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Governo anuncia maxidesvalorização de 30%
Tempo

RIO — Tempo parcial-
mente nublado a nubla-
db com possíveis pança-
das de chuvas no fim do
período, principalmente
nas zonas serranas e no
vale do Paraíba. Tempe-
ratura estável declinan-
do no decorrer do perio-
do. Ventos de Noroeste a
SudoeSte fracos e mode-
rados com rajadas oca-
slonais. Máxima: 39.0 em
Realengo e mínima: 22.3
no Alto da Boa Vista. O
Salvamar informa que o
mar está calmo com
águas a 23° correndo de
Sul para Leste.
Temperaturas e mapas
na página 14.
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PREÇOS, VENDA AVULSA.
Rio da Janeiro/Minas G.
São Paulo/Espirito Santo
Dios úteis CrS 100,00
Domingos Cr$ 150,00

RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
AL, PE
Diasúteis .....CrS 200,00
Domingos CrS 250,00

DF, GO
Diasúteis CrS 130,00
Domingos CrS 170,00

Outros Estados
e Território»
Dias úteis CrS 200,00
Domingos CrS 250,00

ACHADOS E
PERDIDOS 510
BOXER DOURADO PEITO
BRANCO — Nome Hulk. per-
dido Cabo Frio Carnaval. Grati-
fica-se muito bem. 259-0952
Rio.

CAO POLICIAL MANTO NE
GRO — Desaparecido Estr
das Canoas, domingo do car*
naval. Gratifica-se. 322-3959,

DOCUMENTOS PERDIDOS —
Mariana Cid Loureiro pede a
quem encontrar seus do-
cumentos de identidade, CPF.
carteira habilitação, certificado
de propriedade de automóvel,
taxa rodoviária, seguro obriga-
tório, cartSo Credicard n°
703 40569 02 2 e outros, Co-
mumcar Tel.: 221-8638 dias
üteis.

EXTRAVIO DOCUMENTOS
— Cartão Elo. Credicard, Cart.
Identidade. Cart. motorista, ta-
lâo cheques Bradesco espe-
aal. TRU. seg. obrigatório. Tu-
do em nome de Diógenes Mo-
ta Fonseca, não se responsa-
bilizando o mesmo pelo uso
indevido dos documentos aci-
ma. Solicito à quem os encon-
trar comunic. c/ 253-9439.

GRATIFICA-SE — À quem en-
contrar uma bolsa com todos
os documentos cheques. Cre-
dicard de Maria Elza de O.
Garcia perdida no ponto final
do Frescào Galego. Tel. 521-
308D.

EMPREGOS 200
DOMÉSTICOS 210
COZINHEIRA — Preciso 40 a

50 anos. Trivial variado. PI 3
pessoas Casa tratamento
Dorme emprego. O refs. T.;
247-7499

COZINHEIRA — CrS
35 000.00 Trivial lino/ sobre-
mesas documentos'' ref. Dor-
mir no emprego. Praia do Fia-
mengo 274-5 andar

COZINHEIRA — 40 mil. todo
serviço 3 pessoas, trivial fino.
dorme emprego. Exige-se
reis. doctos Tr. 294-2159.
257-0251

COPílRO — Precisa-se tí ex-
penència. paga-se bem Apre-
sentar-se et referências a Av
Epitácio Pessoa 2094 ap 202
Lagoa¦' Ipanema __

COZINHEIRA — Precisa se de
trivial fino casa de tratamento
Fede-se referências 239-
6077

COZINHEIRA — Forno e
fogão. Casa tratamento
ord. 40.000 idade acima
30 anos. T. 257-2265.

Ronaldo Theobald
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Muniz (E) elogiou Pingarilho (D), que volta ao SNI. Cerqueira (C) fica pelo menos até março

________________________ PM volta a ter
Praia e mar calmo UIll COrOnel PM
Uma boa praia. Para este fim de sema-

na a melhor dica de lazer para os cario-
cas e fluminenses é uma ida às praias, que
estão com mar calmo e águas mornas. Os
windsurfistas estão com sorte e os melho-
res ventos estão na Lagoa de Araruama
e em Búzios. Para os surfistas as condições
não sào boas, mas ainda há algumas chan-
ces de boas ondas em Saquarema. (Página 13)

Tempo do Lazer

Ficção feminina
Três famosas damas da literatura e

das artes concentram, esta semana, o inte-
resse dos leitores de ficção: a belga Mar-
guerite Yourcenar, com as novelas antigas
de Como a Água que Corre; a norte-
americana Gertrude Stein, com as histórias
de Três Vidas; e a cineasta italiana Lina
Wertmüller com seu primeiro romance, A
Cabeça de Alvise. (Págs. 9/12 do Caderno B)

como comandante
Após 18 anos sob a chefia de oficiais

do Exército, a Polícia Militar volta a ter
como comandante um oficial da corpo-
ração: o Coronel PM Carlos Magno
Nazareth Cerqueira substituiu ontem o
Coronel do Exército Edgard Pingari-
lho, exonerado a pedido, e vai ficar no
cargo até a posse do Governador Leo-
nei Brizola, no dia 15 de março.

O Coronel Pingarilho destacou que
a nomeação de um PM para chefiar
a corporação é um "marco históri-
co". Pingarilho, egresso do SNI de
Goiânia, será nomeado para o gabinete
do General Newton Cruz, diretor da
Agência Central do SNI, em Brasi-
lia. informou uma fonte militar. Seu
substituto, Coronel Cerqueira, disse
ontem que a PM "não muda". (Pág. 4)

Petróleo no
Mar do Norte
custa menos 10%

A Inglaterra e a Noruega anunciaram,
ontem, uma redução de 10% no preço do
petróleo do Mar do Norte, que passou dos
33,50 dólares para 30,50 dólares por barril.
A decisão provocou reação imediata da
Nigéria, que deverá cortar seu preço em
cinco dólares na próxima semana, segundo
a Reuters.

Os produtores árabes convocaram uma
reuniáo urgente e os analistas acham
que também Arábia Saudita, Kuwait, Abu
Dhabi, Omã e México poderão dimi-
nuir suas cotações, já que no spot (mer-
cado à vista i o óleo é vendido a 29 dólares.
Para o Brasil, cada dólar de baixa no pre-

¦ço médio eqüivale a uma economia.anual
de 275 milhões de dólares. (Página 2ü)

Aguinaldo Ramos

Livro

Como comprar carro
Quem se aventura a comprar um carro

financiado sem antes pesquisar as várias op-
çôes de financiamento pode vir a sofrer grande
prejuízo. Na compra, em 24 meses, de um
Passat LS 83, por exemplo, a diferença entre os
juros cobrados por duas financeiras chega a
Cr$ 630 mil. A Montesa insiste nas motos para
quem delas entende. Por cerca de Cr$ 500 mil
você pode turbinar seu carro a gasolina aqui
no Rio.

Carro & Moto ,

A hora é de Peixes
Desde descanso de prato até porta-livros,

sào muitos os objetos em forma de peixe com
que se pode presentear os piscianos com ani-
versárii/s próximos los nascidos de amanhã a
20 de março). Um presente tào prático quanto
original. A seção Faça Você Mesmo ensina
como encapar livros e cadernos escolares. Já é
tempo: o começo das aulas está ai.

Casa
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Fonteneíle interrogou exaustivamente D Denise, mãe de Jeànet-
te, mulher de Baumgarten, mas ela raramente via a filha

Computador cineasta
Dezesseis minutos de Tron, uma Odisséia

Eletrônica — filme que estréia no Rio depois
de amanha — foram feitos inteiramente por
computadores. As modernas máquinas de nos-
so tempo sâo, na verdade, as principais estre-'
las desta produção milionária (45 milhões de
dólares) que pretende introduzir o cinema na
era dos computadores.

Caderno B

O que fazer amanhã
Das 9h às 14h de amanhã, no Largo da

Freguesia, os aficiunados podem jogar xadrez
e os fllatelistas trocar selos; e ate às 16h, os
artesãos do bairro estão convidados a partici-
par da Feira de Artesanato. Os moradores do
Posto 6 e do Arpoador têm seu tradicional
uonto de encontro na Barraca de Praia, a
partir das 9h, em frente à Rua Rainha Elisabe-
te. (Página 4 do 2o Caderno dc Classificadosi

Vida dos Bairros

Juiz condena
5 policiais do
"Caso da Corda"

Réus primários, de bons antecedentes,
os cinco PMs que amarraram 11 suspeitos
negros com corda no pescoço, durante bati-
da policial no Morro da Cutia, Engenho
Novo. em setembro passado, não cumpri-
rão os dois meses de detenção, a que foram
condenados ontem pelo Juiz Murta Ribeiro,
da 10a Vara Criminal. Vão pagar multas
de CrS 5 mil e, por um ano, não poderão
exercer funções policiais na Cidade do Rio
de Janeiro.

O julgamento do Caso da Corda durou
cinco horas e meia e nenhum dos cinco réus
— um tenente, um cabo e três soldados —
disse de quem partiu a ordem de usar a
corda. Os 11 detidos deveriam ter indeniza-
çâo de 200 salários mínimos (Cr$ 4 milhões
713 mil 600). pelo vexame sofrido, defen-
deu ontem o advogado Jorge Beja. (Pag. 14)'

Caprichosos
desfilam hoje
com campeões

O carioca verá hoje o melhor do
carnaval, no Desfile dos Campeões, que
começa às 20 horas, na Marques de
Sapucai. Desfilarão blocos e escolas de
samba vencedores e vice-campeòes em
seus grupos e ainda a Caprichosos de
Pilares, considerada hors concours no
desfile de domingo porque a luz apagou
durante meia hora quando ela se apre-
sentava.

O advogado Adolfo Konder Ho-
mem de Carvalho, responsável pela in-
dicação dos jurados para os desfiles,
confirmou que foi feito novo sorteio
para o Grupo 1-A, na noite de sábado,
porque uma televisão divulgou os no-
mes de alguns jurados anteriormente
escolhidos. Na nova lista, segundo ele.
alguns nomes se repetiram. (Pagina 12)

O Governo anunciou ontem
uma maxidesvalorização de
30% do cruzeiro, com o que o
dólar passara segunda-feira de
Cr$ 291.95 para Cr$ 379,54 (com-
pra) e de Cr$ 293,41 para Cr$
381,44 (venda). Nota do Banco
Central explicou que a medida"resulta da necessidade inadiá-
vel de acelerar o processo de
ajustamento do balanço de pa-
gamentos".

Executivos de um grande
banco norte-americano disse-
ram, em Washington, que a me-
dida foi precipitada pela falta de
recuperação dos mercados ex-
ternos para as exportações bra-
sileiras e pela expectativa que
se criou em torno da máxi, que
levou os exportadores a retarda-
rem a comercialização de seus
produtos. Acham também que a
medida está ligada às dificulda-
des para restabelecimento do
crédito interbancário aos ban-
cos brasileiros no exterior.

Para o consumidor, a maxi-
desvalorização se traduz em re-
duçáo do poder aquisitivo, au-
mento dos produtos importados
e do custo das viagens ao exte-
rior. A medida tem reflexos in-
flacionários e agrava as dificul-
dades de empresas com endivi-
damento em dólar.

Os exportadores considera-
ram a decisáo eficiente para ace-
lerar as vendas externas do Bra-
sil mas, de modo geral, os em-
presários registraram temor de
que a inflação dispare e esperam
providências complementares.
No black, o dólar chegou a Cr$
570 ainda antes da divulgação
da máxi. (Páginas 15, 17 e 18)

DPF exonera o
assessor citado
por Baumgarten

O Ministro da Justiça, Ibrahim
Abi-Ackel. demitiu o fotógrafo Remi-
gio Rovigaü do cargo de diretor da
Divisão de Comunicação Social do
Departamento de Polícia Federal.
Rovigati é citado no Dossiê Baum-
garten como envolvido na Operação
O Cruzeiro. Um assessor do DPF
disse que ele não preenchia mais as
normas de "procedimento irrepreen-
sivel e idoneidade moral inatacável".

Peritos, legistas e policiais, entre
eles o delegado João Fontenele, que
investigam a morte de Baumgarten,
reuniram-se, ontem, a portas fecha-
das. Fontenele, empenhado em saber
a data exata da morte do jornalista,
foi informado de que, a essa altura,
isso e impossível. Suas dúvidas serào
respondidas, por escrito, na próxima
semana, quando voltarão a reunir-se
os peritos e os legistas. (Pagina 4)

Itália prende
por fraude seu
maior editor *

Os proprietários do maior grupo de
comunicações da Itália — com um fatura-
mento anual de CrS 58 bilhões — estão
presos. Foram apanhados em suas mansões
por três comandos policiais que agiram,
sincronizadamente. ãs 6h30min de ontem.
Sào acusados de fraude contra a própria
empresa, num total equivalente a mais de
CrS 8 bilhões.

