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No Caju, um eased lembra os seus mortos com preces± chord e/Lores
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l Leandro ainda chora, quando fa^a na Se'le^ao, man rnelhorou:

I bateu bola na casa dos pain, em Cabo Frio, e deveficar mate alegre

I hoje, quatido sua nuiUier e o filho chegarem do Rio. (Pagina 18)
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Finados no Rio

leva 1 milhão

aos cemitérios

Os dois principais cemitérios da
cidade — o São João Batista, em
Botafogo, e o São Francisco Xavier,
no Caju — receberam 1 milhão 150 mil
pessoas, de acordo com a Santa Casa
da Misericórdia, que foram homena-
gear a memória de seus mortos. No
São João Batista, a sepultura mais
visitada foi a da menina Odetinha,
morta em 1939 e a quem se atribuem
milagres.

Em São Paulo, aproximadamente
3 milhões de pessoas foram aos
21 cemitérios municipais e aos seis
particulares. No Gethsemani, o
Cardeal D Paulo Evaristo Arns re-
zou missa dc Finados e fez apelo con-
tra a violência. Em São Caetano
do Sul, São Paulo, centenas visi-
taram o túmulo de Thalita, oito me-
ses, e sua mãe Laura, mortas segunda-
feira no assalto a um banco. (Página 7)

Empresário não

quer 
feriado no

meio da semana

O feriado do Dia de Finados, numa
quarta-feira, reabriu um velho debate
aos empresários brasileiros. Eles se
queixam dos prejuízos que sofrem, por
causa dos dias enforcados pelos trabalha-
dores, e defendem a transferência dos
feriados do meio de semana para segun-
da ou sexta-feira — como prevê projeto
em tramitação no Congresso.

A opinião dos empresários é quase
unânime: num momento de crise, como
o atual, a melhor saída é trabalhar mais.
Assim, ganham as empresas, que fa-
turam mais, e os governos, que arreca-
dam mais. No serviço público, muita
gente emendou o feriado do Dia
do Funcionário Público (28 de ou-
tubro) com o de Finados e só volta ao
trabalho na próxima semana. (Página 4)

Detetive bebe,

não paga 
e dá

tiro em mulher

O detetive Vicente Soriano de Oli-
veira. da Delegacia de Homicídios, foi
preso em flagrante por tentativa de ho-
micídio: bebeu numa padaria de Casca-
dura, não quis pagar e. após discutir com
a dona, Maria Angela Francisco Dias, 55
anos, deu-lhe cinco tiros. Um pegou no
ombro da mulher. Uma radiopatrulha
salvou-o de ser linchado por 200 pessoas.

Na 28* Delegacia, em Campinho, o
detetive, 34 anos c oito de polícia,
disse que estava brincando quando se
negou a pagar a conta e que atirou
"só 

para intimidar". Disse ainda
que usava um carro da Delegacia de
Homicídios porque acabara de deixar o
serviço, mas ontem náo houve expedien-
te naquela delegacia. Oliveira está
no xadrez do Ponto Zero. (Página 12)

Rio faz plano

para 
carnaval

de seis dias

O carnaval carioca de 1984 vai ganhar
mais um dia, a sexta-feira — quando os
blocos de enredo desfilarão inaugurando
a Passarela do Samba — e é provável
que cubra uma semana inteira. Np sábado
após o carnaval, as quatro escolas que
vencerem o desfile tradicional, domingo
e segunda-feira, disputarão entre si um
superconcurso.

O plano foi exposto pelo Prefeito Ja-
mil Haddad, que aproveitou o feriado para
visitar as obras da Marquês de Sapucaí.
cujos operários não tiveram folga. Os
pilares que sustentarão as arquiban-
cadas adiantaram-se à previsão do cro-
nograma. Foi garantido ao Prefeito que
a obra básica do carnaval de 84 esta-
rá pronta em 10 de fevereiro. (Página 6)

Cario» Hungria

FMI 
pede 

esclarecimento

sobre inflação expurgada para 
o 2 065

EUA devolvem a

Cuba 67 presos

em Granada

Os Estados Unidos repatriaram pa-
ra Cuba os primeiros 67 dos cerca de
800 cubanos que estavam em Grana-
da, invadida dia 25. Foram 10 médicos
e 57 feridos sem gravidade, incluindo
oito mulheres e três crianças, disse o
porta-voz do Departamento de Esta-
do, John Hughes. As negociações so-
bre demais feridos, mortos e presos
continuam.

Capitaneados pelo porta-aviões
America, nove navios zarparam em
exercício no Caribe, no que é "uma

advertência ao Presidente Fidel Cas-
tro", de acordo com um funcionário
do Pentágono. Sir Paul Scoon. posto
no poder de Granada por Washington,
expulsou os diplomatas russos e cuba-
nos e mandou marines cercarem as
Embaixadas. Cuba disse que os di-
plomatas só saem à força. (Página 8)

Ivete deseja

votos do PTB

Alarmado com a inflação brasileira, que
atingiu quase 200% nos últimos 12 meses, um

graduado funcionário do FMI telefonou para
a Fundação Getúlio Vargas e pediu esclareci-
mentos sobre o cálculo do índice real e
do expurgado. O recado foi claro; ao FMI
só interessa a taxa que reflete a realida-
de dos preços.

Emoora a taxa de inflação não seja uma
meta a ser cumprida no acordo com o FMI, a
projeção de 152% para este ano é fundamen-
tal para o cálculo ao déficit público acertado
na terceira Carta de Intenção. O assessor
especial do Ministério do Planejamento,
Akihiro Ikeda, disse aue o acordo será
cumprido e que será adotada uma política
monetária altamente restritiva até dezembro.

O presidente do Banco Central, Afonso
Celso Pastore, afirmou, em Washington, que
a alta taxa de inflação brasileira não de-
verá prejudicar as conversações com o FMI.
Pastore foi explicar ao Governo americano
e ao Fundo Monetário que o Brasil pretende
cumprir as metas econômicas acertadas.
Aos jornalistas, disse que está tudo bem.

Antes de viajar a Washington, Pastore
reuniu-se com o comitê de bancos credo-
res, em Nova Iorque, na tentativa de acer-
tar um empréstimo de 6 bilhões 500 mi-
lhóes de dólares. O coordenador da nego-
ciaçáo, William Rhodes, disse que até
o final da semana espera conseguir dos
bancos credores compromisso de novos re-
cursos. (Negócios & Finanças, página 13)
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Os 58 soldados franceses nwrtos mun atentado em Beirute são honrados

nos Invalides, em cerimônia com a presença de Mitterrand (Página 9)

Leandro ainda chora, quando fala na Seleção, mas melhorou:

bateu bola na casa dos pais, em Cabo Frio, e deve ficar mais alegre

hoje, quando sua nuiUier e o filho chegarem do Rio. (Página 18)

Uma encosta ameaça soterrar a igreja,
o clube, o posto de gasolina, o banco e
a garagem de ônibus de Pedro do Rio,

em Petrópolis (Página 6)

A Feira da Providência começa ao
meio-dia, no Riocentro, com produtos

estrangeiros a bom preço, artigos e
comidas típicas brasileiras. (Página 5)

A presidente do PTB. Deputada he-
te Vargas, proporá o fechamento de
questáo pela aprovação do Decreto-Lei
2 065, na reunião do Diretório Nacional
de seu Partido marcada para sábado. A
informação é de um assessor de Ivete.
De acordo com o informante ela tem
conversado por telefone com o Ministro
do Planejamento, Delfim Netto, e com o
Deputado Nelson Marchezan.

Para pedir o fechamento de questão,
antecipou o assessor, a presidente do
PTB dirá aos membros do Diretório que
a alternativa é aprovar a nova política
salarial, estabelecida pelo 2 065, ou
permitir que a economia entre em colap-
so. Dirá, também, que a rejeição
do decreto criará risco para o abasteci-
mento de petróleo ao pais. (Página 3)

Polícia tenta

livrar ônibus

dos ladrões

Para tentar acabar com os assaltos a
ônibus no Rio. Niterói e Baixada Flumi-
nense, a policia inicia a qualquer mo-
mento a Operação Ônibus: quase 500
detetives e PMs, utilizando pelo menos
50 veículos, vigiarão terminais e revista-
ráo passageiros durante viagens, para
não atrasar ninguém, nem prejudicar o
trânsito.

O Secretário de Polícia Judiciária,
Arnaldo Campana, declarou que o obje-
tivo é "expurgar os maus elementos dos
ônibus, para a tranqüilidade dos passa-
geiros". Acrescentou que recomendou
aos policiais 

"urbanidade e serenidade
nas operações". O delegado evitou dar
maiores detalhes, mas se sabe que a PM
utilizará detetores de metais. (Página 5)

Giulite fala

de Seleção com

Jorge Vieira

O presidente da CBF. Giulite Couti-
nho, tem jantar marcado com Jorge
Vieira, na próxima semana. Vai convi-
dá-lo a substituir Carlos Alberto Parrei-
ra como técnico da Seleção Brasileira. A
escolha de Jorge Vieira acabaria com a
disputa entre Rio e São Paulo pelo
comando da Seleção: e um técnico cario-
ca que treina atualmente o Corintians.

Parreira, que tem excelente proposta
da Arábia Saudita, definiu a escalação
da Seleção para o jogo de amanhã,
contra o Uruguai, em Salvador: China
foi mantido como cabeça-de-área e
Tita jogará na ponta direita, no lu-
gar de Renato, do São Paulo. No trei-
no técnico, pela manhã, Sócrates, Ro-
berto e Tita tiveram o melhor aprovei-
lamento nos chutes em gol. (Página 18)
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I bateu bola na casa dos pais, em Cabo Frio, e deve ficar mais alegre
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Finados no Rio

leva 1 milhão

aos cemitérios

Os dois principais cemitérios da
cidade — o São João Batista, em
Botafogo, e o São Francisco Xavier,
no Caju — receberam 1 milhão 150 mil
pessoas, de acordo com a Santa Casa
da Misericórdia, que foram homena-
gear a memória de seus mortos. No
São João Batista, a sepultura mais
visitada foi a da menina Odetinha,
morta em 1939 e a quem se atribuem
milagres.

Em São Paulo, aproximadamente
3 milhões de pessoas foram aos
21 cemitérios municipais e aos seis
particulares. No Gethsemani, o
Cardeal D Paulo Evaristo Arns re-
zou missa de Finados e fez apelo con-
tra a violência. Em São Caetano
do Sul, São Paulo, centenas visi-
taram o túmulo de Thalita, oito me-
ses, e sua mãe Laura. mortas segunda-
feira no assalto a um banco. (Página 7)
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EUA anunciam

saída de tropas

de Granada

As tropas americanas começam a
deixar Granada hoje, anunciou o Seac-
tário da Defesa dos Estados Unidos,
Caspar Weinberger, depois de informar
ao Presidente Reágan que não ocOirem
mais combates na ilha desde terça-feira.
Com a retirada da brigada da 82° Divi-
são Aerotransportada do Exército, hoje.
permanecerão em Granada ainda 2 mil
50<) soldados americanos. Weinberger
não disse quando se dará a retirada total.

Os primeiros 67 dos quase 700 cuba-
nos presos em Granada foram recebi-
dos em Havana pelo Presidente Fidel
Castro (10 médicos e 57 feridos). Em
Saint George's. a Embaixada de ( uba
continua cercada por tropas americanas
após esgotarem-se as 2-+h para que seus
diplomatas deixassem o país. Eles se
recusam a sair enquanto os demais cuba-
nos não forem repatriados. (Página 8)

A Feira da Providência começa ao
rfteio-dia, no Riocentro, com produtos

estrangeiros a bom preço, artigos e
comidas típicas brasileiras. (Página 5)
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Empresário não

quer 
feriado no

meio da semana

0 feriado do Dia de Finados, numa
quarta-feira, reabriu um velho debate
dos empresários brasileiros. Eles se
queixam dos prejuízos que sofrem, por
causa dos dias enforcados pelos trabalha-
dores, e defendem a transferência dos
feriados do meio de semana para sepun-
da ou sexta-feira — como prevê projeto
em tramitação no Congresso.

A opinião dos empresários é quase
unânime: num momento de crise, como
o atual, a melhor saída é trabalhar mais.
Assim, ganham as empresas, que fa-
turam mais. e os governos, que arreca-
dam mais. No serviço público, muita
gente emendou o leriado do Dia
do Funcionário Público (28 de ou-
tubro) com o de Finados e só volta ao
trabalho na próxima semana. (Página 4)

Detetive bebe,

não paga 
e dá

tiro em mulher

0 detetive Vicente Soriano de Oli-
veira, da Delegacia de Homicídios, foi
preso em flagrante por tentativa de ho-
micídio: bebeu numa padaria de Casca-
dura. não quis pagar e. após discutir com
a dona. Maria Angela Francisco Dias, 55
anos, deu-lhe cinco tiros. Um pegou no
ombro da mulher. Uma radiopatrulha
salvou-o de ser linchado por 200 pessoas.

Na 28' Delegacia, em Campinho. o
detetive, 34 anos e oito de polícia,
disse que estava brincando quando se
negou a pagar a conta e que atirou
"só 

para intimidar". Disse ainda
que usava um carro da Delegacia de
Homicídios porque acabara de deixar o
serviço, mas ontem não houve expedien-
te naquela delegacia. Oliveira está
no xadrez do Ponto Zero. (Página 12)

Rio faz plano

para 
carnaval

de sete dias

O carnaval carioca de 1984 vai ganhar
mais um dia, a sexta-feira — quando os
blocos de enredo desfilarão inaugurando
a Passarela do Samba — e é provável
que cubra uma semana inteira. No sábado
após o carnaval, as quatro escolas que
vencerem o desfile tradicional, domingo
e segunda-feira, disputarão entre si um
superconcurso.

O plano foi exposto pelo Prefeito Ja-
mil Haddàd, que aproveitou o feriado para
visitar as obras da Marquês de Sapucai,
cujos operários não tiveram folga. Os
pilares que sustentarão as arquiban-
cadas adiantaram-se à previsão do cro-
nograma. Foi garantido ao Prefeito que
a obra básica do carnaval de 84 esta-
rá pronta cm 10 de fevereiro. (Página 6)

FMI 
pede 

esclarecimento

sobre inflação expurgada para 
o 2 oós

Ivete deseja

votos do PTB

Alarmado com a inflação brasileira, que
atingiu quase 200% nos últimos 12 meses, um

graduado funcionário do FMI telefonou para
a Fundação Getúlio Vargas e pediu esclareci-
mentos sobre o cálculo do índice real e
do expurgado. O recado foi claro: ao FMI
só interessa a taxa que reflete a realida-
de dos preços

seta
i o FMI, a

pr.3_
Embora a taxa dc inflação não seja uma

a a ser cumj
projeção de 15z*7c 

jn

meta a ser cumprida no acordo com
2% para este ano é fundamen-

[ai paTra o cálculo do déficit público acertado
na terceira Carta de Intenção. O assessor
especial do Ministério do Planejamento,
Akihiro Ikeda, disse oue o acordo será
cumprido e que será adotada uma política
monetária altamente restritiva até dezembro.

O presidente do Banco Central, Afonso
Celso Pastore, afirmou, em Washington, que
a alta taxa de inflação brasileira não de-
verá prejudicar as conversações com o FMI.
Pastore foi explicar ao Governo americano
e ao Fundo Monetário que o Brasil pretende
cumprir as metas econômicas acertadas.
Aos jornalistas, disse que está tudo bem.

Antes de viajar a Washington, Pastore
reuniu-se com o comitê de bancos credo-
res, em Nova Iorque, na tentativa de acer-
tar um empréstimo de 6 bilhões 500 mi-
lhões de dólares. O coordenador da nego-
ciação, William Rhodes, disse que até
o final da semana espera conseguir dos
bancos credores compromisso de novos re-
cursos. (Negócios & Finanças, página 13)

Pari» — UPI

()s S8 soldados franceses mortos num atentado em Beirute são honrados

Invalides, em cerimônia com a presença de Mitterrand (Página 9)nos

Almif V»igo

Leandro ainda chora, quando fala na Seleção, nuts melhorou:

bateu bola na casa tios pais, em Cabo Frio, e deve ficar mais alegre

hoje, quando sua nuilher e o filho chegarem tio Rio. (Página 18)

Uma encosta ameaça soterrar a igreja,
o clube, o posto de gasolina, o baneo e
a garagem de ônibus de Pedro do Rio,

em Petrópolis. (Página 5)

A presidente do PTB, Deputada Ivc-
te Vargas, proporá o fechamento de
questão pela aprovação do Decreto-Lei
2 065. na reunião do Diretório Nacional
de seu Partido marcada para sábado. A
informação é de um assessor de Ivete.
De acordo com o informante ela tem
conversado por telefone com o Ministro
do Planejamento, Delfim Netto. e com o
Deputado Nelson Marchezan.

Para pedir o fechamento de questão,
antecipou o assessor, a presidente do
PTB uirá aos membros do Diretório que
a alternativa é aprovar a nova política
salarial, estabelecida pelo 2 065, ou
permitir que a economia entre em coiap-
so. Dirá. também, que a rejeição
do decreto criará risco para o abasteci-
mento de petróleo ao pais. (Pagina 3)

Polícia tenta

livrar ônibus

dos ladrões

Para tentar acabar com os assaltos a
ônibus no Rio, Niterói e Baixada Flumt-
nense, a polícia inicia a qualquer mo-
mento a Operação Ônibus: quase 500
detetives e PMs, utilizando pelo menos
50 veículos, vigiarão terminais e revista-
rão passageiros durante viagens, para
não atrasar ninguém, nem prejudicar o
trânsito.

O Secretário de Policia Judiciária.
Arnaldo Campana, declarou que o obje-
tivo é "expurgar os maus elementos dos
ônibus, para a tranqüilidade dos passa-
geiros". Acrescentou que recomendou
aos policiais 

"urbanidade e serenidade
nas operações". O delegado evitou dar
maiores detalhes, mas se sabe que a PM
utilizará detetores de metais. (Página 5)

Giulite fala

de Seleção com

Jorge Vieira

O presidente da CBF. Giulite Couti-
nho. tem jantar marcado com Jorge
Vieira, na próxima semana. Vai convi-
dá-lo a substituir Carlos Alberto Parrei-
ra como técnico da Seleção Brasileira. A
escolha de Jorge Vieira acabaria com a
disputa entre Rio e São Paulo pelo
comando da Seleção: é um técnico cario-
ca que treina atualmente o Corintians.

Parreira, que tem excelente proposta
da Arábia Saudita, definiu a escalaçào
da Seleção para o jogo de amanhã,
contra o Uruguai, em Salvador: China
foi mantido como cabeça-de-área e
Tita jogará na ponta direita, no lu-
gar de Renato, do São Paulo. No trei-
no técnico, pela manhã, Sócrates. Ro-
bcrio e Tita tiveram o melhor aprovei-
tamento nos chutes em gol. (Página 18)
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r'Coluna 
do Castcllo

Vista sobre a

situação externa

Brasília — O Presidente Figueiredo passa-
rá seis dias em visita a cinco países da África
Central e Ocidental com o objetivo de retribuir
visitas de dirigentes de países africanos e de
incentivar trocas comerciais e assistência
cultural. O diretor da Cacex, Sr Carlos Viaca-
va, intcgrar.1 a comitiva presidencial com o
propósito de promover acordos com a Nigéria
e a Argélia visando ao incentivo das trocas
comerciais.

A Nigéria é o principal parceiro comercial
do Brasil na África, embora nos últimos dois
anos tenha reduzido suas importações de pro-
dutos brasileiros em funçáo das dificuldades de
troca decorrentes da situação mundial. O co-
mércio bilateral já andou por volta de l bilhão
de dólares, caindo para a metade, mas há
perspectivas de restabelecer os níveis anterio-
res mediante a troca de óleo por manufatura-
dos brasileiros. Os manufaturados cobrem
95% da nossa pauta de exportação para a
Nigéria.

Também a Argélia fornece óleo ao Brasil,.
embora tenha havido dificuldades recentes no
fluxo de exportações brasileiras para esse país.
Essas dificuldades estão sendo removidas e
espera-se novo incremento das relações entre
as duas nações. A Argélia, como se sabe, foi o
primeiro país africano a abrir oportunidades a
empresas brasileiras de serviços que ali reali-
zam diversos projetos e obras.

Politicamente esses países se distinguem.
A Nigéria esforça-se por organizar-se federati-
vãmente e manter o padrão de uma República
democrática presidencialista. Embora oriunda
da área de influência inglesa, o parlamentaris-
mo foi substituído em processo revolucionário.
A Argélia é um país socialista, mas rigorosa-
mente não alinhado em política internacional e
suas relações com o Brasil tendem a se desen-
volver quando o país está na proximidade de
completar 20 anos de sua independência.

As demais visitas do Presidente Figueire-
do terão sentido mais cultural do que econômi-
co. No Senegal ele retribuirá visita do Presi-
dente Senghor e em Guiné Bissau c Cabo
Verde atenderá aos interesses desses países em
estimular o intercâmbio cultural com o Brasil.
São duas nações de língua portuguesa e rece-
bem bolsas de estudo e outros incentivos do
Brasil em matéria cultural. A carência de
recursos tem limitado essa assistência, que será
proximamente incentivada no interesse mútuo.
Guiné Bissau foi o primeiro país que, depois da
sua emancipação, recebeu a visita do Presiden-
te de Portugal. Internamente ambas as nações
são de organização socialista mas sem alinha-
mento com os dois grandes blocos de poder.

O Presidente limitou sua viagem a essas
visitas não só pela escassez de tempo em vista
dos problemas internos com que se defronta
seu Governo como também pela inoportunida-
de de uma visita neste momento a países como
Angola, militarmente assistida por contingen-
tes cubanos, embora não haja qualquer dificul-
dade especial nas relações entre os dois países,

Granada e Suriname

A invasão e ocupação de Granada pôs em
íclevo a política do Itamarati em relação ao
Suriname, nação na qual se assinalava também
penetração política, econômica e militar de
Cuba. O Governo brasileiro deu um tratamen-
to especial a esse vizinho do Extremo Norte,
despachando, como emissário para avaliação
da possibilidade de convivência e acordo, o
GeneraJ Danilo Venturini. Desse contacto,
nasceram melhores relações entre os dois pai-
ses, com oferta de ajuda brasileira ao Governo
do Coronel Boutherse.

Agora, depois da invasão de Granada,
Boutherse despachou de volta o Embaixador
de Cuba. Os Estados Unidos, no exame da
situação do Suriname, haviam optado pela
avaliação holandesa e manifestado preocupa-
çáo com a avaliação brasileira e seus desdobra-
mentos.
No Oriente Médio

No Oriente Médio há realmente propostas
do Irã de financiamento da indústria bélica e
de outros investimentos no Brasil. Sem embar-
go de recentes acordos econômicos que melho-
ram o intercâmbio entre os dois países, o
Itamarati não estimula o novo passo que auto-
ridades iranianas estariam pretendendo dar
com apoio interno no Brasil de certas áreas do
Governo.

O acordo brasileiro com o Iraque para
fornecimento de armas é anterior à guerra e,
depois que essa irrompeu, seria fora das nor-
mas que se fornecessem armas às duas partes
em conflito. O Iraque, por outro lado, junta-
mente com a Arábia Saudita, foi o primeiro
país do Oriente Médio que se prontificou a
atender as necessidades nacionais de petróleo.
Seus compromissos com a Petrobrás conti-
nuam a ser atendidos. Quanto à troca comer-
cia], o Brasil continua a importar certa quanti-
dade de óleo do Irã e a vender-lhe possível-
mente mais produtos do que vende ao Iraque.
O Cone Sul

Para ficar na faixa internacional, há ine-
quívoca satisfação brasileira com a eleição na
Argentina e seu resultado. Trata-se de episó-
dio que pode estimular a implantação do
projeto do Presidente Figueiredo e, se ambos
os países complementarem seu processo demo-
crático. admitem peritos no Cone Sul que um
terceiro país passaria proximamente por trans-
formações institucionais.

Carlos Cáatello Branco
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AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 024/83

Objeto: Aquisição de Fitas Impressoras
para máquinas eletrônicas "Data-

tronic".
Data de Habilitação: até o dia 29/1-1/83.
Data de Licitação: dia 06/12/83 às 9:30
horas.
Informações e fornecimento do edital: na
CPUDEMAG/POLO/SP, no horário comer-
ciai — Praça da Sé, 111 — 6o andar, sala
605, tel: (011) 36.9752, em São Paulo.
COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇAO/DEMAG/POLO/SP.

(P

Ouem poupa na Caixa esta com mais.

Nilo aniversariou

f e hoje faz exames

São Paulo — Com um bolo, fciio a seu pedido e
servido a médicos e enfermeiros que o assistem desde que
foi internado há três semanas no Instituto do Coração. o
presidente do Congresso, Senador Nilo Coelho (PDS-PE),
comemorou, ontem, 62 anos. Hoje, às 11 h, ele inicia o
exame de cineangiocoronariografia que determinará se
precisa submeter-se ou nâo a uma cirurgia para a colocação
de pontes de safena.

O Senador passou seu aniversário em companhia da
mulher, Dona Tereza, das três filhas. Carolina. Alice e
Luciana, de alguns irmãos e outros poucos parentes. Seus
familiares receberam a visita, ontem, do ex-secretário-
geral do PDS, Deputado Prisco Viana (BA), mas nâo
houve exceção ninguém foi recebido pelo Senador.

DIMPUS IfítZ!

Era só o que faltava!
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21:30 - NOVA EDIÇÃO DA ENTREVISTA

COM MARCELLO MASTROIANNI

22:30
Roy Scheider, Britt Ekland e Patrick 0'Neal

4 
SHERLOCK HOLMES EM NOVA IORQUE

SEXTA 21:30 R°9er Moore, John Huston e Charlotte Rampling

5

SÁBADO

6

DOMINGO

20:30 - A MAGIA DA DANÇA
Apresentado por Margot Fonteyn

21:30 - O CÉU É TESTEMUNHA
Direção: John Huston. Com Débora Kerr e Robert Mitchum

20:00 • CHARL1E, O TRAMBIQUEIRO

22:00 OS BRASILEIROS

ai)iaa niÁl Uma conversa inteligente
40:uu ¦ Ul ALUuU com gente inteligente
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Miami, Caribe. Nordeste

com o Bohème,

em 5 vezes sem 
juros:

Você merece uma
viagem como esta Voei sai
do Brasil de avião em 25 de
novembro com destinou Miarm. Fiea 4 dias por Iai e pode dar uma chegada
à Disneyworld e Epcot("enter )"e depois embarca
no Bohème.

Seus sonhos estão apenas
começando. Você vai paraPuertoPlaU (Rep.
Dominicana). San Juan(Puerto Kicol.Sl.Croix

< Ilhas Virgens i. Fort-de-France (Martinique),
Bridgetown t Barbados i.
Passa pelo nordestebrasileiro: Fortaleza.
Maceió. Salvador, e chegano Rio de Janeiru em 15 de
dezembro.

Sâo lfidias de descon-tração absoluta, a bordo deum verdadeiro hotel
5 estrelas

Para realizar este sonhovocê nâo precisa pagar
¦71Conjufte avu ag*nt«r d# vtof «n* ou a

caro paga em 5 vezes, sem
juros, ou com amplo finan
ciamento Existe facilidade
maior do que esta'1

Com fechamento de câmbio

Preços
a partir de US| 1.740,00

tparte marítima 1
Mio de Janrirrt Av RJoBranco, 1562»* and -Saia 2*3> Fones 262 4723 r
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PDT deixa de convocar um

suplente e Brizóia fica

40 dias sem poder de veto
No seu último encontro com a bancada estadual do

PDT, segunda-feira passada, o Governador Leonel Brizola
estranhou a náo convocação imediata do suplente Amadeu
Rocha para o lugar do Deputado Afonso Celso Nogueira
Monteiro, que sofreu um acidente de carro e está afastado
das atividades parlamentares.

A informação foi dada por um dirigente nacional do
partido, presente à reunião, que não quis ser identificado.
Segundo ele. Brizola cobrou providências do presidente da
Assembléia, Paulo Ribeiro, sob a alegação de que estava à
mercê de seus opositores, porque com um deputado a
menos o PDT não tinha condições sequer para garantir a
aprovação de seus vetos.

O BALANÇO
É desfavorável ao Governa-

dor, em todos os sentidos, o
balanço da Assembléia Legisla-
tiva. O PDT, que elegeu 24
deputados, garantiu o poder de
veto — o terço exato num pie-
nário com 70 representantes —
mas não conseguiu garantir a
Brizola nenhuma vitória im-
portante no corrente ano. Para
aprovar, por exemplo, o nome
do médico e ex-deputado cas-
sado Jamil Haddad para a Pre-
feitura do Rio, o Governador
teve de receber um crédito de
confiança, hoje desfeito, do
presidente do PDS, Moreira
Franco.

Com a segunda bancada da
Assembléia, depois da do
PDT, o PDS — 21 parlamenta-
res — náo chega, no entanto, a
decidir as votações no Legisla-
tivo do Estado. O fiel de balan-
ça acabou sendo o PDMB, que
com seus 16 representantes po-
de fazer o que quiser na As-
sembléia, aliando-se ora com o
PDT. ora com o PDS. O PTB
com sete parlamentares e o PT
com apenas dois náo influem
no jogo político que tem o
Legislativo do Estado como
palco.

Dos 24 integrantes da banca-
da do PDT, o Deputado Alei-
des Fonseca está rompido com
o Governador. Mas o Depu-
tado Romualdo Carrasco, do
PTB, por decisão própria — e

sem nenhum acordo com o Pa-
lácio Guanabara — resolveu
substituir Fonseca para que
Brizola náo perdesse o seu po-
der de veto. A cortesia de Car-
rasco perdeu, porém, sua razáo
de ser, há 40 dias. com a doen-
ça do Deputado Afonso Celso
e a náo-convocaçáo do suplen-
te Amadeu Rocha.
IRRITAÇÃO

Brizola. de acordo com o
dirigente nacional do PDT que
assistiu à reuniáo da bancada
estadual do partido, na última
segunda-feira, chegou a se irri-
tar com a náo-convocaçáo de
Amadeu Rocha. Chegou a afir-
mar, de acordo com o infor-
mante, que o PDT precisava,
sempre que possível, promover
a rotatividade de seus quadros.

Hoje é que o PDT decidirá
se convoca ou náo o suplente
Amadeu Rocha, que exerce,
desde 15 de março, o cargo de
Subsecretário de Administra-
çáo. Por insistência do Depu-
tado Mariano Gonçalves, vice-
líder da bancada, o presidente
da Assembléia. Paulo Ribeiro,
irá à casa do Deputado Afonso
Celso para saber se ele tem ou
náo condições de reassumir
imediatamente o mandato. Sc
Afonso ainda necessitar de um
período, por pequeno que seja.
para completar sua recupera-
çáo. o suplente será então con-
vocado.

PMDB do

apoiar o
O Deputado estadual Gil-

berto Rodrigues (PMDB) dis-
se, ontem, que vai sugerir hoje.
cm reuniáo da sua bancada,
que ela suspenda os entendi-
mentos que vem mantendo
com o Governador Leonel Bri-
zola, visando a aprovação das
mensagens que regulamentam
a criação das novas Secretarias
de Estado e a proposta orça-
mentária para 1984.

Segundo Gilberto, as banca-
das oposicionistas na Assem-
bléia Legislativa correm o risco
de serem consideradas fisioló-
gicas, se fizerem um acordo
com Brizola e aprovarem inte-

Marchezan é

lembrado

para Vice
Porto Alegre — O Deputado

Aírton Vargas, da bancada es-
tadual do PDS, levou ao Dire-
tóno Regional do partido pro-
posta para que ele, acima das
correntes que o compõem, de-
fenda o lançamento da candi-
datura do atual líder do Gover-
no, Nélson Marchezan. a Vice-
Presidente da República.

Segundo Vargas. "Marche-
zan é hoje um nome nacional"
que pode. segundo ele, "se
igualar a todos os líderes do
PDS que estáo sendo lembra-
dos para a Vice-Prestdéncia em
diferentes regiões do país".

Cruzeiros no

Funchal
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Era só o que faltava!

NATAL a BORDO
DE 18 A 27 DE DEZEMBRO 83

SANTOS RIO SALVADOR VITÓRIA
\

¦ DESOE1MO

abreu
¦ RIO SANTOS ¦

NATAL
Abreu quer proporcionar-lhe um Natal Familiar,
con lort ata I, d i varl Ido, repouaanta a dMcontrwdo.
O FUNCHAL iam todo* oa requlaltoa para luar do
aau NATAL algo diferente, Ineaquecivel a feliz.
Você tru a Família, Abreu otaiaca a Faftal
Cala bem tradicional.
Aproveita! Os preço* skocomldativo* a ainda tem
Oetconto.
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UNICEF
UNITED NAT10NS CHILDREN S FUND

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA
ESCRITÓRIO DO REPRESENTANTE DO UNICEF NO BRASíL"STANDS DE RUA"

Período de funcionamento: 1*/11 a 31.12/1983
1) Praia de Botafogo — Em frente a Fundação Getulio

Vargas
Rio Sul Shopping Center (Interior do Hall do 2* andar)— Botafogo
Pça Antero da Ouental (Leblon)

4I Pça. General Otôrio (Ipanema)
6) Pça. N S. da Paj (Ipanema)
6) Avda N S de Copacabana c- Figueiredo Magalhiei

(Copacabana)
7) Em frente a Galena Veneacai (Copacabana)
8) Largo do Machado ICateta)
9) Largo da Carioca (na» proximidade» do Met'6) —

Centro
10) Rua Sele de Setembro ti Quitanda (Calçadào) — Centro
11) Rua S4o José cI Quitanda (Caiçadáol — Centro
12) Rua Uruguaíena b Ouvidor (Celçediol — Centro
13) Rua Dia» da Cruj. em frente ao n* 92 (Caiçadéo) —

Mííe'
14) Avda Edgard Romero. em frente ao n* 64 (Ceiçadéo) —

Madureira
15) Pça Saet» Peta (Tijuca) (P

Rio teme

Governo
gralmente as mensagens, pois
vários dos seus representantes
já se manifestaram contra al-
guns pontos que estáo incluídos
nelas, como a criação das Se-
cretarias de Promoção Social e
de Desenvolvimento para a
Região Metropolitana.

O parlamentar, que é um
dos mais ferrenhos opositores
do Governo estadual, acha que
só se deveria buscar um enten-
dimento com o Governador
após a votação das mensagens,
pois entende que ele só está
acenando com a proposta de
participação no seu Governo
pata aprová-las.

Maceió

demite por
concurso

Maceió — O Prefeito José
Bandeira propôs a realização
de um concurso para demitir 2
mil funcionários contratados
no ano eleitoral e julgados ex-
cedentes. O excesso de contra-
tações, segundo ele, levou a
Prefeitura de Maceió a uma
crise financeira sem preceden-
tes: arrecada cerca de Cr$ 500
milhões por més e tem uma
folha de pagamento de pessoal
de CrS 1 bilhão.

Ao todo foram 4 mil 305
contratos de trabalho firmados
no período de janeiro a maio
de 82. Na maioria, foram con-
tratados professores de primei-
ro grau, o que provocou o
excesso de 17 mil horas/aulas
semanais e um problema sério
para o Governo: ninguém rece-
beu o 13° salário referente ao
ano passado e os salários estáo
congelados desde abril, além
de atrasados nos últimos dois
meses. Em represália, os pro-
fessores decretaram greve e já
acamparam em frente ao Pala-
cio do Governo.

A proposta do Prefeito para
realização de concurso interno,
com o objetivo de demitir 2 mil
funcionários, está provocando
uma divisáo do PDS. O Depu-
tado federal Fernando Coík»
de Mello (PDS), mais votado
no pleito passado, patrocinou
na sua gestão como Prefeito da
capital, até 14 de maio do ano
passado, a maior parte dessas
contratações e nâo aprova ne-
nhuma proposta, para sotucio-
nar a crise financeira no Muni-
cípio. que implique demissões
ou rcduçio de salários.

O Prefeito José Bandeira
afirma não existir outra solu-
çáo. porque a Prefeitura neces-
sita, para regularizar o paga-
mento do seu pessoal, de uma
ajuda estimada em CrS 3 bi
Ihões 500 milhões e, ainda as-
sun. teru de ticar recebendo
por més uma oomplcmentaçâo
de CrS 500 milhões, na folha,
até o proximo reajuste salarial

21:30 - NOVA EDIQAO DA E NT RE VI ST A

COM MARCELLO MASTROIANNI

22:30-STILETTO

HOJE Roy Scheider, Britt Ekland e Patrick O'Neal |
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20:30 • A MAGIA DA DANQA
Apresentado por Margot Fonteyn

IHH 21:30 - O CEU E TESTEMUNHA

SABAD0 Direqao: John Huston. Com Debora Kerr e Robert Mitchum
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Ivete vai 
propor 

ao PTB fechar 
questão pelo 

2 065

Nao Paulo —- A presidente nacional do
PTB. Deputada Ivetc V argas (SP), vai propor
que o Diretório Nacional do Partido, na reu-
niáo do próximo sábado, cm Sáo Paulo, feche
questão a favor da aprovação do Decreto-Lei 2
ÍK>5 A informação foi dada ontem por um
assessor, que revelou que Ivete tem mantido
contatos, por telefone, com o líder do PDS na
Câmara, Deputado Nelson Marchezan (RS), o
Ministro do Planejamento Delfim Neto c ou-
tros membros do Governo.

Ao pedir o fechamento de questão na
reunião do Diretório, Ivete argumentará, se-
gundo seu assessor, que ou se aprova o Deere-
to 2 065 ou o país entra cm parafuso e será o
caos Argumentará, ainda, que há riscos de
que. com a rejeição do 2 065, o petróleo iá
embarcado para o Brasil retorne a seus locais
de origem '

Imprevisível
O Deputado Farabulini Júnior (PTB-SP)

prometeu ir à reunião do Diretório Nacional' para brigar e lutar até o fim" contra o
fechamento de questão. Justificou sua posição
afirmando que o programa do PTB determina
a defesa dos interesses do trabalhador c o
Decreto 2 065 impõe novo arrocho salarial.

Segundo Farabulini Júnior, na bancada de
13 deputados federais do PTB, três votarão
contra o 2 065 — ele e os Deputados Mendes
Botelho (SP) e Jorge Cury (RJ), ele não sabe
qual a posição do Deputado Roberto Jefferson
(RJ), mas admitiu que os outros nove votarão
a favor:

Francisco Studart. Celso Peçanha e Fer-

nando de Carvalho, do Rio de Janeiro. Kete
Vargas. Ricardo Ribeiro. Gastone Righi,
Mendonça Falcão, Nelson do Carmo e Moacir
Franco, de São Paulo.

O vice-líder Gastone Riphi excluiu-se da
relação dos petebistas favoráveis ao 2.065 e
disse ter conhecimento de que, além dele,
outros votarão contra o decreto os Deputados
Mendes Botelho, Jorge Cury, Farabulini Jii-
nior e Roberto Jefferson

Acentuou que, embora a maioria dos
deputados federais — oito contra cinco — seja
favorável ao 2.065, o resultado da reunião de
sábado é imprevisível, porque, dos 70 mem-
bros do Diretório, apenas três são deputados
— Ivete Vargas, Ricardo Ribeiro e Jorge
Cury Os outros 67 membros, prosseguiu Gas-
tone, são de diversos Estados, não tem vincu-
los com os deputados federais — eleitos ape-
nas pelo Rio e São Paulo — e podem reservar
surpresas, porque tentaram eleger-se ano pas-
sado, e o tentarão nas próximas eleições,
fazendo campanha como candidatos de oposi-
çáo. Ele observou, contudo, que a Deputada
Ivete Vargas conhece pessoalmente cada um
desses 67 integrantes c, por isso, tem relativo
controle sobre o Diretório.

Na opinião do Deputado Gastone Righi, o
PTB deveria deixar a questão em aberto, para
que cada deputado votasse de acordo com sua
consciência. Ele lembrou que há parlamenta-
res no PMDB também favoráveis ao 2.065 mas
que. "numa posição cômoda, vão deitar e
rolar", podendo dar-se ao luxo de dizer que
são contra porque os votos do PTB garantirão
a aprovação do decreto.

Pratini quer combate a gastos
ArquivoPorto Alegre — O Deputado Pratini de

Moraes (PDS-RS), integrante da Comissão dos
11 que forneceu sugestões para a elaboração
da política salarial em tramitação no Congres-
so, afirmou que a prioridade do Governo
deveria ser " cuidar do maior problema deste
pais, que são os gastos públicos". Manifestou-
se favorável á elevação de impostos sobre
operações financeiras e disse que "aumentar o
Imposto de Renda sobre salários não resolverá
nada".

Ao comentar o Decreto-Lei 2065. Pratini
de Moraes declarou que a perspectiva de
aumento do ICM de 8 para 10% "é um com ite
à sonegação, como qualquer outro aumento de
imposto." Salientou que a medida" terá reper-
cussões inflacionárias imediatas e representa
um aumento da taxação dos assalariados de
menor renda, porque corno o ICM é um
imposto indireto, se refletirá na renda dos que
têm menor poder aquisitivo."

Na sua opinião, o Decreto 2065 tem refle-
vos negativos principalmente "no que tange á
área salarial, o que foi objeto de debates entre
o Governo e o PDS e resultou numa certa
melhoria na sua composição". Segundo ele. o
2065 representa um certo achatamento sala-

17/8/83.
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Pratini de Moraes
rial na classe média, porém mais suave do que
previa o Decreto 2064".

Pratini de Moraes disse que o Governo, ao
tomar medidas corretivas do desempenho das
estatais, acaba atingindo "também o setor

.privado, que não precisa de lei salarial c que
pode, através de mecanismos normais de mer-
cado, resolver os problemas de seus pagamen-
tos a funcionários'1. Observou que "é inútil
pensar que poderemos reequilibrar as finanças
nacionais apenas aumentando impostos".

Marchezan já convocou o PDS
Brasília — O líder do PDS na Câmara,

Nelson Marchezan, já convocou os 235 depu-
tados de sua bancada para a discussão e
votação do Decreto 2 065 nos dias 9 e 10. Pela
manhã, ele ligou para dois deputados (Francis-
co Benjamim e Pedro Colim) que estão em
Nova Iorque e confirmou encontro com a
presidente do PTB, Ivete Vargas, em São
Paulo, domingo. No final da tarde, estava
confiante na aprovação do 2 065 antes do dia
18, quando se realizará a assembiéia-geral do
Fundo Monetário Internacional.

O apoio do PTB será dado ao PDS para
aprovação do decreto, segundo reconheceu,
indignado, o Deputado Jorge Koury (PTB-
RJ), citando nomes. Koury informou que
Ivete Vargas, "já fez todas as manobras neccs-
sánas para fechar questão em favor do Dccre-

to 2 065 na reunião do Diretório Nacional do
Partido, sábado". Ele, porém, garantiu que
não aprovará a diretriz partidária e votará
contra o decreto-lei. desafiando a direção do
PTB a lhe cassar o mandato.

Jorge Koury acha que o PDS terá, no
entanto, a maioria dos votos do PTB. "Estão
comprometidos com o Governo", segundo
ele, os Deputados Celso Peçanha, Ivete Var-
gas, Ricardo Ribeiro, Francisco Studart, Moa-
cyr Franco e Nélson do Carmo. Já os Depu-
tados Mendes Botelho. Gastone Righi e Ro-
berto Jeferson estão indecisos, mas Koury
garantiu:"Eu e o Farabulini Júnior (SP) somos
contrários e não apoiaremos o decreto".

Ele acusou o Deputado Celso Peçanha de"ter empregado filhos cm troca do apoio ao
PDS" e lamentou ter ajudado a entrega da
sigla PTB à Deputada Ivete Vargas.

-Congresso vota tributos dia 23-

Brasília — Uma mobilização maior dc
que a obtida nas votações dos Decretos
Leis 2 024 e 2 045. sobre política salarial, c
o que espera o Senador Carlos Chiarelli
(PDS-RS), no próximo dia 27. Nesse dia. o
Congresso apreciará o substitutivo do Se-
nador Passos Porto (PDS-SE) a quatro
propostas de emenda constitucional sobre
reforma tributária — dos Senadores Chia-
relli, Affonso Camargo (PMDB-PR) e
Marco Maciel (PDS-PE) e do Deputado
Paulo Lustosa (PDS-CE)

A matéria seria votada nas próximas
quarta e quinta-feiras — dias 9 a 10 — mas
a pedido do Governo foi tirada da pauta
para ceder lugar ao Decreto-Lci 2 065, que
traz a nova política salarial. A direção do
PDS propôs votá-la na próxima semana, no
dia 16. que sucede a um feriado nacional."Eu não aceitei", disse Chiarelli. "Precisa-
\a de tempo para desmobilizar os Prefeitos
e Vereadores que comparecerão â votação
e mobilizá-los para outra data". O dia
escolhido foi o 23.

Segundo cálculos (de técnicos do Mi-
msténo da Fazenda) incluídos no substitu-
tivo, as modificações previstas daráo aos
Estados um aumento anual de arrecadação
dc CrS 584 bilhões 200 milhões; e aos
Municípios, de CrS 402 bilhões 500 mi-
Ihôes, em valores de 1983. Se elas não
forem aprovadas antes do final do ano. não
serão válidas para o exercício de 1984.

"Se náo houver agora essa pequena
reforma tributária — e ela é apenas um
terço da reforma dc que os Estados e
Municípios, a beira da falência, necessitam
—, náo teremos nenhuma nos próximos
dois anos" — afirma Chiarelli. O Governo
havia prometido estudar o assunto no meio
do ano que vem e instituir a mudança a
partir de 1985."Em 1984. ele poderá argu-
mentar que nâo pode reduzir recursos do
próximo Governo, pois nesse ano ja go\er-
nari um novo Presidente E até o novo
Governo se inteirar da questão, ja terá
passado mais um ano" — teme o Senador

Para ele, qualquer atraso maior nesta
primeira etapa da reforma tributária — "a
primeira parcela do crediário", classificou
— será fatal aos Estados e Municípios"Eles náo têm mais gás financeiro e essa
situação implodirá a Federação" — ponde-
ra Chiarelli

Área econômica
O substitutivo do Senador Passos Porto

foi feito pelos técnicos do Ministério da
Fa/enda. sob a coordenação do secretario-
gera! Mailsoo Nóbrega. e esta baseado na-,
uuatro emendas O líder do PDS, Nelson

Marchezan, lembrou que o assessoramento
do Ministério náo significa concordância da
área econômica com a proposta, pois quem
decide é o Ministro, náo os seus assessores
Mas Chiarelli acredita que esse é o primei-
ro passo. "Delfim pode resistir, mas a
situação é tão caótica que náo tem como
rccus/ir".

O Senador já pediu ajuda ao Ministro-
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República, Leitão dc Abreu. "Pedi os seus
serviços advocatícios junto á área económi-
ca" — contou Chiarelli. Leitáo manifestou
simpatia pela proposta, mas náo adiantou
nada

Pelo substitutivo, os Estados terão
acrescidos aos seus cofres mais CrS 38
bilhões 300 milhões e os Municípios, CrS 9
bilhões 700 milhões, com impostos sobre
bens de capital. O ICM sobre o valor dos
cigarros dará mais CrS 114 bilhões 400
milhões aos Estados e crS 28 bilhões 600
milhões aos Municípios. Fica criado um
Fundo de Exportação, pelo qual o Gover-
no terá que ressarcir os Estados no valor de
25°r do total de impostos náo arrecadados
em virtude da isenção prevista para produ-
tos destinados á exportação. O fundo resul-
lará em ganhos de CrS 248 bilhões 700
milhões para os Estados e CrS 62 bilhões
200 milhões para os Municípios, e em
perda de CrS 310 bilhões 900 milhões para
a União.

A proposta aumenta também o Fundo
de Participação dos Estados e Municípios.
Atualmente. 1 ]do total da arrecadação
do Imposto de Renda e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) sáo desti-
nados ao Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM). E a mesma percentagem ao
Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Passos Porto, em seu substitutivo, au-
menta para 14^ o FPE e para 16^ o FPM
Em valores de 1983, isto significa um
aumento de recursos de CrS 116 bilhões
para os Estados e de CrS 276 bilhões 700
milhões par» os Municípios —- e uma perda
de CrS 442 bilhões 700 miitvoes para a
Uaião.

Essa pré-reforma tnbutána também
prevê um aumento de 40't para 60% do
produto da arrecadação do Imposto sobre
Lubrificantes e Combustíveis aos Estados e
Municípios Dois terços desses recursos
seriam destinados aos Estados e um terço
aos Municípios. Também em números de
1983. os Estados teriam a mais CrS 16
bilhões 800 milhões e os Municípios. CrS
25 bilhões 300 milhões, com essa medida —
e * l niáo uma perda de (r$ 42 bilhões 101)
milhões

J

T ancredo

tenta unir

PMDB
Brasília — O Governador de

Minas Gerais. Tancredo Ne-
ves. pediu ao coordenador do
grupo l nidade do PMDB,
Deputado Walber Guimarães
(PR) que seja feito um esforço
para a composição de uma cha-
pa única ao Diretório Nacional
do Partido a ser eleito na con-
venção de 4 de dezembro. Wal-
ber foi a Belo Horizonte an-
teontem e levou a Tancredo os
critérios propostos pelo seu
grupo para a formação do novo
Diretório.

Ao revelar ontem o apelo
feito pelo Governador de Mi-
nas, o parlamentar paranaense
reafirmou que o Unidade lança-
ra chapa própria para concor-
rer com a oficial, "se o presi-
dente Ulysses Guimarães náo
chegar a critérios justos". O
grupo propõe que cada Estado
tenha no Diretório um numero
dc membros proporcional ao
de deputados federais e que os
17 notáveis (membros sem
mandato legislativo) sejam es-
colhidos também pelas ban-
cadas."O outro grupo (Travessia,
à esquerda do Partido) proõe
que os 17 notáveis formem o
perfil do Partido, e isto dá a
impressão que querem tirar no-
mes do bolso do colete para
compor a executiva", disse
Walber Guimarães. Acresccn-
tou que Tancredo nâo fez co-
mentários sobre o critério do

nidadt. que será levado aos
outros oito Governadores do
PMDB, "Ele quer ouvir Llys-
ses primeiro", ponderou

A conversa, por telefone,
entre Ulysses e Tancredo, aca-
bou náo acontecendo ontem,
informou outro membro do
l'nidade. o Deputado Fernan-
do Lvra (PE). Mas ele opinou
que a discussão sobre a chapa
única "náo pode ser polarizada
nessas duas pessoas".

Lyra acha que o futuro presi-
dente do Partido deve assumir
dois compromissos: "a nível in-
terno, a descentralização do
PMDB e a convocação imedia-
ta de uma convenção extraordi-
nária, para a elaboração dc um
novo estatuto; e a nível exter-
no, o compromisso com a nc-
gociaçáo, para alcançar os ob-
jctivos do programa parti-
dáno".
EM MINAS

As duas correntes do PMDB
mineiro — uma liderada pelo
Governador Tancredo Neves,
outra pelo Deputado federal
Manoel Costa — decidiram
apoiar a reeleição do Deputado
Ulysses Guimarães (SP) para a
presidência do Partido, mas
ainda náo chegaram a uma po-
siçáo única sobre a composição
do Diretório Nacional.

O Governador Tancredo
Neves se considera "freguês dc
caderno" de Ulysses; o Depu-
tado Manoel Costa considera
que a recondução de Ulysses á
presidência nacional do PMDB"é natural". A corrente lidera-
da por Tancredo tem dois ter-
ços dos delegados mineiros á
Convenção Nacional, a do
Deputado, um terço.

Câmara

pode afastar

Prefeito
O processo dc impeachment

contra o Prefeito Manuel Va-
léncia Opasso, de São Joào de
Meriti, por incompetência ad-
ministrativa, deverá ser votado
hoje na Câmara Municipal. Na
sessão da terça-feira, 16 dos 21
vereadores náo compareceram,
inviabilizando, por falta de
quorum, o julgamento de Va-
lência.

Esta é a segunda vez que o
Prefeito dc Meriti sofre ameaça
de afastamento peli Câmara
Municipal. Em abril, os verea-
dores rejeitaram a acusação de
corrupção contra Valência por
20 votos a um. Eles têm até
terça-feira para votar o impea-
chment por incompetência ad-
ministrativa. O regimento da
Câmara prevê que o vereador
que faltar a três sessões conse-
cutivas pode perder o man-
dato.

Incompetência qdministrati-
va. Para o vereador Paulo Al-
meida (PTB), autor desta e da
primeira denúncia de cormp-
çáo contra Manuel Valência
Opasso, o Prefeito de Sáo Joào
dc Menti "náosabe governar".
Os salários dos 3 mil 800 fun-
cionários municipais estáo com
atraso de dois meses e eles já
preparam um ato público em
protesto contra as irregularida
des na folha de pagamentos. O
duodécimo da Câmara Munici-
pai correspondente a CrS 37
milhões em outubro ainda náo
foi depositado. E há dividas da
Prefeitura já vencidas, que pro-
vocaram o bloqueio da conta
do município no Baneri

Segundo Paulo Almeida,
desde o inic» de seu mandato,
em janeiro. Valência já gastou
CrS 70 m;ihões com obras na
cidade, nenhuma delas conclui-
da

Delfim Vieira

PDT reúne Executiva

para lançar campanha

por eleições diretas
O cx-Dcputado Doutel de Andrade, presidente na-

cional do PDT, anunciou que o Partido vai realizar em
todo o país campanha pela convocação dc eleições direta*
para Presidente da Rcpública. A Executiva Nacional se
reunirá segunda-feira, no Rio, para recomendar a todos o*
organismos do PDT que deflagrem, intensifiquem e apro-
fundem a campanha, "menos pela perspectiva dc que
Leonel Brizola venha a ser candidato, e sim para que se
cumpra um dos mais importantes pontos programáiicos do
Partido, o que preconiza o pleito direto cm todos os
níveis" — disse Doutel.

Segundo o presidente do PDT. a Executiva fará uma
recomendação específica aos parlamentares do Partido,
que deverão produzir, no Congresso Nacional, discursos
com argumentos que deixem clara a necessidade das
eleições diretas e reivindiquem a sua adoção Doutel
revelou que a direção gaúcha do PDT já tomou essa
iniciativa no Rio Grande do Sul, onde, há uma semana, se
deu inicio efetivo à campanha, "com discursos nas Casas
legislativas c nos palanques, distribuição de milhares de
cartazes e toda espécie de mobilização"

Lei Orgânica
Doutel dc Andrade afirmou que o PDT espera que o

Congresso aproseite o projeto de lei do Deputado Roberto
Freire (PMDB-PE) que extingue a atual Lei Orgânica dos
Partidos Políticos Esse projeto, atualmente na Comissão
dc Constituição e Justiça da Câmara, suspende exigências
que dificultam a organização dc Partidos.

Na opinião do presidente do PDT, ele "quebraria
enfim e de fato o bipartidarismo, que saiu forte, ainda, das
ultimas eleições". Doutel disse que, nesse terreno, o PDT
diverge do PMDB. "que prega a Constituinte, enquanto
nós entendemos que somente com Partidos livremente
organizados construiremos a democracia'

Lerner e Leo
Com a ressalva dc que se trata dc "ponto de vista

pessoal", Doutel disse que "é excelente a perspectiva de se
configurar no Paraná a chapa Jaime Lerner para Governa-
dor e Leo dc Almeida Neves para o Senado", candidaturas
que ele considera "imbatíveis" naquele Estado.

Lerner, ex-Prefeito de Curitiba, integra agora a
equipe do Governo Brizola, como um dos planejadores do
Projeto Rio Ano 2000. Segundo Dourei, "há a expectativa
de que ele venha a ingressar no PDT" Leo de Almeida
Neves foi O último secretário nacional do antigo PTB,
sucedendo no posto ao próprio Doutel, quando este
assumiu a vice-presidência do Partido

Leo desligou-se há pouco do PMDB e seu ingresso no
PDT será marcado — anuncia Doutel — "por uma festa de
massas que promoveremos cm Curitiba, semelhante áque-
Ia que fizemos em Sáo Paulo para acolher Adhemar dc
Barros Filho em nossas fileiras".

Ulysses verá Alfonsín

em Buenos Aires para

falar de democracia
São Paulo — A redemocratizaçáo na América Latina,

particularmente no Cone Sul do Continente, será o pnnci-
pai tema do encontro que se realizará, nos próximos dias
17 e 19, em Buenos Aires, entre o presidente nacional do
PMDB. Deputado Ulysses Guimarães (SP), e o Presidente
eleito da Argentina. Raul Alfonsín.

O presidente do PMDB viajará acompanhado dc uma
caravana dc políticos de seu Partido, entre os quais o
Senador Fernando Henrique Cardoso (SP); o ex-Ministro
do Planejamento do Governo Goulart, economista Celso
Furtado; e do editor Fernando Gasparian. diretor da
editora Paz e Tcna. Gasparian é amigo de Ulysses e do
novo presidente argentino, razão que o levou a articular o
encontro entre ambos.

Ao falar sobre esse encontro, ontem, o presidente
nacional do PMDB. Deputado Ulysses Guimarães, consi-
derou que a reunião ainda está na dependência de que ele
possa deixar o Brasil entre os dias 17 e 19 próximos. Só
viajará, se até o dia 17 estiverem resolvidos os problemas
internos do Partido e a questão do 2 065.

Ulysses disse acreditar que as eleições na Argentina
tenham influência no Brasil, apressando a volta das
eleições diretas para Presidente da República, "também
aqui". Ele elogiou a atitude "democrática e de civismo"
dos militares argentinos ao restabelecerem as eleivôes
diretas no país e observou que "se o que acontece em
outras partes do mundo repercute aqui, calcule-se o que
acontece numa República vizinha".

Gasparian lembrou, ontem, que Ulysses Guimarães e
Raul Alfonsín já se encontraram em março último, quando
o hoje presidente eleito da Argentina esteve em São Paulo,
para assistir á posse do Governador Franco >'.ontoro

Roteiro de Figueiredo por

países africanos exigirá

utilização de dois aviões
Brasília — Dois jatos dc passageiros —- uni DC.-IO,

com 239 assentos, arrendado ã Varie, c um Boeing 737 da
FAB — vão servir ao Presidente João Figueiredo e sua
comitiva, alternando-se nas seis etapas de sua viagem â
África, entre os próximos dias 14 e 21. O roteiro cobre
Nigéria. Guiné-Bíssau, Senegal. Argélia e Cabo Verde.

O uso de dois aviões foi a solução para o problema da
falta de aeroporto para aeronaves de grande porte em pelo
menos uma das escalas previstas, Bissau. onde a diliculda-
de para encontrar acomodações lesou o Governo a pensar
na possibilidade — depois abandonada — de deslocar um
navio da Marinha para hospedar a comitiva presidencial.

PROGRAMA REDUZIDO
Depois de ter enviado cerca

dc 30 funcionários — entre di-
plomatas, militares e especia-
listas em comunicações, trans-
jxirtes e logística — aos cinco
países a serem visitados, a 1're-
sidéncia da República e o Ita-
marati já têm praticamente
concluído o esquema de apoio
da viagem presidencial. Será
reduzido ao mínimo aceitável,
cm termos de cortesia, o tempo
da permanência em Bissau e
em Cabo Verde, distribuindo-
sc os pernoites da comitiva nas
três escalas dc maiores recur-
sos: Lagos (a despeito dos pro-
blemas de organização). Dacar
c Argel. Em Bissau. espremida
na programação entre a saída
de lagos, pela manhã, c a che-
gada a Dacar, a noite, a corniti-
va náo passará mais de seis
horas, incluindo nisso todo o
tempo das conversações do
Presidente Figueiredo com o
Comandante João Bernardo
Vieira, o Chefe do Governo.

Em lugar da capital, Praia,
Cabo Verde vai receber a visita
presidencial na Ilha do Sal,
valendo-se de seu amplo acro-
porto que é. curiosamente, ad-
ministrado pela SAA, empresa
3érc3 do regime segregacionis-
ta da África do Sul. Aí o Presi-
dente Figueiredo vai avistar-se
com o Presidente Aristides Ma-
na Pereira, resolvendo, num sõ

golpe dois problemas: a inclu-
são de Cabo Verde — outra ex-
colônia portuguesa na África,
assim como Guiné-Blssau —
em seu roteiro e a escala dc
reabastecimento na viagem dc
volta ao Brasil, no dia 21,

Ainda submetido aos rigores
da dieta e do regime dc repou-
so, prescritos após a operação
para implante dc pontes dc
safena a que se submeteu em
Clcveland. no dia 22 de julho,
o Presidente Figueiredo cn-
frentará uma maratona, ao visi-
lar cinco países em apenas sete
dias. Por isso. as instruções
levadas pelo escalão precursos
da Presidência, comandado pc-
lo Coronel Piero Gobato, são
dc simplificar ao máximo a pro-
gramação. cortando os itens
considerados náo essenciais.

As supressões no programa
atingiram visitas às centrais hi-
drelétricas e projetos indus-
triais fora das Capitais, que
exigiriam viagens adicionais em
avião, c reuniões prolongadas
em recintos fechados. Em to-
das as escalas da viagem — se
necessário, ate mesmo com
apoio no sistema autônomo do
avião da FAB — Figueiredo
terá comunicação direta por ra-
dio com o Palácio do Planalto,
cm Brasília. Na viagem à Afn-
ca, o Ptesulente náo irá acom
panhado dc sua mulher. Dona
Dulce

Presidente receberá

sen ado res ma ra ti li e n ses
Brasília — O Presidente

Joáo Figueiredo viaja hoje pa-
ra São l.uis e à noile reúne-se
com os lideres do PDS mara-
nhense: Senadores José Sar-
ney, presidente nacional do
Partido, Alexandre Cosia e
Joáo Castelo. O encontro sera
às I8h no salão Calhau do Ho-
tel Quatro Rodas, onde o Pre-
sidente ficará hospedado

A chegada de Figueiredo,
acompanhado de cinco Minis-

tros de Estado, esta prevista
para as 10hl5min. Do aeropor-
lo de Tinncal, ele seguirá para
o canteiro de obras dò con>õr-
cio Alumar, que faz parte do
complexo industnal do Projeto
Grande Carajás. Amanhã, an-
tes de embarcar para Brasília,
o Presidente Figueiredo vai
inaugurar de manhã o primeiro
trecho da estrada dc ferro Ca-
rajás.

ALEX
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Quem poupa na Caixa esta com mais,

II CORRIDA

ANIVERSÁRIO

CARREFOUR

Basta correr e ultrapassar a linha de chegada que v ocê
ia «tara participando do sorteio de um incrível Bugre.
E nâo vâo faltar medalhas, troféus, euforia
e muita etnoçSo.
Faca ja sua inscrição e receba seu Kit com camiseta
e seu número de corrida.
Sorteio At I Bugrr para quem completar % corrida.
Dia 13/11, às $ horas, largada no hstacionaitwnlo
CMTtfow, percurso de 12,5Km.
Incriçta
Carreíour
Printer - Rua das Laranjeiras. - Leias F e K
Marca Reg - Rua Visconde de Pirau, 46S-A

<§»
carrefour
Melhor t mau barato mesma

< tr\[»nu»v«<i técnica:
<»fc>»íncia VlMtca: Clinica Rcsctic
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Indústria quer 
adiar os feriados de meio de semana
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Balão de pesquisa cai em

Minas sem telescópio que

mediu radiações estelares
Sáo Paulo — Um balão de pesquisas espaciais, com

100 m de diâmetro, caiu às 20h20min da última terça-feira
na Fazenda Santo Antônio, a 13 Km de Leopoldina, Minas
Gerais. Técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE) náo haviam encontrado até ontem o telescó-
pio de 1 mil 700 quilos, que mediu radiações infraverme-
lhas de 37 estrelas do centro da Via Láctea.

O balão (az parte de uma série de experiências
desenvolvidas pelo INPE e pelo Centre Nationale d'Études
Spatiales, da França. Sábado, novo balão levará outro
telescópio para medir raios gama e, terça-feira outro
medirá raios X. As informações são de Inácio Malmonge
Martim, chefe do Departamento de Astrofísica do INPE.
SURPRESAS o telescópio do baláo, fazendo-

o cair de pára-quedas.
O telescópio ainda náo foi

encontrado, segundo Inácio
Martin, porque caiu em região
montanhosa e deve ter provo-
cado temor na população. O
telescópio desce de pára-
quedas numa caixa de dois me-
tros de altura por um metro e
meio de largura, coberta por
alumínio, que reflete a luz.
Além disso, há o barulho do
motor do experimento.

Isso assusta as pessoas, que
pensam logo em disco voador,
admitiu Inácio Martim. Ele
contou que os sustos sáo co-
muns nas experiências do
INPE. Há alguns meses, um
balão parecido caiu perto de
Cachoeira do Itapemirim, Es-
pírito Santo. Passou peno da
casa de uma mulher que, assus-
tada, desmaiou e ficou três dias,
hospitalizada, por conta do
INPE.

A queda do balão com o
telescópio Aglae (que custa
meio milhão de dólares) foi
considerada normal pelos téc-
nicos. como afirmou Inácio
Martim. O objetivo do lança-
mento do baláo com o telescó-
pio é estudar as emissões de
energia das estrelas, a interva-
los extremamente curtos, cha-
madas pulsares. O baláo foi
lançado na terça-feira, às
üh34min, do Aeroporto de Sáo
Manoel, interior de São Paulo,
onde o INPE mantém uma es-
taçáo.

As únicas surpresas do vôo
foram a altura de 43 quilôme-
tros — dois além do previsto —
que o baláo atingiu, a uma
velocidade de 56 quilômetros
por hora, no Rio de Janeiro, c
o fato de quase perder-se no
mar. Os técnicos, na altura de
Leopoldina, acionaram o dis-
positivo automático que separa

Empresários em Betim

envolvidos com Buscetta

são levados ao DPF-SP
Sáo Paulo '— Giuseppe Fania e Lorenzir Garello —

diretores da Major-Key Sportsweaf. empresa com sede em
Betim (MG), acusados pela 

'polícia de envolvimento com
Tommaso Buscetta — foram transferidos, ontem, de Minas
Gerais para Sáo Paulo, onde permanecerão presos na carcera-
gem da Polícia Federal.

Os dois italianos, que moram em Belo Horizonte e foram
presos em 23 de outubro, dividem a cela do DPF com Tommaso
Buscetta, Giuseppe Bizarro, Armando Nicholas Almendares.
Paolo Staccioli, Leonardo Bardalamenti, Fabrizio Sansone e
Aldo Alessandri (este, transferido anteontem do Rio), Contra
eles, há um processo administrativo para expulsáo do país e um
inquérito policial que os acusa de se organizarem para tráfico de
drogas.

Giuseppe Fania e Lorenzo Garello sáo diretores de uma
empresa de confecção de blusóes esportivos, que atua também
no setor de exportação. Segundo a Polícia Federal, passagens
aéreas nacionais e internacionais, recibos de serviços prestados,
encontrados em poder de Fania e Garello, indicam ligações com
Tommaso Buscetta.

Ontem, o Superintendente Regional da Polícia Federal em
Sáo Paulo, Delegado Romeu Tuma, não permitiu que um
dentista particular atendesse Tommaso Buscetta. Segundo o
advogado do italiano, Flávio Augusto Marx, Buscetta estaria
com dores num dente, mas o Delegado Romeu Tuma mandou
que um dentista do ambulatório do DPF cuidasse do caso.

A Polícia Federal atendeu pedido de autoridades italianas
e enviou ontem planilhas de impressões digitais de Buscetta
para possível comparação, o que provavelmente servirá para o
pedido de extradição a ser formalmente apresentado pelo
Governo da Itália.

O Delegado Romeu Tuma confirmou a existência de uma
carta, postada de Santa Cruz de Ia Sierra (Bolívia), que ameaça
delegados que atuaram nas investigações sobre tráfico.

NATUREZA
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TUDO SOME A TERRÍVEL EPIDEMIA

QUE ABALA 0 MUNDO, NESTE

ESTUDO OTVfPl ETG E REVELADOR.

"Para a indústria, é menos oneroso
emendar o feriado com o final de serna-
na, porque nosso custo operacional sofre
menos", garantiu o presidente da f edera-
çáo das Indústrias do Estado dc São
Paulo, Luís Eulálio Vidigal, ao defender
a transferência dos feriados que caem no
meio da semana, como este Finados, para
a segunda ou sexta-íeira. Informou que
os turnos de trabalho nas indústrias estáo
sendo antecipados, para compensar o
feriado do próximo dia 15 — as empresas
deixaráo de operar no sábado, domingo,
segunda e terça-feira.

O presidente da Associação Comer-
ciai de Sáo Paulo, Guilherme Afif Do-
mingos, assegurou que ontem o comércio"deixou de faturar vários bilhões de cru-
zeiros". Ele também defendeu a transfe-
rência dos feriados, argumentando que"de qualquer forma o comércio terá pre-
juízo, mas, pelo menos emendado com o
final de semana, o fluxo do turismo
interno aumentará". 0 porta-voz do Go-
verno do Estado, Quartim de Moraes,
comentou que "um dia de paralisação do
serviço público custa ao Estado, só em
salários, CrS 3 bilhões". Explicou que."até onde eu sei, o comparecimento dos
funcionários públicos às repartições, na
segunda c terça-feira, foi normal.

0 feriado dc finados náo "trouxe
benefícios" para o comércio, porque 

"al-
terou o ritmo das vendas, criando picos,
na segunda e terça e na quumta e sexta-
feira: o abastecimento fica prejudicado e
o atendimento dos clientes piora", asse-
gurou o presidente do Clube dos Direto-
res Lojistas de Sáo Paulo, Ribamar Cas-
telo Branco Ele explicou que "o feriado
é sempre bem-vindo quando cai na sexta-
feira, porque impulsiona as vendas". Co-
mentou ainda que "feriado náo é maléfi-
co", mas "quando criado desordenada-
mente é inconveniente", E citou o 12 de
outubro. Dia de Nossa Senhora Apareci-
da. "como um feriado que nada traz de
bom para o comércio".

Ao contrário de Luís Eulálio Vidigal
e Guilherme Afif Domingos — que de-
tenderam o projeto de lei. em análise no
Congresso Nacional, que transfere os
feriados do meio da semana para segunda
ou sexta-feira — Ribamar Castelo Bran-
co afirmou que "o varejo ainda não
examinou suficientemente essa proposta
para manifestar seu apoio a ela".

O Governo do Estado não fez um
levantamento dos.funcionários públicos
que enforcaram a segunda e a terça-feira

e emendaram o ponto facultativo da
sexta-feira (Dia do Funcionário Público)
com o Dia de Finados, segundo o porta-
voz Ouartim de Moraes

Mais trabalho
No Rio, o presidente do Clube dos

Diretores Lojistas. Sílvio Cunha, sugeriu
que a maioria dos feriados que caiam em
meio de semana seja mudada para as
segundas ou sextas-feiras.

Apenas os feriados de 1° de janei-
ro. do Natal, da Senta Feira Santa, do 7
dc setembro e do 15 de novembro seriam
mantidos. Os outros todos iriam para
segunda ou sexta-feira, pois o prejui/o
para o comércio e todos os setores,
inclusive o Estado, sáo enormes em uma
semana praticamente perdida como esta

Sílvio Cunha acha que o Brasil, devi-
do á crise econômica, ao desemprego e á
divida externa, "não tem condições de
suportar uma paralisação de sua econo-
mia por causa de feriados".

Só com trabalho poderemos nos
recuperar. Ninguém recupera a economia
de um pais na praia ou enforcando uma
semana de trabalho por causa de fe-
riados.

Folga prolongada 
esvazia Brasília

0 oitavo andar do Ministério da
Educação e Cultura, cm Brasília, estava
abandonado às 16h30m de anteontem. A
Ministra, Esther de Figueiredo Ferraz,
havia seguido para Sáo Paulo, onde pas-
sou o Dia de Finados. Os assessores se
reuniram na sala da chefe de gabinete,
Yesis Passarinho, aniversariante do dia.
A solidão nos gabinetes do oitavo andar
do MEC, em pleno expediente, apenas
refletia um clima que predominou na
cidade desde a quinta-feira passada —
Dia do Funcionário Público.

Cerca de 8% do funcionalismo públi-
co do país trabalham em Brasília, de
acordo com dados do IBGE de 1979. São
quase 80 mil funcionários, espalhados por
16 Ministérios, pelo Congresso Nacional,
cinco tribunais do Poder Judiciário, Pre-
sidência da República e seus cinco órgãos
subordinados, e mais duas dezenas de
autarquias. 0 esvaziamento das repani-
çòes públicas "é um problema de chefia,
de direçáo", supõe o secretário-geral ad-
junto do Departamento Administrativo
do Serviço Público (DASP). Ismael
Paignez.

Problema de local
Ismael Paignez. acredita que isio

acontece "porque a Capital está em Bra^
sília. Quando estava no Rio. os Ministros
náo viajavam para suas cidades na quin-
ta-feira, e trabalhava-se até nos sá-
bados"

Parte da população de Brasília tam-
bém viajou. Na sexta-feira passada, se-
gundo o Serviço de Operações do Acro-
porto Internacional, os «viões 737, com
capacidade para 109 passageiros, foram
trocados pelos 707 (para 178 passagei-
tos), e pelos DC-IO (com 132 vagas).
"Saíram todos lotados" — disse o funcio-
nário Francisco José, acrescentando: "E
ainda teve tapa por causa de vaga".

