•strDia do Busil na Cepo. »m 1970. Sob o signo do
Milagre Econômico, os brasileiros vivem um mo-
monto de euforia mas tombem existe tensão: assai-
loi a bancos, seqüestro» de embaixadora», luta
armada, prisão de estudantes, torturas a mortes.
Melhor lilme o melnoi montagom no Festival de
Gramado de 1982

CotaçSo t» JB * * *
to i» leitor ***** H3 votosi

TOOTSIE IToot»ie), ce S^nov Pollack Com Dusl.nHoflman, Jossea Lange o Tem Gan Studio Catete
(Ruo do Gilete. 228 — 205-7194). 14hJ0m.n
161,-Onm 19h!0m,n. 2th30min (14 anos)

Desconhecido do grande publico, o ator Michael
Dorsey se trovesto d« mulher para conteguir um
popol numa novula, Gnnhodores do Oscar na cote-
goria do melhor otrií coodjuvanto. Produção ameri-

Cotaçào do .IP *****
CotaçSo do leitor ***** o votos)
MEPHISTO (Mophl.to). de István S.abô Com KlausMar^ Brandauer. Kryst.na .landa, lidiko Bánsági. Bc.it
Hopoo Kann Boyd e Chnstin» Harbon. Udo-1 (Praia doFiamerno. 77 _245-89041 I5h30min, 18nl5mm 2th
(16 anos).

Coproduçáo húngara elomâ. Oscar do Molhor
Filmo Estrangeiro o Molhor Roteiro e Prêmio da
Critica em Cannes, 1982. Basoado em romanco de
Klaus Mann (filho de Tnom/ts Mann» o filme narra ahistoria de um ator ligado ao tootro popular IBrechil
na Republica de Weimar, quo aos poucos vol codon-
do 0 pressão no nazismo ascondonto. Sous amigo»
«Ao assaisinado», mos ole » nomeado diretor do
Teatro Mumcipel de Borlim, sob a proteção de
Goering. Especialista no papel do Mophisto, do
Fausto, de Goolhe, na vida reol ole também vende
aua alma aos que lh« permitem rsalízar-se plena-monto como alor. Mas o preço * caro: renega tuas
Idéia» da juvonludo. oo apresentar o Hemlet como
herói nazista.

Colaçáo do JB *****
Cot*;áo do leitor **** (3 votos)
DANTON O PROCESSO DA REVOLUÇÃO ID.nton).
do AntiiíOi Wa,oa Com Gérard Dep..ra.ou. WoiCiecli
Ps«.n,ak. Anne Álvaro. Rsiond Bwncne. Patrçe Che-
roeu'. Emmanuelle Debever e Krjystol Glebisz Cinema-

JOANA — HISTORIA DE UMA MULHER ISlory ol
Joanna), oe Geram* Dom-ano Com T*»rry Hall. Jam*!
GiHis o outros Ramos 'Rua LeopoWnw Rogo. 52 — 230-
18881- I5h30m.n, I7h»min. 19h. 21h. Ho. (Ru» Álvaro
Alvim. 33 — 2408285) 2" a 6', as I2h50m,n,
15h40min. 19ifl5min. sab edom. âs 14h. 17h25mm.
19h1bmm Filma complementar do Rox R»mbo —
Programsdo Para Matar 118 anos)

O DIABO NA CARNE DE MISS JONES. de Gemio
Damtan Com Georgina Stppel/il. Coral (Pia do Botolo-
go. 316). 15h30min. 17h. I8n30mm. 20h. 21h30m,n
VhOrla IRua Senador Damas, 45 — 220-1783)
13h30min. I5h, 16h30mm, IBh. 19n30min (18 anosl

REAPRESENTAÇOES
CotaçSo do JB *****
CotaçSo do torto» ***** |2B votos)
GANDHI (Gandhi). da Richafd Attenborough Com Ben
Kingsley. C.iixlico Bergen. Edward Fox, John Gielgud.
Tmvor Howard, John Mil's a Manm Shesn Coper-
T1|uca ll.ua Conde oe Bonlim. 6151 I3h30mm. 17h
20h30mm. (Livre)

O (limo narra 56 rio» 79 onos do Mohalma
Gandhi (1869-19481, lidoi espiritual o político da
índia, sinônimo do poder sem violência e de uma
visáo do mundo quo contribuiu paro libertar seu pau
do colontaiiwiio inglô». Produção britânico Vence-

Cotação oo JB **
Cot^âo ao LOitcr •+¦** (33 vetost
VITOR OU VITORIA? IVictor/Victorl»), do Black Ed-
waids Com Jjlia Andrews. James Gamei Robert
Prpston, tesliív Ann Warren. Afe» Karras e John Rnus-
Davies Lldo-2 (Praia do Flamengo. 72 — 245 8904) Rio-
Sul IRua Marquês de S Vicenlo. 52 — 274-45,121 14h,
16h30mm. I9n. 21h30mn (14 anosl

Paris, 193J. Victorto. uma cantora lírica amenca-
na, estíl procurando emprego em qualquer cabaré
parisiense e acaba conhecendo um cantor nomosse-
xuat. Este a convence a wwtlr-ae tío homem o passar
por um condo polaco. Produção anglo-amoncan».
Ganhador do Oscar para Melhor Filme musical.

CotaçSo do JB **
CotaçSo oo le.tor **** (79 votosl
AMOR SEM FIM (Endloss Lov»| aa Franco Zeliredt
Com Biooke Sh.atís. K'jrtm Howm. Shi-ley Kn.ght. Don
Murray e Richard Kiley Brunl-Máler iAv Amaro Cavai-
conti. 105 — 591-27461. Bruni-Tl|uca (Rua Condo oe
Bonfim. 370 _ 268 2326) 19h20. 2lh30 Bruni-
Premlor iRua Barata Ribeiro. 502 — 256J588I I9hb0
22h tl6 anos)

David, 17 anos. e Jade, 15 anos. eslâo apaixono-
dos o mantém encontros secretos freqüentemente
até o dia em que o» pois da moço pioibem • entrada
dele na casa. Produção americana.

Colaçáo do JB ***
CotaçAo do tetuv •*** i4 voto*'"
COMO ELIMINAR SEU CHEFE (Nine to Fiv.) 00 Coin
Hgy.na, Com Jane Fcx», Lity Tomlim, Oolly PaMon,
Cbbney Coleman. Storling Hav-on o Ekwbetn Wilson,
Jacarepaguá Auto-Cln» 1 (Rua C..r>d.<)o Semeio, 2973— 3926186! 20, 22h (14 ancsl

Tr es socroiaria» insatisfeitas com o patráo pia-neiam um golpe para se livrarem dolo. ma» »âo
denunciadas por uma colega invejosa o que torna a
situaçáo bastante complicado. Pioduçáo americana.

Coação do JB ****
Cotação do 'oilor **** (13 votos!
O VEREDICTO (The Voredict), oe Sidney Lumet Com
Paul liowman. Charioltu Rampiing Jack Warden. Ja-
mos Mason. Mito 0'Shea o Edward 8>n,"s llh» Auto-
clne (Praa de Sào Bento Ilha óo Governador — 393-
3211) de2*o6',ás 20h30m-n. 22h30mm. sáo edom.
»s ISh30min. 20n30mm. 22h30mm Jtcarapagut Au-
tocine 2 iRua Cindido Benicio. 2973 — 392-6186) 20h.
2?h í!4 arcsl

Advogado docodonle aceita uma causo pratica-mente perdida, descobrir o que aconteceu durante
uma cirurgia na qual uma mulher, por problemas
cóm anestesia, sofro lusòes cerebrais irreversíveis.
Produçòo amencana.

****
SESSÃO INFANTIL - - I-. Wçéo de Pele d» A»no ip.au
d'An»l. d» Jaerjuss Maroil Com Calhei-i» Deneuve.
Jacques Perr,n o Jean Morar». Hoi» ás 16h30min a
amanha ás 20h30mm. na Cinemateca do MAM iA.
Beira-Mar. »n°| (Livrei Legenda» om poiug'j$3

Um» fábula com princesa», f»d»»m»dnnha» a
reinos encantados com destaque para e musica da
Michel Legrand. Produçáo france»a.

****
CIN_AS E DIAMANTES (Poplol I Dlamorrt) do Andr-
tei Waida. Com Zbgrvew Cibuiski a E<a Kiryewska.
Amanha á 2lh. no Clnaduba Macunalma IRua Ariu»3
Pono Alegro. 71,9. (18 anosl

Em 1944, na Polônia roc*m-llb»rtod» do doml-
nio no/ma. um guarrllhe.ro ICibul»kl) e oncarregodo
do ni... .. -i.v um líder político |apon»« om moio ,ia
comemoraçôo» da vitôno contra oe alemão».

HOMENAGEM PÓSTUMA AO ROTEIRISTA SAM-
SON RAPHAELSON - Cxibiçáo de Sulpelt» ISu.pl-
don), do Alfred H.tchcock Roteiro de Samson Rapn»«i.
son Com Cary Grani. Joan Fontaine e N'gel Bnjce
legendas om FtortuguAs. Amanha ás 18n30m,n. na
Onomaloca do MAM (Av Beira-Mar, i/n0] (18 srK>sl

Mulher progroísivemento chocada o .-.
ds corn a suspeita de que o marido pretende mata-
Ia Produção americana em preto e branco.

***
I MOSTRA DO FILME BRASILEIRO PARA CRIANÇAS
(II) — Exibxjáo de A» Quatro Chave» Mágica» (Braslei
rol. d* Alberto SaM Com D:ta Con» Real Doonna
Duval e Daniel F.iho, Complemento Feltlcalr» da
B»l»»d» Dom.i-go Ss 16h30m,n. na Cinemateca do
MAM 'Av Be'ra-Mar. s rf) (Lrvro)

História (antastica enfatuando as potoncialida-
des de cada indivíduo e a necessidade de um
entendimento com a Naturava.

UIRA. UM ÍNDIO EM BUSCA DE DEUS (Brasileiro), de
G^staxo D»M Com Ana Mana Magalháes o Enco V«_al
K.,e ás 27h_0m.n. ro On» Ci.n»,T.m. (Av G»rem»r-o
Damas. 1207. Fr»gue»ia-.!.scarepaguá — 392 28601. (14

A p»mr d» um acontecimento real lo suicídio de
um índio Kaapcr, narrado num entalo de Darcy
Ribeiro), um esboço para a apresentação da cultura
indigene e do confronto entr» ala e • maierialidad»
mai» forte da cultura tío branco

BURACO DA AGULHA (Eya of tha N__.IV de !_•
c"ard Maiqund Com Donaid Sutherland. '.a:» Nei.gan.
lan Bonnen. Chnstocher Caienovo e oufos Hore á
mei»-noite. no Ricarmar íAv, Copacata^ 360 — 237-
9932) (18 anosl

Um espi&u na/ista em Londres a encarregado
por Hitler da doscobrir o verdadeiro local da mvasáo
aliada no dia D • mata quem inter.«r» »m „,.,
caminho com um eililete »m form» do «gulha. Em
»eu oneolço, um ««peciolut» om e»piôe« na_i»ta»:
Poroy Godliman, Produçáo britlmca.

I MOSTRA DO FILME BRASILEIRO PARA CRIANÇAS
(II— Eviwjáode Avontur»» com Tio M«n»co iBrasilei-ro), c!e Fiávfl ^<lgliacClO. Com Flav* Migt»ccio, Odete
Lar». Valer Foster, Rodolfo A-ena e os men.nos Maura
Luis Máro e Maurício Fana» Amanha ás I6h30mtn. ra
Clnemat»c» do MAM ÍAv Beira-Mar, sn"). ILivre).
HOMENAGEM A EMILINHA BORBA (I) -. Ex o-çáo de
Poeira de Estrelas iB'ds.*iroí. ae Moacyr Ten^ion
Com Emii.nha Borba. Co_. Lcurd-nha B-ttencourt. Ce-lesie Alda. Darcy Ca:arre. Én« Santos e Ora Monteiro,
Domingo as 18h30mm. na Cinemateca do MAM [Av
Bena-Mar, sn.

EXTRAS
*****

TESOUROS DAS CINEMATECAS IVII) - Exbíçáa da
O Encour»ç»do Pot»mklm (Bron»no»et» Potyom-
Wn|, ae Seigei Eiseniem. Com A Antonov. G A«xan
drqv o W. Barski Amanha às 16h, ns Cinemateca do
MAM iAv Ba<ra-Mar. 5'rr0 — aud-tôrio do 3»! lio anosl
Intenitukis em tngies

Filmo russo oo 1925. contando um episódio
oconido em 1905. no pono de Odossa, Rússia, ondo
um motim o bordo ao Potemkin provoca vário»
mamlesiaçôes populares reprimidas com masia-
crus

MOSTRA DO CINEMA ANGOLANO (VI — Depolmen-
to» á Hbtórla) — Exipçáo de II Jogo» da África
C»ntr»l oe Beto Moura F>res, Balanço do Tempo na
Cana de Angola, de Ruy Duarro Ho» ás 20h30mm. na
Cinemateca do MAM iAv Bena-Mai. sn°)

CINEMA VOLANTE (II - Ex,b .áo Ce Chorlnho. .
ChorOe» do Antòo-o C. Fcntoura, Casa d» Farinha, c»
Gernioo Samo. A F«bul« da Faata do C*u da Noifton
Nunes. Leila Pr» Sampn» Dlnlj. .10 Sérgio Rejende
He/« ás 19h. no CSU Zaisa Duna (Rua Guapor». s/n°
P-âs oe Pinai

CINEMA VOLANTE lll) - Exação d» Augusto Rus-
chi. oe Criando Bónrinrr, Com a Faca no P»ho. Pauto
Fortes. Caules um Desenhista d» Humor de Hugo
Kunestt; Criaçáo. oe r-éivecio Raucn Amanná ás I9n.
nó CSU Vil» Lage IPg Via Lago. Sáo Gonçjiol

ONEMA NO MUSEU - Ex.B .Ao oe A Mona da*
Velos do ReeOncavo de GuOo Aiauio e Jomal do
Sertão ch* GeraWo Samo Amanha e domingo 6s 17h,
no Museu do Folclor» (Rua oo Catete. 1791

**
CAÇADA DE ATLANTA ISherky'. Mochlne) de BudRoynokls Com Burt Ra>noida. Vittono Gassman. Bran

O LEITOR E
O CRÍTICO

Neste cupom put'içado diária-
mente no JORNAL DO BRASIL,
o leitor pode opinar sobre qual-
quer espetáculo em cartaz, nu
qualquer disco, cllissico ou popu-
lar. recem-lançado. Basta atribuir
cotaçòes de uma miimi a cinco
(rttimol estrelas. Nas 'observa-
çôe.s ", 

pode acrescentar qualquercomentário, inclusive sobre a
qualidade da projeção ou o esta-
do da sala. As cotaçòes sen.o
computadas diariamente Tirada
a media, esta será publicada Jun-to â nota do respectivo espetâcu-
Io na seção Divirta-se do Caderno
B. O cupom deve ser entregue na
agência dos Classificados do
JORNAL DO BRASIL mais prò-xima de sua casa ou enviado pelo
Correio para o JORNAL DO
BRASIL, seçáo Divirta-se. Av.
Brasil, 500. 6o andar. CEP n° 20
940.

AS COTAÇÒES Dl-
VULGADAS REFLE-
TEM APENAS A OPI-
NIÂO DOS LEITORES

|
I I II

Cotação I

Espetáculo

Local/Canal de TV.

Dia Hora.

Observações.

Nome do leitor

Profissão idade

Endereço

CEP Telefone.

*****
TESOUROS DAS CINEMATECAS (Extra) — Ev.tvçâo
de O Anfo Eirtermlnador (El Angel Ejrtermlnadorl Co
Luis BurYjel Com Silvia Pifai. Cnnquo Bambai. Cláudio
BrooK e Tito juncg Domingo ás 20h3O, na Cinemateca
do MAM IAv Beira-Mar. sn°) Legendas om português
Complemento Oe Sonhores Loucos (Le» Mauro.
Foot) üe Jean Rooch Narrado em francas

GRANDE RIO
NITERÓI
ART-UFF — A» Aventura» d» Turma d» Mdnlca
aesenho animaao As 15h. Complemento At* Tu.
Baráo, de SW (Livre) Mostra do Clrwmx: Angolano
ás 18h30m,n Ale amanhã 2o Festival d* Curta aMádla Matragam d» Nlt»rol âs 20h E-nrad» tranca.
Ato domingo Amanhã á me _ noite. Mensageiro da
Sataná» com Cknt Hexvard (18 anosl

*****
TESOUROS DAS CINEMATECAS (Vllll - Ex,b.çáo d»
O Martírio da Joana D A/c ILa Palssion de Jaann»
D'Are) de Carl Thedor Dreve' Com Fatonsm SvVama
A"tonn Artsud Dommgo ás 16n, na Cln»mat*ca do
MAM iAv Bena-Mar. sn0. auditóno do 3') Intertiluos
em 'lances

*****
DOIS NA CAMA NUMA NOITE DE CHUVA (Th* End
of the IVorfd in Our Usual Bad In • Nlght Full ol
fUln) ne Una Wertmuiier Com Gtancarto Giannini,
Ca^-co Bergen e Anne Byrne Amanhã A mo»e-no.te. no
Ricamar iAv. Copacabana. 360 — 237-9932! (18 anosl

Um jornalista italiano, romântico a chauvmuta
conhece uma fotografa americana com Idéias femi-
nistas. Casam-se mas logo passam a viver em
permanente crise matrimonial. A discussão gtra em
torno dos direitos do homem « da mulher. Produção
amencana.

***¦*

POCILQA IPorellal Oe P« Paolo Pasoiim. Com Pieno
Cwmenti. ugo Tognai», jean-P^rre te»ud » Anne
Wiáíemskv Hot» e amanha á meia-noite, no Cindido
Manda» (Ru» Joen» Angefcca. 63 — 26?-7096) (18
e^cs1

Produçáo italuna. Um estudo alegórico d»»
torm»» do reaçáo á» pr»»»6e» da sociedade contem-
Dortnea. a recusa peta violAncta e pela res>stenca
passiva, em duas narrativas paralelas

****
TESOUROS DAS CINEMATECAS IV») - EntoçAo d»
Aurora (Sunriaa) o» fW Mumau Com Gao^a
0'Br*en e Janei G**rof lnt»niti^cs em mçiès Ho^ as
\$>-3C*-*n. n» Oneniatec» Oo MAM tAv B«*»JU*i»_°»

Um homem abandona o campo a va> com a
amante . * ¦ • a odade Após tentar esusainar a
mulhar. ai* sa anapanoa a. numa nort* tia Mmp*sta-

BRASIL — O Expraaso d»» Tara» com Arv-jr»ws ScottAs !7h20n-n. 19hl0m.n. 2lh. (18 anos) Ate amanha
Domingo Alugas» Moça» Com Gretchen— Dom ás
IBh. I7h40m. 19h20m. 21h. 2a o 3* áa 17MÕm.
19h20m. 21 h

CENTER (711 -69091 — Aristogatas. aesenho sn.maoo
As 14h. 15M0m 17h20m. (L-vte) 007 Contr» Octo-
pusay com Roger Moor» As 19h, 21h30m (u enosl

CENTRAI 1717-0367! _ p Cangaceiro TrapalhAo
com Renato Aregáo Ás 13M0mm. tSh30mm
17h20rrnn. 19ht0min. 21h (Lrvra)

MUSICA"
MADAMC BUnWPtV ~ Ôpar» tia Puconi Set.*-
IM. Aura» Oomaa, BeMo Mareie» r«m*ndo Tai-
*mm. Gi»..i»la L»»«ner, Mário totti e P»rtro Stom
f«»r Com < Orquestra Sipramc» a Coro oo Taalro
Mur_cip»l, tob • rag*no» o» Antdruo Táunaiio
D«*eçAo de M*'ga MfC C»nlttH)t _ ftgunAos de
Tom* Ohtalo T»«ro Municipal, Gnaiánd. (262-
0322) Di» 2 d» agorilo. á» 2th. Mb»oo a domingo.
ás 17i i- (•.,. ¦ •. • Cr$ 5 mil ; r» , a b»fe*o
rvibr». » Crt 2 m.1600 b»ta»o «.mpios, a Crí t mJ
BOO. oalarta a á Cri 30 m,l, ima a camarote
lng«r»_o» popuiarn» p»i» o da 30 » C<i 1 m.1 SOO.
plat»^ a b» _*o "obre. « Cr» t m_ 300. b»lcáo
simpias, i Crt 700, galeria Crt IS m.1. frita »
camarote A renda d» «praianiaçáo do d* 30 será
revertida par» os llagelado» do Sul

SERIE QRAN0ES VE8PERA1S - Reotai do p.»n ».
t,l Sárg» Meisidi Programa Sonata .... 00 M»lor
K MO de Morart. SonaU Op 10 n" 1 de Beelho-
ven Sonata .... Sol Menor OpZt im Schumenn
v Oulios 8»l» CkiII» M«r*lM Lgo d» Lap». 47
Hoie. á» IbhSOmin Entrar!» Irjnc»

TEATRO BRASILEIRO DE OPERA - Recuai do»
cantor»» Manso Man;. Asss P»ch»co e Jo»»Roque Ao pwno. L»ny Foumajft Saia Cacitla
M.n.i.i No programa, percas de Verdi. GKrCk.
Mo/an. Haendel o outros 8<l» Cacili» M.u,i„
Lgo da L»p«. 47. Sábado, as 17h Ingr^tv» » Crt I
mil 600, Crt I rml a Crt 8W3

CORO DORIVIL DE sou .'A _ Ap. esentaçío «oo a
ittgáncn da M«uriio do» _»ntos Costa No progra-
me peças d» M»ndd«is»orvi. Brahm». Haydn.
N*gro Splritual» e outros prlm»lro i jr... Batista
d» Copacabana. Rua D«c>o Vilaios 194 Sábado
ás 20h

RECITAL — Apresentaçáo de Cn.tina Passo»
imeio soprano). Vigima Van der Lintjen (flautai e
Fduaido Camomeulu IvkiISoi Mu»eu Metorlco d»
Cldaò», Estrada d» Santa Marinha, srfl. Gávea
Domingo, as !5hJ0mm

DOMINGO NA ESCADARIA _ Ap'»»«n!»çáo do
Coral da Unjvers<Jade Gama F-lho. sot» a regência
do meostio Abelardo Magalháes Programa Mar-
ch» l.stlvi d» Op»r» T»unh»us»r d* Wagner.
Alalula de Betnovnn Aa Pastorinha» de 8i»gi»-
nha; Cerinhoeo. de Pn-ngumna o outras Eac*d»-
ri»» do T»«ro Munielp»! Cinelândia Domingr) a»
10h. Entrada tranca

ICARAI (717-01201 - O Cangaceiro Trapalhlo comRenato Aragào. As lAMünrtm. I6h. 17h60mm
lUhJOmm. 2lh30min. (Livrai

NITERÓI 1719^9322) - 48 Hon». com N .* Nol,. A»
13h30m. 15h30m. 17h30m. I9h30m. 21h30m (18anoai

C1NEMA-1 (711-93301 - lnoc*ncia. com Eoson C» _¦»-n As 14. I6h. ISh. 20h. 22n (Livrai, ai» oom,ngo

TAMOK) (Sáo Gonçaioi - tatoetnda com Eoson
Ce _Sjri De 2* a 6* á» I7h. t9_. 21K sao. a Oom. á»!5h. 17h. I9n e 2lh.