Os presos são Ângelo Rizzoli. seu irmão
Alfredo e Bruno Tissan Din, que dirigiam
o jornal Corriere delia Scra. de Milão. Ange-
lo e Alfredo sào herdeiros da Editora Riz-
zoli. que, além de jornais, publica revistas
e livros e tem livrarias e emissoras de tele-
visão, na Itália e no exterior. O império,
agora em ocaso. começou com o velho An-
gelo Rizzoli. avó de Ângelo, um patriarca
que so tinha o 5o ano primário. (Pagina 9)

COZINHEIRA — Trivial fi-
no e variado. Precisa-se
p/ todo serviço de 2
pessoas. Tr. 266-6832.
Av. Epitácio Pessoa
3480/901.

EMPREGADA — Todo serviço
casal e 1 filho Dormir, folga
semanal. CrS 25 mil Após 6
meses can e INPS Doctos.
refs mínimas 2 anos. Tratar de
8 às 11 hs tal.: 239-0113

COZINHEIRA — Todo serviço
meros faxina geral Ref 2
anos Tralar 399-5864 Rua
Uruguai. 399. apl 505. Ti)uca

COZINHEIRA — .cassar e co-
peiraO. ótimo salário, '0*93 se-
manai. Exijo boas refs Estr.
da Gávea. 199. T 322-1276

DIARISTA — CrS 25 000 3
pessoas Náo dorme empre-
go Nào cozinha Referências
1 ano Tel 542-2655. Copaca.
bana

DOMESTICA — Precisa so
Rua Ministro Alfredo Valadâo
35/712 Tel.. 235-5281. 293-
7446 Copacabana.

DOMESTICA — Para todo sei
viço casal com liiho Folga se-
manai. Salário mínimo. Vila
Isabel Fone 234^655.

EMPREGADA — Co.mhar e
demais serviços p. 3 pessoas
30 mil. Doctos C relr. de 1
ano Almirante Guilhem 198
301. Leblon.

EMPREGADA — Todo serviço
c ref. e prática para casal Rua
Dr Satamim. 298 BI 8 Ap
206 Tratar dom< segunda

EMPREGADA — Salário base
50 m.l com referènctas tratar
Rua Cinco de Julho 50 201
Tel. 235-1749. sab e dom.' D
Mana de 8 as 12 hs

EMPREGADA — BI todo servi-
ço D reis Paga-se bem Dur-
ma Ro emprego. Tel. 226-
7579. Teresa.

EMPREGADA — Todo serviço.
1 adulto uma criança, d refs
paga-se bem Tr Sâb. e Dom.
Tei. 274-4831 D Regma

EMPREGADA — Precisa-se p,
todo serviço de 2 pessoas,
durma emprego, «dade 3045
anos. Reis e doctos. Tr 284-
6961

EMPREGADA -— Que saiba co-
2>nhar. Ot<mas referencias Sa-
lá^to 30 mil. Aoma de 35
anos. Tratar: 227-4986.

EMPREGADA — Todo
serviço, cozinhe bem,
educada, preferência de
Minas, limpa, ótimo gè-
nio, 2 anos referências.
239-2152. Dra. Ana Ma-
ria. Ipanema.

EMPREGADA — Todo serv
casal. Folga quinzenal Idade
mm. 25 anos Documentos e
refers. Sal. 25 mil. 245 3605.
Daii_a

EMPREGADA — Todo serviço.
u referências q_.e goste do
criança Salário a combinar
Tel 227-1891

GOVERNANTA/ EMPREGA-
DA — Precisa-se pv senhor so.
Exige referências Rua Clarice
índio Bras.l. 3 apt° 302 —
Botafogo

LEME — Preciso empregeaa
todo serv, cozinhando bem,
c referências Cr. 25 000 +
INPS. Tel 275-7654

EMPREGADA — Preciso todo
serviço com referências Tei
2273410.

PRECISA-SE SENHORA — De
35 à 50 anos o lodo serv.ço 1
casal. Refs. min. 1 ano Sal. 35
mil Tei. 245-1567. Dra.
Sônia

PRECISA-SE EMPREGADA —
P todo servfço. Folga Qu-rze-
nal. Sal. 25 mil -. INPS Pede-
se relers, e cart. assinada. Tr
_99-1301

PRECISO EMPREGADA — 3
pessoas. C. refs Flamengo
Tel 551-1821 Tr. c/ D* Lu-
cinda

PRECISA-SE de copeira-
arrumadeira Com referência a
documentos Te! 399-1231
Barra da T:|uca.

PRECISA-SE — De 1 babá • I
empregada d todo serviço —
tí refs 30 mil. folga quinzena!.
Tr. Av. Vieira Souto. 29* 102
Ipanema
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Coluna do Casto!Io Nordestinos querem influir na sucessão de 85
Dos Governos

cautelosos
Brasília — Tem razão o Senhor José

Sarney quando diz que a Câmara não é uma
Delegacia de Polícia. Logo, não é da sua
alçada investigar crimes, como o que levou
para o outro mundo o agente Baumgarten c
seus companheiros de viagem, Essa é missão
de uma Delegacia de Polícia, que.colhe
indícios e provas, abandonando o que não
lhe parece boa pista, como, por exemplo,
nesse caso, o memorial do morto escrito
quase dois anos antes do seu desapareci-
mérito.

A Câmara não fará CPI para investigar
ô caso Baumgarten. Essa já é uma decisão
do Governo c do seu partido e uma decisão
que se sustenta graças ao espírito precavido
e à experiência de homens como o Governa-
dor eleito de Minas. Mas se o memorial ou o
Relatório Baumgarten. a critério da polícia,
não oferece indicações para o inquérito em
realização, fora da esfera tipicamente crimi-
fiai esse documento desencadeou a revelação
de fatos políticos que a Câmara poderia
apreciar, mas que não o fará pelas mesmas
razões de prudência já assinaladas.

A farta documentação publicada por
diversos jornais e revistas revelou ações não
ortodoxas do Serviço Nacional de Informa-
ções, algumas delas admitidas pelo chefe da
sua Agência Central. O SN1 tentou agenciar
anúncios para sustentação de uma revista
que se propunha a prestar serviços ao Go-
verno e há indicações dé que teria interferi-
do numa transação entre a Capemi e os
proprietários da publicação, os anteriores e
os posteriores que ficariam na empresa como
uma espécie de delegados de donos invisí-
veis.

Tudo isso é apurável e tudo isso é
matéria de escândalo. O Governo até aqui
ignorou esses aspectos do problema e preíe-
re ater-se ao diagnóstico da existência de um
fato' policial a examinar outras implicações
do dossiê. A Polícia seguirá suas vias pró-
prias certamente para deixar â imaginação
dos possíveis autores-de romance policial
mais um tema rico. Personalidades ligadas à
longa história do regime lembram que cm
casos dessa natureza a experiência demons-
tra que a melhor maneira de eximir-se de
responsabilidades é tomar decisões clrásti-
cas, como, por exemplo, exoríerar algum
funcionário que em princípio possa ser res-
ponsável por irregularidades. O precedente
clássico é a demissão dó General Ednardo
do Comando do 11 Exército, sem que se
Verificasse previamente sua culpa direta nos
acontecimentos que induziram o Presidente
Geisel a agir com presteza e rigor.

Mas o estilo do Presidente Figueiredo é
outro. No caso do Riocentro ele não demitiu
flinguem embora pudesse ter suas descon-
fianças quanto à presença no episódio de um
ou outro funcionário. Ele ganhou tempo
para dar o troco na hora devida. Diz-se que
foram desativados os DOl-Codi, embora
persista a comunidade de informações e
segurança a agir como corpo autônomo c
com recursos próprios para operar segundo
sua própria avaliação dos acontecimentos.
Quer dizer, se não explodiram mais bombas,
desde o Riocentro, nada impede que se
rearticulem os radicais e promovam novas
operações do gênero desde que avaliem que
a situação está madura para isso.

Esse comportamento cauteloso do Go-
verno não lhe favorece o prestígio nem lhe
reforça a autoridade. O resultado das con-
temporizações do Governo com aconteci-
mentos. dos quais só identifica a natureza
policial, é a redução do poder de liderança c
da capacidade de aglutinar as correntes que
compõem o sistema, preparando-se para
ünificá-las em torno de um candidato à
Sucessão presidencial. Sem que houvesse
culpados ou sequer suspeitos, a lista de
presidenciáveis do Palácio empobreceu-se.
Empobreceu-se em sua substância, abalado
ò conceito político de alguns candidatos sem
que isso favorecesse a ascensão de outros
candidatos.

A lista permanece a mesma, mas o
centro de gravidade deslocou-se de Brasília
para Belo Horizonte, embora o Palácio do
Planalto disponha de alternativas que não se
beneficiaram por ações específicas de presti-
giamento político. O Sr Costa Cavalcanti
não cresceu com Itaipu e os nomes tidos
como de melhor cepa política, como o Sena-
dor Marco Maciel e o General Rubem
Ludwig. não alcançaram a densidade neces-
sária para que em torno de um deles se possa
iniciar uma articulação cujo comando é rei-
vindicado pelo Presidente da República.

O Governador eleito de Minas. Sr Tan-
credo Neves, desfaz-se em manifestações de
prudência e já deu cobertura ao desejo
presidencial de ev.itar este ano o debate
sucessório, sob a alegação crônica de que
sucessão é crise, isto é. é um processo
crítico. Para 1983 bastam as crises preexis-
tentes, como a econômico-social e a da
estabilidade ou da instabilidade da maioria
parlamentar no Congresso.

Sobre um documento

Observação, com autoria invocada, de
experiente político sobre recente documento
que ocupou largo espaço na imprensa:
"Deus 

quando quer perder alguém começa
por dementá-lo".

Carlos Castello Branco

Natal ¦— Mesmo usando um tom
moderado nos pronunciamentos, os
seis futuros governadores nordesti-
nos que se reuniram nesta capital
deixaram em segundo plano as
questões do semi-árido e manifesta-
ram a disposição de lutar por um
Presidente que, se nao for da re-
gião, esteja comprometido com
suas reivindicações. Divaldo Su-
ruagy, de Alagoas, por exemplo,
acha que todos devem "conscienti-
zar-se da necessidade de marchar-
mos unidos na escolha do Presiden-
te da República".

O tema foi retomado na conclu-
são da Carta de Natal, documento
em qüe os governadores'afirmam
que "é necessário reconhecer a
oportunidade das decisões políti-
cas viabilizadoras do desenvolvi-
mento da região nordestina, de um
lado pelo clima saudavelmente de-
mocrático, levado a efeito pela vi-
sào de estadista do Presidente João
Figueiredo, e de outro, pelo encami-
nhamento pacífico das transforma-
ções estruturais do país, aspiração
maior da sociedade brasileira".

União
A declaração de Luiz Gonzaga

da Mota, do Ceará, de que "o Nor-
deste unido vale pouco e desunido
náo vale nada" reflete bem o espiri-
to com que os governadores foram
ao encontro, programado para de-
bater as questões do semi-árido.
Mas o discurso de abertura, pro-
nunciado pelo Governador do Rio
Grande do Norte, Lavoisier Maia,
foi o primeiro movimento para fugir
ao tema anunciado pelo anfitrião,
seu sucessor, Agripino Maia.

A questão do semi-árido foi in-
cluida na Carta de Natal, redigida
pelo Vice-Govemador eleito de Per-
nambuco, Gustavo Krause, serviu
de tema para um único pronuncia-
mento, o do Senador José Lins
1PDS-CE1. e, ao entrar em debate,
permitiu que o.s governadores dei-
xassem clara sua intenção de rees-
truturar a Sudene, para que se tor-
ne realmente eficaz e venha a aten-
der as necessidades da região.

Embora Agripino Maia insistisse
em garantir que o encontro nào
teria conotação política, decisão
que. segundo ele, nào fora influen-
ciada pelo Palácio do Planalto, foi
fácil prever que o semi-árido seria o
tema menos abordado, quando os
governadores ifaltaram os da
Bahia, Sergipe e Maranhão» enca-
minharam seus trabalhos sobre o
assunto à coordenação, alegando
que se tratava de uma questão jã
muito discutida.

Pronunciamentos
O primeiro orador, Divaldo Su-

ruagy, anunciou que nào falaria so-
bre um "tema secular" e afirmou
que o importante era discutir quês-
toes políticas, já que "o problema
do Nordeste nâo é climático, é poli-
tico". Depois de dizer que os novos
governadores nordestinos enfrenta-
râo sérios problemas, como garan-
tir recursos para o pagamento do
funcionalismo, ameaçado em ai-
guns Estados a partir de março,
Suruagy convidou seus colegas a
marcharem unidos no processo su-
cessório, aglutinando forças em tor-
no de um nome comprometido com
a causa nordestina.