O ferladão foi responsável até pela
falta de identificação nos prédios dos
Ministério das Minas e Energia e da
Fazenda As letras de identificação, pre-
gadas cm suas paredes externas, foram
retiradas na semana passada para conser-
to e limpeza. Os funcionários encarrega-
dos do serviço informavam o letreiro só
volta depois do feriado. E só hoje a
Embaixada da França, também contagia-
da pelo espírito do feriadáo. volta ao
ritmo normal A quem procurasse infor-
maçóes ou funcionários, a resposta, des-
de segunda-feira, era a mesma na Embai-
xada francesa: "Só na quinta"

Ganhar tempo
Tradicionalmente realizada na última

sexta-feira de cada més, no Recife, a
reunião do Conselho Deliberativo da Su-
dene cm outubro ocorreu numa quarta-
feira O motivo da mudança foi simples: a
sexta. 28. era Dia do Funcionário Publi-
co. e não houve expediente cm reparti-
çòes. Os Governadores nordestinos pre-

cisavam ganhar tempo diante do feriado,
adiantando despachos e aproveitando o
último dia útil da semana, a quinta, para
resolver os problemas dos seus Estados

A antecipação de compromissos se
repetiu praticamente em todas as reparti-
çòes municipais, estaduais e federais,
assim como nas empresas estatais locali-
zadas em Pernambuco. Todas trabalha-
ram mal na quinta-feira e fecharam as
portas na sexta-feira. Como o Estado tem
80 mil funcionários e as repartições con-
tam outros milhares — somente a Sudene
tem 2 mil 267 servidores — o comércio do
Recife encontrou uma forma de evitar a
queda do movimento. Os grandes maga-
zines ofereceram descontos aos funciona-
rios públicos, no dia a eles dedicado, e
fizeram anúncios nos canais locais de
televisão.

Ontem, o Recife teve outro meio-
feriado As repartições não funcionaram
e os bancos — que juntos tém 30 nnl
empregados na Capital — também fica-
ram fechados. Mas o comércio e a indús-
tria, ao contrário de anos anteriores,
tiveram expediente normal O presidente
da Associação Comercial do Recife, José
Mário de Andrade, acha que o Brasil
vive, hoje. um "verdadeiro festival jde
feriados". Lembrou que já fez sucessivos
apelos às autoridades federais, em Brasi-
lia, para diminuir o número de dias sem
trabalho, quando o volume de vendas do
centro cai em até 60% na Capital.

Náo adiantou nada. Isso é muito
estranho, em um momento de crise,
quando o país precisa de trabalho e
produção Ao invés de darmos ativida-
des, gratificamos a comunidade dc forma
inversa, com tanto repouso — disse,
acrescentando que tanto a Associação

3uanto 
o Clube de Diretores Lojistas

esistiram de fazer campanhas publicitá-
nas, procurando motivar os consumido-
res para comprarem nos feriados.

Não encontramos guarida, pois o
feriado é mesmo um convite ao ócio.

Repartições vazias
Por causa dos feriados do Dia de

Finados e do Dia do Funcionário Público,
as repartições públicas de Salvador,
Bahia, estiveram quase vazias anteon-
tem. principalmente á tarde, quando nem
mesmo autoridades estaduais e munici-
pais compareceram ao serviço em várias
secretarias

Mas não foram somente os serv idores
públicos que faltaram ao trabalho. Em-
presános calcularam em cerca dc 201 o
Índice de faltas dos empregados no setor
industrial. No comércio, o índice de au-
séncias foi um pouço menor neste come-
ço de semana, porém o movimento nos
bancos e lojas caiu acentuadamente.

Exceção no pólo
Se muitos baianos aproveitaram esses

dois fe nados para enforcar o trabalho

quase toda a semana — e. em certos
casos, no setor público, houve quem
viajasse sexta-feira, prometendo voltar só
na próxima semana —, a situação é
inversa nas 28 empresas do complexo
básico do Pólo Petroquímico de Camaça-
ri: o Dia de Finados não é considerado"fenado industrial" e. por isso, ate o
pessoal da área administrativa vai traba-
lhar normalmente

Oficialmente, todas as repartições
públicas funcionaram nesses dias mter-
mediários, mas. na prática, estiveram
vazias. E. como em outras atividades, os
compromissos, desde a semana passada,
eram sempre adiados para "depois dos
feriados", como admitiu um assessor da
Secretaria Estadual de Administração
Geral (SEAG).

Prejuízo
Só com dois feriados deste ano —

Finados e Dia do Comerciáno — Mato
Grosso vai perder cerca de 5% da receita
bruta de 1CM, além de sofrer prejuízo na
atividade comercial.

A advertência é do presidente do
Clube de Diretores Lojistas de Cuiabá.
Adão Flores. Acrescentou que '"quem

perde com os excessos de íenados náo é
somente o Estado, mas o próprio comer-
cio e também o município, que deixa de
arrecadar uma parcela considerável de
ISS (Imposto Sobre Serviço) com 3 para-
lisação do comércio".

Produtividade
Cada feriado representa, segundo o

presidente do clube, uma queda de 2.5%
no volume das vendas e do movimento do
comércio em eeral.

Afirmando que "somente através da
produtividade é que o pais poderá sair dá
crise". Adão Flores assinala que os feria-
dos mais prejudiciais são aqueles "que
caem no meio da semana", como, por
exemplo, o de Finados. Mas observa que
o Dia de Finados "é um dia de guarda
para a população e. por isso, é um fenado
justo e deve ser respeitado"

Ele cnticou o excesso de feriados no
Brasil, e ironizou: "Os brasileiros deve-
nam encontrar também um jeitinho para
compensar essa perda, que, sem duvida,
representa muito num momento de crise
como o que estamos vivendo".

0 superintendente da Federação das
Indústrias do Estado (FIEMT). Aldo
Pascoli Romani. também condenou o
excesso de feriados, afirmando que o
momento é de trabalho, de produção:"Se o comércio e as industrias ficam
paralisados, quem perde é o próprio
Estado, pois deixa de recolher importan-
te volume de dinheiro com a arrecadação
de tributos. Os dois setores — comércio e
industria — também sofrem grandes per-
das. com o decréscimo de vendas e a
paralisação da atividade industrial'

Irmã de Jair Soares será advertida

Apesar da determinação do Gover-
nador Jair Soares para que os funciona-
nos públicos estaduais náo emendassem
o fenado do dia 28 com o de Finados, em
cerca de 400 das 3 mil 542 escolas da rede
estadual não houve aula desde segunda-
feira. A Secretaria de Educação sai ad-
vertir seus diretores, inclusive a própria
irmá do Governador, Janete Soares
Drescher. diretora da Escola Nações
Unidas, em Porto Alegre, onde também
houve feriadáo. como confirmou a 37'
Delegacia de Educação.

O Governador gaúcho acha que "é
impossível se estender um feriado num
momento de crise em que todos precisam
produzir". Nas repartições públicas e
empresas estatais, o expediente foi nor-
mal nos dias entre os fenados e as chefias
receberam ordem de exigir esclarecimen-
tos dos funcionários que faltassem Na
indústria e no comércio também náo
houve feriadáo

Quebra o ritmo
A proibição do Governador pegou de

surpresa os funcionários públicos esta-
duais acostumados com o feriadáo, nota-
damente os professores A titular da 1'
Delegacia de Ensino. Gilda Câmara Ro-
cha. pediu demissão porque havia autori-
zado algumas escolas sob sua jurisdição a
trocarem o feriado do dia 2S pela segun-
da-feira. Segundo ela. a decisão tese o
consentimento do Secretário Joáo Pra-
dei, que, depois, afirmou que a taxa era
proibida e negou a versão da professora

O Secretano de Educação disse que
os diretores de escola que toleraram o
feriadáo serão advertidos para que "náo
repitam mais isto" A Secretana dc Edu-
caçáo e o Palácio Piratini receberam
dezenas de telefonemas de pais de alunos
reclamando das escolas que náo tivera-n
aula.

Na Sccretar i Mumopjl de l duc a
Çáo. a orden, unit»em foi pata ev>;.»• o

feriadáo De acordo com informações da
Assessoria de Imprensa, as 15 escolas
municipais de Porto Alegre funcionaram
normalmente. No comércio e na indústna
náo houve feriadao Segundo o presiden-
te do Clube dos Diretores Lojistas de
Porto Alegre, Abilio Manzoli. o comér-
cio "teve um movimento normal".

Precaução mineira
O fenado prolongado decretado pelo

Governo de Minas náo alterou substan-
cialmente a vida em Belo Horizonte
Comércio, indústna c rede bancána fun-
cionaram normalmente em todo o estado
e náo chegou a haver problema^ nos
estabelecimentos que se relacionam com
as atividades públicas, porque 0 recesso
fora anunciado com antecedência, atra-
vés do Diáno Oficial do Estado, o Minas
Gerais.

A maiona dos funcionános públicos
preferiu aproveitar os-cinco dias de reces-
so para viajar para as praias capixabas,
estâncias hidrominerais ou sítios das pro-
ximidades de Belo Horizonte Com isso,
náo chegou a ser notada alteração nas
atividades de lazer da cidade Nem o
movimento caiu' substancialmente

Melhor arma
Membro do Conselho Diretor da As-

sociaçào Comercial de Minas e ex-
presidente da entidade, Adolfo Neves
Martins da Costa se declarou contra "es-
sas pontes", que consistem em emendar
fenados com dias recesso.

— Acho que na atual e grave situa-
çáo econômico-financeira que o país atra-
sessa. deve haver maior demanda de
trabalho, tanto no setor publico como no
pnvado. Temos de enfrentar essa crise e
nossa melhor arma i o trabalho, em
todos os setores — disse

Recesso
O gerente da V obala-Coopcrattxa de

Produtor?* ot BfttafàvScntcntc de Maná

da Fé, no Sul de Minas. Emanuel Cam-
pos Mota, ligou para Belo Honzonte
tentando confirmar na Secretana da
Agricultura noticia de importação do
produto. Teme que a importação provo-
que uma cnse pior que a de 1979. Terá de
esperar até hoje quando o Governo de
Minas, parado desde sexta-feira a noite,
volta a funcionar.

Ponto facultativo
O calendário oficial náo registra co-

mo feriados os dias dc Todos os Santos e
de Finados. Por tradição, não se trabalha
em Dia de Finados. A Igreja suprimiu, ha
alguns anos. o feriado religioso de Dia de
Todos os Santos porém, decreto de outu-
bro de 1979, do Governador Francelino
Pereira, transformou em data móvel o
feriado do Dia do Funcionáno. em Mi-
nas O servidor trabalhou normalmente
dia 28. sexta-feira, para náo trabalhar na
véspera do dia de Finados

Um simples comunicado do Secretá-
rio de Governo e Coordenação Política,
Carlos Cotta. publicado dia 25 de outu-
bro no Diário do Executivo, facultou aos
Secretános a liberação do expediente no
Dia dc Finados, mediante, compensação
de jornada, de uma hora diária, do dia 3
ao dia 14 deste mês. Comunicou ainda
que o ponto será facultativo no Finado

Com isso, o Minas Gerais circulou
sábado e só volta a publicar 3tos do
Governo na ediçáo de amanhã. Todas as
Secretanas de Estado pararam As em-
presas públicas, cujos empregados sáo
admitidos peto regime da CLT. também
aproveitaram para enforcar alguns dias
de tTabalho. menos as lieadas ao mercado
financeiro e a Camig-Companhia Agrico-
Ia de Minas Gera.- Pararam, entre ou-
tra-, a Frtrcssa a Ltruter-MG e a Me-

IHI
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Polícia monta operação

contra roubos em ônibus

Ouase 51*) homens —- cnlre detetives e
soldados — c mais de 50 viaturas váo ser
empregados pela Secretaria dc Policia Judicia-
na e Policia Militar na Oprrsçso Ônibus, a ser
iniciada a qualquer momento — segundo uma
fonte da polícia — e que visa a acabar com os
assaltos a ônibus, Durante 24 horas por dia.
grupos dc quatro policiais e soldados em
camburões estarão revistando passageiros em
coletivos no Rio. Niterói c Baixada Flutni-
nensc.

O Secretário de Policia Judiciária, Delega-
do Arnaldo Campana, não quis informar
quando a Operação Ônibus começaria e nem o
total de homens e carros a ser empregado, mas
declarou que "os assaltos a coletivos i um
problema que toda a sociedade espera a solu-
çáo e que a polícia vai tentar resolvé-lo.
procurando expurgar os maus elementos dos
ônibus para tranqüilidade dos passageiros".
Campana ressalta que recomendou a seus
policiais "urbanidade c serenidade nas opera-
çòcs"

Esquema
Para traçar o esquema dc combate aos

assaltos a ônibus, o Departamento dc Planeja-
mento e Operações, do Departamento de
Policia Metropolitana da Secretaria dc Polícia

Judiciária, fez. o jçvantamcnto de quantos
assaltos ocorreram este ano, os locais, as áreas
de maior incidência c cm que hora. Campana
está dc posse destes dados, mas não quer
revelá-los "para náo prejudicar a operação".

Segundo fonte da policia, a Secretaria de
Polícia Judiciária vai empregar, na OPi-raçáo
Ônibus. 18 carros da Operaçáo Apoio (destina-
da a combate a assaltos a bancos) e um carro-
comando, sob a chefia dc um delegado. Cada
carro terá uma equipe de quatro detetives c
está previsto a divisão do grupo dc 228 deteti-
ves em trís turmas, cada uma trabalhando oito
horas por dia. Como a operação é cm conjunto
com a Polícia Militar, as viaturas militares
também terão um número igual de soldados,
mas os carros seráo cm maior número.

As vistorias, continuou o policial, seráo
realizadas dc modo que não prejudiquem os
passageiros, nem o fluxo de veículos. Para
tanto — informou — foi determinado que os
policiais, ao abordarem os coletivos para a
revista, mandem o motorista prosseguir via-
gem. O ônibus será escoltado pela viatura da
policia até o termino da revista. A Polícia
Militar usará, nas incursões aos ônibus, detec-
tores de metal para localizar revólveres ou
facas.

Cães começam a guardar Ipanema

O l1^ Batalhão da Polícia Militar vai usar
cães amestrados cm vários pontos críticos do
Leme ao Leblon. Um desses pontos, já defini-
dos pelo comandante do batalhão. Coronel
Moacir dos Santos Pereira Júnior, é a Rua dos
Jangadeiros, em Ipanema, sobretudo no cru-
zamento das Ruas Antônio Parreira e Barão
da Torre

Essa confluência é normalmente usada
pelos assaltantes que se refugiam nos morros
do Cantagalo. Pavão e Páviozinho. Ela já faz
parte do roteiro de ronda do 19° BPM e pelo
menos dc hora em hora recebe as atenções de
um policial, mas isso tudo ainda náo tem sido
suficiente para ev.iar os assaltos, principal-
mente aos domingos.

Reforço
A jurisdição do 19° BPM foi dividida cm

11 áreas dc policiamento A pedido da comu-
mdade. foi instalada uma cabine policial com
sistema de rádio na Praça General Osório
Deste ponto, numa escala predeterminada, os
policiais partem para rondas nos quarteirões
entre as Ruas dos Jangadeiros e Farme de
Amoedo, onde os pequenos assaltos evoluí-
ram nos ültimos tempos para invasões de
apartamentos.

Os assaltantes costumavam fugir pela Rua
Teixeira de Melo, que passa pela Praça Gene-
lal Osório e termina numa escadaria que dá
para o Morro do Cantagalo, na esquina da
Rua Baráo da Torre. Nesta esquina, a polícia
redobrou sua vigilância. Além disso, a cabiue
da Praça General Osório fica perto. Como
resultado, nos ültimos três anos a situação
melhorou, garante o porteiro Mauro Felipe,
do edifício Charles George, na Baráo da
Torre, 51,

— Antes, todo dia, eram três ou quatro
assaltos. Nos fins de semana e feriados ficava

pior. As mulheres, então, sofriam á beça —
conta o portciio. que há nove anos trabalha nu
edifício Charles George. Mauro Felipe diz
que. numa certa época, a insegurança era
tanta que pensou em mudar de local de
trabalho.

Mudança

Com a vigilância policial quase fixa na
esquina da Baráo da Torre com Teixeira de
Melo, os assaltantes passaram a usar com mais
freqüência a'Rua dos Jangadeiros, descendo
pela ladeira da Rua Saint Roman, As maiores
vítimas dos ladrões são os turistas que apare-
cem na feira hippie da Praça General Osório,
aos domingos.

Armados e equipados com walk-talkie pa-
ra chamar viaturas, os policiais em plantão
permanente na cabine da Praça General Osó-
rio passaní de hora em hora na Jangadeiros e
detêm suspeitos.

— Mas quando damos as costas, eles
agem. porque recebem a cobertura de olheiros
— lamenta um policial do 19° BPM, preocupa-
do com o crescente número de assaltantes
menores de idade e mulheres. Há três dias foi
presa uma moça. Beth Furtado, com uma
arma até então desconhecida da policia um
revólver de brinquedo que, acionado, trans-
forma-se num peaueno punhal.

Segundo a policia, outro roteiro de fuga
muito usado pelos assaltantes é a Rua Farme
de Amoedo, até a Alberto de Campos, onde
eles alcançam o Morro do Cantagalo. Nessa
área, os moradores já pensaram até em se
cotizar para adquirir urna cabine. que seria
usada como posto policial permanente. Na
esquina de Farme de Amoedo com Alberto de
Campos, o jornaleiro já foi assaltado duas
vezes, sob a mira de revólveres.

Alberto Farraira
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A experiência dos soldados montados já deu certo em Santa Cruz

?

Toda Zona Rural já tem cavalos

O policiamento ostensivo com cavalos e
càes amestrados, do Leme ao Leblon, quê será
posto em prática, em breve pelo 19° Batalhão
da Polícia Militar, já existe na Zona Rural O
comerciante Elder Batista Laje. da Lanchone-
te Marajoara, em Santa Cruz. afirma que a
experiência deu certo; "Os assaltantes desapa-
receram " Diariamente. 40 duplas de policiais
a cavalo rondam uma área de 58 km*

Na Zona Sul, os cavalos váo ficar restritos
as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde
costumam ocorrer muitos assaltos contra mu-
lheres e casais. Na Zona Rural, a área de
ronda é mais extensa, motivo pelo qual os
cavalananos "atrapalham o trânsito", como
diz o motorista de táxi Adécio Rocha de
Souza A experiência já existe na região,
porque o Regimento de Polícia Montada da
PM tem sede em Campo Grande.

Críticas e elogios

Centro comercial dc Santa Cruz,
I "«h Mhnin Os soldados Alves e Guaracv saem
do Regimento de Polícia Montada para a
Ronda em seus cavalos Dirigem-se para a
Avenida Senador Camará e surge a primeira
missáo descobnr o que estava acontecendo
num aglomerado de pessoas onde dois homens
discutiam

— Náo há nada. Está tudo bem — di\\e
um dos policiais apôs apartar a briga dos dois
homens, aparentemente alcoolizados. Em
meio a vános ônibus e carros particulares, os
PM continuaram a patrulhar e as opiniões
sobre a atuação deles sáo diversas

"Champagne 
francesa é

atração na abertura da

23a Feira da Providencia

A garrafa de champagne Véuve Clicquot Brut a CrS
20 mil na barraca da França, o vinho do Porto a CrS 12 mil
na de Portugal, e os produtos de rejuvenescimento da Dra
Ana Aslan. na da Romênia, SSo algumas das atrações da
23* Feira da Providência, que será aberta ao meio-dia de
hoje, no Riocentro, pelo Governador Leonel Brizola c o
Cardeal Eugênio Salles, que chegou ontem de Roma
trazendo uma mensagem especial do Papa.

O ingresso custa CrS 100, o estacionamento tem
capacidade para cerca de 5 mil carros (CrS 400. a vaga) e as
bilheterias funcionarão a partir das lOh. A feira tem como
finalidade arrecadar recursos para o desenvolvimento das
atividades do Banco da Providência e. por isso. os stands
só aceitam cheques personalizados c nominais ao banco,
no valor máximo de CrS 50 mil. mediante a apresentação
do CPF e da carteira de identidade. A feira ficará aberta
até as 23h.

P»dro do Rto — Aguinoleío Romos

ANUNCIE
PELO TELEFONE

284-3737
CLASSIFICADOS JB

HALLMARK Qr; Off SWPrtNG

PRODUTOS
As barracas começaram a

ser decoradas ontem â tarde e
algumas do setor nacional já
estavam prontas, antes do
anoitecer, como a de Goiás, a
do Piauí e a barraca Natal na
Feira, que venderá árvores, ar-
ranjos e artigos com motivos
natalinos.

Como cm todos os anos. o
stand do Rio dc Janeiro é dile-
rente dos demais. Com as anti-
gas arquibancadas do carnaval.
Fátima Brizola, nora do Go-
vernador, montou as barracas
cariocas auxiliada pela Fábrica
Bangu, que doou tecidos. Do
teto do stand do Rio. pairam
grandes pipas rosas e lilás, com
a inscrição Klo de Janeiro Ano
2000.

Joáozinho Trinta assina a ce-
nografia da Nossa Praça, um
espaço criado pelas Secretarias
dc Estado dc Obras e Meio-
Ambiente e de Fazenda com
atrações para as crianças, três
restaurantes — árabe, italiano
e natural — e um espaço dedi-
cado a campanha Mãos à Obra
Nas Lscolas.

Sáo atrações em outras bar-
raças: Alemanha — vinhos c
cervejas; Holanda — cerveja
Heincken. El'A — tênis, bolas
de tênis, posters e cosméticos;
Hungria — salames, bacon,
presuntos; Itália — vinhos, li-
cores, brinquedos; Uspanha —
mantilhas bordadas, leques de
madeira, tapetes, quadros; Ja-
pão — lápis dc cor, gravatas e
miniquimonos; Líbia — mesas
de mosaico, jogos de gamáo.
vestidos, tapeies.

Além das barracas de alguns
países, haverá no setor interna-
cional o stand de importados,
com produtos apreendidos pela
alfândega (bijutcnas, roupas
indianas e tendas, brinquedos
dc controle remoto, óculos, pa-
uns e cosméticos). A barraca

Eles às vezes chegam com os cavalos e
assustam a gente Poderiam ser mais educados
<— comentava uma senhota. consultada pelo
repórter.

Com estes policiais rondando a cavalo,
os ladrões desaparecem — contestava um
senhor.

De acordo com o Tenente Isaías Almeida
(de plantão ontem no batalhão), o policiamen-
to a cavalo é feito preventivamente, mas. se
necessário, os policiais atuam repressiva-
mente.

Já houve casos em que o cavalo ficou
baleado, quando o policial impediu um assalto
a banco no centro dc Campo Grande — disse o
tenente Ao seu lado, o Capitão Welington
reforçou o depoimento esclarecendo que, "a
idéia é dar a cada dupla um rádio, através do
qual possam comunicar-se com as patrulhas
em casos urgentes",

O Capitão lembrou que o Batalhão policia
uma area muito grande, que vai do Santíssimo
a Barra de Guaratiba. incluindo parte dc
ltaguaí.

O contingente do batalhão é de cerca de
600 homens, tle acredita que a experiência
será "muito boa para a Zona Sul. cuja área
afirmou ser menos violenta e de menor ex-
tensão"'.

Os policiais sáo divididos em três turnos, o
armamento consiste num revólver Taurus,
calibre 38, e uma espada. Lies trabalham
apoiados por patrulhas, que, em caso de
urgência, através do rádio pede reforço de
policiais.

AVISO

VENDA DE IMÓVEIS S.F.H.
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, FILIAI do Ro -Je J»is#lfO,
comuruc» q»o vwxíeíé oelo rrmthCK oferta 0(5! tmôveüoisl to lim
cafacteruacíoísí
As i*CKX>sta5 "sefftc entregues cwokíoes laCflkXft. to COMISSÃO
PERMANENTE OE ALIENAÇÕES Aoénc» VAOJREIRA. í Rui Carvalho
de Souu rc 283 5C joda' t\0 o tia 17'11 «3. ¦*> hoiíno oe 10 00 ís
16 00 horas
Os qu« (Jesejafem coma' com
dinçii-w ao locai sdmi <ndic*clo. «ni«s ao dujo «stipuiMo a

propostas a tini de «frtew-se tias cor>d!Çtos
As propostas de oossoas furtdicts semente se-òo se*to forma d«
pag«m«ntQ a vis:»
As Condçóes EMswas para ca-.iopaçJo. Que tarem oaie mtsfltunts do
posem* Av.sc «slatto 4 (MDosiçAo nietessado» ra Agéicta
MADUREIRA no enoetwço aoma espeolicado
A èDoHura dos ©rtveiopes reai-xar se i rx) d»a 18/11-83 a partir das 10 30
hOfaí » Rua Carvltta oe Souia n° 2UJ — ¦><" andai MsduíHí» R>o os
Jaryjuo
CONCORRÊNCIA N° 05? 83 — Casa situada h Rua iktefonso A.fca<x> n°

196 Guadalupe. R'0 de Janeno const^-ca oe 02 quartos com
é'«a oe construção aproximada d« 72.00 m2. pe<o preço mínimo
oe CtS 6 824 6*14 48. equivalentes, neste inmojue. a

1 157.21171 UPC O imóvel esta ocupado
CONCORRÊNCIA 058.83 — Acto 305. situado à Rua Acegui, n« 15

Coelho Nettc R« de Janeiro. constituído de 02 quanõs com
í'ea do conslruçâo aproumada do 60,00 m2. pelo preço min.mo
de CrS 3 biM 996,83 equivalente» nesta tnmesuq, a 658.75429
UPC

CQNCORREÊNCIA N° 05983 — Auto 205 jituado a Rua Fiiomena
Fragoso. r° 86. Madurara, R>o de Janeiro. constuuKío dt 02
quartos, com area de construçAo aprovmada de 106 60 nv peto
3--8Ç0 mínimo de CrS 9 749 064.75. equivalentes, neste tnmes
tre. a 1 653.08712 UPC. O imOvel está ocupedo ^

Quem poupa na Caixa esta com mais.

: Mà

da França, uma das mais pro-
curadas, venderá champagne
Veuve Clicquot a garrafa, paic
de foic a CrS 2 mil; vinhos
bordeaux da safra dc 1981 ao
preço médio de CrS b mil 500
diversos queijos — Roquefort.
Boursm Ail, Brie Saint Benoit,
Roue de Brie e Emmental — a
preços que variam entre CrS 3
mil e CrS 22 mil 500; e perfu-
mes das mais renomadas jjrifíes
(Molyneux, Dior, Chanel.
Gueríain, lves Saint Laurent.
Rochas. Balenciaga, Ores) de
CrS 9 mil a CrS 36 mil.

Com lanchonetes e restau-
rantes servindo pratos típicos,
as barracas nacionais apresen-
tam belas peças de artesanato c
artigos muito procurados pelos
cariocas, como as panelas de
barro do Espírito Santo, as cc-
râmicas marajoaras do Pará, as
rendas e toalhas cearenses, os
belíssimos jogos americanos e
toalhas confeccionados etn ti-
bras dc buriti do Piauí, guaraná
em pó cm bastão do Amaronas
— que venderá produtos trazi-
dos da Zona Franca —. os
potes de barro dc Goiás.

No setor jovem, há diversos
jogos, como bilhar japonês, to-
tó. flipernma. |ogo de argola^,
tiro ao alvo. bingo, stands dc
motociclismo, de discos, rou-
pas jovens e lanchonetes. Na
barraca da Secretaria dc Sau-
de. dentro do stand do Rio,
serão aceitas doações dc cór-
neas e médicos do Instituto de
Hematologia classificarão tipos
sangüíneos, além de vender ca-
misctas, brinquedos pedagógi-
cos e objetos artesanais.

Trés linhas de ônibus, com
32 veículos, atenderão aos Visi-
tantes nos quatro dias de feira
7-10 fCascadura-Taquara. CrS
8(1), 780 (Benfica - Madureira
CrS 95) e 9% (Charitas —
Motel Nacional — Riocentro,
CrS 257), todas da CTC

tfl f - ~ . ».
I& t: " .
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O avicultor José Alencar de Souza mostra a ferida que indica

o início do deslizamento, bem etn cima do clube

Encosta ameaça soterrar

prédios 
de Pedro do Rio

A igreja, o clube, o posto de gasolina, o
banco c a garagem de ônibus do distrito de
Pedro do Rio, em Petrópolis, poderão desapa-
reccr soterrados por uma encosta que ameaça
deslizar as margens da antiga estrada Uniáo-
Indústria. A Defesa Civil e 3 Prefeitura de
Petrópolis. cientes do perigo, váo discutir nos
próximos dias. em mesa-redonda com a comu-
nidade. a melhor solução para o problema.
Muitas casas também estão ameaçadas.

A regiáo do vale do Rio Piabanha, bastan-
te atingida pelas chuvas dos últimos meses,
vem sofrendo constantes problemas na conten-
çáo das encostas. Em Areai, distrito de Trés
Rios, próximo a Pedro do Rio, uma pedra
deslizou no dra 19 de setembro, atingindo
várias casas e outra ameaça cair, mtranqüili-
zando os moradores da área. Também a BR-
040, no trecho que passa pelo vale. tem
inúmeros problemas que obrigam 0 desvio do
tráfego.

Perigo à vista
Avicultor há 32 anos. José Alencar de

Souza chegou a ter 35 mil galinhas em sua
propriedade de Pedro do Rio Há oito dias,
contudo, foi surpreendido pela abertura de
urna ferida, com cerca dc 300 metros dc
extensão, bem no topo do morro onde está
situada sua granja, a Ovolándut São Jorge. O
lerreno começou a ceder e a terra, deslizando
pela encosta, ameaça atingir o centro do
distrito, 100 metros abaixo

— A situação ja estava difícil com a crise
do milho, o alto custo da produção Agora,
com esta fenda, náo dá mais para agüentar.
Vou vender as 5 mil galinhas que restam e
mudar dc ramo — explica o avicultor.

Dois galinheiros que jl estavam vazios
despencaram pelo morro. Outros dois estão
danificados e ameaçam desabar com rachadu-
ras no piso e nas paredes O Esporte Clube
Pedro do Rio. o único da cidade, bem embaixo
da granja, na base do morro, foi interditado
jKla Prefeitura, por medida de segurança, o

que obrigou a suspensão, pela diretoria, dos
bailes dominicais que garantiam a receita do
clube.

— Já mandamos esvaziar a sede, isto pode
desabar a qualquer momento, Tínhamos um
festival de música marcado para aqui e tivemos
que transferir para a área de lazer, no campo
de futebol — diz o secretário-geral do Esporte
Clube, Roberto Ferreira Marinho.

O posto de gasolina Barrenco — que iá foi
soterrado uma vez. no início da década de 70
— continua funcionando normalmente, apeiú
de ameaçado. A agência do Cnibanco. a
garagem dos ônibus da Autobus e a igreiH
lambem náo foram interditadas mesmo estan-
do localizadas, do outro lado da União Indüs-
tna, a menos de 30 metros da base do morro.

Para José de Souza, uma escavação em-
bargada pela Prefeitura, mas que chegou ji
começar em 1981. na encosta, é a principal
responsável pelos problemas que agora ocor-
rein:

— Não havia requisitos técnicos e por isso
a Prefeitura impediu que a obra seguisse. Só
isso explica. Na minha granja, toda a área
corna por canaletes, era direcionada. Agora',
com essa fenda aberta, vai infiltrar pelo mor-
ro. aumentando o deslizamento — diz ele,,
calculando seu prejuízo em mais de CrS 8
milhões.

Providências

Estudos preliminares dos técnicos da Prc-
feitura e Defesa Civil apontam para a necessi-
dade de um rebaixamento da encosta, desde o
topo. com a retirada da terra solta para
diminuir o peso e acomodar o solo Mas a
solução definitiva — pois os recursos são
poucos e falta um lugar para depositar a terra
retirada — será discutida na mesa-redonda
com a comunidade, nos próximos dias. Outra
proposta é a construção dc muros de arrtmo',
formando uma espécie de escada, para segurar
o terreno, diminuindo a inclinação.

NA CADERNETA BANERJ

VOCÊ DEPOSITA HOJE E GANHA

DESDE O DIA PRIMEIRO.

Se você tem Caderneta Banerj aberta nos dias 1 ou 2,
você ainda pode depositar hoje e ganhar os juros

e correção integrais referentes ao mês.
Vá agora mesmo a uma agência do Banerj e faça

o seu dinheiro render mais.
Pense nisso e não se esqueça. Banerj na cabeça.

K

CADERNETA

BANERJ
GARANTIA DO GOVERNO FEDERAL,

DO GOVERNO ESTADUAL E DO BANERJ.

rO1i ,l/W
BAN€RJ

NA CABEÇA

V^AFEDAMA^HA

ENFRENTM
PREMRA VOCÊ PURA

MELHORO DUHHXA.
JORNAt. OOBRASII,

-i

I 7ijuca

Era só o que faltava!

PONHA sai PMERO

PARA RENDERÜH

NA EUKOM^^H

Com a Hotur. seu dinheiro começa a render assim que
wx.èpisj na Europa.
A partir de Cri 22.b84,00 por dia tudoaagoemljme- *
ses^-ementrada, graçasaonossoespecialisstmopiànode
financiamento, você conhae o melhor da Europa num *
roteiro rrunto bem planeiaòo

«seprefair, vocêorganizaoseuprópfiorrteiro,es<.olhen(k>opadrãodoshotéi-.
tempo de permanênc ia nas cidades, e com ext ursóes de ônibus ou i ano com >
quilometragem ilimitada Mas ^a sua paixáoéa Itália, ek esta à sua disposição

através do \tosaico Italiano, com inúmeros roteiros para todos os ponte* da
Itália inclusive Sardeota e Ncilia

MOSAICO ITALIANO
AlLílta, pedacinho por pedacinho, pauvocechegar, vereseapaí-
vonar. Inúmeros roteiros visitando Roma, Veneza. Milão,
Bologna, Pisa, San Marino, Assisi, Perugia, Firenze, Pddova. Vi-
cenza, Verona, Sirmione e o lago Di Garda, Ravenna Poftoiino,
S. Genugnano, Ra|w!lor Sww Mantova, Parma, enteoutes.
Parte aérea pela Varig.
I iòtur tem 30 anos de experiôi k. ia em Itália E os ser\ içps ;vóprio*
ria Hotur de Roma e Milão garantem o melhor conn #to para você

BREAKAWAY
As melhores capitais, o^ melhores cantos e recantos do Velho

Mundo. 20 dias visitando Londres, Amsterdam. Frankfurt, Gene-
bra e Paris, com visitas aos principais pontos turísticos de cada ci-

dade.
Parte aerea pela BritishCakdonsan

l

HOTUR

\\ Cen SijnMaütn .(bO Lewon
Tels 2 3^-8144. 239*8995
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6 a Io caderno o quinta-feira, 3/11/83 CIDADE

Informe JB

Rnroitü í»fira7 pende para o Palácio da Liberdade, cm Belorvtctiid tMLrf/- Horizonte, local ideal para unir o parudo
Numa preocupante crônica policial dividido entre trés correntes.

Na dúvida, U1yss« náo conversa com
ninguém.
Teste da sorte

Numa viagem ao município gaúcho de
São Jerônimo, recentemente o Senador Car-

que já soma 480 assaltos a estabeleci-
mentos de crédito só no Estado de São
Paulo, este ano, a ação de segunda-feira
contra uma agencia bancária de São
Caetano do Sul mereceu um triste desta-  
que: além de fracassado, o ataque de sete |os Chiarelli (PDS-RS) pôde constatar como.
ladrões produziu, com o tiroteio detona-
do, sete mortos — entre eles, um bebê de
8 meses e sua mãe.

Esse banho de sangue, que estarre-
ceu um pais já anestesiado pelo colidia-
no da violência urbana e selvagem, pro-

apesar de tudo, ainda é um homem de jorre.
No Voyage em que viajava, com seu

assessor Luiz Pinto, Chiarelli deixou cair um
cigarro, quase provocando um incêndio. De-
pois, um dos pneus furou e eles descobriram
que o estepe estava murcho.

Ao procurar socorro, já à noite, viram
va. pelas fichas dos primeiros assaltantes dois homens com aparência de assaltantes e
identificados, que a matança de São
Paulo é mais do que reflexo da violência
social. Não foi causada pelo gesto deses-
perado de um desempregado compelido
ao crime pela crise econômica. Ê produ-
to direto do banditismo profissional. O
cabeça do assalto de São Caetano foi
indiciado em 22 inquéritos e um compa-
nheiro seu em mais de:.

¦ ¦ ¦
Ainda perplexo com a carnificina

que revoltou Sáo Paulo e o pais, o
Governador Franco Montoro mexeu na
cúpula policial, para tentar dar alguma
segurança d população, amedrontada
pelos sucessivos atos de violência, que
vão dos assaltos aos saques. Com a troca
de comando, o Governo aparentemente
recuperou alguns policiais identificados
com os métodos mais duros e drásticos
no combate à violência, colocando em
recesso, temporariamente, os executores
de sua política de direitos humanos no
tratamento da questão de repressão ao
crime.

É pouco provável, porém, que a
reutilização de remédios antigos possam
curar males tão velhos — e persistentes.
Até porque, pela exaustiva e violenta
medicação, eles se mostraram perfeita-
mente ineficazes. Em sua homília de
ontem, Dia de Finados, o Cardeal Paulo
Evaristo Arns deu a sua receita ideal
para o problema: 

"Polícia preventiva,
numerosa, ostensiva e de paz."

Na bola
As mesmas fítmhas do Senhor do Bon-

fim colocadas nos pulsos do ídolo maior,
Sócrates, pelas baianas de Salvador, foram
parar nos pulsos dos rapazes da Seleção
Uruguaia. Uma saudável demonstração de
cortesia e um prenúncio de que a "guerra"
pelos dois pontos estará restnta ao gramado
da Fonte Nova. A torcida caberá cumprir nas
arquibancadas o seu papel de torcer por uma
vitória brasileira, na bola.

Por uma questão de justiça deve-se cre-
ditar o bom clima reinante em Salvador às
corretas medidas adotadas pela CBF, na
pessoa de seu presidente, Giulite Coutinho.
em sintonia com as autoridades baianas.
Ouvindo

No final de setembro, um credenciado
assessor do Ministro Mário Andreazza pro-
curou, discretamente, um graduado assessor
do Deputado Paulo Maluf.

Levava a proposta-de uma composição:
Maluf apoiaria Andreazza na convenção do
PDS, em troca da Vice-Presidcncia e de
alguns Ministérios.

Maluf náo disse sim, nem náo.
Até hoje.

Terapêutica
O Pentágono confirmou a noticia do The

Sew York Times de que tropas americanas,
no primeiro dia de invasáo de Granada,
bombardearam um hospital psiquiátrico no
complexo militar de Fort Frederick, em Saint
George's. matando pelo menos 50 doentes.

O Presidente Reagan parece decidido a
restaurar a democracia e a sanidade no
Caribe.

Dilema
Balança o coração do Deputado Ulysses

Guimarães, Presidente do PMDB.
Em nome da pacificação nacional, ele

pende para a Granja do Ipé, em Brasília,
local proposto para o ensaiado encontro
entre ele e o Chefe do Gabinete Civil da
Presidência. Leitão de Abreu.

Lm nome da pacificação 
"partidária, ele

por segurança, se trancaram dentro do carro,
com os vidros fechados. Mais tarde, pifou o
sistema elétrico, deixando-os no escuro.

A salvação foi um caminhão, para o qual
Chiarelli acenou desesperadamente, quase
sendo atropelado. A bordo do caminhão, o
Senador e seu assessor escaparam da morte
quando o veículo derrapou numa curva,
quase capotando.

A salvo, Chiarelli marcou uma visita a
uma casa de umbanda em Pelotas, sua cidade
natal. Por via das dúvidas, vai fechar o
corpo.
Trabalho

O Governador Esperidiáo Amin repete,
com freqüência, o lema que ele considera
mais apropriado para enfrentar nossas atuais
dificuldades:

— O Brasil precisa de confiança e de
trabalho.

¦ ¦ ¦
Deve ser por isso que o vice-líder do

PDS na Câmara Federal, o também catari-
nense Adhemar Ghisi, tratou de lançar o
nome do Governador como candidato a vice
na chapa de Paulo Maluf.

Brasília e que náo gosta dessas insinua-
çôes.
Sem dono

Com três grupos internos em disputa, o
PMDB pode ter ganho mais um quarto
anteontem. Surgiu, em cima da mesa de
vários parlamentares do partido, um mani-
festo — longo e minucioso — pregando a
fundação do grupo Começar de Novo.

Como não levava assinatura, havia sus-
peita de que o novo grupo é patrocinado pelo
compositor-cantor Ivan Lins.
Pesquisa

Preocupado com o resultado da pesquisa
Gallup, em que despencou a popularidade
da maioria dos Governadores avaliados, o
Governador Roberto Magalhães, de Per-
nambuco, pediu ao instituto maiores deta-
lhes.

O Gallup informou que 3% dos entrevis-
tados estão achando ótimo o seu Governo.
2t)% o consideram bom, 51% regular, 5%
ruim e 3% péssimo, Os outros \2% náo
quiseram responder.

O Governador, que chegou a se reunir
com o Secretariado para examinar o que náo
ia bem, respirou aliviado quando viu que o
ótimo e o bom ganham disparados do mim e
do péssimo.

Referindo-se ao falo de o Gallup incluir
o regular como ruim em épocas de cnse, o
Governador desabafou:

— Nessa época dè cnse até eu náo acho
que as coisas estão boas.
Cercado

Fechado o cerco democrático sobre o
Paraguai, a mais antiga ditadura do mundo.

Depois da abertura brasileira e da rede-
mocratização boliviana, o jornal ABC Color,
principal jornal de oposição do Paraguai,
abriu eufóricas manchetes com a eleição de
Raul Alfonsín na Argentina, que só em
Buenos Aires abriga mais de 1 milhão de
exilados do regime do General Alfredo
Stroessner.

Mestre da política pendular, Stroessner
sempre preferiu que Brasília e Buenos Aires
tivessem em Assunção, embaixadores mili-
tares.

Nosso embaixador, o General e ex-
Ministro Fernando Behtlem, prepara-se para
as despedidas de seu colega argentino, que
será trocado por um civil.
Feriado

Com a salvaguarda familiar, o Ministro
Hélio Beltrão desburocratizou sua dieta de
safenado e derramou-se numa extravagância
que só comete de 3 em 3 meses: macarrão
com feijão e bife à milanesa, seu prato
preferido.

Nada além de um ato de imprevidência.

Lance-Livre
O PT voltará ao vídeo. Neste sábado,

beneficiando-se da legislação que autoriza a
transmissão anual de um programa regional,
o Partido gravará na Assembléia Legislativa
do Rio um especial de uma hora para difusão
no dia 25. Temas escolhidos: violência, de-
seinprcgo, política salarial e Governo Bn-
zola.

Seri conhecido boje I tarde o primeiro
resultado da prévia em eleição direta para
Presidente da República promovida pela
Deputada Dercjr Fartado, do PDS, delegada i
Convenção Nacional. Ela pós uma urna em
aeu gabinete na AL, e até setembro receberá
votos.

A polícia catarinense está de olho no
principal hotel do balneário de Cambonú,
onde funcionaria um cassino clandestino.
Pelo jeito, alguém deve ter reparado no
nome do estabelecimento: "Hotel e Cassino
Marambaia".

A galeria Massananga, da Fundaçéo Joa-
quim Nabuco, do Recife, promove a partir de
amanha exposição comemorativa do cinqütn-
lenárío de Casa Grande e Senzala, a obra
maior do sociólogo Gilberto Frryr*.

A Memória da Pharmácia encerrou o
primeiro inventário do acervo cultural far-
macêutico no Brasil, iniciativa pioneira da
Roche. Foram recebidas mais de 400 mil
informações e cadastrados 60 mil itens em
iodos os Estados. O trabalho levou dois
anos.

Por estafa da atriz Ria Nunes, foi cancelada
a festa das 600 representações da peça Doce
Deleite, que seria em homenagem aos come-
diantes brasileiros.

Os curtas-metragistas também ouerem
uma fatia do mercado nacional de videocas-
sete. Hoje à noite, no MAM. a Associação

Brasileira de Documentaristas vai discutir
com .seus associados suas pretensóes neste
campo c fará um balanço dos debates realiza-
dos no Festival de Brasília.

A Associação Brasileira de Bancos Comer-
dais Estaduais (Asbace), cuja sede ser* inau-
gurada dia 7 cm Brasília, congrega 25 estabe-
ledmeotof em todo o pais, empregando mais
de 100 mil fundon&rios em suas três mil
agências.

Começa hoje no Museu da Comunicação
Soda! Hipólito José da Costa a exposição
Geografia do Cinema, com mais de 2 mil
fotos de filnies do mundo inteiro, da fase
muda até os dias atuais.

Esclarecimento necessário: a brasileira que
será homenageada por Israel por salvar ju-
deus perseguidos durante o holocausto cha-
ma-se, na verdade, Aracy de Carvalho Gui-
maràes Rosa. É viúva do romancista de
Grande Sertão: Veredas e morou durante
anos em Hamburgo, onde prestou sua ajuda
humanitária.

Ainda cintilante, a ex-Miss Brasil Martha
Rocha abre hoje, em Porto Alegre, um
seminário sobre diamantes, promovido pela
Amsterdam Sauer no Hotel Plaza São Ra-
fael.

O Coronel Moaclr dos Santos Pereira Jr„
comandante do 19* Batalhão da Policia Mlli-
(ar, acaba de conquistar as boas graças das
associações de moradores do Leme ao Lebion,
ao oferecer o auditório da corporação, na
Rua Tonetero, para encontros dessas enti-
dades.

Até ontem à noite o nome do General
Octávio Medeiros. Ministro-Chefe do SN1.
não aparecia na lista da comitiva do Presi-
dente Ftgunredo que vai à Áfnca dia 14.

Carnaval de 1984 começará

na 6a-feira 
para 

durar 7 dias

p<)<começar na sexta-feira, com o destile dos
blocos dc enredo inaugurando a Passare-
Ia do Samba, e se estender por uma
semana, até o sábado seguinte, quando as

uatro escolas vencedoras nos desfiles de
iomingo e segunda-feira disputarão um

supercampeonato. E. nesse dia. a comer-
dalizaçáo c a renda da Passarela do
Samba ficarão por conta da Associação
das Escolas de Samba

O Prefeito Jamil Haddad deu essa
informação ontem, enquanto visitava as
obras da Marques de Sapucai. O assunto
ainda está sendo estudado pela Prefeitura
e a Associação das Escolas de Samba,
mas deverá ser aprovado, porque resolve
dois problemas: o dos blocos, que não
querem desfilar no último dia de carna-
vai. e o da subvenção das escolas dc
samba, que querem quase o triplo — CrS
16 milhões 400 mil — do que a Prefeitura
pode oferecer a cada uma — CrS 6
milhões.

Dois dias
No que depender da Prefeitura, já

está definido: o desfile das escolas de
samba do grupo IA será dividido em dois
dias, domingo e segunda-feira dc carna-
vai. As escolas do grupo IB, que desfila-

vam na segunda-feira, passam para o
sábado, quando desfilavam os blocos

Esta decisão foi tomada ainda nn
primeiro semestre, depois que os presi-
dentes das grandes escolas concordaram
cm dividir o desfile. È que este ano as
duas escolas colocadas cm último no
grupo IA não desceram para o grupo IB
E, como as duas primeiras colocadas do
grupo IB subiram para o grupo principal,
acabaram ficando 14 ~ em vci de 12 —
escolas no IA.

A divisão em dois grupos de sete é.
segundo os presidentes, a melhor manei-
ra para não cansar o público e não
prejudicar o desfile Essa decisão foi
levada ao Prefeito, que concordou com a
proposta e recebeu também a ordem do
desfile (sorteada pelos presidentes). Se-
gundo Jamil Haddad, é nessa ordem que
as escolas do grupo IA desfilarão no
carnaval de 1984:

Domingo. 4.3.R4 — Unidos da Tiju-
ca, Império da Tijuca. Caprichosos de
Pilares, Salgueiro. União da Ilha. Portela
e Império Serrano.

Segunda-feira. 5.3.84 — Estácio dc
Sá (cx-Unidos dc Sáo Carlos). Unidos da
Ponte. Mocidade Independente de Padre
Miguel, Unidos de Vila Isabel, Impera-

triz Leopoldmensc. Beija-Flor c Man-
gucira

Com o acordo entre a Prefeitura c as
escolas, os blocos desfilariam na terça-
feira Mas a Federação dos Blocos náo
aceita a mudança. Alegando que j.i é
tradição os blocos de enredo abrirem o
carnaval na pista principal dos desfiles,
ameaçam até não desfilar

Na semana passada, o vereador Al-
berto Garcia (PDT) conseguiu aprovar
na Câmara um projeto de sua autoria que
regulamenta o desfile dos blocos e lhes
garante o sábado. Mas o prefeito deverá
vetar esse projeto, bem como o que o
vereador Carlos Imperial apresentará,
regulamentando o desfile das escolas dc
samba. Jamil Haddad náo afirmou isso.
mas deu a entender, pois acha que o
Poder Público não pode baixar determi-
naçócs sobre as atividades de entidades
civis.

Abrir o carnaval na sexta-feira foi a
alternativa encontrada pelo prefeito Ofi-
cialmentc. a festa já começa na sexta-
teira. com o desfile das Grandes Socieda-
des na Avenida Rio Branco. A novidade
é iniciar o carnaval nesse dia na pista
principal de desfile. Com isso, os blocos
irão manter a tradição, além de. este ano,
inaugurarem a Passarela do Samba.

RECORD

a editora dos

grandes bestsellers

e de 8 Prêmios Nobel

aguarda a sua visita na
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INTERNACIONAL DO LIVRO
- RIO DE JANEIRO
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Copacabana Palace Hotel

03 a 13 de novembro de 1983

Aberta ao público diariamente das
15 às 22 horas.

Sábados e Domingos das
10 às 22 horas.

íirtPUC

PONTIFÍCIA C00«0£NAÇÀ0
UNIVERSIDADE S^JSÍoc?
CATÓLICA 0£ tXTENStó

ATENÇÃO
CANDIDATOS AOS CURSOS DE

"PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADOR"
e "ANALISE DE SISTEMAS"

INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO: 7 a 22 de
novembro do 1983. Para os candidatos ao curso
de "Programação de Computador", exige-se a
apresentaçSo da cópia do histórico escolar do
29 grau completo; para os de "Análise de Siste-
mas", a cópia do histórico escolar do curso de
graduação completo nas áreas de Engenharia,
Matemática, Arquitetura, Economia, Física,
Química. Estatística, Administração de Empre-
sas e Ciências Contábeis. Caso o candidato já
tenha experiência profissional na área de pro-
cessamento de dados, apresentar a respectiva
comprovação.
Obs.: a seleção será realizada pela avaliação do
desempenho acadêmico do candidato, de acor-
do com o seu histórico escolar.
INICIO DAS AULAS: 2 de janeiro de 1984
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: na CCE/
PUC, rua Marquês de São Vicente, 225, casa
XV, Gávea, tel. 274-4148 e 274-9922 r. 335,
no horário de 9 às 11h., 14 às 16h. e 18 às 20h.

fundação
centro de estudos

do comércio
exterior <?

BIJOUTIQUE I

7ijuca
OFF SHOPPING

Era só o que faltava!

OOOOO

89 CURSO BÃSICO DE EXPORTAÇÃO
07 NOV. A 29 NOV. (36 horas)

Objetivo: Dswnvolwr ¦ copaddads do* gerentM • do»
funcionário* do wtor d* *xportaç«o da* empfwa* para a
coordeneçfo * a «xacuçfc da* operaçOe* de «xportsçío
Programa: Marfcating no Marcado Externo - Incoterrra

Prática Cambiai - Traropor» Internacional - Seguro
Traniporta* - Incentivo* Fiscais e Formaçio da Praço*

Rotina* * Procedimento* n* Exportação.
Horário:d* 2f aW-felra, das 18:45 às 21:45 horas.

209 CURSO PRÁTICO DE INCENTIVOS
E FORMAÇÃO DE PREÇOS NA EXPORTAÇÃO

30 NOV. A 02 DEZ. (15 horas)

Ob)*ttvo: Capacitar técnico* atuantes am tmpreu* *x-
portadora* para o correto aproveitamento do* Incentivo»
fiscais e creditfcio* * avaliar *ua repercussão na formaçío
d* preços.
Programa: Financiamento»: Prá-Financiamento» — Fi-
nanciamento da Apoio e Complementado - Financie-
manto á Exporteçáo Propriamente Dita. Befiex. Ciex.
Orewbeck. OperaçÕe* com Treding Company. Incentivo*
Fitcai». Formação de Preço*. Teoria » Prática.
HorSrio: de 4* a 6f-feira, da» 09:00 ás 12:00 hora» a das
14:00*» 17:00 hora».
Material didático: wrfo distribuído» apostila». Informe»
Técnico» ICecexl * outro* documento*.

Informeçôe» * inaeriçSe»:
Fundaçfo Centro de Estudo» do Comércio Exterior

Av. Rio Branco. 120 - Grupo 707
T*U.: (021) 222-0721 e 222 2140 - Ramai» 115* 132

T*i*x. 1021) 23938 - CEP. 20040
Solicite informeçfiea »obr* financiamento.

ENGEPROTEC m
CURSO

DE INSTRUMENTAÇÃO E
CONTROLE

DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

Período 7/11/83 i 9/12/83 - Horário 18:30 às 21 30 hs.
Informações: Rua Francisco Serrador. nP 2 conj. 301.
Tais.: 220-4864 a 22CM814 - de 9 00 às 17 .30 horas

Jamil vai à

Passarela e

vê as obras
O Prefeito Jamil Haddad

aproveitou o feriado de on-
tem para visitar com seu
irmão, o Secretário Munia-
pai de Planejamento, Samir
Haddad. as obras da Passa-
rela do Samba, cujos opera-
rios não tiveram folga. Ja-
mil constatou com satisfa-
ção que os trabalhos estão
mais adiantados que a pre-
visão do cronograma.

Ninguém no canteiro de
obras aa Marquês de Sapu*
caf tem dúvida de oue a
Passarela do Samba ficará
pronta no dia 10 de feverci-
ro. Na parte do consórcio
Mendes Jr. CBPO. trecho
da Marquês de Sapucai en-
tre a Presidente Vargas c
Rua Salvador de Sá, ja co-
meçam a aparecer, ainda
entre andaimes, os primei-
ros pórticos (pilares) que
sustentarão as arquiban-
cadas.

No setor da União Flu-
minense de Construtoras,
trecho entre a Salvador de
Sá e Frei Caneca, ate sába-
do as obras estavam atrasa-
das. Ontem, o prefeito
constatou que já estão à
frente do cronograma. Os
38 pórticos que sustentarão
os dois grandes blocos de
arquibancadas começaram
a ser concretados. Segundo
o engenheiro João Améri-
co, em 40 dias estarão pron-
tos para receber as vigas,
que servirão de base para as
arquibancadas.

A obra da Passarela do
Samba está começando a
chegar ao pique. Já traba-
lham no local, divididos em
três turnos de oito horas. 1
mil 600 homens. Esse nú-
mero, até o final da próxi-
ma semana, deverá ultra-
passar a casa dos três mil.

Hotel Copacabana Palace
De 3 a 13 cie novemhro
Horário. titãs utt ts dus 15.00 as 22 Oi) horas

sábados r domingos; das 10 (X) às 22'00 horas
Mais de MO editoras reunidas num só local
Venda de livros com descontos especiais
Venha conhecer os últimos lançamentos editoriais

PROGRAMAÇÃO Dl HOJE

Abertura solene, com a presença

de autoridades federais, estaduais

e municipais.

Patrocínio:
SNEL Sindicato Nacional
«ios Editores dc Livro$

Promoção:

curso programado de

ADMINISTRAÇÃO

HOSPITALAR
PURACÀO 1 AMO NÚMERO DE MÓDULOS 84

COORDENAÇÃO FROr A J JOHN BOtmKK
PROü RA.WLA.

AdmlnlJlraçAo 0«r»! ilOOhora# Or<aiuj»çâo HoepItaJar "Oncru
üuatoa Hospitalar**» 75 horma Strvtgo d» 40 hor*a

Audi tona M*Uco BO horm Etennçc SocUl Médico no «O horaa
S»rtlço da Nutrição • Dl»Uuc» 60 hor«» Documentário UMlc». 30 hor«í

tnftcç&M HospitAi*r*9 29 hora* Docum«ni*çio « l*<:«;a.;«_; Hcaptular SO tusr*»
Estrutura Tísica do Hospital 50 hora» Tocai da Carga Horária 780 hnraa

BRINDE: MANUAL DE DIETAS
Dieta Normal. Modifloaçáo da Duna Normal.Dieta* ria» Ar»c
çó«« üaitro inuxaurvMâ. p*r% dodo Filncraaa e AftoçAw Konal». DtMaa na» Sr.farrr.idad»» M«
lapólu-a» » Cardiopaua* Pieta» Sopeclal» Coordatlação da
rrcf • Uiroia JaroioUJ Pmaud d# Oliveira. Pôa Oraüuada na

\

J

BOLSA INTEGRAI.
A ir\*cr*.ç4o no Curso d» Admixuitra^io dà direito *^d* è toi»»

lr.i»*rfc] «m um do« cur*o«
CURBO PROGRAMADO DB MEDICINA EV> TRABALHO

Dur*çÍo 1 «io 24 módu'.o« >
Coordenarão Dr Joa* AJiUinio Rocha Ha:» — Ua&oo CRM 8216933.9

CURSO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇ06 DE NUTRIÇÃO S DlETtTICA
Dur*ç4o © mMM ( 18 tnòduloa ';

GrordanaçÀo HÀrcia Jaiuiocts Ftnaud da Ohwaira
CURSO mxiRAMArW DE CHETIA E UDEKAKÇA

l>ur*ç4o O rr.***a ( I a mòáttlc»)
Coord«r.*çá>o Proí* Ana Mana Mocitanatfro

#!AA TI

INFORMAÇÕES CAIXA POSTAI. 91
Av Am anal Peixoto $34 aaiius 505'504 -
CEP Ü40S0 Telefone t. 031) 7 J S «WS

Centro — Kiwrót.R.1

PiMMIDÉ D€S€rNOLMIMetTO
TKrwrcríTO PÇOGR/TWDO D€ KCU&OS HUMANOS
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Finados leva a cemitérios do Rio 1 milhão 150 mil
A Santa Casa da Miseti-

eórdia informou que certa dc
1 milhão 150 mil pessoas visi-
taram, ontem, túmulo de pa-
rentes, amigos, políticos e ar-
«*ras famosos nos dois maio-
res cemitérios da cidade (O
São João Batista e o São
Francisco Xavier, no Caju).

No São João Batista, o
administrador Heráclito
Amorim estimou em 600 mil
o número dc visitantes. Paulo
Rodrigues, administrador do
Caju. disse que o número de
pessoas que ali estiveram
chegou a 550 mil. Não houve
roubos nem furtos e os ven-
dedores de flores respeitaram
as tabelas da Sunab.
SÃO JOÃO BATISTA

Milhares dc pessoas foram
ontem ao Cemitério São João
Batista prestar homenagem à
memória dos seus mortos. A
segurança era feita por 160
policiais civis e militares, com
o auxilio de cães. O adminis-
trador Heráclito Amorim se
disse surpreendido com o
movimento, maior que o do
ano passado, quando menos
dc 500 mil pessoas estiveram
no cemitério.

Como nos anos anteriores,
a sepultura mais visitada foi a
de Odetinha, uma menina
morta em 1939 com nove
anos e que teria feito vários
milagres. Também foram
muito visitadas a sepultura de
Clara Nunes, onde centenas
de pessoas depositavam fio-
res e rezavam preces, e a de
Jardel Filho.

No portão principal, na
Rua General Polidoro, guar-
das tentavam organizar o
trânsito, engarrafado até o
Humaitá (sentido Jardim Bo-
tãnico-Botafogo) e Figueire-
do Magalhães, Copacabana,
passando pelo Túnel Velho.

Além dos policiais milita-
res, do 2o Batalhão de Poléia
da Rua São Clemente, 30
policiais civis, orientados pe-
Io delegado Armando da
Fonseca, da 10' Delegacia de
Botafogo, fizeram a seguran-
ça interna do cemitério.
CLARA E "ODETINHA"

Perto da sepultura de Cia-
ra Nunes, o ambiente era
tenso e muito triste. Cente-
nas de fás depositaram flores
e o grupo Guerreira homena-
geou a memóira de Clara,
ouvindo suas canções num
pequeno gravador.

O maior movimento era
perto do túmulo de Odeti-
nha. onde centenas de pes-
soas faziam extensa fila para
ganhar um santinho com o
retrato da menina que, se-
gundo dizem, fez seu primei-
ro milagre no cemitério São
João Batista.

Carrnem Miranda não foi
esquecida: dezenas dc flores
cobriam seu túmulo, onde foi
deixado um bilhete em que o
médium J.F. dizia que Car-
mem não tinha morrido e que
ela se encontrava "muito
bem", Na Capela do São
João Batista foi celebrada
uma missa de hora em hora,
que os fiéis acompanhavam
pelos alto-falantes.
CAJU

O cemitério do Caju (São
Francisco Xavier), visitado
por cerca de 550 mil pessoas,
teve que abrir suas portas às
5h 30min. meia hora antes do
previsto, tão grande era o
número de visitantes que des-
dc cedo queriam entrar. O
trânsito engarrafou no come-
ço da Avenida Brasil e ime-
diaçócs do cemitério, mas o
policiamento da PM foi efi-
ciente.

Com flores, fotos e faixas
enfeitando o túmulo, a me-
mõria do cantor Paulo Sérgio
foi lembrada pelos numero-
sos fás. A sepultura de Noel
Rosa estava mais abandona-
da que nos anos anteriores. E
a de Cartola foi caiada e
pintada às pressas, na véspe-
ra. por dois funcionários da
Santa Casa de Misericórdia.

O 4o BPM mobilizou 170
homens para o policiamento.
Havia policiais com cães cir-
culando pelo cemitério. Sol-
dados responsáveis pelo trán-
sito tiveram dificuldade para
cumprir sua tarefa: um dos
motivos era a falta de vagas
para estacionar.

O engarrafamento fez mui-
ta gente saltar dos ônibus na
Rodoviária e seguir a pé até o
Caju. Guardadores improvi-
saram estacionamentos —
pagos — sob o viaduto de
acesso à Ponte Rio—Niterói.
Ambulantes aproveitaram a
retenção do tráfego para ven-
der cafezinho e sanduíches
entre os carros, no asfalto.

No cemitério, o sistema de
rádio orientava os Visitantes,
indicando até o local onde
estão sepultados artistas co-
mo Noel Rosa. Cartola. Pau-
Io Sérgio, Jackson do Pandei-
ro, Orlando Silva e Oscarito.
O túmulo mais visitado foi o
do cantor Paulo Sérgio, onde
as fãs tocaram numa vitrola
alguns de seus sucessos e fize-
ram vigília durante todo o
dia. O túmulo foi decorado
com flores, fotos e faixas.

Missas eram rezadas de
hora em hora. num altar im-
provisado junto do Cruzeiro:
a missa das 9h foi dedicada
aos indigentes. O Posto Mé-
dico atendeu 28 pessoas até
às 12h, todas sem gravidade,
menos o caso dc um senhor,
com problemas cardíacos.

Itap-fK^rico do S«rro/SP — José Cario» Bro*il
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AViSO
VENDA DE IMÓVEIS S.H.

A CAIXA FCONÔMICA FEDERAL — CEF. FILIAL do R'0 oe
Janeiro.comurvca qu« venaerá pela melhor oferta o{s) imóveKeisi ao
lim car»cieriia0o(sl
As propostas serík> entregues em envelopes lacrados na COMIS-
SAO PERMANENTE DE ALIENAÇÕES. .Vgéncta PILARES, 8 Avenda
Suburbana. n° 6 766 «tô o da 17/11 B3, no horâno de 10 00 âs
16 00 horas
Os «nteressados que desejarem conta' corn financiamento deverèo
dirigir-se ao tocai acima indicado, antes do p<-arc> estitxjlBdo para a
onueg» das propostas, a tim d« inteirar-se das condtçOss
As propostas de pessoas jurídicas somente serão aceitas na forma
de pagamento 6 vista
As Condições Básicas ptwa parnopaçêo que laiem pane integrante
do presente Avi,so. estarão h drsposiçío dos interessados na
Agôncta PILARES, no endereço acima especificado
A abertura dos envelopes rcaluar-se-a no dia 18/11'33 a partir das
10 30 horas. 4 Av Suburbana. n° 6 766 — Pilares. Rio de Janeiro.
CONCORRÊNCIA 076/03 —Apto 201, situado h Rua Saçu. n°

102 Quintino Rio oe Janairo. constituído de 02 quartos
como ároa de construçio aproximada de 9V00 m'. peo
preço mínimo de Cri 9 393 66H.18. equivalentes, neste
trimestre, a 1 592.85868 UPC
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Quem poupa na Caixa esta com mais.

APARELHOS PARA

H

3 EM UM
Com o novo E 24 V você terá o
conforto há tanto esperado. Sâo
realmente 3 aparelhos em um.

0 CENTRO AUDITIVO

lança o aparelho do s«cuio 7elex

Lxjuioa t» unw vw pc toa« ajjkjur a qui'idad« ú« um bom ao»-retho Vanna CONHECE-LO • URGENTE • Voe* cwnowi o resultado m r*yaPeça demonjtraçlo sem comprjmjso «m um» eu nossas Ni*j

UMMI

NORMAL — Som Ambienta.
DIR — Som Direclonal
OMNI — Som Multldirecionat.
Voe» regula o seu novo E 24 V de acordo
com o ambiente em que se encontre.

RIO DE JANEIRO-RJ - Cwitnx *. Rn Srioc; <» - rt. >1 • CV XOM T*l
iwt) 2232 9ÍM1 — CopêCftbén* O» 45 . &r 1106// •
CfP ??06l • Te (0J11 ?%-»& - Ttjtic* *tkí «Va 4!» Gr 5CJ/4 Cíf
JWJ0 tal (3211 — Madurar» Kt francra 9ji.su O Gr 3C3.'<
W 71351 Te 10?ft 390 9W - BARRA MANSA RJ A* A»***
t/W - CIP Í7*00 M |Q2*JI Í2 X,40 - NITfROt a, wm os «w» Ptuou
«St s/iw/l-cecjao»-!* I0!t) M7 MS5 — VfTÔRIA-ES; Sul «
OiwiaSamM «C-» Qt CEPKW0 1» |U71»] r#M - BRASÍLIA 0* Ue

«,'•.«« il* ní* SCS CÍPÍMi* I» í0í'í "73 — OOiAnla OO
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Aproximadamente seis mil membros da colônia
japonesa em São Paulo foram ao único cinerário da
América Latina — o Kinkaku-Ji (Vale dos Tem¦
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Prof. Clésio Gabriel Di Blasi - Chefe do Depar-
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do CEFET-RJ; autor dos livros: Resistência dos
Materiais e Propriedade Industrial.
PROGRAMA: O Bem Imaterial. O Sistema de
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às 11 h. 30m. e de 13h. 30m. às 20h.

pios), em Itapecerica da Serra, para homenagear
seus mortos de maneira diferente: passaram horas
nos mais de 60 mil metros quadrados de parques e
área de lazer — onde estáo as cinza? dos antepassa-
dos — fazendo piqueniques e assistindo a cerimò-
nias religiosas (uma missa católica e dois ritos
orientais). A tradição da incineração, que os japo-
neses adotam, vem de Buda, que foi cremado após a
morte. O Kinkaku-Ji de Itapecerica da Serra é feito
de concreto, recoberto de cedro e ipê entalhados à
mão, e tem capacidade para 5 mil 300 nichos com
cinzas. O idealizador ao templo no Brasil foi o
norte-americano Alonso ShatuK, que construiu um

templo semelhante no Havaí

POPCORN
lijuca
0FF -SHOPPING

Era só o que faltava!

DENÚNCIAS SEM PROVAS.
AQUÉM BENEFICIAM?

A indústria brasileira de alimentos tem um
dos mais altos padrões de qualidade do
mundo Os nossos produtos têm conquís-
tado mercados que são protegidos pelas
mais rigorosas legislações sanitárias e allan-
degarias. Uma feliz combinação de boas tèc-
nicas de produção, agressividade, pertina-
cia. paciência, criatividade e muitos investi-
mentos, tem proporcionado um aumento
crescente na variedade de alimentos indus-
trializados que. a cada dia, chegam a novos
mercados.

Quem trabalha com comércio exterior
sabe perfeitamente que conquistar novos
mercados para nossos produtos é um verda-
deiro trabalho de formiga operaria, a indus-
tria reconhece e agradece aqueles que se
alinham com ela nesse esforço Gostaríamos
de citar especificamente o Ministério das Re-
lações Exteriores — que muito nos apoia na
disputa com outros paises — o Ministério da
Agricultura e o Ministério da Saúde

O que nem o Itamaraty nem os Ministérios
da Agricultura, Saúde e Industria e Comer-
cio perceberam é que todo esse trabalho,
nosso e deles, é seriamente prejudicado
pela ingenuidade e despreparo de certas
vaidades, que estão adquirindo o habito de
falar pelo governo e. supostamente, pelo
consumidor

Com suposto apoio oficial, no entanto,
amiude faz-se ouvir uma voz de pseudo-
advertência contra o produto alimentício
brasileiro - saido da industria fiscalizada e
idônea (no que se refere aos associados da
ABIA) A pretexto de defender o consumidor
- que carece mais de direitos do que de de-
fensores - insinua-se a convivência de nos-
sos produtos com pestes nunca comprova-
das (porque nunca existiram), com atlatoxi-
nas, com botulismo; com amidos mal conta-
dos; com todo um arsenal de difamações
que nunca sâo provadas. A quem beneficia
tudo isso?

Há quem diga que a industria se defende
mal e aconselham uma atividade de lobby

para se defender de tais leviandades Talvez
até venhamos a precisar disso. mas. por en-
quanto, acreditamos que as autoridades
maiores da fiscalização podem e devem es-
tabelecer a ordem em suas searas Impor a
essas suas estrelas que estão em busca do
sensacionalismo, a prática do bom senso do
comedimento. a primeira atitude para quem
tem pretensões cientificas em nutrição.

As industrias associadas ã ABIA sabem
perfeitamente quais são suas obrigações
para com a comunidade Náo há dentre nos
clandestinos, sonegadores ou fraudadores.
A ABIA tem recebido convites para partici-
par de reuniões que, a par de procurar so-
luções para problemas normais de relacio-
namento corn o mercado, acabam gerando
sensacionalismo - nunca refreado por
quem deveria fazê-lo - e denuncias nunca
comprovadas A Associação reconhece a
grande importância dos órgãos de defesa do
consumidor, prestigia-os e continuará a
prestigiá-los. porque entende que o maior
comprador de seus produtos — o consumi-
dor brasileiro -- e o melhor de seus bens

E por respeito aos nossos consumidores
- brasileiros, europeus, asiáticos, africanos
e latino-americanos — é que voltamos a per-
guntar: a quem beneficia tudo isso0
Permitimo-nos responder aos concorrentes
internacionais da industria brasileira de ali-
mentos. os primeiros a transformar denun-
cias não comprovadas em "verdade" que os
colocam em posição favorecida em relação
a nossos produtos Beneficia também aos
que, com superficialidades tentam denegrir
nossa imagem, acolhendo chantagistas, ou.
de outra forma, promovendo o sensaciona-
lismo. Marcas comerciais e de respeito le-
vam anos ou décadas para se fixarem no
conceito do publico; representam um bem
tão grande para nós, quanto o e o nosso
consumidor,

Transcrito do Boletim Informa da
Associacão Brasileira das Industrias
de Alimentação - n° 133 - set/out 1983
Artigo: Nossa Opinião.

Cardeal

apoio pa
Sáo Paulo — O Cardeal-

Arcebispo Paulo Evaristo Arns
transformou a missa dc Pina-
dos — que rezou no ( emiti no
Gethsemam — num protesto
contra a violência na Capital
paulista. Na homília, lembrou
as mortes da bailarina Latira
Tomarevski c de sua filha Tha-
lita, dc oito meses, durante um
assalto a banco em S. Caetano,
c pediu o apoio dc todos para o
trabalho da polícia, que deve
ser preventiva, ostensiva e "um
instrumento da paz".

Em Sáo Caetano, centenas
de pessoas visitaram os tumu-
los de Thalita e dc sua mãe,
sepultadas no Cemitério das
Lágrimas há dois dias. No ne-
crotério da cidade, que ftca no
cemitério, a polícia precisou
proteger os caixões dc três dos
cinco assaltantes mortos no
ataque à agência do Banco
Itaú, porque uma pequena
multidão ameaçava depredá-
los. As famílias dos assaltantes
custearam enterros de luxo em
cemitérios dc São Paulo.
DEFORMAÇÃO

No Cemitério das Lágrimas,
a avó de Thalita, Dirce Thomé,
atribuiu as mortes a uma "de-
formação social". Também pc-
diu às autondades para que
contenham a violência, assim
como tomem medidas para im*
pedir que "crianças se transfor-
mem cm bandidos e margi-
nais". Nos túmulos de máe e
filha, centenas de pessoas reza-
ram c acenderam velas, muitas
delas reclamando providências
contra a violência.

"Tem de partir dc São Pau-
lo, hoje. uma nova onda de

Arns pede
ra polícia
esperança que acabe com a
violência", pregou D Paulo
Evaristo Arns em sua homília.
ArgumentiHi que "a cruz de
Cristo" é o protesto maior con-
tra os atos violentos c "o convi-
te mais insistente para que
abandonemos a violência, seja
dc palavras ou de gestos."

Afirmou também que a caro-
panha contra a violência preci-
sa incluir a descoberta dc suas
causas, acrescentando que a
polícia tem de ser numerosa
para chegar ao local antes que
as coisas aconteçam, deve ser
amiga do povo, estar junto do
povo e nâo apartada do povo".
E comentou: "Quando o povo
se sente protegido, ele é pací-
fico."