PETRÓPOUS
D PEDRO (r>ça D P»«3ro 34) _ Maloca às umvalente, com «vik Ooug^s A» IbK t?n. :9^ 21hlivre! At»»m»nhá 0om«go A Trflha da Pantera Co»da-RoM com Pater Sôüer» As t6h. )7h. 19h. 21h,fLwrad

PTTROPOUS tRu» do Imperador, 8C6! — Arinogataa
oo^rx) «rimada Ás !4h20nvn, lft\ 17h40rrwi vt-àsoónms — A Síndrome do Vídeo, com James
VNoocs. As I9h40mr. 25 _»r_. ,18 anosl At» ama-
nM. Dc-rángo ** Hora». Com Nac* Von» As »sn ITh.
lür. 2lh (16 anui.

DANÇA
BANDANCA EM LOUQUECEU - Esoetácu . deeenç» mooerna com Tânia Na.oini. jance Botelho,S"va Maio». Margarida Atvancnet e outros Coreo-
grahs da Toma Nardmi. Tony Sardmi a Nádia üíaidi-
n. Direçáo do Máro Roberto Teetro Gliudo GillPçs Cardeal Arcoverde. De 3* a dom
2th30min. vesp oom, ès 17h.
Imil Até Úom-ngo

Ing-essos
ás

C't

II CONCURSO NACIONAL DE BALE E COREO-grafia _ Diariamente e atá sacado. »5 jmsdeçáo dos artistas internaco"».» Teatro do U-c*u. Hua Frederico Silva. 68. Ingressos a Crt 800.

DOMINGO DO CORPO - Aula de üançaelro comIsaura d« Assis. Do-m com Jurac. Cançeoo. apr».ántaçio oo crianças moradoras oa d.versos mor-__ C-rço Voador. Lapa. Domingo, ás !6h Ingressos a Crt 100. v

RADIO
JORNAL DO

BRASIL
AM — 940 KHz

Noticiário continuo, com assunto» do
Rio e cio interior, nacionais e interna-
cionais. a partir das 6h30mm
BLOCOS NOTICIOSOS, aos 15 e 45
minutos de cada hora
REPÓRTER JB, primeiros 6 minutos
de cada hora
NOT ICIARIO CEF. dos 30 aos 36 mm.
tos de cada hora
COMENTÁRIOS, de política e econo-
mia, aos 7 minutos de cada hora. com
Pery Cotta e Ricardo Bueno
NOTICIÁRIO CULTURAL, aos 37 mi-
nutos de cada hora. com Neri Victor
INFORMATIVO ECONÔMICO, às
8h30min. 9h15min. 18h04min. com
Randolpho de Souza
INFORMAÇÕES MARÍTIMAS E POR-
TUARIAS, às 8h15mm. com Pinto
Amando
MARKETING E PUBLICIDADE, às
8h40min com Mareio Erlich
CAMPO E MERCADO, às 2" e 5". às
7h50min com Antônio Cartos Cunha
INFORMÁTICA, às 3" e 6", 7h50min
com Ijsac Gomes
NOTURNO, às 23b. com Luis Carlos
Saroldi
ENTREVISTA ESPECIAL, às 2". 4" a
6", as 13h05mm (com reprise às 21 h)
JBI — JORNAL DO BRASIL INFOR-
MA. às 7h30m>n, 12h30min.
18h30mm e OhSOmin

FM ESTÉREO
99.7 MHz

HOJE

,_j 20h — Phaéton de Salnt-Saens
(Dervaux — 9:58); Concerto n° 10
em Ia menor (Les Goüt rénies) de
Couperin (Holliger — 8:57); Les «ni-
maux modeles, de Poulenc (Prêtre — 

""

21 20); Trio com piano n" 27, em Do
maior, de Haydn iBeaux Ans —
17:! fa); Oito Miniaturas para 15 exe-
cutantes. de Stravyjnsky (regência do
autor — 7.50). Concerto em Ia me-
nor, para piano e cordas, de Men-
delssoh.n (Ogdon — 26:30); Arte da
Fuga. do Bach (Marnner — 78.00).

AMANHA
20h — Sinfonia n" 9, em re me- -

nor. de Beethoven (Furt\v3ngler —
70:00 — Gravação mono!; Concerto
em Lá maior, para clarinete e or-
questra. de Mozart (3rymer —
27.001. Concerto n" 1, para piano e
orquestra, de Tcha.kowsky (Arrau —
38:47); Le Tombeau de Couperin. de
Ravel (Martmon — 17.35). Pièces de
elaveein — 27éme Ordre de Coupe-
nn (Dreyfus — 10 15); Ode. de Stra--
winskv (reoôncia do autor — 10.19).

GF71DE
0J0RNÂL

DO BRASIL
PERDE IM
POUCO DO
MüNDa

*'S1Al tXT W-AJS-L.



JORNAL DO BUAHIL

SHOW
DMTA VWA. OtlITA AHTl _ Www ri* MMM

Ma iio m.iwiéi« aa 0*m lmt*t dom. è> 2 l MOmm
•nur»t«oe « OS 2 rr»,

KHJAHD0 DUSEK — m. ¦<• uo MMM »«i_i •
paiMI» «xx.m.nh«<to ti. (Lánd* d. Piu tm I *,lorm* I»
ixv Jul«_ Vil»™ I1KIKKM). Cárlo» Juro. .:.,....,. H,
• /* M.u/10» IguitairMl. Jonnv Amolo (Maoj Mw.
nt«ini-ji pitadai li llhtdom, rmiii4 irtf*nt_. li I7hi g . -v, . Crt 400. a,qu__arUKtM, . Cit «00. c*d*e»rto i-wu » i Çrt 000 cartar» h .,.« .,

NOíTt» CAMOCAS - \ r-, •. d. Kid Abettu .
o* AuXx.ro» '-',>).. .i . .,',,•,., M»Uo - Componha
M«g_* Morro <t. Unt. Av P»«,*ur, 520 Ho* •
»él*tó. * ih d» _» A eu Mira. ta 22h, oomm,,*c» d. dmsit are Inginuo. ¦ CiS 2 rrW homom o .
Crt 1 mt| 600. muinei
NANA CAYMMÍl «OSJNHA DC VAUNÇA - Ih^ori» cantor» « d. volonut» Ck-b* d. Sambo | alratla Uan«ir» o. Ii,uc« 6ü Sáb*», át 23h ,..,.,., . CrS 2

PACOTE DO «.«TINHA _ 8how ao .10, a comod,»n-
lo Tootro Leopoldo FrAoo Hua Miwi a» Abreu. 18.
Nnoroí ibadu o .' v ta 2lh

WOCK VOADOR — Show do Hnçomonlo do duco do
conior Smpiwti ocomponhado Oa bond» Corotwlo o ainda
o banda Arronhe C»u o a comor» Marun» Coulo o o
grupo temo Oroo Voador, lapa Sátedo, ta
2,h30mm Ingtooaoa a Cr$ I mil 300

BACAMARTI EM CONCERTO - Show oo giupovoei. iniirumonnl Clube tfo Regai»» .caro,. Praia doIcaraí sm» Sátwdo. is 2?n Ingresso» a Crt 1 mil 200

SHOW — Apre-ioritoçáo do Froder» Iguiurr»), Piulo
Maronhío |boi«o). Joto Corloi (tatera). Ricardo Pomo»
Im<). LunAo raiva (locladoal o Eduardo Camoniouki
MoBol Tootro do ItlAM lgo do Ibam. 1 Do e* a dom
ás 2lh30nvn Inçirossos a Cri , mil BOO

RECORDANDO LUPERCE MIRANDA - Apresentaçáo
do Conidnio Hordenos Oo Luperco o porticipeç-lo do
Wol,er Moura Arquivo Ooral do Cidado. Rua Amoroao
time. ,5. Cidadã Nova Hoio, ts 18h30min Ingresso» a
Crt 300 

MPB-4 CAMINHOS UVRES — Show do quari.io vocal
inslrumental acompanhado do Ele» Ibatono), Osmar

Iconiratwmo). Luu Amorno lieclodos). Humberto a Gui-
Iherme (sopros! Direçáo do Magro o Beniamm Sanios
Partionepáo do MasvHoca mor) Canocáo. Av V»nces-
lau Brni. 21!j,295-3044! 4«e6,.»s2lh30min. 6* o sib .
4s 22h ii dom , ts ,Bh Ingrossos a Crt 3 mil e Crt 2 mil
500. arquilxincíKJí-S

SAI DA l AMA, JACAHC — Espolici-k. fl» humor a
mus«ca com Bell. Kimura e MeiÃo acompanhados do
coniuntd~Direçâo do Bura Ferrei Tootro da Galaria
Rua Senador Vorgueiro, 93 (225-88481 Do 4" a sib , ts
21 h: dom. ts !8ho2,h. Ingrossos 4*. 5* o dom a Crt

mil o 6* o séb, n CrS 1 mil 500 Alé domingo

Cotnçáo do loitor **** 11 voio)
JOÀO KLEBER — Show fla humor Café Toatro D.
Cemillo..Rua Toneleros. 76 (257-9171) 4« ,. 6". »»
21h30mm; 6* o sib ts 22h o 24h; dom, ts 2lh
Ingrossos n» f » 5" a Crt 1 mil 500 • Crt 1 mil; 6* o
sáb. és 22h. a Crt I mil 500 ». és 24h. • Crt I mil a
dom , a Crt 1 ml.

Coíoçáo do loitor ***** [2 volosl
Ml,TON E KLEDIR — Show 0a dupla d» cantores e
compositores acompanhados do Marcos Anel (tecla-
dos). 2é Flévio (guitarral. Charles Chaiegro (bateria). Raul
Mascarenhas (sax). Armando Marcai (percusséol e Ana
Lúcia Tolo* Lemos (vorosl Direçéo do Beniomin San-
tos. Teatro Casa Crendo, Av. Alrénio do Molo franco.
290 De 4* a dom . ès 21 h30m Vesperal infantil dom . ts
18h Ingressos 4» e 5' n Crt 2 iml. 6* a oom. a Crt 2 mil
SOO. Alé da 7 de egoslo.

NIVALDO ORNELAS E O ORUPO VERA CRUZ —
Show rio saxofon,sta e cooioositof e òo grupo formado
por Juarez Moreira (guitarral. Alberto Chimolii Ipiano).
C>d Omoias (violoncolo). Paulinho Carvalho lb»i»o). Ne-
nem (D,nori3) o Vanessa Falobolla Ivocal). Diroçéo do
Sérgio Rocha Sola Sidney Mllkr. Rua Araújo Pono
Alogre, 80 Do 3" a sau, ás 21 lt. Ingressos a Crt 500, Até
sábado

JUCÁ CHAVES — Show do humor <t mú5'ca Qolden
Room do Copooaban» Palaca Av Copacabana, 327
1257-1818) 4" o 6*. ás 22h30min. 6« o sáb. é»
?3h30mm Ingressos a CrS 4 mi! 999 o Crt 2 mi! 999
Até sábado

ROBERTINHO DE
suor fl guitarrista
Marcos Lessa (bat;
cie Bieno Morocw.
Mo.ais, 8?4 De4"
a CrS 1 rml o CrS I
C'S 2 rml a Crt 1
ogosto

RECIFE — Show do cantor, compo
ocomponhado do Edinho (bateria).'

ío) fl tmflmha (guitarra) Participação
Toatro Ipanema. Ru» Prudanl» d»

a dom. i» 21h30rr_n Ingressos 4'. 5"
mil 500. estudantes, de 6* a dom., $
mil 500, estudantes Alá dn 7 oe

PROJETO PIXINGUINHA - Show do OimBrata Cano-
ca o da cantora Nara Leôo Direcoo do Túlio Feliciano
Taatro Loopoklo Fróo», Rua Manoel do Abreu. 16,
NiierQi. Hore. às 18h30rr-n Ingrossos a CrS 500

BOCA UVRE — Show do grupo vocal o instrumental
lormaoo por Mauricio Maestro. David Tygel, 2e flunato
p Lourer^o Baeta Músicos: Marcelo Costa (balenal,
Dam.lton Viana (percusséol, Cláudio GuimarSes (guitar-
rai Raimundo Aeioli Ibano! Taatro Vanuccf. Rua Mar-
quis de S. Vicente. 52'39 1274-7246) Do 4' a sáb. ás
2lh30min, dom. ás 19h 2 21h, Ingressos de 4», 9 »dom., a CrS 2 mil o CrS I ml 500. estudantes, 6* n sáb i
CrS 2 mil Atô domingo.

CIRCO SHOW ~ Aprosontsçáo de números ecunsos,
mágica j.acrobacia com Breno Moroni. Malu Mororvih!
Luiz Remalho. Verônica Tamaoki. Grén Bonm. Joéo
Bomba o Elamo fluas BwTathoppIng. Av. das Amèrf-
tas. 4666. De 2" a 6a. as l&h. Enlrooa IrBnco

PROJETO SEIS E MEIA _ Show da Cláudio Nucci
Icantor ecomposilor) o Áureo Regina Igamsta e flautista)
acompanhados de conjunto Toatro Carlos Oomo»,
Pça. Tuaoentos 1222-75811. Do 2» a 6*. ás 1Bn30min.
Ingressos a CrS 500.

MARIUA BARB08A E VEVÉ CALAZAN8 - Apresen-
taçáo d#. cnntora e atriz e do compositor e cantor,
acompanhados do Darò de Paulo (piano). Chiguito Braga
Iguitarrol. Frea Costa (contrabaixo), Vietor Neio Isaxl,
Ricardo Costa (balenal e Ubireiara Silva (percussão).
D'.eçSo dfl Anhur Laranjas Sala Sldnoy Miller Rua
Arauio Porto Alegre, 80 De 3" a sáb. ás !8h30mm.
Ingressos a CrS 500. Alô dia 6 de agosio

REVISTA
Cotaçío do lenor ***** (6 votosl
RIO GAY — Revista muscal de Viconie Pereira e Jorge
Fernando Direção de Jorge Fernando. Com Rogôna.
Marlene Casanova. Samantha, Kinaki, Elaine. Desirée o
oualro bailarinos T»»tro Al»»e» Av Copacabana 1241
1247-98421. De 3» a 6o. ás 21h30min. sáb. és 20h
22h30min, dom, às 19h. 21h30min Ingressos do 3*o 5«

domingo, a Crt 2 mil e DS 1 mil 200 íostudamosl. 6' o
sab, a CrS 2 mil 500

CHEGUEI... — Show oe travotti» com Cláudia Celeste,
Sérgio Nascimento, Baby Loran e outros Toatro Brigit»
B,»lr. Rua Miguol Lemos. 51 (521-29551. De 4" a 6", às
21h30mm, sáb. às 20h e 22h; dom. és 18h30min e
21h30mm. Ingressos oo 3" a 6" o dom. a CrS 1 mil o
sáb. a Crt 1 mi! 500.

LOUCURA GAV — Revista mus.cai com texio de-
Voruska. Direção de Bena Loran Com os travestis Jane
di Castro. Fujica de HoUrday. Claudia K.enflail. Guilda e
outros Teatro Rtval. Ruo Álvaro Alvim. 33 12401136,
De 3"a6*. às21h15min. Sab.os21ho23hedom.es
19ho2lh Ingressos d© 3* a 5* o dom . a CrS 1 mil o 6* o
CrS I mil 500, sáb. a CrS 2 mil.

PARA OUVIR
BARES E RESTAURANTES

ÍNGUA DE SOGRA — Show do grupo tomado porWatmit-U/ompeteí. Bernard (clarineta), Edu (percussAoí
o Luiz Moura (olèol e Ruie (von Bar Rio Zon» Nort»
Rua S J«nuino, 182. S Cnstôváo. Todas as sextas-
fonas. Is 20h30m. Sem couven

EXWTÇ UM LUGAR — Apresentação do grupo forme-
do por Celso Fonseca Iguitarrai, Jorjáo Barreto (tecla-
doe*. Artur Maia Ibeuo) e Claudinho Infante (bateria).
Estiada-das Fumos. 3001. Hop a sábado, às 22h.
CouvoM a CrS 1 mil 500

JOYCE — Show da cantora aoomoanhada de conjunto
Bar do VIoMro. Ru» D»ui Poros. 92. Barra da Tijuco.
Hoie (TSábedo. às 22n Couvart a CrS 1 mi! 500

StlVIp CÉSAR — Show do c»mor acompanhado da
corjumo B»r do Violeiro Rja D»ut Poros, t-nO. Bot»
da Tijuca Dom-ngo is 22h

CAUDttJfO E CEBOLA — Show d» dupte Bar 20 Ru»
Vise S.iv» 20 Domingo, és 21h. Ingressos < Crt 700

VIDAWOTURNA — Noh» Pbdnaotnha com o» instru-
mentrjtta Sorgio Codinhos e Micnoi Uvr»ri» Patàrga-
é*. Rü» Por»,» o» SiN» ,02. Niloroí Moj» » sábado ta
22n Çouvon » Crt 300

SERGK) ceri Mio _ Show do cantor o compesito'
Wlho R»i Ru, H»oaoc* Lobo 33S Dommoo. »» 21b
l'<l'«MO» a Crt 400

WtSTtRN CLUBE Ao»s«ruç»o d» Log*o Urtjon» ¦
C«c-!»i in<ai R^a Human» 380 D« 8" » dom. às 23ft
••V-msos » Ct 800

MEDALHÃO 1*00 _ Acr«»n,»ç*o oa C*» 0* franç*
Ru» Sorocét» J05 Mon »«*b»do u 23h t^roiso» »cctVjrao

MVTKTA-SE _ Hextft-felra, 80 7/B3 n CADERNOS n 7

DiiHek: sucesso nn féstà
promovida pela Rádio
Cidade

DUSEK
É A

GRANDE
ATRAÇÃO
Maria Helena Dutra

REGISTROS. 