Luiz Gonzaga da Mota, também
por achar que o problema da região
"é político", abandonou o tema pro-
posto e'afirmou que a cada ano o
Nordeste vai perdendo terreno nos.
campos político, econômico e so-
ciai, o que exige um esforço dos
seus lideres para fazer da área uma
prioridade nacional. Em seguida,
endossou o engajamento dos novos
governadores pedessistas na suces-
sáo presidencial, em favor de um
nome comprometido com o Nor-
deste.

Também foi este o raciocínio se-
guido por Wilson Braga, da .Paraí-
ba. que disse ser "mais prático e
objetivo" encaminhar à Mesa spú
documento sobre o semi-árido e fa-
lar ao plenário sobre as questões

políticas da região. Com ele fez coro .
Roberto Magalhães, de Pernambu-
co. que garantiu estarem engana-
dos os que pensam que as reuniões
dos eleitos tenham por objetivo a
articulação do renascimento "da
política dos governadores".

Distorções

Documento a ser encaminhado
ao Presidente Figueiredo, a Carta
de Natal baseia sua análise na
constatação feita pelos governado-
res de "duas graves distorções" na
economia brasileira: "a ma distri-
buição da renda nacional entre pes-
soas, realçada pelo agudo contraste
entre uma minoria afluente e uma
grande maioria da população mer-
gulhada na pobreza absoluta" e "a
má distribuição de rendas entre re-
giões, que revela uma dualidade
econômica comprometedora do
conceito de desenvolvimento e do
próprio equilíbrio social na nação"

A partir desses pontos, o do-
cumento analisa a situação de po-
breza da região, dizendo, entre ou-
trás coisas, que "a superação dos
problemas estruturais da sociedade
brasileira e, em especial, do proble-
ma do semi-árido do Nordeste é
uma questão eminentemente poli-
tica. Dentro dessa perspectiva nun-
ca é demais lembrar que nâo são os
recursos financeiros que limitam as
decisões políticas e sim as decisões
políticas que limitam os recursos
financeiros".

O documento acrescenta que "o
propósito dos governadores eleitos,
subscritores do documento, e o re-
conhecimento de que o desenvolvi-
mento do Nordeste e uma questão
nacional e nào meramente regional.
E este reconhecimento enseja a for-
maçào de programas de execução
permanente, compatível com as po-
tencialidades da região com o desa-
fio do semi-árido e, conseqüente-
mente, capaz de resgatar da pobre-
za e da angustia cerca de 20 milhões
de nordestinos".

Governo evitou

Análise da notícia

Governadores mantêm movimento
Villas-liôas Corrêa

Natal — A reunião dos governadores eleitos do
PDS no Nordeste nem repetiu o tom político
afirmativo e petulante do encontro anterior de
Fortaleza nem se esvaiu no despistamento artifi-
cialmente preparado de um debate técnico sobre
os problemas exaustivamente estudados do semi-
árido.

A fórmula de meio-termo foi encontrada quase
que por acaso, num rompante do primeiro orador,
na primeira parte da reuniáo, realizada pela ma-
nhà. Mas, na verdade, quando o governador eleito
de Alagoas, Divaldo Suruagy, preferiu encaminhar
áos inexistentes arquivos do encontro o documen-
to escrito que trouxera do seu Estado — laboriosa-
mente montado pela sua assessoria, com o clássi-
co recheio dos dados estatísticos, que denunciam
o tratamento injusto que o Governo federal tradi-
cionalmente dispensa ao Nordeste, com raros e
espaçados momentos de inútil generosidade quan-
do à tragédia da seca amolece a insensibilidade de
Brasília — e partir para a improvisação de uma
colocação política, estava exprimindo um movi-
mento surdo de reação que se desenhara desde a
véspera, entre governadores inconformados com a
tentativa de descaracterização do encontro de
Natal.

A primeira palavra de insatisfação, o gesto
inicial de inconformismo, partiu do Governador
eleito da Paraíba, Wilson Braga, que chegou do
exterior para o encontro de Natal. Aqui encontrou
um clima de desconversa, com a reunião formal-
mente montada mas sem uma articulação prepa-
ra tória. Numa conversa na mesa do café da manhã
do Ducal Palace Hotel, Wilson Braga manifestou
aos governadores Divaldo Suruagy, de Alagoas, e
Roberto Magalhães, de Pernambuco, a sua estra-
nheza com a manobra, que buscava transformar,
por um passe de mágica produzido pela varinha de
Brasilia. um encontro político de nove governado-
res num simpósio de técnicos para o montagem de
mais um projeto de solução dos veneráveis proble-
mas hídricos do semi-árido.

A reação encontrou receptividade, embora
cautelosa. Divaldo Suruagy ponderou que era
preciso levar o andor com cuidado para não que-
brar a frágil imagem de barro do santo. A simples
realização da reunião, mantida apesar dos conse-
lhos soprados de cima, já definia uma posição de
firmeza. O mais era uma questão de tãtica. Os
governadores nào podiam assumir uma linha que
fosse interpretada como de contestação ao Presi-
dente João Figueiredo, de desrespeito aos seus
prazos de abertura do debate sucessório e de
conseqüente articulação do candidato. Mas. con-
vinha enfatizar reivindicações político-
econômicas de atendimento imediato.

O Nordeste devia começar a reclamar o trata-
mento diferenciado, o reconhecimento de sua prio-
ridade nacional, agora, para já e não para as
nebulosas do lüturo. Por exemplo, o Finsocial
deve fazer uma caixa de Cr$ 600 bilhões. Pois o

Nordeste deveria pleitear a parte correspondente
à sua pobreza absoluta. Só isto começaria a mudar
a fisionomia do Nordeste e a caracterizar o advèri-
to de novos tempos.

As ponderações de Roberto Magalhães foram
mais políticas. A reuniáo de Fortaleza levantara
suspicácias em Brasilia e, de então para ca, pipo-
caram crises que incomodam e absorvem o Presi-
dente João Figueiredo, desde o estouro da Delfim
ao intrincado assassinato do jornalista Alexandre
Von Baumrgarten. Os governadores nem deve-
riam recuar por excesso de cautela e nem deixar a
impressão de que descambavam para o oposto do
desafio, da desobediência e da provocação. A
reunião e uma nota dariam conta do recado.

Suruagy observou que uma vez o que o Nor-
deste reafirmava as suas reivindicações estava
estabelecendo as pré-condiçóes para o apoio a
qualquer candidato à presidência da República.
Portanto, o que cumpria era aguardar a iniciativa
de Figueiredo.

Mas, não foi só isto. Na verdade, os Governa-
dores sentiram e pesaram forças. A reuniáo de
Natal enfraqueceu-se com três ausências, uma
circunstancial — a do Governador eleito de Sergi-
pe, Joáo Alves, que enviou o seu vice-governádor
— e duas outras claramente intencionais: a do
Governador eleito da Bahia, João Durval Carnei-
ro, que manteve a posição de hostilidade à mobili-
zaçào do Nordeste e que nem compareceu e nem se
fez representar, desculpando-se em telegrama se
co, e a do Governador eleito do Maranhão, Luiz
Rocha, que também não enviou representante,
como' a grifar que está solidário com a orientação
bajulatória do diretório nacional do PDS e nào
quer mal-entendidos com o Palácio do Planalto.

Os riscos de uma ruptura nacional consensual
dos governadores e a análise das restrições equivo-
cadas do Palácio do Planalto contiveram, em
parte, a explosão do plenário. Mas a realidade de
um novo quadro poli tico composto por governado-
res eleitos e náo nomeados impós-se acima de
todas as conveniências. A série de pronunciatnen-
tos, todos de improviso, depois de decidido o
abandono dos textos técnicos, frios e cautelosos,
foi assinalada por momentos de enérgica reafirma-
çáo de posições e compromissos. Todos frisaram
que a reunião era política como política é a deci-
sâo capaz de redimir o Nordeste.

Os oradores empostaram a voz para a cobran-
ça da vitória eleitoral que o Nordeste dera ao
Governo, com a eleição de nove governadores do
PDS em todos os Estados da região. Todos recla-
maram um projeto para o Nordeste como priorida-
de do Governo e para execução imediata. Algu-
mas frases isoladas podem dar uma falsa impres-
são frontal de desafio. Pois que na hora de aplicar
a solução do meio-termo entre o recuo e a provoca-
ção, muitos passaram dos limites, na emoção de
uma oraçáo que rompeu, aqui e ali, a linha de
prudente contençáo repressora.m228'
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Fernando César Mcsi/uita,
Natal — No primeiro semestre de 1979, quando se

iniciava a legislatura que terminou em 31 de janeiro
deste ano, quase uma centena de deputado» e senadores,1 ¦
ávidos de participação política, assistiram um homem
baixo, magro, careca e de fala macia esvaziar uma
reunião, no Auditório Nereu Ramos, durante a qual se
pretendia estruturar um grupo parlamentar de tleíesa do
Nordeste.

O homem era o Senador José Lins de Albuquerque
(PDS-CE), que. com delegação do Ministro do Interior,
Mário Andreazza. numa manobra de estado-maior, pro- -.
meteu a solução, a "curto prazo, pata as questões ali
levantadas de interesse da região. E o que è mais
decisivo, garantiu atendimento pleno e rápido as reivin-, .

, dleaçôes da maioria dos presentes sobre assuntos cie ,
seus respectivos estados e municípios. O grupo nasceu
morto. ' •'

.' rui
Lembrança

'" ¦> 7'''/¦: >-t&"
Essa história era lembrada ontem, na reunião dos

governadores do Nordeste, aqui em Natal, por um ex-
deputado agora eleito governador, ao mesmo tempo em
que, sorrindo, apontava o Senador eleito José Lins no
auditório. Embora continue sendo pessoa da c jnlianeu
pessoal do Ministro Mario Andreazza. o Senador José -
Lins certamente nâo estava ali para tentar implodir o
movimento dos governadores nem teria condições ou
delegação para tào arriscada empreitada. Mas sua pre-
sença serviu para avivar na memória do governador
eleito o episódio de 1979 e a lembrança de que o poder'
central tem meios e modos de reagir, com boa margem
de êxito, contra ações de grupos regionais, ainda que os
tempos sejam outros e os governadores tenham sido
eleitos e nào mais nomeados. ;,a;

Os seis governadores eleitos conduziram o encontro, ¦•
de ontem certos também de que o Presidente Joáo
Figueiredo entendera que eles ni\o sâo "contestadores
nem dissidentes", conforme ressaltou Roberto Maga-
lhàes, de Pernambuco. Dentro dessa linha de bom enten-
dimento com o Governo federal, por sugestão do Gover-,,
nador eleito do Ceara, Luiz Gonzaga da Mota, logo,
depois de assumirem os cargos, eles pretendem entregar,
pessoalmente, ao Presidente Figueiredo a Carta de Na,-
tal, documento no qual se resumem as aspirações co-.;,
muns dos lideres que participaram das reuniões dç
Fortaleza e Natal.

Os governadores eleitos do Nordeste sabem muito, ,
bem. como explicou José Agripino Maia, do Rio Grande
do Norte, que nào será fácil alcançar os objetivos de
coesão e unidade entre eles, Imprescindíveis ao sucesso
do trabalho em prol ria região, que se propuseram
desenvolver a partir do encontro de Fortaleza. Antes de
mais nada. admitiu Agripino, os futuros governadores
ferào que contar com a integral solidariedade e cobertu- ¦
ra de suas bancadas no Congresso Nacional, que passa-
ram a ter maior densidade política, principalmente em
função de seus votos no Colégio Eleitoral que elegera o
sucessor do Presidente João Figueiredo em janeiro de»
1985. | l

Esse entrosamento governadores-bancadas esta sen-
do buscado por todos os governadores eleitos, afirmou
Gonzaga Mota, porque sem essa junção de forças, ejn .*
busca de um sentido maior de interesse coletivo, a região
permanecerá no revoltante descompasso econômico;-
com o restanfê do Brasil. "Estaremos sentados sobre um'
perigoso barril de pólvora", observou o moderado Hugo
Napoleão, do Piauí, com o apoio de José Agripino Mala.

Antônio Carlos e
Durval discordam

'. 'rj

Salvador — O Governador Antônio Carlos Maga-
lhàes e o Governador eleito Joáo Durval, ambos do PDS.
discordaram ontem quanto ao tema principal da reunião
dos governadores nordestinos, iniciada sexta-feira e qüe .
termina hoje em Natal, ao participarem da posse do novo/;,
prefeito de Salvador, Manoel Castro.