Ontem, a Secretaria dc Se-
gurança começou a pôr cm prá-
tica as medidas anunciadas pe-
lo Governador Franco Monto-
ro para combater a crimtnalida-
de: dois helicópteros da Votec
foram alugados para o policia-
mento dos 21 cemitérios da
cidade. O Secretáno Miguel
Re,ale Jr esteve no Mausoléu
do Soldado Desconhecido, on-
de foi sepultado o soldado PM
José Rosales Ramos, o 105°
PM morto este ano em ação.

FALA DO PAPA
Cidade do Vaticano — O

Papa Joáo Paulo II disse on-
tem, para 27 mil peregrinos na
Basílica de São Pedro, que o
Dia de Finados "nos faz medi-
tar sobre o caráter precário c
frágil dc nossas vidas". Mas
lembrou que a imortalidade
das almas confere "uma signifi-
cação profunda e decisiva" a
vida terrestre dos homens.

Três milhões visitam

mortos em São Paulo
Os 21 cemitérios municipais

de Sáo Paulo e os seis particu-
lares foram visitados, ontem,
por cerca de 3 milhões de pes-
soas, segundo cálculos do Ser-
viço Funerário da Prefeitura. O
Departamento do Sistema Viá-
no montou esquema especial
de trânsito em torno desses
cemitérios e a Secretaria de
Segurança Publica reforçou o
policiamento, do qual partia-
param as Polícias Militar, Fe-
mintna e Civil.

A homenagem que o Clube
de Choro de Brasília tinha pro-
gramado para o compositor
Waldir Azevedo, no Cemitério
do Campo da Esperança, foi
prejudicada pela chuva que
caiu ontem sobre a cidade, du-
rante todo o dia.

A- sepultura mais visitada,
no Campo da Esperança, foi o
da garota Ana Lídia, assassina-
da em setembro de 1973 e que,
para muitos, lá realiza nula-
gres Ao contrário de anos an-
teriores, a sepultura do ex-
Presidente Juscelino Kubist-
chek foi pouco visitada.

Cento e cinqüenta mil pes-
soas estiveram ontem nos cinco
cemitérios dc Belo Horizonte
— Parque da Colina, Paz. Sau-
dade. Bonfim e da Consolida-
çáo (Venda Nova) — para rc-
eordar seus mortos.

O movimento começou mais
cedo que nos anos anteriores:
desde segunda-feira, várias
pessoas se adiantavam não ape-
nas para lavar os túmulos mas
para as visitas,

O Arcebispo dc Belo Hori-
zonte, D Joáo dc Resende Cos-

Os nossos hortigranjeiros são
produzidos nas regiões serranas de

Miguel Pereira, Triburgo e Teresópolis.
Lugares de águas cristalinas.

Laranja Pêra, dúzia 125,
Cenoura, kg 130,
Agrião, molho 90,
Mamão Especial, kg 98,
Inhame, kg 155,

Quiabo, kg 380,
Repolho, kg 45,
Beterraba, kg 110,
Batata Doce, kg 198,
Banana Prata, kg 138,

Aproveite ainda
o massacre destes preços:

Fraldas Disco, embalagem com
20 unidades 890,
Aparelho de jantar Espanha
Porto Ferreira, com 20

Ofertas válidas também para o
Centro Comercial Boulevard.

A CHAMA VIVA

DA ECONOMIA.

Panela de pressão Marmicoc
Especial de 4 litros . . 4.950,
Óleo de soja (diversas marcas).
Seleção, Ouro Azul, Jasa, Min-
dol, Veleiro, Vida, Ceres e Tro-
picai, lata 785,
Arroz Casar im, kg 370,
Farinha de mesa Itajai, kg220,
Requeijão Poços de Caldas, pote
de 200 350,
Biscoito Triunfo, pacotede200g

190,
Papel higiênico Disco, embala-
gem com 4 rolos  225,

Ofertas válidas até 05 11
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ta, celebrou missa campal no
Cemitério do Bonfim.

Enquanto as praias da Zona
Sul e da Zona Norte — como
Boa Viagem e Olinda — esta-
vam festivamente cheias de ba-
nhistas, os cinco principais ce-
miténos de Recife eram visita-
dos por milhares de pessoas. O
que registrou maior movimen-
to foi o de Santo Amaro, peno
do Centro, onde os túmulos
mais visitados foram o de Al-
fredinho e da Menina sem No-
me. ambos tidos como mila-
greiros.

Cerca de 1 mil pessoas parti-
riparam de duas missas ceie-
bradas ontem na Cidade de
Pojuca. a quilômetros dc
Salvador, que marcaram, ao
mesmo tempo, a passagem do
Dia de Finados e dos dois me-
ses da tragédia ocorrida naque-
la localidade do Recôncavo,
quando um vagâo-tanque da
Rede Ferroviária Federal, car-
regado de gasolina, incendiou,
matando 99 pessoas e ferindo
dezenas de outras, 12 das quais
ainda internadas em hospitais
de Salvador.

Cerca de 80 mi! pessoas —
bem menos do que as 150 mil
dc anos anteriores — reuni-
ram-sc. durante ontem, em
Juazeiro do Norte. 600 quilo-
metros ao Sul de Fortaleza,
para prestar homenagem ao
Padre Cícero Romáo Batista,
fundador da cidade e conside-
rado o maior taumaturgo do
Nordeste. Diante do seu tUmu-
lo. na igreja do Socorro, milha-
res de pessoas desfilaram e dei-
xaram esmolas.

IPTU não

sobe além

de 210%
Até o final da semana que

vem — e depois de apresentá-
Io ao Governador — o Prefeito
Jamil Haddad enviará a Câma-
ra dos Vereadores o estudo
com as definições do aumento
do IPTU para 19S4. Segundo
ele. os reajustes do imposto
predial residencial, mesmo nas
areas mais \ aloruadas, nào su-
plantará o índice dc 210^r ,
estimado para a inflação do
ano que vem.

Jamil Haddad queua-se da
repercussão do aumento do
Imposto Predial Territorial lir-
bano, lembrando que "a dife-
rença é que antigamente só se
sabia quanto era o aumento na
hora de receber-se a quota, e
esse ano estamos colocando es-
sa discussão antes, democrati-
eamente". O prefeito insiste
em dizer também que o aumen-
to não está sendo compreendi-
do. pots dentro de um mesmo
bairro haverá variações no ín-
d.ce do reajuste, de acordo
com as características da rua c
do imòvei

Leia Preliminar na
página 1031
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EUA repatriam 67 cubanos e tensão aumenta no Caribe
"®" \/i i n4 m ( A D

Genebra, Havana e Washington — Os
primeiros 67 cubanos dos cerca de 800 em
Granada foram devolvidos a Cuba pelos Esta-
dos Unidos, ontem, através da Cruz Vermelha
Internacional. Dos 67, 10 são médicos e 57,
feridos sem gravidade. Entre os 57 feridos, há
oito mulheres e três crianças, admitiu o porta-voz do Departamento de Estado americano,
John Hughes, sem se referir à situação de
outros feridos, dos mortos e presos, cujo
número oficial se desconhece.

Os Estados Unidos náo permitiram que o
DC-8 da empresa suíça Baiair, fretado pela
Cruz Vermelha, pousasse em Granada e leva-
ram os 67 cubanos a Bridgetown, Barbados,
onde foi feita conexão para Havana. Segundo
Hughes, "as negociações (para a devolução
dos demais cubanos) continuam". O porta-voz
anunciou ainda que o Governador Geral de
Granada, Paul Scoon. expulsou do pais os
diplomatas da União Soviética, Coréia do
Norte, Líbia, Alemanha Oriental, Bulgária e
Cuba e, depois, pediu aos marines que cercas-
sem as Embaixadas.

Tensão aumenta
A tensão entre Estados Unidos e Cuba

parecia se ampliar ontem por pelo menos três
motivos;

Os Estados Unidos não explicaram ainda
quantos cubanos poderão deixar Granada,
ifuantos morreram feridos e foram presos,
parecendo dispostos a exigir concessões políti-
caas e militares de Cuba. como disseram
observadores à agência AFP.

Havia ontem rumores em Saint George's,
indicando que os militares americanos estavam
convencidos de que a pouca resistência que
ainda há em Granada c a ação dos franco-
atiradores que fustigam as forças de ocupação
sáo cubanos;

Quando o Pentágono anunciou que uma
força-tarefa de nove navios, capitaneada pelo
porta-aviões America, zarpou para o Caribe,
um de seus funcionários disie à AFP que isso
era "uma advertência ao Presidente cubano.
Fidel Castro". Horas antes uma fonte cubana
havia afirmado que navios americanos seriam
mandados às águas próximas de Cuba.

Embora o Comando Militar dos Estados
Unidos em Saint George's tenha anunciado a
partida de uma brigada da 82* Divisão Aero-
transportada do Exército "nas próximas 24
horas"" o que limitaria a 2 mil 500 soldados
americanos c cerca de 300 caribenhos as tropas
de ocupação, sem contar as forças a bordo da
força-tarefa de 10 navios, capitaneados pelo
porta-aviões Independence e pelo porta-

helicópteros Guam, a nova força-tarefa envia-
da ao Caribe amplia a força militar americana.

Removerá força
Em Havana, o Vice-Chanceler cubano,

Ricardo Alarcon, disse que os Estados Unidos
terão de empregar seu, poderio militar para
remover os diplomatas cubanos de Saint Geor-
ge's, ao receber a notificação de expulsão
assinada pelo Governador Geral de Granada,
posto no Poder pelos Estados Unidos e encar-
regado de formar um Governo Provisório para
a ilha. Alarcon disse que Paulo Scoon não tem"autoridade ou representação legais" e que"tal ordem só será executada pela força e pelas
tropas americanas".

Segundo Alarcon, os diplomatas cubanos
tinham ordens de permanecer em Granada até
que os presos, feridos e mortos cubanos fos-
sem repatriados. Depois de informar que qua-
tro diplomatas cubanos foram presos segunda-
feira c que apenas dois foram libertados horas
depois, o Vice-Chanceler cubano responsabili-
zou os Estados Unidos pelo destino dos dois
presos e de todos que estão na sede da
representação diplomática, de onde os solda-
dos americanos "não deixam ninguém entrar
ou sair".

A Rádio de Havana informou ontem que o
Coronel Pedro Tortolo Comas, que comandou
a resistência dos trabalhadores cubanos em
Granada, está vivo e refugiado na Embaixada
de "um país amigo", em Saint George's.
Explicou que Tortolo, "com um punhado de
companheiros saiu dia 26 (um dia depois da
invasão) dos escombros de seu posto de co-
mando e rompeu o cerco ianque". Acrescen-
tou que, "por diversas razões", as autoridades
cubanas haviam preferido só divulgar a infor-
mação ontem, deixando entender que o Coro-
nel cubano poderia estar sendo procurado
pelas tropas americanas.

Loucos mortos
Em Saint Gcorge's, os médicos que aju-

dam na remoção dos escombros do hospital
psiquiátrico bombardeado pela aviação ameri-
cana dia 25 disseram que os corpos de 16
doentes mentais já foram resgatados, mas há
ainda 66 desaparecidos.

Em entrevista à AP, também na Capital
granadensc, a mãe do ex-Primeiro-Ministro,
Maurice Bishop, disse que ele "sempre admi-
rou o Presidente de Cuba, Fidel Castro, e que
este o considerava como um filho". Segundo
ele, os dois "tinham uma relação muito estrei-
ta e uma grande admiração mútua".

— Fidel dizia que Maurice era grande
demais para Granada — afirmou Alimenta
Bishop, de 69 anos.

Saint G«org»'«/AP

Pentágono derrota mídia
Russel Baker

Nova Iorque — Há muito tempo que os
Estados Unidos náo obtinham uma grande
vitória. Era preciso retroceder a maio de
1945. quando a nação comemorou a rendi-
ção dos alemães, e agosto daquele ano,
quando os japoneses fizeram o mesmo,
para se lembrar de uma vitória realmente
espetacular.

O encarregado dos brieflngs, no Pentá-

Íono, 
examinou os rostos tensos à sua

rente.
Senhores, há muito tempo que náo

obtemos uma grande vitória —¦ declarou.
— Faz muito tempo, mesmo. A essa época
alguns dos senhores nem haviam nascido.
Provavelmente nem conhecem o sabor de
uma vitória.

Imprensa, a inimiga
Ele saboreou a «citação crescente.

Desta vez, senhores, vamos obter
uma.

São os russos — sussurrou alguém
—¦ Vou sair de fininho para me despedir da
mulher e das crianças.

Não sáo os russos — esclareceu o
homem do Pentágono, que ouvira o cot
mentário. — Mas, trata-se de um inimigo
igualmente traiçoeiro e perverso. Obser-
vem a área-alvo...

Desenrolou um mapa de parede e
apontou para uma ilha. Em cima do mapa,
em letras grandes, lia-se: Granada.

Ouviu-se uma explosão de vaias.
Ouem é que vai conseguir uma

comemoração como a do Dia da Vitória
com uma ilhota dessas! — exclamou um
almirante.

Correto, cavalheiros — prosseguiu
o homem do Pentágono, sem esconder um
sorriso. — Mas, suponhamos que eu lhes
dissesse que nestas colinas e nestas praias
vamos hymtlhar uma das potências mais
arrogantes de nossos dias...

Nào está querendo se referir a... —
interrompeu alguém.

Precisamente, cavalheiros. Refiro-
me à imprensa americana. Ou, para usar
uma palavra mais familiar aos seus ouvi-
dos: a mídia.

Vitória total
A temperatura dentro da sala baixou

violentamente, causando arrepios nas espi-
nhas dos presentes. Começaram a pensar
pa glória que seria uma denota esmagado-
ra aa mídia, nas entusiásticas comemora-
çóes em Times Square a que comparece-
riam, eufóricos, Presidente e ex-
Presidentes, destilando satisfação por to-
dos os poros; imaginaram burocratas ex-
plodindo de alegria e beijando sofregamen-
te belas lobbystas.

O bríefing começou Era essencial
manter surpresa total. E que mais sur-
preenderia a mídia do que um ataque a
Granada1 Depois que começasse, o Presi-
dente apareceria no vídeo, em cadeia na-
cional. para explicar que o ataque fora
necessário a fim de expulsar bandidos da
ilha

Um representante do Departamento
de Estado interrompeu:

Espero que não signifique uma no-
va e radical política de açáo militar para
livrar as Antilhas de bandidos, porque isso
iria deixar muito irritados alguns dos nos-
sos. lá.

Th© N»w York Tim**
São os bandidos de Granada que

nos interessam. Os nossos náo têm nada a
temer. E agora vamos às disposições sobre
a mídia.

A maioria dos seus membros estana
dormindo em Washington, felizmente bas-
tante longe do campo de combate. Contu-
do, um ou outro de seus integrantes pode-
ria tentar se aproximar a partir de ilhas de
veraneio próximas. A tarefa da Marinha
seria repelir os que tentassem alcançar a
ilha pelo mar.

Alguns por certo chegariam à ilha cm
aviões pequenos, mas unidades da Marinha
e dos Fuzileiros Navais os manteriam isola-
dos de qualquer centro de comunicações e
depois os expulsariam para ilhas nas proxi-
midades.

O objetivo é vitória total — disse o
homem do Pentágono, — Isso significa que
nenhuma palavra sobre nossas operações
em Granada deve chegar aos ouvidos do
mundo, exceto a palavra oficialmente auto-
rizada do Governo americano.

Remember Nasser
Mas, a mídia vai ficar muito zanga-

da com essa humilhação — interpôs um
general da Força Aérea. — Suponhamos
que se irritem tanto a ponto de começar a
indagar quanto gastamos em carpetes para
nossos escritórios?

A vitória sobre a mídia náo é coisa
para tímidos — vociferou o homem do
Pentágono. — Que espumem de raiva!
Lembrem-se das palavras imortais de Ga-
mal Abdel Nasser, dirigidas à França e
Grã-Bretanha, depois de assumir o contro-
le do Canal de Suez: "Que sufoquem em
sua própria frustração".

O único problema — destacou um
general — é que se denotarmos a mídia de
forma tão contundente, impossibilitando-a
de alcançar sua audiência, como o mundo
saberá que denotamos os bandidos e obti-
vemos uma grande vitória?

O pessoal de Washington se encar-
regará dos releases para divulgação mun-
dial — explicou o homem do Pentágono.

Descrédito geral
Mas, ninguém acredita em releases

do Governo — desabafou um general.
Olhando à sua volta, perguntou: "Alguém
aqui acredita?"

Houve um silêncio pesado.
Entáo. vamos em frente — disse o

homem do Pentágono. — Mesmo que não
obtenhamos crédito por silenciar a mídia,
livraremos esta esplêndida ilha de ban-
didos.

O enviado do Departamento de Estado
acrescentou que nos releases o Governo
salientaria que os bandidos em questão náo
eram os nossos.

Felizmente para o Governo, a mídia,
em sua maneira habitual de enfrentar as
más notícias, confirmou sua denota humi-
lhante Ê o único relato sobre Granada que
todos aceitam como cem por cento verda-
deiro. O resto, comido noi releases gover-
namentais, deve ser visto cora a mesma
suspeita com que se encara uma notícia do
Pravda, até que dentro de uma semana ou
duas nossa atenção se desvie dessa aventu-
ra nas Antilhas.

t/m C-130 americano levou 57 feridos e 10 médicos cubanos de Granada para Bárbados

Jamaica Vitória de Alfonsín traz
expulsa 4

soviéticos novo ânimo aos argentinos

Luís Cláudio Latgé
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Klngston, Jamaica — O Go-
verno da Jamaica anunciou on-
tem a expulsão de quatro diplo-
matas soviéticos e de um jorna-
lista cubano, Dario Ibanez,
correspondente da agência
cubana Prensa Latina, cuja se-
de cm Kingston foi também
fechada. Aos diplomatas foram
dadas 72 horas para.sair do país
e ao jornalista, com sua fami-
lia, 48 horas;

A decisão foi comunicada ao
Parlamento pelo Primeiro-
Ministro Edward Seaga, que
anunciou também a demissão
de um funcionário da Divisão
de Protocolo do Ministério do
Exterior, Joseph Bewry. Todos
eles, segundo Seaga, estariam
envolvidos em atividades de es-
pionagem e de conspiração, pa-
ra assassinar uma mulher, alta
funcionária do Ministério do
Exterior, cujo nome não foi
revelado pelo Primeiro-
Ministro.

A Embaixada soviética em
Kingston repeliu como "abso-
lutamente destituídas de vera-
cidade" as acusações do Pri-
meiro-Ministro jamaicano, que
qualificou de "provocadoras",
com a única finalidade de "pre-
judicar as relações entre Jamai-
ca e União Soviética". O jorna-
lista Dario Ibaflez que, segun-
do a agência Reuters, teria sido
preso, também negou a exis-
tência da conspiração.

Enquanto isso, o jornal The
New York Times informava
que o tratado que o Presidente
Reagan apresentou como justi-
ficativa para invadir Granada
nunca foi registrado nas Na-
çóes Unidas, fórum internacio-
nal de mais alta instância, náo
podendo, portanto, ser invoca-
do diante da organização mun-
dial. Reagan invocou o Trata-
do da Organização dos Estados
do Caribe Oriental, aliança de
oito países, da qual Jamaica
náo faz parte, embora tenha
contribuído com tropas para a
invasão de Granada.

Agência dos

EUA ajuda

granadenses
Washington — A União So-

viética. Cuba e Coréia do Nor-
te firmaram com Granada"acordos secretos" que pre-viam uma ajuda militar de 37
milhões 800 mil dólares, reve-
lou o Subsecretário de Estado
americano Kenneth Dam, en-
quanto a Agência de Ajuda ao
Desenvolvimento, órgão dire-
tamente subordinado ao Exe-
cutivo, anunciava através de
seu diretor, Peter Mac Pher-
son. a concessão de uma ajuda
econômica de urgência a Gra-
nada de 3 milhões de dólares.

O depoimento do Subsecre-
tário Dam foi feito à Comissão
de Relações Exteriores do
Congresso. Ele disse que o
acordo para fornecimento de
armas foi descoberto em do-
cumentos encontrados em Gra-
nada. Segundo Dam, Moscou
se comprometeu a fornecer

Stuitamente 
a Granada 1 mil

fuzis de calibre 7,62, l mil
metralhadoras do mesmo cali-
bre e 18 armas antiaéreas.

Cuba, disse Dam, enviaria i
ilha 40 conselheiros militares.
Além disso os três países comu-
nistas forneceriam peças de ar-
tilharia, blindados e grande
quantidade de munição. Dam
afirma que os Estados Unidos
chegaram i convicção de que"Granada estava se converten-
do num centro para a subver-
sáo dos países vizinhos, para o
bloqueio das vias marítimas e o
trânsito de tropas e provisõesentre Cuba e África, e entre
Eurcma Oriental, Líbia e Amé-
tica Central". Quanto à ajuda
de urgência concedida pelos
Estados Unidos a Gtanada, ela
sem se somar aos 475 mil dóla-
res já entregues por Washing-
ton após a invasão.

Buenos Aires —, O pessimismo que marcou
a população argentina nos últimos anos, a
ponto de muitos só acreditarem na realização
de eleições no momento de colocar na urna
domingo último seu voto. parece ter sido
sepultado com o triunfo de Raúl Alfonsín,
com maioria absoluta: políticos, empresários e
mesmo militares acreditam que a Argentina
está em condições de superar a grave crisc que
enfrenta.

Este novo ânimo, que r>odc ser expresso
pelos 4 mil telegramas receoidos nos escritó-
rios da União Cívica Radical nas últimas
horas, é um reflexo da situação expressa pela
contagem dos votos, onde pela pnmeira vez,
desde os anos 40, um Partido político supera
nas urnas, em eleições livres, ao Partido pero-
nista.v

— Se abrem novas expectativas de convi-
vencia pacífica entre todos os argentinos —
disse ontem o Presidente Rcynaldo Bignone,
na reunião do Gabinete.

"Ahora Argentina"
Enquanto seguem chegando manifesta-

çóes de apoio ao novo Governo, Alfonsín
trabalha na definição de seu gabinete, retirado
em uma estância nos arredores da Capital,
com seus colaboradores mais próximos. On-
tem. no escritório da UCR. se confirmou a
existência de contatos com "personalidades de
outras conentcs políticas", para que colabo-
rem com um Governo que promete ser de
união nacional.

Prudentemente, os cartazes da campanha,
com Ahora Alfonsín, começam a ser retirados
e substituídos por outros: Ahora Argentina,
dizem.

Os observadores políticos antecipam que
Alfonsín necessitará de todo o apoio possível
para enfrentar a pesada herança deixada pelo
Governo militar. Problemas como divida ex-
terna, reativação da economia e desaparecidos
figuram, entre outros, nas preocupações desta-
cadas pela população, e devem ser prontamen-
te tratados pelo novo Governo, que, depois da
visita de Luder a Alfonsín, tem caminho
aberto.

Sem nenhuma dúvida os peronistasdeixarão Alfonsín governar — explicou Angel
Federico Robledo, dirigente peronista, quan-do pôde desviar sua atenção da cnse aberta no
Partido e que está pedindo a cabeça de seus
principais dirigentes

É a perspectiva de um acordo político,
esboçada ainda durante a campanha eleitoral,
para permitir um rápido tratamento de proble-
mas urgentes e a tônica destes dias. A frase
cunhada anos atrás pelo ex-Prcsidente Juan
Domingo Perón. voltou a ser estampada nos
jornais e reproduzida por diversos políticos:"Este pais ou o consertamos com todos ou náo
consertamos nada". E o clima devolveu o
otimismo ao empresanado, aos ffortidos derro-
rotados que anteviam catastrofes e mesmo a
militares, que confiam, agora, cm uma volta
ordenada aos quartéis.

O Chanceler Aguine Lanari. que tem a
difícil tarefa de levar à ONU a posição argenti-
tina acerca das Malvinas, também se somou ao
otimismo generalizado:

Sem dúvida — disse —¦ nossa posição
internacional será fortalecida. Ele espera uma
votação favorável às negociações.

Inglês não negocia Malvinas
Londres e Buenos Alrts — Interpelada na

Câmara dos Comuns pelo líder social-
democrata David Owen, a Primeira-Ministra
britânica, Margaret Thatcher, reafirmou, seca-
mente, que náo negociará com a Argentina a
soberania das ilhas Falklands (Malvinas), ape-
sar da eleição democrática do novo Presidente
argentino, Raúl Alfonsín.

A declaração de Thatcher foi feitá pouco
depois de o Ministro do Comercio, Paul Chan-
don. ter dito que as exportações britânicas
para a América Latina apresentaram uma
queda recorde este ano. aparentemente náo só
por causa da recessão como também pelas
dificuldades enadas pela guerra com a Argen-
tina.

Avião entrega novas 
peças

dos Cruise na Inglaterra

Londres — Um avião cargueiro Galaxy da
Força Aérea dos Estados Unidos descanegou
ontem dois lançadores móveis de mísseis To-
mahawk Cruise na base de Greenham Com-
mon, 80 km a Oeste de Londres, no segundo
dia do desembarque de peças dessas armas.
Pacifistas anunciaram ontem que vão entrar
com processo num tribunal americano para
tentar bloquear a instalação dos mísseis em
solo inglês.

A porta-voz da Campanha para o Desar-
mamento Nuclear, Jane Hickman. disse que a
ação conta com apoio dos deputados america-
nos Ronald Dellums (republicano-Califórnia)
e Theodorc Weis (democrata-Nova Iorque). A
açáo será proposta dia 9 sob alegação de que a
instalação dos mísseis viola a Constituição dos
Estados Unidos e a lei internacional.

Prisões
Hickman informou que o processo pedirá

que a justiça impeça a saída dos Tomahawk

Cruise dos Estados Unidos até o julgamento e
indicará como responsáveis o Presidente Rea-
gan, o Secretário da Defesa, Caspar Weinber-
ger, e o Secretário da Força Aérea, Verne
On.

Os deputados vão alegar ainda que o
poder presidencial para disparar as armas
entra em conflito com o direito exclusivo do
Congresso de declarar guerra. Oito mulheres
foram presas na madrugada de ontem quando
cortavam as cercas de arame farpado para
tentar entrar em Greenham Common.

Elas fazem parte de um grupo feminino
acampado permanentemente diante dos por-
tóes da base. Ontem elas voltaram a protestar
quando viram o segundo Galaxy branco e azul
americano pousar e observaram através de
binóculos o descanegamento de dois lançado-
res móveis de mísseis. A base de Greenham
Common receberá 96 mísseis Tomahawk Crui-
se a partir de dezembro quando deverão ser
colocados em posição 16 deles.

LondrM/AP

O Príncipe Charles (U), em uniforme
de Comandante da Marinha, sua mu-
lher, Princesa Diana, e irmãos, Ed-
ward (Tenente dos Fuzileiros Navais)
e Andrew (E, Tenente da Marinha),
participam da cerimônia, presidida
pela Rainha EHzabeth II, de inaugu-

ração de uma estátua em memória a
Lord Mountbatten, assassinado em
1979 por guerrilheiros irlandeses. Tio
do Prinàpe Consorte Philip e bisneto
da Rainha Vitóna. Lord Mountbatten
morreu quando, em agosto de 1979,
uma bomba destruiu seu iate, na

Irlanda

Vaticano condena
os iandinistas

Cidade do Vaticano — O
jornal do Vaticano, L'Os<*nn-
tore Romano condenou ataques
contra a Igreja na Nicarágua e
a expulsão de dois padres como
novas demonstrações de "pro-
vocaçáo e intolerância anti-
religiosa" do regime sandims-
ta. O jornal afirmou que era
muito difícil aceitar as acusa-
çóes do Governo nicaragüense
sobre uma campanha religiosa
contra o serviço militar. O dia-
rio informou que milícias popu-
lares sandinistas invadiram
mais de 20 paróquias c igrejas
de Manágua e províncias vizi-
nhas interrompendo missas aos
palavrões e dispersando os
fiéis.

Padres húngaros
criticam Cardeal

Viena — Oito sacerdotes
húngaros criticaram aberta-
mente o Cardeal-Primaz Laszlo
Lcxai, por ter começado uma"campanha de discriminação"
contra as comunidades cristãs
de base existentes no pais. Os
Sacerdotes, que vivem em Vie-
na, enviaram uma carta aberta
ao cardeal, acusando-o de ter
transferido de diocese três pa-
dres, procurando dificultar o
trabalho das comunidades de
base. A questão das comunida-
des vem provocando conflitos
dentro da hierarquia eclesiásti-
ca húngara. Em setembro a
Conferência Episcopal Hunga-
ra advertiu os três sacerdotes,
por seus "desvios" dos ensina-
mentos oficiais da Igreja Cató-
lica.

Ex-oficial SS
morre na prisão

Wiesbaden, Alemanha — o
ex-oficial das SS Albert Rauca,
de 74 anos, morreu no hospital
penitcnciáno de Kassel. no Es-
tado de Hewse. Rauca espera-
va julgamento pela acusação de
ser responsável pela morte de
11 mil 500 judeus da Lituânia.
O ex-oficial nazista vivia legal-
mente no Canadá desde 1950,

Suando 
foi atendido um pedido

e extradição feito pela Alemã-
nha. Em setembro, foi acusado
de três crimes que envolveram
a morte dos judeus quando ele
era membro das SS em Kau-
nas, na Lituânia, durante a
ocupação alemã em outubro de
1941. Albert Rauca teria sele-
cionado homens, mulheres e
crianças para serem executados
e matado pessoalmente uma
pessoa. O julgamento estava
marcado para o inicio de 1984.

Zelo com Reagan
será premiado
Seul c Tóquio — As autori-

dades sul-coreanas estão ofere-
cendo um prêmio de 30 mi-
ihóes de won (cerca de CrS 315
milhões) e um apartamento a
qualquer pessoa que dê infor-
maçòes que ajudem a evitar
possíveis atentados durante a
visita que o Presidente Ronald
Reagan fará ao país de 12 a 14
deste mês. Se a informação
estiver relacionada com um
possível plano para assassinar
Reagan na Coréia do Sul, o
prêmio, segundo porta-voz da
polícia, será duplicado. No Ja-
pão, onde Reagan estará entre
os dias 9 e 12, um cano sem
motorista e cheio de explosivos
foi lançado ontem contra a gra-
de da base aérea americana cm
Yokota.

EUA criam feriado
para Luther King

Washington — O Presidente
Ronald Reagan assinou ontem
a lei criando um feriado em
homenagem ao reverendo
Martin Luther King. líder da
luta pelos direitos humanos dos
negros, assassinado em 1968. O
feriado a ser observado em to-
do o país será a terceira segun-
da-feira de janeiro, a partir de
1986. Reagan descreveu King
como um homem "cujas pala-
vras e feitos mexeram fundo na
nação" mas disse que preferiria
ter-lhe reservado um outro tipo
de homenagem". A viuva Co-
retta King, a quem Reagan
depois pediu desculpas por essa
declaração, declarou que "um
feriado é o mais alto reconheci-
mento que a nação pode pres-
tar a um dos seus cidadãos".

Prisões de NY
são esvaziadas
Nov« Iorque — A Admirns-

tração dos Presídios de Nova
Iorque começou ontem a pôr
em liberdade 341 detidos, logo
que uma determinação da Jus-
tiça federal ordenou o descon-
gestionamento das prisões me-
iropotitanas superpovoadas.
No último fim de semana, elas
abrigavam 10 mil 450 pessoas,
o que é considerado excessivo
pelas autoridades federais,
diante da atual estrutura carce-
rána. Os libertados foram es-
colhidos entre os que comete-
ram crimes tfmnçáveis por nào
mais de 1 mü 500 dólares, ge-
ralmente contra a propriedade,
e náo contra a pessoa humana.

E1
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anunciam a saída de suas tropas em Granada
-™- Hovorva/UPI

Jamaica

expulsa 4

soviéticos
Kingston, Jamaica — O Go-

verno da Jamaica anunciou on-
tem a expulsão de ouatro diplo-
matas soviéticos e dc um joma-
lista cubano, Dario Ibartez,
correspondente da agência
cubana Prensa Latina, cuja se-
dc em Kingston foi também
fechada. Aos diplomatas foram
dadas 72 horas para sair do país
c ao jornalista, com sua fami-
lia, 48 horas.

A decisão foi comunicada ao
Parlamento pelo Primeiro-
Ministro Edward Seaga, que
anunciou também a demissão
dc um funcionário da Divisão
dc Protocolo do Ministério do
Exterior, Joseph Bewty. Todos
eles, segundo Seaga, estariam
envolvidos em atividades dc cs-
pionagem e de conspiração, pa-
ra assassinar uma mulher, alta
funcionária do Ministério do
Exterior, cujo nome não foi
revelado pelo Primeiro-
Ministro.

A Embaixada soviética em
Kingston repeliu como "abso-
lutamente destituídas de vera-
cidade" as acusações do Pri-
mciro-Ministro jamaicano. que
qualificou dc "provocadoras",
com a única finalidade de "pre-
judicar as relações entre Jamai-
ca e União Soviética". O joma-
lista Dario Ibanez que, segun-
do a agência Reuters, teria sido
preso, também negou a exis-
téncia da conspiração.

Enquanto isso, o jornal The
New York Times informava
que o tratado que o Presidente
Reagan apresentou como justi-
ficattva para invadir Granada
nunca foi registrado nas Na-
çóes Unidas, fórum internacio-
nal de mais alta instância, não
podendo, portanto, ser invoca-
do diante da organização mun-
dial. Reajjan invocou o Trata-
do da Organização dos Estados
do Caribe Oriental, aliança de
oito países, da qual Jamaica
não faz parte, embora tenha
contribuído com tropas para a
invasão de Granada.

Agência dos

EUA ajuda

granadenses
Washington — A União So-

viética, Cuba e Coréia do Nor-
te firmaram com Granada"acordos secretos" que pre-
viam uma ajuda militar de 37
milhões 800 mil dólares, reve-
lou o Subsecretário de Estado
americano Kenneth Dam, en-

Íuanto 
a Agência de Ajuda ao

desenvolvimento, órgão dire-
tamente subordinado ao Exe-
cutivo, anunciava através de
seu diretor, Peter Mac Pher-
son, a concessão de uma ajuda
econômica de urgência a Gra-
nada de 3 milhões de dólares.

O depoimento do Subsecre-
tário Dam foi feito à Comissão
de Relações Exteriores do
Congresso. Ele disse que o
acordo para fornecimento de
armas foi descoberto em do-
cumentos encontrados em Gra-
nada. Segundo Dam, Moscou
se comprometeu a fornecer
gratuitamente a Granada 1 mil
500 fuzis de calibre 7,62,1 mil
metralhadoras do mesmo cali-
bre e 18 armas antiaéreas.

Cuba, disse Dam, enviaria i
ilha 40 conselheiros militares.
Além disso os três países comu-
nistas forneceriam peças de ar-
tilharia, blindados e grande
quantidade de munição. Dam
afirma que os Estados Unidos
chegaram á convicção de que"Granada estava se converten-
do num centro para a subver-
são dos países vizinhos, para o
bloqueio das vias marítimas e o
trânsito de tropas e provisõesentre Cut>a e África, e entre
Europa Oriental, Líbia e Amé-
rica Central". Quanto à ajuda
de urgência concedida pelosEstados Unidos a Granada, ela
vem se somar aos 475 mil dóla-
res ii entregues por Washing-
ton após a invasão.

Vitória de Alfonsín traz

novo ânimo aos argentinos

Luís Cláudio Latgé
Buenos Aires — O pessimismo que marcou

a população argentina nos últimos anos, a
ponto de muitos só acreditarem na realização
dc eleições no momento dc colocar na urna
domingo último seu voto. parece ter sido
sepultado com o triunfo de Raúl Alfonsín,
com maioria absoluta: políticos, empresários e
mesmo militares acreditam que a Argentina
está em condiçõei dc superar a grave crise que
enfrenta.

Este novo ânimo, que pode ser expresso
pelos 4 mil telegramas recebidos nos escritó-
nos da União Cívica Radical nas ultimas
horas, é um reflexo da situação expressa pela
contagem dos votos, onde pela primeira vez,
desde os anos 40, um Partido político supera
nas urnas, em eleições livres, ao Partido pero-
nista.

— Sc abrem novas expectativas de convi-
véncia pacífica entre todos os argentinos —
disse ontem o Presidente Rcvnaldo Bignone,
na reunião do Gabinete.

"Ahora Argentina"
Enquanto seguem chegando manifesta-

çóes dc apoio ao novo Governo, Alfonsín
trabalha na definição de seu gabinete, retirado
cm uma estância nos arredores da Capital,
com seus colaboradores mais próximos. On-
tem, no escritório da UCR. se confirmou a
existência de contatos com "personalidades de
outras correntes políticas", para que colabo-
rem com um Governo que promete ser de
união nacional.

Prudentemente, os cartazes da campanha,
com Ahora Alfonsín, começam a ser retirados
e substituídos por outros: Ahora Argentina,
dizem.

Os observadores políticos antecipam queAlfonsín necessitará de todo o apoio possível
para enfrentar a pesada herança deixada peloGoverno militar. Problemas como dívida cx-
terna, reativação da economia e desaparecidos
figuram, entre outros, nas preocupações desta-
cadas pela população, c devem ser prontamen-
te tratados pelo novo Governo, que, depois da
visita dc Luder a Alfonsín, tem caminho
aberto.

Sem nenhuma dúvida os peronistasdeixarão Alfonsín governar — explicou Angel
Fedcrico Robledo, dirigente peronista, quan-do pôde desviar sua atenção da crise aberta no
Partido c que está pedindo a cabeça de seus
principais dirigentes.

É a perspectiva de um acordo político,
esboçada ainda durante a campanha eleitoral,
para permitir um rápido tratamento dc problc-
mas urgentes e a tônica destes dias. A frase
cunhada anos atrás pelo ex-Presidcnte Juan
Domingo Perón, voltou a ser estampada nos
jornais e reproduzida por diversos políticos:"Este país ou o consertamos com todos ou não
consertamos nada". E o clima devolveu o
otimismo ao empresariado, aos partidos derro-
rotados que anteviam catástrofes c mesmo a
militares, que confiam, agora, em uma volta
ordenada aos quartéis.

O Chanceler Aguirre Lanari. que tem a
difícil tarefa de levar à ONU a posição argenti-
tina acerca das Malvinas, também se somou ao
otimismo generalizado:

Sem dúvida — disse — nossa posição
internacional será fortalecida. Ele espera unia
votação favorável às negociações.

Ingl
A
es nao negocia Malvimas

Londres e Buenos Aires — Interpelada na
Câmara dos Comuns pelo líder social-
democrata David Owen, a Primeira-Ministra
britânica, Margaret Thatcher, reafirmou, seca-
mente, que não negociará com a Argentina a
soberania das ilhas Falklands (Malvinas), ape-
sar da eleição democrática do novo Presidente
argentino, Raúl Alfonsín.

A declaração de Thatcher foi feita pouco
depois de o Ministro do Comércio, Paul Chan-
don, ter dito que as exportações britânicas
para a América Latma apresentaram uma
queda recorde este ano, aparentemente não só
por causa da recessão como também pelas
dificuldades criadas pela guerra com a Argen-
tina.

Avião entrega novas 
peças

dos Cruise na Inglaterra

Londres — Um avião cargueiro Galaxv da
Força Aérea dos Estados Unidos descarregou
ontem dois lançadores móveis de mísseis To-
mahawk Cruise na base de Greenham Com-
mon, 80 km a Qeste de Londres, no segundo
dia do desembarque de peças dessas armas.
Pacifistas anunciaram ontem que vão entrar
com processo num tribunal americano para
tentar bloquear a instalação dos mísseis em
solo inglês.

A porta-voz da Campanha para o Desar-
mamento Nuclear, Jane Hickman, disse que a
ação conta com apoio dos deputados amepca-
nos Ronald Dellums (republicano-Califórnia)
e Theodore Weis (democrata-Nova Iorque). A
ação será proposta dia 9 sob alegação de que a
instalação dos mísseis viola a Constituição dos
Estados Unidos e a lei internacional.

Prisões
Hickman informou que o processo pedirá

que a justiça impeça a saída dos Tomahawk

Cruise dos Estados Unidos até o julgamento e
indicará como responsáveis o Presidente Rea-
gan, o Secretáno da Defesa, Caspar Weinber-
ger, e o Secretário da Força Aérea, Vcrne
Orr.

Os deputados vão alegar ainda que o
poder presidencial para disparar as armas
entra em conflito com o direito exclusivo do
Congresso de declarar guerra. Oito mulheres
foram presas na madrugada de ontem quandocortavam as cercas de arame farpado para
tentar entrar em Greenham Common.

Elas fazem parte de um grupo feminino
acampado permanentemente diante dos por-
tões da base. Ontem elas voltaram a protestar
quando viram o segundo Galaxy branco e azul
americano pousar e observaram através de
binóculos o descarregamento de dois lançado-
res móveis de mísseis. A base de Greenham
Common receberá 96 mísseis Tomahawk Crui-
se a partir de dezembro quando deverão ser
colocados em posição 16 deles.

Londrti/AP

O Príncipe Charles (D), em uniforme
de Comandante da Marinha, sua mu-
lher, Princesa Diana, e irmãos, Ed-
ward (Tenente dos Fuzileiros Navais)
e Andrew (E, Tenente da Marinha),
participam da cerimônia, presidida
pela Rainha Elizabeth 11, de inaugu-

ração de uma estátua em memória a
Lord Mountbatten, assassinado em
1979 por guerrilheiros irlandeses. Tio
do Príncipe Consorte Philip e bisneto
da Rainha Vitória, Lord Mountbatten
morreu quando, em agosto de 1979,
uma bomba destruiu seu iate, na

Irlanda

Va t ica no condena
os sandinistas

Cidade do Vaticano — O
jornal tio Vaticano, L'Os*na-
tore Romano condenou ataques
contra a Igreja na Nicarágua e
a expulsão de dois padres como
novas demonstrações de "pro-
vocação e intolerância anti-
religiosa" do regime sandinis-
ta. O jornal afirmou que era
muito difícil aceitar as acusa-
çóes do Governo nicaraguense
sobre uma campanha religiosa
contra o serviço militar. O dia-
rio informou que milícias popu-lares sandinistas invadiram
mais de 20 paróquias e igrejas
de Manágua e províncias vm-
nhas interrompendo missas aivs
palavrões e dispersando os
fiéis.

Padres húngaros
criticam Cardeal

Viena — Oito sacerdotes
húngaros criticaram aberta-
mente o Cardeal-Primaz Laszlo
Lexai. por ter começado uma"campanha de discriminação"
contra as comunidades cristãs
de base existentes no pais. Os
Sacerdotes, que vivem em Yic-
na. enviaram uma carta aberta
ao cardeal, acusando-o de ter
transferido dc diocese trés pa-dres, procurando dificultar o
trabalho das comunidades dc
base. A questão das comunida-
des vem provocando conflitos
dentro da hierarquia ecicsiásti-
ca húngara. Em setembro a
Conferência Episcopal Húnga-
ra advertiu os trés sacerdotes,
por seus "desvios" dos ensina-
mentos oficiais da Igreja Cato-
lica.

Ex-oficial SS
morre na prisão

Wiesbaden, Alemanha — o
ex-oficia! das SS Albert Rauca.
de 74 anos. morreu no hospital
penitenciário de Kassel, no Es-
tado dc Hewse. Rauca espera-
va julgamento pela acusação de
ser responsável pela morte de
11 mil 500 judeus da Lituânia.
O ex-oficial nazista vivia legal-
mente no Canadá desde 1950,
quando foi atendido um pedido
de extradição feito pela Alemã-
nha. Em setembro, foi acusado
dc trés crimes que envolveram
.T morte dos judeus quando ele
era membro das SS em Kau-
nas. na Lituânia, durante a
ocupação alemã em outubro de
1941. Albert Rauca teria sele-
cionado homens, mulheres e
crianças para serem executados
c matado pessoalmente uma
pessoa. O julgamento estava
marcado para o início de 1984

Zelo com Reagan
será premiado
Seul e Tóquio — As autori-

dades sul-coreanas estão ofere-
cendo um prêmio de 30 mi-
Ihôes de won (cerca de CrS 315
milhões) e um apartamento a
qualquer pessoa que-dê infor-
maçôes que ajudem a evitar
possíveis atentados durante a
visita que o Presidente Ronald
Reagan fará ao país de 12 a 14
deste més. Se a informação
estiver relacionada com um
possível plano para assassinar
Reagan na Coréia do Sul. o
prêmio, segundo porta-voz da
policia, será duplicado. No Ja-
pão, onde Reagan estará entre
os dias 9 e 12. um carro sem
motorista e cheio de explosivos
foi lançado ontem contra a gra-
de da base aérea americana em
Yokota.

EUA criam feriado
para Luther King

Washington — O Presidente
Ronald Reagan assinou ontem
a lei criando um feriado em
homenagem ao reverendo
Martin Luther King, líder da
luta pelos direitos humanos dos
negros, assassinado em 19o3. O
feriado a ser observado em to-
do o país será a terceira segun-
da-feira de janeiro, a partir de
1986. Reagan descreveu King
como um homem "cujas 

pala-uas e feitos mexeram fundo na
nação" mas disse que preferiria
ter-lhe reservado ura outro tipo
de homenagem". A viúva Co-
retta King, a quem Reagan
depois pediu desculpas por essa
declaração, declarou que "um
feriado é o mais alto reconheci-
mento que a nação pode pres-
tar a um dos seus cidadãos".

Prisões de AT
são esvaziadas
Nova Iorque — A Adminis-

tração dos Presídios de Nova
Iorque começou ontem a pôr
em liberdade 341 detidos, logo
que uma determinação da Jus-
tiça federal ordenou o descon-
gestionamento das prisões me-
tropolitanas superpovoadas.
No ultimo fim de semana, ela»
abrigavam 10 mil 450 pessoas,
o que é considerado excessivo
pelas autoridades federais,
diante da atual estrutura carce-
raria Os libertados foram ev
colhidos entre os que comete-
ram crimes afiançaveis por não
ma» de 1 nal 500 délares. ee-
ralmente contra a propriedade,
e nio contra a pessoa humana.

EUA

Sãcf os bandidos de Granada que
nos interessam. Os nossos não têm nada a
temer. E agora vamos às disposições sobre
a mídia.

A maioria dos seus membros estaria
dormindo em Washington, felizmente bas-
tante longe do campo de combate. Contu-
do, um ou outro de seus integrantes pode-
ria tentar se aproximar a partir de ilhas dc
veraneio próximas. A tarefa da Marinha
seria repelir os que tentassem alcançar a
ilha pelo mar.

Alguns por certo chegariam à ilha em
aviões pequenos, mas unidades da Marinha
c dos Fuzileiros Navais os manteriam isola-
dos de qualquer centro de comunicações e
depois os expulsariam para ilhas nas proxi-
midades.

O objetivo é vitória total — disse o
homem do Pentágono. — Isso significa que
nenhuma palavra sobre nossas operações
em Granada deve chegar aos ouvidos do
mundo, exceto a palavra oficialmente auto-
rizada do Governo americano.

Remember Nasser
Mas. a mídia vai ficar muito zanga-

da com essa humilhação — interpôs um
general da Força Aérea. — Suponhamos
que se irritem tanto a ponto de começar a
indagar quanto gastamos em carpetes para
nossos escritórios?"

A vitória sobre a mídia não é coisa
para tímidos — vociferou o homem do
Pentágono. — Que espumem de raiva!
Lembrem-se das palavras imortais de Ga-
mal Abdel Nasser, dirigidas à França e
Grã-Bretanha, depois de assumir o contro-
le do Canal de Suez: "Que sufoquem em
sua própria frustração".

O único problema — destacou um
general —¦ é que sè derrotarmos a mídia de
lorma tão contundente, impossibilitando-a
de alcançar sua audiência, como o mundo
saberá que derrotamos os bandidos e obti-
vemos uma grande vitória?

O pessoal de Washington se encar-
regará dos releases para divulgação mun-
dial — explicou o homem do Pentágono.

Descrédito geral
Mas. ninguém acredita em releases

do Governo — desabafou um general.
Olhando à sua volta, perguntou: "Alguém
aqui acredita?"

Houve um silêncio pesado.
—¦ Então, vamos em frente — disse o

homem do Pentágono. — Mesmo que não
obtenhamos crédito por silenciar a mídia,
livraremos esta esplêndida ilha de ban-
didos.

O enviado do Departamento de Estado
acrescentou que nos releases o Governo
salientaria que os bandidos em questão não
eram os nossos.

Felizmente para o Governo, a mídia,
em sua maneira habitual de enfrentar as
más notícias, confirmou sua derrota humi-
lhante. É o único relato sobre Granada quetodos aceitam como cem por cento verda-
deiro. O resto, contido nos releves gover-
namentais, deve ser visto com a mesma
suspeita com que se encara uma notícia do
Pravda, até que dentro de uma semana ou
duas nossa atenção se desvie dessa aventu-
ra nas Antilhas.

Washington, Nova Iorque c Havana — O
Secretário dc Defesa Caspar Weinberger
anunciou que cessaram todos os combates em
Granada desde terça-feira e comunicou que já
foram dadas ordens para que as tropas nmeri-
canas — cerca dc 5 mil 200 fuzileiros navais —
iniciem hoje mesmo sua retirada üa ilha.
Segundo o Comandante Douglas Frey, porta-voz das forças invasoras, uns 2 mil 500 marlnes
deverão deixar Granada nas "próximas 24
horas", mas o Pentágono não sate quando irá
terminar a retirada dos soldados americanos.

Ontem chêgaram a Cuba os primeiros 57
feridos e 10 médicos dos quase 700 cubanos
que estavam presos em Granada. Eles foram
transportados até Barbados por um avião
militar americano e depois levados até Havana
por um jato DC-8 da empresa suíça Balair,
fretado pela Cruz Vermelha Internacional,
onde foram recebidos pelo Presidente Fidel
Castro c pelo Comitê Central do Partido
Comunista Cubano. Em Saint George's, conti-
nuou durante todo o dia de ontem o ccrco na
Embaixada dc Cuba cm Granada, onde 41
diplomatas recusam-se a sair do país enquanto
todos os cubanos presos e mortos durante a
invasão náo forem repatriados. O Governa-
dor-Geral da ilha Paul Scoon ordenou a expul-
são também dos diplomatas da União Soviéti-
ca, Líbia, Bulgária, Coréia do Norte c Alcma-
nha Oriental.

Tensão
O Pentágono anunciou que uma força-

tarefa dc nove navios, capitaneada pelo porta-aviões America, zarpou para o Caribe, um dc
seus funcionários disse à AFP que isso era"uma advertência ao Presidente cubano, Fidel
Castro". Horas antes uma fonte cubana havia
afirmado que navios americanos seriam man-
dados às águas próximas de Cuba.

Embora o Comando Militar dos Estados
Unidos em Saint George's tenha anunciado a
partida dc uma brigada da 82* Divisão Acro-
transportada do Exército "nas 

próximas 24
horas", o que limitaria a 2 mil 500 soldados
americanos e cerca de 300 caribcnhos as tropas
dc ocupação, sem contar as forças a bordo da
força-tarefa de 10 navios, capitaneados pelo
porta-aviões Independence e pelo porta-helicópteros Guam, a nova força-tarefa envia-
da ao Caribe amplia a força militar americana.

Em Havana, o Vice-Chanceler cubano,
Ricardo Alarcon, disse que os Éstados Unidos
terão de empregar seu poderio militar para
remover os diplomatas cubanos de Saint Geor-
ge's, ao receber a notificação de expulsão
assinada pelo Governador Geral de Granada,
posto no Poder pelos Estados Unidos c encar-
regado de formar um Governo Provisório para

Th» N«w York Timoi

Imprensa, a inimiga
Ele saboreou a excitação crescente.

Desta vez, senhores, vamos obter
uma.

São os russos — sussurrou alguém
— Vou sair de fininho para me despedir da
mulher e das crianças.

Náo são os russos — esclareceu o
homem do Pentágono, que ouvira o co-
mentário. — Mas. trata-se de um inimigo
igualmente traiçoeiro e perverso. Obscr-
vem a área-alvo...

Desenrolou um mapa de parede e
apontou para uma ilha. Em cima do mapa,
em letras grandes, lia-se: Granada.

Ouviu-se uma explosão de vaias.
Quem é que vai conseguir uma

comemoração como a do Dia da Vitória
com uma ilhota dessas! — exclamou um
almirante.

Correto, cavalheiros — prosseguiu
o homem do Pentágono, sem esconder um
sorriso. — Mas, suponhamos que eu lhes
dissesse que nestas colinas e nestas praias
vamos humilhar uma das potências mais
arrogantes de nossos dias...

Não está querendo se referir a... —
interrompeu alguém.

Precisamente, cavalheiros. Refiro-
me à imprensa americana. Ou, para usar
uma palavra mais familiar aos seus ouvi-
dos: a mídia.

Vitória total
A temperatura dentro da sala baixou

violentamente, causando arrepios nas espi-
nhas dos presentes. Começaram a pensar
na glória que seria uma derrota esmagado-
ra da mídia, nas entusiásticas comemora-
çóes em Times Square a que comparece-
riam, eufóricos, Presidente c ex-
Presidentes, destilando satisfação por to-
dos os poros; imaginaram burocratas cx-
plodindo de alegria e beijando sofregamen-
te belas lobbystas.

O briefing começou. Era essencial
manter surpresa total. E que mais sur-
preenderia a mídia do que um ataque a
Granada.' Depois que começasse, o Prc-i-
dente apareceria no vídeo, cm cadeia na-
cional, para explicar que o ataouc fora
necessário a fira de expulsar bandidos da
ilha.

Um representante do Departamento
de Fitado-interrompeu;

— Espero que náo signifique uma no-
va e radical política de açio militar para
livrar as Antilhas de bandidos, porque isso
ina deixar muito irritados alguns dos nos-
sos, lá.

a ilha. Alarcon disse que Paulo Scoon náo tem"autoridade ou representação legais" e que"tal ordem só será executada pela força e pelas
tropas americanas".

A Rádio dc Havana informou ontem que o
Coronel Pedro Tortolo Comas, que comandou
a resistência dos trabalhadores cubanos em
Granada, está vivo e refugiado na Embaixada
de "um país amigoem Saint Georgc s.
Explicou que Tortolo, "com um punhado de
companheiros saiu dia 26 (um dia depois da
invasão) dos escombros de seu posto de co-
mando e rompeu o ccrco ianque". Acrescen-
tou que, "por diversas razões", as autoridades
cubanas haviam preferido só divulgar a infor-
mação ontem, deixando entender que o Coro-
nel cubano poderia estar sendo procurado
pelas tropas americanas.

Loucos mortos
Em Saint George's, os médicos aue aju-

dam na remoção dos escombros do hospital
psiquiátrico bombardeado pela aviaçáo ameri-
cana dia 25 disseram que os corpos de 16
doentes mentais já foram resgatados, mas há
ainda 66 desaparecidos.

Em entrevista à AP. também na Capital
granadense, a mãe do cx-Primeiro-Ministro,
Maurice Bishop, disse que cie "sempre admi-
rou o Presidente de Cuba, Fidel Castro, e que
este o considerava como um filho". Segundo
cie. os dois "tinham uma relação muito estrei-
ta c uma grande admiração mútua".

— Fidel dizia que Maurice era grande
demais para Granada — afirmou Alimenta
Bishop, dc 69 anos.

ONU deplora
A Assembléia-Gcral das Nações Unidas -

aprovou ontem por 108 votos contra 9 e 27
abstenções uma moção proposta pela Nicará-
gua e Zimbabwe que "deplora profundamen-te" a invasão de Granada por forças militares
estrangeiras e reclama a retirada imediata de
todas as tropas da ilha. Votaram contra a
moção os Estados Unidos, os seis países do
Caribe que participaram da invasão — Antí-
gua. Barbados, Dominica, Jamaica, Santa Lú-
cia e São Vicente — El Salvador e Israel. Na
mesma sessão, a Assembléia aprovou uma
emenda proposta no último momento pelaBélgica, que solicita a realização de eleições
livres cm Granada "o mais ccdo possível".

Outra emenda, proposta por Trinidad-y-
Tobago, que pedia a formação de um "Gover-
no civil interino com ampla integração" com o
propósito de realizar eleições gerais no menor
prazo possível, teve sua discussão adiada parahoje.

entágono derrota mídia
Russel Baker

Nova Iorque — Há muito tempo que os
Estados Unidos não obtinham uma grande
vitória. Era preciso retroceder a maio de
1945, quando a nação comemorou a rendi-
çáo dos alemães, e agosto daquele ano,
quando os japoneses fizeram o mesmo,
para se lembrar de uma vitória realmente
espetacular.

O encarregado dos briefings, no Pcntá-
gono, examinou os rostos tensos à sua
frente.

— Senhores, há muito tempo que não
obtemos uma grande vitória — declarou.
— Faz muito tempo, mesmo. A essa época
alguns dos senhores nem haviam nascido.
Provavelmente nem conhecem o sabor de
uma vitória.
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África do Sul decide se

mestiços e indianos vão

ter direitos políticos
Johannesburgo — Integrantes do Partido Nacional,

no Poder na África do Sul, acreditam que óOTfc dos 2
milhões 700 mil eleitores brancos do país que participaram
do referendo, realizado ontem, votaram a favor de uma
nova Constituição que garante direitos políticos limitados
às comunidades mestiça e indiana, embora continue a
excluir a maioria negra da população.

O resultado do referendo só será conhecido hoje, e
ontem milhares de policiais, uniformizados e em roupas
civis, foram colocados nos 1 mil 870 postos de votação
(abertos das 7h às 21h, hora local), por temor de atenta-
dos. O projeto da nova Constituição prevê a instauração,
segundo a France Presse, de um regime presidencial forte e
a concessão de representação parlamentar aos 2 milhões
600 mil mestiços e 850 mil indianos.

Louis Lc Grange, declarou que
o Partido Nacional deverá con-
seguir uma minona de votos,
na proporção de três a um, na
cidade conservadora dc Pot-
chcfstroom, no Transvaal.

Os negros sul-africanos vêm
condenando violentamente a
proposta de nova Constituição.
Sustentam que ela não modifi-
cará nada, a não ser, eventual-
mente, a atitude dos mestiços e
indianos cm relação à política
do apartheid (segregação racial
oficializada).

MAIORIA

Esse foi o primeiro plebisci-
to organizado pelo Governo
branco dc minoria de Pretória
desde 1961. quando a África do
Sul foi transformada em Repú-
bhea. retirando-se oficialmente
da Comunidade Britânica de
Naçóes, de acordo com a UPI.

Na região de Transvaal, que
tem cerca de 1 milhão 400 mil
eleitores, acredita-se que a
maior parte dos votos favorece-
rá a nova Constituição. O Mi-
nistro da Lei e da Ordem,

TANAKA RESISTE

Em vista da recusa de Tana-
ka cm renunciar, os partidos de
oposição iniciaram um boicote
às atividades da Dieta, movi-
mento que já dura duas se-
manas.

Semana passada Nakasone
tentou convencer Tanaka —

Primeiro-Ministro japonês

dissolve o Parlamento e

convoca eleição antecipada
Tóquio — Submetido a fortes pressões desde a condenação

do ex-Premier Kakuei Tanaka, considerado seu mentor político, o
Primeiro-Ministro do Japão, Yasuhiro Nakasone, decidiu dissol-
ver a Dieta (Parlamento) e convocar eleiçáo antecipada em data
entre 18 e 25 de dezembro. O mandato dos atuais parlamentares,
de quatro anos, expiraria em junho de 1984.

A crise nasceu da atitude do oposicionista Partido Socialista,
acompanhado por partidos menores, exigindo que Tanaka renun-
cie a seu mandato parlamentar, depois de sua condenação a
quatro anos de prisão e multa equivalente a 2 milhões de dólares
(cerca de CrS 1 bilhão 700 milhões), no processo em que foi
acusado de aceitar suborno da empresa Lockheed para promover
a venda de aviões da empresa ao Japão.

tido como eminência parda do
Governo pela influência que
exerce sobre o situacionista
Partido Liberal Democrata —
a renunciar, mas este se mante-
ve irredutível. Diante do im-
passe, a solução encontrada pe-
Ío Primeiro-Ministro foi a dis-
solução do Parlamento e a an-
tecipaçáo da eleição.

Curandeiros do

Zimbabwe estão

sob suspeita
Tonic Sakaike

R«ut« r»
Hararc — Dois anos depois de o

Governo ter legalizado as controvertidas
atividades dos 19 mil feiticeiros do país,
eles ainda enfrentam profunda suspeita
da opinião pública quanto à sua qualifica-
çáo médica. Os tradicionais curandeiros,

ue dizem ter poderes sobrenaturais paraiagnosticar e curar — conhecidos como
n'gangas — são atacados principalmente
pelos zimbabwenses ocidentalizados, queos acusam de práticas fraudulentas e
perigosas.

Os curandeiros, que se filiaram à
Associação Nacional do Zimbabwe de
Curadores Tradicionais, têm sido muito
criticados pela imprensa, por caça às
bruxas e por prescrever tóxicos. O Sun-
day Mtll disse, em editorial, que é con-
traditório o Governo, "que acredita cm
socialismo científico", encorajar uma
profissão que pode ser adquirida através
dc sonhos.

Festival
Mas o Governo acaba de proibir um

festival dos curandeiros, que pretendiam
se reunir no Monumento de Pedra —
uma atração turística — para seus rituais.
A Ministra do Turismo, Victoria Chite-
po, alegou que o festival provocaria sé-
rios problemas ambientais.

Pouco depois, a Polícia prendeu Za-
bembe Jambo, acusado de ter ministrado
uma bebida alucinógena e uma mulher,
que está agora hospitalizada. Jambo é
conhecido como "o vídeo-curador", por-
que utiliza telas de televisão em suas
práticas. Segundo se diz, seus pacientes,
depois de tomar uma poção, vêem passa-
gens dc suas vidas na tela de uma tclevi-
são desligada.

O líder dos curandeiros é o sociólogo
Gordon Chavunduka, de 52 anos, diretor
da Faculdade de Estudos Sociais da Uni-
versidade do Zimbabwe. que diz que
brancos e negros consultam os tradicio-
nais curadores, mas temem admitir sua íé
por causa da propaganda contrária"à me-
dicina africana".

Estranha e anormal
— -Se alguém tem uma doença nor-

mal. irá a um hospital em busca dc um
médico. Mas, se sente alguma coisa estra-
nha e anormal, vai procurar um curador
tradicional — disse Gordon. Segundo
ele, a "medicina africana" está mais
adiantada do que a ocidental no trata-
mento dc iníertilidade, doenças mentais e
epilepsia.

Sociólogos dizem que a maioria dos
negros não crê cm acontecimentos fortui-
tos ou acidentais, preferindo acreditar
que intrigas de espíritos diabólicos estão
por trás da morte, da doença, da calami-
dade e do infortúnio. E Gordon diz que
os curadores identificam o espírito diabo-
lico que perturba a pessoa, dando-lhe.
então, paz de espirito.

Pait»/AP

O Presidente francês, Mitterrand (C), prestou homenagem
aos 58 soldados franceses mortos em Beirute

Países do Golfo 
podem

se unir contra o Irã
Doha (Omá) e Paris — Os países do

Golfo Pérsico partirão para uma reação
conjunta se o Governo do Irã cumprir a
ameaça de fechar o Estreito de Ormuz,
advertiu ontem o Ministro do Exterior de
Omâ, Youssef Al-Alawi. O regime de
Tcerão afirmou que fechará a entrada do
Golfo Pérsico caso o Iraque bombardeie
os portos dc exportação de petróleo do
Irã, impedindo a venda do combustível
ao exterior.

Em declaração ao jornal Al Siassa.
do Kuwait, o sultão Kabous. de Omá.
afirmou acreditar que o Irá não fechará o
Estreito de Ormuz, mas que "se os F.sta-
dos Unidos chegarem a intervir na região
do golfo para garantir a segurança da
navegação, seus interesses e os dc seus

aliados, ninguém poderá se opor. como
aconteceu com sua intervenção cm Gra-
nada".

O Governo da França entregou ao
Iraque, em outubro, cinco caças bombar-
deiros Super-Étendard, revelou o Vice-
Primeiro-Ministro iraquiano, Tareq Aziz,
em entrevista ao jornal 1* Matin, da
França e favorável ao Governo socialista
do Presidente François Mitterrand

— O Iraque, agora, está completa-
mente satisfeito, pois o Governo francês
aimpriu sua obrigação entregando os
aviões em outubro — diz Aziz

Um porta-voz do Ministério da Defe-
sa da França recusou-se a confirmar ou a
desmentir a declaração de Aziz.

Mitterrand condecora

soldados franceses

assassinados no Líbano
Paris — O Presidente da França. François Mitterrand,

acompanhado de uma guarda de honra de 30 oficiais, homenageou
ontem os 58 soldados franceses mortos, mês passado em Beirute.
Líbano, num atentado em que um comando suicida invadiu seu
quartel-general e fez explodir um caminhão de dinamite.

A cerimônia foi sombria e sem discursos, Realizada no pátio
dos Invalides, conjunto arquitetônico erguido para abrigar os
veteranos das guerras napolcónicas e onde hoje se ergue o túmulo
de Napoleáo Bonaparte, foi acompanhada por todo o Ministério
do Governo socialista e por importantes dirigentes da oposição
gaullista, entre os quais o ex-Presidente Valéry Giscard d'Estaing
e o Prefeito de Paris Jacques Chirac.

Ofícios religiosos católicos, protestantes e israelitas, a que
estiveram presentes os familiares dos pára-quedistas mortos,
foram celebrados antes de Mitterrand condecorar simbolicamen-
te, ao som da Marselhesa, os soldados, depositando medalhas
sobre seus caixões.

Alinhados em cinco filas, cobertos pela bandeira tricolor da
França e pela boina vermelha dos 1° e 9o regimentos de pára-
quedistas, aos quais pertenciam os soldados mortos no Líbano.

Libaneses se unem por
identidade nacional

Genebra, Paris e Tel Avfv — Os dirigentes das facções
político-religiosas libanesas rivais que participam da conferência
de Genebra para a reconciliação nacional chegaram ontem a um
acordo quanto a uma declaração conjunta sobre a identidade
nacional do Líbano, estabelecendo que se trata de um país árabe,
independente e soberano.

Segundo fontes citadas pela France Presse, é o seguinte o
texto da resolução conjunta:"O Líbano é um Estado soberano, independente, unido em
sua terra, seu povo e suas instituições, dentro de suas fronteiras
definidas pela Constituição libanesa e internacionalmente reco-
nhecidas. Pertence ao mundo árabe. É membro fundador e ativo
da Liga Árabe. Está vinculado a todos os tratados da Liga. O
Estado aplicará esses princípios em todos os domínios, sem
exceção".

Acordo polêmico
A agência americana UPI informou que os dirigentes das

facções rivais (cristãos e muçulmanos) esquivaram-se do crucial
tema do acordo assinado a 17 de maio entre o Líbano e Israel. Os
oponentes libaneses do Presidente Amin Gemayel (cristão) e a
Síria querem que o Líbano anule o acordo, que deu a Israel
concessões para a segurança de sua fronteira Norte e pós fim ao
estado de guerra entre os dois países.

Os grupos muçulmanos — representados em Genebra pela
Frente de Salvação Nacional, chefiada pelo líder druso (muçulma-
no de esquerda) Walid Jumblatt, Rashid Karami e Suleiman
Franjieh — exigem que o acordo seja anulado para que se alcance
um entendimento de qualquer natureza em Genebra. Ficou claro
na conferência, conforme a UPI, que o assunto do controvertido
acordo terá que ser resolvido cedo ou tarde como parte de uma
genuína reconciliação nacional.

O Subsecretário de Estado americano. Lawrence Eaglebur-
ger. cm visita a Israel, reuniu-se ontem com o Primeiro-Ministro
Yitzhak Shamir.
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Elenco de Privilégios

Lan-

O Governo ainda não se decidiu quanto ao
caminho a empreender para limitar as chamadas
mordomias da» empresas estatais. em face da recusa
do Congresso de fazé-lo. Fala-se em decreto qur
prescindiria da audiência do Congresso ou de dois
texto» legais, um dos quais se submeteria ao Legisla-
tivo. Nesse meio tempo veio a piiblieo a minuta de
um edificante texto legal, que consiste na simples
enumeração daquelas vantagens.

A primeira questão diz respeito ao 14° salário.
Numa das versões, o Governo estabeleceria que não
haverá 14* salário na empresa que paga gratificação
de Matai. Noutra hipótese, teriam suprimidos am-
hos os privilégios. As alternativas são sem dúvida
muito instrutivas. O Governo sempre recusou 13°
salário ao funcionalismo público. E nem se diga que
a circunstância é diferente porquanto se trata de
empresas organizadas na forma de sociedades anô-
nimns. Na verdade os dois casos s&o de todo
equiparáveis. Muitas de tais empresas, talvez mes-
mo a maioria, não poderiam sar conceituadas como
tais porquanto registram déficits sucessivos, finan-
ciados pelo Tesouro, estão.imunes à falência e assim
por diante. Os privilégios não guardam qualquer
relação com a produtividade. É difícil, pois, ver
precisamente em que os empregados das estatais se
distinguiriam do funcionalismo.

Aos empregados das estatais foram franquea-
das estas prerrogativas: empréstimo pessoal e finan-
ciamento de veículos, a juros subsidiados; financia-
mento de imóveis com base em esquemas próprios,
extremamente liberais quando confrontados ao sis-
tema BNH; e financiamento de bens duráveis, em
condições igualmente favorecidas. O comum dos
mortais sabe o quanto a necessidade de recorrer a
empréstimos bancários oii h aquisição da casa
própria pesa no orçamento familiar. Por um passe
de mágica, essa espécie de funcionário viu-se libera-
da de tais encargos.

Segue-se o grupo dos auxílios: auxílio-
moradia, auxílio-financeiro, auxílio-natalidade e
auxilio-casamento. Desenha-se uma situação em que
a massa de múltiplos salários está dispensada de
atender a gastos com nascimento de fdhos, casamen-
to e situações desse tipo, a exemplo do que ocorre
com os empregados nos outros setores da economia.

Os funcionários das empresas estatais são
reembolsados das despesas com medicamentos, além
de (pie pagam preço simbólico pelp consulta médica.
Inventou-se um salário-família complementar e este
primor: o salário-esposa. Seria interessante saber
qual o critério de atribuição desse último benefício.

Parece óbvio que o» solteiros estôo excluídos (será
que não há uma compensação* como seria o salário-
mãe ou o salário-avó'/) Mas esse direito independe-
ria da vitalidade do lar, isto é, d« consistência do
casamento? Há outros absurdos presumivelmente
mais onerosos para os cofres públicos.

Na legislação (em exame burocrático) que foi
divulgada aparece a idéia de proibir que os funcio-
uários das estatais possam dispor de cartão de
crédito. Além de morar em casa subsidiada, estar
dispensado de gastos com saúde, ainda podem
freqüentar restaurantes às expensas do Estado. E
ninguém garante que o cartão não possa ser usado
em outras circunstâncias.

O pior é que ainda há imoralidades mais
gritantes, embora possa parecer impossível maior
capacidade predatória. Para evidenciá-lo basta de-
bruçarmo-nos sobre o capitulo da participação nos
lucros. Aparece sob variadas formas, a primeira
diretamente como quotas de participação, mas
também como gratificações de balanço, semestral ou
anual. E o pior é que, a julgar pelo que procura
estabelecer a nova legislação cogitada, tornou-se
praxe inventar lucros mediante artifícios contábeis,
como é o caso da simples correção monetária de
ativos.

O elenco é interminável. Adicionais de insalu-
bridade, que a lei faculta a certus atividades, são
aplicados aos que trabalham nos escritórios e nas
sedes, presumivelmente pelos danos que podem
causar ã saúde os aparelhos de ar condicionado. Há
gratificações para estimular a assiduidade, o que até
poderia ser considerado natural no contexto. De-
pois de tantas vantagens, atribuídas gratuitamente,
não há nenhuma razão que Irve o funcionário n
freqüentar, de forma habitual, o seu local de
trabalho.

A simples enumeração anterior mostra o
quanto esse grupo distanciou-se da Nação. Constitui
hoje uma autêntica casta: a nova classe de que se
falava quando a burocracia soviética.sè consolidou
no poder e presentemente é chamada de nomrnclii-
lura. É o grupo detentor do poder no país e não
devem pairar quaisquer dúvidas a respeito. A
tentativa de mexer em seus privilégios esbarrou com
a resistência do Congresso. F, o governo continua
lançando balões de ensaio, para ganhar força,
talvez, ou, quem sabe, encontrar respaldo na opi-
tiiáo pública. Qualquer que seja a hipótese, estamos
diante de uma situação intolerável, com a qual não
mais é possível conciliar.

Errata Teológica

A violência com que o Governo da Nicarágua
passou a tratar a Igreja Católica é mais uma etapa
no processo de ruptura entre os dois. A confluência
de pontos-de-vista entre o clero e o sandinistno — se
é que havia — desapareceu por completo.

A Igreja nicaragiiense apoiou a luta contra a
ditadura somozista e ajudou a estabelecer o Gover-
no sandinista. A ala mais radical da Igreja aceitou,
porém, ser porta-voz de uma ideologia — conhecida
sob o nome de "teologia da libertação" — que
procurava conciliar a necessidade da violência com
os ensinamentos do Cristo. Acabou por entregar-se
a César e esquecer-se de Deus. Nesse processo de
comprometimento com a construção de uma ordem
totalitária, muitos católicos nicaragüenses optaram
pelos métodos de violência e repressão que condena-
vam no regime somozista. Deixaram-se seduzir pelo
fatal equívoco de que os fins superiores justificam os
meios inferiores.