A au-
tona da letra de
Subdesenvolvido.
melhor número do

show do MPB4 no Canecào,
foi erradamente atribuída a
Oduvaldo Viana Filho. Em rea-
lidade 6 obra de Chico de Assis
que também foi do CPC da
UNE e hoje trabalha em São
Paulo. Também sem referência
nào pode ficar o excelente es-
petáeulo que Monarco e Mar-
çal flzeram recentemente no
simpático Barbas em Botafo-
go. O primeiro permanece Imu-
ne a qualquer lugar comum em
poesia e musica e o segundo é
um dos melhores ritmistas,
principalmente no tamborim,
em atividade no país. Lavaram
a alma. Os candidatos deste
flm de semana o INPC (Instru-
mentistas numerosos e perso-nalidades cantantes) são mui-
tiplos. De início temos Recor-
dando Luperce Miranda. Ho-
menagem a ser realizada peloconjunto Herdeiros com parti-cipação de Walter Moura no
Arquivo Geral da Cidade hoje
às 18h30min. Faz parte da serie
Saraus na Cidade Nova. Quecontinuem. Depois tem Cátia
de França no Senac de Copa-
cabana, sexta e sábado às 21h.
mais uma integrante do antigo
grupo de Luís Mendonça, como
Elba Ramalho e Taiiia Alves,
lutando pelo estrelato. E às 22
horas, também hoje e amanhã.
a Noites Cariocas do Morro da
Urca mostra seus vídeos e mais
tarde show com Kid Abelha e
os Abóboras Selvagens e mais
Mauricio Mello e Companhia
Mágica. Muito adequado a
tempos tão ilusionistas. E o
Circo Voador no mesmo hora-
rio faz festa animada pelo Rei
Lliíz Goruaga, ate republica-
nos batem cabeça. Lula e Lem-
ne e os Três Bambas do Norte.'
SoV Tem muito mais. E de sex-
ta a domingo, igualmente às
22h, Thelma mostra seu show"Joana, A Flor das Alagoas",
com participação de Mirabeau.
no Barbas. E boa cantora. Ape-
nas sexta e sábado. 22h, Joyce
no Bar do Violeiro. Sempre ani-
mado.

Mas a grande festa e mesmo
sábado e domingo no Maraca-
nâzinho. Local adequado, penaa acústica, para marcar o ine-
gável sucesso popular de
Eduardo Dusek e seu show
Cantando no Banheiro. Num
gesto dos mais simpáticos este
inteligente e lúcido artista vai
cobrar preços quase do passa-do. Na arquibancada, 400 cru-
zelros. Cadeira de Pista. 600 e
Especial, 800. Em tempos quetudo passa de mil. um baratáo.
Mas pelo amor de Deus, pede a
equipe do espetáculo, não le:
vem cachorros. Dè o Ingresso
dele para uma criança pobre.Sábado o show e as 21h, no
domingo as 17h.

O 

Rock Voador, do
Circo, a partir 'das
21h30min no sábado
reúne Serguei e a

Banda Cerebelo mais o Arra-
nha Céu e o grupo Polen. Urba-
nos contra ecológicos pois. E
às 22h o Bacamarte, que jáarregimentou bastante publi-co, se apresenta no Clube de
Regatas Icarai. Do outro lado
da Baia. E às 23h de amanhã
estréia, para depois ser apre-
sentado durante todos os sába-
dos de agosto, Homenagem a
Dorival Caymi no Café de Ipa-
nema. Faz parte da serie de
tributo a grandes nomes quevem-se especializando a dupla
Ligia Diniz e Deoclldes
Gouvea.

No domingo às 17h O Víro
da Ipiranga inicia seu Jazz das
Cinco. Uma boa idéia, relem-
brando os tempos ideais do Be-
co das Garrafas, que junta Ro-
bertinho Silva e Vanderlei Pe-
reira, bateria. Mauro Senise e
lon Muniz. sax e flauta, Paulo
Russo e Zeca Assumçáo baixo
acústico e elétrico, Paulo Ro-
berto, trompete. Edson Maciel,
trombone de vara. Romero Lu-
bambo, guitarra, Marcos Re-
zende, teclados. E às 21h apre-
sentação única de Silvio César
no Bar do Violeiro. Com simpà-
Uco disco recém-lançado.

80VACO DE COBRA - Chçnnho » Mmb» com „mg«i*ii Suvik-o do Conr» Coiuora». V»r6nlc» Lud«naih, Hiulá a Zé líuingé Apiosemaçao no Oo Paul» Ru»1 «odoro da SiM. U21. Vila Isabel (561 00601 D» 3* i »•»» 2,h Couv.rt a C-t 7U0 «¦ o séb , ti 2Jti Couvert <Cit 1 rml lil.iii na Ru» Jormlisia Orlando D»nia» 63Botolooo (661 «.Ml Do 2"« 6'. és 21h Couvart • CrtyOQ tftttb liv. 2h Couvart a Crt 1 rml t ¦..,. -\, .
mar reservas Somam* na liluil de Bolalogo »éb «i14h. laiKwM • dom. às Mh, condo, com mutic» tovrvo

UNVANDRAÜI. I'»3*»»ál) »p»rlird»l ,9h, »howd» cantor» »r.-mpanlv*!» ij,, André D«c,u»ch ,pi«nol a«ogoairt Ibaixol. A» 2)rO0mm, o Ir» lorm»do porGuilherme Verguem) (inanol. Ricardo Oo Canto (houoI oCorto» André (bateria) Hora»'» Hack. Holol Ro P»lac»Av Ailántie», 4 240 B21-W3J) Som couvart «omcorwumAçAo

ENOTECA S» - Do 2* . »éb »portird»s 21h. oPàuloSá Irio o o cantor» Barlar» Mnii A cosa abr» «¦ ,8hRu» Gen, Son Martin. 628 1274 68461 Couvart • Crt 1mil 600

CHIKO'8 BAR ~ Pis.*>t»r com -. a to vivo » paritfdas 2()h. com Ckinco o Calesle (cantorol To<_»» aa !" a3**. o violonista Nonato Lui, Aberto di»ri»rr_»nte a jart,,da» 18h, com música de dt» Som couvtrt. sem
con»umav»o mínima Av. Kp.tácio Posso» 1 fjfló 1267-
01,3 o 2B7-3614,

O VÍRO DA IPtRANGA - Abono a partir das IBh •musico »o vivo a partir das 2lh Do 3* ¦ dom. àt
22h30min, «prosoninváo do Wandorloi P»reira (botaria!Paulo Russo Ibnino). Mouro Sem»» Ivi.i » Rom»ro
Lubamho louilorra) Toda» es 2*s-,9ir»s, ts 22h. chon-nho com o conjunto He Em Pingo 0'Águ» a o convidado
Poulo Sérgio doi Santo» (clarinoto) Do 4» a 6* és 24h,números l«»tr»i» com Sioll» Muanda o Guilherme K»r»n
o a pionisl» Mooma C»mpo» Sáb. a 3* és 22h. oviolonista e cjntor Ronaldo FkDrontino, Todo dom.àsl7h. J»n d» Clnoo. oom convidados Rua Ipiranga
64 (2264762) Couvert a Crt 1 mil 600

PEOPLE - Programaçéo: Do 3* a sab a parti, das 24h
o Tno do Osmar M.lito Ipanol o a cantor» Tom WilsonTodas as 2" às 24h |am-»»**lon Dom. às 24h
oprosonteçéo do Cduárdo Condo (Cantorl. Di»n»m»nio o
alé dw 3 do agosto, o lombo Tno como convidado Rua
Bartolomeu Muro. 3701294-05471. Couvert. • part.r d.»
21h30mm. a Çrt I mil 500 (balcéo) o Cri 2 mil lmos«|.

POKER BAR - Diorinnienio » cantor» Céli» Reis. o
pianista Ponchito o o votornsia Jool Frarçe Hu» Almto
Gonçalvos, 60 B2I-4999). Aborto o partir das I7h. Somcouvart. som consumoçAo

BODEGA — Aborto d anompnto, a partir das 20h, com •aprosentaçáo do» viotorustas 8oli»éno o Corot 2* e 5*21 h. eprosonia-ee o grupo lormado por Camunguoio
(llriulo). Osnwjr (cavaquinho). Jorge (vioiéo do 7 cordas) oIvan Ipandoirol. Av. Prodo Jr. 298 (2950097) Sem
couvert. som consumaçéo

DANIEL E ALCEU — Show do contor o violomst» o doflautista acompanhados de Jorjéo e Lopes (poreussáol e
Dávrd Macedo Ivcláol. Bar 20 Rua V.sc S.lva. 20 1266-13311 TodrraasCSos.to». ns 22h Couvert a Crt 500
VOCÊ JA TO, A BAH1A7 - Apresentação dos contor»,
Lflia D.mz o DoocWes Gouvma «coinponhados do loo
oo Oliveira (volâol. Marcoto Berramos lsa<i. Alberto
Aramos, ipiano). Aionso Marins (baixo) o Marcos Am»
(bateria) Blblos Avtpitàoo Pessoa. 1484 Dominoo as
?3h

TERRÃzzTdÕIJdO - 8" » sáb » partir d»,21,v30min, snrosla dançante com os cantores GregOoo.
Cados Folcôn o os muscos Magno (batonal o JoséCarlos (pianol Ru.i Rorviid d« Carvalho. 55 Couvart <Cr$ 800

MARW MARIA - Programaçào 6' o 6* ès ?lh, No,,»
do Chonnho com o conjunto ArtoSom oe Averloo
Fenoira. sáb. às 22h30mm. Noiio Ponuguos» com
show-jo Chco Gomos Rua f aram esquina do Boráo aollemtí. 73 - 1651-13») Couvort a Crt 500

JOANA. A ,LOR DAS ALAGOAS — Show da comor»
Thelma acomponhaq,, uo Jcrgo o Rogério (vioiôosl
Patici,«çâo d-, Minbeau Barbas. Ru» Alvoro Ramos
408. Do 5* » dom. ás 22h. Ingmssos • Crt 1 mJ. Até
CÍOMIingo

EXCAUBUR »rog'»maç*o 5* o 6«. és 24h ap-esen
laçáo do Tito Madi icantor) o Ribamar (purvsta). 3«. 4" o
séb. ôs 21h, o piartSt* RiUlmar Ruí S W-gutieetí
1671 8848! Couvort B" o sáb ¦ CrS 2 m.l

MEU CLUBE - Progrsmaçéo Aberto do .f t dom »
DBlir das 21h. com os contorea Celso S.V» • Boro
Oíivo.ra Ru» do Gitole 182 1286-04461 Couvort 3* 4»
o do 6* a oom a CrS 600 5' » Crt 800

PARK'S ¦-• Du.r>arr*me. » partir dos 2ih Musica ira wo
com Bolo Ourinm (p_»no) o Manuel Gusméo Ibowol
Estrada da Gávea. 700 1322-2809) S»m couv.rt sem
con&umo^Ao

CLAUDIA PERROTTA — Aorosontaçáo da p»Trsto do
21 a sáb, » pan-r ons 20h R*»t»ur»nt» S«r»u. H(.i,i
Shouion. Av Niemflyor, 121 1274-1122)

SOLARIUM BAR _ P^ino*ar com ápreseotoçéo oo
Cefestirw At»to n potir oas I9h. R^a Gal Vonánc».
Floros. 171 (294.29451.

CLUB 2, — Abclo Oe 2* a sáb, a parttt oas 19n. musica
ao vrvo com Máró Jorge o sou mo As ?2h30min,
Cidmho To^Bira o conjunto e os e»moros; Vor». Oooé
C'uz o Ch«o P\jro. Rua MéHè AnyOi<a, 21 (766-l4SMí
Couvort » CrS 1 mil o ccwunwçáo a Cri 2 rml

FAROL - Abono. d« 2* a sáb. a partir'das l6n.Mus«.a
ao vivo com o conjunto Som Brasil, formado por Egido
(toclado). Olimpo (baixo). C.1mho (gunarr») o Luo»
(batonal o Louma (vocais), Show tíe 2* a 6' a panir o»s
20h. o 6* o sáb. « panir das 2lh, Consumai;,-0 a Crí I
mtí 9CO Rlo-Shor«ton Hotol A, Nwmevor 121 (274-
1122. ramal 12331

SAMBA TROPICAL — Aprosentaçéo do Ir» San Casa
d» Cachaça. Holel Slwalon. Av Nioniever. 121, De 3* a
5* o dom . a pann dos I8h30mm 6* e sab, t pamr os»
2lh. Consumaçáo i!» o sáb. a Crt 2 mil

STEAK HOUSE - Pro«ram3çáo: 4». » cantora Consto
acompsnr-jKlri do conjunto; 5* o sonotonista Guiinermo
Rodriguos oo 6* a dom., a partir das 21h. Zé Duarte
(piano). Ricardo Somos iboixol. Wandorlov Ivoiáoi o
Beth Marques (vo?) Rua Gáviào Peixoto. 176. Niterói
Somp-o. és 22h Couvort a CrS I mil

JAKUI - P.ogrrnu-çáo a partir das I8h. o pianista J
Júnior, a pann das 20h30mln. musica nara ouvir •
dançar com o comor Podro Paulo o o Quimato do Paulo
Braga Hotol InierCoritinental. Av. Litorâneo 222 1399-
2200)

SIRK) E UBANÈS — O restaurante »bro a part.r das
12h. Iodas às 4»s ás 21h30mm e 6's o sábs. às 22h.
Chonnho com o llauiist» Duceu Leito o regon»!. Ru»
Olegáno Maciel. 71 |39*07U7! Som couvort. »om
consumoçôcv

VICE REY — Diariamente, a pamr das 20h. o pianista
Lauro Miranda Av Monseni»' Ascéneo. 535. Borra d»1i|uca Consumaçéo t Crt t m.i 200 (sàb)

BAR ANGLAIS — D.arumonie, a pamr das 21 h. apro-
sontaçâo do Silvio Gomes lorgáo) o Virgim» (cantoia).
Av Cotiacatv.no. 1417 1227-97931 Couvort a Crt I mil.

A PIACERE — De 6' a dom a panir dns 2!h. aprosonta-
çáo do Otonoison (violáol o Olo Guerra ivocall Estrao»
Vicento de Carvalho. 854, Vila tosmo»

LET IT BE - Programação 4» o 6", Rock Som Dostfno
com » banda L.borais Sem Destino. 6* o sáb. Nolt» do»
Boitlo» corn o grupo Terra Molhada, dom, Feata do»
Ano* 60 com o cantor Sívgueire e banóa Corebeto. Rua
Siqueira Campos 206; 4J. 5" o dom . ás 22h, 6* « sáb,
às 21 h Ingrossos 4«. 5a o dom . » CrS 1 mil 200 6* a
sáb. » CrS I mil 600

PARA DANÇAR
BAILE-SHOW -- Acroso-iiaçâo da orqueslra do Clube
oo Samba, sob o comanoo do moosiro Nolsmho Clubo
do Samba Estrada Oa Ba^ra da Tijuca. 65 Hofa 6s 23h.
Ingresses o CrS 2 mil

CORDÃO DO BOLA PRETA - Programaçào 6", Sam
ba Total com Camargo da Bo^a-Flor. o conjunto Asa» doSamba e Seleçào de Bateria; sáb boato com o coniunto
Agostinho S.iv» Av 13deMao. 132° Ap»mrdas23h
Ingressos 6' a Crt 1 rm 300 sáb. o Cri 1 rm, 600,
homem b mulhor grafa

LUIZ GONZAGA — Bane-show com o Rol da Batto. adupla Lula o Lemne, CiMjuflh» do Acordeon o Tr*»
flamoos do Nono Circo Voador Lapa Hoie, às 2?n
Ingressos » CrS I rml 500.

DOMINGUEIRA VOADORA - Aí resenlaçéo do mae»-
fo 5evo-.no Arou» o • Orquestro Tab»j»r» Circo
Voador Lapa Dorr,ngo às 21h Irvressos » Ot , mlhomem, o CS 800. mult«r

JOA PUB MUSKAl -. Discotoc» decorada com o
jwra Norte* na llh. d» Font»ti» ., -.-j oo Jo» 2360Hojo e sábado, a ponir o»s 22h Ingreuos a Crt 1 m4
200. homem. • Cri 80O. mu»»r.

GAFIEIRA
aiTE — Programaçéo «• às 23h Non» d» Ga'*»»oom o cantor Mnon. séo. éj 23h, 9»fw,r» traoocn*!.com a bond» Eõte do^. »» 21h 3a.<e oa» Metodu»oom » twxs» Ekt» Ing-esso. S» a tto., cov»»*«o* • Críi COu w- » oamas CrS 500. dom, hem*r» Cri t OOtt •dam** gr»,_s Ru, f,v Careca. 4 1232-32,21 Pr»c* d*Reuub_c»

TEATKO
PW< A MIL — tono o intorprotaçéo d* Awism d*
Aluou. André» D»nt»» » K»r*n Accmli Diroçéo o*
Norton D»nta< Coroogr«l« r_* CMudw Balai T*aim.i»
Uff. Rii» i.ij.,,1 oa Itmt. 9 Nit*iôi V a *>m. ài
¦•ii¦ i'in\ tn>. éi /on • ;;n IngmtO» • Crt I mil
500  

TIATUO NA RUA-- Apr*s«nt»çéo do grupo Té n» Ru».
dirigido por Amir Hwkiad J»rdlm do Mo*»». SéO»do, t»
,4h

LA CONOUIBTA - lonto o dir»ç*o d* Aiej»r_j.o
Buonavoniur» Taolro Arthur A»*v*do Ru» Vilor Al-
v*«, 464, Campo Grande. Séb a dom , és 2lh Irç).*»-
•o» é Crt BOO • Crt 600 estudantes

OB EfiPtCTHOS - to,to do lliesen »pro»onl»do p*k>»
•luno» d» Escola d* Te»1ro Dircou do Mano» Ru» (Urto
d* Petrópolis, 897 |273«148l Séb • dom, és 20h
Entrada tranca

DESTA V,l NAO ni II IM) A CABEÇA DE JO AO -
Toxto dl Antônio Cofcio o Var.mi Cigani 0-tw^o da
Anlômo Celso T**1ro do Amério» Ru» Campo» S»u»s
118 D* 5* ¦ dom, »» 2,h lngrm»o» • Cri I mil 600 •
Crt 1 mil. sacos • eitudamea

A INCRÍVEL MISTÔWA DE Nt-MIAS DEMOTCMA
(n«to do Ch*c»l. Ev»ndro M*»quila • Patnci» Travassos
Diroçéo do Evandro Motquil» » Patrícia 1r»v«s»os Com
o grupo Bsnduendos Por Ac»so Eitrelodo» Claudia
Pugel. Cristinia Mesquita. Crislene Nasc.monto, Doni-
so Prado Drno Farroira a outros Papagaio Caf*-
Corwerto. Av Bornos do Modo.ros. I42J üo4,»dom
é»21!O0min Irvgrossos 4", 5* adom . a Cri 1 mil 600 o
Cri l mil osludnnios. 6' e séb. a Crt 1 m4 com direito
a boate

Cotoçfto do leilor ***** |9 votosl
ADORÁVEL JUUA — Comedi» de Sornorso, M»u-
gh»m Adoptaçéo do S»uv»jon Diroçéo do Domingos do
Olrvoir» o Moriln Por». 1r»duçéo o rood»pt»çéo d»
Domingos do Oliveira Com Marília Pera, Pauto Vilaça,
Sc«rk>t Moon e oulros Toatro Cop*o*b»n» P«i_. . Av
Copncobon», 36) 1257-08811 4,ofl«, ás21h: 5» ás 17h
o 21h. séb. às 20h o 22h30min. dom és ,8h o 21hIngressos 4«, 2* sessáo do 5" e dom a Cri 3 rml o CrS 2
mil, esludanies. vos,) 5"» CrS 2 mil 600 6* o séb «CrS
3 mil

Conçéo do Irntor ***** (29 volosl
AS LÁGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANT -
Tanto do H»mer W Faisbmder. Dir. de Colso Nunos
Com Fernanda Montonegro. Renat» Sorrah. Rosita To-
más Lopos, Ana Ventura o Mann» He_>.i Tootro do»
Ouotra. Hua Marquês de S Vicente. 52 — 2* 1274-
98951 Do 4« » 6* às 21h30mm; séb. és 2Ch •22h30min. dom , »» ,8h o 21h Ingressos 4", 5" o dom,
s CrS J mil e CrS 2 mil, estudantes, fl* o sáb o Crt 3 mil'
Cotaçáo do le-ior ***** ,43 votosl
A AURORA DA MINHA VIDA - Texto, diroçéo a
conogrolia do Naum Alvos do Sou» Com Manot»
Severo. Stetta Freitas. Anokj Prestes. Gdmh» Milan
Toatro do Arono. Rua Siqueira Camoos, 143 (235-
53481 5". ás 17h o 21h, e», às 21h. sáb , às I9h o 22h
dom.ài 18he21h Ingressos 4". 6'. 6* o dom Cri 2 m.l
500 o Crt 2 mil, sáb Cri ? mi) o 600 (14 onosl

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - Texto de Ag»ih»
ChnstKt. Adapt»ç*o o diroçéo do Domingos do Olrvuir»
Com Honnett» Morino»u, Oogo Walt. V^ri» Ciauda,Felipe Wagner. Honnquol» Bneb» Vinçius Sotvatori o
oulros Cenários do Cotmor Dimi o '^unnos oe «.alm»
Mumnho Tutro do BNH Av. Chile, 230 (212-6695)Do 3*» sáb. ás 2lh. dom às 18h Ingressos de 3» • 5»
• dom . a CrS 3 ml o CrS 2 rml. ssludentes. 6* • sáa t
CrS 3 mil