João Durval Carneiro disse que nào compareceu ao
encontro porque nele será tratado a sucessão do Presi-
dente Figueiredo e ele só concorda em debater o assunto
depois que o processo sucessório for deflagrado pelo
próprio Presidente da República. Antônio Carlos Maga-
lhâes, porém, tem uma visão diferente;

— E um ponto de vista do futuro governador da
Bahia, que eu respeito. Mas pelo que sei nenhum gover-
nador está querendo influenciar na sucessão presiden-
ciai, e sim pedir, como têm pedido, com a autoridade que
têm, uma melhor posição econômica e política do Gover-
no federal para com o Nordeste — comentou.
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COMUNICADO A PRAÇA
HOTEL FAZENDA SANTA BARBARA

SACRA FAMfLIA DO TINGUA - PAULO FRONTIM

Quantur Quantia Turismo Ltda., Reg. Embratur
n.° 00.208.00.41.3, vem comunicar que não tem e
nunca teve nenhum contrato com o hotel acima
referenciado e nem com o Sr. Fernando Hasperoy
e que os mesmos veiculararn anúncios oferecendo
vantagens mirabolantes, que não espelham a re-
aüdade, citando o nome da Quantur. E que diante
do exposto não se responsabiliza por qualquer ato
que venha a ser praticado pelo mesmo.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1983.
Quantur Quantia Turismo Ltda.

Matriz-Ri,a Miguel Couto, 35/3° Centro-Tel. 231-0009
Filial-Rua Paissandu,7-Flamengo-Tel. 225-2924

Telex-33186-QTUR-BREMB00208-0O-413 >
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Brizola volta e admite CPI
para investigar ação do SNI

Ao desembarcar, ontem de ma-
nhã, no Aeroporto Internacional do
Riò de Janeiro, de volta da viagem
de 15 dias ao Japão e Nova Iorque,
o Governador eleito do Rio, Leonel
Brizola, declarou-se contrário à
abertura de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito para investi-
gar o envolvimento do Serviço Na-
cional de Informação no caso
Baumgarten.

— Não cabe CPI para este caso
— afirmou, argumentando, a seguir,
que o objetivo das comissões parla-
mentares de inquérito não deve ser
a apuração de fatos determinados,
tarefa que, segundo ele, compete ao
Poder Judiciário e à polícia. Brizola
corteorda, no entanto, com .. reali-
zação de uma CPI sobre o SNI
como "instituição": "Creio que ca-
be uma CPI para verificar se este
órgão convém ou não; se representa
um vicio ou deformação. A CPI
deve ter em vista a elaboração de
uma legislação".

',' "Águas turvas"
Depois de cumprimentar correli-

gionários, assessores e parlamenta-
res eleitos pelo PDT que o espera-
varri desde antes das 7h — havia até
uma faixa de um dos vereadores
saudando o Governador eleito —
Brizola falou aos jornalistas por
quase duas horas na sala de uma
companhia de aviação.

..Quando lhe perguntaram sobre
as denúncias de envolvimento do
SNI com o jornalista Alexandre von
Baumgarten, o Governador eleito
inifciou sua longa resposta dizendo
qúé encarava o assunto "com pesar
e preocupação."

Ií*a E estou certo de que é este o
sentimento público, porque tudo
isto está mostrando onde chega-
mós, Neste contexto de crise econô-
mica e social, quando se anda pelo
exterior, lã verificamos o triste con-.
ceitb em que se encontra o nosso
pais. Por outro lado, preocupamo-
nos com o desenvolvimento de uma
crise onde as águas ficam turvas.

O Governador eleito disse ainda
qué não pretende "ficar de braços
cruzados" se verificar que "a evolu-
çâo disto venha a significar ameaça
aó povo brasileiro". Na opinião de
Brtóola, é necessário verificar "isto
tudo", mas, ao mesmo tempo,
cuidar para que estes fatos náo

Diogo assume
comando da
VÜa Militar

¦Em solenidade rápida e sob in-
tenso calor, o General Diogo de
Oliveira Figueiredo assumiu ontem
o comando da I Divisão do Exército
na Vila Militar, em substituição ao
General Geraldo de Araújo Braga,
designado para o, comando da I
Região Militar. A solenidade foi
presidida pelo Comandante do I
Exército, General Heitor Luis Go-
mes de Almeida.

Ao passar o comando da Divisão
(também conhecida como Divisão
Mascarenhas de Morais), o General
Araújo Braga agradeceu a coopera-
çào, de seus comandados e o apoio
recebido do General Heitor ,LuisGomes de Almeida. Seu substituto,
o General Diogo Figueiredo, disse
esperar um bom relacionamento
com o novo Governo do Estado do
Rio. E acrescentou:

>Ai Com essa tropa, qualquer co-
mandante se dá bem.

Depois da cerimônia, o General
Diogo Figueiredo garantiu que não
espera ter problemas com o futuro
Governo do Rio: "Não vejo dificul-
dades. Minha expectativa é a me-
lhor possível. Tudo tranqüilo", ga-raíCBU.' Sobre o relacionamento es-
pdgmco com o Governador eleito
Lepnel Brizola, o General foi taxa-
tivo:se9-j- Nào sou político.

ÍJJuanto à hipótese da nomeação
dejffieu irmão, o General Euclides
Figueiredo, para o comando do I
Exfrcito, o General Diogo res-
poS|deu:

g*- Meu relacionamento com ele
sei£ de irmão para irmão, de solda-
dojpara soldado.

também estiveram presentes à
solenidade o Governador Chagas
Frçitas, os secretários de Estado
Arnaldo Niskier, Adhir Veloso, e
Gçneral Waldir Muniz, além de ou-
trás autoridades civis e militares.E

venham a "atingir o processo de
abertura política."

Quando se fala em abertura,
precisamos ter em vista a palavra
do Presidente Figueiredo. Ele esta
comprometido com a abertura.
Desgastar sua autoridade como
Chefe de Estado, nâo creio que cor-
responda aos interesses do povo
brasileiro. Será necessário, sempre,
separar as coisas — a fim de que.
mais do que sua imagem, os seus
compromissos sejam mantidos.

Ou amanhã poderá surgir um
grupo se apresentando como salva-
dor da Revolução de 64 — exempli-
ficou. E quem vai pagar o pato vai
ser o povo brasileiro, como tem
ocorrido *om o povo argentino hâ
meio século.

Perguntado se vai dar orienta-
çào aos deputados federais do PDT
sobre o comportamento a ser ado-
tado em relação à realização das
CPIs. Brizola disse desconhecer a
opinião dos parlamentares do seu
Partido sobre o assunto. Afirmou,
porém, que o Congresso, pára re-
conquistar suas prerrogativas, "te-
rá sempre que dar seus passos com
firmeza, mas, sobretudo, com muita
lucidez, a fim de que náo ultrapasse
os limites daquela competência
que lhe pertence e que lhe foi reti-
rada."

Diretas
S^bre as declarações do G ver-

nador eleito de Minas, Tancredo
Neves, em defesa do encaminha-
mento do debate sobre a sucessão
presidencial "num clima de consen-
so nacional", Brizola garantiu que"para a naçào só existe um consen-
so nisto: a realização de eleições
diretas para Presidente da Repúbli-
ca. Caso contrário, será uma esco-
lha de elite e náo concordo com
ela".

Se o consenso do Governador
Tancredo Neves quer dizer eleições
livres, diretas, estou de acordo com
ele. Se não, preciso saber o que ele
quis dizer com isto — declarou,
sorrindo, o Governador eleito Leo-
nei Brizola. E acrescentou: "No ge-
ral concordo com ele, embora, de-
pois de analisar a fundo seu conteú-
do, aparecem diferenças." Brizola
disse ainda que vai tomar a iniciati-
va de marcar um encontro com o
futuro Governador mineiro.

Prefeito
não paga a
fornecedores

Porto Alegre — Numa tentativa
de estabilizar a situação financeira
do município, o Prefeito de Santa
Maria, José Farret (PDS), baixou
portaria suspendendo o pagamento
das dívidas da Prefeitura com os
fornecedores que estão em débito
com os tributos municipais. Segun-
do o Secretário Municipal da Fa-
zenda, Cirilo Costa Beber, as dívi-
das das empresas com a Prefeitura
chegam a quase Cr$ 1 bilhão.

O Prefeito também decidiu que
não serão aprovados requerimen-
tos para construções, reformas e
alinhamento de terrenos ou alvarás
de licença e localização solicitados
pelos devedores da Prefeitura.
Além disso, não aceitará sua parti-
cipação em concorrências munici-
pais nem comprará materiais des-
tas empresas.

Aproximadamente 130 empre-
sas de Santa Maria <a 324 quilôme-
tros da Capital) foram incluídas na
lista negra do Prefeito José Farret,.
que está circulando em todos os
órgãos municipais com a comuni-
cação das decisões tomadas em re-
lação aos devedores da Prefeitura.

O Secretário da Fazenda, Cirilo
Costa Beber, comentou que os im-
postos municipais, normalmente,"nào são tratados com a mesma
seriedade dedicada pelos contri-
buintes ao pagamento dos tributos
federais e^estaduais. Temos empre-
sas que não nos pagam há cinco I
anos". Na sua opinião, se os tribu-
tos fossem pagos em dia pelos con-
tribuintes, isso representaria de
30'*r a 40rr das receitas da Prefei-
tura.

Brizola admite a possibilidade
de vir a conversar com Jânio Qua-
dros (PTB-SPi, por quem disse ter"grande apreço <í*|rN o encontro com
a Presidente do PTB, Deputada
Ivete Vargas, em Nova Iorque, não
houve avanços concretos, segundo
o Governador eleito, nas conversa-
çôes sobre a possibilidade de fusão
dos dois Partidos.

Se há dificuldades para a aproxi-
maçào do PDT com o PTB porque
o primeiro se autodenomina sócia-
lista, Brizola acredita que as dife-
renças entre os partidos náo impe-
dem as discussões. Ele considera os
pedetistas preparados para "deba-
tes amplos", até com o PT. "Nos
consideramos possuidores de argu-
mentos para sustentar que o sócia-
lismo democrático representa uma
saída para os impasses da vida bra-
sileira, como uma etapa da nossa
evolução histórica", afirmou.

Quanto à participação do PTB e
do PT no Governo do Estado, Leo-
nei Brizola disse nâo ter tratado
ainda do assunto com nenhum dos
dois partidos. Seu secretariado, ga-rantiu, será constituído por pessoasnào necessariamente filiadas ao
PDT. mas que tenham colaborado
em sua campanha eleitoral. "O im-
portante é que sejam homens poli-ticos que estejam decididos a servir
a população."

Carnaval
O Governador eleito Leonel Bri-

zola nào descarta a hipótese de
transferir para a Avenida Presiden-
te Vargas, em 1984, o desfile das 14
escolas de samba do grupo 1-A.
Esta sugestão, do Senador Nelson
Carneiro (PTB), foi comunicada a
Brizola durante a entrevista de on-
tem e recebeu a resposta de que tal
idéia encontra de sua parte "o me-
lhor acolhimento."

— Ano que vem, o carnaval vai
voltar a ser o que era antes. Uma
festa essencialmente popular. Nào
podemos confiná-la. Queremos os
turistas, ma que venham e vejam
um carnaval autêntico — explicou
Brizola, que não pretende, no en-
tanto, acabar com os camarotes."Precisamos tanto de dinheiro.
Quem sabe seria bom vendermos
camarotes", comentou.

Pedessista
demite 378
servidores

João Pessoa — Na Assembléia
Legislativa da Paraíba havia servi-
d res que nem iam receber os ven-
cimentos: um procurador se encar-
regava da tarefa. Ao tomar conheci-
mento deste fato, o novo presidente
da Assembléia, Deputado Soares
Madruga, mandou rescindir os con-
tratos de 378 funcionários e devol-
veu mais de 200 que tinham víncu-
los com outras repartições e esta-
vam à disposição do Poder Legisla-
tivo.

Os servidores demitidos estào
protestando e passaram a realizar
reuniões, com o objetivo de conse-
guir que a nova Mesa Diretora da
Assembléia torne sem efeito a me-
dida. Mas dificilmente terão suces-
so, porque Soares Madruga já
anunciou que a contenção de des-
pesas nào se restringirá ao setor de
pessoal. O Deputado acha que, se
nào tomar essas providências, nào
terá as condições mínimas para ad-
ministrar a Assembléia.

O quadro de funcionários da As-
sembléia Legislativa incluía ulti-
mamente mais de mil pessoas, en-
quanto no inicio da última legisla-
tura resumia-se a pouco mais de
300.

O presidente da Assembléia jâ
deu instruções aos seus auxiliares
para que todos os servidores da
Casa sejam chamados a compare-
cer ao trabalho e garantiu que será
demitido quem nào quiser cumprir
as tarefas para as quais foi designa-
do. Segundo ele, a decisão de res-
cindir os contratos e devolver fun-
cionários foi ditada pela necessida-
de de conter despesas e nào teve o
objetivo de atingir pessoas ou si-
tuaçòes políticas.
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IMPORTANTE
0 Disco avisa.