A crise da Igreja nicaragúcnse fez-se pública e
evidente durante a visita do Pap» João Paulo II ao
País. Naquela oportunidade o próprio Governo
sandinista pretendeu usar o Sumo Pontífice como
instrumento para seus objetivos revolucionários.
João Paulo II compreendeu então em toda a sua
extensão a gravidade do mal que minava a Igreja
Católica na América latina.

Desde então foi ficando cada vez mais impossl-
vel a convivência entre o sandinistno, que se deterio-
rava rapidamente em mais uma ditadura, e a Igreja
Católica que, com o apoio do Papa, procurava
libertar-se da "teologia do libertação".

A Igreja nicaragflense vive agora a experiên-
cia do eiifrentamento com um Estado totalitário. O
Governo sandinista procura destruir na Igreja
Católica precisamente as manifestações de outono-
mia da pessoa humana diante do Estado. Por esta
razão apela para a força e a repressão.

TópICOS

1Ydiantamento
Dá-se como certo que esta semana

o Governador Leonel Brizola empres-
tará á Associação dos Moradores do
Leblon duas casas desapropriadas. Ce-
der por dois anos significa que o Gover-
no desiste oficialmente das obras com-
plementares da ligação Lagoa—Barra
pelo mesmo período. Sem o prolonga-mento do acesso à Lagoa, é inevitável
que a Praça Síbelius esteja condenada a
exibir o maior congestionamento do
Rio a curtíssimo prazo.

Toda vci que associações de mora-
dores se aproximam do poder público,e aceitam favores desse tipo, perdem
um pouco de sua liberdade. Deixam,
portanto, de representar a sociedade e
de alguma íorma se tornam comprome-
tidas com o Estado. Que autoridade
terá a entidade para reivindicar com
independência medidas que competem
á sociedade reclamar? O sentimento
democrático mais uma vez embarca no
equívoco de acreditar que o poder,conforme o seu ocupante, pode ser
melhor ou pior para a sociedade. Nio
pode. A questão principal é que a
sociedade tem que manter distância em
relação ao poder público. Todo Gover-
no é desinteressado em ser fiscalizado.
Comprometer essa possibilidade com
aceitação de favores é renunciar ao
ten-eno já conquistado. Náo é assim
que a sociedade ajudará a fazer-se deste
pais uma democracia. Nem mesmo no
plano municipal.

Para Trabalhar
Os revendedores de automóveis pe-

dem ao Ministério da Indústria e do
Comércio "horário livre" para traba-
lhar. Pode parecer meio absurdo que
uma entidade de classe se dinja ao
Governo para pedir essa liberdade que
náo deve e náo pode ser regulada pelo
poder público. Infelizmente, porém,
entre nós até o trabalho está sujeito a
limitações que sáo antieconômicas e
anti-social Isto é. prejudiciais ao fun-
cionamento do mercado.

A Associaçáo Brasileira de Distri-
buidores de Veículos pede a liberdade

de horário para seus filiados trabalha-
rem porque este país tem um cipoal de
normas restritivas e, no caso, uma pav
moção recente serviu para mostrar que
o final de semana é favorável à venda
de veículos.

À primeira vista pode parecer as-
sunto menor, mas os números mostram
que o país nada tem a perder — ao
contrário, só tem a ganhar — com a
liberação do horário de trabalho para
os revendedores de veículos. Existem
no país 3 600 concessionários das fábri-
cas e os vendedores de veículos chegam
a 250 mil.

O Brasil precisa mais, neste mo-
mento, de trabalho do que de lazer,
para sair da recessão e voltar ao desen-
volvimemo. Liberdade de horário pode
significar também criação de emprego,
ou aumento de produção. Quem perde
com a liberação do horário? Ninguém,
exceto a recessão. Quanto mais veícu-
k» forem vendidos, melhor para os que
os adquirirem, melhor para as fábricas,
melhor para as revendedoras e melhor
para o Governo — que arrecada mais
impostos.

Preliminar
O Prefeito Jamil Haddad reconsi-

derou a idéia original de reajustar os
impostos municipais pelo nível das ne-
cessidades de sua administração. O teor
(U manifestação de desagrado foi elo-
quente em demonstrar a insatisfação
geral. Anuncia o Prefeito que o Impôs-
to Predial náo pretende superar a taxa
de inflaçio.

O Prefeito concedeu ainda um aba-
timento: as áreas carentes serão reajus-
tadas em apenas 50%. O critério é
discutível: náo há como distribuir urba-
nisticamente um critério social

De qualquer forma, ruiu o critério
anterior, em que a administração muni-
ciptl pretendeu separar geograficamen-te nem e pobres. Na Zona Sul estariam
localizados os primeiros e na Zona
Norte os segundos O Túnel Rebouças
seria assim o ponto de ligação social
direto entre ncos e pobres Nmguem
entendeu, política. econômica e social-
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Mestre, onde penduramos este?

Cartas

mente, a esdrúxula concepção tribu-
tária.

Entende-se melhor a mudança de
critério que subordina o aumento dos
impostos municipais à taxa de inflação
anual. Antes de aumentar os impostos,
a Prefeitura precisa demonstrar, po-
rém, que está habilitada a aplicá-los. E
isso só ficará comprovado quando se
cortar toda despesa inútil e.se demons-
trar vontade de economizar o dinheiro
do contribuinte.

Vacilação
A extinção do garimpo manual em

Serra Pelada é providência que se reco-
mendou com o mais amplo respaldo
técnico. A população que se comprime
no reduzido espaço em que tem lugar a
mineração pode ser soterrada a qual-
quer momento. É compreensível que os
aventureiros da busca ao ouro percam o
instinto de sobrevivência e façam pou-co-caso dos riscos. A autoridade res-
ponsável é que náo pode adotar seme-
ihante comportamento. Por isto a deci-
sáo de extingui-la foi considerada como
medida preventiva inevitável.

Em seguida à providência, o Con-
gresso, cedendo á demagogia, aprovou
o projeto de lei prorrogando o funcio-
namento do garimpo, mantidas as ca-
racteristicas atuais, ao arrepio de todas
as ponderações dos técnicos, baseados
no estudo das características geológicasdo terreno, sua pouca consistência e
tendência aos desabamentos. O Gover-
no reagiu á altura e vetou a disposição
legislativa.

Mas eis que o Presidente resolve
voltar atrás e náo mais pretende a
retirada dos garimpeiros. Du-se queficou sensibilizado com os problemassociais aue advinam. Agora a solução
do problema foi delegada aos políticosda região.

Ao vacilar no equacionamento de
problema relativamente simples —
quando confrontada is dificuldades
econômicas de seu Governo — o Presi-
dente Figueiredo em nada contribui
para congregar o tecido social Se o
risco de soterramento é real, a morte
dos garimpeiros se sobrepõe a qualqueroutra questão

Imposto calamidade
Sem querer discutir o mérito de um

imposto calamidade, me permito tccer
alguns comentários sobre a forma como
se calcula este tributo. Tomando como
exemplo minha declaração no anexo n° 2
íoram taxadas ns seguintes importâncias:

a) Correção Monetária Caderneta
Poupança certo

b) Proventos de inatividade atí CrS t
milhão 502 mil para maiores de 65 anos
Convém lembrar que para declarar esta
importância no anexo 2 tive que desistir
da vantagem de 2 x a importância reser-
vada a dependentes (caso de maiores de
65 anos) bem como não tive a possibilida-de de descontar a contribuição mensal
para o INPS Portanto duvidoso.

c) Restituição do IR do exercício
anterior: absurdo.

O resultado é um imposto de calami-
dade maior que a metade de um benefício
mensal que recebo do INPS. Um poucomais de raciocínio por parte da Receita
Federal não íana mal. Friedrlch llorsi
Guenthcr — Campinas (SP).

Pulsos excedentes
Valho-me desta para que esse jornal

seja portador de mmha reclamação junto
á Telcrj com relação a pulsos excedentes
cm minha conta do telefone 240-6176, em
diversos meses Desde dezembro venho
reclamando com insistência junio ao De-
parlamento Comercial, e alegam as tele-
fonistas que o telefone está em observa-
ção. e assim as contas estão normais, pois
o contador registra corretamente.

Em minha casa há quatro pessoas que
usam o telefone poucas vezes por dia.
mas de um ano para cá os pulsos tém sido
consideráveis: Jan-432. fev-655; mar-267;
abr-272, mai-459; jun-344. iul-436, e ago-
156

A própria telefonista do Dep. Comer-
ciai foi avisada que em junho a minha
casa íicou fechada de 15 a 31 /7. e houve
pulsos.

O mesmo ocorteu cm fev, quando
estivemos 20 dias em Cabo Frio. Por
quê?

Peço que a Telcrj informe a razão do
que está ocorrendo com o seu contador.
Acredito que seja defeito na linha, pois já
ouvimos ruídos de discar por terceiros.
Solicito providências, pois pela telefonis-
ta tudo está funcionando a contento,
inclusive os pagamentos que eu faço
antes do prazo. José Boccazio — Rio de
Janeiro.

Cobrança errada
Venho endossar a carta da Sr*. Vera

Lúcia de S. Costa Ribeiro, publicada.no
dia 12/9/83, referente à multa indevida na
conta de gás. Na minha conta, ocorreu
que paguei com multa no mês 6/83, julho
paguei em dia e qual minha surpresa a
multa cobrada de novo na coma de
agosto, no valor de CrS 121. Telefonei
para a CEG, reclamei e solicitaram o
meu comparecimento na sfcde, com as
contas acima mencionadas.

Foi preferível pagar a multa, do quecomparecer á CEG. Agora pergunto.
Governador para que a centralização se o
serviço público só tem piorado. Quero de
volta meu dinheiro creditado na próxima
conta, pois náo cabe a essas empresas
extorquirem dinheiro a mais de ninguém,
seja a quantia que for Egidio Allino da
SUva Filho — Rio d« Janeiro.

Produção & progresso
Administração neste país consiste,

simplesmente, em aumentar contribui-
çóes. preços das utilidades e dos serviços,
sem outra providência, que náo seja
aguardar dias futuros, na expectativa de
algum milagre, quando náo o ingresso de
novos administradores.

Faz-se mister de administração efi-
ciente, que seja exercida com amor e
respeito à coletividade, sacrifício, traba-
lho profícuo na solução dos problemas,
para que o órgão administrado receba os
aplausos de todos.

Aumentar contribuições náo é medi-
da das mais acenadas, porque só deve ser
arrecadado o suficiente para atender ás
necessidades prementes. Extrair contri-
buiçôes em excesso, para apresentar tu-
perãvit é um vfcio, que traz o enfraqueci-
mento dos que contribuem, como leva á
realização de gastos improdutivos e adiá-
veis. Deve haver o maior cuidado em náo
asfixiar a comunidade com excessivas
contribuições, em sabendo que tais au-
mentos deprimem a sociedade, aumen-
tando o custo, conseqüentemente ocasio-
nando mais inflação, perda do poder
aquisitivo, desinteresse da coletividade
em investir, com isso a recessão, diminui-
çáo da arrecadação, o desemprego.

O Brasil tem que viver da poupança
interna, c, no momento, parece ser a
única fonte geradora de recursos, parasustentação do aumento da produçáo e
do mercado de trabalho, já que. externa-
mente, toma-se difícil qualquer socorro
financeiro, Para criar riquezas e retoma-
da do desenvolvimento econômico desta

terra. com o crescimento do PIB, deve
adotar-se uma política de integração dos
contribuintes no trabalho de soerguimen-
to da economia brasileira, sem atitudes
de incômodos e de favorecimento à sone-
gação.

Não se aumenta contribuições sem
haver, previamente, um trabalho de sua
aplicação para incrementar os bens de
produção, visando ao alívio das aliquo-
tas, num futuro próximo, no exato mo-
mento do fortalecimento da arrecadação,
cm contrapartida ao trabalho, de coope-
ração, atendido.

O país necessita de grandes capitalis-
tas e do povo em boa situação econômi-
ca, para que surjam compradores de
imóveis, de poupança, de novos investi-
dores nos setores do comércio, indústria
e agrícola. Se o povo tem saldo positivo
em seu orçamento doméstico, procura se
movimentar mais, aumentando o turismo
interno, e novas fontes de trabalho surgi-
râo para o bem de toda a coletividade O
importante é que a política se conduza ao
favorecimento do trabalho produtivo e
não ao financiamento da dívida pública
pela emissão de títulos no Open Acabar
com os títulos sujeitos a ORTN, que são
pagos com a emissão de novos títulos

vVU~U//
V /

IfJ 7 jv

Adoção de uma moeda estabilizada, li-
vrando-a da correção monetária, para
pôr ordem na política econômica. Assim
poderá acabar com os desajustes entre o
sistema financeiro habitacional e seus
mutuários, além de outros conflitos fi-
nanceiros.

O aumento da produção se conseguirá
com novos e numerosos investidores, quedevam sentir a garantia de uma política
consemánea ao desenvolvimento da eco-
nomia, cujo resultado será o aumento da
arrecadação com o ingresso de novo*
contribuintes — única maneira de náo
saturar o mercado contribuidor — sem
enxurrada de leis. sucessivamente, altera-
das. inovadas, que fazem intimidar a
sociedade com essa instabilidade no setor
fiscal.

Para o entusiasmo da sociedade tem
que haver confiança e apoio. Ninguém
investe num meio instável, inconstante.
Tudo na vida necessita de diálogo, apoio,
respeito, confiança e ação visando á meta
construtiva.

Pode haver estabilidade no setor imo-
biliáno — BNH —com uma política queconcede aumento salarial em pereenta-
gem menor ao reajustamento da presta-
çáo mensal da casa própria e dos alu-
gueres? Programa dessa forma é propi-
ciar um amanhã cheios de misérias, mu-
tuários inadimplentes, sem teto, por náo
ter capacidade financeira para honrar a
prestação da casa.

Administrar é fazer a comunidade
feliz, de modo que o futuro seja sempre
melhor do que o presente, e. ao mesmo
tempo, sirva de estímulo para enfrentar
as tarefas de cada dia. Que os administra-
dores e os homens de comando náo
relaxem o seu trabalho de bem servir e
tenham em mira que a vitória mais difícil
é a vitória sobre si mesmo... Oswaldo
Corrêa — Rio d* Janeiro.

Apupos no Municipal
Coordenador musical da Funarj, o

jovem maestro John Neschting se tornou
regente da ópera O Eilxlr do Amor, no
Municipal: a coordenação abrange, em
primeiro lugar, ele próprio. A esse coor-
de nado r de si mesmo não se pode negar,
entretanto, um trabalho bastante plausí-vel na direção da partitura, leve, graciosae esfuziante de atrativos melódicos. No
começo e fim dos atos, o público da
última récita o aplaudia. Mas. um tanto
inexplicavelmente, deixou dc fazê-lo
quando, no final do espetáculo, subiu ao
palco, para dar a mão aos cantores, queeram ingenuamente festejados, porque a
récita náo deixava de ter. sob o ângulo
vocal, um certo cunho amadorístico

Se o público calou, então, as palmas,fez questão de apupar o diretor Antônio
Pedro, que logo a seguir veio, cm cena
aberta, dar a mão aos companheiros.
Antonio Pedro sorria, desdenhando as
manifestações hostis, que eram aliás con-
sagradoras Na realidade, houve incom-
preensão em tomo do seu trabalho. Criti-
cou-sc asperamente a existência de pen-

duricalhos. que o diretor esparziu em
meio à bonita cenografia de Gianm Rat-
to Mas se a ópera sc chama O Klixlr do
Amor é comprecnMvcl a associação dos
símbolos fálicos, existente-, no palco. Os
próprios frascos do elixir sáo imagens
fálicas. o que não deixa de ter graça. O
que lem menos graça é o fato do que as
vozes, como do soprano e do tenor,
apesar dc muito bonitas, náo tém sufi-
ciente desenvolvimento técnico, o que as
prejudica na própria beleza dc vozes
raras de escola italiana. Quando visitei,
há pouco o juvenil maestro Ncschling,
disse-lhe da neccvMdade de se estabelecer
uma escola dc canto lírico no Teatro
Municipal, já que estamos fadados a
contar com vozes brasileiras. Ele me
disse que já havia pensado no assunto
Eurico Nogueira França — Rio de Janeiro

Revisão de renda
A propósito da carta da Sr" Maria

Angélica Nascimento Dantas, publicada
nesse jornal em 25 de outubro dc 1983,
informamos que a revisão da renda rnen-
sal já foi procedida, devendo a missivista,
no próximo dia 18. comparecer ao posto
para receber a diferença e promover o
acerto do carne. Paulo Renato Poli, coor-
drnador regional de Comunicação Social
do IN PS/RJ — Rio de Janeiro

Burocracia
Dia 10/10/83. dei entrada dc requeri-

mento no Posto do INPS da Marquês de
Ahrantes e o dito formou o processo n"
19.402/83 (617.203). Neste protestei porapensat outros documentos instrutivos, o
que fiz dia 26. Cheguei, entreguei a
solicitação. Esta enfeixando a exposição,
pede o apensamento dc novas provas. O
funcionário, depois dc ler pacientemente
e parecendo atento à leitura, apanhou o
cartáo adotado para acompanhamento de
entrada de processo, a capa dc papcláo e
o carimbo, tudo sob minhas vistas. Pre-
tendia formar novo processo. Calmamen-
te intervi: "Meu caro, penso náo ter
entendido o pedido de Juntada de outros
documentos". Resposta, por signal 3fa-
vel, se é assim náo é aqui Por favor é em
cima no balcão de Recursos. Paciente-
mente subi as escadas c me dirigi ao local
indicado Infelizmente o processo estava
passeando. Apesar de procurado por uns
15, não foi encontrado. Deixei a formali-
zação do petuõno e os documentos. Con-
vém ressaltar a dccorréhcia de 16 dias
para um feito subir do térreo ao primeiro
andar. E principalmente o fato de aconte-
ccr em um órgão subordinado ao Ministé-
no da Previdência Social. Este tem como
titular o precursor da desburocratizaçáo'
Sebastião Manoel de Vasconceilos — Rio
de Janeiro

Cigarro em ônibus
Nestes últimos dias notei que a lei que

proíbe fumar dentro dos ônibus não é
cumprida pelos passageiros, pelo moto-
rista nem tampouco pelo cobrador A
meu ver toda a lei deve e tem que ser
cumprida. Só em um Estado como o
nosso é que as autondades náo tomam
nenhuma providência para reprimir este
delito, pois todos os coletivos mantém em
seus interiores placas av-sando que é
proibido fumar. Olhem t».m como sáo as
coisas; a fumaça incomoda até aos fu-
mantes. imaginem oíque não fumam Na
mmha opinião todo passageiro de coleti-
vo deveria reprimir o indivíduo que esti-
vesse fumando em seus interiores, a cv>
meçar pelos motoristas e cobradores,
pois é muito desagradável você ficar em
ambientes fechados respirando fumaça
de cigarro. Ronaldo Batista de Lima —
Rio de Janeiro.

Dctran
Tomamos conhecimento do pedido ao

Detran/RJ do leitor Fábio Penna da Vei-
ga. publicado na edição de 25.183 lnfor-
mamos. em nome do diretor-geral. Mar-
ceio Reis, que a solicitação foi encami-
nnada á Policia Militar do Rio de Janeiro,
através do oficial de ligação entre o
Detran e aquela corporação, para que o
Batalhão responsável pela área tome me-
didas relativas á fiscalização na Rua Ma-
rechal Pires Ferreira.

(...). Agradecemos ao leitor Manoel
Soriano por sua carta publicada sob o
titulo Cooduta Certa, na edição de
25/9/83, era que nos parabeniza pelo
atendimento na diretoria do Detran
Queremos que todos tenham certeza de
que esta é a filosofia de trabalho do
Detran-RJ e que. se ainda existem falhas,
a intenção é corrigi-las. sempre que to-
mamos conhecimento. EJiaoe Furtado,
asarssoni-cheft da Asseworia át Comuni-
cação Social do DMu/RJ — Rio de
Janeiro

At carta* %tóo *«i#oor»o<$ot poro publi*
cação rio todo ou om oart» o» qu«
fivtmm aisincrtura compMo • Í#g4-
v#l qu4 confirmação
prévio.
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JORNAL DO BRASIL

Mensagem 
de Roma

A marcha 
(laboriosa)

para 
a 

paz

"*¦"1 NTRE as 500 mil proclamadas pelos organi-
¦"1 zadores e as 150 mil calculadas pelos obser-

vadorcs e peritos, digamos que fossem 200
mil as pessoas que. há poucos dias, participaram, em
Roma, da marcha para a paz. Outras tantas, pouco
mais, pouco menos, em outras capitais européias.
Nâo é difícil admitir que estas marchas, se têm
algum significado, significam aquilo que exprimia
Paulo VI, há alguns anos, e que João Paulo 11
continua a reafirmar hoje, com insistência e clareza,
cm documentos de grande autoridade: "O mundo
aspira à paz. precisa da paz; o mundo deseja o
desarmamento, precisa do desarmamento".

Üm forte apelo neste sentido pronunciado cm
nome da humanidade, está contido na importante
mensagem que, a 11 de junho de 1982, o Papa
dirigiu, através do Cardeal Secretário de Estado, à
2* Sessão Extraordinária da ONU pela Paz e o
Desarmamento. Sc o homem da rua, o cidadão
comum de cada pais pudesse decidir, certamente os
muitos contenciosos nacionais e internacionais se
resolveriam não pela guerra mas pela negociação,
pela via política ou diplomática; não pela força, mas
pela justiça.

Mas, apesar desta aspiração comum, persiste o
clima de guerra. Por que? Certamente — o Papa o
occiara aos representantes dos Estados reunidos na
ONU — a guerra tem sua raiz mais profunda na
persistente situação de desigualdade e de injustiça
entre povos e nações. Este é o lado moral da
questão. Guerra c estado de guera 

"são conseqüén-
cia de uma crise ética que rói a sociedade em todas
as suas dimensões, política, social ceconónuca" —
escrevia o Papa — "uma profunda crise da humani-
dade".

É inegavelmente um fator ético c humano
aquele sentimento de suspciçào c de pânico, presen-
te e ativo na consciência ou no subconsciente de
tantos Estados. Estes proclamam não querer a
guerra e se comprometem a não ateá-la mas,
possuídos pelo reflexo de autodefesa e de seguran-
ça, desconfiam dos outros e temem poderem ser
atacados a qualquer momento.

Não menos éticos e humanos os passos que se
seguem a este estado de ânimo inicial e aos quais,
nos limites deste comentário, atrevo-me a acenar.

Profundamente ética, antes de tudo, a conside-
ração avançada pelos melhores observadores e que
João Paulo II faz sua em várias ocasiões: que, com o
aperfeiçoamento e a proliferação das armas conven-
cionais e, mais ainda, com a sofisticação e niultipli-
cação das armas nucleares, não se pode mais julgar e
avaliar a guerra moderna como as guerras antigas.
Depois de 1945, a guerra, tornando-se potencial-
mente nuclear, adquiriu uma tal capacidade de
destruição, seja imediata seja com efeito retardado
(pelo desequilíbrio ecológico c outros fatores) que
não se pode mais justificar uma guerra alegando
simplesmente que é justa ou defensiva, sem outra
consideração.

Ora — e aqui entra de novo a dimensão ética
— sob o impulso da autodefesa e da segurança, é
inevitável que os Estados busquem uma superiorida-
de bélica e armem-se cada vez mais. Esta é a lógica
irrefreável da corrida armamentista. É preciso dizer
claramente que tal corrida é um erro e um pecado
porque engendra fatalmente a escalation, porque
favorece o absurdo de gastar em engenhos de morte
e destruição ingentes somas que faltarão para a
alimentação, a educação, a saúde de milhões de
homens.

Mais grave se torna a perspectiva — e reencon-
tramos ainda o caráter ético — quando a corrida
armamentista é posta a serviço de um equilíbrio de
forças que é na verdade um equilíbrio de terror.
Armar-se ao máximo torna-se, deste modo, uma
forma de dissuadir os outros de atacar.

Com uma frase que suscitou atenção e interes-
se, João Paulo II não hesitou em declarar na sua
mensagem à ONU que, 

"nas condições atuais, uma
dissuasão baseada no equilíbrio, não por certo como
fim em si mesma mas como uma etapa no caminho
de um desarmamento progressivo, ainda pode ser
julgada como moralmente aceitável" (Mensagem à
ONU, n" 8). Para entender essa frase no contexto
do pensamento do Papa e para não entendê-la como
uma pura e simples desculpabilizaçâo da dissuasão e
um encorajamento a praticá-la, é preciso, além de
uma rigorosa atenção a cada palavra usada pelo
Papa. seu confronto com outras frases do mesmo
Pontífice: "A lógica da dissuasão nuclear" escre-
via ele, em agosto de 1982, aos cientistas reunidos
no Seminário internacional sobre as conseqüências
dí um eventual conflito nuclear — "não pode ser
considerada como um objetivo final ou um meio
adequado c seguro para salvaguardar a paz interna-
cional". Podemos acrescentar: para evitar que se
desate até por um mal-entendido, um erro de
cálculo ou um movimento de impaciência, o conflito
nuclear, com suas imprevisíveis conseqüências para
a própna sobrevivência da humanidade e para seu
patrimônio cultural.

Dom Lucas Moreira Neves

O único meio adequado c seguro, no pensa-
mento do Papa, encontra-se em duas ações conju-
gadas.

A primeira, de ordem moral, consiste na
"solução da crise ética" ou da "profunda crise de
humanidade"; no esforço para 

"recolocar o mundo
em ordem"; na "eliminação das verdadeiras causas
da insegurança dos homens" que são "as desigualda-
des materiais e espirituais gritantes", a "coexistên-
cia de opulentos e de carentes de tudo"; na criação
de "um espaço mínimo para a liberdade de espírito
pura todos" (n° 12 da mensagem à ONU).

A segunda ação consiste em proceder, sem a
mínima demora, ao desarmamento.

Para caracterizar o único desarmamento válido
e eficaz, depois de sublinhar que este comporta
aspectos científicos, técnicos, econômicos, sociais,
políticos, culturais e espirituais, João Paulo II
acumula, nos vários discursos e mensagens consa-
grados ao assunto, alguns adjetivos. Nenhum deles é
supérfluo, todos têm um significado. Deve ser uma
redução progressiva dos armamentos; um desarma-
mento progressivo, equilibrado, equitativo, mútuo
(penso quo podemos traduzir: bilateral ou mesmo
multilateral), completo, ao menos nas suas inten-
ções, isto é, tendente a chegar à "opção zero",
controlável ou verificável. Tomados no seu conjun-
to, estes adjetivos apresentam um desarmamento
não somente coerente com a justiça e a verdade,
mas respeitoso da independência c da segurança dos
outros e, por acréscimo, realista. Um desarmamen-
to certamente não fácil, não retórico ou demagógi-
co, mas possível a praticável, embora laborioso.
Basta a vontade política de realizá-lo.

Ohltion
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este o desarmamento e a correlativa paz
que impeliam pelas ruas de Roma c de outras
capitais as marchas a que aludi no início?

Temo que nâo ou, falando mais explicitamente,
penso que não, se levo em conta os slogans que
escandiam e os cartazes que exibiam.

Por isso é impossível não concordar com o
conhecido jornalista romano que, relatando a mar-
cha da paz, deu à matéria este título provocante:
Estoura a paz em Roma! Aplicando a paz o verbo
usado para falar da guerra, ele iá insinuava a
ambigüidade, para não dizer a falácia, daquela paz
em favor da qual marcharam centenas de milhares
de pessoas em várias capitais da Europa. Para ser
exato eu deveria escrever: "em várias capitais da
Europa ocidental". Pois os jornais nos informaram
que, nos países do Leste europeu (e em missttística
estes não devem nada a ninguém), só três pessoas
marcharam pela paz: os três parlamentares italianos
que conseguiram atravessar a fronteira checoslovaca
ensaiaram um tímido desfile por uma rua de Praga,
até serem presos na primeira esquina e devidamente
trancafiados.

O título do jornal romano sugere duas coisas.
Primeiro, denuncia a impostura de toda marcha por
uma paz determinada e por um desarmamento
unilateral; de toda marcha em que se gritam slogans
contra mísseis ainda não montados, para disfarçar o
silêncio a respeito dos já montados. Segundo, revela
que tal impostura é, além de tudo, perigosa. Pois
marchas como esta acabam sendo mero instrumento
a serviço de uma "paz" que é simples peça no jogo
de uma das potências mundiais.

Dom Lucat Moreira Neve* é Secretário do Sagrada Congre-
90ÇÕ0 para os Bispos.

Coisas da política

Sucessão e diretas

só em 84

PODE 

ser que, no fechar a conta, o
Presidente João Figueiredo não saia com
lucro, mas a verdade é que ele conseguiu

engambelar a sucessão este ano c empurrá-la
para 84. O resto de 83 está riscado do mapa.
Os próximos dias ainda serào ocupados com os
lances finais da aprovação, pelo Congresso, do
Decreto-Lci 2 065, novela com direito a alguns
capítulos de emoção, como o tamanho do
buraco que o Governo vai cavar na terra fofa
do PTB c as eventuais rachaduras na pedra
dura do PMDB.

Convém ficar de olhos bem esbugalhados
para enxergar minúcias. Nos repelões de uma
véspera dc Convenção Nacional para a renova-
ção dos quadros dirigentes, o PMDB vive um
drama dc arrancar lágrimas e provocar desati-
nados descabclamentos. Nas muitas entreli-
ilhas de um calhamaço indigesto como é o
opaco texto do Dccrcto-Lei 2 065, recheado de
remissões intencionalmente nebulosas, lá está
armadilha, montada com iscas dc atração irre-
sistível: o aumento dc 16 para 18% das alíquo-
tas do ICM.

Os que entendem do riscado calculam,
assim por alto, que com o melado que o Delfim
lambuzou o 2 065 para atrair a simpatia e os
votos dos governadores enforcados com défi-
cits orçamentários, todos, sem exceção, com os
cofres raspados c devendo os olhos da cara. o
Governador Franco Montoro terá ai os seus
500 bilhões a mais em 84, Brizola por volta de
200 bilhões, e Tancredo Neves um pouco mais,
quase 300 bilhões de cruzeiros. Nenhum gover-
nador pode ficar insensível a esse marotíssimo-
piscar de olho. devidamente acompanhado do
gesto elucidativo dc esfregar o polegar no
indicador. E é impossível que os governadores
da Oposição não tenham os seus parlamentares
de fé c confiança que se disponham a correr
alguns riscos para dar presença, garantindo o
quorum com todas as folgas da segurança,
mesmo votando contra, o que não faz nenhum
mal e ainda impressiona as galerias.

Mas, vamos voltar ao fio da história.
Aprovado o 2 065, ainda com o João na
Presidência ou talvez com o Aurcliano em mais
uma interinidade, vão sobrar muito poucos
dias politicamente úteis até o início do recesso
parlamentar, a 5 de dezembro. Daí para a
frente, é o clássico intervalo que se estica até
março-abril do ano que vem. O espreguiça-
mento das férias, o mormaço do verão doura-
do, a lombeira das festas dc Natal e de
passagem de ano, que logo se engata com o
carnaval (para nós cariocas, com a atração
extra da prometida inauguração do sambódro-
mo dc Brizola).

Ora, todas as especulações que têm excita-
do Brasília nos últimos dias, com a espécie dc
jogo de adivinhação sobre os humores e as
jogadas do João, parecem pccar pela base.
Nada, mas absolutamente nada sugere que o

Villas-Bôas Corrêa

Presidente antecipará decisões ou intenções
este ano. Para quê? Desde há muiio que se
sabe que o propósito do João era procrastinar a
indicação do sucessor para o mais tarde possí-
vel — um cacoete de todos os presidentes,
mesmo os que se confessam enfarados do
Poder mas que a ele se agarram, como ostras
aos rochedos, adiando tudo que lembre o fim.

Depois, o João não tem candidato cm
condições de ser apresentado agora ao PDS.
Como observa, com fina argúcia, um dos mais
íntimos amigos do João, cie não quer ô Maluf,
não deseja o Aureliano e receia indicar o
Andreazza. E.não dá mais para inventar um
candidato da Casa sem votos na Convenção
Nacional do PDS. A birra contra o Maluf
parece definitiva e incontornável. Ela é tão
apaixonadamente intensa nas explosões tem-
peramentais do João que não encontra justifi-
cativa, lógica c coerente. Virou implicância
pessoal, obsessão.

Já a dissimulada má vontade com o Aure-
liano talvez e com muito jeito possa ser contor-
nada. Ainda agora, nos seis dias de interinida-
de, Aureliano certamente que ajudará muito o
seu destino se tiver condições para cumprir o
que se programou, componando-se com extre-
ma discrição, evitando o desgaste dos confron-
tos, das comparações que tanto desgostam a
sensibilidade do João. O Andreazza vive dias
de instabilidade, alternando momentos de es-
perança com fases depressivas de angústia. Um
candidato do Governo só empina com apoio
nítido, com a mobilização da máquina empur-
rada por liderança poderosa. E o Andreazza
está solto no espaço. O Planalto não se define
e. ainda por cima, está dividido. E quanto à
liderança, bem, é melhor mudar de assunto.

As freqüentes alusões ao restabelecimento
de eleições diretas para já, para 85, devem ser,
portanto, recebidas com as devidas cautelas.
Elas podem exprimir as tão freqüentes e preo-
cupantcs irritações do Presidente, assim como
ameaças forradas no inexplicável desencanto,
num enfaramento de Brasília, do Planalto, do
PDS, de tudo, que nem mais se disfarça nas
ausências sistematicamente programadas pelas
viagens que já começam na quarta-feira e
engolem o resto da semana.

A verdade é que o Presidente Figueiredo
conseguiu empurrar a sucessão para 84. Certa-
mente que não gastará as melhores fichas do
seu cacife agora, no estrebuchar de um ano
moribundo. E, afinal, é demais esperar que as
eleições diretas cheguem como um presente de
Papai Noel depositado no sapato do País num
arranque de aborrecimento, num gesto brusco
dc renúncia. Assim, meio à Jânio Quadros,
mas sem uísque.

Villot-Bóo* Corrêa e repórter político do JORNAL DO
BRASIt.
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Para vender decoracao,

decore este anúncio.

| , ./

¦ mm mm / o dia 27 de novembro, a revista Domingo vai
1 • /f f se transformar na capital dos interiores. Eque,

/ f neste dominga Domingo publica a sua edição
* 'especial sobre Decoração.r r A • r* . > j* ^ »« ,« J • r\ •

)padil
inforinação e, principalmente, muito serviço. Dicas
lançamentos, a última moda e arranjos para todo
tipo de moradia, do quarto-e-sala à mansão.
Móveis, objetos, tapetes, luminárias e tudo o mais.
Venha para o espaço que abre espaço para você.
Afinal, dos 726 mü. leitores de Domingo, 180 mil

são mulheres A/B e 134 mil são homens A/E^h

II Pôr 
isso, a edição especial de Decoração de^^^H

rVimintrrt vai c#>r iim CAnfirtr HtfWvr rvarnDomingo vai ser um senhor décor para
você vender decoração.i
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Falecimentos Detetive bebe, não 
paga 

e dá 
Assassino r~

Rio de Janeiro
Maestro (,'híquinho (Francis-

cõ Duarte). 75, de embolia pul-
monar, no Hospital do
INAMPS, cm Ipanema.
Aprendeu música com o pai,
MacáriO Duarte, c se cspcciali-
zou no pistáo. Trabalhou du-
rante 20 anos na Rádio Nacio-
nal e fundou sua orquestra em
1942. Recebeu, 10anos depois,
o prêmio de melhor regente do
ano,

Roberto Silva, o Roy Sugar,
53. de hepatite e cirrose na
Casa de Saúde N. Sra de Fáti-
ma. cm Nova Iguaçu Jornalis-
ta e boêmio, conhecido como"o cronista da madrugada", es-
creveu no O Jornal, Luta De-
mocrática. Correio da Manhã e
há vários anos mantinha uma
coluna diária no jornal Última
Hora sobre bares, restaurantes
e pagodes da noite carioca. Ti-
nha uma filha. «Roy Sugar foi
sepultado ontem no cemitério
de Ricardo de Albuquerque.

Glória Soares de Vaseonce-
los, 28, de insuficiência respira-
tôna. no Hospital da Lagoa.
Carioca, professora de dança,
solteira, era filha de Gustavo
Vieira de Vasconcelos e Maria
Helena de Vasconcelos, mora-
\a cm Copacabana.

Antônio Carlos Pereira da
Silva Filho, 37, de edema pul-
monar, no Hospital Pedro Er-
nesto. Carioca, comerciürio,
casado com Sandra Ferreira da
Silva, tinha um filho; Paulo,
morava na Tijuca.

Armando Nogueira dos San-
tos. 39, de insuficiência respira-
tória. no Hospital Sáo Sebas-
tiâo. Carioca, motorista profis-
nonal, desquitudo, tinha dois
filhos: Francisco e Kátia, mora-
va em Olaria.

Joaquim Aguiar de Azevedo.
42. de infarto, cm casa, na
Penha. Carioca, contador, ca-
sado com Orminda Correia de
Azevedo, tinha uma filha: Jus-
sara.

Abel Moreira de Alencar, 46.
de insuficiência cardíaca, no
Hospital da Santa Casa. Minei-
ro, industriário, solteiro, mora-
va no Centro.

Silvio Martins de Oliveira,
55, de câncer, no Hospital do
Câncer. Paulista, comerciante,
casado com Olivia Ribeiro de
Oliveira, tinha dois filhos: Hé-
lio e Moacir, uma neta, morava
no Grajaú.

domar Lopes Farah. 60, de
parada respiratória, na Casa de
Saúde Santa Mônica. Carioca,
funcionária pública, solteira,
morava em Laranjeiras.

Regina Menezes da Silva, 66,
de embolia pulmonar, no Hos-
pitai de Bonsucesso. Carioca,
viúva de Manoel Barros tia Sil-
va. tinha quatro filhos: Gilber-
to, Carlos, Patrícia e Lúcia,
netos, morava em Ramos.

Elizabeth Ferreira de Carva-
Iho. 73, de parada cardíaca, em
casa cm Sáo Cristóvão. Paulis-
ta, viúva de Leonardo Gonçal-
ves de Carvalho, tinha cinco
filhos: Claudia. Beatriz. Lean-
dro, Luzia e Lúcio, além de
netos.

Alexandre Camargo de Vas-
concelos, 81, de arteriosclero-
se, em casa em Botafogo. Ad-
vogado, viúvo de Soma Maria
Viana de Vasconcelos, tinha
dois filhos: Paulo e Rodrigo,
seis netos e uma bisneta.

Bento Martins dos Santos
OSB, 87. de insuficiência car-
diaca, na Casa de Saúde Sáo
José. Carioca, era Prior do
Mosteiro de Campos (RJ), des-
de 1968. Exerceu também o
cargo de vigário da Paróquia de
Nossa Senhora do Rosário, fi-
liado ao Mosteiro de Campos.
Carioca, estudou no Colégio
Sáo Bento, em cujo mosteiro
ingressou, tenho professado
em 1920. Ordenado sacerdote,
foi cura do entáo Curafo do
Alto da Boa Vista (Rio), Prior
do Mosteiro do Rio (1933-
1941), Prior do Mosteiro de
Campos (1941-1943), Prior do
Mosteiro de Garanhuns (PE)
(1943-1968).

Joana Rodrigues de Sousa e
Sil>a. 89, de broncopneumo-
ma, no Hospital Cardoso Fon-
tes. Mineira, viúva de Sebas-
tiâo Lessa de Sousa e Silva,
tinha sete filhos, netos e btsne-
tos. morava em Jacarepagua.

um tiro na dona da 
padaria

O detetive-inspetor Vicente Soriano de Olivei-
ra, 34 anos. da Delegacia de Homicídios, foi preso
cm flagrante, ontem de manhà, por tentativa de
homicídio. Ele alirou na dona de uma padaria, cm
Cascadura, depois de beber e se recusar a pagar.
Deu cinco tiros — só um atingiu a mulher, no
ombro esquerdo — e quase foi linchado por cerca
de 200 pessoas. Entregou-se aos PMs de uma
radiopatrulha.

Usando o carro 67-2560 da Delegacia de Homi-
cídios fora do horário de serviço, Soriano passara
por três bares, acompanhado de um pedreiro e um
mendigo que conhecera em Bonsucesso. Na 28'
DP. em Campinho, disse que estava "brincando"
quando se negou a pagar a conta e que atirou "só
para intimidar".

"Náo vou pagar"
Os disparos foram feitos às 8h30min na Padaria

Nova Central de Cascadura, depois de ter discutido
com a dona. Maria Ângela Francisco Dias. 55 anos.
O empregado Lenício Crespo da Silva, 45 anos,
também foi ameaçado pelo detetive e foi o primeiro
a ouvir o policial dizer que não pagaria a conta.

— Fala com o gerente que eu náo vou pagar
nada náo. Depois eu passo aí — disse o policial, cm
tom arrogante. Lenício afirmou ter visto o revólver
38 que ele levava ostensivamente na cintura. Quan-
do ameaçou usar a arma, segundo clientes, D.
Maria Angela pegou uma alavanca de porta e
respondeu que náo tinha medo de revólver. Ames,
o policiai subira com o carro na calçada, para
intimidar, segundo testemunhas.

Depois de dar os tiros, Soriano quebrou garTa-
fas e só foi dominado pelos policiais da radiopatru-
lha 540056, do 9° BPM, comandada pelo cabo
Rubens. Naquele momento, umas 200 pessoasameaçavam linchá-lo em frente à padaria, que fica
na Rua Ncrval dc Gouveia.

"Sou policial"
O advogado de D. Maria Ângela, Anlónio

Joaquim Souza Filho, foi à 28* DP e disse que hoje
pedirá providências ao Secretário de Polícia Judi-
ciária e Direitos Civis, Arnaldo Campana: "Isto é
uma agressão absurda, num autêntico abuso de

autoridade", afirmou. D Mana Ângela foi medica-
da no Hospital Salgado Filho.

Eu sou policial. Vamos beber que eu pago— teria dito Vicente Soriano aos dois homens, que
conheceu na Avenida dos Democráticos, em Bon-
sucesso, ao abordá-los, pedindo documentos. Um
deles, José Porfirio da Silva, 32 anos, mostrou a
caneira profissional de pedreiro. O outro, Humber-
to dos Santos, de 42, disse oue era "da mendicán-
cia". Alcoolizados, na 28' DP, eles lamentavam ter
conhecido o policial que, à distância, também
aparentava estar bêbado, quando foi apresentado
aos repórteres.

Soriano. casado, 14 anos de polícia, alegou que
usava o carro da delegação poraue acabara dc
deixar o serviço. Segundo o Delegado dc plantão da
28* DP, José Columbano, que no início evitou a
imprensa, Soriano contou "aue foi fazer intimaçóes
e parou no bar". Mas a Delegacia de Homicídios,
no Centro, náo teve expediente ontem.

Com um revólver calibre 38, cano curto, da
DH, Vicente Soriano, além de ferir uma pessoa,
deu tiros nas paredes e deixou vidros estilhaçados,
Com o tumulto, cinco radiopatrulha» do 9o BPM
foram ao local. O detetive Soriano, matricula
174382/2, foi levado para a carceragem especial do
Ponto Zero. saindo pelos fundos da 28* DP, para
despistar os jornalistas que o aguardavam desde
cedo.

"Ela teve sorte"
Ela ainda tem sorte de continuar viva. Náo

atirei para acertar, pois se quisesse matá-la ela jáestaria morta. Não sou de errar tiro daquela
distância.

A tarde, ao ser apresentado à imprensa, Vicen-
te Soriano de Oliveira disse que não estava bêbado.
Bastante perturbado, se contradisse várias vezes.
Primeiro, disse que atirou porque Mana Ângela o
ofendeu em sua "honra de homem". Depois deu
outra justificativa:

Ela me ameaçou com uma barra dc ferro e
incitou os populares a me lincharem. Eu estava
brincando quando disse ao garçom que não ia pagara conta. Imagine! Com CrS 5 mil na carteira e mais
taláo de cheque, como náo ia pagar CrS 470?

T

ALMIRANTE

ALFREDO CARLOS SOARES DUTRA

(MISSA DE CENTENÁRIO DE NASCIMENTO)

O Comandante do 1o Distrito Naval convida para a Missa que mandará
celebrar, dia 4 do corrente, às 11:00 horas, na Igreja da Candelária, em
homenagem ao transcurso do centésimo aniversário de nascimento do
insigne ALMIRANTE SOARES DUTRA, Comandante em Chefe da Força
Naval do Nordeste na Segunda Guerra Mundial. (P

JULIA DE MORAES CERNE
(MISSA DE 7o DIA)

JL Celso da Rocha Miranda, Plácido da Rocha Miranda,

I 
Rodolfo da Rocha Miranda, Karl Heinrich Blindhuber,
José Sarmento Barata, Jorge Mourão, Floriano da

Matta Barcellos, Danilo Homem da Silva, Ernesto Massiè-
re Filho, Nilton Alberto Ribeiro e João Damasceno Duarte
Filho, profundamente sensibilizados com o passamento
de sua veneranda amiga JULIA DE MORAES CERNE,
convidam para a Missa em sufrágio de sua alma, a ser
rezada hoje, dia 3, às 17 horas, na Igreja da Imaculada
Conceição, Praia de Botafogo.

JULIA DE MORAES CERNE

(MISSA DE 7° DIA)

tO 

Conselho de Administração, a Diretoria e os
Funcionários da Companhia Internacional de Se-

guros, consternados com o falecimento de Da.
JULIA DE MORAES CERNE, veneranda progenitora
de seu saudoso Vice-Presidente Ângelo Mario Cerne,
convidam para a Missa em sufrágio de sua alma, a ser
rezada hoje, dia 3, às 17 horas, na Igreja da Imaculada
Conceição, Praia de Botafogo.

POETISA

NAIR BAPTISTA SCHOUERI

JL Eduardo Schoueri, Cel. José Alberto Batista, esposa, filha, genro e
j netas, Dra. Marisa de Andrade Baptista, famílias: Vitoria Schoueri de
| Matos, Leon de Carvalho Abreu, Eugênio Teuber e Marc Habif

comunicam o seu falecimento ocorrido em 25 de Outubro, p. passado
e convidam para a Missa Comunitária em intenção da boníssima alma de
sua esposa, irmã, cunhada e tia, a realizar-se no dia 4 de novembro de 1983,
às 18.30 horas na Igreja Santa Monica. à Avenida Ataulfo de Paiva —
Leblon. ,

LUIZ BORGES

(MISSA DE r DIA)

¦ Hiimsr Carneiro da Cunha Borges. Luiz Cláudio
Borges, Sônia Miranda Borges. Marcelo e Beatriz.

| convidam para Missa de Sétimo Dia em memória de
I seu quencío esposo, pai sogro e avô LUI2 BORGES,

a rea!izar-se amanhã dia 04 de novembro de 1983. às
9 30 horas, na Igreja oa Candelária à Praça P>o X — Centro

HERACLITO F. SOBRAL PINTO
(MISSA EM AÇÃO DE 6RAÇAS)

tA 

Família convida os parentes,
amigos e colegas para a Missa
comemorativa do seu 90o aniversá-
rio. a ser Oficiada pelo Cardeal D.

Eugênio Sales no próximo sábado, dia 5
de Novembro, às 12 horas, na Igreja da
Condelaria-Centro.

JANDYRA LEAL PARRILHA

MISSA 7° DIA

ÍA 

família agradece as manifesta-
ções de pesar apresentadas por
ocasião de seu falecimento e con-

vida para missa que será realizada dia
04/11/83 às 9.30hs na Igreja N. S. do
Carmo a Rua Primeiro de Março.

MARIA DE LOURDES

MARQUES ZACHARIAS

MISSA DE 7* DIA

JL Seus familiares, agradecem as manifesta-
T ções de pesar pelo falecimento de sua

j querida e inesquecível LURDINHA. e con-
vidam para a Missa que será celebrada"Hoje", às 18 horas, na Capela do Colégio

Notre-Dame. à Rua Barão da Torre, n° 308, em
Ipanema.

de prefeito
deixa pista

Natal — Embora a polícia
continue a informar que náo
tem pistas do comerciante lid-
nardo Silva Araújo, que teste-
munhas apontam como assassi-
no do Prefeito de Angicos. Ex-
pedito Alves (PMDB), a im-
prensa do Estado tem revelado
fatos importantes, como ele ter
passado cerca dc duas horas em
Nova Cruz (90km da Capital)
no início da semana,

O crime — há dois meses —
gerou uma polêmica entre o
Governo do Estado e a família
Alves, que lidera o PMDB-RN
c vc conotações políticas no
caso, denunciando que o assas-
sino agiu livremente e que a
polícia nada faz para prende-
Io. O Governo nega haver co-
notação política no crime e ga-
rante que tudo faz para captu-
rar o comerciante A Poiícia
Federal, que também apura o
caso, se nega a dar detalhes da
investigação.

Caminhão de

feijão atrai

flagelados
Natal — Cerca de 5<X) flage-

lados da seca que náo foram
alistados nas frentes dc emer-
géncia invadiram ontem a cida-
de de Monte Alegre (a 100
quilômetros da Capital) e ten-
taram saquear um caminhão
que transportava seis toneladas
de feijão, de propriedade da
Companhia Integrada de De-
senvolvimento Agropecuário
(CIDA), rtrgáo do Governo
responsável pela distnbuição
de alimentos a preços baixos
aos inscritos nas frentes.

O Prefeito Iarandi Aguiar,
do PMDB. veio a Natal logo
que os flagelados começaram a
chegar à cidade. Quena provi-
déncias do Governo do Estado,
pois homens, mulheres e crian-
ças famintas se juntavam na
frente dc sua casa, pedindo
alimentos e trabalho. Segundo
o Prefeito, os invasores náo
conseguiram trabalho nas fren-
tes dc emergência por terem
sido identificados pelos coorde-
nadores do programa como"e-
leitores do PMDB". O cami-
nhão que os flagelados tenta-
ram saquear chegou a Monte
Alegre na véspera, mas somen-
te ontem seria descarregado

Tempo
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O equipamento fotográfico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais — l\'PE —
continua com problemas técnicos. Por isso, a fotografia náo é boa. De qualquer maneira, a
imagem é suficiente para mostrar uma frente fria de moderada intensidade entre os Estados do
Rio de Janeiro e de Sáo Paulo, estendendo-se por áreas de Minas Gerais, Goiás e Espírito
Santo. Essa frente, deslocando-se na direção Nordeste, causa chuvas e irovoadas à sua
passagem.
No Rio
Tempo oubtâdo co?n povubijtdadci d« chuvas r trovcidas
Tempcritur» em üjttut elevação. Venitn fcne a Norte
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A« Chatu — PrccjptUçio cm mm na* última* 24 hora» 0 0.
«cumulada dcir mo: 0 0, nono*! menual. 97.4. acumulada
e*te axxv 114* 2. nprroal anual: 1075.8
O Sol — Nauf ri ài 05h06nun « o Oca*o U l*M*min.
O Mar no RV> d» Jwwiro — Pttamar 01h38muv'1.2m t
!3h50min<!l. Ira Bauamar 0#h05min'U.2m e
WhOímirwO 5ra Em Ao»r» do« Hft» —
OlhJÜmm.l.Jm t lJh5lmln>l Im Bimmar
irMftmmO Om r hlhUnuM) im Fm t»bo írlo — Pim-
m«r. OthOTmia/l.Jm e lJhAJmial 2m. U»uum«;
(ntüJmiafl Ira « 19W0iniM> Ira
O Sahamax informa que o max etU calmo, cora iguai a 1#
jjrau», correndo d< Lette para Sul-
A Lua

manoNova (beta MlaguanU
AH hoj. IH'11 12.11 »!l

Nos Estados
Nufcvptf nub nub a ene c chvt e trv no Sul e SETemp' euivei Mà» 31.1. min 14} Roraima Nub ptenub Temp e»tl»el MU. 35 5. rala. 24.2 Arrf/RoadòoiaNub a encc/cbv* c trv* c»p Temp e*Uvel Ml» J0.4. min.21 ?. Pari Pt* nub * nub Nub ccim t trv sol no SulTemp; ettAvtl MA*. 32.0, min. 20.0 Amap* Pie n.ub a

nub Temp e*táv«l Mix 32.2. min 23 0 Ptaul Pte nub
Nub cpoca wol no Sul. Temp estivei. Caorá Pte nub clr
Temp: estivei. Máxima 31.1; min. 25.4, R G do Sortt Pte
nutvclr. NutVpte nub c/chvs no! no litoral Este Temp
estável. Maranhão - Pte nub a nub no litoral e interior. Nub
a Oeste ene cpncs de chv* esp > SW m altura de CaroUna
Temp estável Máx. 32 7, min 24.1 Paraíba, P*roamboco
Pte nub a claro Nub a pte nub cchvs isol no Ut. Temp:
estável. Máx. 29 2. min. 24.3, Akfoaa.^entli*: Nub a ptenub pne* de chv» no litoral Temp estivei Máx 28 S. min
20 8 Bahia Pte nub. nub c-cím no btoral SE e Sul do
Estado Temp. estivei. Máx 28.7; min. 23 6 MatoGrouo
Nub Cchvs etp Temp estável. Máx. 91.0; min 20.7 Mato
C do Sul Nub cposaivea pnes de chv» e trv tsol. Melhora»*
do no decorrer oo periodo a Leste do Estado, demais reg
t*e nub a nub. Temp. estável. Máx 22.2, min.. 17.8. Goiáa
Nub cAchvt. Temp etiivel Mix. 20 6. min 18 6 Brasília
Ene a nub cchvs melhorando no decorrer do período.Temp eievaçáo Mi*. 18.2; min 16 4 MLnaa Gerais Nub
cchvs isol Temp estivei. Máx. 25.6; min. 17.6 Fap. Santo
Nub cchvs uol. Temp: estável. Máx. 24.5. min. 21 4. S.
Paulo Nub c/pna de chvs e possíveis tr> isol ; períodos de
melhoria Temp estável Máx. 26 0; min. 18.0. Paraná
Nub c'pncs de chvs e possíveis trv isol e período* de
melhoria Temp eativel Máx 19 S; min 14 8 Sta Catari-
na Exk a nub ochvs esp Temp estivei Máx 24 min«í 4 R G do Sol Ene Cchvs esp e pertodos de nublado
Temp: estável Máx 24 4. min 5.4.

No Mundo
Amsirrdá 14, nublado. Atenas: 21, nublado. Barbado* 30.
claro. Beiruta. 26. claro. Beicrado 11. nublado, Berlim 13.
nublado, Bocoti 15. nublado, Boem» Aires 21, claro.
Caèro 29. nublado, Chicago 19, chuvas. Cop»nhafue 11.
nublado. DubUn 15, cublado. Frankfurt 10. nublado.
Genebra 12. nublado. Havana 28, claro, Heisinqul: 8.
nublado. Jacsrta 33. chuvas; JenasaMes 25. claro.

AVISOS RELIGIOSOS

NORMAN IAN BOGGISS

t

MISSA DE V OU
Sua 'amilia agradece as manifestações por seu
falecimento e convida para a missa de 7o dia. Quinta-
loira, dia 3. âs 19 00 na Igreja de Sío José — Lagoa.

ZILDA CYRINO DA COSTA
(1 ANO DE FALECIMENTO)

tA 

família convida parentes e amigos
para a Missa que será realizada no dia
4 de novembro, sexta-feira, às 9:00
hs. na Igreja de Santa Mônica, à Av.

Ataulfo de Paiva, 527, no Leblon.

FRANCISCO HENRIQUES DA CUNHA

(FALECIMENTO)

tElizabeth 

Sereno Henriques Cunha, Nelson Sereno Hen»

riques Cunha, esposa e filhos, Sérgio Sereno Henriques

Cunha, esposa e filhos, Amadeu Henriques Cunha,

esposa e filhos, Esmeralda Henriques Cunha, esposo e

filhos cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento

de seu querido esposo, pai, sogro, avô, irmão e tio e convidam

para o sepultamento que será realizado HOJE, dia 3, às 11:30

noras, saindo o féretro da Capela 
"C" 

do Cemitério de São

Francisco de Paula — Catumbi, para a mesma necrópole.

FRANCISCO HENRIQUES DA CUNHA

(FALECIMENTO)

t 

Amadeu Henriques Cunha, esposa e filhos. Esmeralda Henriques Cunha, esposo e filhos cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento de seu querido imnéo. cunhado e tio FRANCISCO HENRIQUES DA CUNHA e
convidam para o sepultamento que será realizado HOJE. dia 3. às 11 30 horas. s3indo o fèretro da Capela C

do Cemitério de Sèo Francisco de Paula — Catumbi. para a mesma necropole.

FRANCISCO HENRIQUES DA CUNHA

(FALECIMENTO)

JL Café Gaúcho Ltda., Churrascaria AO VIVO Ltda.,

T Galeto Gaúcho Ltda., Leiteria Brasil Ltda. cumprem o

f doloroso dever de comunicar o passamento de seu

saudoso fundador FRANCISCO HENRIQUES DA

CUNHA e convidam para o sepultamento que será realiza-

do HOJE, dia 3, às 11:30 horas, saindo o féretro da Capela
"C" 

do Cemitério de São Francisco de Paula — Catumbi,

para a mesma necrópole.
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Pastore afirma que 
alta de

preços 
não afeta negociação
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Washington — 0 presidente do Banco Cen-
irai, Afonso Celso Pastore. disse ontem não acredi-
tar que o constante aumento da taxa de inflação —
que em outubro ficou em 13,3%. bem acima dos
5% anteriormente previstos — venha causar maio-
res problemas nas conversações entre o Brasil e o
Fundo Monetário Internacional (FMI).

Pastore chegou a Washington no começo da
tarde de ontem e, após permanecer durante quase
duas horas no FMi, dirigiu-se ao Departamento do
Tesouro, onde se encontrou com o Subsecretário
Robert McNamar. O objetivo de sua visita é
explicar ao Governo norte-americano e ao Fundo
Monetário como o Brasil pretende cumprir as metas
econômicas que constam na 3" Carta de Intenção
apresentada ao Fundo.

Numa rápida entrevista aos jornalistas, Pasto-
te garantiu que as conversações estavam indo muito
bem. Entre os vários assuntos que compõem a sua
agenda de reuniões, estào o Decreto-Lei 2 065 e a
explicação sobre o crescimento da taxa de inflação
no Ultimo mês.

Pastore informou ao Fundo que o Decreto
2 (165 está praticamente aprovado. Sobre a inflação,
ele disse, em entrevista à TV Globo, que ela foi
provocada por um repentino aumento nos preços
dos produtos agrícolas e que o Governo está
procurando as causas dessa elevação. Acrescentou
que o Governo terá que "atacar essa inflação com
mais força".

Manuel Francisco Brito
As explicações que Pastore está concedendo

ao Fundo são fundamentais para que a Junta
Executiva daquela organização — que deve se
reunir no próximo dia 18, para examinar a situação
brasileira — dê o seu aval ao programa econômico
do Governo brasileiro.

O Fundo ainda está analisando o 2 065 —
disse Pastore, reiterando que. na sua opinião, as
exigências e os mecanismos destinados a conter
para a contenção dos salários são satisfatórios.

Antes de chegar a Washington. Pastore esteve
com banqueiros, em Nova Iorque, tentando, garan-
tir o seu comprometimento com um empréstimo de
6 bilhões 500 milhões, de dólares para o Brasil.

Estamos forçando um compromisso dos
bancos entre os dias 10 e 14 deste mês, de tal forma
que quando a Junta Executiva do Fundo se reunir
(no dia 18), ela disponha de uma massa crítica para
basear suas decisões — disse o presidente do BC.
Uma eventual aprovação do empréstimo de 6
bilhões 500 milhões de dólares pelos bancos certa-
mente ajudará na avaliação que o board do Fundo
fará este més sobre a situação do Brasil.

Pastore deixou o Departamento de Tesouro às
18h45min e se dirigiu novamente para a sede do
FMI. aonde pretendia manter reuniões até O fim da
noite. O presidente do BC ficará durante todo o dia
de hoje em Washington, para uma nova rodada de
conversações com funcionários do Fundo e do
Governo norte-americano. Amanhã, ele volta para
nova Iorque.

Comitê espera adesão de credores
conversar com os bancos, já estava tomando outroNova Iorque (Fritz Utzeri) — Neste final de

semana, o Comitê de Assessoria que coordena a
renegociação da dívida brasileira espera começar a
acertar importantes compromissos de novos recur-
sos por parte dos bancos credores do Brasil. O
Brasil está pedindo 6,5 bilhões de dólares em
dinheiro novo aos bancos comerciais, como parte da
chamada fase dois da renegociação da dívida. O
anúncio foi feito ontem, numa nota, pelo banqueiro
William Rhodes (Citibank), coordenador da nego-
ciaçáo.

O presidente do Banco Central, Afonso Celso
Pastore, esteve reunido pela manhã na sede do
Citicorp, durante duas horas, com representantes
dos 14 bancos do Comitê de Assessoria. A passa-
gem de Pastore pela cidade, a caminho de Washing-
ton, onde mantém contatos com o Fundo Monctã-
no Internacional, ontem e hoje, foi meteórica. Ele
chegou de manhã do Rio e às llh30min, depois de

avião para a Capital norte-americana.
Expectaíiva

Os banqueiros em geral continuam na expecta-
tiva de que o Decreto-Lei2 065 seja mesmo aprova-
do pelo Congresso, como Pastore garantiu aos seus
interlocutores em Nova Iorque (garantias senic-
lhantes vêm sendo dadas desde o Decreto-Lei
2 025). Alguns banqueiros acham que até segunda-
feira o Brasil saberá exatamente quanto dos 6.5
bilhões de dólares será possível levantar antes da
próxima reunião do BOARD do FMI — dia 18
deste més — para examinar a Carta de Intenção do
Brasil. Um comprometimento de 80% desse total
seria um "bom sinal" para esses banqueiros.

O coordenador da negociação, William Rho-
des não estará em Nova Iorque de hoje até segunda-
feira, informou um porta-voz do Comitê.

Créditos do Fundo batem recorde
Washington — Os empréstimos do Fundo

Monetário Internacional atingiram um novo recor-
de de mais de 20 bilhões de dólares de setembro do
ano passado a setembro deste ano. Mas as divergên-
cias entre o Governo Ronald Reagan e o Congresso
norte-americano poderão levar o FMI a limitar seus
créditos, disseram fontes citadas pela agência AP.

Em 30 de novembro, o FMI disporá de somen-
te 4 bilhões 250 milhões de dólares de fundos
utilizáveis, ou seja. de moedas fortes. E não preten-
de comprometer esses recursos a menos que tenha
garantias de que receberá adicionais. Os 6 ;rnos
membros pretendem contribuir com mais 42 bilhões
de dólares, dos quais 8 bilhões 400 milhões de
dólares provenientes dos Estados Unidos.

Até agora, 69 dos 146 Governos membros —

com 35,38% dos votos — efeturaram suas contribui-
ções. Sc os Estados Unidos aprovarem o aumento
da contribuição, outros membros serão também
estimulados. Caso contrário, os países membros
precisarão fixar uma nova data para assumir novos
compromissos e os empréstimos bancários — que
esperam aval do FMI — também deverão atrasar.

México, Brasil, Argentina e Portugal são os
principais devedores do Fundo. Um especialista cm
assuntos internacionais calculou que cada dólar
emprestado pelo FMI resulta em uma média de 4
dólares em novos créditos bancários. Mas, segundo
o informante, no caso do Brasil e de outros países, o
montante de novos empréstimos bancários é infe-
rior aos juros devidos.

Toigo compensa na Brasil e Espanha

exportação queda não equilibram sua

de 40% nas vendas balança comercial
Porto Alegre — Maior exportadora de móveis

de madeira maciça do país. a Toigo Móveis SA,
empresa de Flores da Cunha (a 150 km da Capital),
exportará este ano 2 milhões 500 mil dólares para os
Estados Unidos e a Inglaterra e já tem pedidos
assegurados até março de 1984. Com essas exporta-
ções, foi possível superar a queda de 40% nas
vendas no mercado interno e eliminar a conseqúen-
te capacidade ociosa.

Segundo o gerente de exportações da Toigo,
Dirceu Curra, mercado existe, mas o empresário
tem que se conscientizar de que "tem 

que fazer o
que o importador quer" e aceitar as exigências de
controle de qualidade porque o móvel brasileiro
dificilmente se adapta ao mercado extemo.

Empresa formada há 33 anos e desde 1969 no
setor de móveis, a Toigo começou a investir em
exportação em 1972, por entender que sena uma
alternativa conveniente. O primeiro mercado a ser
conquistado foi o dos Estados Unidos. Dirceu
Curra explicou: "Aprendemos com os americanos,
na parte de controle de qualidade."

A exportação representa entre 30% e 35% da
produção da empresa, que tem um faturamento
mensal de CrS 500 milhões. Os importadores são
fabricantes de móveis que escolhem o design A
Toigo exporta partes de móveis, muitas vezes sem
pintura, que são montados pek>«comprador

A inflação brasileira, que
atingiu quase 200% ao longo
dos últimos 12 meses, preocupa
seriamente o Fundo Monetário
Internacional. Alarmado com
as informações, que circularam
no início de setembro, de que a
Fundação Getúlio Vargas po-
deria passar a divulgar apenas a
taxa expurgada de inflação, um
funcionário graduado da Divi-
são Atlântico Sul do Fundo
ligou recentemente para a
FGV pedindo esclarecimento
sobre o cálculo do índice real e
do expurgado e dando o recado
claro e inequívoco: ao FMI, só
interessa aquela taxa que espe-
lha fielmente a realidade aos
preços.

A disparada da inflaçáo, no
entanto, ameaça seriamente to-
do o programa econômico con-
cluído cm meados de setem-
bro, após quatro meses de du-
ras negociações. Embora a taxa
de inflação não seja uma meta
a ser cumprida no acordo com
o FMI, no cálculo das metas
nominais para o déficit público
e o crédito líquido interno está
embutida uma taxa de 152% no
ano de 1983. Com os 13,3% de
outubro, porém, o índice
acumulado no ano já chegou a
166,7%, superando largamente
a taxa prevista no acordo com o
FMI.

Ainda que se considerasse,
para efeito do cumprimento do
acordo com o FMI, o índiee de
inflação expurgado, um estou-
ro seria inevitável: para ficar
nos 152%, as taxas de inflação
expurgadas de novembro e de
dezembro teriam que ficar
abaixo de 4% (em setembro e
outubro atingiram 11,2%). Sc-
gundo o professor de Econo-
mia Paulo Nogueira Batista Jr,
da PUC, "dificilmente haverá
uma reversão da inflação nos
últimos dois meses do ano, já
que os preços no atacado estão
subindo a um ritmo mais acelc-
rado do que no varejo".
AS METAS

Segundo explicações do pró-
prio diretor da Divisão Atlanti-
co Sul. Thomas Reichmann.
quando esteve no Brasil em
julho passado, é uma regra do
FMI fixar as metas econômicas
em termos nominais, "justa-
mente para forçar um controle
da inflaçáo e evitar que as me-
tas possam ir acompanhando a
alta dos preços". Por conside-
rar irrealista a taxa de 152%
usada na 3' Carta de Intenção,
um dos principais negociadores
brasileiros com o Fundo, Car-
los Geraldo Langoni, saiu da
presidência do Banco Central
no início de setembro.

— Obviamente, a terceira
Carta de Intenção terá que ser

sobre a inflação expurgada

Limite de empréstimo para

setor público 
não mudará

K ris tina M ich a helles
rcdiscutida, porque os compro-
missos já se tornaram mais uma
vez inatingíveis — diz outro
professor de Economia da
PUC, Rogério Wcmeck. Sc-
gundo ele, "entrou-se num cír-
culo vicioso: antes de se chegar
a um acordo sobre um conjun-
to de promessas, inicia-se uma
nova rodada de negociações
porque os números já estào
superados."

A grande preocupação, se-
gundo Rogério Werneck. é"saber quanto tempo vai levar
esta nova rodada e quanto tem-
po a economia brasileira vai
agüentar sem novos recursos,
já que os bancos dependem do
aval do FMI." Este aval será
discutida pelo board de direto-
res do Fundo no dia 18 de
novembro.

Para o economista Paulo
Nogueira Batista Jr. "seria rc-
comcndávcl que o Governo
brasileiro fizesse um adendo à

. 3" Carta, tomando como pre-
texto as mudanças na política
salarial'1! Na última carta ao
FMI, o Governo menciona ex-
plicitamcnte o Decreto-Lei
2 045, trocado agora pelo
2 065, que ainda não foi votado
no Congresso. Neste adendo, o
Governo aproveitaria para pro-
por novas metas baseadas nu-
ma taxa de inflação mais rca-
lista.
NOVO PERDÃO

Nem com um novo adendo,
no entanto, o Brasil será capaz
de escapar a um novo pedido
de walver (perdão) ao FMI
pelo estouro da inflação, acre-
dita fonte ligada à comunidade
financeira internacional. No
entanto, a mesma fonte alerta
que o caso, desta vez, é mais
sério do que em julho, já que o
prazo fatal para o fechamento
Jos balanços dos bancos credo-
res é o dia 31 de dezembro.

Se o Brasil não liquidar o
pagamento de juros em atraso
até lá, os bancos credores serão
obrigados a lançar estes valores
como créditos em liquidação, o
que reduzirá seus lucros. A
melhor hipótese, segundo esta
fonte, é que o FMI de seu sinal
verde no dia 18 de novembro.
Ainda que o tempo necessário
para arregimentar todos os 700
bancos credores do Brasil para
a montagem do novo pacote de
ajuda financeira dure entre seis
a oito semanas, os principais
bancos e o Tesouro norte-
americano poderão f.tzer
adiantamentos ao Brasil sob a
forma de empréstimos-ponte
Com este dinheiro, o Brasil
fecharia seu balanço de paga-
mentos e pagaria aos credores
os juros em atraso.

Planejamento mostra

cumprimento de metas

Brasília — Nem mesmo a proposta de abertura
de créditos recíprocos pelos bancos oficiais foi
bastante para dar ao Secretário do Comércio da
Espanha. Guillermo de La Dehesa, a esperança de
que os negócios com o Brasil possam ser salvos
dentro do clima de recessão que o país atravessa.

Depois de dois dias de negociações em Brasília
com técnicos do Ministério da Fazenda, da Cacex e
do Itamarati. o secretário do comércio espanhol
viajou de regresso a Madri convencido de que o
desequilíbrio crônico da balança comercial entre
Espanha c Brasil dificilmente poderá ser corrigido
no atual quadro de contenção das importações
brasileiras.

Para os primeiros seis meses do ano, os
espanhóis trouxeram a Brasília números alarman-
tes: eles venderam ao Brasil pouco mais de 24
milhões de dólares (em embarcações, aços e áci-
dos), comprando em troca mais de 352 milhões de
dólares. O Governo brasileiro queixa-se da falta de
créditos para as operações. Os espanhóis alegam
que a divida de cerca de 1 bilhão de dólares para
com seus bancos é motivo suficiente para a conten-
çáo do crédito. Mas mesmo diante da proposta de
abertura de linha de crédito recíproca para apoiar a
continuidade dos negócios, o Ministério da Fazenda
náo foi capaz de confirmar intcrev*: sobre produtos
espanhóis em valores razoáveis.

Brasília — A ida do presi-
dente do Banco Central. Afon-
so Celso Pastore. ao Fundo
Monetário Internacional limi-
ta-se a uma ampla conversa
sobre a conjuntura brasileira e
principalmente sobre o desem-
penho das metas acenadas com
o FMI até setembro. Em mo-
mento algum, segundo o As-
sessor Especial para Assuntos
Econômicos do Ministério do
Planejamento, Akihiro Ikeda,
o Brasil admite náo cumprir o
acordo com o FMI.

Akihiro Ikeda informou que
o Governo aplicará uma políti-
ca monetária altamente restriti-
va neste final de ano para im-
primir um ritmo maior na desa-
celeraçáo do processo inflado-
nário. Segundo um assessor da
área econômica, existem fato-
res que interferem na alta da
inflação e que estão fora do
controle governamental como
enchentes, secas e até medidas
tomadas por recomendação do
Fundo como a retirada dos sub-
sídios. que provocou uma infla-
çáo corretiva acima das expec-
tativas.
INFLAÇÃO E DÉFICIT

Uma fonte com acesso às
avaliações do FMI sobre o pro-
grama brasileiro lembrou que a
taxa de inflaçáo não constitui
uma meta rígida. Tar.to que ela
está mencionada na Carta de
Intenção, mas não no memo-
rando técnico, que se compro-
mete com números apenas no
caso do déficit público, crédito
interno liquido, endividamento
externo etc.

A inflaçáo, segundo a fonte,
é um parâmetro muito impor-
tante, que alimenta o déficit
público em função de seu as-
pecto corretivo. Assim —
acrescentou — para neutralizar
este aspecto, o Governo será
obrigado a adotar controles
mais rígidos sobre os gastos
públicos.

Até setembro, segundo da-
dos disponíveis no Governo, o
pais cumpriu as principais me-
tas acertadas com o Fundo Mo-
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Brasília — O presidente do Banco
Central, Afonso Celso Pastore, disse,
antes dc viajar para os Estados Unidos,
que a Resolução 831 (que estabelece
limites de empréstimos para o setor pú-
blico) dificilmente será alterada. "Só se
me apresentarem um instrumento táo
eficiente quanto ela", destacou.