Cotaçáo do loitor ***** (23 volos!
EVITA — Musica de Anorew Lloyd Webor. Lota de Tim
R«e. Traduçáo de V*to< Borbor» DireçAo do Maurício
Shormon. maoslm Edson Frodonco o Johnny Fr»nkiia
Com CUudu. M»uro Mendonça. Cailos Augusto Sirar
. or. Hilton Prado e Silv.» Massar, o oulros, Tootro Joéo
Caetano. Pç» T .rodemos s'n° (221-03061 3* 4» o 6" éa
21h. 5*. às I7n o 2lh. sob . ás 20h o 22h30m,n. dom..às 18h o 2th Ingressos pioti.« o boicâo nobro. « Cr$ 4
m»l 500, baicAo suoerKy a CrS 2 mtl

TOMA LÁ. 0A CA — ComWi» oo N»a Sunon Traduçáo
do Zev, GhrvoUo». Com Giúti» Menores. Tarcísio Moir»
Anoto Sales o Eloo Roma, Direçáo oa Jorge Ferrando
Tootro VlIU-Loboi Av Pnocosa Isabel. 440 1275-6696). Do 4» » 6V às 21h. sáb, ás 20h o 22h. dom. »sIBh o 21h Ingiessos 4', 5* e dom . » CrS 3 m-l » CrS 2nul, estudantes. 6* o sab, » CrS 3 mn

Coiaçáo oo Mor ***** (1 votol
PlAf — Texto do P»m Goms !r»3.jçéo do MiUôrForriandos. Dnoçéo Oo Flávo R»ngel Com BiO Fon»,ra.
Ins Brui». Lo» Gara» Círtos Capeiotto, JúBo Brag».
Rômulo Ntannho > Jaius» Barcelos t outros T»»tro
Qlr-étttco, Av Gr»ça Arari-». 187 (220«_t94). 4" o 6* .,>
21h16nlin. sáb. ás 7'lh » 22h30rr»n, vesp. 5». ts
17hi5m « oom , »s IBh Ingressos 4». E*. 6* e dom <
CrS j m.1 ipiatéui; o CrS 2 mJ tputoa superior,; sáb. »
Crí 3 mH e vpse P* a OS 2 mtí

Cottçéo do imior **** a votos)
FAUSTO DE GOETHE - D='oç.v> o édsptéçéo de Pajo
Aionso do lm-a. Com Cláudo Gonjag». Noáa Tavares.
D«>n,ino ^VKhodo. Isoida Cresta e EJone Rogéio
Espaço MEC Hu» da Imprervvi. 16 1220-68401. Oo -i* •
sáb . ás 21h. dom . às 20h. Ingressos a CrS 1 mil 500 o
Crí 800. estudantes

AS PERIPÉCIAS E TBAGEOIAS DE DONA BARRIGA
DA MISÉRIA OU NEW GOO CTY _ i o. to a diroçéo do
üiKan j»v»nn. Direçáo musical oo .'orge Corrêa o
Arneldo Guimjrées Com iatima Ouo.roí. Jo^e Corroa.
Carlos Batata. Gilvan Javarjni. Susana Guaiba e outros
Toatro d* Bol»o Av Ataullo do Pa v» 269 (239-1498)
D» 5* a dom. ás 2ih lograsse» a Ot 800 o CrS 600.
estudantes

Cotaçáo oo l*tor ***** (10 volosl
APENAS BONS AMIGOS - Toxto do Geraldo Cirno,,
ro Diroçéo do Amímo Pedro. Cenários e hpunrv» do
Silvi» Sang,r»rd' Com Coouo Ferreira, Deruso Bandeira.
Mano Padilh» o M^juei Faiaòella. Mus-cos flinoldo
Diamanio. Gilbeno Marco o Zé Lourenço Teatro d»
Aroo». Hua Sumira Campos. ,43. 1235-53481 Do f t
4*. a» 21h. 6*. as 18h o 24h IngroMüs a CrS 1 ml 600.

A GRANDE ZEBRA — Comooia do Bncaira et Lasay-
gues Traduçáo, odíipiaçáo de Man» Pomoau. Direçáo
do Fátüo Sabag. Com Mana Pompeu. IHa Soares. Aracy
Cardoso. Otávio Augusto. José Augusto Branco o Almir
Monins Teatro do Senac Rua Pompeu loureiro 45
1256-2641). De 4" a 6«. ás ZlhISmi sáb às 20h a
22n30mm o dom., és 18h o 21h ingrossos a CrS 2 mil
500 o CrS 1 mil 500 (estudantes!

A FAMÍLIA TTTANIC — Texto de Mauro Rosi D.reçáo
do Mauro Raai e Feí,pe fVmoiro. Com C!aud«a Jimer^?.
Fei.pe Pmiwiro Pedra Cardoso o Ze:é Poeissa Toatro
D»mn. Rua Humana. 275 126643961 2* o 3». às
2lh30rr_n; 4', 5* o sáb. ás 17h. 6*. às 24h. Ingressos 2a
o 3* a CrS 2 mil e CrS I m,l 500, estudamos, do 4' a 6'. t
CrS , ml. estudantes

Colaçôo do leitor ***** (61 volosl
WA EM QUE O BRASIL TOMOU DORIl - Texto,

dnoçéo o íntorprotaçéo du Bonvindo Sequeiro Toatro
Princesa Isabel 186 (275-3346! D© 4» » e*, ás
21h30min; séb. às 20h30mm o 22h30min. dom. às

Bh30mm e 21 h30mtn Ingressos do d*. &"edom, aCr$
rml 500 o CrS 1 mil 500. estudamos. 6* o sáb. a CrS 2

mil 500. Do 4» a 8* o dom. desconto 60% par»Sindicatos

Cotação do iwlor ***** |14 votos)
FEIRA DO ADULTÉRIO — CokitJnoa do textos do
Armando Cosia, P»ulo Pontes. Jô Soares. Bréul» Pedro-
so. Ziroldo o Joáo Bolhoncourt Com Rcsaman» Muni-
nho, Aroldo do Oliveira. Miguel Carrano e outro» Toatro
do Senac do Bornuce»»o Rua D Isabel, 700 6* o sáo.
ás 2\l\. dom. ás 20h Ingrossos a CiS 2 mil e CrS 800.
esludanies. Ato domingo

BOAS INDICAÇÕES
PARA 0 FIM DE FÉRIAS

Cotaçáo do leitor ***** (4 votos)
DESLIGUE O PROJETOR E ESPIE PELO OLHO MAGI-
CO — Comédia do H.lton Have. Dnoçéo de Amaioo
Dua. Com Hilton Have. Ftómulo Arames. Agnes Fontou-
ia. En Johnson. Richard PoradiMi o Adrier» Figueiredo
Teatro Ciar» Nunos Rua Marquês de S Vicente. 523o
1274-96961 De 4" » 6", »s 21h30min; séb.. às 20h o
22h30rmn o dom. às I8he21h. Ingresso» 4». 5^» dom
» CrS 2 mi! 500 o CrS 1 ml 500. estudantes, 6* o sáb »
CrS 2 ml 600

Coisçéo do lonor ***** (9 votos)
MARATONA — Toxto do Naum Alvos oe Soui»
Diroçéo de Milton Dobtxn Com Dod.n» Bernardo!i,.
Fei.pe Camargo. Ia do Eirado. Janser Barreto o outros
Toatro do» Quatro Ru» Marquês de S Viconto 522°
127498961 2» o 3*. ás 21h30m de 4* a 6a, às ,7h
Ingressos às ,7b a CrS 1 ml; o às 2ih30rmn a CrS 2 ml
o Cri 1 ml 500. (14 «nos!

Cotaçáo do kMor. ***** (,, vç.05)
BELLA C,A0 — Texto de U« AtxBno de Abreu Direçéo
0» Roberto Vignati. Com o grupo Anewa. M»no C»i»r
Cam»rgo, G»br«l» Rate», Chnstian» Tr<em. Zécaros
Machado o oulro» Te*tro Olouce Rocha Av Ro
Bmwo. 179 1224-2356! De 3«»dom. às 2,h, vesp V,é» ,7h o sáb o oom. às IBh Ingressos d» 3* » 8* o oom
• Cri 2 ml a Cri 1 ml 400. ostudames. séb a Ot 2 m,
08 anos) At» dommgq

Cotaçéo do leitor: ***** a «otosl
O OLHO A2UL DA FALECIDA - Texto de Joe Orton
Direção de Lm» Femonoo Looo. Com Rogéno Froes.

Maclisen Luiz

ESTE 

6 o último Om de
semana das ftriu esco-
lares, bom pretexto pu-ru colocar em dlu a pn,-KrumnçAo tontrul da cidade, Quecomo iií, muito nao acontecia, ofe-

rece variada opção ao público:seja com bons textos, seja com
Interpretações marcantes, k so fa-
zer a escolha, reservar os Inferes-
sos (alguns teatros reservam portelefonei e entrar no jogo de lnteli-
gência, brlncadetm e emoçfto pn>-
posto pelas rrtontagena em cartaz.
Algumas Indicações:

.*i!if (Teatro Qinàstlco) — A In-
terpretaçâo de Blbl Ferreira, que
procura recriar a cantora e com-
positoru francesa, demonstra a
maturidade técnica e criativa de
uma atriz que sempre se mostrou
uma força em cena. A qualidade
de sua atuação, várias vezes regia-
trada em aplausos em cena aber-
ta, nâo se restringe a delicadeza
com que compôs u explosão emo-
cional da fratfl Edite Piaf, mas
numa voz que canta em irrepreen-
sivel francês a.s belas canções da
Infeliz compositora. Uma Indica-
çáo segura.

A Aurora da Minha Vida iTea-
tro de Arena) — As evocações elembranças dos tempos escolares
que Naum Alves de Souza traz ao
palco — o espetáculo está comple-
tando um ano em cartaz — emo-
dona a platéia por resgatar as
vivências mais profundas dos
bancos escolares. Com o bom gos-to que caracteriza Naum como
cenógrafo e figurinista, com um
elenco afladissimo que equilibra a
emoçáo com o humor. A Aurora
da Minha Vida 0 um dos espeta-
culos mais bem acabados em car-
Uiz na cidade. Vale a pena con-
ferir.

As Lágrimas Amargas de Pctra
Von Kant tTeatro dos Quatro) —
Também completando um ano
em cartaz, o texto de Rainer Fass-
binder com direção de Celso Nu-
nes já se transformou num fenõ-
meno sóciocultural. A Interpreta-
çáo soberba de Fernanda Monte-
negro sintetiza a alta qualidadeda montagem que tem atraído
tanto publico, sensibilizado ainda
com a história triste da estilista
de moda. confrontado com uni
grupo de atrizes afinadissimas
nesta sonata por um amor impôs-
sivel. Um must teatral.

Adorável Julia iTeatro Copaca-banai —Mais unia boa interpreta-

çáo, o de Marília Pera, neste texto
de Bomeraet Maughan que trata
do mundo teatrul. A j>eça. román-
tica e leve, 6 um tnbuU* de Marília
ao ato de representar, eom todos
os Ingredientes típicos do gênero:cenários sofisticados, guarda-roupa cuidado. Martlla brinca
com seu talento em cena, mos-
trando-se muito a vontade numa
personagem que ela conhece táo
bem, já que a familia Pera, portradição, viveu o clima teatral quea peça retrata, Uma homenagem
divertida.

Bellu Cloo (Teatro Glauce Ro-
cha) — A saga de uma família
imigrante Italiana no Brasil do
principio do século até 1945 e o
tema desU* texto de Luiz Alberto
de Abreu. Carregado dc emotlvi-
dade. num palco despojado de
grandes cenários, com atores pau-listas jovens, Bella Clao ê um dos
maiores sucessos de público neste
més. Mas é importante notar queo espetáculo ficará em cartaz ape-
nas até domingo. E born, portan-to. reservar os Ingressos para evi-
tar a frustração de nâo conhecer a
história das Barachettas.

Evita (Teatro Joáo Caetano) —
O musical que conta a vida de
Eva Peron foi transplantado parao Brasil, reproduzindo fielmente a
montagem original londrina. Mas
se por motivos contratuais náo foi
possível adaptar a montagem ao
espírito brasileiro, pelo menos a
equipe de atores e técnicos nacio-
nais conseguiu realizar as difíceis
exigências do espetáculo numa
demonstração de excelente técni-
ca vocal e corporal e de requisitos
para manipular a parafernália
que compõe a contra-regra da en-
cenação. Um musical envolvente.

E há ainda outros espetáculos
que merecem a atenção do públi-co, como Testemunha de Acusa-
ção (Teatro do BNH) que traz de
volta Henriette Morineau; Mara-
tona (Teatro dos Quatro, horário
alternativo) com um grupo de jo-vens atores que fala. Justamente,sobre juventude; Fausto de Goe-
the (Espaço MEC), um texto Im-
portante numa montagem, às ve-
zes. hesitante, mas que náo conse-
gue obscurecer as belas palavrasdo autor alemão; O Olho Azul da
Falecida (Teatro Delfin) uma cU-
vertida comédia inglesa numa
montagem simples rnas compe-
tente; Viuva, Porém Honesta
(Teatro do Sesc da Tijuca) uma
revisão de Nelson Rodrigues queenfrenta com teatralidade o ridi-
culo e o grotesco das situações
criadas pelo auior carioca.

Cláudia Ferreira

". 
fm-mmm. *. IIOIIOII IS ..--.a-^ «UBIII —||» BW*»

Henriette Morineau interpreta nina advogada em
Testemunha de Acusação, no Teatro do BNH

An» lua» Ton-es Helo Ary. Podro Veras o Flívio
Amorno Tutro OeHln. Fiiia humana. (26643961 Do 4«
t 8*. as 2,ni5min. séb, is 20n o 22h30m,n. oom.. és
,8h o 2lhl5mm Ingressos 4» o 5» a Cri 1 mil 600. 6* o
sáb, a CrS 2 m.1 bOO. dom a Crí 2 ml 500 o CrS , mil
500. ©aludam©*,,

Cot.TÇio ilo leilW ***** (17 volosl
FOLIAS DO CORAÇÃO — Comedi» liric» da Gemido
Came-ro Direção e cenários do Cláudio Tonos Gonjago
Direção musicai de Artur Campe» com o grupo Man-
mellow Intemeooo»! Ttouoe Mònica Alvarenga. Paula

vNdíaíBth. Arthuf Kampeiia e outros Parqu* Latm Rua
Jardim Bo<6raco. 414 Do 4' a sáb. ès 21M0mm. dom,
20n Ingressos a CrS 1 ml 600, CrS I mi,, estudantes o
4» » CrS 800 (14 »nos) •

Cotação do íeaof ***** .2 voto»)
OS ,2 TFIABAUHOS DE HEFtCULES — Texto do
Monteiro Lobato Adaptai^o o duoçio do Carlos Wilson
Com Anna Cctnm, Terera PiHer, AloxandnH Fmta. André
Mauro. Feiipo Martins o outros Teetro T»bl*do. Ru»
Lmeu do Paula Mocneoo. 724 6J. ,1» 2ir_J0mm, ttb, »s
IBn o 2!K-0n»n dom. as ISh. Inflresao» a Cr$ , m.1

PO" UMA NOrTE - Temo rie Diara Razno\<rh Direçlto
e traouçâc i\,re ó*i Ceei Th*f«. Com Aracy Bdiatsanian.
Susama £*•' e Marcelo PtocN Tsatro Maiaon àm
France Av Pros«.1on,e Aitioio Cados. 58 (220-4779)
De 4« » 6*. ts 2!M5mm; sâb is 20h e 22h30mm.
dom. »s I8h o 20n30m>n L-çressos 4*. 5* e (tom,» CrS
2 mrt 500 o CrS 1 rrw 600. estudantes. 8* o sse a CrS 2
m. 600

VIUVA roRCM HONESTA - I»«c d» Nelson Rodn-
gues D^eçAo ae to«a'3o Tcc^;no Com o Grupo
TA^A Toatro do Seoc d» Ti|uc» Rua B»r*o d»
Mesoura 538. I2ICF244I! De4»«oom. ás 2,hl5mm
Ingresso» » ÇrS 2 md e CrS , m» 600

Cotaçío do le-toi ***** 121 votos,
O D<A IM QUE AlFHFDO VIROU A MAO — Coméa*
com temo a cw*if*o de Joáo Bomorxwurr. Com Cttudo
Corroa o Castro Thelm» Reston Einánge». Aie.jn*»
Morgue». José San!» Crur, Vw-m Gr*;*. >.•.•;•

Mello o outros Teatro d» Preta. Ru» Frarxis.™ Sá 88
(267-7749! De 3> a 6a, as 2!hl5min; »»0. ás 20h a'.„
22h30nvn e dom. âs 18no 2!n Ingressos de 3* » 5*. o 

*

CrS 1 mil 800 e Cr$ 1 m>. estudsries. 6*. a CrS 2 m».
sib a CrS 2 mil EO0. dom » CrS 2 mrl o CrS 1 rr»i
estudantes

Cotjçâo do leitor ***** ,4 vclosl
O JULGAMEfifTO D£ OTÍLO - Te«to d* Lvod de
Aimeo» o Carlos Couto D"oçâo do Carlos Couto. Com
Eiiorw Narduchi. 5er\jio K%ia, iun Sorei. Uo» Magnç,,.
Isaao Bardavid e outros, Taetro imperial Proa d*
Botafogo. 524, Do 5" a sab, as 2lh. dran. is 20n,
Ingressos a CrS 1 mi- 6C0 o CrS 1 ml. estudantes-, sab »
CrS I md 500

UNIVERSO EM GRÃO - Adaoiaçáo do como de
Maoza Be^toft pelo a 'etc Milton Cunha J>. Com Raqu«)
Totnes, Kât«s laíu*em Thtago justino. Ouò-í Assumo- ? '
çáo o outros Toatro Coòkl» Beckor. Ria do Catoto
338 1265-99331 # o 4J. ás 2lh. 6" o 6* âs I8h30mia
Ingressos a CrS 1 ml o CrS 800 estudantes

POR UMA SALVA DE PEIXES - Põem» dramático
cem te*to e cfciíçâo Oe lu>z AJv«5 oe Macedo ^to
Com Edmaido E.ras do Sou;». An» AcMcar e Dorvoia
Ma* Teatro Csciw» Bedtw. Ru» do Catete 338 (265
9933) D» 5'a dom Ss 21h Ingresso» » CrS 1 mileCtt-
800

Coiaçáo do m.:o- ***** (5 voio) *
HELENA MOflLEV — MMHA VIDA DE MENINA — *'
Aíjctocáo o direçáo do M»-a lut_» Pratos Com o grupoLui o Servç» SonaS DAvia. Eduardo A-<tra<Je. Son».r» .
D Ani», Gi»lo P.-os e Aiioe Bo^es Dnoçéo mus«*! oe
Bootnj Bod-an Teetro le» Pretee. Rua Franosco Ot*-
«*», 13, 1287-06631 «• e sáb ás 20h e oom. ás 18* ¦ •
tns^esaoç * Cr$ 300 Ertrada franca t»ra oa m;n»<T_)i qu«
se tíentiflc»r»m oo «nos*

COáffUTACEU - Comoae o» Gugo Ournoc» DaaP'
çâo oe Pra«v<s May«^ Com Po^m Aie»srxjr», ¦ * *cm
Mayer, lo»- teai. Ván« d* P»u« » outro» Taetro
Aimendo Oonug* Av Mal Contara <_e Feras. Mal
Herrre, D* 6* » oom, á» 2'h30rr_h hgrosjo» • CrS
800 * CrS SOO- Ase d» 31

£t2^^° &%*** P^rf*2*^' as 22h- na sede d0 Renascença (Rua Barâo de Sâo
tAôÍÍ h ™ n ' AndaralJ a 2 No.te da Beleza Negra, com participação do cantor e compositor
t£ A,,f ^aRS» F11?05decapoeira.maculelê.maracatu.jongoecaxambu. biococarnavalescone Ayè, de Salvador, dança afro. desfile de modas e feira de artesanato.' ' i i nimii rm—~7_—a i i i n e i ¦
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CRIANÇAS
AQUI, O SEU MELHOR PROGRAMA COM OS FILHOS

OU MTO OU *i il ni (i AitAfilovAo ilu pivum da
Cacia» Mwiwni |»ilo giu|r> Homttu TMIro ri* li,.»».,
Aurlmw li.»i.. Av Ataulfo ria Pmv», JIIH 1730 I40HI
R»h « dom , èi 171» IngiOTMW ¦ ii» 700

CoinçJio tio Imior « • «• • 10 votos)
0« 12 TRABALHOS Ot HtBCUU» - Vai hoUno* t
í,#,ij-#if q-ti TMtro

Ci-i»e*t) do teiioi ***** (8 votrwl
At HTI QUEOAS DO MEU POBRE CCWAÇAO
Dlrap»0lJa lítnio 0|iv»llw Taalro Cacilda BaakaV Rui
do Calota, 338 iiM> » dom. li 17h Ingratiot I \
BOO

A FADA OUI TINHA mr ias _ DirnçoO d* Eduardo
TotonSmi TMtro da UEF Mu» Miquolde (rias. 9. Icaraí
Sáb a dom , H. IOh Ingrmsos a Ci*$ 600 Até dominço"Um dou «pntáculn* mmt premidos de 1062 0
Trottb fAimbomba par» • direção de tdu»irio TokmUno
e »iritoi|xelaç*o de Alre Vivniro» de Caitro, • o Prèm<i
Moltw* pai» Etvu- floch» pels pioduçüo esmeiodi"
(F.S.). 
Couiçiio do leitor ***** (? volosl
UM SEGUNDO... O Ml nuh CIRCO OO MUNDO
Dirntfio ilo Bfpno Moroni Com Brano Moroni, Md tu
«Mormwih. Afim PnhtatQ tt Jtww TMtro Ipcnsm* Hu*
PnKjtiMio do Miifftip, R74 SAb tt dom . ès 16h logras-
•os a CrS 1 mil Ato domingo "V*nlttd©ifo cuco polo
«vosso. ond*t <U, («lia tjo tudo Breno Moroni, Míiluh
Montonh e Artur/inho consUoom uitw óa* mais onytji
Ç8dM -montagens pan» crianças atuolrrwnte em carta/
ItSI 

Cotnçáo do kiilor ***** |12 volos)
A TERRA DOS MENINOS PELADOS - Temo de
Grocjiano Rumos DubçAo de Tônico Poiom o Un
LesrJi TMtro do 8ooc de Tl|uca Hu« Baifto de
Mosquita. 539, «Ah. o dom. as 17h Ingressos a C<*$
700. A boa surpresa da temporada Urna inteligente
vor-.»o leatrnl do conto oo Grsciiiino Rimos, despoiedi,
seca. sem cenários irrvjvws e com • utiliraçáo de bel? s
figuras plásticas lormsdns por grupos de atores, bem »o
•stilo do Antunes Filho Doslnque pors a duoçáo musicil
oe Mauro F-fcrolmann e pera a interpretação de Ivan
Alves e tmmanuol Santos" (F S)

TI*nU — O MENINO DO DEDO VERDE - Musicil
com «texto do Maunco Druon Itaduçflo e atíaptai^o de
Oscnr Fol-po e Netdo Mendonça DfeçAo de Ivan
Morlno Com Obordin Júnior. Deoclides Gouveia. Má
dia Carvalho, CWud© D'Ottani e outros T-Mtro Villa-
Lobo», Av. Princesa Isabel. 440 (27^6695) D« 4» » 6*.*« 15n. sáb, ás 16he 17h; dom. as 16h. Ingrossos4*»
6*. a,Cr$ 1 m<1: sáb e dom. ¦ Crí I mil bOO lüvrel.