Não pague mais caro,
veja diariamente

as nossas promoções.

„-
DOU

NOVA LINHA
SIEMENS 83

SURDEZ
BUTTERFLY:
A mais avançada tecnologia em
aparelhos auditivos
Aparelhos leves e miniaturizados
Maior potênciaAparelhos isentos de ruídos e interferências
Tonalidade regulável

Demonstrações sem compromisso
Use nosso crediário próprio

CENTRO
AUDITIVO SIEMENS

O CAMINHO
PARA UMA MELHOR AUDIÇÃO.

Rua Set* de Setembro, 92 - S. 606/607
Tels.: 242.2365 • 242.6293

Edil. Masson - Rio de Janeiro - RJ

Atendimento em PETRÓPOLIS ¦ ÓTICA HAACK
Rua do Imperador, 958 - Tel.: 42.3559
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Petebistas rejeitam aliança
Os Deputados Celso Peçanha e Roberto

Jefferson. ambos vice-líderes da bancada do
PTB na Câmara dos Deputados, reagiram com-indignação" à proposta feita há trés dias pelo
vice-presidente nacional do Partido, ex-
Deputado Hamilton Vilela Magalhães, de se
aliar à bancada do PDS e assim garantir a
maioria absoluta para o Governo na Câmara
em troca de um Ministério para o PTB.

Roberto Jefferson encarou a proposta como

"um arrivismo" e garantiu que o PTB não vai
afastar-se da linha de oposição ao Governo,
adotada na última reunião da bancada do
Partido na Câmara. Celso Peçanha, que disse
que havia recebido um telefonema de Nova
Iorque da líder do Partido. Ivete Vargas, desau-
torizou as declarações de Vilela Magalhães,
afirmando que o Partido manterá sua linha de
independência ao Governo federal.

Com apenas 399 mil
de entrada facilitados,
73 mil mensais só
após as chaves e nada
mais, você compra
uma casa com sala,
varanda e 2 quartos
totalmente mobiliada,
na beira da lagoa,
entre São Pedro
d'Aldeia e Cabo Frio.

Visite a
casa modelo
já totalmente
decorada.
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E tudo isso na mesma
rede: futebol, vôlei,
ciclovia, windsurf,
hobby-cat, jardins, praia.
187 mil nf de lazer,
segurança absoluta
e muito sossego.

<-&s£p^ É um bom negócio
ry/^^ até pra quem;IJLjJJo náo tem nada

/a ver com peixe.
Venha logo e use o FGTS.

Incorporação

êtmFDZ
FORTE

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

0 Vendas

SÉRGIO
DOURADO

CRECI J-367

Tijuca i R. Conde de Bonfim, 36, tel.: 284-6722
Copacabana - R. Barata Ribeiro, 173, tel.: 541-4887
Ipanema - R. Prudente de Morais, 1008, tel.: 521-0232
e, em Cabo Frio, R. Assunção, 804 - tel.: (0246) 430924

Procure hoje mesmo nossos corretores rias sedes da
Sérgio Dourado e reserve o seu lugar nas excursões turísticas
que saem do Rio, por nossa conta, aos sábados, domingos e feriados. ^^-^^
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Ronaldo Theobald — Arquivo/16-8-74

DPF demite funcionário citado no "Dossiê Baumgarten'?
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PM volta a ser comandada
por PM depois de 18 anos

Após 18 anos sob o comando de
oficiais do Exército, a Polícia Militar do
Rio voltou a ter como chefe um membro
da própria corporação. Em solenidade,
ontem, no quartel-general, o Coronel
Edgard da Silva Pingarilho passou o
comando da PM ao chefe do Estado
Maior, Coronel Carlos Magno Nazareth
Cerqueira, que permanecerá no cargo
até a mudança de Governo.

. Durante a solenidade, presidida pelo
Secretário de Segurança, General Wal-
dir Muniz, na presença do Chefe da
Agência Central do SNI, General New-
ton Cruz, Pingarilho fez a leitura da
ojrdem do dia e, dirigindo-se ao novo
comandante da PM, frisou: "A trans-
missão de comando, hoje (ontem), se
constituiu em um marco histórico, por-
que ireis comandar vossa própria corpo-
ração".

A pedido
. Com pelotões representando todos

os batalhões da Polícia Militar forma-
dos no pátio do QG, a troca de comando
teve início às 15h, com a banda da PM
tocando a Canção do Policial. Após a
leitura do decreto do Governador Cha-
gas. Freitas (que exonerou a pedido o
Coronel Pingarilho e nomeou o Coronel
eerqueira) e do curricuium vitae do
flõvo comandante, Pingarilho passou o
«ornando ao chefe do Estado Maior da
FM. Em seguida, os dois militares pas-
saram em revista a tropa e se apresenta-
ram ao General Muniz.
!| Ao Coronel Pingarilho, o Secretário

de Segurança disse: "Foste exemplar no
Cumprimento do dever". Ao novo co-
mandante da PM, desejou felicidades
flp cumprimento da nova missão, afir-
mando que "seu passado é uma honra e
uma garantia à frente dessa corporação
<$p quase dois centenários''.
•_.. — Esse é o ato mais significativo,
mais importante dessa solenidade, pelojato de a galeria ser a história da Policia
Militar do Rio. E o Coronel Pingarilho,
Biesse instante, passa a pertencer aos
heróis dessa corporação — disse o Coro-
pel Cerqueira, ao inaugurar, após a tro-
oa de comando, o retrato de Pingarilho
na galeria dos ex-comandantes da PM.
*r,_ Não muda
7$ A solenidade terminou com um co-
tjuetel no salão nobre do quartel, onde
os repórteres foram advertidos, logo na
entrada, pelo capitão Pedro Leal, de
áue estavam proibidas as entrevistas
com os convidados. Estavam lá, além
3ò General Newton Cruz, o Superinten-
dente da Polícia Federal, Edilberto Bra-
ga, e várias autoridades civis, do Exerci-
to. Marinha e Aeronáutica. ...

,*:¦,--Àj
" Brasilia — O próximo posto do Coro-
fiel Edgard Pingarilho será no gabinete
fio General Newton Cruz, diretor da
Agência Central do Serviço Nacional de
informações, em Brasília, disse ontem
Qtn oficial general. O ex-comandante da
PM carioca trabalhava na agência do
SNI em Goiânia, e sua transferência
para o Rio teve o objetivo de resolver o
gbnflito entre seu antecessor, Coronel
Sfüton Cerqueira, e o Secretário de Se-
gurança, General Waldir Muniz.

Último comandante PM da corpora-
ção. o Coronel Edson Moura Freitas. 75
anos, também foi à posse de Cerqueira,
a quem cumprimentou com forte abra-
ço. Reformado desde 1966, comentou
que serviu à Policia Militar durante 41
anos, acrescentando, com orgulho, que"fui soldado de cavalaria e cheguei a
comandante da Policia Militar". O Co-
ronel Moura chefiou a PM no Governo
Carlos Lacerda.

A PM nâo muda. Vamos conti-
nuar o mesmo trabalho que vinha sendo
feito pelo Coronel Pingarilho, procuran-
do aperfeiçoar e melhorar. O objetiva
nosso é difundir na mente de nossos
comandados que nós" somos uma orga-
nização de prestação de serviços. So-
mos servidores da comunidade — afir-
mou o novo comandante da coiporação,
ao lado da mulher Jussara.

Ao comentar sua atuação na PM, o
Coronel Pingarilho disse que a maior
dificuldade que enfrentou foi com a im-
prensa, "que, às vezes, desconhece que
temos 31 mil 400 homens, e coloca a
coiporação como se toda ela participas-
se dos atos errados. A policia não é
constituída de maus elementos. Os er-
ros cometidos por alguns não são de
toda a corporação".

Às 16h30rr_in, o ex-comandante da
PM deixou o quartel-general, na Rua
Evaristo da Veiga, depois de se despe-
dir, com um aceno, da banda da coipo-
ração, ainda formada no pátio.

Último ato
Pela manhã, em seu último ato ofi-

ciai, o Coronel Pingarilho promoveu por
bravura 15 policiais, entre eles Sandra
Regina Guimarães Abreu, que partici-
pou da cerimônia numa cadeira de ro-
das. Promovida a cabo, Sandra recupe-
ra-se do ferimento à bala que sofreu ao
enfrentar criminosos dentro de um
trem, no dia 11 de janeiro.Gostaria que esta cerimônia fosse
mostrada nas páginas dos jornais, so-
bretudo na edição de domingo — disse
Pingarilho, que exortou os PMs promo-
vidos a cumprirem seus deveres "sem se
importarem com criticas, que só sâo
válidas quando não se tomam sensacio-
nalistas",

Foram promovidos também os sar-
gentos Custódio, Macedo, Amorim e Se-
bastião (com o braço enfaixado) e os
cabos Santos Filho, Ortolá, Mamede,
Guedes, Izamilton, Alfeu, Souza, Magal-
di, Ubiracy e Jorge Peixoto.

Comovida, a mãe da PM Sandra, D.
Sandra Marlene, disse ter a certeza de
que, "muito breve", uma mulher será
comandante da Policia Militar,

Pingarilho volta ao SNI
Quanto ao Coronel Nílton Cerqueira,

será Adido Militar no Equador, em
substituição ao Coronel Paulo Rocha,
que morreu no dia 15, em Quito, de
infarto. Cerqueira assumirá seu primei-
ro posto diplomático em março e afir-
ma-se em Brasilia que a ida ao Equador
foi um prêmio do Ministro do Exército,
General Walter Pires, pelos bons servi-
ços que o ex-chefe da PM carioca tem
prestado.

Veja nos Cadernos de Classificados algumas das
nossas melhores ofertas.
Imóveis novos e usados com financiamento em
15 anos.

JUUO BOGORICIN IMÓVEIS

Brasília — Citado no dossiê do jornalista
Alexandre von Baumgarten como um dos
envolvidos na Operação Cruzeiro, Remigio
Rovigati foi demitido ontem do cargo de
diretor da Divisão de Comunicação Social, do
Departamento de Policia Federal, por porta-
ria assinada, no final da tarde, pelo Ministro
da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel. Nomeado dia
13 de janeiro, Rovigati permaneceu no cargo
36 dias.

Casado com a ex-mulher de Fernando de
Oliveira e Cruz (primo do General Newton
Cruz. Chefe* da Agência Central do SNI), Re-
migio Rovigati confirmou, dia 2 de fevereiro, o
encontro entre Antônio Abissàmara e Baum-
garten. em sua casa. no Rio de Janeiro, no dia
25 de janeiro de 1981, para acertar a venda da
revista O Cruzeiro.

Parentesco
Remigio Rovigati disse que a reunião fora

realizada em sua casa porque sua mulher è
mãe da mulher de Abissàmara.

— Nessa condição — disse na época — eu
sou sogro por empréstimo de Abissàmara e,
por isso, também aceitei trabalhar com ele na
revista O Cruzeiro, onde fiquei apenas cinco
meses.

Durante sua permanência em Brasilia, no
cargo de diretor da Divisão de Comunicação
Social do DPF, Remigio Rovigati utilizou-se.
para seu transporte, do único carro da sucur-
sal de O Cruzeiro. Disse que isto representou
um "favor especial" de Abissàmara. "dado o
grau de parentesco".

O dossiê de Baumgarten cita Remigio
Rovigati como o fotógrafo em cuja casa "se
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Remigio Rovigati

estabeleceram contatos e entrega de do-
cumentos pouco antes da viagem do Presi-
dente Figueiredo à Europa". Ele nào so confir-
mou a reunião, mas acrescentou que dela
participaram os coronéis Ary Pereira de Car-
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valho. Dirceu Bittencourt cie Sa e Welber,
alem do ex-marido de sua mulher. Férnandb
de Oliveira e Cruz.

Remigio Rovigati negou sua participação
como sócio de Abissàmara. embora essa so-
cledade tenha sido confirmada pelo advogado
Tercio Caixeiro que trabalhou com o cônsul-
tor jurídico da .AA Editores Associados, dona
de O Cruzeiro. Em entrevista ao JORNAL DO
BRASIL, no dia 2 de fevereiro. Caixeiro afir-
mou que defendeu Remigio Rovigati no pro-
cesso movido por Romeu Onaga e Cleo Garra-
fa. sócios minoritários da Editora Von Baum-
gartem. quando esta quis retomar o titulo de
O Cruzeiro, então em poder da AA Editores.
de RovigatU e Abissàmara, este o acionista
majoritário.