Na área econômica hoje estào sendo
discutidos três pontos cruciais para a
formulação dc uma política que náo es-
trangule tanto as empresas públicas com
reflexos altamente negativos no nível da
atividade econômica: o desconto de du-
plicatas, o financiamento às exportações;
e as operações realizadas com repasses do
Finame (Agencia Especial de Financia-
mento de Máquinas e Equipamentos)

Bancos estaduais
As sugestões apresentadas pela dire-

toria da área bancária do Banco Central
são de que o desconto de duplicatas seja
feito estabelecendo-se um teto para os
bancos estaduais. Sabe-se que atualmcn-
te o volume dessas operações representa
de 1% a 2% do total dos financiamentos
do setor público O limite para essas
operações náo poderia então ultrapassar
este teto.

Um outro ponto que está sendo exa-
minado é o que diz respeito aos repasses
pelos bancos estaduais de financiamentos
às exportações (Resolução 674). Como
impedir que os bancos atuem nessa área
considerada prioritária nas metas de Go-
verno? De acordo com a Resolução 831
do Banco Central, esses financiamentos
às exportações também estão impedidos.

O terceiro problema, e dc solução
mais complexa, são as operações de re-
passes com recursos do Finame, na sua
maioria dc longo prazo. Existem contra-
tos realizados antes da Resolução 831 e

que já estão em fase de implantação
Impossibilitados de repassar os recursos,
os bancos desencadeiam um processo
onde o setor privado, contando com
aqueles recursos, náo pode dar prossegui-
mento às suas obras; o setor de equipa-
mentos náo consegue fazer suas entregas
no prazo; e o setor público estadual, que
está com o caixa seus Tesouro exaurido,
náo pode socorccr as instituições finan-
ceiras que estão sob sua responsabili-
dade.

O Governo já adotou uma fórmula
para que esses contratos assinados com
repavses do Finame, antes da vigência da
Resolução 831 do Banco Central, sejam
computados de tal forma que náo com-
prometa a meta final de déficit público
acertada com o Fundo Monetário Inter-
nacional para o final deste ano.

Ouamo às dívidas dc empresas pübli- »
cas que não estão sendo honradas com o
setor financeiro — privado ou estatal —
também está sendo estudada uma fórmu-
la que permita aos bancos rolarem uma
parcela desse débito. Para isso seria ne-
cessário fazer nova operação de emprésti-
mo para a dívida restante, sem que isso
fosse contabilizado como uma nova ope- ,
ração. Dentro do Governo, entretanto,
há quem defenda a posição de que essas
dívidas com o setor financeiro deveriam
ser simplesmente executadas judicial-
mente, obrigando os administradores de
estatais a executarem uma política de
austeridade no trato das contas de suas
empresas.

Esses problemas foram apresentados
ao Ministro do Planejamento, Delfim
Neto, que preferiu dar uma palavra final
sobre o assunto depois de uma reunião
com o presidente do Banco Central,
Afonso Celso Pastore, na próxima se-
mana.

Grandes jornais econômicos

lutara pelo 
mercado europeu

netário Internacional. Assim,
disse um importante funcioná-
rio do Governo, as estimativas
do déficit público, de acordo
com a metodologia constante
do programa de ajustamento
econômico acenado com o
FMI, indicam um fluxo acumu-
lado anual de CrS 14 trilhões
384 bilhões, infenor em CrS
516 bilhões ao teto previsto no
programa: CrS 14 trilhões 900
bilhões. Esse resultado — ar-
gumenta a fonte — mostra o
cumprimento, com margem de
cerca de 3,5% do teto trimes-
trai de setembro.

O funcionário chama a aten-
çáo para o fato de que esse
resultado foi obtido devido à
atuação da administração fede-
ral, cujo fluxo de financiamen-
to acumulado situou-se em CrS
2 trilhões 885 bilhões, cerca de
22% abaixo do teto previsto no
programa que é de CrS 3 tri-
Ihões 700 bilhões.

Um outro compromisso
cumprido com o FMI rclacio-
na-se ao déficit das estatais
mantido sob controle De uma
previsão do FMI de CrS 7 tri-
Ihões 447 bilhões, atingiu so-
mente CrS 7 trilhões 254 bi-
Ihões, isto é. 2,6% inferior ao
acenado com o Fundo.

O crédito interno liquido
(que mede a capacidade de
financiamento do país), por sua
vez, também ficou aquém das
metas previstas pelo Fundo
Monetário Internacional. De
um saldo previsto da ordem de
CrS 5 trilhões 600 bilhões, atin-
giu somente CrS 5 trilhões 400
bilhões em setembro, com uma
folga, portanto, de CrS 200
bilhões.

O informante admite que al-
gumas metas acenadas com o
Fundo para o final do ultimo
trimestre (dezembro) podem
ser afetadas pelo processo que
foge totalmente ao controle do
governo (enchentes, seca, in-
fiação corretiva, elevação de
juros externos, atrasos de de-
sembolsos dos bancos estran-
gciros, e outros).

De um lado. o britânico Financial
Times e o International Herald Tribune
(baseado cm Paris) tentam manter tem-
tórios duramente conquistados. De ou-
tro. o desafiante Wall Street Journal joga
todo o seu poder dc diário de maior
circulação nos Estados Unidos para pene-
irar no Velho Continente: os mais impor-
tantes jornais econômico-financeiros do
mundo travam a Batalha da Europa.

A guerra começou de verdade no dia
31 dc janeiro deste ano. quando o wall
Street Journal lançou •sua edição euro-
péia, uma operação cuidadosamente pia-
nejada por sua proprietária, a Dow Jones
& Co., dos Estados Unidos. Ela teve em
1982 uma receita de 730 milhões de
dólares, obtidos principalmente com os 2
milhões de unidades de circulação do
Journal nos EUA.

O "jornal mundial"
O objetivo da Dow Jones náo pode-

ria ser mais ambicioso: tornar o Journal o
primeiro diário de circulação global, con-
forme revelou a revista Institutional In-
vestor Para isso, ela já conta com o Asian
Wall Street Journal, lançado em 1976.

Os concorrentes não fazem por me-
nos: o International Herald Tribune
(cujos acionistas são The New York Ti-
tnes, The Washington Post e a Whitney
Communications) traz abaixo do nome,
na primeira página, a inscrição: "The
Global Newspaper" ("O Jornal Mun-
dial"). O Herald circula na Europa. Ásia
e no Oriente Médio, mas náo circula nos
Estados Unidos. (A direção está pensan-
do em mandar, pelo Concorde, 200 có-
pias por dia para Nova Iorque, para

distribuição entre os big-shots na comum-
dade financeira norte-americana).

O Financial Times, baseado pnnci-
palmente na Grã-Bretanha, tira uma edi-
çáo internacional em Frankfun mas, se-
gundo os executivos dos concorrentes,
náo circula na Ãsia e tem uma circulação
muito pequena nos Estados Unidos (cer-
ca de 5 mil exemplares).

Alguns observadores se mostram
cautelosos a respeito da investida euro-
peia do Journal, considerando que os
orçamentos dc publicidade na Europa
tém se mantido estagnados nos últimos
anos, sem grandes perspectivas dc mu-
dança. Mas o vice-presidente da Dow
Jones, William Dunn, tem uma explica-
çáo muito simples:

— Há mais negócios na Europa do
que se poderia imaginar. É só caminhar
pelas mas de Amstcrdá, Bruxelas ou
Dusseldorf e olhar todos aqueles Merce-
des-Benz e os casacos de pele.Até agora, os concorrentes estão-se
tratando publicamente com luvas de peli-
ca. Tanto o Financial Times quanto o
International Herald Tribune saúdam a
chegada do Journal como uma "sacudi-
da", que fará melhorar seus próprios
produtos. Entretanto, já houve um pn-
meiro estremecimento, quando a Dow
Jones proibiu o uso de seus serviços
noticiosos AP-Dow Jones pelos dois com-
pendores. 

'Um acordo foi feito depois,
com os dois jornais europeus se compro-
metendo a não usa-los.

A guerra pelo "jornal mundial" po-
derá beneficiar os leitores latino-
americanos: o Tribune e o Journal estáo
estudando a possibilidade de lançar edi-
ções na Aménca Latina.

Swissair:

Amsterdã àsllhSO

via Genebra.

Welkon aan hoord.

Pela Swissair. você tem sempre j melhor hora
de chegada nas principais cidades d.i Europa,
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Brasil-Suiça.
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II Femicro começa
hoje em V. Redonda

Mais de HK) microempresas fluminenses \ào expor e vender
seus produtos na II Feira de Negócios da Microempresa do Kio de
Janeiro (II Fcmicro), que começa hoje em Volta Redonda, na Ilha
òe S>o Joáo. A Feire — coordenada pelo Centro de Apoio à
Pequena c Média Empresa. Ceag Rio — terá sua abertura solene
às 17h e dura até o domingo.

Alem da mobilização das microempresas no sentido de
identificarem novas oportunidades dc negócios, a Feira estará
funcionando como uma espécie dc ponto de encontro entre
fornecedores e grandes compradores, como a CSN. Light c
empresas estaduais. Essas grandes empresas vão expor componen-
tes e peças que compram de outros Estados ou que importam e
podem ser fabricados por microempresas fluminenses. O BD-Rio
também vai estar presente anunciando as linhas dc financiamento
e apoio às empresas do Rio dc Janeiro

Digibanco vai mudar
estrutura operacional

São Paulo — O presidente do Banco Digital Sociedade
Anônima, Matias Machtinc. anunciará, na próxima sexta-lcira. a
nova estrutura operacional e o programa dc comunicação visual
do "Dicibanco", ex-Banco Valbrás.

Adquirido em 1981 junto à família Papa Júnior, por Mathias
Machhnc, o então Banco Lavra passou a se chamar Banco
V albrás. Embora participasse do sistema financeiro Valbrás. o
banco comercial pertencia exclusivamente à Mathias Machlme
que, no ano passado, perdeu o controle do conglomerado.

Hoje, ele tem 40^ do capital social, o Comind 20% e o
Credit Commcrciallc de Francc, 40%.

Guerreiro debate
economia em Genebra

Brasília — O Chanceler Saraiva Guerreiro viaja hoje para(ienebra. a fim dc participar dc um seminário sobre problemas da
economia internacional, de Sexta-feira a domingo.

Desse ciclo de conferências, promovido pelo Fórum do
Empresariado Europeu, participam William BrocK, representante
dos Estados Unidos nas negociações comerciais, a Ministra do
Comércio Exterior da França, Edith Cresson. o Diretor Geral do
G ATT — Acordo Geral de Tarifas e Comércio — Arthur Dunkcl.
o Vice-Prcsidente da Comunidade Econômica Européia, Wilhelm
Hafcrkanpt. além de Ministros da Alemanha Ocidental. Canadá,
Malásia, Egito, índia, Singapura, Japão. Suécia, Suíça e México.

Granizo no Sul causa

perda de parreirais
Porto Alegre — Cerca dc mil toneladas de uva foram

perdidas em Farroupilha, a 112 km de Porto Alegre, em consc-
oüéncia da chuva de granizo que atingiu o município nos últimos
dias A informação é do secretário do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Paulo Goiardo, e, segundo ele, houve casos de parreirais
cm que a perda foi total

PASTELU
III

Tijuca
OFF SHOPPING

Era só o que faltava!
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AVISO

VENDA DE IMÓVEIS SFH
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEP. FILIAL do Rio de Janeiro,
comunica que vendera pala molhor oferta o(s) imôveKeis) ao fim
catacten;ado(sl
As propostas serào entregues, em envelopes lacrados, na COMIS-
SAO PERMANENTE DE ALIENAÇÕES. Agftncia NITERÓI 8 Avenida
Etnani do Amaral Peixoto, n° 335. 3o andar, ate o dia 17'11/83. no
liorârio do 10 00 òs 16 00 horas.
Os interessados que desejarem cornar com financiamento deveio
dmg't-so ao local acima indicado, antes do a'aro estioulado para a
onirega das propostas. a fim dü inteirer-se das cond>ç£>os
As propostas d« pessoas jurídicas somente seréo aceitas na forma
do pagamento a vista.
As Condições Básicas para part.opaçfto. que tarem pane integrante
do presente Aviso, estarào a disposição dos .nieressados na
Agência NITERÓI, no endereço acima especificado
A aoertura dos envelopes féeliMr-se-é no d'« 18 H 83 a partir das
10 30 Horas, à Avenida Ernani do Amaral Pei*o'.c n°335 - 3o andar
Ntterói, RJ
CONCORRÊNCIA N° 065 B3 — Apio «SOO. situado a Rua Presidente

Pedreira, n" ti Ingâ, Niterói. Estado do Rio constituído de
03 quartos, com ares de construção aproximada oe 100.00
m3. pelo preço minimo de CrS 13.190 959.38. equivalentes
neste trimestre a 2 236 69042 WPC O «móvei esta ocupa-
do.

(p
Quem poupa na Caixa esta com mais.

i4- 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL

EDITAL

Para os fins previstos no Art. 60 da Lei
n9 4.069, de 11.06.62, torna-se público
que devem ser apresentadas, para imediato
resgate, as Obrigações do Tesouro Nacio-
nal Tipo Reajustável e Letras do Tesouro
Nacional vencidas no mês de outubro de
1983.

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 1983.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
COM TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS

i4-1-

V1"'

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
LETRAS DO TESOURO NACIONAL

O BANCO CENIRAL DO ÜRASIL <az saber
às instiuiiçõb. financeiras e ao público em geral
que se encontra à disposição dos interessados, na
Associação Nacional das Instituições do Mercado
Aberto IANDIMA), localizada na Rua do Carmo
r>9 7. 39 andar, no Rio de Janeiro, e em seus
Departamentos Regionais, nas demais praças, o
seguinte comunicado
COMUNICADO DEMOB n? 341. de 31.10 83:
oferta publica semanal de LTN de 91 e 182 d-as,
no montante de CrS 250 000 milhões, cujas
propostas serão recebidas no dia 07 11 83 na
forma e e nas condrcões ali estabelecidas

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1983
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Usina de

Curvelo é

privatizada
Belo Horizonte — A aprova-

çío pelo Concelho Nacional do
Álcool (Ccnal), a 27 dc outu-
bro, do projeto da usina de
álcool dc mandioca da Pctro-
hrás em Curvelo, Minas, para a
produção de 60 mil IttrosAha,
praticamente define sua trans-
fcréncia para o empresário
paulista Manoel Rocha Freitas
e a Cooperativa de Álcool c
Açúcar dc Minas Gerais (Co-
pamínas). A aprovação era a
principal pendência no proto-
colo assinado há um mês, e
assegura os financiamentos pa-
ra a transformação da usina em
unidade mista, com uma pro-
dução mínima inicial dc 9 nu-
ihóes dc litros/ano dc álcool de
cana-de-açúcar.

Os novos proprietários se
comprometem a cumprir todos
os acordos assinados pela Pe-
trobrás com fornecedores, e a
colocar a usina em operação
num prazo de 17 meses, reve-
lou ontetn o diretor da Carteira
Rural e Agroindústria! do Dan-
co dc Desenvolvimento dc Mi-
nas Gerais. José Lana Raposo.
Em operação industrial desde
1978. a usina teve um custo
histórico dc mais de CrS 2(X)
milhões, e somente em 19S1
atingiu seu melhor índice opc-
racional, dc 55 mil litros/dia de
álcool. Ano passado a produ-
ção caiu para 16 mil litros/dia e
há um més a usina está parali-
sada.
CAPITAL ABERTO

O diretor do BDMG expli-
cou que a usina, como já é
projeto executado, não contará
com recursos do Banco Mun-
dial, devendo receber financia-
mentos provavelmente do Ban-
co Central ou de outra fonte
determinada pelo Conselho
Monetário Nacional. Comen-
tou ainda que o protocolo de
intenções assinado pela Petro-
brás e os dois compradores da
usina estabelece que eles abri-
ráo parte do capital para os
fornecedores de matéria-
prima.

Outro aspecto levantado pc-
Io diretor do BDMG — que
atuou como intermediário para
encontrar interessados na usina
c evitar seu fechamento a partir
deste mês, como havia deter-
minado a diretoria da Petro-
brás — é dc que a usina deverá
elevar sua capacidade mínima
de produção de álcool de man-
dioca para 6 milhões de litros/
ano. Além disso, deverá modi-
ficar a caldeira para queima dc
bagaço de cana, ao invés dc
lenha-

O maior problema enfrenta-
do pela usina dc Curvelo, se-
gundo o presidente do Sindica-
to Rural, Adauto Paula Pena,
está no fornecimento da man-
dioca. Para poder ocupar sua
plena capacidade, a usina pre-
cisaria receber diariamente 350
toneladas de mandioca. O pro-
jeto inicial, para garantir esse
abastecimento, previa um plan-
tio de 4 mil 500 hectares, mas
não foram cobertos nem 50%,
porque os produtores preferi-
ram investir em pastagens para
engorda dc gado bovino, infor-
mou recentemente o Prefeito
de Curvelo, Paulo Dayrell dc
Oliveira. Salientou que o preço
dc CrS 3,50 o quilo da mandio-
ca. pago pela usina, ficava
abaixo dos custos.

Produção de

petróleo na

Bahia cresce
Salvador — A produção de

petróleo (em terra) da Bahia
cresceu no mês de setembro
9.02T, com 2 milhões 194 mil
744 barris contra 2 milhões 13
mil 157 barris em setembro do
ano passado. A média diária
obtida em terra foi de 73 mil
158 barris, contra 67 mil 105
barris no mesmo més de 1982.

Estas informações foram di-
vulgadas ontem em nota da
Assessoria de Comunicação da
Petrobrás na Bahia, que admi-
tiu. porém, uma queda da or-
dem de 19,54% na produção
dos poços da plataforma conti-
nental cm setembro. Mas assi-
naiou que esta produção marí-
tima representa apenas 9% da
produção total do Estado.

Em conseqüência do signifi-
cado relativamente modesto da
produção marítima do conjun-
to da produção baiana de pe-
tròleo, o incremento da produ-
ção em terra foi suficiente para
assegurar o crescimento global,
pois em setembro de 1982 fo-
ram produzidos no Estado 2
milhões 263 mil 573 barris, con-
tra 2 milhões 3% mil 206 barris
no mesmo período deste ano.
A média diana, de 75 mil 452
barris no ano passado e de 79
mil 873 barris este ano. revela
um crescimento de 5,85%.
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Beltrão fez o pedido a Delfim através da Presidência

Beltrão 
quer que 

Delfim

libere Cr$ 420 bilhões
Brasília — O Ministro Hélio Beltrão

garantiu, ontem, que "o Ministério do Plane-
jamento não sõ tem que pagar, como vai
pagar" os CrS 420 bilhões pedidos pelo
Ministério da Previdência 110 final de agosto
passado. "Esses recursos são indispensáveis,
devidos na forma da U*i c deverão ingressar
na Previdência até o final deste ano", sa-
lientou.

Este montante é urna estimativa das
necessidades da Previdência Social até de-
z.cmbro de 83 e consta do documento entre-
guc por Beltrão ao Presidente João Figucire-
do. há 3 meses, hoje sob exame do Ministé-
rio do Planejamento "Até agora", sustenta
Beltrão, "não tive nenhuma informação ne-
gativa do Planejamento. Aliás, recebemos
este més CrS 33 bilhões, relativos à suple-
mentação orçamentaria para o custeio de
pessoal e administração geral".

Parcela atrasada
Por outro lado. náo chegou ainda ò

Previdência a primeira parcela dos CrS 420
bilhões, solicitada para outubro passado. O
documento entregue pelo Ministro ao Presi-
dente Figueiredo não estabelecia outubio
como prazo fatal ao recebimento da primeira
parcela — CrS 120 bilhões, mas o fatoé que o
sistema ingressa novembro sem ela. Embora
Beltrão não negocie diretamente com o Mi-
nistro Delfim Neto. do Planejamento, enca-
minhando seus documentos via Presidência
da República, os técnicos dos dois Ministê-
nos estão trabalhando em conjunto, segundo
admite o prõprio Beltrão.

Ontem, Hélio Beltrão voltou .1 sustentar
que a hipõtcse de aumento das alíquotas dc
contribuição previdenciária não existe."Além de socialmente injusto",dtsse o Mi-
nistro, é politicamente inviável". Resta, por-
tanto, à União cumprir com a obrigação legal
de ressarcir a Previdência dos prejuízos pro-socados pela alta inflacionária. pela recessão
c pela política econômica, segundo ele.

De concreto, existe o fato de que os CrS
420 bilhões são vitais para o sistema previ-
denetário. Como o prõprio Ministro da área

admite, os compromissos com os beneficia-
rios do sistema são fixos c inadiáveis. Os
aposentados c pensionistas, somados aos
seus dependentes, constituem um terço da
população brasileira. Além disso, a assistên-
cia médica prestada pelo INAMPS tem seus
custos crescentes devido a alta da inflação e
não pode ser paralisada.

Bastidores
Mesmo que o Ministério do Plancjamen-

to libere nos próximos dias CrS 120 bilhões
da primeira parcela dos CrS 420 bilhões de
recursos suplementares pleiteados pelo Mi-
nistério da Previdência, as divergências entre
os Ministros Hélio Beltrão e Delfim Nctto
tendem a prosseguir

O Ministério da Previdência sofre direta-
mente com a política salarial aplicada pelo
Planejamento. O Decreto-Lei 2065 nãosatis-
fez ao Ministro Beltrão, mas ele náo o
condenará publicamente, para náo atrapa-
lhar as negociações entre o Governo e os
políticos, c o Governo e os credores interna-
cionais.

Em compensação, lleiio Beltrão exige
que O Ministro Delfim Neto náo recuse
recursos que compensem sua perda de arte-
cadaçáo com a queda dos salários dos contri-
buintes. O Ministro do Planejamento, entre-
tanto, preocupado com o déficit publico tem,
no mínimo, dificultado a liberação destes
recursos Entre assessores do Ministério do
Plane lamento há quem defenda simplcsrnen-
te corte nos direitos adquiridos dos previden-
ciários — como assistência médica limitada e
pensões reduzidas. Beltrão tem declarado
que jamais aceitará medidas como estas.

O Decreto-Lei 2064 que previa, no seu
artigo 44, que a Previdência Social sõ teria
para seus pensionistas a divisão da arrecada-
ção total, isto é, sem suprimento de recursos
públicos, jamais foi assinado por Beltrão,
embora tenha sido encaminhado ao Congres-
so como se tivesse sua aprovação O 2064
poderia ter sido uma causa para a saída do
Ministro Beltrão do Governo. Mas durou tão
poucos dias que nem houve tempo para o

. confronto final entre ele e Delfim Neto.

São Geraldo fatura 
mais e

compra 120 novos ônibus

Belo Horizonte — A Cia. São Geraldo dc
Viação. segunda maior empresa de transpor-
te rodoviário interestadual de passageiros do
país, investiu este ano CrS 3 bilhões em sua
frota, com encomendas de 120 ônibus à
Marcopolo e à Nielson. Apesar da queda de
5% a 6% antecipadamente projetada para o
setor este ano. a São Geraldo decidiu manter
os investimentos e prevê, agora, que deverá
registrar um crescimento mínimo de 159%
em squ faturamento, para CrS 15 bilhões 800
milhões, passando dc 4' para 3* empresa era
receita líquida.

— O nosso objetivo é melhorar o servi-
ço nos 12 Estados das regiões Sudeste e
Nordeste onde atuamos — afirma o diretor
de operações da São Geraldo. Heloisio Lo-
pes, ao negar que, com a elevação para 600
ônibus, a empresa esteja se preparando para
uma expansão no Sul ou Centro-Oeste do
país. No ano passado, a empresa, criada há
34 anos em Caratinga, município mineiro do
Vale do Rio Doce, incorporou a Nossa
Senhora Aparecida, do Rio Grande do Nor-
te, único Estado em que a ltapcmiritn náo
conseguiu entrar com suas linhas para o Sul
do pais.

Conforto
Com relação à queda no transporte inte-

restadual de passageiros, Heloisio Lopes
disse que tem acontecido de forma sazonal e
nos percursos de maior distância. Quanto a
uma possível expansão, julgou pouco pro\á-vel que aconteça antes do retorno efetivo dos
investimentos recém-realizados para aumen-
tar o número de ônibus da frota, e que, no
seu entender, tetra mais chances em direção
ao Brasil Central, de que para o Sul, onde a
concorrência é bem disputada.

Greve pára fábrica da Chrysler

Detrolt — uma gri
res da fábrica da Chrysler em Twinsburg,
Ohio. pode resultar na paralisação de todas
as operações desta industria automobilística
no final da semana, informou um porta-voz
da empresa As negociações giram em tomo
dc condições de segurança e prátteas de
trabalho nas várias unidades da indústria Os
acordos estão sendo tentados com os sindica-
to» locais.

Indústrias automobilísticas norte-
amencanas e dirigentes sindicais acham que

EMPRESAS

TIJuca OIT Shopping ganha ho-
je uma nova filial da sorvetena
Alex do Rirf. que funcionará
diariamente (inclusive aos do-
mingos) até ás 22 horas
Perfíl-Consultores Executivos
Ltd» está iniciando nesta se-
mana suas atividades na área
de contratação e recolocação
de executivos. Seu principal di-
retor é o professor do Instituto
de Relações Humanas da Fun-
dação Getúlio Vargas. Antônio
Carlos Martins A sede da Per
fil fica na Av Rio Branco, 123
— Grupo 1313
Basimóvel Marketing Imobilia-
rio completou cinco anos e
constituiu a Basimóvel Cônsul-
toria e Administração, que se
encarregará de administrar
condomínios, apart-hotéís c
hoté is-residé ncia.
Cimento Tocantins, do Grupo
Votorantim. tese um lucro de
CrS I bilhão 500 milhões de
janeiro a setembro, o que rc-
presenta um crescimento de
178% cm relação ao mesmo
período de 1982 A receita li-
quida evoluiu UôTc. atingindo
CrS 5 bilhões 100 milhões, com
a venda de 80 mil 038 toneladas
de cimento (menos 3.4'"r|
Renasce (Rede Nacional de

Shopping Centers) oferece um
coquetel hoje, ás 17 horas, pa-
ra apresentar os carros alegón-
cos que desfilarão do Leme ao
Barrashopping. no próximo dia
13. durante a Grande Parada
dc Natal. O coquetel será na
Divisão de Cenografia da Art-
plan Promoções, na rua Santa-
rem 112, Penha
II Seminário de Atuallzaçáo pa-
ra Dirigentes de Associações
Comerciais, promovido pela
Federação das Associações Co-
merciais do Rio Grande do Sul,
contará amanhã com a partici-
paçâo do sccretário-cxecutivo
do Programa Nacional dc Des-
burocratizaçáo, Joáo Geraldo
Piquei Carneiro, que falará so-
bre o processo de desburocrati-
zação das pequenas e médias
empresas. O Governador Jair
Soares também estará presente
ao encontro.
Banco do Estado do Ceará S A
inaugura hoje sua mesa de
o(*n na agência Rio de lanei-
ro. O Governador daquele Es-
tado, Luiz de Gonzaga Fonseca
Mota. e o presidente do Banco,
Fernando Antônio dos Santos
Terra, convidam para a ceri-
mônia. que se realizará às
17h30m na rua da Alfândega
50, Rio.

Dos 120 ônibus encomendados, a preços
de maio (hoje custam acima de CrS 50
milhões cada um). 18 são leitos. Os de três
eixos serão colocados nas linhas que saem de
São Paulo para Natal e Recife. O diretor da
São Geraluo, disse que a empresa determi-
nou aos fabricantes que reduzissem o núme-
ro de poltronas nos ônibus."a fim de dar
maior conforto aos passageiros, sem se preo-
cupar com a relação faturamento/ônibus".

Segundo Heloisio Lopes nos ônibus com
capacidade para 50 lugares, foram colocados
apenas 46 poltronas; nos de 48 lugares, 44
poltronas; e, nos carros-leito, ao invés de 26,
23 poltronas.

Criada em 1949 para atender o tráfego
de passageiros entre Caratinga e Governador
Valadares, num percurso de cerca de 150
km, cobre hoje os Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Minas
Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambu-
co, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.
Com um total de 2 mil 600 empregados, dos
quais 1 mil 229 motoristas, a São Geraldo
tem um capital de CrS 3 bilhões 056 milhões
e patrimônio de CrS 9 bilhões 857 milhões.

No ano passado, a empresa transportou
1 milhão 2X1 mil 678 passageiros, 14,7%
mais que em 1981. E na relação oassagei-
rolm (dado pelo setor para medir custos), o
crescimento foi de 23,6% para 1 bilhão 849
milhões 341 mil 111 passageiros Para este
ano a empresa ainda náo fez uma projeção
final, mas, segundo o diretor de operações"atingirá um número suficiente para ficar em
terceiro lugar em receita, suplantando a
Viação Garcia Ltda. do Paraná, e ficando
abaixo da Viaçáo Itapeminm (Espírito San-
to), r lugar, e da Viaçáo Cometa (Sáo
Paulo), 2" iugar.

haverá competição desigual e aumento do
desemprego em decorrência do novo acordo
que permitirá ao Japáo elevar de 1,68 milhão
para l ,85 milháo as vendas de seus automó-
veis para os Estados Unidos Os presidentesda Chrysler e da Amencan Motors Corp
consideraram o acordo "incrível".

O presidente da Ford, Philip Caldwell,
declarou-se desapontado" tendo em vista a
continua alta do desemprego no pais e o
recorde na baLnça comercial norte-
americana com relação ao Japío.

ÍNDICE (oi ii ai

1NPC — Julho: 12,639ír, 6 meses 58.1rr (reajuste os salartm de
setembro); 12 meves 124f3lÇr; agosto 0,51*^. 6 meses
(reajusta os salários de outubro), 12 meses 142.24% setembro
9.52*^ 6 meves 64.2*/t (reajusta os salários dc novembro); 12
meses. 142,24c{,

Aluguel Residencial — Agosto: 89.73'$-. setembro: 99,J5%;
outubro; 105.35^% novembro: 113.79^. O aluguel comercial é
reajustado pela cortejo monetária.

SalarUi Mínimo — CrS 57.120.Inflação (IGP) — Julho: í3.3rr (J 396,5); no ano: 89.6^. 12
meses: 142,8€fc; agosto: 10,1% (4.$41,1); no ano: 108,7^: 12
meses 152,7%; setembro: 12,8íe (5.460.4); no ano. 135,4%, 12
meses: 174.^.

IPC (índice de Preços ao Consumidor) — Julho: 12.5rí (3no ano. 83,7%, 12 meses 136,9%; agosto: 82% (4 184,43), no ano
98,7%; 12 meses: 143.8%: setembro; 9,9% (4.596,5): no ano
II8.3S; 12 mcKv 156,9%.ICC (índice do Custo de Construção) — Julho: 6.6% (3 no
ano: 58,3%. 111.8%; agosto: 16,9% (3.909); no ano: 85%, 12
meses. 111,7%; setembro 8,9% (4.257.2); no ano: 101.5% 12meses: 121,6%.Correção Monetária — Setembro: 8.5%; no ano: %,04, 12
meses: 140.26%; outubro: 9.5%; no ano: 115,77%; 12 meses
145,88%; novembro: 9.7%; no ano. 136,6%: 12 meses- 152,08%.Caderneta de Poupança (rendimento mensal) — Setembro9.0424; outubro: 10,t£i75%; novembro 10,24.S5%.OKTN — Agosto: CrS 4.963.91: wtembro CrS 5.385,8-» outu-bro CrS 5.897,49; novembro: CrS t 469,55%t PC — Io Jaa'31 mar~83: CrS 2.^10.92; no trimestre- 21.4%. 12
meses 110.21%; Io abr 30 jun-83: CrS 3.538.63; no trimestre.
23,38%; no ano: 49,62%, 12 meses; 113,21%; Ia jul/30 set S.V CrS4 554,05; 1 » o out/ 31 dez-83: CrS 5.897,49; no trimestre 29,5%. !2
mesei. 145.S8%.Correção cambial — No ano 233,32%; 12 meses 279,82%Dólar — Compra. CrS 838, venda. CrS 842 (a partir de 31 10).

IMIar paralelo — Compra CrS 1.210. venda: CrS 1.240Ouro — Goldmine (tel 224-1970): compra CrS 14 500; venda
CrS 15.400, Cioci (tel 224-4687); compra: CrS 14.200, venda: CrS
15.200 (preços por grama paru lingotes de mil gramas). Nc*a Gold
(tel 242-0290) compra CrS 14 400. venda CrS 15.300 Bolsa de
Mercadorias de Sáo Paulo (fechamento): CrS 14.900 Nova Iorque
383 iirtl»rrs por ortçj irov (31,103 glOveroight (mídias SDP) — No dia: 7,8%; semana anterior:
10.79%; mès antenor; 9%Prime rate — Entre 10,5% e 11%. Llbor 9 7"8

MVR (Maior Valor de Referência) — CrS 28 294,80tFLRJ (Unidade Fiscal do Rio dc Janeiro) — CrS o.SOO
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BOLSA DE NOVA IORQUE

Notícias econômicas favoráveis alím dc reajustes
técnicos provocaram a alta na Boba de Valores de Nova
Iorque. O índice Dow Jones subiu 8.03 pontos, tendo
fechado com 1.237 30 pontos. Foram negociados 95 mi-
Ihóes 210 mü títulos. Os analistas disseram que as cotaçóe*
caíram muito, e por este motivo tomaram-se atrativas paraos investidores Os títulos abaixo tiveram as seguintes
cotações em dólares: Exxon — 39 345; Ford Motor — 66
1/8. IBM — 126 53. Xerox - 46 3/8

Ouro — Acompanhando a alta da prata o preço do
ouro subiu, ontem, no mercedo de metais de Nova Iorque
4,7 dólares
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INVISTA NO MAIOR

PATRIMÔNIO DE SUA EMPRESA.

Seus funcionários. Transporte-os com
conforto e segurança nos modernos ônibus
da ANATUR e garanta maior produtividade
e tranqüilidade para sua empresa. .~

Consulte nos 
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BANCO COMERCIAL

São Paulo Rio de Janeiro
Brasilinvest Pla/a Av, Graça Aranha. 81
Av Brigadeiro Faria Lima, 20CX) Castelo
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EBTU assina seis convênios

para testar motores diesel

nos transportes urbanos
Brasília — A KBTU—Empresa Brasileira de Trans-

portes Urbanos vai assinar na próxima semana convênios
com empresas públicas de transportes urbanos do Rio de
Janeiro, Sáo Paulo, Belo Horizonte. Porto Alegre, Cun-
tiba e Salvador para a utilização e testes da performance do
óleo diesel B. nos transportes coletivos urbanos. 0 diesel B
é um novo combustí\el que está^sendo desenvolvido pela
Petrobrás.

O Secretário de Tecnologia do Ministério dos Trans-
portes, Régis Ribeiro, informou que a idéia do Ministro
dos Transportes. Cloraldino Severo, é testar também esse
combustível nas embarcações de pequeno porte e nas
ferrovias. Ele acredita que esse novo combustível vai
proporcionar um aumento da oferta de diesel no país da
ordem de 100 barris/dia. Os testes nos transportes urbanos
servirão, também, para verificar a reação da sua queima no
meio-ambienie.
AUMENTAR A OFERTA

Segundo explicou, o diesel B
já vem sendo utilizado pela
Peirobrás como diluenie dos
óleos combustíveis de baixo
ponto de fluidez. Como o con-
sumo desse combustível caiu c
a taxa de crescimento do diesel
vem se mantendo constante,
principalmente no setor de
transportes, o Governo está m-
teressado em utilizar o novo
combustível para aumentar a
oferta do óleo diesel.

Atualmente, a participação
do óleo diesel no refino de um
barril de petróleo é da ordem
de 33%. A intenção da Petro-
brás, dependendo dos resulta-
dos do novo combustível nos
transportes, í aumentar essa
participação para 45% inicial-
mente, e 60%, numa segunda
etapa.

Como o diesel B é processa-
do com partículas mais pesadas
do petróleo e com reduzidas
percentagens de componentes
mais caros, como o querosene
e o diesel universal, ele poderá
ter um custo 40% mais baixo, o
que reduzirá também os custos
de operação dos transportes,

O presidente da EBTU.
Carlos Veríssimo do Amaral, é
de opinião que o novo combus-
tível da Petrobrás, além de au-
mentar a oferta de diesel leve
em 100 barris/dia. vai melhorar
a qualidade desse combustí\el.
reduzir em 500 milhões de dó-
lares/ano os gastos com petró-
leo importado, diminuir a pro-
dução dc óleo combustível a
níveis superiores a 65 mil bar-
ris/dia, e facilitar o equilíbrio
entre a oferta do óleo diesel
nos próximos anos.

Teacher's:

valor ao

portador.

e agora:

Estamos anunciando a
criação do banco comercial das
Organizações Brasilinvest.

Ele descende de uma boa
árvore financeira e industrial que
hoje já totaliza 19 empresas.
Todas criadas sob o símbolo da
confiança em bons negócios.

Desde sua fundação, o
Brasilinvest vem se
especializando em transações
comerciais e industriais,
implantando projetos,
associando empresas, criando
empregos, apostando no

Brasilinvest Investimentos, Participações e Negócios

Brasilinvest Banco de Investimento

Brasilinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Brasilinvest Corretora de SeeurosO

Brasilinvest Financiadora

futuro do Brasil.
Agora, soma-se às

Organizações Brasilinvest o
banco comercial, para
complementar os serviços na
área financeira.

Ao apresentar o Brasilinvest
Banco Comercial, saudamos os
outros bancos comerciais
existentes no Brasil.

Chegamos para ficar.
Sempre oferecendo os serviços
com a marca de confiança
Brasilinvest. Estamos ao seu
dispor.

Aegis lança no mercado o 
primeiro

"chip" 
com tecnologia 100% nacional

Sâo Paulo — O primeiro chip (diodo
retificador de silício) prodmido com tec-
nologia totalmente nacional estará no
mercado nas próximas semanas. O semi-
condutor se destina à produção de equi-
pamentos elétrico-eletrônicos, como fon-
te de corrente contínua cm geral e tração
elétrica. Numa segunda geração, será
empregado em fontes chaveadas para
alimentação de computadores.

O componente começou a ser produ-
zido em escala industrial no último dia
21, pela Aegis — Tecnologia em Dtsposi-
tivos Semicondutores Ltda., quando seus
técnicos controlaram a difusão em lâmi-
nas de silício puro. A capacitação brasi-
letra nesta área, como forma de fixaçáo
tecnológica no país, é considerada ques-
tão estratégica pela SEI — Secretaria
Especial de Informática, que classificou a
Aegis como uma das empresas que de-
senvolverão pesquisas neste campo.

Tecnologia própria
Logo após a criação da Aegis, há

cerca ae um ano, seus quatro sócios —
três deles éngenheiros eletrônicos, com
vivência na área — se propuseram "a
fazer o impossível: montar uma indústria
de semicondutores, com tecnologia pró-
pria", explica Wanderley Mazano, o aire-
tor industrial.

Os trabalhos começaram, literalmen-
te, nos fundos do quintal da residência de
Jaime Paladini — outro sócio, hoje dire-
tor administrativo —, onde foi construído
o protótipo da capela de PVC para as
manipulações com produtos químicos. Os
investimentos, a preços corrigidos, so-
mam hoje Cr$ 1 bilhão 100 milhões. "Mas
como tivemos que desenvolver a apare-
lhagem necessária, gastamos quatro ve-
zes menos do que teríamos que investir,
caso encomendássemos ou importásse-
mos as máquinas", explicou Marzano.

Houve casos mais delicados, como o

Enéas Macedo Filho
do forno de difusão, que custaria 80 mil
dólares FOB se fosse importado. "Nesse
caso particular, tivemos que fazer tudo
sozinhos, pois todos os fabricantes que
procuramos disseram ser impossível pro-
duzi-lo no pis", acrescentou Marzano.
Foram projetadas também máquinas es-
peciais de solda e adaptadas diversas
matérias-primas, o que resultou num ín-
dice dc nacionalização de 100% em ter-
mos de equipamentos e de 90%, no que
diz respeito aos insumos.

Com este instrumental, começou a
ser experimentada a difusão, etapa cru-
ciai do projeto e que, até então, só havia
sido obtida no Brasil em escala laborato-
rial. O "pulo do gato", conforme expli-
cou Paladini, era alcançar o ponto térmi-
co ideal, trabalhando com temperatura
até 1 mil 400 graus centígrados, com
variações de nieio grau, para que a pro-
dução pudesse alcançar volume comer-
ciai.

Este desempenho foi obtido nas últi-
mas semanas de outubro, quando se
processiu um lote de 400 laminas de
silício, todas com uma uniformidade per-feita, que posteriormente foram corta-
das, passivadas e encapsuladas. O chip é
tecnicamente descrito como "diodo retifi-
cador de silício, com cncapsulamento
vidro-metálico, para fixaçáo com rosca",
de 7 a 500 amperes e tensão variável
entre 300 e 4 mil volts.

Entre suas inúmeras aplicações, o
componente poderá ser empregado em
carregadores de baterias, máquinas dc
solda, fonte de corrente continua cm
geral, tração elétrica e outras. Numa
próxima etapa, para a qual não está
prevista nenhuma dificuldade tecnológi-
ca, a Aegis irá produzir diodos rápidos
para alta freqüência, um chip de uso
múltiplo, empregado principalmente cm
fontes chaveadas, para alimentação de
computadores.

Semikron era a

única produtora
Sio Pauk) — A difusão deste tipo de

semicondutor no Brasil era feita até en-
tão, unicamente, pela Semikron, empre-
sa alemã que emprega técnica desenvolvi-
da em sua matriz. Seu chip é encapsulado
pela Siemens e pela Westinghouse. O
desenvolvimento de uma tecnologia na-
cional foi tentado por várias empresas,
mas a experiência mais notória foi a da
Transit Semicondutores, empresa desati-
vada cm agosto de 1980, ao final dc uma
polêmica crise financeira.

Fundada cm 1972 e utilizando recur-
sos do BNDES, a Transit se propunha a
produzir cerca de 20 milhões de diodos
retificadores; 36 milhões de transistores
de pequeno sinal; 6 milhões de transisto-
res dc pequeno sinal; 6 milhões de tran-
sistores de potência; 8 milhões de circui-
tos integrados digitais e lineares; além de
outros componentes, em sua fábrica em
Montes Claros, Minas Gerais.

A empresa fechou suas portas ainda
na primeira fase de projeto/quando esgo-
taram-se os recursos destinados à prepa-
ração do pessoal especializado, segundo
seu ex-presidente, Hindcmburgo Pereira
Diniz. Ele mesmo reconheceu, em feve-
rciro de 1982, que a tecnologia que
buscava não era a mais avançada da
época, mas era nacional. A reativação da
Transit. naquele momento, exigiria um
aporte de CrS 1 bilhão 500 milhões.

A difusão é o passo mais importante
para o domínio da tecnologia de semicon-
dutores e ela é dominada por um grupo
restrito de países. O semicondutor, com-
ponente que tem essa denominação pornão ter como ingrediente básico o silício,
purificado à base de uma parte por bi-
iháo
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Volta fechada
Escoriai

ANIUAK 

(St. Chad em Ocasião, por
Waldmeister), ao levantar, domingo,
a milha do simplesmente clássico Sal-
gado Filho (Grupo II), tornou-se o

oitavo nome ganhador de prova nobre e de
Grupo da geração 79 nascida e criada na
Fazenda Mondesir, dos irmüos Antônio Joa-
quim e Paulo César Peixoto de Castro Palha-
res, uma fornada, por tudo, realmente brilhan-
tíssima. Antes dele, haviam-se consagrado pro-
dutos clássicos Apollon (Waldmeister em Dar-
dada II, por Jerry Honor), Anorak (St. Chad
cm Oscilação, por Waldmeister). Alpino (Free
Hand em Seamaid, por Canterbury), Anjou
(Free Hand cm Mora, por Wildcrcr), Asola
(St. Chad cm Haé, por Zuido). Anilité (St.
Chad em Menga, por Waldmeister), c Assis
(Waldmeister em Mistome, por Tompion).
Além disso. A1J Good (Janus ll cm Rosserie,
por Great Host), levantou um scmiclássico, c
Anamour (Waldmeister em Mcrrv Sunshinc.

gir 
Santa Claus). Akasaki (Waldmeister em

alanga II, por Grey Sovereign) c Amarela
(Free Hand em Skylé, por Aureole), obtive-
ram colocações nobres em provas de Grupo I e
II.

Por outro lado, St. Chad (pai, igualmente,
do terceiro colocado Zolfo, segundo, para
Diabrcte, na milha internacional deste ano,
grande clássico Presidente da República, Gru-
po I), um filho de St. Chad em Caerphilly, por
Abernant, um miler dc razoável padrão nas
pistas inglesas, mas de excelente nível da
reprodução, teve em Aniuak o mais novo
produto nobre de sua produção, vindo juntar-
se a nomes ilustres, por exemplo, como os de
Asola, Anilité e Zirkel, todos ganhadores de
provas de Grupo I, sendo que Asola é detento-
ra de um difícil e cobiçado doublé de Oaks
paulista c carioca. Certamente, este filho de St.
Paddy (logo Hyperion) em égua por Abernant
(logo, também Hyperion), tem que ser consi-
derado, como já escrevemos antes, um dos
melhores sires em atividade no Brasil. Diga-se
de passagem oue seus cruzamentos com éguas
filhas de Waldmeister vêm sendo muito bons
(cfr. Anilité, Anorak, Aniuak, Zirkel, Bre-
tagne).

Ocasião (Waldmeister cm Marajó, por
The Cobbier), ganhadora, é uma irmã materna
dc Nicho (Prosper), ácrby-wirmer paulista dc
1972, derrotando Sadalidío e Venabre, tendo
«ido antes terceiro no Prix Lupin do mesmo
«no, grande clássico Jóquei Clube de São
Paulo, atrás de Venabre e Fiddlestick. A
família materna de Aniuak é das mais impor-
tantes do turfe mundial, caso não seja a
número um, pois se trata de descendente da,
até hoje, insuperável Pretty Polly, ascendente
de animais como Vit Reina, Felicio, St. Paddy,
Violoncelle, Luthier, Nearctic, Great Nephew,
Brigadier Gerard, Gadahar, Land Force, Boti-
cão de Ouro, Chio, Donatello II, Donata
Bardi, Pastilla, Palatch, Patch. Dolina, Hun-
tcrcombe, Satu, Sigy, Sicyos, Parnaso, Quertil-
le, Naftol, Lucyrowe, Padrera. Macherio. Hu-
Ia Hoop, Don Ü e muitos c muitos outros mais.

J. M. Silva monta o

potro 
Viável no

Ernani de Freitas
O destaque da programação de domingo no Hipódromo da

Gávea é o Prêmio Ernam Soares de Freitas, cm I mil 600 metros,
pista de grama, reunindo potros de três anos, sem vitória clássica.
Viável (Waldmeister em Mistome), de criação e propriedade do
Haras Santa Ana do Rio Grande, é o favorito da carreira

O pensionista de Alcides Moralcs passa por um período dc
boa evolução, apresentando progressos a cada atuação Sua
filiação é muito promissora e deve ser considerado o maior
candidato à vitória.

Outros competidores merecem ser olhados com atenção.
Um deles é Visado (Janus 11 em Nauá), dc criação do Haras Santa
Ana do Rio Grande e propriedade do Stud Monteiro. Foujita
(Felicio em Ipojuca), d« criação e propriedade do Haras São José
c Expedictus. e Smart Alec (Snow Bird em La Paiva II), de
criação do Haras Dom Rodrigo e de propriedade do Stud Numy.
podem figurar com do>envoltura e surpreender o favorito.
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Kiveloz, com J. Ricardo, é o grande norne da quarta carreira

Kiveloz é força na melhor

prova 
da corrida noturna

Kiveloz (Clouct em lndian Summcr). de
criação e propriedade do Haras Bandeirantes,
i o principal nome do quarto páteo da reunião
desta noite no Hipódromo da Gávea, A carrei-
ra, cm I mil 200 metros, é muito equilibrada e
reúne diversos animais com possibilidades de
lutar pelo pnmeiro lugar.

Kiveloz reaparece com bons exercícios e
recuperado do problema de hemorragia, que.
já cm sua ültima atuação, evitou que chegasse
entre os ptimeiroí colocados.

Segunda força
Gáho (Juca em Principal), dc criação do

Haras ltaiassú e de propriedade do Stud Ponta

Negra, é o maior adversário e pode até derro-
tá-lo, se confirmar em carreira os bons exerci-
cios que produz nos matinais. Aprontou para
esta carreira os 700 metros cm 42s2, dando
uma demonstração muito positiva.

Vincizarzo (Vincitore em Zar/etta). de
criação do Haras Nicolau e de propriedade do
Stud Shangri-lá, é outro que deve ser cogitado.
Trazendo um ótimo terceiro lugar em sua
última atuação, melhorou ainda mais esta
semana e deve lutar pelo triunfo

Uranium, que deve atropelar forte na raia
seca. Hispo, cuja última atuação foi inexplicá-
vcl e Ermak, muito ligeiro, também reúnem
condições para cumprir atuações destacadas

Viril é ótimo estreante
São 9 estreantes esta noite no Hipódromo

da Gávea. Entre eles, dois merecem destaque.
Viril e Saca Tampa. Viril, que estréia no
sétimo páreo, é um filho de St. Chad em
Quidama, de criação e propriedade do Haras
Santa Ana do Rio Grande. Sua campanha no
Cristal é boa para a turma cm que será
apresentado. Tem duas vitórias e três coloca-
çóes e á seu favor o preparo do líder da
estatística de treinadores, Alcides Moralcs

Saca Tampa é um filho dc Oficial em
Menina No Cristal já conquistou quatro triun-
íos, além de trés colocações em apenas oito
saídas as pistas. Como vai estrear em páreo dc
perdedores, não será surpresa se der um
passeio nos adversários.

Induzido, de propnedade do Stud Shangri-
lá, estréia bem exercitado c não deve ficar
completamente esquecido porque é um animal
ganhador de duas carreiras no Sul.

Good Morning apesar dc estar muito co-
mentado não é lá grande coisa Tem \árias
colocações e a seu favor uma turma fraquíssi-
ma. em que vai atuar.

Shpw Gyvanchi é um filho de Snow Park.
que tartibém vem do Sul, tem exercícios regu-
lares e como é dotado dc velocidade, deve ser
lembrado, já que vai ser apresentado em páreo
desprovido de valores

Rau. Snow Mirage, Az Campeon e Or-
gueil sáo apenas regulares e entre eles QrgUCll,
i o que rcune melhores condições

GP Bento Gonçalves tem em

Zirbo o seu maior destaque

Porto ,-Vlegre — Neste domingo, dez cava-
los entram na raia de areia de 2 mil 400 metros
do Hipódromo do Cristal para disputarem o
mais importante páreo do estado, o Grande
Prêmio Bento Gonçalves. Zirbo. invicto na
capital, através de seis apresentações e bicam-
peão deste grande prêmio, é o mais cotado
para levar os Cr$ 7 milhões do prêmio e o
tricampeonato. Seu favoritismo é reconhecido
por todos os freqüentadores do hipódromo c
poucos acreditam que possa haver surpresas

O único cavalo que pode surpreender o
grande prêmio é Zool. também enado no
Haras Mondesir, como Zirbo, que impressto-
nou durante sua corrida de estréia no Grande

Prêmio Senador Pinheiro Machado e nos seus
exercícios preparatónos.

Faltando trés dias para o Grande Prêmio
Bento Gonçalves, os treinadores dos dez parti-
cipantes da prova — Zirbo. Zool, Dark Duké,
Zirkel, Aunantc, Drigcr, Company, Zatel.
Pranton e Dervish — iniciam hoje os aprontos
finais para a grande competição.

O treinador de Zool, Luís Carlos Ávila,
diz que nos últimos treinos, numa distância dc
2 mil 400 metros, o tempo de Zool foi de
2m.\Hs45 para os 1 mil "500 metros finais,
sempre contido, enquanto o tempo de Zirbo,
lembra ele. foi 2m35seg.

tr'Jb ftaSa

Esta noite, na Gávea

f P6r»o — A» 19H 45 1 CXX) m^froí — R»c. 59«2 (CHAPHIER) — Animai» d# 6 • 7 onoi,
ganhador** a*4 Cr$ 250.000,00
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• Numa pista seca e largando pela última baliza, é muito possíscl a reabilitação de Çorsair f;tenoestá em fase muito boa e normalmente será o maior obstáculo do nosso indicado Tems Net mesmocorrendo contra os cavalos pode disputar o triunfo. Está em boa forma esta cgua treinada por t PCoutinho.
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Era só o que faltava!

Nitrato, inscrito no segundo páreo desta
noite, impressionou c até surpreendeu pela
demonstração dc seu apronto quando passou
os 700 metros em 42s2, com muitas sobras e
finalizando a reta em 3(<s cravados, com ação
espetacular. Confirmando este e.\ercício vai
lutar pela vitoria

Gálio. com Jorge Pinto, foi outro bom
exercício na manhá de tetça-fetra e deve
figurar com possibilidades no cmarto páreo
desta noite Fe/ uma partida de TuO metros cm
42s2. terminando com açáo muito boa e visí-
veis sobras

Multo veloz
Slasvoteiro, animal dotado dc seloctdade

muito grande, deixou impressão que difícil-
mente será derrotado no ultimo páreo desta
noite Desceu a reta em 35s2. correndo demais
em 12s os 200 metros finats, bem fácil

Viril tem um bom exercício para sua
estreia Fez 3?s nos NJ0 metros, mostrando
velocidade e terminando muito íácil Lstâ bem
preparadíi

2* PÁREO — À» 20H. 15 — I 200m.iro»- - R«c. 72*2 (IATAGAN) — Cavoio* naaonait d» 4 ano»,
vitória
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• Nitrato tem um exercício de primeira mas, terá pela frente um estreante ouc traz em sua campanha
quatro vitórias: Saca Tampa Vamos ficar com o estreante acreditando que fará prevalecer sua classe
Se fracassar, o tordilho treinado por C. Rosa está na boca de espera. Induzido é outro que estréia cm
turma fraca. Vamos ver a sua aclimatação.

SACA TAMPA - NITRATO - INDUZIDO
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• Em cornda normal Doctor tem que ser apontado como o melhor, pois seu fracasso anterior foi
inexplicável c a turma, onde foi favorito, t melhor do que esta Vamos portanto observar a carreira
com muita atenção Chequer está em progressos e pode usar de sua velocidade para vencer Duleter
vem de Campos com ótimo retrospecto,

DOCTOR - CHEQUER - DULETER
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KIVELOZ - GÁLIO - \ INC1ZARZO
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- Cavalo* nacionais d« 4 ano*,
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• Alpelo é o retrospecto e deve ganhar. Estréia comentado o Good Morning que não pode ficar fora
de cogitação devido à fraqueza da turma. Snow Reino está em progressos e Dígeno te\c uma corrida
esquisita e que náo há como explicar. Antigonon é um azar. Esta em boa forma.

A LPELO - GOOD MORNING - DlGENO
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• égua* nacionai* de 4 anos stm
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• Salve Çla tem chegado sempre perto da vitória e aparccc como melhor indicação na turma.
Juremarí pode derrotá-la, pois ganhou de galope na turma de baixo. Hramania vem melhorando aos
poucos e Nice Mary ainda não estava aclimatada na estréia Agora, pode surpreender as mais visadas.

SALVE ELA - JUREMARÍ - BRAMANIA
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• Viril estréia bem preparado e vai enfrentar turma fraca para o seu padrão normal dc cornda Pinus
fracassou na última, mas agora, na direçáo de Jorge Ricardo, dese voltar ao ^cu tropel normal.
Yourmás é muito veloz e náo pode ser esquecido. Orgueil \em de Minas muito falado

VIRIL - PINUS - YOURMÁS
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»®m vitória

Wimbledon Champ aprontou bem para a oitava carreira de hoje

Apronto de Nitrato foi bom

e tem chance de vitória
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Egberto impressionou numa partida de
700 metros na marca de 42s3, bem levado por
um redeador.

Hmployée surpreendeu numa partida de
SOO metros cobertos em 51s na direçáo do
aprendi/ G. F. Silva.

Vincizarzo náo foi exigido cm parte algu-
ma do percurso por Wanderlev Gonçalves
para marcar 39s num exercício suave, apenas
para manter a forma

Ouatroccento. montado por F. Conceição,
passou os 600 metros em 37s3, muito bem,
finalizando com resenas

Kiselo/ trabalhando sempre bem, apron-
tou da seta errada e fei 36s escassos nos 600
metros, montado por Jorge Ricardo.

Sadler tem um apronto muito bom para
atuar no quinto páreo. Montado por Juvenal,
ici 4Js nos "W roetrov trazendo muitas sobras
ao passar pelo disco

Vi imblcdon Champ tem para os «X>
me!u>v num ótimo apronte

l._t W<mb^«òonC.E & F*rf*<ro ¦. 9 57
2 t*qw*j*»Gnrt, J í+cobo' 2 57

2—3 Dimour, t Arnon«> . 3 57
4 Cofm*k). M. • 5'

3—5 Kodonho.P ToninJ ... 4 57
Np.bo, Jlka ...... I J7

4—7 So»*tx"S'. F Pv»»'*! F* .3 57
Doo»i<« J AA Andfoò* 6 57
Roko*o. F. Silva * 57

• Wimbledon Champ é uma das melhores indicações da corrida desta noite Está em boa forma e
seus exercícios lhe devem dar ganho de causa Neiba melhorou muito e largando pela linha um pode
fugir na frente. Santorini e Damour devem ser cogitadas

WIMBLEDON CHAMP - NEIBA - SANTORINI

f PÁREO — Á* 23H.OO — 1.200 m«tro« — R»< 72«2 («AT AGAN) — Covolo» not .onou ó» * one»
*«m mai* d« 1 vitória

1_i lAopcwp.'O O P Gn*» 1 57 3« (10) Go« A-ob.o- 1 ">f ':»3 JCifew«
}   10 57 4" (13) 1! fft"* * Mo«)jM 5 57 7* (Hi 8«,MO vpoop- ' '3 C4 5H3 • v**: " ¦**

}—a «oh« t >P'»'0«0 .. _*3 57 4» (10) It—, '4 >¦' »?. '»U).ry
S VCAMjot,.A 6 57 lo» ((J) i4**no ' NP 77, I fco.,a
4 (J.^;io I fi«p>«» • 57 5«(l!'utv.> I NU 74U f P Co»—
7 f ,<r-*yv A «... 9 5' 3* (10! Go< A^t«<,. I •>' 70«3 , A ; mp o- Jo-EwH J 4 »C» on »"WWO t ' N« 83,' |AI-«
I Oolt'na I <ul« - » 57 »• !I01 Go-S fcos ir 70»J "

4—9 f  3 57 (!0| Got* Arataan >! np '0»3 o
10 OUVmM Oww 2 5* 9* (101 E*w" 1 Af NAS ve
11 )uwc. J M Vnu . It 57 10* (17) Ox** 1 Mi3

• Mascoteiro é uma indicação positna Está em grande forma e rio deve ser derrotado na
oportunidade, bastando que confirme o excelente apronto de 35s2 n»«. 600 tnetto* Flxatioo e a ma^or
ameaça Eoano. Keefer. Girello Old Marsh lutam pelo marcador.

MASCOTE1RO - FIXATION - ECIANO



JORNAL DO BRASIL ESPORTES quinta-feira. 3 11 83 o Io caderno o 17

Conselho apura gastos nas obras da Gávea
JL ®' ... Mesmo que o Conselho Fiscal do Flamengo dê

Senna surpreso

cliz que não vem

para corridas
Foi com grande surpresa que o piloto

Aírton Senna ficou sabendo ontem, através
de contato telefônico com o JGRNAL DO
BRASIL, que grande parte da promoção das
provas de domingo, no autódromo de Jaca-
repaguã, gira em torno de seu nome.

Ninguém falou comigo a respeito de
nada, pois se tivesse sido contactado ditia
que não poderia ir. Não há a menor possibili-
oade de sair agora da Inglaterra, porque
continuo negociando minha ida para a Fór-
mula-1. Vou até pedir a minha assessoria de
imprensa que emita uma nota explicando
esse caso.

A promoção
Os promotores das corndas de domingo

— Força Livre. Fórmula-2 Brasil e Stock
5000 — pretendiam, para motivar a presença
de torcedores, sortear cinco deles para uma
volta na pista, num Stock 5000, pilotado por
Senna. que dana também a bandeirada de
chegada para o vencedor da prova de Fór-
mula-2.

Lamento, mas pelo menos esta sema-
na não posso sair da Inglaterra. Depois que
acertar minha situação na Fórmula-1 podem
contar comigo para qualquer promoção.

Fim do "pit stop"
Senna já sabia da possibilidade de a

FISA (Federação Internacional de Automo-
bilismo Esportivo) proibir o pit stop (parada
no boxe para reabastecimento) na têmpora-
da de 84, da Fórmula-1. A proibição foi
confirmada em carta enviada pela federação
a todos os organizadores de corridas de
Fórmula-1, inclusive o Rio Motor Racing.
Mas para o piloto brasileiro, pela divisão que
o assunto ainda provoca, náo será surpresa
se o pit stop continuar na próxima têmpora-
da, por forte influência da televisão:

A Fórmula-1 se modifica muito rapi-
damente e como náo ocorreram acidentes
por causa do pit stop, ele pode até continuar.
Todos sabem que ele melhorou a cobertura
das corridas para a TV. pois criou um novo
visual, atraindo o torcedor, mesmo numa
corrida que tinha tudo para ser monótona. É
uma atração a mais, embora para o piloto
seria interessante que acabasse, por causa de
sua segurança.

Sôo Poulo/ l»olo» Feltoio

jy.WB'Bi.!-!. JMljPgg ¦ <*,- .v

uma surpresa

Rafael dá tacada 
que

abre a Copa de 
golfe

Pólo
Com duas partidas, começou ontem no

campo do ltaguaí Pólo a I Copa Price. No
primeiro jogo, a equipe do ltaguaí venceu os
Tigres por 8 a 7. E no segundo, o São
Fernando derrotou o Monte Cario por 8 a 6.
A Copa. que terminará domingo, prossegui-
rá amanhã com Tigres x Predium e Monte
Cario x General Osório. No primeiro jogo de
ontem, a atuação de Sérgio Figueiredo foi
fundamental para a vitória do ltaguaí sobre
os Tigres. Ele marcou seis gols e teve um
ótimo desempenho. Ainda pelo ltaguaí joga-
ram e marcaram; Sérgio Figueiredo Júnior
(1), Plínio Figueiredo (1) e André Figueire-
do. Os Tigres perderam com: Saul Madeira
(7), Armando Klabin, Daniel Klabin e Char-
les Tang. Na partida seguinte, José Antônio
de Magalhães Lins com trés gols foi o
artilheiro da equipe do Sáo Fernando, que
jogou ainda com: Abel Rocha (2), Raíael
Silva (2) e Mauro Figueiredo (1). O Monte
Cario perdeu com: Roni Ganon (1), William
Pritman (1), coronel Paiva Chaves (1) e
Alessandra Silva (3).

Tênis de inesa
Volta Redonda — A seleção brasileira de

tênis de mesa não encontrou dificuldades
para vencer a primeira etapa do VIII Cam-
peonato Sul Americano infanto-juvenil,
disputado nesta cidade. Na categoria por
equipes, o Brasil ganhou no infantil masculi-
no e feminino e no juvenil feminino, perden-
do apenas no juvenil masculino. A segunda
(ase do Sul Americano, com jogos de duplas,
começará hoje nas categorias masculina e
feminina e também duplas mistas. Amanhã,
inicia a última etapa, na categoria individual.
Esta fase é esperada com muito interesse,
porque apresentará alguns dos melhores me-
satenistas da América do Sul.

np a •
1 enis

Estocolmo — b gaúcho Marcos Hocevar
(oi eliminado ontem do Torneio de Tênis de
Estocolmo, válido para o circuito Grand
Prix. com a derrota de ontem para o ameri-
cano Vitas Gerulaitis, por 6/4, 4/6 e 64.
Hocevar havia passado da primeira rodada,
ao contrario de Carlos Kirmayr, eliminado
logo na estréia.

Surfe
Com a presença garantida dos melhores

surfistas do Rio. será disputado nos dias 12 e
13 deste mês, no Recreio dos Bandeirantes,
o IV Torneio Pontal 5900. que já revelou
grandes valores como Frederico D'Orey,
vencedor em 1980. O prêmio para o cam-
peáo deste ano é uma passagem aérea Rio—
Florianópolis—Rio. As inscrições continuam
abertas na sede do Camping Clube do Brasil
e no Camping do Recreio dos Bandeirantes,
com taxas de Cr$ 3 mil 500 para sócios e CrS
4 mil para nâo sócios.

Xadrez
Luctrna. Suíça — Vitor Kurchnoi en-

fienta no próximo dia 21, em Londres, o
soviético dam Kasparov, na abertura das
semifinais do Campeonato Mundial de Xa-
drez O vencedor além do.direito de enfren-
tar o campeáo mundial Anatoli Karpov na
disputa pelo titulo, ano oue vem. recebera
um prêmio de 47 mil dólares (cerca de 42
milhões).

Ciclismo
Santiago — Com o tempo de

2h29min54s, o ciclista chileno Manuel Ara-
vena venceu ontem a oitava etapa da volta ao
Chile, disputada em um circuito de 7 200
metros, num total de 108 km Miguele Dro-
guet, seu compatriota, com 2h29min59v fi-
cou em segundo. O melhor brasileiro íoi
Gilson Alvãnsto, em sexto lugar Por equi-
pes, o Brasil ocupa a 4* colocação

São Paulo — Caberá ao brasileiro
Rafael Gonzalez Filho dar a tacada ini-
ciai. hoje, da Bradcsco-Atlántica Cup.
correspondente ao 38° Campeonato
Aberto de Golíe do Brasil, no São Paulo
Golí Club. O horário do início do tor-
neio, porém, está sujeito à melhoria do
tempo, que, ontem, obrigou a inierrup-
çáo, seguida de cancelamento, do Fmk
Pro-Am com equipes mistas de trés ama-
dores e um profissional.

Ao lado de Gonzalez, sai outro brasi-
leiro, Walter de Schrvver. A seguir, a
intervalos regulares de sete minutos e em
grupos de três, sairão os demais 117
golfistas profissionais e amadores, do
Brasil, Argentina, EUA, Inglaterra e
Espanha, inscritos na competição que
dará a maior soma em prêmios do Brasil:
CrS 75 miihóes.

Comum acordo
Mark James — o campeão inglês que

chegou ontem cedo a Sáo Paulo c já
esteve vistoriando o campo — deverá sair
às 9hl5min, ao lado do primeiro do
ranking brasileiro, Federico German, e.
de outro favorito, o argentino Vicente.
Fernandez, primeiro de seu país.

O cancelamento do Fink Pro-Am (oi
uma decepção, também, para os amado-
res, alguns dos quais figuras de expressão
do setor empresarial brasileiro como An-
tomo Carlos de Almeida Braga, presi-
dente da Bradesco Seguros; Robert Ger-
rity, presidente da Ford: Trevor Green,

da Souza Cruz; John Polvchron, da Rey-
nolds; Armando Viviani. da Santista;
Gianbatista de Giorgi. da Pirclli; e New-
ton Chiaparini. da Ncc do Brasil.

Mas, a decisão de suspender o Pro-
Am — tomada em comum acordo entre a
comissão organizadora e o promotor da
competição, a Fmk Transportes — (oi a
mais acertada, na opinião do próprio
presidente da Confederação Brasileira de
Golfe, Hélio Andrade.

— Além da chuva forte, os relámpa-
gos sáo um risco para os jogadores em
campo aberto.

De fato, um dos raios chegou a afetar
o PBX do São Paulo Golf Club, nuc ficou
paralisado por algumas horas segundo
Hélio Andrade, seria necessário que pa-
rasse de chover durante pelo menos 12
horas para que o campo voltasse a ter
condições ideais.

A suspensão do Pro-Am foi decidida
quase uma hora da tarde, quando ainda
faltavam quatro equipes para sair. Das
outras 38 que permaneciam no campo,
apenas oito haviam completado os 18
buracos. Apesar da boa vontade de to-
dos, porém, a chuva tornara impraticável
o campo de golfe. Agora, os CrS 2
miihóes 400 mil oferecidos pela Fink
serão distribuídos durante a disputa do
Aberto do Brasil, sendo CrS 600 mil por
dia aos profissionais que obtiverem os
melhores escores (CrS 300 mil para o
primeiro, CrS 200 mil para o segundo e
CrS 100 mil para o terceiro).

Jaime, o golfe por profissão
São Paulo — Na lista de concorrentes

da Copa Bradesco-Atlántica, de golfe,
Jaime Gonzalez é um dos favoritos entre
os brasileiros. Há mais de 10 anos, po-
rem. ele tem passado menos de um mês
por ano no Brasil, isto é, desde que, aos
18 anos, decidiu correr o mundo, partici-
pando de torneios de golfe. Hoje, às
vésperas de completar 30 anos, ainda nâo
pensa em voltar ao Brasil.

— Só sc as coisas mudarem muito —
alega, pois em sua opinião náo é possível
viver apenas de golíe no país.

Formado cm Administração de em-
presas, nos Estados Unidos, Jaime afirma
que jamais exercerá a profissão. Ouer
mesmo continuar no golfe, um esporte
que pode ser praticado até em idade
avançada, lembrando o argentino Rober-

Fia derrota São Caetano

mas Guarani lidera vôlei

Com uma ótima atuação da cortado-
ra Isabel, a equipe feminina do Flamengo
precisou de apenas 56 minutos para der-
rotar o Sáo Caetano por 3 a 0 (15 11,15'3
e 15/6), ontem, no ginásio da Gávea, pela
segunda rodada da 111 Copa Marlboro
feminina de Vôlei, equivalente ao Cam-
peonato Brasileiro de Clubes. Na preli-
minar, o Guarani venceu o Botafogo por
3 a 2 e lidera a chave.

Desta vez, o público náo saiu decep-
cionado com a atuação do Flamengo. O
time, que na véspera apresentou um
rendimento decepcionante, perdendo pa-
ra o Botafogo de 3 a 3, mostrou-se mais
calmo e realizou as jogadas de ataque
com muita determinação. No primeiro
set, o Sâo Caetano ainda chegou a amea-
çar o Flamengo, mas acabou perdendo
por 15 a 11.

O primeiro jogo de ontem, entre
Botafogo e Guarani, foi bem mais emo-
cionante O Botafogo perdeu os dois
primeiros *ts por 15 a 6 e 15 a 10. No
terceiro, reagiu e venceu por 15 a 13

Incentivada por sua torcida, a equipe
do Botafogo cresceu no quarto «t e
obteve uma vitória relattvamente fácil
por 15 a in No quinto e decisivo, o
Botafogo demonstrou cansaço, do que se
aproveitou o Guarani, que, mesmo as*

Mesmo que o Conselho Fiscal do Flamengo dê
parecer favorável às contas do ex-presidente do dubc.
Antônio Augusto Dunshee de Abrantes, o Conselho
Deliberativo deve nomear uma comissão de inquérito para
apurar irregularidades observadas nas contas referente »
vice-presidência administrativa. Caso sejam confirmadas
irregularidades, Adomran Araújo, ex-vice-presidentc ad-
ministrativo, pode ser eliminado do clube.

As irregularidades estariam diretamente ligadas ás
várias obras realizadas na sede da Gávea, que teriam sido
(citas sem a devida concorrência, além de o custo ultrapas-
sar quantias que necessitariam de prévia aprovação do
Conselho Deliberativo. Quando Dunshee de Abranches
renunciou, chegou-se a comentar que uma das razões que
o levaram a tomar a decisão foi justamente por ter tomado
conhecimento das irregularidades na realização das obras.

Time
Os jogadores do Flamengo sc reapresentam hoje na

Gávea, quando haverá treino em tempo integral. Ontem,
Dia de Finados, náo houve qualquer atividade. A Comis-
são Técnica continua na expectativa do resultado da
partida entre Brasil e Uruguai para poder traçar sua
programação. Se a Seleçáo Brasileira perder ou empatar, o
Flamengo jogará segunda-feira à noite, contra o Bonsuces-
so, em Caio Martins. Sc o Brasil vencer, a partida será
transferida para o dia 16 ou 23 deste mcs. Heitor será o
substituto de Leandro contra o Bonsucesso, se o jogo for
segunda-feira.

Bangu reúne antigos

campeões para animar

jogadores no domingo
O supervisor Catuca, do Bangu. está tentando reunir

amanhã à tarde, para o treino coletivo no Estádio Proletá-
rio. alguns dos campeões cariocas de 1966, quando o clube
conquistou seu último título. Segundo o supervisor, seria
uma forma de estimular ainda mais os atuais jogadores
para a difícil partida de domingo, contra o América.

— O goleiro Ubirajara, por exemplo, está no Rio e
deve comparecer. Sc vierem outros, tanto melhor. Será
muito interessante para o atual elenco conhecer aqueles
que foram os últimos campeões pelo Bangu. Os jogadores
atuais, sem dúvida, também conquistarão o título — disse
Catuca, com entusiasmo.

Entusiasmo justificado. O Bangu jogará completo,
pois o julgamento do centroavante Fernando Macaé, que
tem seu passe reclamado na Justiça Esportiva pelo Cruzei-
ro, de Belo Horizonte, foi adiado para o dia 25. No treino
coletivo de ontem os titulares venceram os reservas por 2 a
0. Mário foi o grande destaque.

Corto» Mesquita

to de Vicenzo que. aos60 anos. permane-
ce como um dos melhores do mundo.
Recentemente, Jaime obteve a terceira
colocação no torneio de Bordo, na Fran-
ça, e há uma semana ficou em décimo no
Aberto da Espanha,

Ontem, acompanhado por trés ingle-
ses que vêm ao Brasil pela primeira vez
— Jeff Hall, Michael McClean e Simon
Bisvhop — Jaime deu uma volta comple-
ta no campo do Sâo Paulo Golfe Clube e
os visitantes mostraram-se decepcionados
porque a chuva impediu a realização do
Pro-Am.