Cotaçào do l-Mior ***** 13 volosl
CANTARE8 EM DESAFINO — Musical infamo luvenil
de E<ugemo Santos e Ronaldo Florentino TMtro Vamic-
ei Rua Marquês de S. Vicente, 52/3° 1274-72461 Sáb o
dom. as .7h Ingrossos a Cr$ 800.

«X*f»TO ENTRE CONTOS -- Diroç/lo do Monoal Koba-
chuk e Eugênio Santos Teetro Ville Loboe, saia
Moraoiro Lobato, Av. Princesa Isabel. 440 Sáb. ás
17h30m e dom, âs 17h Ingressos a CrS 600

PEPDIDOS NA FLORESTA ENCANTADA - Tento de
Alberto Cru; Clube Ralo de Sol. Rua Gorvnga Bastos
Vill-Isabel Sáb. a-s 16h

PAUMÇOS E PALHAÇADAS - Musicai apresentado
pela grupo Cada Um No Sua e Todos na Nossa Teetro
locpoldo I-io»í Rua Msnool do Abreu, 16. NileiOi
Sáb. o dom . ás 16h

O BAU DA INSPIRAÇÃO — Musical do Bened.io
Roclngues Pinto. Teatro Glauca Rocha. Av, Ro Branco.
179 1224-23561, Sáb e oom . âs Ibh Ingrossos a CrJ
500,

A IORMIGA ATÔMICA E O ESPANTALHO BIÔNICO
— Diroçâo do Robono de Castro, Teetro da Faculdade
d» Cidadã Av Eprttoo Pessoa 1664 Sáb e Oom . ás
17h. Ingressos a C-S 600

PALHAÇO DIZ QUE BOZO ~ Texto de Manasses de
0«i-.i Taatro da CEU Av Ru, Barbosa, 762. Sáb . ás
17b o dom. às IOh Ingressos a Cr$ 500

O riAPTO DE CHAPEUZINHO VERMELHO ~ Temo de
Prcpcpio Maiiano Cluba Nllopolluno Rui Fernando
Mendes. I2Í15. Nilôpolu. Dom . ás I6n Ingressos i CrS
300.

O IMUNDO COLORIDO DE P1MPOLHO E P1RUETA —
Te ito de José Mana Ssisier e Gilberto »°orto Teatro da
AEI. RueAraúio Pono Alegre, 719° Sao edom.. âs I6h.
Ingressos a CtS 700

OUTROS ESPETÁCULOS
O l»AO DE AÇUCAR DAS CRIANÇAS ~ Programação
de sâb o dom. bnndiidcftbichintwsaniftuKlos.opnlhaço
Campelino, mímica com o grupo Mimo tropical, nume-
roí de bonecos com Vânia Freitas e discoteca mirim.
Morio da Urca, Av Pasteur. 520 Das !4li30mm ás 17h
O »how è gratuito Ingressos do bondinlio a CrS I ml
600. iwssagem inteira e CrS 750. passagem atá o Morro
da Urca Crianças do 3 e 10 anos pagam meu pas-
Wijem.

O GIGANTE DA RORESTA ENCANTADA - Tairto
de Edm Catar i Procópio Marlino Toitro Impariil
Praia do Botalogo. 524 Sáb edom,à$17h Ingressos a
CrS bOO Ate domingo.

OUVINDO HISTORIAS DE FADAS — Centro Cultural
Lau-lnda Smtoi Lobo. Rua Monte Alogre. 306, Sti.
Terew Sâb. as 9ri Entradd franca.

PUTZ, A MENINA OUE BUSCAVA O SOL - DueçSo
do Darci» Munu Hlstonro do Eatado. Ir>gâ, Nnor*.
Dom, ás 15n ingressos a C'S 600

MICKEY E PATETA EM BUSCA DE UM CASAME1VTO
— Direção do Roberto de Castro. Taatro do Grijau
Tahli Cluba, Av. Engenhe.ro Richard. 63 Sáb. e dom .
ès T6h30mm. Ingressos e CrS pOO

Cotaçào do leito, **** (11 volos)
O JARDIM DAS BORBOLETAS — Musical dirigido por
Bia Junqueira Tutro Cândido Mandes Rua Joana
Angélica, 63 1227-98821. Sab. às 17h e 5». 6« o dom, âs
16h Ingressos a CrS 800.

O MEDICO DE BORBOLETAS - Direção de Robono
Mauro Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel.
t86. (275 ;)3d6) Síib e dom. as 16ii Ingrossos a CfS
fiOO Adultos náo pagam, desde nue acompanhados de
tiée crianças.

Cotação do leitor. **** |4 votosl
ET' E OS TRES PORQUINHOS — Direção de Brigite
Bi.nr Teatro Briglti Blalr Hua Miguel Lemos, 51,1521-
29-651 Sáb. e dom, ès 16h Ingressos a CrS 700.

PIIVIÍQUIO — Dirtc»o da Briglta Blilr. Teatro Briglttl
Bliilr. Rui Miguel de Lemos. 51. (521-2955) Sáb o
dom. às 17h. Ingiessos i CrS 700

ERA UMA VEZ TERRA E SEMENTE - Direção de M.
Corna Taatro do Jardim Encantado Rua Araguaia. 13.
Frerguosia. Jacarepaguá Sáb edom, as 16h Ingressos a
CrfíSüO

JOÃIOZINHO E MARIA NA CASA DA BRUXA -
DueçSo do Jíji' Pinheiro Toatro Alasca Av Copacaba-
na, 1241 |247 9842). Sáb e dom. às 17h, Ingressos a
CrS. t mil.

PAULINHO NO CASTELO ENCANTADO - De VVUdi-
mir.Jose Tutro do Arruda, Rua Campos Sales. 118.
Sflti, e ocm, às I7h30m Ingressos a Cr$600

JOÀOZINHO MAIS MARIA - De Daniel Rocha Te*,
tro do Americi. Rua Campos Sales. 118 Sáb e dom.
ès ICh Ingressos a CrS 600.

O RABO DO GATO - Direção de Marcondes Mesqueu
e Osvaldo Rosário. Teatro Jirdlm Encantado, Rua
AreyLiaia. 13, Freguesia. Jacaropóguà Sáb o dom âs
17h Ingressos a dS 500

A B ELA BORBOLETA — Musical com temo de Ziraido i
dingtdo por Carlos Arruoa Teitro do BNH Av Chile.
230, j(212-56951 Sáo • dom . ás 16h, Ingressos a CrS I
mil. {Atô domingo

DANIEL AZULAV E A TURMA DO LAMBE-LAMBE —
Teatro Clir» Nunes Rua Marquês de S Vicente. 52
Sáb , âs 16h e 17h30min Ingressos a CrS I mil. Apoio
do JORNAL DO BRASIL. Até amanhã

Cotação do lenor ***** 14 votos)
ANIKIHA E SUA BONECA FADA - Tento de Marvssés
de OJ-veira Teetro di CEU Av Rui Barbosa, 762 dom
« I7h lng.essos ¦ CrS 700. Ate a* 7 de agosio

A HULHA OA PANTERA COU Dl ROSA

VÍTOR OU VITORIA

I MOSTRA DO FILME BRASILEIRO PARA CRIANÇAS

AS NOVAS AVENTURAS DE HE1DI

A RATINHA VALENTE

007 CONTRA OCTOPUSSV

O CANGACEIRO TRAPALHÃO

ET O EXTRATERRESTRE EM SUA AVENTURA NA
TERRA

FESTIVAL TOM E JERRY
SESSÃO COCA4-OIA - Q CAVALINHO MAGIcd
PELE DE ASNO

"' 'y

CONHECENDO
MESTRE

VITALINO
E NHÔ

CABOCLO
Fló ra S usst fxind

UMA 

exposição de bonecos já é,
sem duvida, um atrativo para
espectadores infantis. Ainda
mais quando o que se encon-

tra em exibição sâo os bonecos de barro
policromado de Mestre Vitalino, os
equilibristas e as balsas belíssimas de
Nhò Caboclo ou as figuras de mamulen-
go do pernambucano Solon. Nesse ca-
so, visitar a exposição funciona como
uma espécie de viagem em meio a for-
mas artísticas que as crianças criadas
no Rio não estão muito acostumadas a
ver. Como uma espécie de descoberta
de que o nome arte cabe também a
coisas que mais parecem brinquedos, a
objetos bem mais próximos do cotidia-
no inlantil do que quadros ou escultu-
ras de maiores dimensões e, geralmeri-te, postos fora do alcance de sua mão.
Se nao houvesse vitrinas, a mostra "Ar-
te do Povo", atualmente em exibição
na Casa do Bispo (Av. Paulo de Fron-
Un, 568), correria o serio risco de se
transformar numa grande casa de briri-
quedos e bonecos, tal a intimidade queas crianças presentes à exposição pare-
cem sentir com relação aos bonecos de
barro de Vitalino ou aos personagensminúsculos, sempre em posição de qua-se desequilíbrio e ligados a um pequenomotor, de Nhó Caboclo.

Os únicos objetos que lhe parecemum pouco temíveis sáo os ex-votos.
Temíveis ou estranhos, impossível di-
zer. Olham para aqueles bonecos com
cabeça inchada, um de joelhos, uma
grávida, alguns só cabeça, e não che-
gam muito perto deles. Por isso, talvez,
nem se encontrem numa redoma de
vidro como os outros. Estranha magia
os torna intocáveis. O que nâo deixa de
ser fascinante quando se pensa nas
possíveis promessas e pedidos contidos
naqueles rostos e corpos às vezes imen-
sos. Promessas que nunca se saberão.
Desejos que não se sabe se foram reali-
zados ou nào. Verdadeiros enigmas, tal-
vez fosse interessante explicar aos visi-
tantes mais jovens por que foram feitos
tais ex-votos, que jogo simbólico rege a
sua feitura, quem os faz. De bonecos
estranhos passarão a ter. então, outras
dimensões diante do olhar infantil; fun-

clonaráo como interrogações animadas
de uma outra cultura, uma outra reli-
giosidade. E. deste modo. torna-se mais"antropológico" o olhar de quem via
nos objetos expostos simples brin-
quedos.

Dizer que bonecos como aqueles,
excetuando os de mamulengo, náo sâo
usados como brinquedos dâ um certo
susto nos espectadores infantis. Para
que servem então? E. ao menos, um
choque cultural em pequena escala a
exposição sobre a "Arte do Povo" con-,
segue provocar, obrigando seus espec-
tadores mais jovens a comparar, nem
que seja inconscientemente, aquilo quese expõe ali como arte com os objetos
pendurados nas paredes ou sobre pe-
destais que seus pais costumam "ado-
rar" sem restrições. Às vezes surgem
até comentários do tipo: "Olha, máe!
Ta escrito 'adevogado' com e no meio.
E errado, ne?" Diante de uma das mui-
tas cenas cotidianas de Ze Caboclo ha
um homem no escritório do advogado e
a observação quase imediata náo foi
sobre a cena ou os bonecos, mas sobre
incorreção na pronuncia e ortografia de
uma palavra. Choque, portanto, náo
apenas com esta arte outra, mas com
um outro uso da língua, com outras
normas de produção artística e de fala.

Ecom 

outro tipo de vida apre-
sentado pelas cenas criadas
com os bonecos de Vitalino, Zé
Caboclo. Ze Rodrigues. Tirar

leite de vaca. carro de boi, arado, caça à
onça, vigiar um pasto, viajar pelo ser-
táo nâo pertencem, por certo, ao dia a
dia de criança carioca alguma. Ver ce-
nas cc.mo essas é perceber um outro
cotidiano que nâo o seu próprio. Assim
como ler "adevogado" é entender quehâ outros modos de falar diversos da-
quele que lhe ensinam como correto.
Assim como passear pela exposição é
ampliar a sua própria noção de arte.

Igualmente interessante é percebercomo olham de modo diferente para os
bonecos mais realistas, de mais fácil
comunicação, de Vitalino ou Zé Cabo-
cio. e como passam mais tempo obser-
vando os bichos fantásticos, o "Lam-
piáo-Sereia". de Mane Galdino, ou os
equilibristas, balsas e maquinismos de-
licados. tensos, sutis de Nhò Caboclo.
Mane Galdino e Nhó Caboclo provo-cam mais perguntas, parecem investi-
gar mais o olhar de seus espectadores.
Seja pela temática mais próxima do"sonho", do inabitual. como em Mane
Galdino; seja por uma técnica refinada,
por um uso belíssimo do vazio, do espa-
ço, da tensão e de materiais extrema-
mente leves, como em Nhó Caboclo. E
instigam, assim, o espectador a perce-ber diferenças, marcas de estilo, ten-
soes, nisso a que se chama "Arte do
Povo".

NA CINEMATECA

Ver dedilhes e horários tm Cinema

DENTRO 
da 1* Mostra do Cinema Brasilei-

ro para Crianças, promovida pela Cine-
mateca do Museu de Arte Moderna, apre-

sentação rie quatro filmes este fim de semana:
amanhã, o curta Meow, de Marcos Magalhães, e
o longa-metragem Aventuras com o Tio Maneco.

É TEMPO
DE FORRÓ

AINDA 
é tempo de curtir uma

festa caipira. No Forró do Medi-
co, promovido domingo pela So-

ciedade de Medicina e Cirurgia paraangariar fundos e restaurar sua sede
centenária na Av. Mem de Sa. O Forró,
na Rua São Clemente 298. começa às
9h. com gincana, jogos e brincadeiras,
prossegue á tarde com música, show
de conjunto típico, palhaços, mágicos e
quadrilha e termina à noite, com um
baile. Havera barraquinhas com comi-
das típicas.

de Flávio Mlgílaccio; e domingo o curta A Feiti-
ceira da Baixaria, de Still. e o longa As Quatro
Chaves Mágicas, de Alberto Salva.

As sessões começam as 16h3Umin e a Cine-
mateca fica junto ao Museu, na Avenida Beira-
Mar s'n°. com farto estacionamento à porta.

CRIATIVIDADE
NO MUSEU

C, 
OMO em todo ultimo domingo do
més, o Museu Carmem Miranda pro-
moverá depois de amanhã seu Do-

mingo da Criatividade. Recreadores esta-
rão à disposição das crianças, de IOh às 12h,
promovendo jogos criativos e brincadeiras.
O Museu fica em frente ao n° 560 da Aveni-
da Rui Barbosa e é uma boa oportunidade
as crianças conhecerem também seu acer-
vo. que inclui roupas e objetos de Carmem
Miranda.

HORÓSCOPO MAX KL IM

fr^m
ARIES

21 3 a'20 4

O arinlrrv) podorA vivor. mi rMrtf)
ii» manha riosla *oxla loim. um
momomo em quo oslar* prosen-
In uma pwlnila comproonnAq
(los pruhlom/is onlrentiKlos cm
suai» ativKladm nrsios ultimo»
dias Diante rinsso quadro piocu-
m manto» se calmo 6 tranqüilo,
dispensando a cad» coisa qun
tratar a noconsân» alonçflo O
ma da bom eniondimonto om
rolaçâo a sua família o a possoa
amada, Saudo om fase neutra

fltwTiím.lif ' *}\_W
'_*&**&?

TOURO
214 a 205

Par» o laurlno, »* prónimas horas
Irarno urti bom indicador (Io r»s<-
Irva regoncia astrotogic», com di-
rota o imediata influoneta sobra
suas atividades lotinoiras As-
pectos do notável influência de
Vônus o lavorecero trato pessoal
o os seus assuntos domOsticos
Podom ocorrer algumas boas
surpresas com o passar do dia e
nas quais so envolverá possoa
do soxo oposto, Saúdo muito
boa

GÊMEOS
21 5 a 20 fi

Voe* dever* ho|« avaliar de for-
ma mau obioirva e firme o»
«corileomentos Que o ostarao
afowr-do n» conduçAo de *u»
rotina do trabalho t-iiao bem
posictürvtdas o aconluatias »s m
dic»ç6os que inyorn su» vid»
financeira e os assuntos pes.
soais. Sensibilidade. mtuiçAo a
premoniçAo Indicações de posi-
lividade também para ó tiato do-
môstico Saude em fase inalt»-.
rnd»

<|~*çy^
CÂNCER
21 0 a 21 7

O cancenano hoie toi*. em sou
trabalho, um posicionamento
quo o aconselha a acAo mais
moderada o discreta, som sou
envolvimento excessivo nos as-
suntos mais polêmicos NAo dos-
cuido de compromissos penden-
tos Há, no correr do dia, risco de
perca de valores Procure nâo
hostilizar pessoas que o desaqra
dem a primeira visla. Carona» no
Iralo afetivo Saude muito bom
posicionada

LEÃO
22 7 a 22 8

Dia em que 0 loonino. influencia-
do por acontocimentos que de-
vorâo inierlonr do forma direta
ern seus interesses mais imedra-
tos. verá consolidadas posições
e ganhos quo o larâo sentir se
realizado e plono de confiança
em si mosmo. Esse condiciona-
menio mental irá influir de forma
decisiva om suas atividades rela-
ctonaclas a família e ao amor
Saude bem posicionada.

'if tÍ\ l| / \

VIRGEM
23 tt a 22'J

Momento astrológico que faz
com que o virginiano af* com
corta tomendade om relação •
compromissos de terceiros e'
seu empenho em avais e fianças
Procure moderar-se quanto » es-
so aspecto. Sào muito boas as
indicações para sua vivência afe-
tiva e o trato de negócios ligado»
* família Procure se valer desse
quadro positivo para motivar-»»
de lorma ma,s otimista Saúda,
com boa influência

m.^
LIBRA
23 9 a 10

Você devo hoje receber, com
maior dose de tolerância e um
maior senso de compreensão.
eventuais criticas quo lhe sotam
loitas em seu ambiente de traba-
lho Quadro benélico para os as-
suntos financerros que recebem
uma influência muito positiva e
bastante favorável em rolaçâo
«os interesses de família Bom
momonto par» o amor. Novas
conquistas, Saude sem maior ai-
teraçáo

CAPRICÓRNIO
:-:> 12 a 20 1

O capricorniano terá. nesta sex-
taleira. uma boa disposição para
os seus assuntes financeiros »
negócios ou profissão. Gantios
que deverão consolidar seu patn-
mônio. Acerto na assinatura de
contratos e papéis imporlantes.
Indicações instáveis em relação
ao trato pessoal. Reações da
>ncompieons<k> e intolerância
Bons asoecios no plano «letivo.
Entendimento e dialogo, Saude
legular.