Aposentadoria
O Diário Oficial que circulou ontem pu-

blicou portaria do diretor rio Departamento
de Pessoal, do Ministério da Justiça, cohçéf
denrio aposentadoria, por tempo de serviço, a
Remigio Rovigati, no cargo de técnico de
CpmUnlcaçfió social, do quadro permanente
do DPF. Rovigatti ja havia requerido sua
aposentadoria, mas pretendia continuar no
cargo e morar em Brasilia.

Embora o Ministério tia Justiça tenha se
recusado a dar justificativas para a demissão
de Rovigati, um assessor do DPF, que pediu
para nào ser identificado, afirmou que ele najo
preenchia mais as normas fixadas pelo Corç-
nei Moacyr Coelho, segundo as quais todos os
funcionários do órgão devem ter "procedi-
mento irrepreensível e idoneidade moral irn^
tacâvel".
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Na reunião, Fontenelle queixou-se da imprensa. Alguém respondeu que ela é que está investigando tudo
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IML não sabe a data certa da morte
O Instituto Médico-Legal não tem condi-

ções de precisar a data exata da morte de
Alexandre von Baumgarten, como deseja o
delegado João Fontenelle. Esta informação
lhe foi passada ontem, durante a reunião do
delegado com os peritos do Departamento de
Policia Técnica. Segundo uma alta autorida-
de presente à reunião, o próprio diretor do
IML, Ivan Nogueira Bastos, disse ao delegado
ser impossível dar a data exata, mas, pelo
estado do cadáver, é certo que ele ficou, nc
mínimo, sete dias no mar, sendo provável que
a morte tenha ocorrido entre 10 e 12 dias antes
do encontro do cadáver.

Alexandre von Baumgarten desapareceu
no dia 13 de outubro de 81, após ter saído de
casa com a mulher, Janette, para pescar na
traineira Mirimi. de Manoel Pires. Seu corpo
apareceu na praia da Macumba, na Barra, no
dia 25 de outubro, com três perfurações à bala
e os documentos de identidade no bolso inter-
no da sunga vermelha que usava. A mulher e o
barqueiro estão desaparecidos até hoje.

Insistência

Na reunião, segundo esta fonte, o delega-
do Fontenelle insistiu muito em saber a possi-
vel data da morte de Baumgarten, tanto quelevou dados da temperatura média da água —
entre 21 e 24 graus — nos oito dias em que,
provavelmente, o corpo do jornalista teria
ficado no mar. Mas recebeu a explicação dos
legistas de que, em princípio, estes dados não
eram importantes, porque diversos fatores
podem influir para apressar ou nào a decom-
posição do corpo. Os médicos explicaram,
também, que se a temperatura fosse próxima
a zero grau, aí sim poder-se-ia aceitar a sua

influência mais facilmente. Concluíram que o
corpo ficou um minimo de sete dias no mar,
com certeza, tal seu estado de decomposição.

O inspetor Beltrão, que acompanhava o
delegado, disse que "o problema é que, quan-
do recebi o cadáver, ele me veio como afoga-
do, tanto que foi isto que escrevi na ficha". O
inspetor, que estava na delegacia no dia do
encontro do cadáver, quando o titular da 16"
DP era o delegado Romem José Vieira, foi
informado, então, pelo diretor do IML, que"tal nào constava na guia e que, no dia 5 de
novembro, o laudo cadavérico com o registro
de três tiros no cadáver chegou à DP".

O delegado Fontenelle — que chegou
atrasado por ter ido à posse do General Diogo
Figueiredo, no Comando da Vila Militar —
insistiu na possibilidade de Baumgarten ter
sido morto alguns dias após o seu desapareci-
mento, recebendo dós legistas a informação
que "precisar a data da morte de alguém, em
adiantado estado de putrefação, costuma ser
possível em filmes americanos, mas (e uma
prática) pouco séria em ciência".

Confrontação
Depois. Fontenelle quis saber da possibi-

lidade de verificar se a arma ou armas que
mataram Baumgarten podem ser as mesmas
dos assassinatos de um homem e uma mulher,
cujos corpos carbonizados foram encontrados
em Teresópolis, na mesma época. Os peritos
de criminalística disseram que isto era possi-
vel se os "projéteis retirados dos cadáveres
estivessem em condições de serem confronta-
dos entre si". Por exemplo, a bala de revólver
retirada do cérebro de Baumgarten, está táo
amassada que dificilmente pode ser confron-
tada.

Novamente o diretor do IML disse ao
delegado que a decomposição do corpo de
Baumgarten impediu a retirada de suas im-
pressões digitais, já que os dedos dás mãos
estavam comidos pelos peixes. Isto, segundo
o médico, significa, em princípio, que o corpo
ficou pelo menos sete dias dentro da água,
porque até este prazo é possível a coleta das
impressões. Explicou também que os cortes
no peito — feitos, provavelmente, por um.
faca — tinham a intenção de manter o corpo
no fundo do mar o maior tempo possível, uma
vez que a medida só teria efeito prático —
como explicou um legista — se fosse feito um
corte do queixo à barriga, com perfuração das
vísceras e colocação de pedras em seu inte-
rior. Aí. segundo os médicos, o corpo náo
apareceria mais.

O delegado ficou, ao final da reunião,-cie
recorrer ao IML e ao Instituto de Criminalístl-
ca no caso de novas duvidas. Fontenelle quej-xou-se muito da atuação da Imprensa — "quíe
está em cima o tempo todo" — e acabou
recebendo a resposta de que, até agora, "só a
imprensa tem investigado".

Joào Fontenelle vai tentar identificar os
dois corpos de Teresópolis. Foi informado de
que todos os dados referentes aos corpos,
inclusive o trabalho de radiografia feito rio
IML, estào na delegacia daquela cidade. Por
sugestão de um perito, vai requisitar o laudo
cadavérico de Heráclito de Souza Faffe, fun-
cionário da Telerj, para anexar ao seu inquéri-
to. Segundo os legistas, tudo indica que Faffe
tenha sido mesmo assassinado com uma inje-
çào, já que ele chegou ao Miguel Couto se
queixando de ter recebido uma picada nas
nádegas, e pouco depois morreu. A picada nas
nádegas está registrada no laudo.

Encontro a portas fechadas foi inédito
Foi uma reunião inédita na história poli-

ciai do Rio. Doze homens — delegados, poli-
ciais.peritos criminais e médicos legistas —
trancaram-se durante uma hora numa peque-
na sala para debater sobre um cadáver — o de
Alexandre von Baumgarten. A portas fecha-
das. Na saída, o Delegado João Kepler Fonte-
nelle, que cuida do caso. disse ter pedido aos
Institutos Afrànio Peixoto (IML) e Carlos
Éboli (Criminalística) informações que pode-
ráo enriquecer o inquérito. Legistas e peritos
voltam a reunir-se na próxima semana para
dar novas respostas.

Participaram da mesa-redonda sigilosa,
além de Fontenelle. os diretores do IML. Ivan
Nogueira Bastos; e do Instituto de Criminalís
tica, Antônio de Paiva Monteiro; o diretor do

Departamento Técnico Cientifico da Polícia
Civil, Delegado Valdemar Gomes de Castro;
os legistas Elias de Freitas, Higino Hércules
(que participou da necrópsia) e Osvaldo Za-
nandréia (radiografou o cadáver): os policiais
Joaquim Monteiro (delegado), Beltrão e Joa-
quim (inspetores), todos da 16a DP; e os peri-
tos Frasearia e Osmar (técnico em balística).

Dúvidas
Entre as dúvidas levantadas por Fontenel-

le, uma foi sobre o detalhe fornecido pela-
polícia de Sào Paulo (omitido pelo IML do
Rio), de que Baumgarten levou um tiro no
dedo médio da mão direita, que causou frag-
mentação do osso. Segundo Fontenelle, "isso

leva a crer que Baumgarten, ao ver que seria
baleado, procurou defender-se e colocou .a
mão no rosto, provavelmente".

Fontenelle anunciou que, na segunda-
feira, enviará relatório ao IML e ao IC, pedifi-
dotodas as explicações técnicas, e que legip-
tas e peritos também vao encontrar-se , 4a
próxima semana, para dar por escrito todos
os detalhes. Ficou acertado que, também ria
segunda, serão entregues ao setor de balístiia
do IC as balas retiradas dos corpos de Baurh-
garten e da mulher encontrada morta ern
Teresópolis. j

— Vamos saber agora se a máo que aper-
tou o gatilho contra o jornalista apertou'o
mesmo gatilho contra a morta de Teresópolis

disse Fontenelle.o de Paiva Monteiro; o diretor do mentação do osso. Segundo Fontenelle, "isso — disse Fontenelle.

Fontenelle preocupa-se com ação de agiota
3 mais de 40 minutos, o Delegado A avó de Jeanette disse que cuidou da dentária da mulher morta em Tere¦r Fontenelle interrogou ontem a neta até o casamento dela com Sérgio Tim, Denise confirmou, ainda, que sua

Durante mais de 40 minutos, o Delegado
João Kepler Fontenelle interrogou ontem a
francesa Andrée Devauls, mãe de Denise Han-
sen e avó de Jeanette Yvone Hansen, mulher
de Baumgarten, e queria saber dela com
quem estáo dois anéis de brilhantes que per-
tenciam à companheira do jornalista e que
estão desaparecidos. O delegado náo revelou
os motivos por querer saber das jóias, mas
soube-se que ele estaria investigando agiota-
gem contra o ex-dono de O Cruzeiro.

A màe e o irmáo de Jeanette. Luis, tam-
bém estiveram na delegacia, mas nào presta-
ram depoimento. D Denise entregou ao dele-
gado o nome e o endereço do dentista de sua
filha, para que ele faça a comparação com a
arcada dentaria da mulher morta em Teresó-
polis. Aos dois. o policial perguntou também
pelas jóias valiosas de Jeanette. A mãe dela
respondeu que deve estar em um cofre com
documentos, seguro de vida e outras papela-
das, no Banco Itaú ou no Bradesco.

A avó de Jeanette disse que cuidou da
neta até o casamento dela com Sérgio Tim,
em dezembro de 1971. Depois ela seguiu sua
própria vida, tendo poucos contatos com a
neta. Os encontros foram táo raros, disse, que
nem esse tal de Baumgarten eu conhecia
pessoalmente. Ela declarou que náo sabia dos
negócios dele. mas, certa ocasião, sua neta
andava triste e, ao perguntar o que ela tinha,
Jeanette respondeu que estava assim por
causa de Baumgarten, que passava por crise
financeira e estava esperando receber uma
grande importância. Sobre os anéis de bri-
lhantes. a avó de Jeanette disse que se lembra
apenas de um, mas náo sabe com quem esta.

A mãe de Jeanette. embora não tenha
sido ouvida oficialmente, disse ao delegado o
nome do dentista que cuidava da filha. Osval-
do de Castro Costa, e seu endereço I Praça
Demétrio Ribeiro. 19 1001) para que a policia
compare a ficha de Jeanette com a arcada

dentária da mulher morta em Teresópolis. D.
Denise confirmou, ainda, que sua filha tiniia
realmente um problema congênito nos dedos
de um dos pés, mas náo se lembra qual. Disse
ter certeza de que "Deus e o Dr Fontenelle vão
resolver logo esse caso". Na delegacia tarh-
bém esteve o irmáo de Jeanette, Luis Hansen,
que disse ao delegado nâo saber nada sobre:a
vida da irmá. Se eu a vi cinco vezes no ano
passado, declarou, foi muito. Quando a farra-
lia deixava a delegacia. Fontenelle perguntou
aos três "quem matou Baumgarten?" A avb,
D Andrée. respondeu em cima: "Olha doutor,
eu náo fui!"

Além de ter recebido uma informação
sobre agiotagem que Baumgarten vinha sp-
frendo, o delegado nào quis dar informações
sobre outras pistas mas sabe-se que há apura-
ções corn contrabando de armas Hoje, Fonte-
nelle vai ouvir o advogado Reinaldo Reis e um
fotógrafo que sempre acompanhava Baum-
garten nas pescarias.
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Cloro vaza de caminhão em agricultor
da bananas
em protestoSão Paulo e intoxica 183

Legista Shibata vai assessorar
Diretoria Técnica de fundação

São Paulo — O vazamento de 12 quilos de cloro
(metade de um botijào de gás) em estado gasoso, de um
cãminhão-tanque estacionado na zona urbana de Cuba-
tão, fez com que 183 pessoas tivessem de ser atendidas,
Ontem, em hospitais locais e de Santos, onde cinco
permanecem em Unidade de Terapia Intensiva. Quinze
crianças ficaram internadas com problemas respirató-
rios. Também os animais foram afetados: um gato
morreu por asfixia e vários cachorros foram encaminha-
cios para o Canil Municipal.
,', O acidente ocorreu pouco antes do meio-dia. quando
0 caminhão da Transportadora Irmãos Borlenghi, que se
achava numa garagem da empresa, na Rua São Paulo,
começou a expelir restos de gases pela válvula de
segurança. Mais pesado do que o ar, o produto se
espalhou e os moradores das redondezas passaram a
sentir-se mal, com sensação de sufocamento, como se
estivessem sendo estrangulados, dores nos olhos e vomi-
tos. As plantas mais próximas secaram em poucos
minutos.