McClean. 20 anos, é apontado como
uma das possíveis surpresas do Aberto do
Brasil. Profissional há dois anos e 32° do
ranking europeu, ganhou recentemente o
torneio de Cacharei, na França.

sim. encontrou dificuldades para vencer
por 16 a 14.

Com os resultados de ontem, o
Guarani lidera a chave com duas vitórias.
Hoje. está programada a última rodada
com duas partidas marcadas para o giná-
sio da Gávea: às 20 horas — Botafogo x
Sào Caetano; e às 21 horas — Flamengo x
Guarani. Se o Guarani vencer, se classifi-
ca. Mas, no caso de vitória do Flamengo
e de o Botafogo também derrotar o Sào
Caetano, se classificará a equipe que
estiver com o melhor saldo de sets

Liminar
O presidente da Federação de Vôlei,

Delano Couto, «firmou ontem que tenta-
rá cassar a liminar conseguida pelo Bota-
fogo na 27* Vara Cível e que impediu a
realização da partida entre Bradesco-
Atlântica x Botafogo, pela decisão do
retumo do Campeonato Estadual Mascu-
lino de Vôlei. Segundo Delano, um juiz
da Justiça Comum náo tem o direito dt
interferir em uma partida de vôlei.

Na liminar, os dirigentes do Botafogo
argumentaram que as equipes náo pode-
riam jogar em quadra neutra Se náo
houver uma decisáo em tempo hábil,
Delano afirmou que o título do Campe o-
nato ficara com a Bradesco-Atlântica

Bola Dividida

Fernando Calazans

O 

Brasil terá cm Leandro um sério
desfalque para a segunda partida
com o Uruguai, cm Salvador, por-

que cie é hoje em dia, neste país, um dos
raríssimos jogadores realmente em nível
de Seleção. Leandro é tão talentoso c
versátil que passou a ser o principal joga-
dor do Flamengo, desde que Zico foi para
a Itália. Na Seleção, ele é um dos dois mais
importantes no momento (o outro 6 Sócra-
tes, que não vem jogando).

Mesmo em grande forma física e técni-
ca, Leandro já havia expressado uma certa
saturação em relação ao futebol quando
revelou ao meu companheiro Antonio Ma-
ria Filho o desejo de mudar de posição,
transferindo sua grande capacidade enati-
va da lateral para o meio-campo. Estava
cansado de correr atrás de ponta, disse ele.

Esse cansaço se manifesta agora, em
toda a sua extensão e gravidade, com a
decisão de Leandro de não se apresentar à
Seleçáo. Seja por problemas particulares
ou por rebeldia a um calendário desuma-
no, a verdade é que Leandro tem motivos
mais do que justos para explicar seu gesto.
Os jogadores brasileiros — especialmente
os melhores, como é o caso de Leandro —
são submetidos a um calendário impiedoso
cm seus clubes e nesse monstro que apeli-
daram de seleção permanente e que só tem
causado prejuízos ao nosso futebol.

Anuncia-se até com algum alarde que
a CBF não punirá Leandro. Ora. absurdo
seria se ela punisse. Os problemas que
afligem o jogador atualmente são conse-
qüôncia do ritmo de atividade que lhe
impõem os dirigentes do futebol brasilei-
ro. O técnico Carlos Alberto Parreira, este
sim, demonstrou compreensão e humani-
dade ao lamentar a ausência do seu titular
e ao declarar que está torcendo para que
Leandro possa participar de uma eventual
terceira partida com o Uruguai, em As-
sunção.

Até Parreira, um homem inteligente,
deve ter compreendido que essa Seleção,
da forma como funciona, já causou males
demais ao futebol brasileiro, sem ter colhi-
do qualquer glória ou bcnefício. Ela des-
gasta os jogadores, desfalca os clubes,
esvazia os campeonatos estaduais, subtrai-
lhes as rendas. Se ainda nos brindasse com
um futebol digno de uma Seleção, talvez
perdoássemos tantos descalabros. Pior é
que ela nos oferece um futebol de terceira
categoria.

Talvez por isso já tenha recorrido até
aos poderes de Maê Menininha do Gan-
tois. Para ganhar essa Copa América,
depois da moedinha da sorte, a Seleção
Brasileira vai precisar agora da proteção
de todos os orixás.

—jbH

Luisinho, o melhor do treino do América

América leva o time

para Petrópolis com

medo de provocações
O América resolveu concentrar o time amanhã à

noite, no Hotel Sitio Taquara, em Petrópolis, temendo que
o Bangu tenha preparado um esquema para perturbar os
jogadores na véspera do clássico de domingo, no Maçara-
ná". O time viaja após o coletivo de amanhá. O treino
recreativ o de sábado será realizado no pequeno campo do
próprio hotel.

O bom desempenho do time no coletivo (os titulares
golearam os reservas por 6 a 1) deixou técnico Edu mais
otimisma ainda, apesar de o ponta-esquerda Gilson ter
sido definitivamente vetado pelo departamento médico.
Luisinho voltou a se destacar, marcando três gols. Carlos
Silva, Gilberto e Gilcimar fizeram os outros.

Sem Gilson, Edu decidiu, mais uma vez, deslocar
Gilcimar para a ponta-esquerda e fazer um revezamento
pelo setor direito com os jogadores de meio-campo e
também com o lateral Jorginho. que tem orientação para
avançar com freqüência.

Botafogo antecipa o

jogo para conseguir

dinheiro da televisão
Certo de que a torcida do Botafogo não comparecerá

em grande número ao jogo contra o Campo Grande, o
vice-presidente de futebol Luís Fernando Maia vai oficiali-
zar, hoje. na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a
antecipação da partida para sábado à tarde, em Sào
Januário. Jogando nesse dia, o Botafogo garante, pelo
menos. CrS 1 milhão, cota que uma emissora de televisão
paga para transmitir os jogos realizados aos sábados pelo
Campeonato Estadual.

Nâo será supresa se o Botafogo contratar Zagalo para
a próxima temporada. Como o técnico deverá ser substitui-
do na direção da Seleçáo da Arábia Saudita por Carlos
Alberto Parreira, estará disponível. Devido ao seu relacio-
namento com Gérson e Nílton Santos, supervisor e coorde-
nador do Botafogo. Zagalo passa a ser, daqui a frente, o
nome mais cotado para dirigir o time.

O Botafogo continua na expectativa de contratar
reforços Os nomes em pauta são Marinho, apoiador do
Colorado; João Márcio e Ademir, apoiador e ponta-
esquerda do Joinvfle; e Robertinho, centroavante do
Nacional de Manaus, indicado por Ivan Gradin, técnico do
time amazonense A contratação de Luisinho. do Fortale-
za. e o empréstimo de Jérson ao próprio clube cearense
náo evoluíram

Carbone faz

cobrança e

pode mudar
O técnico do Fluminense.

Carbone, foi objetivo: fará co-
branças aos jogadores e se ain-
da assim o time não reagir
poderá modificar os setores
menos produtivos. Ele disse
também que fará experiências
táticas nos jogos restantes do
segundo turno, dentro dos pre-
parativos para as finais do
Campeonato, alternando os
ataques com os pontas Ronal-
do e Paulinho ou utilizando os
dois ao mesmo tempo.

O primeiro dia de vigília,
como Carbone chamou, apre-
sentou um resultado significati-
vo: os titulares fizeram o me-
lhor treinamento coletivo des-
de que teve inicio o segundo
turno. No final, 2 a 0 sobre os
juniores, gols de Vãnder, que
substituirá Assis domingo, e
Washington.

Lentidão de

Dudu irrita

Oto Glória
Para manter o padrão da

semana passada, quando amea-
ças de briga marcaram os trei-
namentos do Vasco, o coletivo
dc ontem pela manhã registrou
uma discussão. Foi até certo
ponto leve, mas desta vez en-
volveu o treinador Oto Glória,
que ao reclamar da lentidão de
Dudu recebeu resposta mal hu-
morada do meia-armador. O
assunto náo prosseguiu porque
os dois conversaram após o
treino sem mostrar ressenti-
mentos.

Oto reclamou da lentidão
não apenas de Dudu, mas de
todo o time titular, que vinha
errando muito e acabou derro-
tado pelos reservas por 3 a 1.
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Giulite convida Vieira 
para 

a Seleção
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Paulo Roberto (E), substituto de Leandro, fez um bom treino, apoiando sempre o ataque pela direita

PATS PEDEM TEMPO E CALMA

Leandro chora 
quando 

fala em Seleção

Antonio Maria Filho
A conversa está animada. Todos riem, até

mesmo Leandro. De repente, em uma estação de
rádio, o som forie e penetrante da voz de um
comentarista analisando o drama vivido pelo jogador.
Todos calam e se emocionam. Leandro chora, e no
seu choro é acompanhado pelos pais, que pedem
compreensão para a decisão do filho de abandonar a
Seleção Brasileira. Acham que o correto seria que ele
só voltasse a jogar na próxima temporada, após as
férias.

Logo em seguida, no entanto, a alegria volta a
tomar conta da grande c confortável casa da Rua
Roberto Moreira, em Cabo Frio, onde moram os pais
do jogador. Cercado de carinho, Leandro repousa e
recebe seus amigos mais íntimos, brinca com o
sobrinho Igor (seu afilhado), toma conta de Bessa,
uma cadela perdigueira, e aguarda a chegada, hoje,
de Carla, sua mulher (e de Leandro, seu filho recém-
nascido), que ficou no Rio para esperar a mãe que
veio dos Estados Unidos.

Muito sensível
I A melhora de Leandro nas últimas 24 horas foi
muito grande. Seu pai, Eliziário, diz que na terça-
feira Leandro passou o dia inteiro deitado, quase sem
falar e sem ânimo para nada. Ontem, o quadro era
bem diferente: em alguns momentos ele parecia livre
de qualquer problema. Só se emocionava quando
alguém falava sobre futebol.

Uma simples pergunta ("Parreira quer você se
houver o terceiro jogo. Topas?") é suficiente p jr.x
emocioná-lo:

Olha que engraçado: quero responder, mas
minha garganta aperta e os meus olhos ficam cheios
dágua. Não consigo tocar neste assunto de Seleção.
Já estou com vontade de chorar. Nunca aconteceu
isto comigo antes.

Seus olhos estão realmente brilhando e verme-
lhos. Ele se levanta da sala e desaparece por um
corredor — talvez quisesse chorar sossegado. Na sala.
stu Eliziário c Dona Cleusa (seus pais) dizem que o
filho melhorou, mas continua muito sensível, apesar
dos comprimidos que toma de manhã e à noite.

Leandro voltou à sala pouco depois:
Para falar a verdade, não sei o que se passa

comigo. O motivo de ficar tão sensível. Nunca fui
assim, Estou parecendo um bebé. Este negócio de
stress é fogo.

Sua mãe desconversa, pisca o olho e diz que
quer vê-lo contra o América. Leandro não arrisca um
palpite, explicando que só gostaria de voltar quando
estivesse em perfeitas condições. O pai concorda e
reforça o ponto-de-vista:

Jé joguei futebol e sei que quando um
jogador é craque ele custa muito mais a recuperar
suas condições técnicas do que um perna-de-pau.
Meu filho é um craque e só vai voltar quando estiver
bem.

Um bate-bola
Percebe-se que Leandro fica sensível sempre que

se fala de Seleção. Sobre os outros assuntos, fala
normalmente Lembra da infância passada em Cabo
Fno. jogando peladas nos campos de Arraial do Cabo
ou partidas de futebol de salão no Clube Tamoio.
Descontrai-se ainda mais quando seu afilhado, Igor,
filho de Cristiani (sua irmã), corre em sua direção.

Seu pai. então, pede para Nonato, primo de
Leandro (quase um irmão, já que foi criado por seu
Eliziário). buscar uma bola de futebol. Todos saem
da sala e vão para um terreno ao lado (de propried3-
de de Leandro), muito bem gramado, para bater
bola. Dona Creusa, então, relembra:

Sempre que vejo Leandro com uma bola, me
fcmbro dele criança, com a perna gessada, jogando
futebol escondido no colégio. Ele adora futebol, por
isso. no momento em que pede para sair da Seleção
Brasileira, é porque tem razões para isso. A Seleção
sempre foi o sonho dele. Quando garotinho, sempre

Foto» d* Almir V*lgo

Leandro ainda não consegue falar na sua saída da Seleção

Com o sobrinho, Igor, no colo, um
pouco de alegria e paz

nova-
niente um jogador apreensivo

que assistíamos a Seleção jogar e os jogadores se
perfilavam na hora do hino, ele mostrava o braço,
com os pêlos ençados, e dizia que um dia ainda
estaria ali, Nesta época, nem pensava ser jogador de
futebol — diz sua mãe.

Telefonema de Zico
Além dos pais e da irmã Cnstiani. Leandro

gosta de conversar com o cunhado Zé Mauro"e com o
primo Nonato. Comenta sobre o apoio que tem
recebido de muitos amigos, inclusive. Zico, que
telefonou de Udinc preocupado com a sua decisão de
não viajar para Salvador.

E incrível como as notícias correm. Até o
Galo já está sabendo.

Muitos outros jogadores também telefonaram
para sua casa, no Rio. dando apoio e se colocando
inteiramente à disposição para o que fosse preciso.
Entre eles. Tua, Raul e Júnior.

Seu Eliziário fica feliz ao vê-lo brincar com o
sobrinho. Conta que Leandro tem uma paixão espe-
ciai pelo bebê. mas que no dia 1? de novembro não
estará presente para a festa de aniversário do garoto.

Sáo essas coisas que vão desgatando. A vida
dele é muito intensa. Muita responsabilidade e pouco
lazer. Entra ano e sai ano com a obrigação de ganhar
e se apresentar bem. As vezes entra em campo fora
das suas melhores condições por causa de uma
contusão, e isto mexe com sua cabeça. Sei disso. Nas
nossas festas ele está sempre ausente. Fica sabendo
de tudo por telefone. Isso é que basicamente ó levou
a este estado. Não vou dizer que nào tenha problemas
com Carla, de quem gostamos muito. Mas, sáo
problemas normais de marido e mulher, de todo
casal. Realmente já esteve para se separar. Mas agora
o problema está superado. Só lamento c que os
jornais dêem um enfoque sobre separação, quando
não é nada disso. Hoje tive que telefonar para Carla
duas vezes para dizer que não partira de nós este
assunto. Nunca vi isso na minha vida.

A descont ração das pessoas é tão grande que
Leandro se esquece do bate-bola. Diz que pretende
dar umas corridinhas num morro ali perto. Não quer
perder a forma física. De repente, seu sobrinho
começa a chorar. Ele o leva para dentro da casa e
coloca na vitrola um disco de Parabéns pri você. A
alegria de Igor é o suficiente para emocionar nova-
mente Leandro, que torna a chorar. Desconsolado,
Seu Eliziário comenta:

Ele precisa de muito descanso. Sua mulher
chega hoje com o filho. Acredito que com a presença
deles, Leandro vai-se recuperar ainda mais rápido.
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HOJE — AS 21:00 H

CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL

— AO VIVO —

SANTOS X BOTAFOGO

Parreira barra os dois

Renatos, põe Sócrates e

reabilita cabeça-de-área
OUlemário Touguinhó

Salvador — Quarenta e oito minutos dc tremo foram
suficientes para o técnico Carlos Alberto Parreira definir a
Seleção Brasileira que vai enfrentar o Uruguai amanhã, na
segunda partida do final da Copa América. O Brasil vai
começar o jogo com Leão, Paulo Roberto, Márcio, Mozer e
Júnior; China, Jorginho e Sócrates; Tita, Roberto e Êder.

Renato do São Paulo e Renato do Grêmio foram
afastados para dar lugar a China e Sócrates. Assim, a Seleção
Brasileira vai manter um cabeça-de-área (China), para favore-
cer os avanços dos laterais e dar mais liberdade a Sócrates,
encarregado de criar as jogadas dc ataque.

Coordenação
As mudanças efetuadas por Parreira deram certo, A

Seleção fez um ótimo treino contra os juniores do Bahia,
mostrando coordenação entre defesa, meio-campo e ataque.
No final, 3 a 0, com dois gols de Roberto e um de Tita,
aproveitando as jogadas que se desenvolveram pelas laterais.
Paulo Roberto jogou bem e conseguiu manter o time na
frente, apesar de não ter um ponta especialista (Tita vai jogar
solto). Parreira explicou a saída de Renato como conscqúen-
cia do próprio estilo do futebol brasileiro, "que ainda náo está
em condições de jogar sem um cabeça-de-área".

O Renato gosta de usar os espaços para correr Com
a entrada do Sócrates, ele ficou meio perdido entre Roberto,
Sócrates e Édcr, Com o China, o time melhorou na defesa,
ficou mais criativo do meio-campo e bem ofensivo:

O técnico brasileiro não tem dúvidas de que os uruguaios
jogarão fechados:

Para vencer amanhã, teremos que trocar passes no
meio do campo e ir chegando com a bola. Não adianta dar
chutóes. Vamos vencer usando um meio-campo compacto.
Sócrates vai jogar enquanto tiver condições físicas.

Sócrates melhora
Enquanto agüentou, Sócrates deu um verdadeiro shnw.

Dribles, passes e lançamentos. Admitiu que ainda não está em
perfeitas condições, mas acredita que terá condições de jogar
bem:

Estou bem melhor. Infciizmene, o futebol brasileiro,
que tem uma torcida tão entusiástica, náo pode ver. sempre,
seus jogadores em perfeitas condições. O calendário atrapa-
lha, porque é mal elaborado. Mas tudo isso será esquecido no
jogo contra os uruguaios. Vamos jogar para ganhar. Só isso
interessa. „ ,Se depender de chutes para o gol, a Seleção nao vai ter
problemas no jogo dc amanhã. Durante uma hora e quinze
minutos, ontem pela manhã, o ataque chutou centenas de
vezes para o goleiro Léao, que terminou cansado, assim como
Tita, Sócrates, Roberto e Eder. Cerca de quatro mil pessoas
cercavam o campo e vibravam ou protestavam de acordo com
a conclusão de cada jogador.

O treino foi realizado no campo da Universidade Federal
da Bahia, distante dez minutos do Hotel Meridien e atrás do
Othon Hotel, onde estão concentrados os uruguaios, no bairro
dc Ondma. junto à praia Chega Nego, que ficou vazia na hora
do treino.

Havia cerca de 50 policiais fardados em volta do campo,
mas mesmo assim a toicida conseguiu, em determinados
momentos, chegar perto dos jogadores, cm busca de autógra-
fos. Parecia dia de jogo. Pais e filhos unidos na torcida pela
Seleção. Muitas crianças, algumas afirmando que o futebol
baiano náo anda bem, que os melhores jogadores tinham ido
embora, como Dario e Bebeto, que foi contratado pelo
Flamengo no início do ano.

Parreira exigiu que fossem dado chutes fortes para Leão,
como se fosse um jogo de verdade. O mais positivo foi
Sócrates, que deu uma exibição de toques para o gol. Roberto
c Tita também acenaram quase todos os chutes. Jorginho e
Éder foram regulares. O pior foi Renato, do Sáo Paulo.

Para Júnior, o dia foi excelente. Cercado por torcedores,
muitos com a camisa do Flamengo, foi obrigado a dar dezenas
de autógrafos. No hotel, à beira da piscina, improvisou uma
roda dc samba, tendo como ponto alto o seu Voa Canarinho.
Roberto também foi muito procurado. Quase todos pergunta-
vam sobre o estado de saúde de Jurema e procuravam animá-
Io. Um torcedor chegou a dizer que faria uma promessa ao
Senhor do Bonfim pela recuperação de Jurema.

Uruguaios vaiados

não perdem o humor
Salvador — Os jogadores uruguaios receberam ontem,

pela manhã, as primeiras vaias desde que chegaram aqui para
o jogo com o Brasil. Eles saíram para um passeio por volta das
llh. exatamente quando a Seleção Brasileira encerrava seu
treino no campo da Universidade e era grande o número de
torcedores, que reconheceram o ônibus dos uruguaios e, alem
das vaias, por quase 5 minutos, atiraram latas vazias de
cerveja.

Com a intervenção da Polícia Militar, o ônibus pôde
prosseguir — chegou a ser cercado por torcedores, quando o
motorista tentava manobrar —. mas os uruguaios náo perde-
ram o humor. Muitos ainda chegaram a fazer o gesto típico de
vitória, com os dedos.

A noite, por volta das 20h30min, os uruguaios treinaram
na Fonte Nova tranqüilos e nem mencionavam mais o
incidente.

Nicolau Lcoz, presidente da Liga Paraguaia de Futebol,
chegou ontem à noite em Salvador e informou, em tom
irônico, que em Assunção está tudo pronto para o terceiro
jogo. Ele diz que até aposta na vitória do Brasil, amanhã.

Empate bastava mas Roma

vence e continua bem na

sua Ia Copa dos Campeões
Araújo Neto

Roma — Foi mais difícil do que se previa a segunda
vitória dos milionários e famosos jogadores do Roma. ontem á
tarde, no Estádio Olímpico Romano, contra os humildes e
desconhecidos búlgaros do CSKA de Sófia. Somente a 10
minutos do final, em posição duvidosa. Graziani conseguiu o
gol da vitória, único da partida, que tranqüilizou os 80 mil
aflitos torcedores romanistas presentes ao estádio.

Mas com o bis do resultado e da vitória que há duas
semanas obteve em Sófia, ontem o Roma superou mais uma
etapa da disputa da Copa dos Campeões Europeus, passando
às quartas-de-final da mais prestigiosa competição entre
clubes da Europa. Autêntica e inédita proeza para um clube
sem experiência e tradição em torneios internacionais e que
joga sua primeira Copa dos Campeões.

Ontem mesmo, a falta de hábito e de tarimba intemacio-
nais do Roma dificultou e complicou uma vitória que tinha
tudo para ser simples e até brilhante.

Sem contar com outra grande atuação de Falcão, ontem
em precárias condições físicas, valendo-se apenas do dinamis-
mo tumultuado e impreciso de Toninho Cerezo e Bruno
Conti, o Roma. em diversas fases da partida. iguak>u-se e até
deixou-se superar pelos aplicados e modestos rapazes do
CSKA.

Os outros jogos Hamburgo 3 x I Dínamo de Bucareste,
Atlético de Bilbao 0 x 1 Liverpool e Benfica 3x0 Panatmai-
kos. Estào classificados, com este resultado, o Dínamo.
Liverpool e o Benfica.

Finalmente está para aconc-
cer o que os paulistas reclamam
há anos: o comando da Seleção
Brasileira passar para Sáo Pau-
lo. O técnico do Corintians,
Jorge Vieira, tem um jantar
marcado com o presidente da
CBF, Giulite Coutinho, na
próxima semana, quando o di-
rigente deverá formalizar ao
treinador o convite para ser o
novo técnico da Seleção, em
substituição a Carlos Alberto
Parreira, que recebeu uma pro-
posta irrecusável da Arábia
Saudita.

Com o convite, estariam
apaziguadas as eternas lutas
entre Rio e Sáo Paulo pcio
comando da Seleçá" Sena
convidado um técnico carioca
que no momento trabalha no
futebol paulista. E mais: come-
çaria a implantação, na Sele-
çáo, dos métodos de trabalho
liberais da democracia coríntía-
na. aumentando o diálogo en-
tre dirigentes, comissão técnica
e jogadores. Alem disso, esta-
ria conquistado em definitivo o
apoio do Sócrates.

Jorge Vieira confidenciou a
amigos que o interesse do pre-
sidente da CBF em contratá-lo
vem do encontro a um dos seus
grandes sonhos, que é ser o
técnico da Seleção Brasileira
Treinador com experiência em
clubes importantes, Jorge Viei-
ra teria mostrado total confian-
ça na recuperação dos abalados
prestigio c carisma da Seleção.

MARIA THERESA

JÓIAS

Era só o que faltava!

Um técnico que
já foi prodígio
Jorge Vieira já foi chamado

dc "o menino-prodígio das táti-
cas". E com justos motivos:
com apenas 25 anos. em 1960.
ele conquistou seu primeiro tí-
tulo como técnico, o de cam-
peáo carioca pelo América.
Foi. também, o último título
estadual do América. Um co-
meço promissor para Jorge
Vieira, que dois anos antes ti-
nha encerrado prematuramen-
tc sua carreira de jogador, no
Madureira, por causa de uma
grave contusão.

Um começo promissor e sur-
preendente. porque o rapaz —
filho de uma nca família, que
nunca precisou do dinheiro do
futebol para viver — estava
destinado pelos pais à carreira
militar. Mas acabou se forman-
do em outros cursos: Direito,
Educação Física, Psicologia. E
exercendo uma única profis-
são: técnico de futebol.

Quando jogador do Vasco
ou do Madureira. Jorge Vieira
não recebia salários nem pré-
mios. A família náo permitia.
O dinheiro era distribuído en-
tre os funcionários do Dcparta-
mento de Futebol, roupeiros,
massagistas. Era. segundo ele,
uma forma de premiar os com-
panheiros e contentar a fa-
mília.

Assim que encerrou sua car-
reira de jogador, no Madurei-
ra, passou a técnico devido à
sua ascendência sobre os com-
panheiros. Em 59, esteve no
Fluminense, mas ali os dingen-
tes acharam que ele era muito
jovem para ser técnico. Passou
para o América e foi campeão
logo no ano seguinte, por iro-
ma vencendo o Fluminense na
final por 2 a 1.

Ninguém lhe pode constes-
tar a experiência: Jorge Vieira
treinou também, no Rio, o
Vasco, o Botafogo duas vezes
(numa delas levantando o time
numa fase difícil com Charles
Borer). o Bangu: em São Pau-
lo, construiu considerável pres-
tígio como treinador do Pai-
meiras, do Botafogo de Ribei-
rúo Preto e Conntians, onde
está atualmente; passou alguns
anos em Ponugal, dirigindo o
Belenenses e o Vitória. Traba-
lhou também no futebol árabe.

Sua filosofia de jogo: Gos-
to de times competitivos, que
marcam em cima e náo dáo
espaços aos adversários."

Sua filosofia de trabalho:"Além da pane técnica, da
habilidade do jogador, const-
dero em igualdade de condi-
ções o caráter, o espirito de
equipe e a consciência profis-
sional".

Atualmente, aos ano*.
Jorge Vieira dirige o Corin-
tians, para onde foi levado por
um conseaso entre os jogado-
res, "para presidir a democra-
cia corintiana". Para isso. cer-
lamente, contribuiu sua amiza-
de com Sócrates, aue ií havis
dirigido em 77, no Botafogo de
Ribeirão Preto, quando con-
quistou a Taça Sáo Paulo i pn-
meiro rurtio óo Campeonato
Paulista), um dos títulos de que
mais %e orgulha
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PROTESTO DE

MULHERES QUASE

TERMINA EM

BRIGA DE HOMENS

"4* C«)>no P©ot»odc

deusa Maria
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R

E1VIND1CAÇÁO feminina
termina cm briea de homens".
A frase, dita com acento irôni-
co pela jornalista Regina Coe-

lho, à porta do restaurante Varanda, cm Ipanema,
náo era apenas de efeito. Mais do que isso, foi um
resumo da manifestação de mulheres, terça-feira á
noite, organizada por duas outras jornalistas, Regi-
na Stcla Braga. 40 anos. desquitada. e Olga Cura-
do, 30, solteira.

Na noite de sábado passado, elas sentiram-se
discriminadas, pela gerência da casa. por estarem
desacompanhadas. Como explicaram na convoca-
çâo que redigiram c distribuíram entre amigas e
conhecidas, a gerencia proibiu que fossem servidas.
Isso por se terem transferido de uma mesa de dois
lugares para outra de quatro, ao constatarem que"ccrca de metade das mesas estava desocupada" c
que "as poucas ocupadas o estavam por casais,
ainda que fossem dc quatro lugares.'

Diante disso, as duas resolveram organizar
uma "pequena confraternização" entre amigas no
mesmo restaurante. Confraternização que começou
às oito e meia da noite, com Regina (calças compri-
das, camisa de seda cm tons dc marrom c bege) c
Olga (conjunto dc seda, cabelos penteados com
gomalina), 

"deliberadamentc bem vestidas", rccc-
bendo as mulheres que vinham prestar solidariedn-
de. Terminou por volta das 10 horas, com ameaças
de brigas corporais entre homens — clientes c
fotógrafos — insultos, palavras agressivas e vaias.

Quase todas as mulheres tinham histórias para
contar. Como Maria Lúcia, que não quis identificar-
se totalmente, para náo ter problemas no emprego.
Mas contou ter sido muito maltratada, juntamente
com uma amiga, no Steak House ("numa terça-
feira, sete da noite, com o restaurante vazio ).

Maria Emília Carvalho da Fonseca dizia que
fora proibida de tomar uma cerveja, enquanto a
filha bebia guaraná, no Bar das Barcas. "O garçom
me informou que só servia cerveja a mulher acom-
panhada". Kntre garçons com bandejas dc chope,
clientes curiosos e muito ruído dc conversa alta, as
histórias se repetiam no mesmo tom indignado.

Blusas de seda, cabelos presos c bem pentea-
dos, bijutcrias vistosas c dc bom gosto, trés sccrctá-
rias executivas (náo podiam identificar-se) davam
seu apoio, com finesse indiscutível. Relacionaram
uma lista de restaurantes cm que já se sentiram
discriminadas; ,4Florentino ("náo queriam nos dei-
xar sentar"), Four Seasons, Saint-Honoré (com
amigas estrangeiras), Un, Dcux, Irois, Guimas
('"era como se fôssemos invisíveis")."

— No Florentino — conta uma delas —
ficamos dc pé uma hora. na volta do trabalho, com
uniforme dc secretária executiva. Quando viram
que algumas pessoas de outra mesa, importantes,
nos acenaram, nos arnimaram uma mesa apertada.
Somos mulheres que trabalham, pagamos impostos.
Temos o direito de ir aos lugares e náo sermos
tratadas como vigaristas. Porque vigaristas acompa-
nhadas entram em qualquer lugar.

A professora Horténsia Cardoso, ali por aca-
so, tomando um chope com o amigo Cláudio (nome
incompleto, funcionário público, cabelos grisalhos,
aliança de casado) e duas amigas, lembrava ter sido
discriminada no Lc Coin 1. Confirmava que mulher
desacompanhada é ignorada pelo garçom ( a gente
chama 500 vezes, tem dc ir agarrá-lo, sente-se um
objeto").

Seu acompanhante Cláudio, que mais tarde
seria o pivô do tumulto, dizia-se solidário com as

mulheres. ("È um absurdo.") "Inconcebível", rc-
petia, nos fundos do Varanda, o senhor grisalho,
lenço dc seda, boina, que acompanhava a socióloga
Mocma Toscano.

Antônio José (37 anos, engenheiro civil, to-
mando Ba!lantine's com o amigo Orlando Macha-
do) achava a movimentação táo agradável que ate a
¦confundia com um chá de mulheres ou desfile de
modas. Para ele, a questão feminina está ligada a
um momento de transformação cultural, mas o
lueto também interfere:

— Mulheres sozinhas consomem menos. Mas
prefiro ir a um lugar onde haja mulheres desacom-
panhadas do que só casais.

Abraçada a seu ursinho de pelúcia, Silvia, ao
lado da mãe Regina Giulianelli. via tudo e parecia
não entender nada, como o discurso dc Diva Múcio
Teixeira (do Conselho Superior de Justiça e Segu-
tança Pública c Direitos Humanos, dc pé numa
cadeira), em que caracterizou a discriminação às
mulheres como "um atentado aos Direitos Huma-
nos", e dos últimos que se pôde ouvir.

Logo depois, quando, dedo cm riste. bastante
nervosa, Olga assumiu o discurso ("basta dc cinis-
mo, de aviltamento"), entre os aplausos das mulhe-
res e as ovaçóes dos homens, já se ouviam gritos
isolados dc sapatão. E um esbarráo dc um fotógrafo
(Rogério Carneiro, Isto É) no cliente Cláudio foi o
suficiente para desencadear a agressividade.

Ameaças de socos, tumulto, gritos, pessoas
tentando retirar-se do salão. Silvia chorava, em
pânico, abraçada ao ursinho dc pelúcia. D Maria
Isabel, que jantava com a filha c o genro, tratou
logo de procurar a saída dos fundos. Náo deu
sequer ouvidos para o genro, que apelava: "Tenho
de pagar a conta".

Por alguns instantes, os ânimos foram acalma-
dos. O pessoal do deixa pra lá conseguiu dissuadir o
fotógrafo de desferir um soco no cliente. Mas as
agressões não terminaram. As mulheres sentiam-se
atacadas e duas repórteres chegaram a discutir com
o cliente, que, dos ataques pessoais, passou aos
jornais: "Ficam cobrindo besteiras, em vez de se
preocuparem com Delfim Neto".

Com as mulheres ganhando adesões dc alguns
homens, Cláudio, funoso, olhos congestionados,
começou a gritar que eram mal-amadas e uma voz
masculina contrapôs: "Náo há mulher mal-amada,
há homens incompetentes." Um outro freguês, dc
blazer branco e bigode, levantou-se; "E isso mes-
mo, é uma palhaçada,"

Por duas ou trés ve/es, os fotógrafos, sentin-
do-se censurados no seu trabalho (o cliente náo
queria que fotografassem), c também por solidaric-
dade às mulheres, ameaçaram atracar-se com os
dois clientes, que gritavam e recebiam como respos-
ta vaias, assovios c até sugestões de que teriam
problemas sexuais.

Tudo isso, sob o olhar do gerente Edson
Ferreira da Silva (entre todos o mais calmo), que
interferiu sem muita energia. As escaramuças só
terminaram quando, aos poucos, o salão foi ficando
vazio e a calçada mais movimentada. Cláudio
arriscou-se a chegar à porta, saindo rapidamente e
deixando as vaias para dois senhores que nada
tinham a ver com a discussão.

Na calçada, ninguém entendia nada. "Revolu-
çâo de Mulheres?", perguntavam alguns, logo "fu-
zilados" pelos olhares femininos. Uma senhora de
óculos c bermudas procurava Fafá de Belém ("Náo
tem artistas aqui?") Um homem desce da moto e.
abraçando uma moça, quer saber o que está-se
passando. A resposta é rápida. "É uma briga dc
homens e mulheres".
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"CAIXA 
DE SOMBRAS"

UMA PEÇA SOBRE A

PROXIMIDADE DA

MORTE, UM ESPETÁCULO

QUE 
VALORIZA A VIDA

Beatriz Bomfim

Êdney Giovenazzi e Lilian Lemmertz,
dois dos integrantes do elenco de
Caixa de Sombras, estreia de depois
de amanhã no Teatro Villa-Lobos'

ARMÁRIO VOGUE

CLASSE E REQUINTE EM SEU LAR

DIRETAMENTE DA FÁBRICA PARA VOCÊ

ANUNCIE
PELO TELEFONE

284-3737

CLASSIFICADOS JB
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Transforme-se na imagem

dos seus sonhos!

10 VEZES SEM JUROS

A VISTA 3QQ/0 DESCONTO

Venha conhecer nossos
modelos exclusivos de
portas com papel, espelho,
cortiça, tecido, cerejeira,
veneziana e molduras.
ORÇAMENTOS GRÁTIS

DISQUE VOGUE
542-2698

COPACABANA 255-7849

LEBLON 259-0545

TUUCA 234-4788

GARANTIA DE 180 DIAS • INSTALAÇÃO IMEDIATA

SUPER CENTRO VOGUE

DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Unia l mprevi do Grupo MONl-lS PRÁTICOS
R. Barata Ribeiro, 399 • Av. Ataulfo dc Pai%a, 80 B

r-.k. Rarata Ribeiro, 194 J • R, Conde Bonfim, 80-B
IJjj Conheça a* co/inhas VOGLI nos endereços acima

• Eu precisava perder 15 quilos em muito pouco tempo
— disse-nos uma das muitas atrizes brasileiras que |â
fizeram tratamento no Esthetic Center.
-Quando visitei o Esthetic Center pela primeira vez.
estava gorda demais
Sentia-me pesada, cansada e abatida

Fuao EMhetic Center e, em apenas 30 dias. estava na

ESMTÜE £*o me sujoitar a vest-des antiquados
de n ' 50, pots encontro lindos modelos _
A «miíoe do Esthetic Center muito obrigada

ia » marque uma entrevista sem compromisso

MICHAEL 

Cristofer, jovem autor
de 26 anos. escreveu Caixa de
Sombras ao final dos anos 60. de
um só ímpeto, ao vivenciar os

problemas de uma amiga intima, condenada à
morte por câncer incurável Emílio di Biasi,
diretor da montagem brasileira, assistiu á peça
na Broadway, em Nova Iorque, quando um
amigo tjuc o hospedava estava na mesma si*
tuaçáo.

A partir de tí<-pois de amanhã, no Teatro
Villa-Lobos, Cai** dt Sombras, nove premia-
çóes na temporada paulista, Pulitzrr e dois Tony
na nova-iorquina, estará desvendando, em dois
atos, os relacionamentos suportados no extremo
da vida. Trés pacientei terminais — Brian
(Ednev Giovenaz/i). Feiicity (Ennqueta Bne-
ba) e Joe (Yvan Mesquita) aprofundam seu
relacionamento com a vida, ao descobrirem-se
próximos da morte.

— Náo é uma noite opressiva, o público ri e
chora — comentava o autor americano, durante
a temporada de Nova Iorque.

Emílio di Biast, 30 peças dirigidas, muitos
trabalhos como ator, enfrentou algumas barrei-
ras, mesmo inconscientes, algumas crises de
choro de atores, durante a primeira montagem
Apaixonado pelo texto, que mudou em muito a
sua própria visáo da vida, explica que o espeta-
culo é uma diversão ao fazer nr. oferece uma
emoção muito forte que pode levar às lágrimas
e. ao final, uma reflexão.

— Caixa de Sombras tem muitos aspectos.
Foi baseada em uma séne de entrevistas, dai o
seu lado científico, a partir de pesquisa da
terapeuta americana Elisabeth Kubler-Ross (pu-
blicou On Deth and Dying) com pacientes termi-
nats. Estudava-se o comportamento de pessoas
que estavam em estágio terminal, o de seus
familiares e amigos procurando, com apoio
psicológico, quebrar a relação fria e distante de
alguns médicos.

Há na peça um entrevistador que, sem
aparecer, dá o tom de teatro verdade. Voz que
intervém através de alto-falantes, surgindo em
corpo inteiro apenas para os agradecimentos do
elenco, faz o ator Marcus Toledo indagar:

Quem é o personagem? Um terapeuta,
Deus, a consciência? A interpretação — ele
mesmo responde — fica em aberto. Mas há a
dramatização, pela qual perpassa a ficçáo. O
diretor diz que o texto — '¦extremamente
inteligente" — faz com que o público ria no
primeiro ato, entre na trama sem perceber o que
está por vir.

Houve até quem pensasse que náo deve-
riamos dizer que a peça trata de pacientes
terminais, o que poderia ser uma barreira para o
público que, como todos nós, tem grande difi-
culdade em lidar com a morte, a exemplo de
todo ocidental. Mas não seria honesto. E não é
algo opressivo, é um texto que. ao refletir sobre
a morte, dá uma grande valorização à vida.

Yolanda Cardoso, a Maggie (Alda Maria na
novela Louco Amor), fez também a temporada
de Sâo Paulo. Ao ler o texto, percebeu que
poderia transformar as pessoas e, entregue com-
pletameme ao seu personagem, ela que faz
muita comedia, afirma:
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Fazer chorar é muito bom. Há tantas
pancadas na vida que ficam sufocadas, sem o
derramar de uma lágrima, que quando um
espetáculo dá chance de chorar, vale a pena.

Yolanda adverte, porém, que Caixa de Som-
bras tem um "altíssimo astral" e, depois dela.
Enriqucta Bricba, S2 anos. 78 dc trabalho, um
Molière, o único prêmio de sua carreira ganho
exatamente em São Paulo com a peça, conside-
ra-a uma grande lição de vida.

É um descaste emocional forte para todos os
atores, apaixonados pelo texto, pelo espetáculo.
Di Biasi, diretor, diz que o dilaceramento do
ator foi importante Ao dirigir Lilian Lemmertz,
Enriqueta Brieba. Beatriz Lvra, Ednei Giove-
nazzi, Yolanda Cardoso, Yvan Mesquita. Ró-
mulo Arantes, Marcus de Toledo e Marcus
Lima, pediu que todos se rtitregasscm som
poupar emoções.

O artista, o intelectual, enfrenta o pro-
blema da morte como qualquer um. E na peça o
autor fez questão de pôr cm cena trés doentes
terminais de classes sociais e econômicas distin-
tas. "de modo a evocar a sensação de que
ninguém está isento da morte".

Emílio di Biasi pediu ainda aos atores —
"dirigir é lidar com temperamento e emoções"
— que se entregassem de tal maneira que, ao
terminar o espetáculo e ganharem a sensação de
alivio e paz, a transmitissem para a platéia.

Ê quase uma terapia de grupo, a peça
pega a qualquer um de nós e ao publico, nos
envolve totalmente.

Di Biasi, paulista, carreira de ator iniciada
no Rio, em l%4. passagem pelo Oficina e
Grupo Decisão, estréia como diretor em Corde-
lia Brasil, também no Rio. várias fases de
trabalho — uma política, outra anárquica e a
atual, voltada para a discussão do homem fala
dc sua experiência ao assistir á peça em No»a
Iorque.

— Estava em casa de um amigo, sabia que
seria a última vez que me hospedava lá. porque
ele estava com uma doença incurável. A peça.
assistida por acaso, ofereceu tantas respostas as
minhas dúvidas e inquietações que resolvi ime-
diatamente montá-la no Brasil, no ano seguinte,
em 1978. Dai em diante, a minha postura diante
da vida mudou.

Caixa dt Sombras, cenários de Gianni Rat-
to, tem no palco três cabanas em uma especie de
clube de campo para os doentes e mais dois
ambientes — uma sala de visitas e uma cozinha.
Além de um espaço aberto onde sáo realizadas
as entrevistas, dando a idéia de ser um lugar
muito próximo á natureza, com iluminação, do
prdprio diretor, puxada para o azul e o verde.

A peça foi encenada seis meses em Sáo
Paulo, na FAAP — Fundação Armando Alvares
Penteado. 15 dias no Teatro Municipal e, sem-
pre adiada depois da excursão ao sul por com-
promissos assumidos pelos atores do núcleo
inicial (Yolanda Cardoso, Edney Giovanezzi e
Brieba). foi levada recentemente a Brasília,
Belo Horizonte, Goiânia e Vitória, para chegar
ao Rio com maior tranqüilidade.

Com estréia depois de amanhá, em duas
sessões plh e 22M0min) no Vilja-Lobos, a peça
será levada de quarta a sexta às 2lh e aos
domingos ás ISh e 2ih.
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loja» da Tapeçaria Lidei A rmipa da moda
para as *uas par^tles t<pn* padrws fantástico*
e core» qut você nunca sonhou. Abra os olhos
e venha ver de perto.
A Líder promete uma «urpesa especial que vai
deixa* a sua casa ainda mais linda Mas nào
comente por aí, afinal o segredo é a
alma do negócio.

VUICATEX

Abra os olhos c feche bota.
A Tapeçaria Lider lem
um segredo gostoso que vai
deixar sua casa mais linda»
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A COMPANHIA INDESEJÁVEL

AGORA 

vamos à lula — disse
Andréia, com voz dc comba-
te. Pegou da hula, que era
vasta, alastrada em duas pá-

ginas de tipo miúdo, com ilustrações. Sem
tempo a perder, procurou o essencial; dosa-
gem, e como preparar a isca. Espalhou pela
casa. do quarto de dormir até a área de
serviço, as pequenas porções de põ róseo
impregnadas em pedacinhos dc folhas de
chicória — ah, esperança! ah. incerteza!
porque Andréia confiava e descria ao mes-
mo tempo. Sua cabeça não sossegava, com o
pensamento de já não morar só, de ter uma
companhia que ela não convidara nem dese-
java — a mísera, assustadora, incontrolável
companhia de um rato mais ou menos invi-
sívei.

Suas noites eram povoadas de ratinhos
que bailavam sobre a escova de dentes ou se
escondiam no sutiã. Despencavam-se do
lustre, em brincadeira perversa, indo cair
dentro dos chinelos. E até no chuveiro eles
se mostravam, envolvidos em água. Andréia
tinha medo de dormir; passou a ter pesade-

±

los acordada. Um dia. abriu o livro de
Manuel Bandeira, poeta de sua devoção, e
um camundongo saltou do interior dele.
entre duas folhas. Será que Catitoline rc-
solve?

Andréia lera. afobada, que era preciso
insistir dc quatro a seis dias na aplicação; *>e
fosse o caso. ate 10. Pela manhã, passava cm
revista as porções, que diminuíam de tama-
nho. O ratinho cevava-se. Andréia. ao reno-
var as iscas, chegou a pensar que. no fundo,
estava criando e alimentando um rato, em
vez dc exterminá-lo. Era preciso ter paciên-
cia e persistência. No dia em que nenhuma
folha de chicória aparecesse mexida, a gucr-
ra estaria ganha.

O ratinho continuava circulando pelo
apartamento, circulando e comendo. Foram
dias penosos de incerteza, quando quem
menos ou nada comia era Andréia. receosa
de que, depois da refeição de Catitoline, o
danado fosse degustar sobremesa de queijo,
na mesa dc jantar. Todos os lugares, móveis,
vasilhas e utensílios da casa estavam sob
suspeita. Poluídos? Não poluídos? Quem

(II)

sabe! Na dúvida, tocava o mínimo possível
nos objetos. Com a ponta dos dedos.

As amigas, a quem Andréia contara o
problema, indagavam da evolução dos acon-
tccimentos. Aconselhavam dobrar, triplicar
a dose de Catitoline. Fazer novena para
Santa Ludvígia, protetora contra animais
daninhos. Recorrer à macumba do Morro
dos Cabritos. Contratar um segurança que
permanecesse indormido no interior do
apartamento. Apelar para o Figueiredo, por
que não? Tão fértil, a imaginação das pes-
soas!

Como é? O ratão está engordando
com as mordomias? — telefonou um amigo,
e Andréia desligou, indignada. É brincadei-
ra que se faça?

Pouco a pouco, as iscas foram se mos-
trando intactas. Assim ficaram durante cinco
dias. Tempo bastante para Andréia confiar
no veredito do porteiro:

Esse, nunca mais. Pode crer.
Nenhuma notícia do ratinho. Procura-

que-procura em toda parte, esconderijo,
ângulo, nada. Como podia desaparecer as-

sim'7 Por que o cadáver não ficara exposto,
ccrtificantc? Afinal, um ratoé um rato. não
uma abstração.

De qualquer maneira. Andréia dedicou
um pensamento de gratidão ao Catitoline,
veneno milagroso e sutil, lento e misterioso.
Leu com aprazimento a bula, antes percorri-
da de relance. A curiosidade a incitava; Por
que motivo o cadáver desaparecera?

A bula informou-lhe que o ratinho não
apodrecia nem cheirava mal porque se reco-
lhera ao lugar de origem e aí quedara morto,
mumificado. É das excelências de Catitoli-
ne: fulmina e impede o mau cheiro.

— Mas que é que ele tem de especial
para fazer a mumificaçáo? Que substancia
gostosa é essa, que mantém a gula do
ratinho durante tantos dias, sem provocar-
lhe eólicas c até o incitando a comer mais?

A 

bula copiosa e ilustrada respon-
deu. em exatas palavras, que o
elemento químico responsável
pela morte e pela conversão do

camundongo em múmia inodora era segredo
de fabricação, protegido pelas leis de pro-

priedade industrial, mantido nos últimos 15
anos pela multinacional proprietária da fór-
mula, bolada por eminente cientista holan-
dcs. especializado em raticídio. Quanto ao
sabor da comida, a bula riu e não escondeu

Ora. o ratinho não é levado pela
fome, mas pelo desejo sexual. A substancia
empregada proporciona-lhe grande prazer e
ate mesmo orgasmo. O camundongo morre
feliz, depois de uma temporada erótica da
maior intensidade. Não é o alimento que
move os bichos c tantos seres humanos, é o
sexo.

Vivendo e aprendendo, concluiu
Andréia, voltando á paz e á ventura de
morar sozinha. O que — acrescente-se —
não é sinônimo de viver sozinha.

p.S. — Mais uma ver, este cronista praticou o
exagero de fa«r anos. Por isto, amigos e leitores o
cercaram de provas de afeto que muito lhe tocaram
o coração. Na impossibilidade de faré-l-o direta-
mente a todos, manifesta aqui o seu comovido
agradecimento.

C.D.A
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SHOW/ "JUBILEU DE WALDEMAR HENRIQUE"

SINCERA HOMENAGEM

Diana Aragão

PARA 

comemorar os 50 anos de vida
artística do compositor paraense Walde-
mar Henrique, a Sala Funarte-Sidnev
Miller estreou na terça-feira o belo espe-

táculo reunindo a cantora Mana Lúcia Godoy, o
conjunto Viva Voz e a pianista Maria Lúcia Pinho,
com direção dc Ricardo Cravo Albin. Durante a
uma hora de duração do sho», contando com a
presença do homenageado na platéia, os artistas
realizam um espetáculo onde a emoção é seu ponto
forte.

F.moçáo proporcionada, principalmente, pelo
canto de Maria Lúcia Godoy nas interpretações de
Minha Terra c Essa Nega Fuíô, além dc Tamba-Tajá
que, antes dc ser divulgada por Fafá de Belém,
conterrânea do compositor, já havia recebido uma
gravação da soprano. Os jovens integrantes do Viva
Voz — An. André, David, Belva e Soraya — que já
se apresentaram em outras ocasiões ao lado de
Maria Lúcia Godoy também se exibem muito bem.
tanto na parte vocal como no instrumental. Instru-
mental que ainda conta com a brilhante participação
do piano dc Maria Lúcia Pinho.

Espetáculo simples que corre no ritmo exato
imprimido por Ricardo Cravo Albin, também o
responsável pela iluminação que. dentro dos parcos
recursos da Funarte. deu o clima para as canções de
Waldemar Henrique, assim como a singela cenogra-
fia de Germano Blum criada em cima de folhas de
jornais. Clima sugerindo a Amazônia de Waldemar
Henrique que nos trazem dc volta o Curupira,
llrapurú, Cobra Grande, o Boi-Bumbá. figuras e
mitos do nosso folclore tão bem pesquisado por

A voz de Maria Lúcia Godoy homenageia
Waldemar Henrique no shoiv da Funarte

Waldemar Henrique, que tem sua obra registrada
através do livro de Claver Filho, editado pela
própria Funarte.

Desde o seu começo (poderia até durar mais de
uma hora) o sbow aberto pelo Viva Voz com o Trem
de Alagoas, em parceria com Ascenso Ferreira,
cantando "o vou danado pra Catende", é bonito e

emocionante, reforçado pela forte presença de Ma-
ria Lúcia Godoy desde a Senhora Dona Sincha.
parceria com Gastão Vieira, até Abalauaii Mas que
iem realmente um dos seus momentos mais lindos
quando ela canta Essa Neg» Fulô, musicslização do
poema de Jorge de Lima. É, enfim, espetáculo que
não pode deixar de ser visto, nesta sincera homena-
gem a Waldemar Henrique.

DISCOS/ pintando o oito"

MORAES MOREIRA COM HUMOR E CARNAVAL
Luiz Morier

Tárik de Souza

S

E Moraes Moreira não foi o inventor do
carnaval para a juventude cabeluda, pelo
menos andou perto. Emergente astro dc
um período onde imperavam as guitarras

("tocar samba, frevo e chonnho era caretíssimo"),
Moraes c o grupo Novos Baianos (de onde também
saíram Pepeu, Baby Consuelo, Paulinho Boca de
Cantor e o conjunto A Cor do Som) aos poucos
sedimentaram o que o jornalista Júlio Barroso (atual
lidei da Gang 90 e Absurdetes) denominou Música
Pra Pular Brasileira

Mas no Brasil "rótulo musical é como sarampo,
pega e espalha". Moraes ficou sendo o eletrizador-
mor da juventude, banido de teatros como o Castro
Alves (Salvador) ou o José de Alencar (Fortaleza),
por deixar atrás de seus shows um rastro de cadeiras
pisoteadas pelos foliòes extemporâneos. Várias ve-
zes recebeu protesto das próprias platéias dos shows
quando resolvia cantar músicas mais lentas. Por isso
seu disco passado. Coisa Acesa (a despeito do título,
um tanto morno em relação a fogueira dos anteno-
res) teve menor repercussão. E na contracapa do
recém-lançado Pintando o Oito. o cantor, composi-
tor e violonista aparece em movimento, enquanto
deixa cair. no caminho, as capas de seus LPs
passados..

P*'

Euforia e brincadeiras no novo
disco de Moraes Moreira

ELIZETH

M

Logo de saída ele produz um choque para os
que- acostumaram a ligar seu disco na imediata
tomada da pista de danças. Sonhei que estava em
Portugal, a primeira música, é um dolente fado, com
as armadilhas poéticas características do autor; "E
encontrei o poeta em Pessoa / a lua mingua c a
língua lusitana". Dc letra curta, o fado é conciso e
provocante. Moraes não descarta a esperança de
que pegue no carnaval. (Ele foi o campeão da folia
dc 82, revertendo a liderança de sambas-enredo e
marchinhas, com o frevo Festa do Interior). De
qualquer maneira, a marcha frevo não foi esquecida
nas também curtas e grossas, Oi Tentação e Todo
Mundo Quer

Dessa vez, Moraes também investe no samba
de breque (Minhas Férias com o Fantasma), num
humor quadnntzado, em parceria com Evandro"Blitz" Mesquita. Espalba-se. num mal ajambrado
Quizuraba no Samba, para recuperar-se na afro-
litúrgica Oxalá, cm parceria com o poeta Paulo
Leminski. com quem também escreveu a energética
Teu Cabelo: "Essa eletricidade / pelo fio do pelo i
novelo e vaidade".

A paixão aibro-negra (Saudades do Galinho)
ou a baianidade bem capturada pelo ex-tropicahsta
José Carlos Capinam (Um Baiano em Paris) consti-
tuem outros flagrantes nítidos deste LP despreten-
cioso e acima de tudo bem-humorado.
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TRINTA ANOS DE

PETROBRÁS E DE ARTE

BRASILEIRA

COMEMORANDO 

os 30 anos
de criação, a Petrobrás inaugu-
ra hoje às 17h30min. no hall do
edifício-sede a Exposição Bre-

ve Roteiro das Artes Plásticas no Brasil,
na década dc 50 até os nossos dias,
reunindo 50 trabalhos de artistas brasilei-
ros (gravura, desenho, pintura, escultura
e montagens). As obras, orçadas em
cerca de CrS 200 milhões (para fins de
seguro), foram emprestadas pelo Museu
Nacional de Belas-Artes. colecionadores
particulares, galerias e artistas.

A mostra, coordenada por Geraldo
Edson de Andrade, retrata o panoramaartístico da arte brasileira nos últimos 30
anos, numa espécie de resumo que tem
como ponto de partida a 1 Bienal de São
Paulo (1951), quando o país entrou era
contato efetivo com as varias linguagens
artísticas então em voga, como o abstra-
cionismo geométrico que influenciaria to-
da uma geração dc artistas brasileiros.

A década de 50 foi particularmen-
te profícua e estimulante para as artes
plásticas — explica Geraldo. — Em 1953,
quando a Bienal de São Paulo foi inaugu-
rada. mostrando Guernica de Picasso, um
marco histórico, Di Cavalcanti e Volpi
conquistaram o prêmio de melhor pintor
nacional, ex-aequo, tendo sido distingui-
dos também Lívio Abramo (gravura),
Bruno Giorgio (escultura) e Arnaldo Pe-
drosa d'Horta (desenho).

Essa Bienal faria surgir, em São Pau-
lo, um movimento de vanguarda em
torno da arte concreta, motivado pela
premiação da obra do suíço Max Bill,
Inidade Tripartida (Io Prêmio Interna-
cional de Escultura), que daria origem
aos grupos Ruptura (paulista) e Frente
(carioca):

Max Bill denomina arte concreta
as obras de arte criadas segundo uma
técnica a lei que lhes são inteiramente
próprias — sem se apoiarem exterior-
mente na natureza sensível ou na trans-
formação desta, isto é, sem intervenção
de um processo de abstração. Era uma
concepção estética nova, de impacto se-
melhante às diretrizes impostas pela Se-
mana de Arte Moderna de 1922.

Na mostra, há quadros de Di Cavai-
canti (Os Ciganos), Portinari (Menino de
Brodósqui), Volpi e Scliar. que fazem
nane do Núcleo de 50; Fayga Ostrower,
Mabe, lberê Camargo. Anna Letvcía e
Rubens Valentim, dõ Núcleo de 60: João
Câmara, Siron Franco, Adriano de Aaui-
no e Ascânio MMM, do Núcleo de 70; e
Maurício Bentes, Luiz Pizarro e Bene-
vente, do Núcleo de 80:

— É a partir da década de S0 que
começam se definir os novos rumos dos
nossos artistas, principalmente jovens,
atuantes em todo o pais, com predomi-
nãncia para a volta ã figuração e ao
abstracionismo, um percurso já assegura-
do. que representa o futuro das artes no
Brasil — uiz Geraldo.

.A.

exposição, aberta ao público
diariamente das Sh às
17h30min (menos sábados,
domingos e feriados), mostra

ainda o desenvolvimento da gravura a
partir da década de 60. momento impor-
tante para a projeção de artistas como
Edith Behring e Marcelo Grassman, e dá
enfase ao trabalho de artistas regionais
que se firmaram nacionalmente, fora do
eixo Rio-São Paulo, como Humberto
Espíndola (Mato Grosso) e João Câmara
(Pernambuco). Presente também a obra
de Germano Blum. que renovou a ceno-
grafia, numa fusão de artes plásticas com
teatro, na peça O Último Carro, de João
das Neves, conquistando em 1976 o Pré-
mio Moliére. cm 1977 o Prêmio Bienal de
São Paulo e. em 1979, a Menção Honrosa
na Quadrienal de Praga.

O Breve Roteiro das Artes Plásticas
no Brasil, inaugurada pela mulher do
presidente da Petrobrás. dona Lucy Ue-
kl, é uma homenagem à arte brasileira,
sem a pretensão, porém, de ser abran-
gente.

É um resumo, cuja maior importàn-
cia decorre do apoio que as empresas
privadas vêm dando à arte brasileira,
homenageando artistas já consagrados e

idestacando novos valores.
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Na íntegra

A Taxa Rodoviária Única do ano que
vem promete vir corrigida de acordo
com os índices da inflação.

Sem o expurgo, evidentemente.
m m m

Despachos internos

Anteontem, em Brasília, as agendas

dos Ministros de Estado conseguiram
uma unanimidade até então não atingida
— todas, mas rigorosamente todas, re-
gistravam como compromissos apenas
despachos internos.

Para bom entendedor, despachos in-
ternos significa não haver expediente.

Os despachos às vezes são tão internos
que os Ministros nem ao menos perma-
necetn em Brasília.

APELIDO
O balão-sonda que andou sobre-

voando o Rio nos últimos dias já
ganhou um nome, atribuído pelos
cariocas — Inflação.

Sobe, sobe e ninguém sabe

quando vai descer.

Sondagem

Não será surpresa se num futuro pró-
ximo as apurações dos resultados da
Loto vierem a ser feitas pela Proconsult.

A empresa andou sondando a Caixa
Econômica Federal com vistas a um
contrato para a realização do trabalho.

Pelos antecedentes que não a reco-

tnendam em absoluto, seria um risco
calculado da Caixa aceitar o negócio
com a empresa de consultoria, principal-
mente agora que a Quina está acumulada
em mais de 1 bi.

RODA-VTVÀ

Sob o patrocínio do Ministério das
Relações Exteriores da França c do
estilista Picrrc Cardin, chega sábado
ao Rio o Bailei de Rennes, que se
apresentará de 8 a 13 no Municipal.

No almoço da pérgula do Copa
ontem as Sras Claudine de Castro e
Lúcia de Biase, mais o Sr Paulo Reis.

Estava sortida a freqüência do
Fiorentino na véspera do feriado.
Lado a lado, cm mesas separadas, o
ex-Govcrnador Antonio Carlos Ma-
galhães c o economista Celso Fur-
tado.

Os Cônsules da Espanha estào eon-
vidando os amigos para um copo de
vinho durante a Feira da Providèn-
cia, pois estarão à frente da barraca
de seu pais.

Lúcia Almeida Braga embarca
amanhã para Nova Iorque. Vai pas-
sar uns dias com a mãe, Sra Vivi
Nabuco.

Caetano Veloso, atração de um dos
próximos programas Bar Academia,
da TV Manchete, vai acumular fun-
çòes: além de estrelar o special, vai
dirigir e editar o espetáculo.

Marco Rica está convidando para
a inauguração de sua boutique junto
com uma loja de haute couture, dia
15, no Fórum Ipanema.

Embarcou ontem de volta para os
Estados Unidos, onde reside, o vio-
loncelista Cláudio Jaffé.

Ipanema ganha na próxima sema-
na mais um espaço para jazz: o
Mistura Fina de Ipanema abre cm
seu segundo andar o seu Studio, com
música a cargo de Márcio Montar-
royos c ambientação assinada a qua-
tro mãos pelos artistas plásticos An-
gelo de Aquino e Teresa Simões.

A Pit's Pad, leia-se Carmem e José
Alberto Gueiros, recebeu ontem a
visita do presidente do BNH, José
Lopes de Oliveira.

O último dos arcos da Lapa está
abrigando agora um restaurante c
bar — Arco da Velha — que preten-
dc levar de volta ao bairro a boêmia
carioca.

Zozimo

Rubens Mont«iro

As Sras Angela Mallmann e EVinha Monteiro de Carvalho em
recente e elegante acontecimento social

Noite cheia
— Não há crise que resista a um feriado

ns dia seguinte.
A afirmação é de um empresário da noite,

que vinha enfrentando nas últimas semanas
uma maré vazante no movimento dc seu
nightclub, até então sem precedentes

Anteontem, para surpresa'sua — c. dc
resto, dc todos os donos dc casas noturnas do
Rio — foi obrigado a fechar a |x>rta dc sua
casa, pois não havia mais espaço útil sequer
para uma mosca.

MAIS UM
A abertura oficial do carnaval carioca, n

Baile (lo Pào de Açúcar, não movimentará mais
sozinha a sexta-feira.

Vai dividir a data com o Baile do Champag-
ne, que Humberto Saade promoverá nos salões
do Monte Lfbano.

Apesar da inflação de festas, em sc tratando
de baile de carnaval ha sempre lugar para mais

Correndo por fora
Apesar do mau humor do presidente >

do PMDB, Ulysses Guimarães, desde ,
que soube da decisão da maioria da i
bancada do PTB de votar favorável- !
mente ao Decreto-Lei 2.065, as rela-t
çòes da Deputada Ivete Vargas com a ,
Oposição continuam boas.

D Ivete, porém, mantém o firme I
propósito de levar às últimas conse-
qüências sua aproximação com o Go*.
ver no, de olho no Ministério da Agri-
cultura e em postos menores da admi-
nistração federal.

Prova disso é o seu encontro com o
líder Nelson Marchezan, em São Pau-
lo, domingo. Um dia após a reunião
do Diretório Nacional do PTB que vai
celebrar o apoio petebista ao 2.065.

D Ivete poderá, até mesmo, obter do
PDS o que o PMDB sonha há tempos
e não alcança: a autonomia das capi-
tais para eleger seta Prefeitos.

Previsões amargas
Sc os comerciantes derramaram lágrimas

amargas no Natal do ano passado, quando
as vendas andaram quase 40% mais baixas
do que as do ano anterior, que sc preparem
para o fim do ano.

As estimativas da Federação do Cornér-
cio de São Paulo e da Associação Comercial
do Rio são extremamente pessimistas: lá, as
expectativas são dc que neste Natal as
vendas caiam 50% cm relação ao ano passa-
do; aqui, Estado da fartura c da opulência,
elas deverão ser apenas 35% menores do
que as dc 82.

Quaisquer que sejam os resultados, e por
melhores que cies venham a ser, uma coisa é
certa: nunca antes, cm tempo algum, se terá
vendido tão pouco quanto cm dezembro dc
83.

BR

DE PASSAGEM
Vem ao Rio em março um dos maiores

nomes do show-business internacional —
Elton John.

Canta no Maracanãzinho antes dr seguir
para São Paulo, e de lá para Buenos Aires.

Esta será a tournée mais longa já feita por
um artista pop: vai durar seis meses, come-
çando em janeiro nos Estados Unidos e
terminando em junho no Japão.

¦ a

REPETECO
O violoncelista brasileiro Antonio

Menezes foi convidado de novo pela
Deutsche Grammophon para gravar,
com von Karajan, o Dom Quixote, de
Strauss.

Menezes vai aparecer na etiqueta pe-
la segunda vez: ano passado gravou com
Anne-Sophie Mutter e o mesmo Kara-
an o Concerto Duplo, de Brahms, que
he valeu dois prêmios internacionais.

O próximo passo, que não deverá
demorar muito, será sua contratação
exclusiva pela DG, que vem a ser a mais
importante etiqueta de música clássica
do mundo.

Zózimo liarrnzo do Amaral
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Audrey Hepburn
e George
Peppard
tomavam seu
breakfust em
frente à Tiffany's
no filme
Bonequinha de
Luxo nos anos
60. Hoje, mais
popularizada
depois de ter sido
vendida à Avon,
a famosa
joalheria continua
a exibir peças
[assinadas, mas
também outros
produtos mais
baratos
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A TIFFANY'S,

COMPRADA PELA AVON

NÃO É MAIS AQUELA

Fritz Utzeri

NOVA 

Iorque — Até recentemente um dos itens dc
inconfundível status em Nova Iorque era entrar na
Tíffanv'* subir ao segundo andar, escolher demora-
damente uma pedra, uma jóia, uma pe<;a de prataria

ou cristal, assinar displicentemente a nota e sair invariavelmente
para uma grande limousine estacionada em frente a loja, na
Quinta Avenida.

Uma das coisas que mais caracterizam a pequena classe
média, nos Lstados Unidos ou no Brasil, c"a vendedora da Avon,
que com seus catálogos vai dc porta em poria oferecendo
perfumes e cremes de beleza a geralmente ocupadas donas-de-
casa. ir. possível misturar a Tiftany's com a Avon? A pergunta está
no ar desde 1979, quando a Avon, um gigante do mercado de
cosméticos, com um movimento de 3 bilhões dc dólares, num
gesto de "novo rico", comprou a TiffanvY Desde entáo muitas
soclalltes tém torcido o nariz e desertado da loja sob o argumento
de que ela não é mais a mesma.

O pedaço da Quinta Avenida, esquina da Rua 57, onde fica a
Tiffany's é um dos pontos dc comércio mais caros do planeta. A
começar pela própria joalheria, pela Bcrgdorf Goodman, pelas
lojas da recém-inaugurada Trump Tower, por boutiques com
nomes de inconfundível pcdigrtt, como Cartier. Gucci e outros
ainda mais finos como a Van Clcef e Arpeis, onde (na Europa) a
imperatriz Josefina comprava suas jóias e assinava a nota para seu
marido (Napoleào) pagar.

Até loja de brinquedos no pedaço (fora os hotéis como o
Plaza e o Picrrc) é chique. Basta ver a F.A.O. Schwartz. onde em
dois andares há tudo o que encanta crianças (e adultos) a um
preço bem acima dos encontrados cm lugares mais plebeus. Mas é
a Tiffany's, com suas pequenas vitrines, sempre com jóias de
desenho exclusivo e em pequenos cenários em miniatura, de
beJissimo gosto, que há 146 anos significa apenas uma coisa:
classe

Muitos podiam, até, como Audrey Hepburn, no filme Bone-
qulnh« de Luxo, sonhar com as vitrines da TiffanyY Qualquer um
pode entrar no grande salão da lnja com suas paredes de mármore
e andar à volta de balcócs, onde jóias e mais jóias sáo exibidas
sobriamente No segundo e terceiro andares a milionária que já
tem tudo pode ainda achar uma frigideira de prata ou um prato
chinês para o pequinés de estimação, sempre attndida por um
vendedor atencioso que sabe seus gostos e lembra-se sempre do
que combina com o que.

Com a chegada da Avon, o sonho em pane acabou. Para
quem podia, abrir uma caixa de presentes da Tiffany's é (ou era,
segundo os mais exigentes) algo que quase todos fazem com
emoção. Afinal, lá dentro pode estar uma peça desenhada por
£bsa Peretti, Angela Cummings ou Paloma Picasso. Pois bem,
Angela Cummings (que vendeu !2 milhões em jóias no ano

ESTOFADOR
Reformamos o fabricamos qualquer tipo ou
modelo. Especialistas em CAPTONEE e
obras de REQUINTE finíssimo acabamento

Te».: 284-7175 Sr. Penido
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DR. CAMPOS DE REZENDE CRM 5? 080IP 9

HOME OP ATIA
Moléstia dos Olhos-Oculos- Cirurgia Ocular

Rua Visconde Inhaúma. 134- 18° - 233-8775

passado) resolveu atravessar a rua e mudar-se para a Bcrgdoif
Goodman, a "loja dc departamentos" do pessoal que só compra
chocolates na Gódiva (é ver para crer). Assim, a Tiffanv's não
tetá mais a partir dc janeiro suas jóias dc fino traço, inspiradas em
conchas do mar, borboletas e folhas de outono.

Elsa Peretti continua, mas não atenderá ao pedido da Avon
dc fazer desenhos exclusivos a cada estação "É impossível (azé-
lo, não é o meu modo dc trabalhar", fulminou. Os clientes dc
"sangue azul" também reclamam. Afinal agora já não basta
assinar o nome. Como qualquer pessoa, eles — se quiserem
continuar tendo crédito — tém que preencher uma ficha para
candidatar-sc a um cartão da loja, que está abrindo filiais e
pretende expandir-se à razão dc uma ou duas novas Tiftany s a
cada ano.

O fato é que a Avon está tentando popularizar a Tiffanv'J,
mas gostaria dc íazé-lo mantendo a imagem dc "exclusividade"
da loja. O problema é que é difícil manter a tradição vendendo
artigos de couro, relógios de 175 dólares e relançando, a preço
baixo, edições de louças c talheres "clássicos". Além disso, a loja
passou a fazer promoções com a cadeia Shcraton, o que,
positivamente, a afasta do Pla/a. "Eles estáo deixando o ramo das
carruagens" (referencia ao comércio elegante), disse ao Wall
Street Journal, Norman Reynolds, Chefe do Departamento de
Crédito da Tiffany por 15 anos. Ele saiu da loja frustftdo pela
perda dc identidade que — segundo ele — começa a desenh.ir-se.

Os problemas da companhia vieram à tona cm 81 com a saída
dos dois principais executivos da companhia, Walter Howing e
Henry Platt, tataraneto do fundador da loja, Charles L. Tiffany.
Foi Platt quem trouxe para a Quinta Avenida Angela Cummings,
Elsa Peretti e Paloma Picasso. Era ele quem decidia, pelo
telefone, quem tinha pedigree para ter crédito na Tifíany's. Nem
todos gostavam dele, mas indiscutivelmente a coisa tinha estilo.

Os novos donos desmentem a queda de classe. "Afinal a
Tiffany's tem vendido durante muitos anos copos a 7 dólares e 50
e ninguém lembrou-se de reclamar" diz o diretor de desenho da
loja. John Loring, que afirma não ver nada de errado cm querer
que mais pessoas tenham acesso às coisas boas da vida." Ele está
certo, mas o problema é que num mercado como o americano
sempre .haverá lugar para aqueles que pensam exatamente o
oposto. As vendas tém subido muito, no ano passado Tilfany s
lucrou 6,7 milhões de dólares num total de vendas de 115 milhões.
Em 78, antes de ser comprada pela Avon, ela vendeu 71 milhões,
mas lucrou 12,6 milhões de dólares.

A diferença deve-se ao aumento de investimentos na empresa
e à elevação dos custos operacionais. "Afinal, na era do compu-
tador náo se pode mais administrar isso aqui escriturando a penadc ganso", disse um executivo que aposta no futuro da Tiffany's.
Mas o fascínio da joalheira parecia combinar melhor com os
tempos mais personalizados da pena de ganso (c que parecem
definitivamente sepultados) do que com a do computador.
Naquele tempo náo sumiam coisas como agora, ou sc sumissem
ninguém cometeria a desclegáncia de revistar vendedores ou
submeté-los a detectorcs dc mentiras, nem havia seguranças
examinando as vitrines tão ostensivamente

— Disgustlng — deve estar dizendo o velho Charles Titanny.
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CINEMA

O Cincclubc Zen> i)a
Faculdade de

Comunicação e Turismo
Hélio Alonso estará
apresentado hoje,

excepcionalmente, o filme
Lu/es da Cidade, de

Chaplin.