ESCORPIÃO
22 10 a 21 11

Quadro de favorecimento para o
escorpiano empregado em ativi-
diides do comércio ou que estoia
ligado a função que empregue,
regularmente, o cálculo e nume-
ros Pode lho ser feita uma boa
proposta em termos financeiros.
Tarde favorável para visitas a
pessoas amigas das quais você
se encontre afastado Harmonia
e boa disposição no trato aletivo.
Carinho e dedicação Saude ms-
tável.

SAGITÁRIO
22 11 a 21 12

Dia que morca paia o sagitanano
a mudança, para aspectos bem
mais positivos, da regência geral
em suas atividades Quadro está-
vel e equilíbrio ím relação aos
seus negócios próprios e fman-
ças Surpresa agradável em as-
sunto de seu interesse material
Vrvênca terna e muito bem dis-
posta em família FavorabilKJade
para suas iniciativas amorosas.
Saúde que lhe exige atenção.

AGUARIO
21 l a 19 2

Você vrve hoje um dia de exce-
lentes inlluências para as ativida-
des profissionais em quadro que
realça a possrtniidade de promo-
çáo ou aumento de ganhos.
Cuidado com dinheiro ou rôias.
No período matutino a presença
de Marte bem o influenciará para
o trato com autoridades e milita-
res Procure mostrar-se mais da-
do ao diálogo om família e aceite
as diferenças de opinião dos que
lhe Strk) mais caros

PEIXES
20 2 a 20 3

Uma boa disposição, gerada peto
trânsito de Netuno, lhe dá, nesta
sexta-feira, positividade para o
encaminhamento de novos ne-
gocios e para as associações de
caráter mercantil. Intuição aguça-
da Equilíbrio e boa disposição
paia sua vivência profissional •
nos negócios pessoais Tarde e
noite de bons indicadores quanto
aos seus sentimentos Realiía-
çâo Saude em dia estável.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS 1 - dro do
abelha do Brasil, comumento co-
nhecida por marimbondo no
mo genérico das vespas sociais;
5 — substância gomosa-resinosa
produzida na Índia e empreg<»d»
i\i fabricação de vernizes, poma-
das. etc: resina usada pólos in-
dios, 9 — produto industrial,
composto de detritos de ossos e
marfim, reduzidos a pó o coloca-
dos em moldes aquecidos; 11 —
o tipo mais puro das vibrações
sonoras mágicas mais ativas; 12
— relativa ao oto do tratar com
corrente eletnca induzida; 14 —
indivíduo que nâo diz a verdade:
que calunia; 16 — confusão; ba-
rulho. 17 — antiga medida de
capdDdade usada pelos hebreus
que eqüivale a 2,9371; 18 —
sufixo usado om Química para
indicar que se trata de um fenol.
19 — estolo de lá que se torna
luzidio quando caem petos: 21 —
ínterieiçâo de espanto, admira
çao. 23 — cena arvore do Pará;
26 — poema que so destina a ser
cantado; 27 — pequena lança de
arremesso; 29 — converter uma
substância a migalhas ou polpa
empregando ralador; 31 —
igualar. 32 — no sistema loga,
cada uma das posturas pelas
quais se visa a obler, em uiuma
instância, a supressão da ativida-
de intelectual consciente ou ín-
consciente. 33 — designação da-
da aos trovadores que enalie-
ciam as proezas guorreiras ou ao
por>ta religioso da amiga Grécia.
precursor cie Homero.

VERTICAIS - I — gênero de
plantas compostas, 2 — conlu-
sas; desordenadas; 3 —- apare-
lho de aço usado para gravar em
metal, lavrar pedra, etc, nome
de outros instrumentos de aço
ou de feno com que se conam
metais ou se lavram pedras; 4 —
antiga taxa pata em cereais ao
mosteiro de Alcobaça. 5 — pes-
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soas que cutáam de vinhos ou
que comerciam com eles, 6 —
adivinhação por meio de dados,
7 — pedra que assenta nos pila-
(es que sustentam o espigueiro,
para evitar que certos animais
atinjam as espigas, 8 — ofician-
tes das orações diárias, na mes-
quita. 10 — unidade estrutural
hipotética da célula: 13 — sufixo
que expressa a idéia de resulta-
do; 15 — espirito interior que
segue uma lilha-de-santo, ê um
onxá criança, filho de Xangô, on-
xá de muito poder; 20 — ave que
vrve nas águas dos nos do Rio
Grande do Sul, fêmea guarneo-
da de asas do cupim; 22 —
árvore oue apresenta urna ma-
deira branco-amarelada. 24 —
peça de forma cilíndrica feita de
sebo ou cera que possui um
pavio no centro com a finalidade
de alumiar; instrumento Cirúrgico
que se usa como sonda de forma

cilíndrica;. 25 — o ponto mais
alcantilado. a mais alta digntdaoe
ou estágio. 28 — labrev | Made>-
ra lilha da); 30 — (rmt) divindade
sumenana Léxicos: MOR; M«-
lhoramantos a Casanovas.

SOLUÇÕES DO
NUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — celulites, rna-
taru. ilu, atarabebes; galera;
imâ; sn; ti; bo. taòa. ta; et;.
lardia; mancuniano. aturdir, ac,
sas; osía.

VERTICAIS - catana. etai. Ia*
ta; urari, luba; tíbio, eiemicina;
susâ. magatamas. banri. bonús;
tanis. taocu; |udo; da, ata, ct\

Correspondência pura; Rua
da» Palmeiras, 57 ap 4 — 8o-
tafogo — CEP 22 270

LOGOGRIFO Í.RÕNIMO FERREIRA
Problema n° 1372

l bebedeira (6)
2. censura acre (5)
3. com pouca espessura (?)
4 concessor (5)
5. conversação (7)
6. decapitacao (6)
7. dignidade de deâo (5)
8. enredo (6)
9. espécie de regedor na

Índia (5)
10 gênero de equinodermes

Í5)
Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo, cuias consoantes já estão

insentas no quadro acima Ao iado. â direita, é dada uma relação de vmte conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo para cada um. com o número de letras entre parênteses, todos
começados pela letra incial da palavra-chave As letras de todos os Sinônimos estáo conbdas no
termo encoberto, respeitando-se as letras repetxjas
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11, imperador espiritual japo-
nés (5)

12 jogo popular (5) 
~

13. melhor forma <6)
14. moeda norte-americaài
(5) X

15. monstro fantástico 15)
16. pessoa que faz doaçáct

(6)
17. que se degolou 18)
18 semblante 

"(61

19 substância farmacêutica
(5)

20 tecido de algodáo (5)
Palavra chave 11 ietras

Soluções do problema n** 1371. Palavra-chave CONíDRACANTIDEOS
Parciais caixlor, cometa; canista. concemo. cadtdeno, cak>ta, consoante; crástino. concrçto
contenda, cinor, conato; concatenar. centro, codito, cotan. coreano; coador. canado; coeso



JORNAL DO BRASIL DIVIRTA-SE
TELEVISÃO
CANAL 2
9 00 I I PATATI-PATATÁ
12:00 11 TELECURSO '• GRAU OérwiM n"
M. ColaçAo do leitoi ***** (10 votou).

1.:1B Q TELECURSO 2* QRAU ». .tie.mticA
n , 15 Cot»çAo do laitot ***** (10 voto»}
12:M Q TVE NOTICIAS Informativo (orni.li..-
tino. .

<7M D TEMPO DE ATUALIZAÇÃO Mat.
ii ir. tio». Portugutt • Geografia

13:16 b MUNDO INDOMÁVEL Hota Dunat
ilo Oil .tm

13:45 ? PATATI-PATATÁ
H:00 ? É PRECISO CANTAR Musical com
Locy Brandão, Nara teto. ?.<> Ramalho. MacalA
a outros

15:00 D TELERROMANCE. Plo-Nlc Clitt» C
Dt. Oswaldo Molles.

1S:40 D Ê . ACIL.
15:45 ? JORNAL DA FEIRA.

18:00 I I GINÁSTICA Com Yara Va_

18 30 I l SlTIO DO PICA PAUAMARELO A
«mon» dot Saelt.
1700 ? PUM PLIM E A JANELA DA FAN
1A8IA Com Guallyi Poçanha
17:28 [") BAZAR TEM-TUDO Humorístico in-
Irintil com Castrinho a Vota llogiim
1740 ! | DANIEL AZUUY Hot». InvençAe.
18 00 | OLHA Al Moivíndicaçôos dos tnlos-
pectadores inirmtts

18 06 | ! AS AVENTURAS DO TIO MANECO
_ ptsodio O Monitro da Sana do Impoatlvtt.
Com IWvio Mitjliaccioo f «nasço Dantas, Cota-
çâo do loitoi *** (ti votos).
18:30 II CONFLUÊNCIAS DO MUNDO Ho
cumentario Hoie: A Indli a • Europa.
19:00 G TEMPO DE ATUALIZAÇÃO Môdu
Io', educacionais Mnti.mr.tic», Português •
Geografia.
19:30 ? TELECURSO 1» GRAU Ciências n"
M Cotação do loitor ***** (10 votos).
19:46 D TELECURSO 2" GRAU Matemática
n" 15, Colaçío do loitor: ***** ()0 votos).

20:00 I ] MUNDO INDOMADO - Documen-
t.Vio Nova Inglatarri CotuçAo do loitor
*****(2r1 votos)

21:00 LI ESPORTE HOJE Noticiário ttpOfU
vo Aprosoniaçío da Januário ft» Olivona Cota-
(,ao do Initoi *** (19 votosl

21:16 G 1983 — EDIÇÃO NACIONAL Co
mentânor. de Nnhum Suotsky, CMudio Ooiunga.
Tarcísio Holanda, Nina Ribouo a Virgílio Morou
sohn Cotação do Imtor ***** (!,() votos).

22.00
parte),

23:00 I ! MAESTRO Musical Ho|o 1» Con-
curso da Jovtns Intérprete* da Musica Brasi-
lelra Apresítnlaçâo do Dulce Monteiro (Conti-
nuacio),

OS ASTROS. Vanda Lacarda (!•

TVE NOTICIAS Flashes (ornalls-
00.00
ticos

00 05 D CONVERSA DE FIM DE NOITE Com
o Pastor lonas Rorr-nrJn Ho|f> A Batalha da
Amendoeira CotaçAn rio Imtor. *****(398
votosl.

CANAL 4
6:30 rj TELECURSO 2° GRAU Colaçáo rto

loitor ***** 00 votos).

MÁ'D TELECURSO .• GRAU Colaçáo do
leitor ***** (10 volos).

7:00 O BOM-DIA, BRASIL Noticiário apre
sentado por Carlos Monfort Cotação rio leitor
*** (5 votos).

Noticiário. Cotaçào7:30 D BOM-DIA, RIO
rio leitor * (4 votos)

8:00 D TV MULHER- Profiram»apresenta-
rio por Marilia Gabriela. Nei Gonçalves Dias e
Ney Galváo Colação do leitor. **• (71
votos).

10:30 D BALÃO MÁGICO — Programa inlan-
Ul apresentado pela dupla Simony e Fofao
Cptaçáo do leitor. **** (2 votos)

12:00 D SlTIO DO PICAPAU-AMARELO
t pisódio Al Vem Tom Mix Repnse Cotaçào
rto leilor: *** (16 volos)
12:40 D RJ TV. Noticiário

12:55 G GLOBO ESPORTE Nonciaiionsporti
vo Colaçáo do loitor: *** (45 votos)
13:15 G HOJE Noticiário apiesontado por Sft-
rua Maria Cotaçào do leitor; **** (42
votos).

13:40 [_ VALE A PENA VER DE NOVO -
Plum.-i. e Paotàs.

14:40 FI SESSÃO DA TARDE i lima A Fan-
tastica Fabrica da Chocolates.

16:30 | Í SESSÃO AVENTURA Os Gatões
17:30 i | CASO VERDADE - Episódio Vid»
Nova De Suoiy Muniz o Ricardo Linhares
Diroçào de Reynaldo Boury. Com Joana f-omm,
Sônia Regina. Ênio Santos e outros.

18:10 ? PAO PÁO, BEIJO BEIJO Novela
ri« Waiter Negrão Direção de Gonzaga Blota e
Henrique Martins. Com Ulizaboth Savalla. Clâu-
riio Marzo, Mana Cláudia, Edwin luisi o Arnatid
Rorir.gues, Cotaçào do leitor: ** (/ votos),
18:50 D BOLETIM DO MUNDIAL DE BAS-
QUETE FEMININO.

19:00 ? GUERRA DOS SEXOS - Texto rie
Silvio de Abreu. Com fomanda Montenegro,
Paulo Autran, Glóna Menezes o outros,
19:45 Q RJ TV Jornalístico apresentado por
Berto Filho. Colação do leitor: ** (7 votos).
20:00 D JORNAL NACIONAL Noticiário
apresentado poi Cid Moreira Colação do leitor:
** (154 votos).

20:30 ? LOUCO AMOR - Novela do Gilberto
Braga Direçào de Paulo Ubiratan Com Bruna
Lombardi, lábio Jr. Lauro Coroná e Teresa
Rachel Cotação rio leilor ** (3 votos)
21:30 I SEXTA SUPER - Hoie Globo ria
Ouro

22:30 : ! CAMPEONATO MUNDIAL DE BAS-
QUETE FEMININO.

00:00 I JORNAL DA GLOBO - Noticiário
apresentado por Eliakin Aiauio. Cotaçào do
leitor; ** (39 votos).
00:30 i ; SESSÀO DUPLA Filmes Os Ano»
Verde» e Tudo Por Ti

CANAL 6
15:00 D DESENHOS ANIMADOS.
17:00 G CLUBE DA CRIANÇA. Desenhos Ani-
tnados de Hanna & Barbera. com apresentarão
rie Xuxa Desenhos Emergência t 4: Galvln
• o Coronel; Lord Gato • a Turma do Abobri-
nha; o Pirata do Espaço, Goldie Gold. Cota-
çáo do leitor: ***** (1 votol.

19:00 ? PANORAMA MANCHETE Aptssen.

tado por ins Lotfori e Jaora Lucas

19.40 : . JORNAL DA MANCHETE Noticiário.

Cotaçào do leitor ***** (1 voto).

20:30 i O CAÇADOR DE AVENTURAS Sn

riado Hc;e O Leào Mascote
21:30 ii GRANDE ESTREIA Filme DoOest*
Para « Fama

23-30 ? JORNAL DA MANCHETE - 7* EDI
ÇÀO Apresentado por Luis Santoro e Jacira

CANAL 7
8:15 G GINÁSTICA Educativo Cotaçào do

leitor ***** (51 votosl.
8:45 D DESPERTAR DA FE Religioso
9:15 D CAVALO AMARELO Repnse da no-

vela de Ivani Ribeiro
10:00 ... ELA Programa leminino de presta-
çào de serviços.

11:55 D BOA VONTADE Apresentação de
José Simões de P Noto
12:00 D TÊNIS EXCLUSIVO - IV GRAND
SMACH CUP Narração rio Alvato José,
13:00 ? SHOW DE DESENHOS
17.00 ; | JORNADA NAS ESTRELAS Se-
nado

Foto- Rede Bandeirantes
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18:00 D BRAÇO DE FERRO Novela infante-
juvenil rie Marcos Caruso Com Waltor Stuart.
Llizabelh Hartman. Geraldo Del Rev e outros
18 50 : MAÇA DO AMOR Novela de Wilson
Aguiar Filho. Com Yoná Magalháes, Rubens de
Falco. Norma Bium. Paulo Betti e outros.

1945 D SABOR DE MEL Novela de Jorg»
Aixir.ide. Com Raul Cortez. Sandra Btéa. Gan-
haricesco Guarnieri. Mila Moiena a oulros.
Cotaçào do leitor *** 18 votos).

20:40 ! EDIÇÃO LOCAL Noticiário

20:50 JORNAL BANDEIRANTES Noti-
ciário
21:15 í BOANOITE BRASIL / DESAFIO A
PRODUÇÃO Programa de variedades apresen-
taco por J S;i-.estre

, 23:20 G JORNAL DA NOITE Noticiário com
apt est M...M.IO Joe|mj, Betting. Aizita Nascimento e José Au

O programa 9U5I° Ribe"« Cotação do leitor. **** (18

Silvestre
está

liou Noite,
Brasil

((.anal 7 —
2 Ih ir.niiti)

23 45 . DINASTIA Senado

00 45 ; PROGRAMA FERREIRA NET.O
Jornalístico de entrevistas Cotaçào do leilor
**** (105 votos).

CANAL 9
09:0ÔÍG IGREJA DA GRAÇA Religioso com o
missionário R. R. Soares.
09:30 O TELESCOLA. Programa educativo

10:00 D GEORGE O REI DA FLORESTA.
10:3Ç Jt_ RANGER.

11:00 D LANCELOT UNK.

11:30 tj COZINHANDO COM ARTE - Culi-
nária." Cotaçào do leitor ***** (28 volos)

11:4$ O RECORD NOS ESPORTES - Com
Tércio de Lima.

12:0Q G RECORD EM NOTÍCIAS Noticiário
com J-l/_lio Ansaldo, Jose Luiz Maneghatti. Dio-

n«(e Forti. Heitor Augusto e outros. Colaçáo do
Ipitor: *** (14 volosl.

13:00 A MODA DA CASA Culinária com
Etty Frazer. Cotaçào do leitor: *** (!6votos).
13:15 R RANGER — Desenho.
13:40 ; REI ARTHUR
14:00 ü EDNA SAVAGET Piograma de
variedades.

16:00 [ j GEORGE. O REI DA FLORESTA
16:30 D BUCK STAR.
17:00 ... O BUGGY A JATO - Desenho.
17:30 D JACKSON FIVE Desenho

18 00 GASPARZINHO Desenho Cola-
çáo do leitor. *** d voto).
18 30 A FEITICEIRA Comedia Colaçáo do
leitor; **** (10 votosl.
19 00 SESSÃO AVENTURA - Senado
SOS

O HOMEM DO FUNDO DO MAR20:00
Seriado

21:00 | | SESSÀO ESPECIAL Filma Flint, o
Perigo Supremo.
23 00 D VÔLEI.

01:00 | CALAFRIO Filma A Velha Casa
Assombrada.

CANAL 11
7:00 G GINÁSTICA Cotação do leitor'

***** (51 votos).

7:30 G MISSÃO MÁGICA. Desenho.

8:00 D PERNALONGA E SEUS AMIGOS.
8:20'G A PANTERA CORDE-ROSA. Cota

çáo do leitor. ***** (3 votos).

8:40 D CACHORRINHODROOPY Desenho
900 G LIGEIRINHO E SEUS AMIGOS.
9:10 d TOURO E PANCHO Desenho
9:20 D FAÍSCA E FUMAÇA.
9:30 G INSPETOR Desenho
9:40 D CLUBE DO MICKEY Desenho

10:00 ü LOONEY TUNES Cotação do leilor.
• **(2 votos).

10:20 G PAPA-LÉGUAS.

10:40 
" 

POPEYE Colaçáo do leitor *** 13
votos),
11:00 2 A TURMA DO PICAPAU Cotaçào
do leitor *** (9 votos)
1120 ? CLUBE DO MICKEY
11.40 ? A TURMA DO TOM E JERRY.
12:00 D TOM E JERRY.

1220 ? CLUBE DO MICKEY Cotaçào do lei-
tor. *** (4 votos).
12:40 D O PICA-PAU.

13:00 G OS RICOS TAMBÉM CHORAM
Reapresentaçáo da novela
14:00 Q O POVO NA TV Variedades. Apre-
sentaçào' Wilton Franco. Participação de Wag-
ner Montes. Jose Cunha. Ana Davis, Cristina
Rocha. Roberto Jelterson, Adolfo Cruz. Amauri
e Sérgio Malandto. Cotaçào do leitor: ***
(239 votos).

18:00 D DESPREZO Novela de Luiz Maza e
Rogma Cervantes. Cotaçào rio leitor: ** [2
votos).

18:30 í. NOTICENTRO Jornalístico Cotaçào
do leitor: *** i19 votos).
19:00 D A RAZÀO DE VIVER Npvela.de Mar.
sa Garrido.

19:30 ? A JUSTIÇA DE DEUS Novela de
Mansa Garrido. Com Mana Luiza Castelli. üelta
Toledo. Suzi Camacho e outros.

20:00 G AMOR CIGANO Novela.