Interdição
Com auxilio de funcionários da Carbocloro — para a

qual o caminhão havia transportado a ultima carga — o
Veículo foi levado para local seguro, onde está sendo

Venturini diz que
o INCRA poderá
sofrer alterações

Brasília — A estrutura do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRAi -provavelmen-
te será alterada", disse ontem o Ministro Extraordinário
para Assuntos Fundiários, General Danilo Venturini,
depois de mais de duas horas de reunião com a presiden-
clã e a diretoria do órgão. Venturini ressalvou que'^nda é cedo" para alterações."% Segundo uma fonte do INCRA, com a criação de um
Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários, em
setembro, as atribuições do órgão foram repartidas
entre a nova pasta e o Ministério da Agricultura. Entre-
tanto, a parte de cooperativismo rural ide registro,
[fiscalização e intervenção em cooperativas) ficou, nas'pÉÜavras da fonte, "meio sem dono". Assim, o Governo
'estaria estudando a criação de uma Secretaria Nacional
&e Cooperativismo, no âmbito do Ministério da Agricul-
tiura.

Autarquia
Outra fonte do INCRA lembrou que há também a

intenção do Governo —- ou de alguns setores do Gover-
no. como ressalvou — de transformar o INCRA em
autarquia especial, com uma classificação superior cie
cargos e salários, por exemplo.

O Ministro Venturini disse que o presidente do
INCRA, Paulo Oykota, já está estudando com sua
èduipe o ajustamento do órgão aos objetivos do Progra-

*átR Nacional de Política Fundiária, mas que só a pratica'tioclerá sugerir mudanças. Esse também e o caso do'Estatuto da Terra l que trata de desapropriações, posse e
uso da terra).

— Ele poderá ser alterado — frisou Venturini — num
ponto ou noutro, mas só no sentido de eliminar pontos
de estrangulamento.

Conflitos
.... Pela manha, o Ministro Venturini reuniu-se no Pala-
.cio do Planalto com sua equipe e. a partir cias I5h,
reuniu-se no INCRA com Yokota e todos os diretores do
órgão. Durante a última reunião, foram exibidos vários
¦quadros de desapropriações e transferencias de títulos
de posse de terra. O Ministro ressaltou um dos dados
contidos nesses quadros: só no ano passado — disse — o
Governo Figueiredo assentou 28 mil 006 famílias, contra
as 40 mil 627 assentadas "desde o descobrimento do
Brasil até 1979".
•.; ¦ Também se referiu a um relatório que lhe foi encami-
nhado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dando
conta de que os conflitos de terra reduziram-se de 210,
em 1981, para 173, no ano passado. Mas o relatório frisa
que, apesar disso, "a violência tem-se intensificado e
•envolveu (em 1982) um número bem maior de pessoas".

examinado por técnicos da empresa, e as pessoas afeta-
das transportadas para os hospitais.

Os casos mais graves são daquelas que já estavam
com problemas de saUde e as mulheres gestantes, algu-
mas em adiantado estado de gravidez, que ficaram mais
alarmadas ainda com a lembrança dos recentes casos de
anencefalia, isto é, nascimento de crianças com ausência
de cérebro, provalmente por causa da poluição ambien-
tal. Um desses casos e o de um menino que acabara de
deixar o hospital onde fazia tratamento pulmonar.

Cassada

Coincidentemente, estava na cidade o responsável
pelo setor de poluição do ar da Companhia de Tecnolo-
gia de Saneamento Ambiental, Carnal Rameh, convida-
cio pelo Prefeito Osvaldo Passarelli, que comemorava
um ano no cargo. Ele foi até o local e determinou a
interdição da garagem. O prefeito, por sua vez, cassou o
alvará da empresa para funcionar no local.

Em comunicado divulgado à noite, a Cetesb prome-
te apurar os fatos, mas considerou que as três empresas
envolvidas — a transportadora; a Carbocloro, de onde
saiu o produto; e a Hidromar, que receberia o produto —
tèm parcela de culpa.

Paraná cheio pára
500 caminhões em
MS há uma semana

Curitiba — Uma fila de 500 caminhões carregados dé
madeira, arroz e principalmente gado, está há mais de
uma semana próxima ao Porto Morumbi, em Eldorado,
Mato Grosso do Sul, à espera da travessia do rio Paraná,
cujas águas estão dois metros acima do seu nível nor-
mal. É a maior enchente de que se tem noticia na região
Noroeste do Estado nos últimos anos.

A Capitania dos Portos, em Guaira, improvisou a
travessia no Porto Morumbi — que aumentou o trajeto
pelas águas de 15 para 53 quilômetros — no inicio desta
semana, porque nâo havia mais segurança para as
barcas no Porto Novo Mundo, em Guaira. Agora, as
cinco barcas que estão operando levam cinco horas para
subir o rio do Mato Grosso para o Paraná, e duas horas
para descer. A travessia, antes da enchente, era feita em
apenas 5 minutos. ¦

"Desespero"
O .sargento Carlos Alberto dos Santos Ramos, da

Capitania de Guaira, disse ontem que o maior problema
agora é a situação dos camioneiros e suas cargas. "Eles
estão sofrendo fome e frio porque o acesso ao Porto
Morumbi é difícil, as carretas atolam na lama e são
puxadas, uma a uma, por tratores para que alcancem as
barcas. Muitos camioneiros estão há vários dias no
atoleiro, em desespero de causa", disse o sargento.

Em Guaira, segundo o sargento Ramos, 1 mil pes-
soas estão abrigadas em galpões, barracas e alojamen-
tos improvisados pela Prefeitura. A Coordenadoria de
Defesa Civil do Paraná calcula que existem 6 mil pes-
soas em abrigos provisórios. Elas foram retiradas das
ilhas e das margens do rio nos últimos dois meses,
quando as águas começaram a cobrir as ilhas. O Prefeito
de Guaira, Kurt Hasper, disse ontem que não existe a
menor possibilidade de os ilhéus voltarem para suas
casas nos próximos meses, já que tudo foi levado ou
destruído pelas águas. Ele sugere que o Governo colo-
que áreas de plantio em Mato Grosso à disposição
dessas famílias, porque as cheias devem persistir por
mais dois meses.

Emergência
Porto Alegre — O Governador Amaral de Souza

decretou ontem estado de emergência em oito municí-
pios gaúchos duramente atingidos pelas chuvas que
começaram no dia 14. Apesar de o tempo ter melhorado
e já náo chover mais- em nenhum ponto do Sul, os
flagelados somam cerca de 2 mil pessoas. As chuvas
causaram seis mortes no Estado.

Bagé, Pedro Osório, Piratini, Pelotas, Capão do
Leão, Lavras do Sul, São José do Norte e Dom Pedrito
foram os municípios mais atingidos.

Florianópolis — De um ca-
minhão com a faixa Plante
que o Governo garante, o
agricultor Reinaldo Guesser,
de Joinville, distribuiu, on-
tem. 15 t de bananas à popu-
laçào da cidade. "É a minha
maneira de protestar contra a
trágica situação que estão en-
frentando os bananicultores
de Santa Catarina, que náo
encontram comprador para a
supersafra que colheram",
justificou.

Incentivados pelos bons re-
suliados da safra passada,
quando os aproximadamente
500 bananicultores filiados a
Cooperbanana — a maior co-
operativa do setor em Santa
Catarina — colheram 33 mil t.
eles duplicaram a área de
plantio e colheram, nesta sa-
fra, perto de- 70 mil t.

Mas a supetprodução pro-vocou uma queda considera-
vel no preço da banana, que
está sendo vendida a CrS 3 o
kg, bem menos do que o.custo
de produção, enquanto boa
parte da colheita está apodre-
cendo por falta de com-
prador.

Brasilia — O ex-diretor do Instituto
Médico-Legal. o médico-legista Harry
Shibata. irá trabalhar na Fundação Jor-
ge Duprat de Figueiredo de Medicina e
Segurança do Trabalho, em São Paulo,
entidade vinculada ao Ministério do
Trabalho, segundo informou, ontem, o
secretário-geral daquele Ministério', Ge-
raldo Mine. Exercerá o cargo de asses-
sor da Diretoria Técnica da fundação e
o prazo da requisição é de um ano. que
poderá ser renovado ou nào.

Segundo Geraldo Mine, a requisição
foi feita há 20 dias, por sugestão do
superintendente ria fundação Jofre Al-
ves de Carvalho. O médico-legista conti-
nuará recebendo seus vencimentos
através da Secretaria de Segurança do
Estado de Sao Paulo. Portanto, como
funcionário estadual, o Governador
Franco Montoro poderá convocá-lo a
qualquer momento, desde que haja in-
teresse, para qualquer finalidade.

Notoriedade
O secretârio-geral do Ministério do

Trabalho disse que a requisição foi feita,
porque "existe carência de pessoal e,
como médico e com grande experiência
na sua especialidade, tem ele todas as
condições de trabalhar em questões de
Segurança e Medicina do Trabalho".
Geraldo Mine disse, ainda, que requisi-
çòes desse tipo sào normais e ressaltou

desconhecer qualquer conotação políti-
ca na transferência de Harry Shibata
para a fundação.

— A diferença ê que se trata de uma
pessoa com notoriedade nacional e que
todos conhecem através da imprensa..

A notoriedade do legista Harry Shi-
bata a que se referiu o secretario-geral
do Ministério do Trabalho vem de suas
participações, como diretor do Instituto
Medico-Legal. nas autópsias de casos
que tiveram repercussão nacional, co-
mo o da morte do jornalista Vladlmir
Herzog; do operário Manoel Fiel Filho;
do ex-Deputado e jornalista Marco An-
tónio Tavares Coelho; da cantora Elis
Regina, e, recentemente, ele surgiu no-
vãmente nos noticiários quando veio a
tona a morte de Alexandre von Baum-
garten.

No Caso Herzog, encontrado enforca-
do em uma cela do DOI-CODI paulista,
em 1975, foi acusado de ter assinado o
atestado de óbito sem ver o corpo. Em
1980, o Conselho Regional de Medicina
cassou seu registro de médico. Segundo
o conselho, o laudo pericial sobre tortu-
ras no ex-Deputado Marco Antônio Ta-
vares Coelho "nào retratava a verdade
dos fatos, no que dizia respeito à sanida-
de física e mental da vitima". O Conse-
lho de Medicina, no entanto, o absolveu,'
por insuficiência de provas.
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Informe JB
Vocação de bombeiro

O Governador eleito de São Paulo,
Franco Montoro, vai revelando aos
poucos uma extraordinária capacida-
de de apagar incêndios nas hostes do
PMDB.

Depois dejú ter definido quase todo
o seu secretariado, c de atender prati-
camente a expectativa de todas as
correntes do PMDB paulista, Montoro
reúne-se hoje, em Maceió, com todas
os deputados federais e estaduais, ps
vereadores da capital e os 14 prefeitos
que o partido elegeu em Alagoas para
tentar contornar a crise que surgiu
entre os pemedebistas depois que um
grupo de parlamentares apresentou a
proposta de "moralização do Legisla-
tivo" e que previa a redução dos subsi-
dius para os vereadores.

Pelo fogo que surgiu dos dois lados,
Montoro precisará de muita água pa-
ra apagar o incêndio que ameaça divi-
dir o PMDB alagoano.

O curioso é que, depois que se cnn-
firmou a presença de Montoro, o hotel
em que o governador está hospedado
registrou um aumento de fíOrí de pedi-
dos de reservas para hóspedes pau-
listas.

PDS no Samba
O Presidente do PDS, Senador José

Sarney, ficou eufórico com a vitória da
Beija-Fl">r no Rio. Seu filho, Fernando,
desfilou na escola na companhia cie
Paulo Figueiredo, filho do Presidente.
Além disto, o carnavalesco Joãozinho
Trinta é primo do Deputado João Al-
berto, do PDS maranhense.

Joãozinho nasceu no Maranhão,
terra de Sarney onde o PDS teve uma
das mais expressivas vitórias em no-
vembro passado: das 17 cadeiras para
a Câmara, c nsquitou 14.

Vitória maior, só mesmo a da Beija-
Flor.

Apelo atendido
Quatro dias depois de se certificar

de que havia vencido as eleições para
a Prefeitura de Itapenma. a segunda
cidade mais importante do Norte Flu-
minense, o funcionário aposentado do
Banco do Brasil, Cláudio Cerqueira
Bastos, muniu-se de argumentos capa-
zes de precipitar um processo de in-
dustrialização do município.