ESTRÉIAS
o REI DA COMÉDIA tTh» King ot Corrudyl .10 M>" n•corsese. Com flobe't de N*fO. Jerry í.ewit. Dtahnne
Abbott Sareh B«rn*ard e Ed H#rt<hy Palédo-2 (Rua do
"asse-o 38 - 240fib41l 14h I6hí0r..n. IBMOmm.
21* Carioca iRua Conde de Bon*m, 330 —~ 228-6178»
do 2* a <5* do 6* a domingo. è* I4h 16*20rmn.
it?*40m>r> 21* 5* fts I4h. 16b20mm. 18*40mm Carv-
ao (Av Copacabana, 1 326 — 227-3544) Studio
Palaeandu <Rua Senado' Veryue^o. 35 — 265-4653)
14h30n«i, IShSOnWV 19M0mm 21h30nvn (16 anosi

Um aspirante a comediante aonha em ser o rei
de comedia a participar do programa da talevisfto de
Jerry Langford (vivido por Jerry Lewi»), considerado
o maior programa cômico Ma* Jerry náo quer
permitir que um outro toma tua coroa a começa
ume trema da bastidore* entre oi dois Produçáo
americana
PERDOA-ME POR ME TRAlRES lBf»S'l*'rOl. a- Bru
CNKÍ«a« Com Vera Fisc*e< Nuno Lea'' Ma-a Rubens
Corroa t*d«a Brond' Zaire Zambefò e Hennette Mon-
neeu Madureíre-1 <«ue Dsgmer de Fornece. 54 — 3(J0-
2338* Palácio (Campo Grande) ií>*. 17h, 19*. 21*
América (flua Conde de Bonfim 334 — 264-426).
Palácio-1 iRua do Passe>o 38 — 240-6541) 13K30mtn*5h30m.n 17*3í>mtn líi*30min 21*30min Opera 2
(Praia oe Botafogo 340 — 266 2545). Lebkm-2 iAv,
Aiauüo m> Paiva. 391 - 239 KW8 Rlan IAv AtUntrca.
2 964 — 236-6114' Sio Lu»e-1 (Rua do Catete, 30 ' —
285 2296- Berre-2 (Av das Améncas, 4 666 — 325-
M871 He lOh 18n ?0h ?2h (18 anesi

Hntòria de amor, peixèo, ciúme. ódio e vtnQan-
ça, beeeada em peça de Nélaon Rodriguei Um
mando superciurnento deaconfia da mulher e, louco
pela desconfiança. pede pare »er internado A filhe
do catei, que vtve com o no. eceba tendo induíide e
trabalhar num borda"
DRAMAT1CA TRAVESSIA (Nlghl Crooolnfll 00 0«l
b«?t Mann Com John Hurt Jane Alexandet Douq
Mckeon Keit* McKeone Beau Bndges ôpere-1 (Praia
do Bolaloao 340 -- 260 2M5Í Cop»e»b»n» (Av
Copacabana 801 — 255-0953) 15* 17hl0mtn.
I9*20mm. 21h30mrn Tl|uca-Palace-2 (Rua Conde oe
Bonfim 214 — 2284610! 14*30min. I6h40mm.
18h50mm, 21* (L«vrel

Ht»t0rie roel de duet família» alemãs do ledo
orientei que tentem ume fuga pere o ledo ocidentel
voando em um baláo Depois do vário* problema* e
dificuldade» ei«s conaeQuem. finelmente, empreen-
der a viagem Produçèo emencene de Welt Disney.
BACANAL DE COLEGIAIS (BrMIlíirol de Ju»n B»jOn
Com Tony Cassab. Rosa Mana Pestana ^ava Fatoon
Vitória (Rua Senador Dantas. 45 -- 220-1783) 2*. 3*. 5*
e6» As I2n. 13h30mir\. 15h. 16h30mm. 18*. 19h30m»n,
21 h 4a sábado # domir-jgc âs 13h30mm. 15h,
16h30mm. 18* 19h30m«n, 21h Aator (Rua M«rwilro
fcdg«r Romero. 236 — 390-2036: Ramoe 'Rua Leopokl»-
n» Heço. 62 — 240-e?8í-> 161. 16130m,n. 18íl.
19h30m»n, 21h Scele (Prata de Botafogo. 3201.
15h30mm 17*. 18h30mm, 20h, 21h30min (18 #rx>5)

Pornochancfieda

CONTINUAÇÕES
SUPERMAN Itt (Supormon llll 0<l R«t->vil Loslot Com
Chn5top*er Rwvu Richerd Pryor. Jack e Cooper Ma?c
McCfure e Annette O Too'e Sào Lule-2 'flua do Catete.
307 — 285 2296). Ro*l (Av Copacabana, 945 — 236
6245) Bert»«3 (Av das Amédcei. 4 666 — 325-6487',
Verveze (Av Panteur. 184 — 295-8349), TIJuee iRua
Conde ae Bonfim 422 - 268 0790 Comodoro !Pue
Híddock Lobo. 145—264-2025) '4ti 16tU0"iio. 19h.
21h30m(o Odeon (Praça Mehetme Gand*'. 2 —• 220
3835), tmperatof (Rua Dtes da Cfux. 170 — 249 7982).
Madurelra-2 (Rua Dagmer oa Fonseca. 54 ~ 390-
2338), Olerie (Rue U-anos 1 474 — 230 26661
l3*30mm 16*. 18*30mtn 21 h Leblon-1 '.Av Ateui*o
09 P#i\n 391 — 239 M48I a» ?' • *' • 0» 8* •
dom»ngo, 14h, 16h30mtn. 19*. 21*30m»n 5* 45 14n.
16h30mm. 19* Cdp«as dub»adaa r>os onemes 5éo Lute-
2 Lablon-1 Comodoro Imperetor Madurelre-2 e
Oferte Cdp<a em ?0mm nos cinemas Roíri e Tljuca
Côpíe em dolby-ctereo no eme me Odeon (Livre)

Continuação de» aventura* do «uper-herôi eme-
ncano populeniedo pela* hittôrie* em quedrinho*
Neste nove eventura ele tem que enfrentar um
computador criminoso e serviço de um magnate
megeiômano, que pretende dommer o mundo Pro-
duçfto amencene

Um profe**or universitário, casado com uma
editora Uierérü. f.ce saberx)o da mole da ume
rrum»r com > qu»; nvoi» um filho. Ao,!'««t o
para junfo de »u* femiíie ecabe criando um confl-to
com as fiihe* d« seu »eçundo cesemento Produçèo
em«r»cana
AVENTUREIROS DO TEMPO (Tlm. B»ndiUl d» T»"V
G»«>am Com John Cieese Sean Conne^ 5*eHey Ou
v'»5! Kalhenne Heimo^ ien Ho?^. e Raiph R>rha»cison
Coral IP-»* 0» Boutogo 3161 U»30m,n igníOfWi.
I9*10m»n, 2lh30mtr (14 a«x»t

Um garoto de 11 enos. er^ plena era eieir&mce
rea''/a ume viagem eo lempo etrevá* dos »on*o*.
presenc«endo • cempenhe oe Nepolaéo. o remo da
«ob«n Hood. e antiga Grec>e e e viagem fatídica do
Titenic Produçèo 'ngiese
PARAMYBA. MULHER MACHO IBt»s.l«.'0 00 T,fu>a
Vamasafc' Com Unia Alves CWudw Mario a AWmor
C^»oa» liòo-1 iPf»'e do Flamengo 72! 14n50m.n
ien30mn, lenlOmin 19n60miri ?!h.30m.n 116 «noM

O filme conta a estória de Aneyde Bs^i/, que
vive em 1930, um amor avançado demei* peTi a
ápoca com o advogado Joào Denta*, assassino de
Joáo Pessoa Premiado nos festival* de Csrtagena
(mei*or direçloi e BierriU (melhor filme)
RETRATOS DA VIDA (LM Uni *t U» Aulr») '1*
Cleude Letouch Com Roben Hosse-n Nw^oíe Ga'ca
Brxini fpanema (Rui Visconde de P-ra|â. 371 — 521-
4690' I4h20rrvn. !7M0mir> 2!h H4 «no?'

Drama* familiares envolvendo o* membro* de
quatro tomiliit do 1938 • 1980 Produçío (roncos»
JANETE (Broviorot Cvco Boielho Com Ncs Man
nefl< Uifien Lemmertj Fiév*o Guamten luií A^manoo
Queiroz CWud«o Mar»t>©rtt. o léba Aò»amo Clnema-3
(Rua Conde de Bonfim. 229 — ?34-1058i 14n,
15*50mm I7*40m»n 19*30m{n. 21h20rrvn (18 «nor;

Aventura* e deeventures de ume jovem prost"
tute de cidade de Sèo Paulo, sua passegem j>eta
Cese de Detençèo sues tentativas de fuga e finei-
mente sua vida como trapensta de um circo pelo
interior do Brasil

REAPRESENT AÇÕES
DERSU UZALA (Dorou UtmHI ar Akü» («roa»!
Com Youli Solomtne e M§Kim« Mouniouk. Clnama t
(Av er#oo Junte. 281) 15h30m«n. 10nt5mm 21*
(Lrvre)Baseado no livro de Vladimtr Klavdievitr.h Ar*e
ntev e genhador do Oscar de Melhor Filme Estran-
geiro de 1976 0 filme, com fotogrefia da Takao
Satto (o me*mo fotôgrefo de Dodeekeden) conte a
histône de um exploredor e um guia em missèo de
reconhecimento na Rússia r>o início do século, mos-
trando O confronto entre e comunhão com a neture-
/a (Dersu. o caçador) e a civiiueçlo (Ar*aniev, o
cartógrafo)
E T - O EXTRATERRESTRE EM SUA AVENTURA
NA TERRA (fc T — The Extra-Terresu»»)in Hís Advenfu
re on Eert*). de Steven So^elberg Com Doe WaHace
Henry Ternas Peier Coyote. Roben McNeughton «
D'ew Mar^more Brístol «Av Mirustro Edgar Rcmero
460 — 3914822,' I4h30rrnn. 16h40nvn. I8h50min.
21* (Livre)

O filme narra a história de um ter e*pecie« que ?
deixado na Terra por descuido e t encontrado por
um garoto de 10 enos. com quem mentem uma
terna amizade, até que consegue votar para sua
case. e 3 milhões do anos lui da 1e'ra. Produçéo
amencene.
RTZCAFWALDO IFitícerrekfo) oe Warner Herrog
Com Klaus Kmski. Cláudia Card»na>e. José Le^vgov
G'ande Oleto e Milton Nesomento Studlo-Saumont-
Catete iRua do Catete. 228 — 205 7194). 14rvS5mm.
18*. 21*15mtn (Livrei

Numa cidade situada na Amazônia peruana, r>o
inicio do século um baréo da borracha irlandês.
Brian Sweenev Fitzgereld. tem um projeto fentésti
co reunir Enrico Caruso e Sarnh Barnherdt na
floresta amazônica pare c«leb'er Verdi A fim de
obter fundo*, ele decide explorar um imenso territo
no de difícil ace*so Produçéo franco alemá
FANTASIA (Fantasy) des«n*o ammedo de Walt D<a
ney D»reçéo de Joe Grant e Huemo' Lido-2 ,p'.<*a
do Flamengo 72) 14h30min, 16f»50m<n 19*10m.«
2l*30mm iLivre!

Desenno animado smcroni/ado com mu*-ca*
clássica* de Bách, TcheikovsicY. Stravinskv. Beetho-
ven e outro* Execuçáo pele Orquestra Sinfônica de
Filedéffia, *ob a regência da Leopoid Stokowsk>
Produçáo amencana
O ULTIMO METRÔ (La Dernler Metro) Je Fra'>ç.ü:S
Tru?faut Com Catnenrvfj Deneuve Gcard Depard»e'.i.
Jean Po»'et. He<ní Bennent a Ancrea Ferreo' Cândido
Mendes (Rua Joana AngèWca. 63 — 267 7096i 14r.
16h30m n 19n. 21 h30mm *14 ano*jPari* sob a ocupaçáo nazi*ta, 1942 Manon
Stemer assume a direçáo do Teatro de Montmertre
enquanto *eu mando, o autor e diretor Lucas Stei
ner. perseguido pelos elemáe*. pessa a viver cfan-
destinamente no subaolo do teatro

iAv Cooeoabene 360 - 237 9932' Coper-TÍ{uce *Ru»
Condi» de Bonfim. 615? 3*. 4* sábado e domingo **^ 3h30mm. 15H3Chrwn, 17 h30mm ?* 5* o 6*
1&h30m«n. 17h30m-n. iL'yre'!

Pnmeira aventura de HarWa o fu*ca 'nteiiger^a
* com vontade proprie Produçáo americana Co-
média
ARAPUCA DO SEXO iB'av> 'Ci de Atides Caveráén
Com Fernanda Maoef*áes V'ima Vrtt», Azedes Ca.e'«en
e Cuberos Neto Orty (flua Atc«*x>r.i Gw»^at>ara 2li 2*
3*. 5* e 6*. è» 10*30m<n. l?h10m^. I3*50m «.
15*30m.n 17ht0m»n 18h50mm. 20*30m.n 4* sêbédo
o domingo a pan r oaí 13*50m-n (18 anos1

Pornochanchada
BACANAL (Bravie roi de Antônio Ve'ande Com John
He^-eT Akí!ne Patrícia Scáfv». José Cariou
Saocneí o Joíro Soaroí compiorron^' 0«
Mandarins do Kung Fu Re* (Rua Av»'0 Alvim. 33 —
240B2B5; 2* 3* b'<ltò' »» 12h. 15n05m,n. IShlOmlf!,
20* 4* \á»iadO « dom.rgo. k\ 13*30m<n 16K35m.'r
19M0m;n H8 anos)Pornochtncrteda

DRIVE-IN
APOCALIPSE (Apocalipse Now) cie ^ranc-s Ford Cop
po}a Com Marlon BfarxKi Robert Duva'*. Mart-n
Sc*een Fredenc correst e Aiben Ha« Jecarepaguá
Auto-Cine 2 (Rua Cftndflo Benic»o 2 973 — 3926186'
2' 3*. 5* a 6* ès 20*30mm 4*. sébado e dom.ngo as
19*30msn 22* Até terça (18 anos)

Um capitáo na Guerra do Vietnam recebe uma
missáo altemente sigilosa. avançar até a fronteira
com o Camboja para matar um coronel, oficial queliderava massacres nos quai* saiam vitima* os
próprios americanos. Produçáo americana
THOCA DE ESPOSAS (Loving Couples) oe JecK
Sm<j*t Com Shidey MftcLa>n« James Cobum. Susen
Sarandon Stephen Coluna e Selty Kellerman Jacarepe-
guá Auto-Cíne 1 (Rua Cândido Beniç«o. 2 973 — 392-
6*86) 20*. 22* Até terça (14 anoi)

Um casal com problemas conjugai* ra*o(ve
trocar de parceiro* na tentativa de melhorar seu
relacionamento mutuo Comédia romântica. Produ
çáo americana
UM HOMEM. UMA MULHER E UMA CRIANÇA —
Ilha Auto-CIne 20*30mm, 22*30m'n Até terça, (L^
vr«) Vor em Estréia*
MATINÊS

APUROS E TRAPALHADAS DE UM HEROt (Somo
Kind of Hero) de Michael Pressman Com R-chanj
Pryor, Margot *«dde', R«v Sberkey, Ronny Co* e Lyn»>e
Moody Largo do Mechedo-2 iiargo do Machado 29
~ 245 7374) 14*. 16h. 16*. 20*.. 22* (14 anos)

Um soldado americano no Vietnam. ao voltar
aos Estados Unido*, descobre que sua mulher está
apaixonada por ouiro homem e aue todo o seu
dm*eiro acabou Para viver, ele resolve assaltar
bancos Comédia americana
O CRtSTAL ENCANTADO (Tho Dor* CryfUI) do Jm
Heoson a Franz Oz Com J.m Henson Kat*ryri Mulien.
Ffánz Ox. Dave Goetz Steve E*>tmire e Lou>se Go«d
Metro Boevieta iRua oo Passeo 62 — 240-18441
Condor Copacabana (flua F«gue<r0do Magainàes 286

255 2610 Largo do Mechado-1 (Largo do Macha-
de 29 — 245-7374) Barre-1 (Av flas Amér>cas 4 666

325-6487/ 14h I6h. 18>i 20 ?Jh Mo# e.íoooo-
raimentp. sesséo às 13*30m«n 15*30rmn, 17h30min,
19*30m»n rx> Condor-Copacabana Art-Méier (Rua
Silva Malwio 20 — 249-4ÍJ4I 15h, l?h 19ti. 2lh
TijucTPsIsce 1 (Rua Conde de Bonfim 214 — 228-
451O» 13h30mm 15n,Í0m.n. 17h30min, 19h30mn,
21*^>min (10 ano»)

Landa*, mistério a aventura* misturados numa
Nttóda que conta o começo do Universo, quando o
Grande Cristal quebrou a escureceu a Terra. Segun-
do a profecia somente um Géffling poderia restaurar
s luz do Cnstai e livrar a terra da maldade e da
corrupçáo Produçáo americana
UM HOMEM. UMA MULHER E UMA CRIANÇA (Man.
Womon and CMWI de Ore» Hctwda Com Martm
S*een Btythe Danner. Creg T Netson D^'»d Hem-
m-ng^ Natnefee Neiie a Maureen Anderman Art-
Copacabana (A1. Copíjcabana 759 —- 235-4895)l3nJ0m.n. 15l>40mm. 17n60min, 20h. 22hlOm.n Art-
Tlfuca iRua Conde de Bonfim 406 — 288-6898) Ari-
Meduretra (S*op*>ng Center de Madura — 390*8271 Paratodoe (Rua Arquüt Corde.ro 350 ~ 281-
3628) 15*. 17* 19* 21* Rio-Sul (Rua Marquês de'.-^0 v<«ni» 52 — 274-45321 1 An 16h 16h 20»>. 72n
Pathé í^raça F*>nano. 45 — 220-3135) de 2* a 6* às
I2hl0m-n. i4n20min. 16*30mm 18*40nvn. 20*50min
Sábado o domrngo a pai»» das 14h20mtn Ilha Auto-
Cina (Pr»j» de Séo Bento — l**a do Governador — 393-
3211; 20h30m*v 22*30mm Até terça no Uha íLrve)

COMEÇAR DE NOVO (Vofver a Empeaar) oe JO*é
Luís Garci tom Antônio Femandts e Encarna Joia
(Av ComcaBana 680: 14n. I611. t8h. Mft 71* ttO
ar»OSl

O filma conta a historie da geraçáo daquoie* que
foram )ovens na Espanha do* ano* 30 a que a»noa
estáo cheios de vida pare poder começa' de novo
Oscar de Melhor Filmes Estrangeiro de 1982 Produ
çào espanhola
SEQÜESTRO SEM PISTA (Whhout a Trace) oe
Stanley R Jafire Com Kai© Neilgan. Juod Hirsc* e
Oavid Duk.es Studio-lfha 'Rua Saigento Joáo Lopes.
826) 16*20mm 18*40m-r! 21 h 114 anos!

Um menino de seis anos sai para a escola •
desaparece sem deixar pista* A procura incansável
de sua máe a de um policial que se preocuoa com a
pouca atençáo que pode dar ao filho também de sou
anos Produçáo amencene

HERANÇA DE UM VALENTE - Sludlo-llha Rui
Sargento Jodo Lopef». 826! oun>ca ás !4h20m;n
(Livre)

EXTRAS
LUZES DA CIDADE (CNy Liohll do Cnaros C^ír n
Com Charles Chapíin e Virgm«a Chem?! Ho,e
17h30m>n e 22h no Cineclube Zero flua Munii Bane
to 51 (Livre)Filme mudo de 1931 O filma mostra o peraona
gem vagabundo numa história em que ale ajuda
uma florista cega a recuperar a visáo. Produçáo
americana Comédia dramática
MUSICA E FANTASIA lAHoflro Non Troppol '.1«
Bruno Bozzeto Regência de Herben von <a'8jan Hoje.
As 19* no Cineclube do Sindicato doa Bancários A .
Presidente Vargas. 502 —21° andar £nt'ada (rar<a (10
anos)Filme italiano misturando de*anho animado •
interpretação de atorea e utilizando musicas dás*»-
cas. á maneira de Fantasia, da Walt D<sney. 0 filme
*ettnza o consumismo a outros vícios da sociedade
moderna
CINEMA EXPRESSIONISTA ALEMÃO MURNAU.
MAYER. VEIDT (XIXI - E»rt>ç*o do O Ealudanto <lo
Prega (Der Student von Ptag) oe Hennk Gaieen Com
Conrad Ve«Jt e Wemer K/auss f*o?e ès '8*30m«n. na
Cinemateca do MAM Av Berra Mar, sn°
CINEMA EXPRESSIONISTA ALEMÃO MURNAU,
MAYER. VEIDT (XXI ~ E.4»çAo 0o Aurora (Sunriool
üo F W Mumau Com Geo-ge 0 Bnen e Jane! Gaynor.
Hoje. ás 20h30mm. na Cinemateca do MAM Av Beca-
Mar. s.n°
UMA NOITE PC LA PA2 E..b«;*o d« 3 curta'
metragens da ONU sotxe o tema oa paz »io# As
20h30m>rv, ^>o AudUOrto da Blwtotoeo Boglonol do
Copacabana Av Copacabar->a 702 —4oanda» Entrada
franca Axjós a sessáo haverá oetjates com a páfTW*0é
çAü de Fausto Wo'ff Em<r Amed a Netson Guedes
Fronyjçáo tW Assoc>açác oe Mo»adores do* Poslos * •
5 de Copar.abarva
CURTAS INFANT1NS — E« t>çAo df Boom a E Se
Náo filmes ced«dos peta ONU Hoje ás 8hK)min a
I0*30min. rvs Planetário Av Padfe leone f rance 740
Entrada franca
NA MENTE DOS HOMENS F.»me ced=dc pela ONU
Ko^e ás 16*^, no Planetário A, Padre Lec-eí ftêncji
240 Entrada franca
VÍDEO
AiDA - Do G useppe Vení* Co-". Ma-"# C**á'» e N^o^a
S^anmuccí Gravado r>a Arena d Verona Cárvdido
Mendes (Rua Joana Angéüca, 03} 15* 18*. 21h Até
dcm*ngo
HÉLIO OmCICA 0UA5I CINEMA — So-*Ç»o 00
videos OO M#feo 0«tic<a ^ncíutnjo Agripina t Roma
Oráculo, Tombuk) Kleemanla e Helena Inventa An-
gaia Maria Complemento Super Helk> na Ponte do
Pepa oe Moacy C^ne ^ote ás 17n -a Cinemateca do
MAM Av Betre-Mar s n° saia 18 do c)oco-esco;a
GRANDE RIO
NITERÓI

CAÇADA IMPIEDOSA (t«kWo Mo«in'a Run) do Jofl
*ginew Com iCirk Douglas, John Sc*ne«3er Lee Purce»),
Lea* Ayres e usa Duns*eat* Baronesa 'Rua Cândido
Benicio 1 747 390-5745) 15h. 17h 19n. 21 h Are
quarta (14 anos)

Um presidiário foge da penitenciária onde
cumpre pena a tenta encontrar-se com a mulher a o
filho pequeno, na fronteira do México Mas é persa
guido por um policial, àa vésperas de aposentar-se.
que tenta reabilitar seu prestigio profissional com a
captura Produçáo amencana
ÍNDIA. A RLHA 00 SOL iBrasi^roj. iie Fào«D Barreto
Com Giôna Pires. Nuno Lea^ Maia Pedro Pauto Rangel
SebssMo Vasconcelos. Lu»z Mendonça e Sônia dePaula Bruni Méier (Av Amaro Caveicant. 105 — 591-
2746>. Bruni Premlar (Rua Barata Ribe«ro 502 — 2564568) Brunl-TT|uca iRua Conde de Bonfim 370 — 268
2325» 14h30m<n 16*10mm. 17h50mm l9*30m;n,
2l*l0m.n (16 anos)

Goiás, próximo á ilha do Bananal Suiivero. cabo
da policia, viaja para o ganmpo de diamantes No
caminho encontra a bela e jovem índia PotXoi.
ASSASSINATO NUM DIA DE SOL (Evil Undet the
Sun) de Guy Hamilton Com Peter Usbnov. Jane Birksn
Colm Blakefy, Nichoias C;av e James Masor. Rlcamar
(Av Copacabana 360 — 237-99321 19M0m.n.
2lh50m<n. Copar Tl}uca «Rua Conde de Bonfim 615)19*30min, 21h40mm (14 anos»

A calma de um hotel situado numa paradisíacailha do Adriático é interrompida pelo assassínio de
uma mulher. O detetive Hércule Poirot, que estava
de férias no local, decide easumir as investigações
tendo oi nove hóspedes do hotel como suspeitos
Baseado na obra de Agatha Chnttie. Produçáo bntá-
nica
SE O MEU FUSCA FALASSE (The Love Bug) oe
Roben Stevenson Com Oean Jones M»c*eie Lee.
Dav<d Tombnson Buddy «aci-eu e Joe Ffynn Ricamar

ART-UFF — A Arte e o Humor de Peter SeUers —
Multo Além do Jardim com Pele' Sef^ers As 16*. (14
anos* Até oomtngo Semana Pomoc*«c Eros. o Deus
de Amor. com Dentse üumont As 19*. 2lh10m n (1B
anos)
CINEMA-1 (711 9330) — Um Homem. Uma Mulher a
Uma Crtança com Martm Sheen As t3*30r^-n
I5h40m,n. l7S50m.ii, ÍO.. 22hl0mjn ILivrol Alí do
mingo

PETRÓPOLIS

TERESÓPOLIS

ARTES PLASTICAS

SHOW

intos oe -iea^ Zanone e E'j Acovarde Av
M.tre, 123 (239 5789) Couvan * Oi 1

CENTRAL -717 0367) — Superman W com Crv.sio
o*er Reeve As I3h30mj,n, 16*. I8*30m— 21* Côp^a
dubídda (Livre) Até dom-ogo
te ARAI IM7-0120I — Sup*fman W com Cwnloc^r
He-ev» As 14h 16h30mm, 19ti 2^30m," ts' Mm
a ultima sossáo (Livrei. Até domingo
NfTEROl — Perdoe-me Por Me Traírea. comVers
F»sc*er As 13fOOmm. 15*30min. I7h30mm I9h30m*n
21*30mtn (18 anos) Até domrngo
BRASIL — Parahyba Mulher Macho com Târ>.-# An.es
As 16^ I7*40m»n, 19*20min. 21h Dé 5* a sêbaoo èsI7*40mm, 19*20mm, 21 h. (16 anos) Ai# sábado

DOM PEDRO — A* Parceiras Com Ma'-e; Hem^-r»g.
way As 13h30mtn. 16*. I8h30mm, 21h (l8anosi Ata
sábado
PETRÔPOUS — Perdoa-me Por Me Trairea com Ve'a
FiSCftor A» 15h. 17h. 19^. 2lh (18«nos) Ali oom.nqo

MATE — Pwituras a CivilszaçAo Seívagem Afiança
Francesa da Ipanema ^ua Visconde de piraiá.82 l?4
Ve'rf«5SAge ás 19* Diariamente das )3*át 2'h
Até o da 11 oe novembro
ARLINDO DAItBERT — Pintu-as sobre Macune-ma
lacoia da Artea V teu eis do Parque Late De 2* a 6*
oas 9* ás 21 h Até o o** 13 de novemon>
MAR12A PORTA - Fotografes Biblioteca Regional
AnrOia Porto Mertine R»*a D*as Ferreira 417 lebKjn
Vcrratug* no^ m 20" D^ya^aase-HJl* Ai»
o d»a 17 de ncvemqro
ROMUALDO VIEIRA OE MELO — J0*1 • Ob^tOS
Ofkina-Mueeu da Faculdeda Estado de Sá Rua do
Soco 83 Oo2*o6,aaí íhlSwai I2n30m«i ooi^a
6' d01 16" »S 21h tl< o U ID M r«**m«y«
QRANDC LEltAO DE NOVEMBRO PmtW* &-a*l»
»-as óc %êcv*o XX (Pofbntn G«>ignerd Panrert? Dt
CBMM* da Cott» o >*o0o*o Cr»m»»na>xj:
ge*»u(W o aw»t*>o« a» va'«s al slai «yoota-ios C o
04.S intMs. um serviço compieto da Macau sec XIX.
rc-.»K>0 100 OUÇA», portJSJ*» o
ou'coo>. co*çto 3o a^flo» w-n ot-olos
An Nowoati o Art Otm o p-ata» Bras.».r»í l««lll
0OTj«v<«»m Goiano d* Ano Iponoma Wj Arm oo
Mendonça 27 0 ie-iáo senl >s»af.zado ho»e ás 21h
YEDOA SALES Ao„oOolíKÍo E00090 »«omo
tl-ro do funorto íua Ar»u!o Porto Aiog-» 80 0» 2* a «*
3n 10" as tanSOmin Ai* o a* '* to ww
COR í VOA _ E«po»^*oiJo o>ntt>- fknvw MocNa»
Gu-.mo-»»« Gaiono Au»uoto Molto «ao Amortao
lim» 1S - Craodot**» 0*í*a6,3»«(P'asI''>- Ai«0
O a 8 Ce novembro
QUASAR » HABfTANTES - '."ÍJÍSlo ÓC **»'-•«vTbetO te» Mu*av de Ana Moderna

AMA LÚCIA SKIAUO "mli,ro« Galaria Funarla'
S4KBlo Mllhot iíua AraupO ftjno Aiogr» K) 0o 2* a 6'
oas 10* è* i8n Até o ifca 11 de novemtro
MARUJA CACHAY — P^t^rai om posl»! otooso
Qotwta do Ano do C«mro Cuhunl Cândido Mandoa
Rua Joana Argé4rce 63 De 2* a 6* das 10* ás 12* e das
t7h às 22h30mm sáfc e dom das 16* ás 20* Até o dia
7 de novembro
PERCY DEANE — P»nvur»S láudio Oil 5tudk> de Arta
Rja Teixeira de Meh? 30-A De 2* a sát- das 10* ás 13*
e das 15h ás 22* Ate sábado
PEDRO AMÉRICO DE FIGUEIREDO E MELO - Dos»n*os Acervo Galeria de Arta Rua das Páime-.rai 19
D» í* a 8* oas unas 2ii s4t> ooom aas I6^ »J 21"Ate 0 04 17 oe novembro
HERMANO SHK3UERU TAMURA r-os*"»*» Ut»
sw Cuttural oo Centro de n»*co*ogta d* Peeeoa Rua
Fonte da Saudade 87 De 2* a 6*oas 8* Is 20n sáb das
S* ás 12* Até o d-a 26 Oe nov«mona
LUU GOULART — Prttures Corrente da Pa* Unrvar
»al Rua Senador Dantas 117 cob 03 Dían#m»nte dai
10* ás ?0* Até «Iftarto
MARIA PERflRA ? T»petes e tapeçar*as Esoaço
Carmem Miranda Mote* Naú<ona Av N-en^ve» 769
Oiêiam«m oas 10n As 22- »<? ao-^njo
RAIMUNDO COLLARES !Vru>aa da dtada 7» 60na Galerta Paute XVeb»n Sua Margwés oe $ Viç#m.e.
M00« Do 7* a 6' 3»» !4i, as Jif. uib das 10" te 13-
Ate amanhá
RETROSPECTIVA DE FAYCW OSTROWEB 234
!.'abe**04 da ***oçrtvure jyawra em metal wog'»'a a
desennri Museu Ne<K>«ei ó* Bela* Ana» &v

5*é*»ton. Av Nnfr
r.-an r -as I8*3í>r
CW^Svrm-eçAO 6* o

ALVORADA-1 — A Força do Deatlno com R?c*ard
Gere As 21* Sábado ás 20*. 22* Domtngo ás i4h,
16*. 18* 20* 22* (16 anosl Até dom;r>gc
ALVORADA-2 — Rotrotoo da Vida oom jamos C»ar\
As 2th Sabècto »s 20h 22h Dom,ngo as 1Sh.
16*30m.n 18* 21* (14 anos) Até dómmgo

r- 
¦'

Somente hoje, na Sala
Cecília Meireles, apresentação

do Quinteto de jan do
saxofonista norte-americano

Bill\ Harper

coração BRASILEIRO Show da cantora tiba
R«ma'*r; acompanhada pela Renoa Ro^áo formada por
Rub-nnc (baiana). Pauisnno (trombone^ Marcelo Ason-
so Neve1» (sa* e flauta). Santana icontrabaí»oi Cd<n*<j
(percussáo), Joáo Carioa (trompete), Severo («cor
deomi ZtiO» (guitarra). Lucwino (piano; e Neiía e Betína
(vocalistas) Canecéo Av. Vencesiau Brás 215 (295-
3044) Às 4M e 5M ás 21h30m.n 6* e sáb às 22n
dom ás 20b ingressos a CrS 5 mil « C'S 4 rrvl
larqu-bancadai
THE BILLY HARPER QUINTET ~ Show com o
5a*o'onista de |ai* norte-amencano Bi8y Harper
acomoanhado por Francesa Tankçiev jp^no» Edde
AJien (trpmpetei. Ciarar-ce Seay it>aí*o) e Newman
Ba^er ibatenai Sala Cecília Meireles LgodaLapa 47
(232 9714) Mofeás2lh Ingressos a Cri 4 mil (piatè<a!.
Cri 3 m«i lpiaté»a supervjr e Cri 1 mu 500 testudantesi
PROJETO PIXINGUINHA — Show com o conjunto
Boca Livre e o mt)s>ca Mano Atínet Teatro do SESC
de Sáo Joáo de Mertti Rua To" Manoe' Alvarenga
Ribeiro 66 Hoie e amanhl a* I8*30m.n i^ressos *
CrS 700
DÊLCIO CARVALHO. IRA E GALO PRETO — Show
com o composito». a cantora e o conjunto Gato Pte'o
Barba* Rua Álvaro Ramos 408 De 5* a dom ás ?2n
Até o dia 13 de novempro Ingressos a OS i rrwl 500
SOM SELVAGEM — Show com o camo' Roçtfro
Soare«» Quintal do Barba* Rua Aívaro Ramos. 408
woie ás 22h ingressos a Cri 800
RIO OIXIELAND JAZZ BAND Acosoplnçío da
Orquestra Café de Ipenem» Rua Anibel oe Mendon
ça, 36 As 4s 22h30mrn
CARLINHOS VERGUEIROS — Show com. o canto'.
Enoteca 629 Av Gai San Martm. 629 Oe d* a 5* a
oom ás 22*30mm 6® e s4b ás 22*30m<n i»
23*30mm Couvert a CrS 2 mrf
CANÇÀO DE AMOR Show com a cantora El^et*
Cardoso acomoanharda da Banda íO formada por
Serg*o Carva?*o (p»arv>Vorg), W lson dan Neves fbate
r ai Marçal ípercussAo'- Hé«o Capucc» IvKHáo e gu>tar
ra) Aido Va'e íba»*o,1 Bt;u 1'tauta e sa* tenor), Maunlo
(fkíegeFhorn e tromoetei AJceu K'a>a ícavaqu-nno).
Ped'o Amorím (bandolim e v^íAo-senori e Torv 'vo<4o
7) D're>èo o roteiro de Herm<nco Be"o de Caa-a^
Goldon Room do Copacobana Paloco Av Ccwca
dana 327 IÍÍ7 0HS" 0* *5 7l*J0mr 9* » M
22* dom ás 21* irgressos de 5' » Cri 4 rrv! e Cri 6
m-i 6'osíb a CrS 5 mil o Cri 7 m l oom aC"rS3m;'n
C'S 5 m i Aoertu'8 do sa"4o 5*. 6* e 4áb ás 21h dom
ás 20*
UM OORDCHOAO NO PA» DA INFLAÇÃO • To«'o
de Jô Soares e Armando Costr Show do humorista
Jô Soares Teetro Cate Grande Av Ahtrv de S*e*o
frsnco 290 !2»-4046! Oo 4« a C »s 2th30nvn; sít
ás 2C>n a 22*. oom ás 19* * 21* Ingressos a CrS 3

SEIS E MEIA • Show com Befcnxy Teatro Certo*
Gome* Pça Tlredente* (J22 758Vi De 2* a 6* ás18*30rrun. ingressos a Cri 500 Até «ma^ná

REVISTAS
MIMOSAS ATÍ CERTO PONTO - Show d« ^a>„
t«s com Cam^ Moníque tama^que Aie* Mattos.R»u*e'e Goday e OUVO* Teatro Brighta Blair Rua
Vgje' Lemos 51 (521-2955) De <i* a sáb ás
2t*30m»n, dom ás t8*30m»r» e ?l*30mm ingressos
Cr 4* a 6* e dom . a Cri t md e sib a C»i 1 m»r 500
TROPICAL GAY Rev«i!a myxai com te*to d«
Claudia Cewsie D>reçéo de Ma'co Antônio Patme^a
Com 05. travesti Mana Leopoidna. Claudia Celeste,Paulete Godar, Duloe Molina. Negra Elza a outros
Taetro Aleaca Av Copecebana. 1 241 De 3* a 6*
2lh30»*Kr, sáb . ás 20^ e 22*30m*n. dom 19* e
25 ^30m»n Ingressos oe 3a a 6* e do™ . » 2 m»> 500
e Cri t mrl 500. estudantes sáb » CrS 7 nvt 500
TA ENTRANDO TUDO — Revista musicalajrtf Vaíen
!-.m Anderson. César Monienegro, tel^a Voíx leda
Luc«a. B-anca Btondeoufos Teatro Rlv«l Rua AWo
AMm, 33 (240 U35) De V n sár as 18*30mningressos de 3* a 5* a Cri 1 m?1 200 a Cri 700,
estudantes. 6* a sáb á OS 1 m»i 200

PONTEIO — Progíamaç*O ?* com 0 cantor i
Guerujf. com 'aro Costa 5* com o ca^to»
Mata, 6* com o cantor utxfsjar. sáb com o cantor
Cass<i Tacunduva dom cor" o cantor Roge*«. dom.
-Qrri n C»-rtor Mh B-0 B*10«0m«u M«'0
*30 Ornamente a wif das 22^ Couvert «Cri *%'

JÜBILEU WALDEMAR HENRIOUE - Show com
M»r» LUCU CioJov o o Grupo Wa Vo» »eomp»nhKj«
1» Mana Lixa 'pa-«i Dfe<;*o o« Rc»rdO
Cravo Alb" Sala Ftinorto Skjnoy MiUof H^a Aml|0
Pono Ar>g'o 80 Ü« l4 a SM) as IShOOrw lrg'«s.sos
a Crt <100 Así o fto 12 00 -vrvomijro
A SABIA E O CANÁRIO — Show com a ta"«0'a To!*
fcsp>noi» a o musico Xangai D-reçáo » produçáo de
t.anVi»ra Clreo Voodof, Arcül d» Í4ÍM Mo»»s21h
ingresso» i 1 má ísOÜ
MIUCHA — Show da cantora acompanhada c«eía
tw»n<ia io*niaoa co* nev.ua V'tie*a icxerv)!, Luís Ciáudo
Ramais tvtokVí-, Ivan M»c*J»do (b»oto), Eneas (batenai,
Ffarótkn tivautá). Me^eifteé (s-a* « t«auta.í a irasto
ípercusséo Bar do Violeiro Rua D»Jt Pe'és )2.
Ba-> As 'j' ti 22h. ff o s«> «» 23h- dom a»
ingressos a Cri ? má Até o dia 3 d* iUsxtn\t*z
FORRO FORRADO .«4o OO , w
Xangô da Mangueira. Ju«nno oo Acordeon ja<me
Santos Atmic Sa<nt Cia-r a baixJa Forró Forrado a o
conjunto Rae>s do Sampa Con^ndado *cie Ao' a"1»»
D reçAo de Lua uui Toons as S*% e 5*s as 2ih30m.í\
Aaaocíeçáo Recreativa Gigante* do Catete R^4 dc
Caioío 235(24WK24I ir^-ossos a Cri I m.i. nome---
a a Cri 500 mulher
RILÒO MORA E MISAEL MORA — Show COm « <»
Hera (gaita) a M*sae« Hora tptano), aoompen*eoo4 po*»»au<? Russo ítontratM «o Romero Lubamto ígu'tarra)
a VarKJer<et Pere-ra iporcussáo a batenai D-'eçáo de
Roberto Vfour# Sala Funarte Sklney Mlller, Rua
Araijp Porto A«gro 80 0oi*as40 »s2!h i-^rossos
a Cr5 600 Ata sébetío
SMOW DAS SETE — Show com C"«monl\n» 1«
-¦osus Rwjnado Bossa o Samoa Som Solo Toatro
da BNH Av Cfv«. 2X1 Do 3* a 6* »s t».i tr>g'»ssos a
CrS 1 md Até amanhã
CLAUDIA - Apresenta^ da cantora oe dom a 5*.
ás 22h Antes do *how musica para uarn;a' com os

BARES E RESTAURANTES
JANELA VERDE - Programação ás 5* 6* e sáb ás
22* *how com Ne« Looes. sáo ás 13h com o grupo
de 0*0^0 Choro de Varanda Couvert a Cri 1 mrf 5C0
Rua Ma*wei, 396
TECLADO Diariamente a part>r das 19h músca ac.'
vrvo com Geraido (p»ano) Fernando ibatena). Davd
(ba<»o) e os vocalistas Virgínia e S«Jnav Oe 5' a safc
•how com a cantora He^en de Lima Av Borges de
Medeiros. 3207 Consumação oe CfS 3 md
BECO DA PIMENTA — Show com a vokx-nta
Ros-nha de Vaiervça Rua Rea1 Grandeza, 176 H0)e às
22* ing'essos a CrS 1 m-.l 500
EQUINOX ¦— *>eno t»ar e restaurante com musca ao
vivo com o p*an»sta Serg>o Sco"o Dianemente a r-an>r
das 21* Domingo a casa aore á< 14* Rua Prudente
oe Mo^a.s, 729 (267 2895)
PEOPLE — A caso »br» n lBh t>roç'»mai;So 1)0 3* a
sáo as 22h e ,*30m>n. thow com Sebasttáo Tapajós.
Mauríco Etnhom e A.rrsma' do Espmto Santo Oe
madrugada, nos •rrtervaíos o vovonrsta Bona^ 'caos
os domingos. ás22h. a Peopie Di*e Band Dor^ a*
24h ahow com a cantora Fátima Regina Todasas2*s.
o 5e*teto de Osmar MiMo e » People Jam Av
Ba10»m«u Vliro 370 (294^)6471 Couvon a Mrttf
oas 22* De 2* a 5* e dom a CrS 2 mH 500 o CrS ' m.|
600 Ino oon o 6* o 3.1b a CrS 3 mfl 500 Imesa1 o C-í I
ms! 500 <par) 
O V1RO DA IPIRANGA - Aeonc ¦ cair das 181- o
mus»ca ao v^vo a partir das 2in De 3* e 4* as 23* |a«
com a Parx» aa casa 4" ás 22* com o vx>ionista Lu<s
Antono Peres 5* « 6* ás 22h. com Marcos Resende
(tectados) Ci/èo (voí) Ca'é ícongas! a outros Sao is
23h30mm, jau com Mauro Sen-je e a t»~<ja da casa
Todas as 2* ás 22* c*onnho com o conjunto NO Em
p-ngo D'Agua « a panopaçâo do bandoárnsta Ross«r.
Fvrrva 3*os#t) »* 2Z1, com Mêtviisés |l 2 ccrd»i' o
C r-no iv-oiéo e voí*. 5* e 6* ás 24n. Sletta M.raroa
Guik*e»me Xá-'*n e \k>ema Camc»s (psamsta) rc<X)
dom . ás 17*. Jari dea Clnoo Rua Ipiranga 54 >225-
•» '62' Couvort a Cri 1 m.1 500 sao 2' a a" o C'i 2 ir
15* a dom).
MANJERtCAO — Programasse 3* com a cantora
Sowmge e Herv<iue S»Ki. 4* e 5* com a cantora
Rc«r>« Lessa. 6* com o cantor To<n*o Sr^a mo com
o cantor «onaüo Mana: dom com o cantor Ad>tton.
Sornpro »s 22h30rr.n, Hua D Wanarj 226 Couvort a
OS 1 mt?
ATLANTTS - D«anemen'e a oan?r oas 20*. jantar
com Pedn) Pauto (guitarra! a SiVo Beniter tna'pas De
5* a dom ás '2* o co*funto Semprasti Hotel Rio
Paloco Av AlUnliCO. 4240 152' 32321
CLAUDIA PERROTTA Do ?' a 1SC a :J«1 ,'Or-.
ao^esentaçAo da pmrvjta ¦ do C5tar;sta *ans Ríumme-
e Reetaurente Sarau Mote» &*eraion. A» Niemever
\ j\ (274 1122)
CANTO VIVO Reftaurante com musica ki vrvo
Pvcçfemaçáo oe » sác *s 2ib. **ow com a
cantora ;nés L*ma e o voon-sta Atenandre Bgu Rv.»
24 de n.|« 468 $em consu,r,aç.áo a sem couvert
RECANTUS — PlO0mmK*O 00 3' a 5' panooa'. f
» v*P música para dançar co^ o canto' Zamora e o
Grupo R»menta Doce ás 21h Av Armando iomoa'0'.
J8%. Ba-'» 'J»449Sí Couvort a CrS 1 m
CARIOCA C*ur»ascar>a com mus.<a ao vvo com o
4W»rteto de samba Soso oa Bah^i Hotel Necional Av'. íToyr 7(SI 54o Contado (399-10001 Do 4* a s»6
ias 2C1 ás 23* A -;asa tzrt d:ar«men?e das t2* ás
24h.

LET rT BE Programeçéo 3* ás 22* música ratr*
:orr. jjijo Gamorra 4* o 5* as 22- VFB com RíJó~»v
Metano e o gruoo 0*no D Ag^^a 5* ás 22*. te*'ro
mim<o 6* o síc as 23* mú«4 dos B»-!'*» OOrti o
3ruoo Te"a Mc.>*ad<i, dom as 22*. com o g»vPO
Arranha Céu Rua S<jueira Campos 206 ingressos oa
3* a Cri 1 mr. 500 4* 5* e dom »C-i'mJ 200 6* •
sát? a CrS 1 mi? 800 A casa ab-e oe 3* a dom as 2)"
CANTINA ATLANTA S*ros!a com o conto» Al»» •
seus corv«d*do* Rua oa Conce-Çáo *6 Cem-o A
casa abre a oart^ das 10* d* rrenr4. Seiesta 4*
18*-30m«n Sem couvert e sem consumaçác De 7* a
t' ás I8*30mm
CAFE NICE — Mus-ca ao w«o com os Contos d-»
Ce'-.n*o P-stor, » Cano* Moura Cantores Jameiáo,
yiter Hugo. Minan. A:-ce e .«esus Av Branco 21 f
1240-0490) De 2* a sab a p«mr oas 21* De b* * *án e
CrS 2 mrt 6* a C'S 2 m/, 500
STEAK HOUSE - Restaurante com musica ao v^*o
com josé Dua^e ipmnol. R'cafdo Santoa ibe«oi.
Sérgo Munto Ibatena) Betn Marques rvo/) a Wander-
ot Ivoioi Por.ooack) «wa1 as 5" Vauro Sor- so
lsa*J. ObenJan isa» e flauta) a outros Rua Gaváo
°s-.010, 17'J, Mor* D» 5* a So- *s 22" Couvort >
OS 1 mo,
PISO UNO - Do 2" a vir a oan r das 1# com o
pan»sta ^aufcnho e os cantores /reber Wemec* *
Tejrra Av Atauifo de °a,va. 375 {239-5249) 5em
couvert e sem consumaçéo
GENTE 0A NOITE — °n>jr»maç*o 3* ahow ^)m £v»
ivocaü Mauro e Rauim>>o. a* com Jorge a Maef^
<?anda instrumental'. 5* com Comca a L"V3 (voa»-»» •
Pau:»n*c, 6* com o Grupo Muito I Vontade sáb. com
O ana (voca') e Grupo Dor com Oaudinno fvoí •
v>oléo' Rua Votuntáros da Pétr a 466 Couvert -;e 3* a
5« » Cri 800 6* o sao a CrS I mJ som a Cri 400,
Sempre ás 21*30rvn
RIO NK3HT SMOW - ^-c-jr vaçAo 3* ts 20h Ba o
Befle Epoquç, 4# e 6'. tar^e cxj amo* as 16*, 6* e sác
á-; 23*. Samoáo com o Bra/ôo Sampa. sác a dom *s
19*. discoteca Av ^asteur 520 Io ingressos de 3* a
sáb a CrS 1 mil 500. e dom . a CrS 1 mi! A casa áb'e
ás 20*
BODEGA — A casa «bfo ás 20* 2*. Ve<*a Guard* o*
Portela, 3* Leo Bania (cantor): 4* e sác o cantor
BeHano 5-»*64 o cantor E;o Ata^de Sempre ás 22n
Couvon 2' a CrS i ml 200 Av Praso Júruor, 298 ,295
0097>
ANTONINO P»ano-ba' com s*ow d* Jonhnny Ai»,
acompanhado ta^noem petos PMir. stas Erasmo e Er-
íoa- 9uer«3 De 3* a dom a padir aas 18* Av Epdác o
Pessoa 1 244 (267-6791)
FERNANDO GAMMA — Show com o canto' r
¦nstrumentesta Enoteca 629 Av Gai San Martm 629
(274 58451 De 3* a 5* e dom ás 22*3Cm>n.. 6* e sáo
ás 22*30m»n e 23*30mm. Até domingo
BIBLOS -- P'09ram»<;»0 2* <1 23h 'oda so samba
com L>g'a D-m; e o Grupo Madeira de Lé>. did'iamer!»
a oarfr das 19*, com Ton; (voiáo), BePeto (ba»*ol.
Ton.nho (guitarra) ibatere) e vocal de Márc»o
JOSé. oe 4* a sáD Lvg'a Drummond Av. Epitác-o
Pnsso» '-w,4 i247-9996> Couvort a CrS 2 mil
CHURRASCARIA CRUZEIRO DO SUL - P-oflrama
çjo 2* a 6* Ba-'! Samoa Brasil. 3* (ou com a Rn
D-*'eíand Jazz Band 4* chonnho com o Gruoo Ag^a
Doce. 5* seresta com o Gruoo R»o Seresta sáo
dançante com musica ao wo °ua do R ac*ueto 19
(222-0077) A casa aca ás 1 ih Musica ao vive a padir
das 19*
CHIKO S BAR Pano Oa' com musica ao v-vo a part"
rtas 20*. com os trtos de wu<z Caros Vinhas e Aéoo

2* e i4 o vo«oms1-- -iorato Luiz Abeno d^a- »
mente a oartsr oas ttf* com mus.ca de »>ta Sem
couvert sem consumaçik) Av Ep<tác>0 pes
soa ' 560 1267-0113 e 287-35141
CORT1ÇO — Ba' a restaurante com mus-ca ao vivo
P»ogramaç4k> 3* VpB com jonn. *howae coadas 4*
Ba^o Nômades, formado oor CN»r%s (voz e votêdL
A'e« ftjaiso) e Maurício (percussáo!. 5* ja« e chcro
com Lèf,a Brazi' thautaV T»n*o Isa*', Se^g-o izecisonn
(ba.'KO). L g;a Campos (t^ano) e Va'ceo ipercussáo). 6*
e sáp , MDB com Dan«e: 'voz e vo<àol Ja»ro (voz •
v«o'4oí a ChiQmnho ibatena), dom. »how ás 21* com
Ara M ranoa a Edvakáo ^semento (voz r, v«o*èo). R-*
das Laranfe.-.^s. 20 Couvert íe 3* a 5* e dom a Oi
900 6' e sáD a Cri t :?00
HORSE-S NECK -- Oo 2* s «o »« I9n Cmquinho
Iptano) e rogue-ra í'be«*oi Oe 3* a dom ás 22* ^.^eoer
Jorge (cantor), Ard'é Dequach -pane Jorge Rod^ •
gues (bd-*o« e Ronaldo A.varenga (batera) Hotel Rio
Palace Av At ám-ca 4240 (521-3232)

DESGARRADA — Apena oe 2* a sáo , i pamr aas
19* As 22* co"' Mar-ja Ac/na a Antórvo Campos Rua
Ba'áo da Torre. 66? (2395746) Sem couvert sem
cons-umeçáo
^AROL — Aoertc oe 2* • sao a partir oas 18*
Musjc» es wo com< o OumtBtO Sem Brás- Show 3e
T* a 5* a c*r*r oas 20*. • 6" e sáo a pamr 21*
Ca'é Vvenense. oas 15 ês '8* apresenraçáo do ctar-s-
ia Man» P^-emmeie Preço CrS 2 mi 800 Consuma-
^áo a Cri 5 rrv; 900 Rio Shereton Hotel Av Ne-
m«ver, 121 (274 1122. ramal 12333
SAMBA TROPICAL Apresentaçáo do Tro de Sam'M e a cantora Jussa'8 Ca*a da Cacheça Motel

DANÇA
FRAÇÀO DE SEGUNDOS - Com o Gr-jpo ca
Dança Teatro Tenua Rachei Rua Siqueira Campes
143 D» 3* a 5' as 2ln30 Iryosscs a C-S 2 mil
TRAPOS E FARRAPOS - Com o Gruoo So Dar-ça
Vac w Da-xov D'r«ç»o jo Car»ia Pono-a Cofflog'»
? a de Cartota e Renato Luoano V-e^n» Taatro do BNH
Ay Cnii«. 2301262 4^771 Do 4' a 6* as 21M5 sso »s
20h o 22n. dom »s iBn30. i^'ossos a CrS 2 mil o CrS,
1 mií 500 (estudantes)

• Os programas publicados no Divirta-M estão sujeitos a (requentes mudanças de
última hora. que sào da responsabilidade aos divulgadores E aconse'Havei confirmar
os horários por telefone

PROCURAMOS

ARTISTAS

P0LIVALENTES.

Se você danço, canta e represento,
não perca a oportunidade de participar

de CH0RUS Í.INE, o maior musical da
BR0ADWAY de todos os tempos.
Compareça dia 7 de novembro ao

Teatro Tereza Rachel.
Rua Siqueira Campos, 143, às 9 horas.
Troga curriculum e 3 fotos, sendo 2 de

corpo inteiro e I de rosto

MADELEINE COLAÇO Galaria Placo do» Art»» -
Copacabana Paiace. av n S Copacabana. 313 D>é'ta
mçnte das 14h ás 22* Até amanhã
CARLOS ARTHUR LIUZ21 — Desennos Galeria da*
Artea do Ckroo Voador Arcos da Lapa Até o d>a 7 oa
novemtyo
VtOA A BORDO — Mostra da vida des ma»>n*«.ros nos
n«vos dos séculos XVH XVtil a Xix Museu Naval Rua
D Manuel, *5 Dránamente da» 12* és t6*45mtr Ate o
Oia 31 oe dezemprot  
VKTTOR GERMARD - FotOgrtllM Boto do Ano R^a
Ma'duès oe S V»ceme 52/302 De 2* a sáo das 10* ás'9n30m.n 4» aso »< 22f At» o a» '0 ao 3o.'fmf;
ARLfTE xmot - 0«o VOO'» lei» Eapoço Tur» rsolf
tiarmnii Av N«eme\e* 769 Até dom.ngo
VAlLANORO KEAT1NQ Dosonno» AM Nk»n»yor
H>a Man)^iés de S Vicente. 52 205 De 2* • 6* das t ih
a» 2ln s»e das 1 in »s 1* Al» o #» 12 0o "ovomtjrc
Dl CAVALCANTI DESENHISTA — t<oc*-yfc> a» W
oesennos de E D» Cavecanti Gaierie Ralp* Camargo
A, At^-Iieo 4 240 V 1 112 D» 2* a S* oas I0»iàs20n
».»:• dai 14* 11 18* A;« o fra 30 oo no.»~nyo
EDUARDO SUED — P»"'.-»• Thoma» Cohn »J
barác da Tone. 185 A De 2* a 6* da* 14* ás 21* sác
aas u- tt Id* M c a» 19 ú« ng^mtro
30 ANOS DA PfTROGRAS • Most-a de p-tu'as
MCuRurt* » {'i. »s .» v»-os als-a« .»"•» '-»>
tVwan. Voipt D Cavacam Scsa' Antôn^ «
outre# Seguéo do £d^cio da Petrobraa A»
;•» J* a s* as Sn »s • ?n30rvi «stwgu^cie '«>• »»
»l-UOmn Al» 04 30 0» no^mórü
IHEREiA CARVALHO ^"t. a- Gatena Cherting

0o a 6' aas ' i>- • »s

USE ANTES

DE AGITAR

0 SEU DIA.

JORNAL DO BRASIL

HOJE

NA

ITV RECORD

CANAL

14.00H

EDNA SAVAGET

Programa feminino e de presta-

ção de serviços

21:00H

CAMPEONATO

PAULISTA DE FUTEBOL

- AO VIVO -

SANTOS X BOTAFOGO

23:00H

FIM DE NOITE
"ALVARES 

KELLY"

R6E0RD

A EMISSORA DO RIO

V 

PR0CURAM0S |

ARTISTAS 1

P0LIVALENTES. i

Se voce danga, cantae representa, I
nao perca a oportumdade de participar I
de CHORUS LINE, o maior musical da M

BROADWAY detodos os tempos. ¦
Compare^a dia 7 de novembro ao v
Teatro Tereza Rachel. 1

Rua Siqueiro Campos, 143, as 9 horas. I

Troga curriculum e 3 fotos, sendo 2 de ^
corpo inteiro e I de rosto M

DEi

C

m
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TELEVISÃO

A entrevista de Roberto
D Avila com o ator

Marcello Mastroianni será
reprisada no Conexão

Internacional de hoje na
TV Manchete

OS FILMES DE
HOJE NA TV

Hugo Come:

TI RODUÇÀO inédita. Os Chine-
se* em Paris é uma sátira à hipo-
tctica ocupação da França pelos

chineses, o que Nosiradamus previu cm
suas profecias ("hordes amarelas invadi-
ráo a Europa antes do final do século").
O diretor, o ator teatral Jean Yanne,
viveu ontem 0 Açougueiro, de Chabrol.

Superprodução destinada a escrever
o prestígio de Tyrone Power, em baixa ao
retornar da guerra, O Capitão de Castcla
e monótono e incõnvincente como espe-
táculo histórico. Jean Petcrs está glamou-
rosa demais na nativa, mas César Romc-
ro consegue dar algum peso e autoridade
a personagem que as crônicas dizem não
ter passado de um aventureiro e tirano
Ritmo ágil e ambientes elegantes amem-
zam cm Slilttto a falta de substância das
obras de Harold Robbins, e Corey, o
Defenyir da Verdade, é pc>licial apenas
mediano.

PtROIDOS NA SEIVATV G>oí)0 —
(Lo»t In Wlld) Produção -tr» •ir
ij"»g'Oa Dor 5 Waàd*gto«v £t*ftCQ B'«t* M|«
wonHy. Sp*» V í«ç»n.

Qu;'?»' Presto". ..J#cH. Abrv Shtfiey Ca-
m«fon Colorido
* 063 Único» tobr»vtv«n|#« da um niufréfl'0 n»*
co*t«» vd» Auttrâü», «m 1880 Q»roto d« 12 ano»
|M»*worthv) • um ®*p«l»lhèo «r»ao<Jét <Kr»m«fí,
fugaivo d» procuram tobrtviver num m»»o
hoatit.

OS CHINESES EM PARIS
T\' BarvJfwantns — 2 th

(Lm CMnol» • Ptrii) — ProbuÇàO franca** ca 1973
djrtgtda pof Jean Vanr* Elenco Jaan Yann# M-c^a>
Sarrault. Nhco«a Carttn. Kyoro Nagêtsufc» Prt-
vosi Jacquas Fraf^ço-i Colorido <U0 mim

Oapo»» da ocuparam a Europa, o% chln^m
procuram •«?abatacar «a na frança, onda lantam
>mpor tau modua vfvandi a comaçam por abolir o
automóval 0a um modo garal. o» trancei#» n»o te
adaptam, ma» aurgam colaboracíomtta* A situa
çèo acaba-ta tomando t*o caótica, qua oa próprio*
inva*ore% nâo conaaguam mata manter o p«'t sob
*au controle Inadito na TV

STHETTOTV Manct>ete • ?2h30m>'n
(SilUrttol — Ptod jÇio non» «menc»™ t)e 19» tl r-a-
aa por B«'"ard KowthlWj Üenco Ala* Cord. 8r>tt
EMará Patrick 0'Naai. Josaph W«aaman. Barbara
Mc^a" Titm Vano-v Jonn Debna». Ro> Scherdar
Colorido (98** Jovam aiciMano (Cord) aacapa da linchamento
graça» è intervenção de lidar da méfie da Nova
Iorque tWiaeman) Anoi meia tarde, rico e podero
ao, continua guardando o estilete que utara como
aa«aas<no de aluguei para tubir na vida Baaeedo
»m livro da Harold Bobbln».

COREY. O DEFENSOR DA VEROADE
TV Bar-dc^untos — ií*

(Corey for the People) — Produçéo noda amar»c»na
da 1977, d^goe por Bu// KubV. E'-enco John Rub»n*
te«n, Euqena Boche Caro- Rotsen. Frank Campareiia
Ronn.® Co*. Ptharo Ventura. Wynn lru>n Colorido
(75 mm)
** Uma mulhar asta»sma o marido e ao ter
encontrada ferida, ao aeu ledo, leva a policia a
auspeitar de legitima dafeaa Um (ovam assiatente
da promotofia (Rubmateín) convence o promotor
(Rocha) de que as investigações aéo falhaa. ma»
tem poucos dias para encontrar provas incrimina
tônas Fa»to para a TV

CAPrTÀO DE CASTELATV Globo •— OMOmin
(Captaln from CastHIe) — Produçéo none amerca^a
d«* 1947 d"fg>da por Henry Ktrng E'«nco Tyfone^owa' Jean Petar^ Loa J Cobb Casar Romaro. John
Sutton. Thomai Gômaí, Alan Mowbray. Bat>ira l»
wrenca Coiorido (140 m«n)

Durante a Inquisição, nobre de Castela. Padro
da Vargea (Power), foge da Espanha e entra para o
Exército de Corte/ (Romeroh que vai conquiatar o
México Estréia da Jaan Peters

TEATRO

MANHA
6 30 4t TELECURSO 2° GRAU 9:20 tin RECRUTA ZERO
6:45 ( 41 TELECURSO 1« GRAU 9 30 ! 7) AO DESPERTAR DA ft
7:00 I 4l BOM D1A BRASH (11) INSPETOR

111) GINASTICA 9 40 (ID A TURMA DO PICAPAU
7:30 ( 4i BOM DIA RIO 10:00 I 7) ELA

(11) O VIRA LATAS 1111 SUPERMAN
8:00 ! 41 TV MULHER 10:30 ! 4) BALAO MAGICO

(111 PERNALONGA E SEUS (11) POPEYE
« is - rmA^L-A 1100 ( 9) TELE-ESCOLA
870 (11, A PANTERA COR 0E ROSA " " CLUBE °° M'CKEY
8:40 (11) 0 CACHORRINHO DROOPY 11:30 ' <j! IGREJA DA G"AQA

45 ( 7) CAVAIO AMARELO T0M E JERRY
00 ( 2) PATAU PATATA 11.50 ! 4) SlTIO DO PICAPAU AMARELO

(11) A TURMA DO TOM E JERRY ~ Em""
9:10 (1 1! TORO E PANCHO 1155 BOA VONTADE

TARDE
12 00

12 15

12:25
12 30

12:40
12:45
13:00

13:15
13 30

13:45
14:00

( 2! TELECURSO 1» GRAU
I 7) FESTIVAL AVENTURA
t 91 A MOOA DA CASA
(11) SESSÃO SORTEIO DO MEIO

DIA
( 71 TELECURSO 2» GRAU
I 9(COZINHANDO COM ARTE
( 41 RJ TV
I 2! TVE NOTICIAS
I 9! AVENTURAS AOS 4 VENTOS
(111 PICAPAU
( 4) GLOBO ESPORTE
( 2) TEMPO DE ATUALIZAÇÃO

4) HOJE
( 7) SHOW DE DESENHOS
( 9) DANIEL BOONE
(11) OS RICOS TAMBÉM CHORAM
I 2) MUNDO INDOMÁVEL
í 41 VALE A PENA VER DE NOVO -

Pecado Rasgado
2) PATATI PATATA

( 2) AGUA VIVA
( 9) EDNA SAVAGET
(111 A FORÇA DO AMOR

14 15 ! 4: SESSAO DA TARDE Pe'd'OOJ
na S«lva

14 30 ill DESTINO
14:50 t 6 CIRCO ALEGRE
15:00 I 2) TELECONTO Pu;aiga

111) O POVO NA TV
15 45 ( 21 JORNAL DA FEIRA
16:00 ( 2. GINASTICA

I 9' SHOW DA LUCY
16 15 I 4) SESSAO AVENTURA _ A Mu

Ifter Bi$nica
16 30 ( 2) SITIO DO PICA PAU AMARELO¦ Calila por um Did

I 7) SCOOBY DOO
( 9) FEITICEIRA

16 40 ( ) CLUBE DA CRIANÇA
17.00 ( 2) PLIM PLIM E A JANELA DA

FANTASIA
I 91 CHIPS

17:15 ! 4| CASO VERDADE — Amar a Vida
17:25 i 2! BAZAR TEM TUDO
17:30 i 7) A TURMA DO LAMBE-LAMBE
17 40 ( 2} DANIEL AZULAY
17:50 ¦ 41 VOLTEI PRA VOCÊ

NOITE
18:00

18:05 (
¦

18:30
(

18:45
1B:50
11:55
19:00

19:15
19:20
19:30

19:45

19:50
20:00

20 20
20 25

! 21 OLHA Al
( 7) BRAÇO DE FERRO
I 9) BUCK ROGERS
(11) O DIREITO DE NASCER

2) AS AVENTURAS DE TIO MANE-
CO — A Msidiçáo da Múmia P#i

?l HISTORIA DA NAVEGAÇÃO
( 71 TV TUTT1 FRUTT1
i 71 A CASA DE IRENE
( 41 GUERRA DOS SEXOS
(11) NOTICENTRO
( 21 TEMPO DE ATUALIZAÇÃO
( 61 MANCHETE PANORAMA
( 9) CANDY CANDY
( 7i EDIÇÃO LOCAL
(11) O ANJO MALDITO
< 21 TELECURSO 1" GRAU
I 6) MANCHETE ESPORTIVA
f 7) JORNAL BANDEIRANTES

9) GASPARZINHO
( 21 TELECURSO 2« GRAU
i 4) RJ TV
( 6l JORNAL DA MANCHETE
il 11 O DIREITO DE NASCER
( 21 MUNDO INDOMADO

4) JORNAL NACIONAL
i 7) AS MAIS MAIS
i 9| SUPER ROBIN HOOD
II li AMOR CIGANO

41 CHAMPAGNE
1 71 BOA NOITE AMIGUINHOS

20 30 ( 21 A Progr«m«f
( 6) ACREDITE SE QUISER

21:00 ( 71 QUINTA ESPETACULAR - Os
Cruneses em Pa>is

( 91 CAMPEONATO PAUUSTA DE
FUTEBOL

21 20 4i GLOBO REPÓRTER
(111 SHOW RISO

21:30 i 61 CONEXÃO INTERNACIONAL -
Marcelo Mastroianni

22:00 l 2)
22:15 I 4)
22:20 (11)
22:30 ( 6)
22:45 i 71
23:00 : 21

( 71

23 :10 I 4)
23:20 (11)
23:30 i 4)
23 40 ( 4.

00 00 i 2)
( 7)

(III

00 05 2i
00:30 6

00 40 I 4

OS MÚSICOS
EU PROMETO
TEATRO DA VIDA
GRANDE ESTREIA - Stilvtto
JORNAL DA NOITE
DEBATES CULTURAIS
SUPERPRODUÇÔES — A Dam»
do Branco
JORNAL DA GLOBO
BELLAMY
RJ TV
CASA DO TERROR — A Agul»
Carpatiana
TVE NOTICIAS
CINEMA NA MADRUGADA -
Corey, o Defensor da Vardtda
SESSÃO DA MEIA-NOITE -
Misito Martr
CONVERSA DE FIM DE NOITE
JORNAL DA MANCHETE - 2»
EDIÇÃO
CORUJA COLORIDA — Caplâo
de Caüej

A programação e os horários sâo
da responsabilidade das emissoras

RADIO

JORNAL DO BRASIL
AM 940 KHz

piogf»m»ç»o Notici»no cont>(\jc com tsiw-
tos oo R»o a do fotenor, naoonais e 'HT^rnacKj-
nau. t pann das 6fCi0mm
BLOCOS NOTICIOSOS aos 15 a 46 minutos
de carta hora
REPÓRTER JB. pnTwos 6 minuto» 0« caos
r>cfa
NOTICIÁRIO CEF dos 30 ao» 36 m.r de cada
hor»
COMENTÁRIOS do • ca e tc<w< aos
sete minutos d» cada "wa
NOTICIÁRIO CULTURAL aos 37 tnmuto» da
cada hora
INFORMATIVO ECONÔMICO *s 8K30^"i
9^t5min. 18^*04 tmn
INFORMAÇÕES MARÍTIMAS E PORTUA-
RIAS âs 8l1Srn n
MARKETING £ PUBLICIDADE ss fiMOmtf
CAMPO E MERCADO as 2*« « S*s *s
7h3Smin
NOTURNO 9S :í*
ENTBEVISTA ESPECIAL às 13h06mm —
t revista
JB! — JORNAL DO BRASIL INFORMA
•7h30iri.n, i2n30^n. • 0«0mm

Dote 1H-Ieitc. suspensa
j porque á atriz Bia Nunes

. teve uma esiafa, volta ao
cartaz sábado com Débora

Duarte no lugar dc Bia.
(Teatro Vanucci).

CAIXA DE SOMBRAS — Teu» ae Mchael C'• sioco'
Tradu^iV) 0a lao Gd»on R-ba-ro D"ev$o Ua t.mib« 0i
0!i»5< Com l'iian Lemmertz. Edr>ai G»ovana//>. Hen"-
quata 8'taba, Yoíanda Cardoso, Beatry/ Lyra.

e 0'jl'oj Taatro Vllla Lobot Av
lutxi 100 (275 6695! De J* s 6* »5 2^. Mb »s JOti «
2íh30rpin. <Jom «« 18" « 21h lngr«j?o5 d» 4» » 6* «
0011 » CrS J m.i 5Q0 « Cri 2 m-i 500 (estudantes.' Mo •
CrS 3 m»i &00 Hoje e arr-jinhâ prè-astréia is 2tH. com»>gre*!sos * C'S t m.i 500. para pfo''»siorvai? r{» (j«
Muda mçntal ipaic^kjyos oscanaiistai a estudames da
í'a«i> Esuam normal no sébado
AMOR — 7a«to da Odv/vakío V»ann* Co^ Arvjoia
Avitta; Baatril Penna Kdmir S>mjin faty HiíAno St»n.$
lavv v outros Espaço MEC da iTipranM. 18 Da
a *ab >* 2?* do»^ as W irvg?a«.605 a CrS 7 md &00
CfS 1 rrnl roo (ostodaMM) e Oi I mil 500 Huraoi»im
oo MEC) Estreia
AS LAGRIMAS AMAROAS DE PETRA VON KANTTonto da Rainar W ^as^tinda' 0'' da Celso Nu«a*
Corr. Farnarída Mo"t«?nag'0. Christia^ Torioni. Ros"«

topa» Teatro dos Quetro Rua Marquês d* S
VicantB 52 — ?' I2;i-9fl95! Do a* a sábado M
21h30m«n, dom . as 18* e 21 h irxjrassos 4* a 5 mil,
p^aço umeo, b* a 6* a CfS 5 m.| a C'S 4 mi! asiudantas
íáo a CrS 5 mi!, dom » CfS 5 mi» a C'S 3 m»l
«s«uda"iasFiQuriniste de alta costura, vitoriosa * aparanta
manta sagura da si, ravaia as suas fraque/as so
atravnssar duas traumáticas axpanências amorosas
REI CEAR - Tn*to da S^ar.aspaara TraduçAo da MáSort omaryjes D"eçèo do Celso Nun#§ Com Se^io 8"ttoVara Amara! Afy fontoura a outros Taatro Clara
Nunas Hua Marquòu da S V«caota, <274 9696!
De 3* a sád *s 21K. dc*^ as ' 8^ ingrasscs oa 3* a 5* a
do™ a CrS4 m»' a CfS 3 mi estudantes. 6* a s4b a C'S

PtAF ?e»;o da Gem» O 'oçíVo da F'.*vo Rasgai
Com Fa'n»"a íf*s 8ru//> i.ea Garoa A>t>o 8rag»
Guííherma Karan « outros D'**çèo mus«ca' oo maestro
Nalso^1 K'aitn Teatro Ginástico Av Graça Ara^na
I2208J94Í Da 4* * 6* as ?1M5min; sab às 20^ •
72h30mn vasp 5*. As t7h15m a dom. m 18h
Ingressos 4* 5# 6* a dom a CfS 3 mfí (platéia? a OS 2
mil ípíaM'* superof-. Mb , a C'S 3 mil a wesp a C'S 2

Versão da vida da cantora a compositora fran-

A AURORA DA MINHA VIDA Tç.to d<r*ç*o •
ce^oç'»ii* da Naum A>vaS de Sou^a Com Waneta

Severo Sta^a fre-laa Ana-u P'as*as C-onhn K'/:#riTaatro d« Arana Rua SsQue.-m Campos 143 <235
53*81 5* íi 171'» 2(h 8* »« 19h r

, è* I8^ e 21 r» 'ngrassos a CrS 3 m»i e C'S 7 ^1
SOO estudantes 114 anos)Lembradas de um grupo da ilunos nos temposda escola, ravalando as b<íncadeir«s. as angust'?is •as pequenas cruaidadas entra alas
VARQAS ~ Ta*to da üvas Gomas a ^arr#-ra Gou^anD'?e«^o da fiavo Rang«t Músca da Ch»co Bua^nua •
tdu lobo Co"1 Pauk> Graondc Oswaido U0\<ra"0M«*ton Gonçalves Gra^qa CHao e Outros, a^m do
corpo da ba ^ Taatro Joêo Caetano f\ê "tVade^tas
íJ6?4322 -«mai 2301 D« 4' a 6» ti 21h. mo as Í0h o
22P-. dom ns 18* a 21b vasp 5* âs t8K30m-n

da 4* a dor^ a OS 4 m«i pí*ta»a A a t° be'«cAo
a C^S 3 m»i. platéia 3 # C'S 1 mil. 7° baicèo e vaso da 5*
A2UL — MuS»cal de An<íra Fai'ppa Mauro D«raçAo ga'»!da Anqra ^elicoe Maum D«raç*o musjca' da C.fwe*
<ann Canário da Pedro Není Coreografia d» Ramar
V.-ana Com André Febppa Mauro Canos Lôtfar Oáudwi
D Mauro a Edgard Amortm Papagaio Cale ConcartoAv Borges da Mada^os. 1 426 <274-7999» Da e* a
domingo, as 2lb Ingressos a CfS 2 m«i
A FARRA OA TERRA — Roteiro, concapÇ.V? a d^raçáo
da Hamilton Vbí Panara Mus«cas da P$r<c*»s Cavaicanta a Hamilton Vai Pare-ra Com Rag-na Casé Hamilton
Va; Pa'eira. lut/ Fernando Guimarftes. Lana Bnto.Canna Cooper, luu Zaft>«ni a ^edro dos Santos TaatroIpeneme Rua Prudenta de Morais 824 <247-9794) Da4* a 6*. ás 21h30min Sáb dom as2lb30mm (ngrassosda 4* a CrS 2 mil 5* a 6# a CrS 3 mil a CrS 2 m«l
(astudantes) a sábado a dom, a CfS 3 nvl Ata d>a 13 danovambro
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO — Te.to Oe AgathaCnri«st»a Adaotaçáo a dtreçAo da Dom-ngo» o« 0'rvairaCom Hannatta Monneau Oogo V »e'a. Mana Ciaud^a aoutros Cenários de Colmar Dm»? a '«gurinos da *a'-ma
Murtmho Teatro Copacabana Patace Av Cooacabana 327(257 08811 3' *' 6' ^ Mb j- 5"»nl?b. edom ás 18b ingras*os de 3* a 5* e oom » CS 4
m»l a CfS 3 mil. estudantes 6* r» sáb . a CfS 4 nvtTrama policial sobra uma advogada anvolvida
pala astucia da seu cliente
BESAME MUCHO — Ta*to da Máno ^rata D^eçk) deAderbei Júnior Com Nata Ha do Va«a. Jonas 8iocbtouisa Cardoso Henrique Pagnonceü- Luix Octávo a
Cléka Guerreiro Teatro Glaucio Qll Praça Cardaa' A»co
Varo» 1237 70031 D» f « 6* m 2lh30mT sso tt?Ob a 22n30mm dom ast8na21h Ingressos de 4* h*
a dom a CrS 3 mrí 500 a CrS 2 m,i 500 loatudantasi 6* «
*áb s CrS 4 mii preço un>co

to An*>t»atro do P»rrju« L*g« V ©Otár^CODa 4* a sáfe as 21 n, ck3»m A* 17b rnQrasso* da ** » 5* »CrS 2 rr»i, 6* a dom a OS 2 m < bCKj sáb a 3 m*
DtA EM OUf ALÍREOO VIROU A MAO - CorwWi»t»m te* to a d»reçáo rie JcAo Bathencoor? Com O*udoCor»ea a Castro. T*-e'ma Reston. Suurna Oue^of M»ga

Mas Graça Ta«tro da Praia Rua Frar^scô 54 88(267-77A9J De 3* a 6" Is ?tbl6rTvn, sac ás í-Qn27b30m»n a dom a> 18n e 21h Ho»e sessáo a*ira a»
18ti com ingressos a CrS 2 rn»! 600 a CrS 1 m<! hOO
(estudantes! >ng'essos da 1* a 5a. a CrS 7 m>i 200 e C'S

rrH 500 estudantes 6* b sáb a CrS 3 rrvl dom s íTrS 2mi» SOO e C'S t mii 500 es''jd»ntea
Senhor 'aspa«tável finge ser homossexual pa»a•ívrar *a d« pnssoas que o aborrecem

ÊDIPO *otfo da S0'oc>es Traq^çAo da Ge,f Can-ws
Drreç^o de Pauk? Afonso de i.'ma Com CíauOX) Gorvxa
g« Na-ka ravare^ isolda Cresta. « outros Teatro
Cândido M«ndet Rua Joa^ An^e^-ca 63 Da 4* a 8*
as 21b vaso 5* ás 17h, Mb . ás 20b a 22n. dom is
19n a 2th lng»e*sos a CrS i m<< e CrS 2 má. *at»<rdo
oreço único da CfS 3 m<!