21:00 Q ALEGRIA 83 Humorístico. Cotaçào
do leitor: *** (20 volos)

22:00 O FESTIVAL CARIOCA DE CINEMA
Filme Atiro noa Vivo» a Enterro o» Mortos.
0:00 ? O VIGILANTE Senado.

cDbar
***********************
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ÜOTÁVIO E
CHARLO ROLAM
UMA
RIBANCEIRA
E CAEM NO
GALINHEIRO

Martha llaptista

8 galinhas do sitio do Pica-
I'nu-Amarelo laráo uma parti-
clpaçflo esiM.ciai nos capítulos

51 e 52 do Guerra dos Sexos numa
serie de cenas, gravadas quarta-feira,
no Parque Laje, que promete sustos e
gargalhadas para os telespectadores.
Pelo menos durante as gravações nin-
gtiem conseguiu ficar sério, a começar
pela dupla de protagonistas — Fer-
nanda Montenegro (Charlo) e Paulo
Autran (Otávio): mal o diretor Jorge
Fernando terminava uma cena. os
dois caiam no riso.

Com o intuito de se vingar de Char-
ló por esta tè-lo feito acreditar queestava moribunda, Otávio convida a
prima para um "Inocente" passeio.
Aproveitando o fato de ela estar na
cadeira de rodas em conseqüência do
acidente de moto, Bimbo leva-a ate a
beira de um penhasco onde ameaça
dcíxa-la.

— Pra quem ja enfrentou até tigres
e elefantes, qual é o problema de ficar
no cume de um penhasco? O ar aqui £
muito saudável e você vai poder ouvir
direitínho as gargalhadas que vlráo Ia
de baixo... O eco é perfeito — diz ele
irônico.

Ledo engano. Refeita do susto im-
ciai. Charlo agarra-se ao pescoço do
primo e os dois acnbani rolando a
ribanceira até cair em cima de um
galinheiro. Elos sao socorridos porNando (Mario Gomes), o motorista de
Otávio, que fazia xixi distraidamente
numa arvore enquanto a "tragédia"
acontecia.

Obviamente, Fernanda e Autran
náo precisaram atirar-se morro abaixo
para tornar mais real a cena. A câmara
filmou os dois atores brigando a beira
do suposto penhasco e em seguida a
cadeira de rodas vazia, enquanto os
contra-regras Vanderley e José Carlos,
situados estrategicamente numa par-te mais baixa cio morro, atiravam parao alto as pobres galinhas e mais um
monte de penas levadas num saco a
parte Difícil mesmo foi reunir depois
as galinhas que, assustadas, saíram
correndo pelo Parque Laje.

Otávio
(Paulo

Autran) leva
Charlo

(Fernanda
Montenegro)

a um passeio
e resolve

abandoná-la
no alto tle

uni penhasco

:'-\ >'.-....-*¦ T«kt.v.<
Os contra-regras espalharam penas
de galinha sobre a cadeira de
rodas e a Ioda a volta

EMOÇÃO
ISTO 

é amor, isto é carinho,
isto e afeição, isto e aflnida-

de espiritual. Queiram ou não
queiram, sou uma aura azul evocê lambem, certeza absoluta.
Que Santo Agostinho o proteja.Essas palavras místicas, afe-luosas e extremamente emocio-
nadas foram ditas pela cantoraCarmem Costa ao final de duashoras e meia de bate-papo com
Cirande Otelo, gravado para o
programa Os Astros iTVE. sex-ta-feira, 22h). Tendo como cena-
no a Igreja do Outeiro da Glória
e como fundo musical o violão
de Manoel cia Conceiçào io Mâocie Vacai. Carmem e Otelo beija-
ram-se e se deram as mãos num
clima táo comovente que acaba-
ram. spiti querer, fazendo muita
gente da equipe cio programachorar.

Otelo também nâo conteve
uma lagrima, que toi assim sau-

dada por sua companheira de
programa:

Obnuada por essa lágri-
ma. nascendo rio coração.

E sincera — respondeu oator.
A vida é assim: nascer,

crescer, fazer molecagem...... E virar gente — comple-tou Otelo.
O programa Os Astros comCarmem Costa, dividido em três

partes, mostrara hoje este diálo-
go emocionado. i.M.B.i

Flávio Muda
Flávio Cavalcanti náo estámais na TV Bandeirantes. Elecomunicou sua decisáo ao vice-

presidente da emissora. JohnnySaad, em telefonema, na ultima
quarta-feira â noite. Desde on-tem. o Boa-Noite. Brasil estasendo apresentado por J. Silves-tre. Flavto Cavalcanti vai para aTV Silvio Santos.

Domingo, o caderno do TV que pega bem todos os canais

OS FILMES DE HOJE
lliiiiii Gomez

D

A programação e os horários são da responsabilidade das emissoras

ESFEITA sua dupla com
Ginger Rogers, Fred Astaire
ficou sem a partenalre ideal.

a cujo lado conhecera o sucesso. A
primeira substituta foi Rita. Hay-
worth. que se mostrou _ altura i.\o
Compasso do Amor e Bonita Como
Nuncai. Mas. a ex-Ríta Cansíno tro-
cou-o por Gene Kelly (em Modelos),
seu futuro companheiro e rival na
Metro, abrindo assim o caminho
para Joan Leslle. que se destacara
tio segundo papel feminino de O
Ultimo Refugio (Hlgh Sierrai Sem
experiência anterior, a jovem atriz
se esforça para nao fazer feio ao
lado de um dançarino ilustre, mas
falta-lhe a leveza de suas antecesso-
ras. A lústoria. inconseqüente, náo
ajuda, só restando o prazer de ver
Astaire dançar, embora a coreogra-
fia. com sua assinatura, seja poucocriativa. O humorista Robert Bene-
hley. pai cio autor de Tubarão, se
encarrega do lado cômico. O co-
piloto e vivido por Robert Ryan,
que levaria ainda seis anos para
ganhar o estrelato com Punhos de
Campeáo. na mesma R.K.O.

Segunda produçáo da série,
Flint, o Perigo Supremo e, como de
habito, inferior à obra que lhe deu
origem (Flint Contra o Gênio do
Mal), uma sátira leve ao agente
James Bond. Embora o roteirista
seja o mesmo, trata-se de um filme
insosso, com colorido ruim, poucodivertido e, o que é pior, apresen-
tando um grupo de beldades que

parecem ter sido produzidas em
massa:

Com roteiro do conhecido Alvin
Sargent. Os Anos Verdes foi um dos
primeiros trabalhos de Liza Minnei-
li na tela, mas ja demonstrando a
vivacidade, a presença e o magne-
tismo que fariam dela uma estrela
em Cabaré. O despertar de dois
jovens para o amor e a vida tem um
desdobramento moroso e o perso-
nagetn interpretado por Liza é ta-
garela demais, mas há boas cenas
isoladas, graças principalmente ao
trabalho cia filha de Judy Garland.

A FANTÁSTICA FABRICA DE CHOCOLATE
TV Globo - 14H40mii.

iWlll Wonka «nd tha Chocolate FactorY) -
Produçto norte-r-monc-irv. Oe 1971. dnigiaa por
Mal Sluan. Elenco Gone Wikler. Poter Ostrum.
Jack Aibonson Michael Bollner, Ursula Reit. Deni-
se Nkck,erson. leorurd Stone Colorido
** Fabrica de chocolate promovo concurso e
ofrireca ao vencedor livre acesso *s suas insta-
laçòes e estoques de doces. Um garoto das
vizinhanças (Ostrum) o classificado com mais
quatro crianças e so mais tarde descobre que
durante a visita seriam submetidos a teste que
dana ao ganhador um prêmio mutto ma.or.
Canções de Leslie Bricusso e Anthony Nowley.

FUNT, O PERIGO SUPREMO
TV Record — 21h

lin Liko Flint) — PioduçAo norte-americana de
1967. dutgida por Goidon Douglas Elenco Jatnos
Cobutn. tee J Cobb. Je;m Hall. Andrew Duggan.
Anna Lee Colorido 1107 rrenl,
** O superagemo Derek Flint (Coburnl tem
de usar de toda sua experiência para desmas-
carar uma rede de espionagem contitutda por
mulheres que conseguiu seqüestrar o Presi-
dente da Republica.

DO OESTE PARA A FAMA
TV Manchete — 21h30min

(Hearti ol tha W»st> -- Produção norte-
amencana de 1975. dirigida por Howard ?,>ett
felenco JeK Bndges, Andy Gnllilh, Dona<d Pies-
sence. Blythe Danner, Alan Arkin. Richaid B Shul'.
Colorido (102 mini

Nos anos 30. fazendeiro IBrídgesI que querser escritor de westams chega ao Oeste para
mergulhar em suas raízes o reunir malarial
para um livro. Conhece, assim, um figurante
iGriffithl e uma continuista (Dannerl de tilm»
de lar-wwt que esta sendo rodado. O diretor
fArkinl. bom impressionado com sua figura,
lhe oferece um papel estelar, mas o rapa_, mal-
orientado, pede um salário alto demais Inédito
na TV

OS ANOS VERDES
TV Globo — OhoOmin

IThe Sterile Cuckoo) - Produção norte-
amoircana de 1969. dirigida por Alan J. Pakula.-_»
Elenco; Liza Minnelli. WendeU Burton. Tim Mclnti-
re, Eluabeth Harrower. Auslm Green. Sandra Fal-
son. Chris Bugbee Colorido 1107 min!
+* Jovem estudante IMinnellil. extrovertida,
tagarela e um tanto angustiada, conhece na
faculdade um tímido estudante da Biologia
(Burton), a quem inicia na vida sexual. O
relacionamento entre os dois se tumultua
quando ela tenta impor seus pontos-de-vista «
o rapa_ começa a amadurecer.

A VELHA CASA ASSOMBRADA
W Record — in

IThe Old Dark Houiel - ProauçAo britânica de ""
ii'6J. d --goa por William Castle Elenco. Tom '
Poston. Robert Mortey. Janette Scott. Joyce G'en-
fe'l. Mervyn Johns. Peter Buli, John Harvey,
FeneUa Fielding Colorido
** Náo refeito do choque de ter encontrado-
morto um velho amigo (Buli), a quem for»-"
visitar, americano IPostonl e apresentado a um —
grupo insólito de parentes do falecido, todos
condenados a viver no solar em rumas sob
pena de perderem o direito a propriedade. 

'

TUDO POR TI
TV Globo «• 2hJ0min

(The Skyt the Umitl -- ProduçSo norte-
amencana de I9JJ. dutgida por Edward H. Grrffith, -
Elenco: Fred Aslaire. Joan lesiie. Robert Bene--'
hiey, Robert Ryan. Neil Hamilton. Elizabeth Paiter-
son. Freddie Slack » Sua Orquestra Preto a
Branco 89 lmin)
*-* Duiante a II Guerra Mundial, piloto em
licença (Astaire) conhece em Nova Iorque um»
fotografe msinuante iLeslie) que ignora s.m»
façanhas e a quem tenta conquistar. Canções
de Harry Warren e Al Dubin.

COWBOYDESEI
ACABA GOM CARREIRA OE ESCRITI

VIDEO DIA A DIA

Hoje às 21:30, na Rede Manchete, uma grande comédia — "Do Oesle
Para a Fama" — a historia de um escritor de filmes de cowboy da velha
Hollywood, que acaba virando ele mesmo um astro dos filmes queescreve. Donald Pleasence. Alan Arkm, Jeff Bndges e
grande elenco neste faroeste hilariante. Divirta-se!

REDE MANCHETE
SEMPRE UM
GRANDE FILME

21:30 CANAL6 W ~ 
__»

REDE MANCHETE
TV DE 1; CLASSE

Maria Helena Dutra

VÔLEI, 
basquete, au_omobi-

lismo, futebol sáo os desta-
quês do intelectual fim de

semana na televisão.
HOJE — Outro. Tudo pode mudar
na Globo menos sua suposta para-da de sucessos. Por isso esta antiga
operação comercial, O Globo de
Ouro. e transmitida hoje âs
21h30m_n. No elenco Roberto e
Erasmo Carlos. Ritchie. Lulu San-
tos, Guilherme Arantes. Sidney
Magal e outros. Enfim, os mesmos.Deve ser bom. Os Astros, Educa-
Uva às 22h. inicia entrevista com
Wanda Lacerda. Informações sobre
o teatro nacional.

Um. A Record nao informa mas
esta transmitindo Campeonato Sul
Americano de Vôlei. Por isto nào
tem Noites Cariocas. Mas e um es-
porte em alta e um trabalho absolu-
tamente elogiável da estação e de
Luciano do Vale.
AMANHA — Dois. As 16hl5mm a
Globo transmite jogo da Seleção
Brasileira de Basquete Femvrüno.

Vamos ver se conseguem igualar ao
feito da Recorri popularizando o
vôlei.

Informação. A Bandeirantes
mostra as 23h deste sábado, e dos
mais três seguintes, a IV Festa Na-
cional do Disco. Mesmo requenta-
do. o evento ha muito aconteceu, é
a única forma da gente saber o quelã aconteceu pois sua divulgação
no Rio foi nenhuma.
DOMINGO — Três e quatro. A Re-
de Globo azucrina nossos ouvidos a
partir das dez da manhã com o
Grande Prêmio da Alemanha de
Fórmula Um. E às 22h30min mos-
tra o Brasil do basquete feminino
contra a Coréia ou Bulgária. Mas
antes disso. 17h. reprisa a Pirlim-
pimpim. Ate seu melhor musical
infantil. No lugar do Mário Fofoca
que morreu sem nenhuma partiei-
paçáo oficial Tipo indigenteCinco. Às 1 lh a humilde Bandei-
rantes mostra Ponte Preta contra o
São Paulo. O que aconteceu com o
Corinthians? E ás 18h45min. Os
Avióes do Século 21 Especial feito
neste século e ha muito tempo poistrata do festival aeronáutico que

aconteceu na França tempos atrás. L\Exceção. Relatório 2, Educativa
às 18h. tem como titulo O Cinema.
E mostra como se faz um filme.
Depois de tanto esporte, um refn-
gerío.Perdão. Na semana passada co-
meti um erro de informação sobre o
programa do Micha na Rede Man-
chefe. Era inédito e elogiado pbrtodos que o puderam ver. O impres-
cindivel mea culpa dâ oportunida-
de de elogiar a programação da
estação nesta arte, boa agora e me-
lhor ainda no que anda sendo anun-
ciado, e pedir a reprise da passa-~'
gem do bailarino pela Broadway
em noite menos solicitada que >__-
bado. Para náo cometer outro enga- *
no registro que o boletim do canal
seis informa que âs 22h tem BBC
Super com a primeira parte de Iva-
nhoe. Se for de feitura igual às -
produções antes exibidas, um pri-mor. Acontece porém que a produ-
çào de Conexão Internacional, portelefone, afirma que neste horário
vai ser reprisada a entrevista com
Galbraith. TOdos os leitores por-tanto avisados.



prvniTA-SE
ARTES PLÁSTICAS
(•CULTURAS - Mo»lr» rk, Alayito Mogr», Is» Nissem
b*um. P»ul* Joory. Nmla llnurlen • lui, E«lov»m
N»srim»n,o Atrio do Shopping i:.i.u. d* Oáve*.
,<i» «.» de S Vicente. 52/3° ln»uour»cáo ho». át
2,h -~w--v

UMA LUZ NAS TEIAS Pinluro» d* F MttfltdO0»Wrl. AuguMo M.h. ArquM, Oo,»!,)» Cklmki, Hu»
Amoroto lim». IB. Cidado Nov» Do 2* • B", dos Hh ia
ITIi Alé da ,h Inougurináo hpfr it un,
ITAUA — Mottr» do luii ,|i,(.,,., do lUlph Hamtaison
C**e d* Htmt. Av Preiudonte Aniftn» C»ito», 40 Do 2*» e», da* ,Bh á» IBh Uliimo du

ARTC DO POVO ~ Mo»,i« de 150 poças do artesanato
nordeolino ,»ortoncon,o» ik> acervo d* J»cquo» Von doBeuque Cata do M*po. Av Poulo de Fromin, BHH D*3* » dom. dos l&h á» 20h Alt da 7 do »go»lo

MMWÔtS ESPACIAIS — Mo«,i» loiográfn» Pian.ia
do. Av Po Leonel Franco, 240 Som indicação dohorário» Al* (tomingo

VANE8SA UA C EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO— Fologralws d» »6rie Atgune índio» Mu»eu de Arte
Modem*. Av Beire Mor, s/n° De 3* ¦ dom . das 12h itIBh Al» da 11 do «goaio

CRISTAIS ARTÍSTICOS TCHtCOS - Mosir» do 219
peças Mu,.u Htttôrico Nedonal Pça Mal Ancora
«W-30. Do 3* a e1. das 9h át IBh. sáb o dom . dos ,4h
ás ,8h Al* domingo

CLÉBER GOUVEIA _ Pinturas. Gal.Ha Bonino, Rua
Barala Ribeiro. 578 De 2* a sáb , das lOh is 12h o dos16h ás 2,h Al* dia 6 do ogosto

ACERVO - Obras do Royrvildo f onsoca, Laorm Motl»Fukushim». Mabo o outros G.l.rla Contorno Ru»M»rqu«» do S Viconto. 62/261 Dfl 2" » 0". dos lOh isIBh. sáb. da» lOh ás ,3h30mm Al* da 19 do agosio

JOANA DRUMMOND — EscuNur»». _ Galaria Aa-tu**. Av. AiWntica. 4240/223 Do 2" a 8*. dor, 12h it20h. sáb. das ,4h ás IBh Ato dn 5 do ogosto

W. ZOLUNQER - Pinturas G.i.rl. Ch*rtlng AvAtlántc». 4240717 Do 2" a sab. das lOh ès 22h Ai*da 5 do agosio

( .lum. Outb*nW*n Hu» Bonodiio Hippiiio ,?s o,2* t «*. dai lyii as llth Alá da I« de agosio

OOROTHY CALMTO Pinlu.o» EípeçTliwiitodo

126 De2'»B'.da» lilhát IBh Alada ,B(_» agtnin

ALOtSK) MAOAUOES - O dotenho mdutln.1 noBrasil Au«r„ Ia do Ii..k„ lh>a vlala ll.i,. Av Mm,tirolv»n Lm». :w Do 2« « 0«, daa I0h á» ie»V-0m,n Ummo
tto

ARourrirTunA comemorativa na exposfcAoDO CENTTNARK) FARROUPILHA - .I....I. RodrigoMoto I roíKo d* Andred*. Hu» Ai»up Porto Alegro B0Do 2*o0*. da» IQhJOrmn, it ,Bh Alada IBctotgrwtr,

RUBEM GRILO — Xilogravuras Ualarl. ,|„ ii.„„i av
Atlinlica. 40BI) Do ."• a e". das IO,i4»2?h sáb das lOhit 22h At* da 12 do ogosto

PRIMEIRA FEIRA DA REPUBLICA POPULAR CHINE-SA — Mostr» de oruisanalo. «rtigot om couro, tod» oaKlodáo. pintura» o comida» llpicas 8. Conrado F».ai.lniiMall Do2'»dom,das 15h»»22h Altdomingo
Ingretto» a CiS I mil

NELSON SARGENTO - Pmturas d» »*rio S*mb* *Cor Contra Cultura, PmcIw», Cario» M*gno. Campo
doS Bonio Nilerói Do 2"«O*, dat 14h»s2lh sáb •dom. das 14h át 18h Al* domirgo

COLETIVA — Obrns do Híydo» Saniiago, Mesquii»
Alcidos Cru,. Orlando Bino o outros Galaria Roberto
Ahr**. Av Princesa Isabol. 188 Do 3" a sáb. dat lbh »t22h Al* unindo

OUATORZE ARTISTAS DE NÍTERÔI _ Coletiv» d.Albano Carvalho. Anna Costa. Dwnysio Fontoc» *oulros Galeria do Com,» Ru» Lopes Tiovio 233Nuorèi Do 2* a 8*. das 14h 6» 2lh

ANGELA SCORZA - Aquaroms Sal» Cermen Mlran-
d», Hourl Nacional. Av. Niemeyer, 769. Dwramonte das
lOh às 22h Al* sábado

UUANE DARDOT - Pinturas. Galaria Sárglo MllllatRia Arauto Porto Alegre. 80 Do 2«a6,.das lOháa IBhAtô dia 3 do agosto.

ACERVO - Poças de Volpi. Ouaglia. Sigaud. Santiago eoulros Galaria VIII. Bernlnl. Av Copacabana.1417/214 Do T a 6'. das 14h át 21h. sáb. das 14h is19h Al* da 15 do agosio

A PRESENÇA DO TEATRO POFTTUOUÊS NO BIIASIL— Moslra do moquolos. bonocos animados, rocoriosfotografias e tornais Sal* Mtmdría Aloialo Msgalháa»
Av Rio Bronco, 179 Do 2a a 6*. das lOh ás 21h30minAtó domingo
AfTONSO LEITÃO E EDUARDO GARCIA .- Mostrafotográfica Musou do Arte Modem». Av 8«rs-Martln De3,adom.das12hasl8h ai* da 7 do agosto.'
f SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS ISJOB - Moslra depinturas e desenhos de Hálio Lopes do Caslro KimMaios. Ine_ Chiarolli. Pedro Banhara o outros.' RuaMadina, 246. M*,or De 2" a dom . das 17h ás 20h Al*dia ?9

REGINALD DE MIRANDA - Pinlurat o desenhos
AABB T1|uc*. Hua Haddock Lobo. 227 Som mdcaçáo
de horArios

MULHERES DO MORRO CHAPÉU MANGUEIRA -
Moslra o venda do colchat. bonecat. obietos do barro,
xilogravuras o oulros 8*1* do Artieia Popular, Mumu
do Folclor*. Rua do Calelo. 179 De 2* a 8*. d»s >)h átIBh Al* da 8 do «gosto

ACERVO -- Obras do Adriano do Aquino. Benovonln
Ronaldo Macedo e outros Galaria Paulo Klahu, Rua
MarquAs do S Vicente 52/204 Do 2* o 6". dat I4h it
21h Al* dia 5 do agosto

^^ •^.'fk ^n_ /mK «,,^ -Vi—-- Ooleria da Ar,* Bontrj

Multinacionais, xilogravura de Rubem Grilo em 
"ékposíçâÕ 

na Gileíi£iá ArtíSmerj

GRILO NO BANERJ, A GALERIA
QUE NÃO VAI FECHAR

ACERVO — Obras do Ibor* Camargo. Carlos Selar Ivan
Marque lu o outras Galar,» Cláudio Gil. Rua Teumra de
Molo. 30 De 2" a 6*. das lOtiis 13hodas 15hás22h.
Atô di,i 13 do agosto

U ilson Coutinho

ARTE CUZOUENHA DOS SÉCULOS 17 o 18 —
Invottlarto, Av Atlântica 42.10.102 Do2*a6* das I4h
à3 22h, Ultimo dia

PINTURA SEVILHANA DO SÉCULO 17 - Obras do
Munllo. Zurbaran. Valdós Leal. dos museus do Prado
(Madndl. Sevilha o coleções particulares Muieu Nacio-
n*l d* Balai Ari»» Av Rio Branco. 199 De 3" a 6' d.is12his IBh. sáb edom . das 15h ás 18h At*domingo

ARNOLDO MONDADORI - ABNEGAÇÃO E CONS-
TANCIA — Painéis lolográlicos o mosirp do revistas do
arquitotura o doaign odilados pola omprosa Mondadon
Eadl. Rua Evansio da Veiga. 9b Do f a 6a. das lOh isJ7h. Atô d'3 5 do agosto

ARTE E VIOLÊNCIA: QUATRO ARTISTAS _ Pinturas
do Aurolio Nery. Cláudio Teixeira, Paulo Osw.iklo oSandro Donatollo Galena da UFF, Rua Miguel do 1 na-, g
Nilerói. Do 2" a 6*. das 9h is 20h. sáb o dom. das 16h it
?0h Até domingo

WAKABAYASHI - Colagens G»l*ri» R»«lld»d* Av
Ataullo oo Parva. ,3&'226 Som indicoçáo do hoianoj
At* da 6 de agosto

COLETIVA 0E JÓIAS ~ Poços do Aurora Dekor-tellorson Zanon. Jiil Hamilton, Sorgo Mattar. Silvialima e Suretle Kisch.nov G»-»ri» Macurulm» Ru»Arauio Porlo Alegro. 80 Do 2a a 6\ das 10h át IBh At*
d»a 11 do agosto s

POLACOS E JUDEUS - Fotografias do Joáo Urban oSérgio Zalis Galeria do Fotografia da Funart* Rua
Araup Porto Alegre. 80 De 2* e 6i". das lOh ás I9h Ato
dta 26 do agosto

ABELARDO ZALUAR - Songralias Galar,» do Contro

SYLVIA GOYANNA C-lmca Esp»ço Ah„n»,l.o
d» Funtrt» Ru.l Arauio Porto Alegro 80 Do 2* a 6* da»lOh as 18h30min Ale dia 19 do agosio

JORGE DUARTE - Pinlu-as Galeria Dattro Ru»Tavarns d,, Macedo. 86. Nilerô. De 2> a 6» das I6n a»22h, sáb o dom , oas 15h as 20h Ato da 7 de agosto

O inundo fantasmagórico, critico,
excessivamente dramático cio gra-vador Rubem Grilo, com 37 xilogra-vuras, em exposição na Galeria deArte Banerj, conviveu com um inde-
sejável suspense. A galeria é ligada
diretamente ao Presidente do Ban-co. Marcelo Alencar, que teria man-dado suspender sua programação.

Houve apreensão no meio de arte.
A idéia pessimista era de que a gale-ria cerraria suas portas baseada no
possível prejuízo que vem dando,
junto com o esvaziamento dos cofres
do banco estatal, pulverizado pelaadministração passada. No corte ge-nerallzado para que o Banco ganhe
mais gordura, a galeria estaria, se-
gundo algumas apreensões, com a
faca pousada nas suas portas.

A galeria gasta, por més. uma
média de Cr$ 1 milhão e 500 mil com

catálogos, mas já existe um atraso
de quatro meses no pagamento das
gráficas. Os que trabalham no Ban-
co em nada oneram o custo da gale-ria porque sao funcionários do Ba-
nerj que aprenderam a mexer com
arte. principalmente quando o pro-fessor Clarival Prado Valladares foi
seu diretor, imprimindo a concepção
didática que ate hoje prevalece na
galeria com o seu catalogo-
entrevista, por exemplo.

É custo alto? Aparentemente o
engordamento das contas bancarias
exige um conhecimento tecnico quenáo deveria eclipsar a presençacultural de uma galeria, cujo banco é
do Estado. Hã a alegação justificada
de que os gastos envolvidos na ma-
nütençâo e no preparo das expo.si-
çòes são repostas pela publicidade
gerada em tomo da imagem da em-
presa bancaria.

A galeria já realizou exposições

que, contabilizando os centímetros
quadrados publicados nos jornais ou
os segundos de televisão, deram ex-
celente retorno, principalmente
quando apresenta, profissionalmen-
te, boas exposições, e náo aquelas
que o cunhado do cunhado do dire-
tor de um departamento é amigo do
diretor do diretor e. nesse torvelinho
familiar e lablríntico, aparecem nas
paredes a pálida pintura da mulher
do amigo do coneunhado do diretor.
Isto, além de ser uma forma de pres-
sâo, e ultrajante para o profissional
de arte. que por acaso esteja traba-
lhando em qualquer galena ou em
museu. Seria o mesmo que artistas
ou enticos de arte colocassem flores
nos balancetes bancários e e possi-vel supor que eles não seriam delibe-
radamente apocalípticos em autori-
zar contratos com funcionários —
como foi feito na gestão passada —

exigindo seguro contra terremotos
ou revoluções. Embora possa se Jul-gar o contrário, artlsUi.s e críticos
costumam ser exageradamente sé-
rios em relação a esses eventos dos-truldores,

Mas o suspenso tende a acabar,
Vitor IOrio, assessor de imprensa da
presidência do Banco, garante quesão Infundados os boatos de que agaleria iria cerrar suas portas. Se-
gundo Iório existe uma comissàofonnada para repensar a galeria, co-locando-a no que ele considera maisapropriada ã "cabeça da nova admi-nistração".

— Em vez de desativar, nôs va-mos dinamizá-la -- informa Iório,
Em que consiste esta dinamiza-

çáo? Para Iório "alterar o esquemada administração passada." E uttll-zar a galena de forma mais variada,abrangendo múltiplos aspectosculturais. "Exposições mais popula-res e menos elitistas", resume o as-sessor. Ainda segundo Iório vira,coordenada por Prankhn de Olivei-ra, a cultura popular do Maranháo.
Uma exposição, cujas noções de

popular e erudito, arrancarão os ca-belos dos tréfegos especialistas des-ses assuntos ja esta programada: AVida e a Obra de Tristão dc AtaideUma bela idéia, mas que afugenta
para os Limbos da especulação con-ceitual o que é elistismo ou náo. Oque já e uma vantagem. Outra idéiade dinamizaçao é a de que a galeriaseja mais freqüentada pelos funcio-
nârios do Banerj ou até que revele
vocações culturais no seu quadro de
pessoal. E verdade. Todo mundo so-
nha encontrar o seu T. S. Eliot emestado de depressão porque passouo dia todo contando dinheiro. Eliot.
além de poeta, loi. o que para elechegou a ser o máximo de infelicida-
de, bancário. E na Inglaterra.

Mas as xilogravuras de Grilo, es-se artista que se diz caipira, não e, no
rigor da palavra em moda, elitista.
Digamos que os problemas da suaobra são mais populares dos queapresentados por um arquiteto co-mo Oscar Niemeyer. Depois, a xilo-
gravura possui tradição fortemente
popular, mas quando foi utilizado
por Goeldi vimos coisas suficiente-
mente trágicas, belas, infelizes e glo-riosas que o tomaram um gênio nasua arte.

O trabalho de Grilo e bastanteimportante no atual momento Eque honra a historia de três anos daGaleria Banerj. Que. alias, náo vaifechar.

RESTAURANTES
COZINHA CHINESA 

~
Centro China — R. Alice. 88 (Laranjeiras). Tel • 225-5398. De 3" a dom., das 12h às 15h e das 19h às 23hAceita cheques, mas náo aceita cartões de créditonem tickets. Ar condia e capac. p/60 pessoas Coz'chinesa. Sugestões: frango xadrez com cogumelos cbroto de bambu (Cr$ 2 mil 1001 e camarão agridoce(Cr$ 2 mil), entre outras. Sobremesas: lvchees (frutachinesa em conserva), a Cr$ 1 mil e frutas earamela-das, a Cr$ 750. Estacionamento fácil. Não faz reservas.

COZINHA ÁRABE
Sirio e Libanês - Av. Olegârio Maciel, 71 (Barra)Tel.: 399-0707. De 3» a dom., de 12h a lh da manhã(Qns de semana até umas 3h da manhã) Aceitacheques, cartões de crédito Dmner's e Credicard etodos os tickets. Não tem ar condic. (é bem ventila-do). Capacidade: 250 pessoas. Fácil de estacionar
,7fleolaUZad° em C0Z' árabe: !?ali»ha à moda árabe
fCr$ 2 mil 500), larmixui (filé-mignon no espeto combacon cebola e tomate, a Cr$ 750) e homos bithrini(grao-de-blco passado na máquina, com condimen-tos, azeite e salsa, a Cr$ 900), entre muitas sugestõesTem também tira-gostos árabes (cafta. a Cr$ 350 esflra, a Cr$ 300) e pratos da cozinha brasileira, comochurrasco à campanha (Cr$ 2 mil) e peixe à brasileira

¦ ÍM}- A cerveja custa Cr$ 400 e o vin^o nacionala partir de Cr$ 2 mil 500. Sexta e sáb. às 2lh30minchorinho com o flautista Dirceu Leite e regional Semcouvert, nem consumação.

FRUTOS DO MAR ~
Casa da Pedra - R. Barros de Alarcão. 816 (Pedra deGuaratiba,. Tel, 395-3597. Diariamente, de llh às
£Jh. Capacidade para 150 pessoas. Música ambientebernar condic. Estacionamento próprio. Especiallda-
?nn m l ^ ?¥ ,camarâ° à baiana, por Cr$ 4 mil
siri' a C^ím ?• ™J °^ 3 mil 300' e ™squinha desin, a Cr$ 500). Serve também pratos da coz. interna-cional, como escalope à piemontesa (CrS 1 mil 950)
SSrT5^ ?* 45°'Cerveja a Cr$ 400 e ™^° ™c. apartir de Cr$ 2 mil 450.

?eTU2a87Mr5r9efi"n.R,aG°mlS °,BIRélr0' 132 '^"ema).rei 287-1596 De 3* a sab.. das 18h à lh da manhã(dom a partir de 12h). Aceita cheques, cartões decrédito (exceto Passaporte), mas náo aceita tickets
ÍS™ 

amK- Sr COnCÜC- e caPacidade P 170 pessoas.'Tem manobreiros. Especialidade: frutos do mar Cou-vert opc.onal, a Cr$ 600. Sugestões: espaguete com
Jm 

os do mar (CrS 3 mil), peixe na brasa ,Cr$ 4 mil200) e lagosta na brasa (Cr$ 4 mil 200). Sobremesas à
íf^CoCr$, o00, Chüpe a Cr$ 300' vinh0 ™c. a parti?
?* ? TIT° Uísque custa Crs 80° (nacional) eCr$ 1 mil 800 (importado, menor preço) Fornecequentinha para viagem entregando-a em Ipanema eoutros bairros.

TERRAÇO ATLÂNTICO
Rua Djalma Ulrich, 4 (esquina com a
Av. Atlântica) Tel. 521-1206

••

Estar em um restaurante com umcopo de chope — antes ou depois doalmoço — é exercicio plácido e agradável.
Indo mais longe ainda, levo ate algumas
coisas para escrever em mesas públicas
quando o dia está bonito. E nào ha lugar— ou haverá poucos — em que um diabonito seja táo agradável quanto na Ave-nida Atlântica. Por isso gosto do Lucas.

Pensei que poderia gostar também
do Terraço Atlântico, inaugurado náo faz
muito tempo. Engano meu. Chego, sento-
me à única mesa vaga perto da janela edo sol. (Note-se que o restaurante estava
quase todo vazio.) Chega o garçom e
pergunta-me quantos sou. Pensei que fos-
se coisa de Fernando Pessoa. Engano
meu. Ao me ver só, o Senhor em questãosoltou um relincho longo e empilhou os
restantes pratos à minha esquerda. Nâo.
Nào era um cavalo, nem o acuso de ser
tão nobre animal. Seu relincho era huma-
no, com todos os defeitos inerentes a

^quem usa uma língua que nào é a sua.
Intimidado, pois me as-

sustam os ruídos extremos,
encomendei correndo um
tournedos ao Roquefort. Veio
com arroz à grega, mal passa-
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do e com um ralo molho que acabei
deixando todo no prato. Estaria eu de
mau humor. Mas é justo lembrar em
minha defesa que, depois de dois chopes,
nào há desgraça que eu não passe a
considerar alegria. O chope, porém, era
ruim. E quando ouviu-se o último rangido
de cadeira — pois as cadeiras de lá ran-
gem como gaivotas, quando são desloca-
das, os garçons, como por um milagre,
sumiram todos. Foi dificil, ate, encontrar
algum que me trouxesse a conta.

Fui, então, para o Lucas. (Apicius)

Transformados em dois zumbis —
sim. existe este estado infeliz e pastoso —
Mme K. e eu nos encontramos em umcomeço de tarde. Somados, nossos cére-bros nao dariam um quinto de tamanduá.
No entanto, foi bastante para que conse-
guissemos descobrir um lugar novo. Efomos a este restaurante que se instalaem uma casa delabrée e muito e também
assaz simpática.

Tem ar de casa mesmo e, lá dentro,
sente-se que as pessoas se intalaram parapassar muito tempo. Há crianças — en-canto discutível — barris de vinho, caras
conhecidas e um serviço esperto.

Quanto ao serviço comestível, a uni-ca azeitona que dele provei estava mur-cha, muito triste e velha. Mas. no cardâ-
pio, havia a promessa de uma rabadacom agrião e polenta. prato dos maisdeleitáveis. Nào estava tal. porém. Comonão o estava o frango à francesa de MmeK.. com suas batatas palhas e presunto etudo o mais. Tem. no entanto, a casa avantagem de servir porções grandesuma daria para duas pessoas sem ne-nhum esforço de vontade.

Simpático lugar! Saindo
dele. bem queríamos ficar.
Ah! Se tivesse comida!... < Api-
cius) .

COZINHA POLONESA

íer^Vro^íf110 ?°UVeÍa' m <c°Pacabana).
TS"" Iflola 

Cozinha Polonesa. De 2* a 6», a partir derm. até 2h da manha (sáb. e dom., a partir de I2hlAceita cheques, cartões de crédito Elo. Nacional eCredicard. mas não aceita tickes. Capacidade p 60
^miffnnf^35 uEntradaS: sardinhas P°,on^s(Lrs 2 mii 100) e borseh (sopa de beterraba - CrS 890)
« n^S- flatOS; big0s ,ct™crute a moda polone^sa — CrS 2 mil 50) e steak caucasiane (CrS 2 mil 400) e
tí?l3£ 

«>bremesa de destaque e o suflê de ehocola-e a CrS 2 mil 800. que serve folgadamente quatropessoas - deve ser pedido antecipadamente, depreferencia quando for pedida a refeição. Outrassobremesas: panquecas polonesas <Cr$ 750) e torta dechocolate .tembém CrS 750). De bebidas, ha caipins-sima de wyborowa .CrS 990», cerveja clara ,Cr$ 550,vinho nacional <a partir de CrS l mil 890i e chilenos (apartir de CrS 3 mil 100).

DON 
Ortenzio — Rua Gomes

Carneiro. 90—- Esq. Vise. Pira-
já — Tel.: 227-8476 Totalmente
reformada, a casa de massas trans-
formou-se num lugar atraente, on-
de a cozinha internacional se volta
mais a frutos do mar A nova dire-
ção deu vida nova à casa que. em
seu saláo dividido por estante sus-
pensa com varias marcas de vinho,
varanda fechada com plantas à en-
trada e um jardim de inverno nos
fundos, acomoda 250 pessoas
Além do restaurante e da varanda
que circunda a casa. no andar supe-
rior há um salão próprio pata cock-
teils e recepções onde. futuramen-
te. pretendem instalar "Nosso Bar"'
com música ao vivo Na varanda
sèo servidos tira-gostos. drink's e
chopo. num custo que vai de CrS

RESTAURANTES ESPECIALIZADOS EM PEIXES
800,00 os bolinhos de bacalhau (6)
a 2 mil os camarões au sauce
tartare. No restaurante, como entra-
da. a recomendação é a "casquinha
de siri" a CrS 900.00, a "Sopa Leào
Velozo" a 1 600 e o "Cockteil de
camarões" a CrS 2.300. Camarão
ao Catupi-Y- Fra Diávolo. à Baiana
ou ao Whisky, todos acompanha-
dos de arroz, a 2400. Risoto de
frutos do mar com brócolis (1,900).
Dentre os peixes. Linguado à Ia
Belle Meunière (2 800). Badejo á Ia
Bonr» Femme e Muqueca de Peixe
à Baiana — cuia receita o Chef
Antônio Luiz já apresentou na TV
Mulher — (2 300) Dentre os pratos
de carne. Steak au Poivre (I 700).
Escaiopinho aila Pismcnteza i! 900)
e MèdaiHon au Rocuuefort a 1 980
cruzeiros. Ainda conservam akju-

mas massas caseiras como o "Spa-

ghettí" a frutos do mar ou ao molho
de camarões, a CrS 1.400,00 e
varias pizzas. De sobremesa, tortas,
de maracujá, chocolate, sacrepanti-
na, mousses. pudins, sorvetes e
frutas (naturais e em calda) têm um
preço só — 400 cruzeiros, exceto o
morango com creme que sai por
600. O vinho da casa. em iarras.
custa 1 mil. A meia jarra — 600."Sangria" — 1 500 O "couvert".
farto e bem vanado (opcional), é de
400.00. A casa é simples, em estilo
colonial e aconchegante. Tem venti-
ladores à parede e lampiões na
iluminação Servem só iantar e erv
tregam á domicilio Tem embala-
gem propna para viagem Aceitam
todos os cartões de cretino, mas

não trabalham com tickets bstacio-
namento com manobreiro.

REI 
das Peixadas -Av Atlânti-

ca, 514 —Leme —Tel. 275-
9048. 0 especialista tem sempie
mais chance de êxito no que se
propõe O Real foi um dos primei-
ros restaurantes instalados na orla
marítima a ter como especialidade
frutos do mar. embora também pre-
pare peixes dágua doce. crustá-
ceos e alguns pratos a base de
carne (filei mignon. a 4 mil). O
pescado ê super-fresco e o preparo
adequado a cada tipo diferente O
sucesso dos domingos e o "Vatapá
a Baiana" (2.500) O "Peixe a Brasi-
teira" com pirão e molho de cama-
rões custa CrS 4 500.00 A lagosta
(de 500 grs i. pieoarada de vanas
mane»ras. fica em tomo de 8 mil

Em alguns restaurantes ja a ven-
dem por 12 mil. "Sardinha fresca
portuguesa" assada, servida com
batatas e pimentões — 4 mil. Como
entrada. "Patinhas de Caranguejo"
vindas do Ceara, à milaneza au
sauce tartare. a 1 mil a porção de 6
e a "Casquinha 

de Siri" a 800 — 6
As porções do Real sào fartas e òào
para dois. GonçaMnho. o vinho da
casa. e vendido por 1 mil a jarra e
700 a meia iarra. As sobremesas,
doces caseiros, tortas e frutas da
época, custam em média 500 cru-
zeiros Motivos mannhos à parede
e o mar em frente, visto dos jane-
íões. Tem embalagem própria para
viagem, aceitam todos os cartões e
Cheques especiais O estaciona
mento ê no caíçadâo em frente

Laura (Fabns