VIUVA PORÍM HONESTA - T.»» X Na(90n Rnrt'
gue» Oireçáo da Çduaroo Tpientino Com And'a Va««.
Cláudio Gaya a o Grupo TAPA Taatro do Sa»c daTljuc* Rja Baráode Mesou ta 539 '210 2441) Da 4» 4v)b ás 2th30mm dom às 21h30mm. !ng'essos a CrS 2m«l a CrS 1 mil 500 SáD a CrS 2 m»! Ouraçáo oa1 b30m«n

Pai reúne grupo da especialistas para resolverimpedimento da f«lha qua se racusa a sentar depo-sda ter ficado viuva
A URA DOS VíNTE ANOS — Texto de Paulo Cew<
Coutinho Direçáo dn ^omil Gorçarves Com ^'onan
Deiacy. Fabt? Saoag. B'a Junqueira e outms Taatro d«
Bolso AV Atautfo de P*«va. 269 !239 use» De 3* a 6*.ís 2lbt5m-n sáb ás 20b a 22K30rrvr dom. »$ tçh a
21b Ingressos a OS 2 m»! 500 a OS 1 mi! 500.
estudantes
TANTA GENTE NO SOLAR — Quatro peças o* JeanTa'd'eu D»?eçáo e traduçáo de PauKnho de rarso Com
Dusa N&ccerat» e Alfredo ^basco Teatro ImperialpfH'a da Botafogo 524 1295-0896) De 5* a sáb as
21b30mm. dom . ás 21b trgressos a CfS 2 m i a CfS 1
m:l 500

FALA PRA ELES ELfSABETE '«««: ^ tr<Sa<gra de «aro^óO de OH«r'í ¦'.-;m o*aa^t> Pro-fw S<»gro TLutjt Rgu«inKk>
flpefft. A* Presidenta va-ga« 6?0>20° i''29^0i iOi 5* •
6* 45 21n, mc . fts *>9^ e 21b. do^- *1 "Zr *ng«ei»cn t
C-S 1 mif 5Q0 e Cdi 1 mu, OT;^iAt«sAs dif>cu'dades da um homem em assumir s sua
condiçáo cultural de negro

MARATONA - Te*tc Oi M <m Aives de So-..r»
D"eç*0 de M ftc-n Ootb»n T#atro Ck-Wi Bw.i«ar R^a
do Catete 338 (265-99331 De 5a a Ç* as 2in. Mr. M
20^ a 22b3ünvn pom as 20* ingressos a CrS 2 m ¦ a
CrS l má 500 estudahtes i*4 a^>o-íi

Jovens mostram as suas vivánc»es no dif»cM anatural processo da cr»*cirnamo
ESTRELA DA VIDA INTEIRA - Espetácv^ de feafo.
dança e música beseadrj em. Ma^oet Bandert*» Retiro a
o reçAo oe Cj^»m Soumo Com o gruco FH>?es do Mal.
Tuatro Cândido Mandes Rus «oana Angé'-'* 63 '777-
9882) 3* ás 21b. as t9h a 6" • s^b as 24hingressos a C'S 2 mil a CrS 1 rr:l 500 estudantes
O D<A EM QUE O BRASIL TOMOU OORIL '«*tO,
d ?eçio e 'rMertr*»!*çi»o tyt, BemnndO Seqüela T«atro
Princesa lsab«i 186 l.275-3346i De 4* a 6# u
2m30m.n Mb ás 20^30mid a 22h-30msn ocm a«18ri30mín a 21 b30mm trigressos d» 4* a dom 1C*S
2 m.i 500 a CrS 1 m;> 500 estudantes 6* e Mb a CrS 2
rrA 500 Dtar*amente -ngressos a OS 1 rr-í &00 ca'i
5'fviícatos enceto aos sáoadosPiadas a casos em torno da atua' S'tu»ç*o
econômica e política do pa^s
A COMEDIA DO CORAÇÃO T«tO d»ves Direçáo ge'a' do Grupo Hompu Com o GfuPOHomou Teatro Glauc« Rocha Av ?<o Branco, ' ?9 De
3a a sáb ás 21b( dom as 18b a 21* Ingressos a C-S 2
mif 500 a CrS 2 m»! iestu<íant©sl !14 anosí Atá o d-a 31
de dezembro
INFANTIL
OS DOZE TRABALHOS DE HÉRCULES ~ Ta>1o >
Moote^o Looato adapt.vlo por a d-rwjsdo pc.* Carios
Wilson Com Aie*aryjra Protá. Fe«-C« Martins A^ns
Coti m a outros Taatro Vanucci Rua Marquás cy» S
V>cente 52 Oo 2' a 6a. ás l?b ingresso* a CrS ' m»?
500 <10 arosi

AMANTE S A — Te *to de John Chepmjn «1 Dave^-reeman TraduçAo e adapteçáo de Joáo Betf-encoud
D«reçáo de José Renato Com SiieN franco. Milton
Carneiro Cli/ángeia e outros Teatro Meebla Rua doa?/iio (?aofli4ii D»a'» e* h 21h «ae ti70n e 22K30mm, dom. 18b e 21b. 5a veso á^ 1?bingressos 4* 5* e dom a CrS 3 fnü t OS 2 m.i 500.estudantes. 6* «* sáb a CrS 4 mil vesp 5* a CfS 2 mil
500
O OLHO AZUL DA FALECIDA Texto de Joe Onon
Di'eçáo de tun cernanqo Lobo Com Otáv«o AugustoAna Luoa f0'res, Met*o Ar\ Teatro Deffln "ua Huma»
tá 1266-4396) 5» a 6* ás 2ib15m^. sáb. as 20b *
22h30min; dom . is 18^ a 2lbl5m»r ingressos da 4* a
6* a dom a CrS 2 mil 500 eC1 1 mil 500 estudantes
sáb a CrS 3 mil.

Confusões em torno de um cadáver
CIRCULO DE GIZ Truta de BertoW B'etch ComMar-a PacWba Dan.el Dantas /ará Po%ssa Cla^caNrt^ier t.»on«' fischef « outros T»etíuçéo de Ge-r
Campos D>reçáo de pauO Re-s figurino n cencq'a)'a
de Marco Antônio Pa'm«Ma Mus*ca do grupo Ame.'«Cán-

MUSICA
BIENAL OE MUSICA BRASILEIRA CONTtMPORÀ

NEA - Recua' com a Orguestra Sinfônica BrassM^ra
Programa Abertura n° 2. de Osvaldo Lacerda, be
da Poe«ra de Od«ma' Br>gdo. Qumcas Berro D Água
Regente Roberto Ricardo Duarte. *an«a 7 paraorauos
tra e mejfosocfano de Joacn;m Koeilreuttef iso^st»
Marganta Schacki Regente o autor Sala Cecília
Meireles da Lapa. 47 Sábedo às 16K30m*n
Entrada 'rança

BIENAL DE MUSICA BRASILEIRA CONTEMPORA
NEA ~ Programa Hyprvo^mj. -de Carlos Ken"que
P»»'e-ra 3 Estudos de Gerson GrvnWatt Hntérp»ete
vxhonrsta Ne'"0 Rodrigues) Carmes de<oi Arw iGiíde^
8ea*efre oe Nestor de Hc!ianda Cavascanti (imôrprotes
barítono &iádo pe'e/-Gonráse/. vKüonrsta Néüo Rodn-
gue$'. Primeif» ÜÇAO (Lodo hio) oa Antonao Jardim a
Leonardo Sá fmtêrpretes barítono £'ádo pere/
Gon/â-«z a o panista Lu-g- A friandinii Peça Breve, de
MunWd Santos iiritôrproia vxjír.rsta J«'iv M.'ev»s«v'.
Sistema r^> 2 o« Flavio Santos Pere-.ra (intérpretef'autista Pai^*> Gentii Ngnes P*«ho* Um Paiindromo. de
Cesso Mo<Ha. fragmentos de Lu.-gi A iriand<n< i-.ntôny»'» p«j»n-sta lugi A 'ryjnd^i Sala Cecília Meireles
Lgo da lapa 47 Sábado as 21 h Entrada franca

V BIENAL DE MUSICA BRASILEIRA CONTEMPORA
NEA - Recitai com a Orquestra de Câmara da RádK>
MEC Programa Suite 3 movimentos wí cordas,
do Carios Cfui. Quatro Momentos n° 2 oe Emane
Aguiar Vaneçôes para piano e cordas de He^r^jue
Da>^d Korencrienoier (intérprete p-anista Sô"w M>»na
V«e*f8). Quantum para p»8rx> a cordas de Eduardo
Se<ncma* Ip^ano Son.a Mana Vie>ral. Co-^adasem. de
Jorge Antunes Sala Cecília Meirwles ..go 04 Lapa. 47
Domingo ás 2-b Entrada Iranca

RECITAL — ReCi?afcom os v«oontstas Carlos Alfc«rto d«
Carsaiho. Hélio Funks, Sérg-o Bugalho « Rooedo Pe»e«'
ra No programa ob^as de Vivaidi. Scariattv LéomBrcwe' a outros Auditório da Caia oe Rui BarbosaRua Sáo Oemento, i J4 a? 20h30m»n ingrw
sos a CrS 1 mrt

MARCHA. CHORO E RAGTTME - Com ^e-^ando
Moura e o Gri/po Mel No programa música bras^ra e
amencana oo começo do século obras de Cb«qu-nhe
Gonjaga, S»nr^ Zequinha de Aceu e outros P*th
Studio Rua 3aráo da Torre 200. fundos Safe is 2'b,
dom as 18h30mm Ingressos a CrS i mil 500
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FM ESTÉREO
99,7 MHÍ

HOJE
20 no'âs Reproduçò»» ¦ raio laser:
Abartura 1812 de Tchai»owskv (Maazel

16 45'í, Concierto Andaluz, para
doi» violòas a orquestra de Joaqj '1
Rcxjigo (Peoe e Angei Romero —
23 581. e Sinloni» n* 5. em Si bemol
Maior, op. 100 06 Prokot efí (Bemstem

49 53! Gravaçòe» convencionais:
Sonata em Do Maior, para llauta a
continuo, de tecia r (Rampa* — 12 40?,
Sinlonia n* 102. em Si bemol Maior
de Haydri (Ooraii 25 30' Valse» No-
bles et Sentimentales de Ravel (ASoa
de Lartocha — ' 5 3^' e Musica de
ballet de Idomeneo de Vo>'r! i

OS 

pacienics da Colônia Juliano M»rcira. em
Jacarcpagua. aparecem sem rosKV» Sáo objc-
los guardados cm bolsos, inscrições cm mu-
ros. pês descalços, unhas pintadas, adornos

nas mulheres, o cozinhar dos alimentas fotografados com
lenie-micro por Hugo Deniiart. 37 anos, que cxpóe ^(10
fotos, simultaneamente, em duas galenas a partir do dia
16, Região dos Desejos estará na Cândido Mendes, e
Formatura de Combate, na Faculdade da Cidade.

A eliminação dos rosiOS c a escolha dos detalhes foi
proposital. Hugo. fotógrafo, psicanalista e professor uni-
versitário. considerou, apesar de algumas hesitações ini-
ciais, que as fotografias tradicionais de instituições psiquiá-
tricas nada itiais fazem além de reforçar o estigma da
loucura.

Fotografar o rosto dos pacientes, cabelos cortados
remes, dentes arrancados, roupas sem nada que as diferen-
cie e contribuir para manter a visão prcconceituosa da
doença mental. Essas instituições preparam uma espécie
dc máscara com sinais evidentes de insanidade, que todos
os seus clientes sáo obrigados a usar, De tempos em
tempos fotografam esses rostos e avaliam o percurso da
doença, chegando sempre á mesma conclusão — sáo
doentes mentais.

Os doentes, por sua vez. segundo Hugo Deni/art. só
se lembram das fotografias tiradas do tempo anterior à
internação (média de 20 anos. na Juliano Moreira). H, em
seu trabalho, que consumiu oito mil slides, meses e meses
de exaustão, viu pacientes serem dominados e outros, com
violência, terem seus rostos cobertos por colchas.

Esta é uma conhecida tática de repressão política.
O sentido social da loucura é substituído por um psicologis-
mo reducionista e pri\a-se o indiwduo das marcas do seu
prõprio corpo — diz.

Hugo, que antes filmara a Cidade dc Deus. iniciou o
trabalho em 1181. Dentro de um projeto maior, com
recursos do Ministério da Saúde, foram realizados dois
filmes: Prisioneiro da Passagem e Regiáo dos Desejos, este
sobre as mulheres internadas na Colônia, que será exibido
durante as exposições, com debate. Ano que \em será
publicado um livro com fotografias e textos dc uma
pesquisa interdisciplinar.

De início, filmar o mundo invisível dos pacientes,
correr com a máquina bolsos e interior de uniformes,
descobrindo agarrado ao corpo, escondido por roupas
largas e folgadas, o universo de cada um — objetos, fotos
esmaecidas — trouxe-lhe ansiedade Ao final, sensação de
angústia c prazer. Angústia, porque numa visão rctrospec-
tua, gostaria de começar tudo de novo. vencidas as
inseguranças e hesitações que sentiu ao fotografar apenas
fragmentos; e prazer, por sentir que faria tudo na mesma
linha de trabalho adotada

No contato com os pacientes, o psicanalista e fotógra-
fo constatou que na Juliano Moreira sáo formados grupos
de amigos, refeitos laços de amizade, iniciados namoros.
Mulheres constroem casas dc barro fora dos pavilhões,
fazem e usam adornos, pintam suas unhas — algumas pordentro e por fora —, têm um outro código estético.

Nunca fui agredido lá dentro Hasia momentos
em que eu pedia para que náo me importunassem, quando
chegava ao meu limite, e era compreendido. Fiquei
\agando muitas horas para que se familiarizassem comigo
Acho que ser alvo de atenção, através da fotografia, era
para muitos um agrado, uma coisa carinhosa.

A cãmera, para Hugo Denizart. foi também um
elemento mediador Fotografar detalhes com distância
mínima fez. por vezes, que os papéis fossem invertidos:
alguns achavam loucura fugir ao tradicional — mostrar
rostos e corpos inteiros — outros pacientes riam muito
dele. achavam que era ele o louco E, para evitar outras
reações, diz nunca ter "vestido" o staius de doutor, mas
apenas o de rettatista

O fotógrafo c psicanalista conversava, batia papo
com os pacientes Descobriu que muitos eram e*-egressos

I ...

da Funabem. que nada justificava sua internação na
Colônia. Como uma mulher que lhe disse ter ido para a
Fundação adolescente e, por ser "peralta". cena vez
ouvira de um médico que seria enwada para um lugar do
qual nunca mais se esqueceria. Foi dopada e. ao acordar,
estava na Juliano Moreira, de onde nunca mais saiu

— As instituições — observa Hugo. sáo trágicas e
cômicas. Conseguem sempre o efeito contrário ao preten-
dido. Ha pessoas lá com lucidez, como uma mulher que.
quando come de garfo e faca, sente-se olhada e criticada
pelos demais, como se náo pudesse exercer este direito
Tem uma capacidade critica náo encontrada cm muitas
pessoas que estão aqui tora

O uimerso fotografado tese seus dados estatísticos
revelados hâ pouco mais dc dois anos. pela atual diretoria
Chegou-se à conclusão de que os pacientes formavam uma
comunidade desorganizada em que náo se distmguiam
doentes de funcionários. 50cr da população tinham mais
de 50 anos e apenas 18rr menos de 40.dos pacientes
náo recebiam visitas e mais da metade estava sem trata-
mento psiquiátrico há mais de cinco anos. E.mais sur-
preendente. 22^ dos pacientes não possuíam qualquer
tipo dc patologia que justificasse a internação e 20%
tinham indicação para hospital geriátrico.

Hugo, que exerceu a psicanálise em consultório nos
anos 70. participou de inúmeras exposições fotográficas no

"O grande
barato ( que

podem ser
loucos à

vontade" —
diz Hugo

Dt-niiart do*
pacientei que
fotografou no

(}ue têm cie
mais precioso,

pessoal:
objetos,
adornos,

detalhes de
uni

tnunao"cotn
beleia

própria"

Brasil e no exterior e gosta de penetrar nos meandros da
"marginalidade", tem suas impressões sobre as instituições
psiquiátricas Para ele, depois de um certo tempo de
internação, os pacientes náo tém como sair e se reintegrar
á sociedade, competir no mercado de trabalho O ideal,
diz, seria que os deixassem em paz. apenas isso

Lá encontraram uma segunda família. O grande
barato é que podem ser loucos à vontade, o resto, na
instituição, pode ser contestado facilmente. Mas tento, no
meu trabalho, mostrar que estas pessoas continuam a
amar. a namorar, a produzir coisas muito bonitas e me
pergunto sempre como conseguiram, com 20 anos dc
internação, resistir e se manter íntegros.

As duas exposições, que terão inauguração no dia lt>.
irão até 30 deste mês. E, ao mostrar as fotografias
ampliadas, maioria em cor. Hugo Denizart diz que,#
durante algum tempo, perguntou-se se não seria recnminá-
vel ter encontrado beleza em meio a condições tão
deprimentes.

Mas depois a preocupação foi afastada Por que
lemos que ter apenas sentimentos de piedade e afastamen-
to dentro de unia ínsMutçáo psiquiatnca? Por que não
revelar uma bck. a qiK aies c própria, dentro de outio*
códigos estéticos1
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A ABOBORA

EM VERSÃO

"HAUTE

CUISINE"

Bryan Mil ler

Th« N«w York Tlm*t

S 

SAUDÁVEL, barata,
gostosa, colorida. Apesar
dc todas estas qualida-
des, a abóbora raramente

tem seu nome ligado à haute
cuisine; o comum é que se pense
nela como acompanhamento de al-
gum prato simples de carne, ou
como um ingrediente a mais de
sopas infantis ou doces caseiros.
Nada mais injusto, como prova um
cher tAo famoso quanto Jacques
Maximin, do Le Chantccler. cm
Nice (duas estrelas no guia Miche-
lin), responsável por um prato deli-
cioso de peixe guarnecidò com abó-
bora sautée.

Como outros pratos criativos
que levam abóbora, a receita de
Maximin, fácil de fazer e de pala-
dar refinado, tem ainda a vantagem

Filé de peixe
Ingredientes:
meio quilo de filé do peixe preferi-
do (três a quatro filés); duas colhe-
res de sopa de suco de limão; meia
xícara de água; 1/4 de xícara de
vinho branco; sal e pimenta branca
para temperar; cinco colhcres de
sopa de manteiga sem sal; 1 xícara
c meia de abóbora cortada cm
pequenas tiras (cerca de cinco ccn-
tímetros de comprimento cada).
Modo de fazer;
1 — Coloque os filés de peixe numa
panela larga (um deve ficar ao lado
do outro). Acrescente o suco de
limão, a água, o vinho, o sal e a
pimenta a gosto. Cozinhe até fer-
ver, reduza o fogo e deixe cozinhar
mais cinco minutos. Com cuidado,
para não quebrá-los, remova os

de prestar-se à adaptação com fran-
bo ou costeleta de porco, no lugar
do peixe. Em outra versão, a recci-
ta utiliza pequenos bolinhos de
abóbora, feitos com o mesmo ta-
lher usado para fazer bolinhas de
melão, e ervas variadas para modi-
ficar o sabor.

Os americanos gostam de dizer
que a abóbora é originária dos
Estados Unidos; mas historiadores
culinários garantem que ela era
consumida na Europa antes do sé-
culo XVI. Qualquer que seja a
verdade, o fato e que até hoje a
abóbora é muito apreciada pelos
europeus, especialmente os france-
ses, que servem-na cozida ou assa-
da, com manteiga, sal e pimenta,
cm purês ou sopas; c os italianos às
vezes recheiam ravioli e tortellini
com purê de abóbora bem tempe-
rado com ervas, o que dá um
colorido especial à massa.

com abóbora
filés da panela e coloque-os num
prato refratário cm forno quente.
Reserve o líquido da panela.

— Derreta duas colheres de sopa
da manteiga numa fricideira. cozi-
nhe os pedaços de abóoora por três
a cinco minutos, cm fogo médio c
mexendo até que fiquem macios.
Reserve.

— Acrescente à frigideira o líqui-
do que tiver se acumulado no prato
onde ficou o peixe e reduza à
metade. No liqüidificador, misture
o líquido reduzido, meia xícara das
tirinhas de abóbora e três colhcres
de manteiga, para formar o molho.

— Sirva os filés quentes, cobertos
pelo molho c enfeitados pelas tiras
de abóbora restantes (duas por-
çóes).

Sopa especial de Abóbora

Ingredientes:
um quilo e meio a dois quilos de
abóbora cortada em pedaços (sem
casca nem sementes); duas colhe-
res de sopa de manteiga sem sal;
uma batata inglesa grande, cortada
cm cubinhos; dois alhos-porros
limpos c cortados em pedaços; três
xícaras de caldo de galinha; três
xícaras de água; sal e pimenta a
gosto; 1/3 xícara de creme de leite;
noz-moscada ralada.
Modo de fazer
1 — Numa caçarola grande, der-
reta a manteiga e cozinhe as bata-
tas, os alhos-porros e a abóbora
durante cerca de 20 minutos, me-
xendo ocasionalmente.

— Acrescente o caldo de gali-
nha e a água. tampe a caçarola e
deixe ferver. Reduza o fogo e deixe
cozinhar até que a abóbora esteja
macia.

— Coloque a sopa no liquidifi-
cador, um pouco de cada vez, até
formar um purê. Leve o purê ao
fogo, adicione o sal, a pimenta c o
creme de leite e mexa bem. Acres-
cente noz-moscada a gosto, mexa e
sirva. Se quiser dar um toque sofis-
ticado, sirva a sopa dentro dc uma
grande casca de abóbora pré-
aquecida no forno. (Quatro a seis
porções)
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o mesmo olhar alento com que cuidou
do bom atendimento de reis, rainhas, presi-
dentes e artistas durante os 40 anos como
maitre do Copacabana Palace, Fery

Wunsch — andar lento entro as mesas onde podem ser
servidas até 400 refeições simultaneamente — cuida
dos viajantes que fazem sua parada no restaurante
Roseira, na Via Dutra.

O décor ê muito diferente do Bife de Ouro do
Golden Room; clima muito distante dos golden days,
mas a consciência profissional t a mesma dos tempos
cm que começou (1922) no Pta/a Athrné*, em Paris.
Afinal, observa o tcheco que i o mais nacionalista dos
brasileiros, não é qualquer um que pode encher um
tanque dc um fusca para a viagem Rio—Sáo Paulo.
Mesmo a álcool.

Respeito pelo freguês E. acima de tudo, discri-
çío, que náo poderia deixar dc faltar no livro que
lançará daqui a um mês. Memórias dt um Mlitrc Hotel,
na verdade uma declaração dc amor ao hotel a que
serviu por 40 anos. Porque Fery Wunsch pode até
contar casos e situações como a do casal a que flagrou
na intimidade: ele de pijama listrado, ela de bab.v-doll
oor-dc-rosa. Um rei e uma rainha, mas que Wunsch
jamais revelará quem sáo: "Deixo isso para o lbrahim
Sued", diz rindo.

Aproveitando o centenário de um conterrâneo, o
livro abre com uma fase de Franz Kafta — "Escrever
na realidade é uma forma de evocar espíritos" — mas a
dedicatória só podia ser para o Dr Octávio Guinlc,
fundador do Copacabana Palace, cenários da maioria
das gentis recordações dc Fery.

Com uma tiragem inicial dc 10 mil exemplares,
2?2 páginas cm papel couch*, ilustrações, prefácios de
Antonio Houaiss e lbrahim Sued, custo de CrS 10 mil,
nas X) páginas iniciais Fery recorda a Paris dc seus
tempos, conta a história do Ma.xim's, c datas memorá-
veis: o dia em que conheceu Augustí Escoffer, o autor
do Pèchc Melba, ou Fuad Ei Assai, o pai do rei Farouk

que então tinha 10 anos. "gordinho, um pequeno Jõ
Soares; depois virou play-boy".

Mas é nas 100 páginas seguintes que Fery compro-
va sua definição: "Tenho dois hobbies e minha mulher
í o Copacabana Palace". Dividindo os capítulos pelas
várias dependências do hotel (o Salão Meia-Noite,
suítes presidenciais) ou pelas categorias profissionais
(os artistas, os conjuntos, os cantores) que lá passaram,
sem esquecer de nomear até o contra-regra do teatro,
Fcrv chega a citar o nome dc 800 personalidades.

Para muitos deles, desena mandar o convite da
noite de autógrafos para o Sáo João Batista ou Vila
Rosali. diz brincando o editor e copy desk do livro
Eduardo Casali. Mas Fery náo abriu máo dc citar todos
os nomes, principalmente os grandes gourmets (Hugo
Gouthicr, entre cies) Há, ê claro, a referência especial
à Turma dos Cafajestes, a Haroldo Costa, Canbé da
Rocha. Oscar Ornstein. também entre muitos outros.

Histórias pitorescas há: Orson Wellcs jogava
ganafas de água mineral na piscina e Edith Piaf
preparasa suas próprias refeições num pequeno íogáo.
Ou outra mais trágica como a do gerente da Shell que
morreu dançando na boate do hotel Há também a
história da gafe de Fery: esqueceu-se da encomenda dc
um embaixador para fazer uma feijoada para amigos
cstrangeia>s. Na hora, Fery aproveitou o feijão dos
empregados, jogou dentro tudo o que conseguiu arre-
banhar na geladeira e 15 minutos depois estava pronta.
Ao final, recebeu o elogio: a melhor feijoada que o
embaixador já provara.

Conhecedor profundo de bebidas, ele mesmo um
gourmet, Fery náo ousa apontar gafes nos outros.
Gosto náo se discute. Mas houve, sim, um americano
que o deixou impressionado: degustou uma lagosta
com molho de maionese acompanhada dc chocolate
quente com creme.

Afirmando que a boa equipe dc empregados foi
um dos suportes para o bom conceito internacional do
Copacabana Palace, Fcrs lembra a sutil distinção que
(az o bom maitre ou o bom garçom: ele pode ter
fregués-amigo, mas nunca o amigo-freguès. Nada de
servilismo, porém. No seu português dc acento carre-

gado, ele explica: nem pode ter o nariz muito pra cima,
nem as costas muito curvas.

Outro segredo: a cozinha e o salão devem estar
perfeitamenie harmonizadas, ensina o maitre que tenta
entender a idéia, de algum tempo atrás, dc por abaixo o
Copacabana Palace Hoje, planeja-sc construir os pré-dios apenas no lugar do Anexo e da parte posterior do
corpo principal onde estão o teatro e o Golden Room:"Afinal numa área de 10 mil metros quadrados há 350
apartamentos, o Méridien com uma área de 1 mil 600
deve ter mais quartos". Mas quanto a ser hotel
ultrapassado, ele limita-se a citar o Plaza Athenée. um
marco até hoje. e que na sua época hospedava apenas
sul-americanos: "Os paulistas do café e os argentinos
do baby-bref; francês náo tinha dinheiro para ir".

Para o livro não se limitar a um documento do
passado, nas 100 páginas finais Frantisck (o verdadeiro
nome, "que náo passa de um Chiquinho") apresenta
um guia de bem comer e beber. Fala de vinhos
(' Repare que incluí os nacionais c não faço propagan-
da de nenhum"), champanhe, uísque, como degustá-
los melhor; dá 30 receitas dc todo o mundo (a brasileira
e o picadinho à Meia-Noite. "um prato sofisticado náo é
preciso nem faca para comê-lo") e disserta sobre o
caviar e o salmão.

Esse homem internacional que serviu tantas cabe-
ças coroadas, hoje prefere limitar seu jantar a dois ovo»
estrelados e um suco. Mas confessa: o prato preferido é
o hovez maso-khedliky, uma espécie de cozido da terra
natal. E a bebida a pilsner urquel. cerveja também
tcheca com 12 graus de teor alcoólico (a nossa tem
oito). Chegou a bebê-la recentemente, pois o cmbai.xa-
dor da Tcheco-Eslováquia ofcreceu-lhe uma caixa.

O tempo que sobra ele divide entre estudar
japonês (será seu nono idioma) e ir aos fins-de-semana
pilotando seu fusca (metade ano 75, metade ano 82,
tantas foram as batidas que já deu) ate o restaurante
Roseira: "Um trabalho que e mais para manter um»
atividade". O que confirma na principal receita que —-
do alto dos seus 84 anos — dá ao final do livro: "Só se
acha selho quem desertou das idéias". Na outra página
a palavra saúde escrita cm vários idiomas. Tim-tim.
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OS PREÇOS DA SEMANA

preço máximo, por quilo, no início
_rS 360 (Sendas,

ESTA 

semana houve três altas
significativas no setor de
hortigranjeiros. De todas, a

maior foi a da vagem-manteiga: o
• 9,"da semana passada Cr

Tijuca), subiu para CrS 476 (Sendas,
Flamengo), acusando, portanto, uma
alta de 32,2%.

Os outros dois produtos que
subiram foram a abobrinha (também
conhecida como abóbora italiana), de
CrS 290 (Sendas, Flamengo), para
CrS 370 (Sendas, Tijuca), ou seja,
24,6%; e o tomate, de CrS 370
(Sendas, Tijuca) para CrS 410
(mesma loja), um aumento de 10%.

Foram verificadas apenas duas
baixas: a da ^beterraba, que estava ao
máximo de crS 230 (Casas da
Banha. Tijuca) e baixou para CrS
190 (Sendas, Tijuca), ou menos
21,5%; e a cenoura, de CrS 218
(Sendas Tijuca) para CrS 202 (mesma
loja), menos 7%.

Endereço* DISCO Uoiguai. 213(Ti|uca)e
Voluntários da Pátna. 224 (Botafogo». CA-
SAS DA BANHA, ccxJe de Bonfim. 703
(Tijuca) e Voluntários da Pátria, 213 (Botafo-
gol, SENDAS, Uruguai. 329 (Tijuca) e Sena-
dor Vergueiro. 135 A (Flamengo) BOULE-
VARD. Maxwell. 300 (Vila Isabel): FREE-
WAY. Av das Américas. 2000 (Barrai: CAR-
REFOUR, Av das Américas. 5150 (Barra),
CEASA (hortifrutigranjeiros) e COBAL (ou-
tros produtos). Humaitâ, 4-48

Disco C. da Banha Sendas Boulevard Freeway Carrefour H, Ceaaa/Cobal
Tijuca Botafogo Tijuca Botafogo fijuca Flamengo Vila Isabel Barra Barra Bo;a'ago-H^f"

Abobrinha — Kg 260 00 260.00 450.00 370.00 365.00 260,00 160 00 16C.00 260.00
Tomate — Kg 240 00 240,00 350.00 240.00 410.00 398 00 240.00 320.00 320 00 240,00
Cenoura — Kg 120 00 120.00 200 00 110,00 202.00 185.00 120 00 110 00 108 00 120,00
Bermgela — Kg 360,00 360.00 390.00 350.00 395.00 395.00 360.00 300,00 286.00 300.00
Chuchu — Kg 10500 105 00 150 00 105,00 .130.00 130.00 105.00 120.00 83.00 70.00
Cebola — Kg 215.00 215.00 250.00 250.00 226,00 226,00 215.00 260.00 200 00 180.00
Alho — Kg 2.800.00 2.800.00 2^00.00 2 900.00 2 900.00 2 800.00 4 760.00 3 308.00 1 800.00
Vagem manteiga — Kg 280.00 280.00 400,00 460 00 475.00 476,00 280.00 220,00 368.00 280.00
Beterraba — Kg 110,00 110.00 180.00 180.00 190.00 168,00 110.09 98,00 :6000 11000
Ovos-tipo GrandeDz. 540^00 530.00 552,00 535,00 552.00 552,00 552,00 589.00 589.00 460.00
ChicOroa — Unidade 60.00 88,00 70,00 50,00 90.00 90.00 60 00 63,00 150.00
Bertalha-molho 60.00 60.00 70.00 70.00 70.00 70.00 60 CO 50,00 150,00
Espiriafre - molho 90.00 90,00 100,00 70,00 98.00 98.00 90.00 60.00 50,00 90.00
MamSo papaya — unidade 95.00 110.00 150,00 130 00 145.00 145.00 95 00 113.00 110 00 120.00
Larania-pera - dz. 125,00 125.00 160.00 125.00 150.00 145,00 125.00 83.00 122,50 120.00
Arroz - Kg 300.00 360.00 380 00 4 20.00 335,00 335,00 380.00 380.00 363 40 370.00
Feijfto — Kg 300.00 300.00 300,00 300.00 242.00 295.00 300.00 290,00 290.00 300.00
Goiabada Oca - 700g 540 00 540,00 540.00 540.00 540.00 430.00 540 00
Suco caju Maguary 385.00 395,00 395 00 395.00 395,00 385.00 370.00 370.00 379 00
Frango congelado — Kg 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 950,00 990.00 880 00 1120.00 1 015.00
ChA de dentro — Kg 1720,00 1.720,00 1 720,00 1 720.00 1.720.00 1 720.00 1 720.00 1 720 00 2 145.00 2 100.00
Sal — Kg 88.00 88.00 95,00 95.00 80.00 80.00 88,00 70,00 70.00 63,00
Farinha Lactea Nestld — 400g 740.00 863.00 852.00 740,00 852.00 852.00 830.00 753.00 695 00 735.00
PSo Plus-Vita Sanduche 265.00 265.00 265.00 265,00 265,00 265,00 265 00 65'2? 227 00
Marganna Doriana — 250g 360.70 350.00 350.00 350,00 440,00 440 00 360.70 445,00 376 00 422.00
Quik — 400g 859 40 893,00 874.00 874,00 890.00 890.00 859.00 780,00 719.00 754 00
Cream Cracker P.raqufi - 200g 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290,00 290,00 230 00 290.00
Queito de M nas — Kg 1580.00 1.690.00 1 396.00 1 690.00 1 200.00 2 000 00 2 007.00 75°'2? 1.865.00 1 980.00
Oleo do sota 785 00 785.00 830.00 830.00 830.00 785 00 785 00 790.00 954 00 940 00
Marca Tropical Ouro Azul C B. CB S10I Siol Mmdol Somar
TOTAIS 14 663 10 15 022 00 15 549,00 12 174.00 15472,00 15.245,00 14.731.70 I 5 68O.00 16 351.90 14 348 00
FALTAS _ _ 2 produtos — -2 produtos -1 produto -4 produtos -1 proauto

 no t0ta| <je  no total de no total oe no total de no total de
1.960.00 800.00 430.00 760.00 227.00

Pesquisa feita nestes dias 1/11 31/10 1/11 31/10 1/11 Ml 31 10 31 10 1/11

iff§j 

'iiM'TiT 

J! H1 ^ I']

Os nossos hortigranjeiros sáo produzidos nas regiões
serranas de Miguel Pereira, Friburgo e Teresópolis.

Lugares, onde as águas mais cristalinas,
regam de qualidade tudo o que a boa terra produz.
Dê mais saúde à sua família.
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ARIES - 21 do 3 a 20 do j
Com aspectos asuotógicos a^nda neutros. 0
anetino terá hoje em relação a seu trabairv-j e
Imançss. um dia ern Que deve tomar inioati
vas o decisões que possam a!terá-io Partio
paçâo socai de grande intensidade e recom-
pensadores momentos Bons aspectos no
trato doméstico Procure nâo demonstrar
sua insegurança na aproximação de pessoa
que o atrai de forma sensível. Saúde boa

TOURO — 21 do d a 20 do 5
Procure hoje alastar-se um pouco msis da
marcanto tendência demonstrada durantfi a
semana de preocupações de natureza mate-
nal. Aspectos bastante favoráveis no reiaoo-
namento sócia' que pode trazer.|he surpre-
sas agradaveis relacionadas a dinheiro e
investimentos Momento de certa neutra'-
dade no trato doméstico Aproximação afeti-
va. Carência e dependência amorosa Saúde
regular.

OÊMEOS — 21 do 5 a 20 do 6
O geminiano vive nesta quinta-feira, um d>a
de acentuada melhora em suas condições
gerais, afetadas de forma desfavorável nos
últimos dias Momentos de aqradavel reco-
nhecimenio relacionado à tarefa desempe-
nhada com acuidade e senso de responsabi-
lidaoe Evite uma crise em relação a sua
família, mostrando-se mais cordato Clima
neutro para o amor. Saúde regular

CÂNCER — 21 do 6 a 21 do 7
Predominância de aspectos positivos neste
dia para o cancertano que deve apenas evitar
aplicações de nsco e especulações Clima
desfavorável no trato social cot» acentuado
risco de atritos envolvendo amigos oroxi-
mos ou pessoas conhecidas Receptrvidade
e benéfica convivência em família. piano
afetivo favorável a nova conquistas. Saúde
em momento altamente positivo

LEÃO — 22 do 7 a 22 do 8
0 leonmo terá hoje um dia de incitações
astrolôgicas neutras sem o sobressalto do
negativo posicionamento anterior Busque
mostrar-se menos condescendente consigo
mesmo, dotando suas atividades e decisões
de maior grau de otimismo e perseverança
Clima de afabilidade no relacionamento em
família. Ascectos muno positivos em seus
contatos de natureza sentimental Saúde
regular.

VIRGEM — 23 do 8 a 22 do 9
Nesta qutnta-feira. um acontecimento oe
pequena significação prática pode alterar
significativamente seu relacionamento com
colegas e superiores. Cautela em decisões
tomadas de forma repentina Bons aspectos
em relação à família. Plano sentimental em
momento de excepcional favorabilidade as-
trológica Ternura e carinho no trato afetivo
Saúde em momento ainda bastante posi-
tivo.

LIBRA-23 do 9 a 22 do 10
Hoie o iibriano terá um dia com asoectos
astrolôgiccs de predominante favorablidade
em reiaçào a dinheiro, investimentos e ga-
nhos Possíveis aplicações de natureza ft-
nanceira com certeza oe êxito Ganhos em
jogos e loteria Presença de todo o seu
fascínio no relacionamento social e em tam;-
lia Momentos de ceda intranqüilidade rela-
oonada a problema afetivo Saúde ooa

CIÇA

MAURÍCIO DE SOUSA
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CRUZADAS
CARLOS DA SILVA-

HORIZONTAIS — 1 — tubo compr^o de
madeira ou ferro que por me>o de sopros foles
impelem dardos ou setas 11 — matéria betu-
minosa mineral obtida da parafina (pl) 12 —
pequena viola, cavaquinho; 13 — terceira oncar-
nação de Vishnu 14 — simbo» de elemento
radioativo da família haiôgerva. instável, de nu-
mero atômico 85 e peso atômico 210. obt do
peto bombardeio do núcieo do bismuto com
nucieos de hélio. 15 — espécie de boto muito
macio, feito com açúcar, manteiga, farinha de
trigo fina e ovos; 16 — planta fibrosa usada na
industria têxtil, 18 — denominação dada a cada
um dos cabos laterais que fixam os mastros dos
navios. 19 — tPort) cada um dos nós dos
dedos 20 — o meio de transmissão das ondas
de rádio e televisão. 21 -- desinènoa verbal
característica do futuro do pretérito 22 —
espinho ou canao oe certos vegetais, excita-
mento. desgosto, 24 — buraco redonoo no
cháo. para cer"t» modalidade do iogo do gude.
25 — processo inflamatôno da membrana ms
27 _ s.brar as asas para se manter (a ave ou

inseto) em equilíbrio no ar. esvçaçar. parando
sobre, 29 — iguena oriunda da África, espéoe
ce pequeno bòio. feito com fannha de milho ou
do mandioca, azeite-de-derxlê. pimenta e ou-
tros temperos o depo<s. frito no azeite-de-
dendê. 30 — material amarelo semelhante ao
ouro. formado em grande parte oe monazita
misturada com grénulos de ziromta
VERTICAIS — 1 — pigmento vermelho que se
extrai das penas de algumas aves, 2 — de mau
agouro. infausto. 3 — entre os Lapôes deus do
Inferno 4 — diz se de mulher baixa e gorda 5
— medida eletrônica usada em Química nu-
clear 6 — indtvíduo de um povo primitivo,
habitante do Indostào, o qual Wckhi a civilização
irvdo européia 7 — exageraçâo. fábula; 8 —
tipo de formigas a que pertence a sauva 9 —
uma das quatro $'ii»òas de que se serviam os
bizentKios para solfejar; 10 — corpo frutífero
s.mpies. constituído de uma massa de tecdo
náo diferenciado r>o qual nascem os ascos tal
como os aos Chscomicetes deperectmenio
dos vegetais por faftj d* .3' cropr-o para sua

resp raçáo, pele que se põe nos remos para náo
se desgastarem roçando na beir8 dos barcos.
15 — interpretar observando certos sinais que
têm. ou a que atribuímos significação particular,
17 — chegar ao fim: morrer, 20 — embarcação
acessória que segue outras para receber carga
que estas alijam, 23 - metal precioso de cor
amarei, brilhante pesado, de granoe ductibiln
dade. utilizado pnncipaímente na confecção de
lôias 26— em Psicanálise, apenas a parte da
pessoa em contacto direto com o real. 28 —
sufixo latino que sugere a ide>a de estado,
qualidade Léxico* — MOR, Melhoramento*
• Caianova».

SOLUÇOES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS nar puas. areca, se canopo.
atm, ace, potro ab-be moi. amoral, oía.
roçada ia ata üba mestre, sta. cardeos
VERTICAIS — laca. tan bocas, aroeira, rep. pa.
astroiabxs. semoía; copeia, acamotes. atmoli-
se. badora arama aas. tc; et Corre»pond*n.
cia para Rua d»s Palmeira», 57 ap 4 —
Botafogo — CEP 22 270

; mm

m ESCORPIÃO 23 do 10 a 21 do 11
O nativo de escorpiáo terá nesta quinta-
feira, momentos de favorabiiidade para a
conduçáo de negócios intrincados e que
envolvam decisões de vulto em relação ao
seu trabalho. Momento bastante oportuno
cara o trato com militares ou organismos
ligados às forças armadas e seus auxiliares
Bons aspectos em reiaçáo ao trato domesti-
co e a família Saúde regular.
¦ SAOITARIO 22 do 11 a 21 do 12
Clima oe certo nervosismo poderá marca' a
primeira parte ao dia oara o sagitariano nesta
quinta-feira Asoectos positivos em relação
a novas associações de caráter comercial ou
lucrativo Beneficamente indicado o refaoo-
namento com am>gos e pessoas próximas.
Procure se aproveitar qesse quadro astroio-
gico Clima neutro para o fato doméstico e
afetivo Saúde regular
¦ CAPR1CORNIO - 22 ao 12 a 20 do 1
Procure aceitar ae forma menos revoltada
os pequenos dissabores ligados aos colegas
e superiores em seu ambiente de trabalho
Não superestime fatos de menor significa-
ção que o tempo se encarrega de ultraoas-
sar. Bom posicionamento astrolõgico em
reiaçáo a suas finanças Clima de harmonia
no trato doméstico e em todos os aspectos
de seu relacionamento afetivo Saúde boa

• AÔUARIO 21 do 1 a 19 do 2
O aauanano deve manter ainda uma atitude
de certa cautela ao assumir compromissos
de vulto em relação a sua atividade profissio-
nal Clima astroiogico em fase oe mudança
com possíveis aspectos positivos que deve-
râo alterar o presente quadro. Busque apro-
ximaçâo maior de pessoas de sua família
que por ora se mostram carentes de ma>or
atenção. Neutralidade afetiva Saúde boa

¦ PEIXES — 20 do 2 a 20 oo 3
Uma notícia ligada a seu trabalho deve
surpreendê-lo gratamente na pane da ma-
nhá Clima de harmonia e Doa disposição
para o trato com amigos e parentes que lhe
devem dar a compensação necessária em
um dia em que os prognosticos não o
favorecem em relação ao amor. Risco de
atritos e desgosto envolvendo a pessoa
amada. Possível rompimento Saúde em
fase amda regular

logogrifo JERÕN1MO FERREIRA

PROBLEMA
N° 1455
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«cabar (51
caiotear í6i
câoatai i6S
chafsrz (4)
CNítO

S cova <6!
. cruel if>i

Cultivar feno t5)
descanso <5.1
e«gante i5)
elemento sonoro
oa lingoaçjef! \6|

_ estimular &>
13 íâíe* iaiguma co<sa»

(6>
ti fe«t© i?)
It fixar a vista em í5)
16 ocas»ào 15)
17 que se fri$>u iSi
18 que terr tonie (7!

rumor (?}
20 seguro 151
Palavra chav«
10 letras

Consisie o ^OGOGRiFO em encontw-se óeie'
minado vocacwto. cuias consoantes jè est*o inseri
:as no Quadro acima Ac >aoo. a d^ta a oacia uma
feiaçáo tí« ^mie conceitos, devendo sei enconva
cio um smôn.mo pera cada um. com o nuríic a«
lefas entro oa*énteses. tooos começaoos oeu
iem kiícéf oa pa^avTa<*\3\e As Wns oe todos os
s-nô^mos estAo cont^ja» no t»rmo «ncoOefto.
respe'',«noo se as letras 'ew»3as
Soluçvi»» do pfobl«m» -J '4í>4 f»»livr»-chavt
MEUROCIf C ULATÒRt A
Parctat» nota-', nácar. natal nace». naítKat: no?-
tear «Mire niuíicc ' nut«f lúcute. nar-
còtco. nutria. neuf3 neufitioo; nc6tnx. Wrc,
notAro: nc rc nscnta
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UM NOVO

AMOR NO

CORAÇÃO

DE CAROLINE

DE MÔNACO
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ODO fim de outubro, começo dc novem-
bro, é época de caça nos bosques que
circundam o Castelo de Marchais, propnc-
dade do Principadp de Mônaco. Seguindo

uma tradição de família — os Gnmaldi sempre foram
apaixonados pela caça — 0 Príncipe Rainier e seus
filhos repetem todos os anos o ritual de perseguir com
cães c espingardas os faisôes e as perdizes que cruzam o
céu nestes dias dc sol de outono europeu.

Este ano o ritual está sendo, por vários motivos,
diferentes. Para começar, O Príncipe convidou um novo
amigo a participar da caça, ele que sempre limitou essas
temporadas esportivas à família e a amigos mais antigos
e chegados. O novo amigo é Gian Cario Casiraghi,
miliardário italiano, dono de inúmeras refinarias de
petróleo em seu país e fora dele. Casiraghi mora em
Milão numa casa de 50 quartos c tem cm Monte Cario
um apartamento dc fazer inveja a muito príncipe.

Outra novidade é a presença, entre os caçadores,
dc um dos filhos dc Casiraghi. Stcfano. na verdade o
principal motivo dc ter Rainier convidado seu pai. E
que Stcfano é o novo amor da Princesa Caroline.

Por ironia, foi simplesmente Robertino Rosselini
— filho dc Ingrul Bcrgman com Roberto Rosselini c
cs namorado de Caroline — quem apresentou o amigo
Stcfano à Princesa, Isso pouco antes da morte de
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LIVRO, HOSPEDE

DO COPACABANA

Strfauo Casiraghi, filho de um
miliardário italiano, passeia pol«»s
bosques dc Marchais. íl convidado
de sua famosa namorada, Caroline
de Mônaco

Grace, ano passado, num desastre dc automóvel.
Depois disso, tudo se passou como na maioria dos
namoros de Caroline, cruzeiros de iate pelo Meditcrrà-
nco, compras cm Paris, festas cm boates dc Londres,
passeios pelos campos da Itália, uma breve visita para
unia estréia teatral cm Nova Iorque.

Casamento? Nada dc oficial ate agora, embora a
aproximação dos pais sugira, ao menos, que a possibili-
dade existe. Uma coisa é certa: Robertino c todos os
outros freqüentemente incluídos na longa lista de
pretendentes c interessados cm Caroline estão, até
segunda ordem, fora de cogitações. E Stcfano quem
acompanha a Princesa a todo o lado. E o primeiro,
desde Philipc Jounot (com quem ela se çasou e dc
quem está divorciada), a fazer parte da tradição dc caça
cultivada pelos Grimaldi

DE HONRA

PALACE

Mario Pontes

N

Ji&\ ^

t C- ' \

%-tSkQ Q,-y. /-•

\ 
*

O calendário cultural do Rio, a grande
estrela da semana é a literatura, no mais
amplo sentido da palavra. Ela estará cm
destaque, a partir das 15 horas de hoje,

com a inauguração, no Centro dc Convenções do Hotel
Copacabana Palacc. da I Feira Internacional do Livro
do Rio de Janeiro. O evento, que se realizará a cada
dois anos, alternando-se com a Bienal do Livro dc Sáo
Paulo, é uma iniciativa do Sindicato Nacional dos
Editores de Livros, com o apoio da Câmara Brasileira
do Livro e o reconhecimento da Associação Intcrnacio-
nal de Editores.

A Feira, que se prolongará até o dia 13, estará
aberta ao público das 15 às 22 horas nos dias úteis e das
10 às 22 horas nos sábados e domingos. Percorrendo o
espaço do SN EL no Copacabana, o visitante passará
poi 104 stands, ocupados por 85 expositores nacionais e
estrangeiros Alguns dos stands sáo coletivos, represen-
tando associações de editores; outros abrigarão repre-
sentações nacionais; c outros, ainda, organismos
culturais ligados ao livro. Uma área dc 125m' foi
destinada a encontros com autores c lançamentos de
novidades. _ ,— Será uma Feira

pequena — diz Regina ,
Bilac Pinto Zingoni,
presidente do SNEL—
em comparação com
eventos internacionais
dc tradição firmada, co-
mo as feiras dc Frank-,
furt ou Madri e mesmo
a Bienal de Sáo Paulo,
que já sc realiza há 15
anos. Mas estamos fa-
zendo tudo para com-
pensar a sua modéstia
inicial com organização,
variedade de ofertas,

possibilidade dc contatos proveitosos entre pessoas
envolvidas nas diferentes etapas da produção do livro,
dos escritores ao leitores, passando pelos editores e os
livreiros,

Regina, como a maioria dos editores cariocas,
acha que não era mais possível adiar a decisão de
realizar uma Feira com as características da que hoje sc
abre. A Feira, diz ela, deverá comprovar o grau de
maturidade a que iá chegou a nossa indústria livreira."Para que essa maturidade se consolide, é necessário
que haja um estreitamento entre os editores e livreiros
cie todo o país. E indispensável que nos esforcemos
também para reforçar a nossa posição de exportadores
de livros, que ainda é muito incipiente, apesar da
inegável melhoria do nosso produto".

Cíd Carvalho, diretor da Editora Francisco Alves,
também náo espera vultosos resultados comerciais da
Feira, "pois é a pnmeira que realizamos no Rio. não
temos tradição nem espaço abundante, como em São
Paulo Mas como promoção do livro não tenho dúvida
de que será um acontecimento importante. Por isso
investimos nele. e traremos da Argentina um dos novos
autores, Eduardo Kalina. para fazer na Feira o lança-
mento do seu livro As cerimônias da destruição.

Outro editor que aposta no êxito da Feira é
Gustavo Barbosa, da Codecn. que programou para
uma série de noites de autógrafos, tendo como atração
maior o novo romance de Ignácio de Loyola Brandão,
Cabras de srgunda-feira. além de Brasil Filmes Ltda.,
de lpojuca Pontes, e Paginas verdes, de Edilson
Martins Manuel Estrela, da Livraria Camões, alugou
dois sundv nos quais exporá as excelentes novidades
da Imprensa Nacional Portuguesa, que representa com
exclusividade no Brasil Náo menos otimista e Sérgio
Machado, vice-presidente da Editora Record:

— Estou certo dc que essa Feira acabará sendo
mais uma prova de que, apesar da crise em que o país
se debate, o setor editoral continua em ascensão Na
verdade nunca se editou tanto e nunca se leu tanto no
Brasil. Acredito que a Feira, proporcionalmente, vá
repetir o sucesso de público c de vendas das Bienais do
Livro de Sáo Paulo.

Como cm todas as Feiras do gênero, o visitante
pagará ingresso, CrS 200 nos dias úteis. CrS 500 r.os
sábados e domingos. Mas essa quantia — menor do a
necessária a compra de um maço de cigarros dc
primeira classe — lhe será devolvida sob a forma de
desconto quando adquirir um livro em qualquer stand
da Feira Além disso, a cada CrS 1 mil de compra
receberá um cheque pré-impressu de CrS 100 do Banco
Noroeste, valor a ser descontados na compra seguinte.

Não tendo finalidade apenas comercial, mas tam-
bém cultural, a programação da Feira inclui uma série
de atividades paralelas, entre as quais se destaca o ciclo
de debates subordinado ao tema geral "O livro na
atualidade brasileira". O ciclo se prolongará até o dia
11 e nele deverão intervir 46 conferencistas e debatedo-
res, ocupando-se de assuntos que vto das caracteristi-
cas técnicas do livro às relações entre autor e editor, da
literatura infantil aos elos que hoje unem a poesia a
música popular brasileira.

No ultimo dos paméis discutir! o uso mdiscrimina-
do da reprograf.a. que vem causando prejuízos á
iíiddMr ( editorial, aos livreiros aos .tutores — que
vêem mm* obras reptodu/id » sem nenhuma comper,*.*-
çâo financeira — coni reflexos. AíniLi. n<i cjudhcLídc do

ensino c na formação do hábito de leitura Para dar
maior dimensão à sua campanha pelo controle da
rcprografia. o SNEL instituiu um concurso dc cartazes,
com prêmios dc CrS I milhão para o primeiro colocado
c CrS 500 mil para o segundo. O regulamento do
concurso pode ser obtido na Feira e na propriedade do
Sindicato (telefones: 223-5484 e 233-6481).

Livros estrangeiros ocuparão inteiramente cerca
dc uma dezena dc stands da Feira Obras editadas em
Portugal estarão nos estandes da Camões, da Martins
Fontes c da Associação do Editores Portugueses. No da
Letraviva, hispano-americanos dc vários países. Nos da
Iberoamericano c Dom Bosco, espanhóis. No da Paulo
Gorodetch, suíços, ingleses e americanos. No da Pági-
na, soviéticos. No da Sodcxport, franceses.

Além disso, haverá livros de procedência estran-
gcira em vários outros estandes. como é o caso da
Editora JB. que dividirá seu espaço com a Editora
Cidade Cultural (outra empresa do Sistema JB), que
comercializa livros editados pelo grupo americano
Time-Life. Obras sobre medicina, eletrônica c iníormá-
tica — um dos grandes assuntos do momento — serão
encontradas cm estandes como os das editoras Andrci,
Campus. Edgar Blucher, Antenna c Interciências.

Na Ao Livro Técnico haverá muitas obras para o
ensino dc línguas, enquanto os livros de arte serão

oferecidos pela Pinakothckc e a Léo Christiano, A
literatura infantil ocupará, entre outros, estandes da
Atica, Nova Fronteira, Ebal, Sicíliano c Melhoramen-
tos. Ciências humanas serão o forte da Zahar. Brasi-
liensc c Cortez. Psicanálise, o da Imago. Religião, o da
Vozes, Paulinas e Juerp Arte popular, o da Funartc A
Nobcl porá à venda o seu utilíssimo Catálogo Brasileiro
de Publicações, com informações, reunidas jvr compu-
taçáo, sobre 30 mil livros editados nos últimos anos no
Brasil.

Os lançamentos serão numerosos. A Moderna
lançará obras infanto-juvenis dc Fernando Lobo, Gisc-
Ia Laporta, Origcncs Lcssa e Pedro Bloch; a Melhora-
mentos, um novo título infantil dc Ziraldò, O menino
mais bonito do mundo, a L&PN1, A velhinha de
laubaté. dc Luís Fernando Veríssimo (continuação dc
O analista de Bagéi; a Nova Fronteira, títulos novos dc
João Ubaldo Ribeiro, Artur da Távola e os Quinze
contos de Jânio Quadros; a Atica, que agora é também
editora de Carlos Eduardo Novaes, promoverá noite de
autógrafos dc seu Capitalismo para principiantes

No decorrer da Feira scr.i realizada uma pesquisamediante a distribuição dc questionários a visitantes
destinada a conhecer o perfil do publico consumidor

dc livros no Rio de Janeiro.

Av. N. s de Copacabana Maria Chiar«lli
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Av. Atlântica

SEGUIS 
OO o percuno indicado pela i stias o \ isiianie da

heiru encontrará estandes ocupados pelas seguintes edito¦
ras (os astenscos destacam exposições de livros estrangeiros):
Record (1.3,5); McGnw-HUI 12/. Ros*ilha Kempj (4); Livros
Técnicos e Científicos (6); Quadrelli (7); ,4o Livro Técnico
(S, 10). Brasiliense (9.11); Paulo Gorodetchi (12'); Martins
Fontts (13.15'), Vozes (Uy, Casa da Criação (161; l.eo
Christiano (17); Zahar (18.19): Papirus IX). Sova 1 romeira
(21.22); Editora JB (23); Ptnakotheke (24), Forense (25,27),
Inst Campineiro de Ensino Agrícola (26:. Antenna (28). Ibrasa
(29); Summus (30). Juerp (31). Francisco Alves (32). Pa: e
Terra (33): Sórdica (34): Corte: (35); Campus (361. Delta (37),
Imago (38). Ebal (39,41), Atua! l.i (40); Página 142 43' 1;
Enciclopédia fíntámca (44); Fundo Educativo (451. Dislresa
i4f>'\; Unihvtot (47,4$), Ânca (49,51). Codrtcn (50), Moderna
(52) Fundaçáo Joaquim Sabuco (53). Ibep Nacional (54).

Fundação Roforro .darinho (55). Civilização Oifel (56); Agén¦
cia do Livro Ewangeiro (57'); Área para lançamento (58);
Abril (59); Melhoramentos (60,61); Olímpica (62): Edelbra
(65). Embrapa 166). Andrei (67); Primor «Vil, Dts Femmes (69
'); Hemus (701; Lisa (72); Dom Basco (73't, I.APM ("4);
Freitas Bastos (75): Redentor (?Ó). Sobel (77) Funarte (78);
Representação Cultural do Sftxico (79*); Ana Rosa (SOi,:
Letrariia (SI*); A$ir (82); Comunicação (H3): Associação
Portuguesa de Editores (84. S6'); Tecnoprint (85); Ibero¦
Americano 187"). Sicíliano (88); Caminho (89). Paulinas (90);
Fundação Getúho (91). Agents <921, Academic Press
(93'); Imprema Sacionai Portuguesa Camóes (94.%' i. Alfa-
Omega 195 K Marítimas (97). Pergemon (98'). Shpgun (99);
Graal (100); Arienova (101); Instituto Nacional do Livro 11021,
Inteméncia (103,104).

CINCO DIAS DE DEBATES

Ea 
seguinte a programação do

ciclo de debates sobre "O
livro na atualidade brasileira", quese realizará no Golden Room do
Copacabana Palact.

DIA 7. Manhã — Conferência
sobre criação, discussões sobre re-
lações entre autor c editor, direitos
autorais, rcprografia e editoração
(Bella Jozef, Osualdo Triqueiro,
Geir Campos, Propício Machado e
Breno Lerner). Tarde — Cortfe-
rência sobre literatura, cinema e
televisão (Artur da Távola); dis-
cussôes de temas correlatas (José
loureiro, Aguinaldo Silva. Maria
Helena Silveira e Leandro Tocan-
rins).

DIA R Manhã — Conferência
v)bre produção editorial c grafica

(Álvaro Malheiros); discussões so-
bre papel, ilustração, formaçáo
profissional e fatores de custo
(Kurt Ricchen. Alexandre Facçio-
li, Zuenir Ventura e Wolfgang
Knappl Tarde — Conferência so-
bre poesia e música (Ferreira Gul-
lar); discussões de temas correlatos
(Suetónío Valcnça. Aldir Blanc,
Fleloisa Buarquc de Holanda e
Fernando Pamplona).

DIA 9 Manhá — Conferência
sobre comercialização (Caio Graco
Prado); discussóes sobre divulga-
çáo, livrarias, bancas e vendas a
crédito (Marto M Moura Roberto
Silveira e Cosmo Juvelb) Tarde
— Confeténcia sobre o livro e a
.; > (laura SandrotiU. •'
sivci dc temas concutos (Gian

Calvi, Ana Machado. Ziraldo A.
Pinto c Izcquiel Teodoro).

DIA 10 \lanhã — Conferência
sobre comercialização (Scipione di
Piero); discussões dc temas corre-
latos (Wander Soares, O\wa!do
Dolce. Ivens Ttengo e Pio BorgesI
Tarde — Conferência sobre teatro
editado (Joáo Ruv Medeiros); dis-
cussões de temas correlatos t Millor
Fernandes e Braulio Pedroso).

DIA 11 Manhã —Conferência
sobre os caminhos do livro (Alfre-
do Wctzsflog); discussões de temas
correlatos (Sérgio Machado, Dag-
mar Guadalupe e Mario Mannhei-
mer! Tarde — Conferência sobre
hteiatura popular Ivan C. Proen-
vad ^cussões dc temas correlatos

I ariia Quaresma Ongtncs Lcssa
c M.tna I >bia <|>a!i
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A TRAVESSIA

AMERICANA (II

DESCEMOS 

no aeroporto dc
L A . pegamos as malas c
fomos direto alugar o carro
no stand da National Náo

trocamos mais que cinco ou seis frases
com o empregado da locadora Luís Pau-
Io tentava levar um papo Disse com o
peito cheio dc orgulho que iríamos atra-
vessar o pais ate Nova Iorque certo que
ele arregalaria os olhos. Náo me digam'
Isso é fantástico! Vocês talvez sejam
recebidos como Charles Lindenberg nas
ruas dc Nova Iorque! Para sua decepção,
o empregado limitou-se a um bocejo.

Por uma estranha razão tudo corre
mais fácil nos Estados 1'mdos quando
você tem um cartão dc crédito nas mãos.
Dinheiro vivo já dificulta um pouco.
Assinamos o contrato c, pegamos um
microônibus da empresa que nos deixou
no estacionamento — um mar dc auto-
móveis — em frente ao nosso Oldsmobilc
Cierra, Saltamos, ainda sem entender
direito — tudo acontecia muito rápido —
c aguardamos que alguém viesse nos
atender. Imaginávamos que haveria um
funcionário para nos explicar os macetcs
do carro, oferecer um cafezinho, dizer
que uma tia já havia feito essa viagem c
desejar boa sorte O ser humano mais
próximo, porém, estava distante mais de
um quilômetro, controlando o portão de
saída. Ali. naquela imensa colcha metáli-
ca tínhamos uma antevisão dc Los Ange-
les, uma cidade feita para o automóvel.
Nas ruas. vazias, apenas velhinhas c nu-
scráveis. Os pedestres sáo tão raros que
em alguns bairros não existe nem cal-
çada.

Entramos no carro. O tanque estava
cheio, a chave no quadro, mas faltava
alguma coisa: o pedal da embreagem.
Fazia anos que náo dirigíamos um carro
hidramático. Começamos a pesquisar o
painel, os botões, os pedais. Sentia-me
como um índio ao seu primeiro encontro
com um avião Luís Paulo deu a partida e
como náo podia deixar dc ser pisou no
freio pensando na embreagem Depois dc
oito mil quilômetros dc estrada entende-
mos por que o americano tem a perna
esquerda mais fina que a direita. Doma-
mos o carro, como a um potro selvagem,
atravessamos o portão do estacionamcn-
to c. desnecessário di/er, nos perdemos
naquele emaranhado dc frtcways.

A noite fomos com umas amigas —
uma brasileira, outra mexicana — ouvir
um jazz num restaurante da Vine Street.
Lutando contra a ausência da embrea-
gem. Luis Paulo quase atropelou um
velhinho enquanto tentava estacionar. Lá
dentro viemos a saber que o velhinho era
Woody Hcrman, — o pianista do conjun-
to anunciou sua presença — um band
Itader ainda em atividade nos seus 70
anos. Náo sabíamos, mas ainda iríamos
ouvir falar cm Herman por bom trecho
da v iagem. Quando chegamos a Montcr-
rcy, primeira parada depois de L A. o
festival de jazz — o mais impsntantc da
Costa Oeste — estava na sua última
noite. Deixamos as malas no hotel, corre-
mos e ainda pegamos Joe Williams, Sarah
Vaughan. ClarV. Terry e para encerrar...
a orquestra de Woody Herman!

De Monterrey fomos para S. Francis-
co. Entramos no hotel, ligamos a televi-
sáo ao acaso e o que vimos? Uma entre-
vista com Woody Herman. De S. Francis-
co nos despencamos para Reno, uma
sucursal de Las Vcgas ao norte dc Neva-
da. Um enorme luminoso na fachada do
hotel Sands anunciava para dentro de três
dias, adivinhem quem' Exatamente: a
orquestra de Woody Herman. EmChica-
go, entro numa casa dc música à procura
dc palhetas para meu sax, debruço-me no
balcão c o que vejo'* Uma partitura da
orquestra de Woody Herman Era muito
natural que ao chegarmos a Nova Iorque,
ponto final da viagem, a pnmeira provi-
dência ao entrar no quarto do hotel, fosse
revistá-lo. Quem sabe Woody Herman
náo estaria escondido debaixo da cama?

Implico com L. A. porque consi-
dero-a uma cidade sem coração. Nem
mesmo na área de downtown o sangue fui
como cm outras grandes cidades. Faltam-
lhe coronánas iguais a Quinta Avenida
ou Avenida Rio Branco. As pessoas
estão sempre entocadas, dentro dos car-
ros, das casas, das lojas, das coisas. Uma
noite encontramos 70 mil delas no Holly-

wood Bowl quando fomos ou\ ;r a Sinfõ-
nica dc L. A interpretando Gershvu.l.
Ouvir é forçar de expressão. Na verdade
escutamos apenas os acordes finais da
Rhapsodv in Itlue. Passamos todo o con-
certo procurando uma vaga para o carro.
Imaginem dois americanos recém-
chegados ao Rio. dirigindo, á noite, um
carro com embreagem dn l.cblon ao
Maracanázinho em dia dc Rita Lee. Tal-
vez aqui fosse mais fácil: os gringos
tirariam uma nota de cinco dólares do
bolso e o guarda de trânsito sc ofereceria
para guardar o carro nas costas. Aqui tem
sempre o jeitinho. O guarda diz que não
pode, a gente leva um papo e conversa e
coisa c tal e ele acaba arranjando um
lugar, Lá não há condição dc oferecer
dinheiro; Se for cruzeiro, então, você é
capaz de pegar prisão perpétua por ofen-
sas à autoridade. Na conversa também
náo vai. Quando chegamos próximo a um
guarda para saber se podíamos estacionar
cie respondeu com um NÃO tão sonoro
que quase chegamos a fazer continência.

Na véspera de nossa viagem para
Monterrey resolvemos nos dedicar a nos-
sos "hermanítos" latinos. Fomos a uma
feira num local histórico — "Los Angeles
Pueblo", praça principal da cidade nos
tempos que Nucstra Scnora Ia Reina de
Los Angeles de Porciuncula era capital
do México. Uma feira mexicana que nos
lembrou a feira nordestina do Campo de
S. Cristóvão. Os mexicanos sáo os"parai-
bas" dos americanos. Comemos frijoles,
refritos, guacumole, tortillas com chili,
escutamos uns maria ches e à noite fomos
bailar num local chamado Salsatcquc,
salsa em rumo de discoteca. Nada nos
lembrava o mundo dos americanos. Pelo
menos até o momento cm que Luís Paulo
encostou numa jovem mexicana, aspiran-
te a starlet em Hollywood. Apresentou-
se como Cacá Diegues, diretor dc cinema
brasileiro à procura dc novos talentos
naquela salsateca A moça não se mos-
trou muito entusiasmada diante da apre-
sentaçáo Luís Paulo insistiu As três da
madrugada, quando passei pelos dois. ele
a convidava para fazer um teste.

projeto da viagem, descobri-
mos no caminho, refletia um
estado de liberdade. Sair por
um país desconhecido, por

caminhos e tempos desconhecidos, pa-
rando onde liem quiséssemos, fazendo o
que desse na cabeça Mais do que conhe-
ccr lugares e costumes, a travessia era a
expressão de uma liberdade interior.
Uma liberdade que nos permitia pular dc
uma orquestra sinfônica para uma salsa-
teca. Fazia calor cm LA. O dia que
deixamos a cidade, um domingo, era
digno de figurar entre os melhores do
verão carioca. Enquanto procurávamos
um posto dc gasolina pensei naquele Sol
de domingo se derramando sobre o Rio.
Como estariam nossas praias? Desertas,
soubemos depois. Durante o tempo que
passamos fora. o Rio bateu todos os
recordes pluviométricos.

Luis Paulo sugeriu que esquecesse-
mos o Brasil. Finge que o Brasil náo
existe. Finge que o FMI transformou-o
cm sucata. Impossível náo lembrar. Nas
estradas náo havia um dia que náo entras-
se uma música brasileira pelo radio do
carro. Quase todas, as velhas canções de
Tom Jobim. Tom. estou certo, é o brasi-
leiro (vivendo no Brasil) mais popular
nos Estados Unidos. Diria mesmo que
Tom é a Carmem Miranda dos anos
70/80. Um empregado dc uma sapataria
era Nova Iorque disse-me que, quando
Sinatra esteve no Rio, Tom para evitá-lo
fugiu para as montanhas Ao ouvi-lo falar
''mountains", senti o Rio mais imponcn-
tc. Cheguei a vê-lo. com a Cordilheira
dos Andes ao fundo.

(continua na próxima quinta-feira)
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