Velo para o Rio, procurou estabele-
cer contatos com a Federação das
Indústrias e deu entrevistas a jornais.
Oferecia a grupos empresariais inte-
ressados em investir no seu município
a área que fosse necessária e possíveis
isenções.

Agora, dois meses depois, já há
uma resposta positiva ao trabalho do
Prefeito. Cinco industriais do ramo de
confecções, entre elçs um da Paraíba,
negociam a construção de unidades
fabris em Itaperuna e acenam com a
abertura de um mínimo de 700 empre-
gos diretos para um município que
nào chega a empregar mais de 1 mil e
50U pessoas em órgãos da iniciativa
privada.

i; -. - ' ' 
;7 ."--tf

Boa procura
Os selos comemorativos do carna-

vai, assinados pelo artista plástico
Joào Poppe, estão-se esgotando com
muita rapidez.

É bom. pois, que os colecionadores
se acautelem e procurem logo uma
agencia da ECT. A série, denominada
Carnaval Brasileiro, teve tiragem li-
mitada: apenas 8 mil 500 unidades.

Escândalos
Os escândalos fazem parte da roti-

na humana em todos os países. Dife-
rem apenas os métodos de investiga-
los e combatê-los, de um lugar para o
outro.

Agora mesmo, a Lloyd's, a maior
companhia de seguros do mundo —
prêmios em 1982 de 4 bilhões de dóla-
res — acaba de chamar um executivo
de fora do setor para dirigir o processo
de escolha das novas firmas corretoras
que vão compor sua rede de agências.

O novo executivo, lan Hay Davi-
son, encontrou, naturalmente, resis-
tència em sua aprovação. Já no cargo,
lan garante, no entanto, que será ca-

paz, no curso de uma missão de cinco
anos. de "esvaziar o barril de todas as
maçãs para livrar-se nem que seja de
uma só podre*'.

A reformulação de métodos até en-
tâo adotados por LloycTs foi decidida
depois que uma de suas corretoras, a
Alcxander v Hoxcdcn, desviou mais de
50 milhões de dólares de prêmios de
resseguros, o que determinou a sua
expulsão.

Lloyd's tem 295 anos de existência
e tradição correspondente a eles.

Redução
Descobriu-se de repente que os Pre-

feitos eleitos no dia 15 de novembro de
1982 que assumiram os cargos no ini-
cio deste més tiveram seus subsídios
fixados em excesso pelas antigas Cà-
maras de Vereadores. .

A pequena irregularidade só pôde
ser descoberta porque o Prefeito de
Niterói; Waldenir Bragança, recusou-
se a recebê-la.

Trata-se de uma estranha fixação
de vantagens que garante ao Prefeito
perceber oito vezes o valor dos jetons
pagos pela Assembléia Legislativa aos
Deputados por cada sessão extraordi-
nária que convoca.

O valor do jeton é de Cr$ 19 mil. no
corrente ano, quantia que, multiplica-
da por oito, o Prefeito Waldenir Bra-
gança mandou a Secretaria de Fazen-
da de Niterói cortar dos seus subsi-
dios.

Correção
O Presidente Ronald Reagan foi

corrigido pelo próprio governo que
preside. Explica-se: o USIS (United
States Information Servive) editou,
em português, uma revista a cores
documentando a visita que fez a Brasi-
lia no início de dezembro. Nela estão
os textos dos discursos pronunciados
por Reagan e pelo presidente João
Figueiredo, fotos em profusão e fac-
sunile das páginas dos principais jor-
nais brasileiros nos dias da visita.

No famoso discurso pronunciado
no Itamarati por Reagan está a corre-
ção. Suprimiu-se a satisfação de Rea-
gan por "compartilhar um sonho ame-
ricano com o povo da Bolívia". E tam-
bém suprimida foi sua rápida corre-
ção: "Desculpem-me. A Bolívia é para
onde estou indo agora" (Ele estava
indo para a Colômbia).

Trégua
Anteontem na divulgação dos ven-

cedores do concurso de entidades car-
navalescas de Salvador, promovido
pela Bahiatursa, a grande surpresa
ficou por conta do bloco escolhido pelo
júri como vice-campeão, o Panela
Vazia.

Trata-se de um bloco formado por
intelectuais de esquerda militantes do
grupo de "tendência popular" do
PMDB, liderado pelos Deputados fe-
derais Francisco Pinto e Haroldo Li-
ma, que levou às ruas o tema Sahia-
dor, capital da oposição. A marchinha
enredo diz em uma de suas estrofes:"Repita comigo este verso/ o povo
precisa de escola, água, luz e habita-
ção/ e com o salário minguado/não tá
ciando nem pro pão/como é que pode?/
como é que pode, meu irmão?"

Na véspera da posse do novo prefei-
to de Salvador, Manoel Castro, não
faltou quem interpretasse a vitória co-
mo um aceno de trégua politica na
Capital onde o PMDB elegeu 20 verea-
dores contra sete do PDS.

Sensibilizado
O Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-

Ackel, está sensibilizado com as notí-
cias que o relacionam entre os prova-
veis substitutos do Ministro Xavier de
Albuquerque, que se aposenta no Su-
premo Tribunal Federal. Segundo o
assessor do Ministro, jornalista Oya-
ma Teles, esta é a sexta vez que se
noticia que Abi-Ackel vai para o STF.

Embora garanta que enquanto Fi-
gueiredo governar o país, Abi-Ackel
dificilmente deixará o Ministério da
Justiça, o assessor considera que tais
noticias dão o testemunho público de
que ele possui notável saber jurídico e
ilibada reputação, que sáo as condi-
çôes indispensáveis para a investidura
na Suprema Corte.

Lance-livre
Aviso de um carnavalesco: "No dia

que dividirem as grandes escolas em
dois grupos, fazendo-as desfilar em
dias diferentes, a mistica do desfile —
que é a competição — acaba. E com
ela o grande charme da maior festa do
carnaval brasileiro". É mais ou menos
como no futebol: já imaginaram um
campeonato carioca com o Flamengo
e o Vasco disputando titulos dife-
rentes?

O ex-Ministro Armando Falcão irá
segunda-feira a Brasilia representan-
do o Presidente Ernesto Geisel na
posse do Ministro Cordeiro Guerra no
Supremo Tribunal Federal.

O Governador do Rio Grande do
Sul, José Augusto Amaral de Souza,
pretende continuar na advocacia
quando terminar seu mandato, adian-
tando que náo aceitara a Presidência
do PDS gaúcho por nào ser "carrei-
rista".

A Ministra da Educação, Esther de
Figueiredo Ferraz, nomeou o conse-
lheiro federal da Ordem dos Advoga-
dos, Sérgio Ferraz, para o cargo de
Presidente da Comissão de consulto-
res na área de Direito da Capes.

Na costa do Rio Grande do Norte,
barcos de pesca cearenses dedicam-se
à pesca predatória da lagosta ovado,
proibida por lei. Recentemente, duas
toneladas de lagosta apreendidas no
barco Mimoso sumiram misteriosa-
mente, no Porto de Natal.

A tumultuada votação para escolha
da melhor escola de samba evidencia
a "sindrome Proconsult".

O Arcebispo Dom Hélder Câmara foi
agraciado com o prêmio da Paz da
Fundação Niwano, pertencente a um
movimento neobudista japonês com
filial em Sâo Paulo, por sua devoção
aos pobres. O Arcebispo de Olinda e
Recife visita Tóquio dia 7 de abril para
receber 24 milhões de prêmio e se
encontrar com lideres religiosos.

Chega de Nova Iorque, no sábado
próximo, a Deputada Yvete Vargas,
presidente nacional do PTB.

Segando o Ministro da Indústria e
do Comercio, Camilo Penna, nenhum
empresário pode administrar bem sua
empresa, nem o Governo dirigir a con-
tento o pais, com uma inflação beiran-
do os 100-7.-. anualmente.

Estatal vende nona das
10 casas de Brasília

Brasília — A Companhia de Desenvolvimento do
Vale de São Francisco vai leiloar, dia 28, a nona das 10
casas que possuía na ãrea nobre dos Lagos Sul e Norte. A
última das casas, que vinham sendo ocupadas por fun-
cionãrios do segundo escalão, serã leiloada cm março,
mantendo a companhia apenas as quatro residências
dos seus diretores e do presidente, no Lago Sul.

A empresa tem 105 apartamentos, a maioria no
Plano Piloto, que rendem menos do que os alugueis do
mercado imobiliário. Também com pequeno rendimen-
to, hà unidades nas cldades-satélites de Guará, Tagua-
tinga e Nücleo Bandeirante.

A casa que vai ser leiloada tem três quartos, depen-
déncias. varanda, despensa, cozinha, duas salas, área de
serviço coberta, garagem e piscina e esta avaliada cm
CrS 15 milhões 500 mil. Metade do seu valor poderá ser
financiado em 12 meses, com correção.
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TRATAMENTO D6 ALERGIA INFANTIL E ADULTO
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TIJUCOR Emergência Cardiológica
Tels. 254-2568 e 254-0460

PRONTO SOCORRO DA TIJUCA
Emergência Clinica Geral — Tel. 264-3122

E NOITE , Rua Conde de Bonfim, 143
Orientação tdcnica Dr Armando Amaral

CIRUnGIA PLÁSTICA

DR. JOSÉ BADIM
Cirurgia Estética. Cirurgia Reparadora

Cirurgia Crâneo-Maxilo-Facial
AV. COPACABANA, 664 GR. 809, GAL. MENESCAL- TEL. 256 7577
R. S. FCO. XAVIER, 453. HOSP. SÍHIO E LIBANÊS - TEL. 22B-7060

CLINICA GERALüm CLINICA GALDINO CAMPOS
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UROLOGIA — CIRURGIA — LABORATÓRIO

AV. COPACABANA, 492 — Tel. 255-9966 - DIA E NOITE

CLINICA DE REPOUSO

NOVO LAR DE IDOSOS
geríatria e repouso

SUITES DC 1 E 2 LEITOS, AR CONO. E TV.
JARDINS E ESTACIONAMENTOS PRIVADOS

2S00 MC DE ÁREA PLANA, CONSTRUÍDA E AJARDINADA
ASSISTÊNCIA MEDICA MARIA E ENFERMAGEM ESPECIAUZADA

Travessa Pinto Teles, 243 — Campinho. Jacarepaguá
 Tels.: 369-8055 e 350-6262
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1 HOSPITAL ISRAELITA
Internações clinicas cirúrgicas Urgências. Remoções. CTI.
Ultra-sonografia abdominal ginecologicaobstetnca.

mtm^_^_ Check-up. Elolro-fono-ecocardiograma uni bidimensional""¦^"^^ Teste ergomelrtco em esteira bicicleta em 3 canais
Raio X com tomogralia e tetemelna.

RUA LÚCIO DE MENDONÇA, 56 — TIJUCA
Tels. Diurno 2B4-8822 — Noturno 284-8632 e 228-2128
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CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA
Rua Moura Brito, 81 — Tel.: 264-3122

HOSPITAL PAN-AMERICANO
Rua Moura Brito, 138 — Tel..- 264-9552

OnenUçío técnica Or. Armando Amaral — CRM 4835

IMUNOl OGIA (VACINAS!
TRÍPLICE — SARAMPO — CAXUMBA

RUBÉOLA — SABIN — IMUNOGLOBULINAS
ANT1-ALERGICAS — ANTIHERPETICAS

MMR — BCG — PKU — T4
PRONTO SOCORRO CONTRA A RAIVA

Tijua: K. Cdc, de Bunlim, 297/801 Tel: 284-0346
Ipanema: R. Vut. de Pirjja. 1 1 1/413 Tel: 2:7-9938

Clínica de Vacinas Hoúrioi! ?* i6* t)i(9ãi 12tie 14 « 19h Sáb 9i

OFTALMOLOGIA lOLHOSl

CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS
Equipo do Prof. Luiz Eurico Ferreira (CRM 13401

CHECK-UP OCULAR • ULTRA-SOM • LASER • LENTES DE CONTATO
MICROCIRURGIA • MODERNA CIRURGIA DA CATARATA

TRANSPLANTE. MIOPIA. VITREO. CRISTALINO ARTIFICIAL
Av. Copacabana, 1052 - 4° and. Tel. 521-1044

Emeraêrtcas: Chamados pelo BIP 916. lei. 2464180
OIORRINOl ARINGOLOGIA

DR. MAURO LINS E SILVA
OUVIDO, NARIZ E GAKGAJMTA

MICROCIRURGIA DO LARINGE
PROBLEMAS CIRÚRGICOS DA ROUQUIDÃO

R. Bento Liiboa, 160 — Caia de Saúde S. Sebaitiào
Tel.: 285-3433 — Re». 225-1584

ULTRASONOGRAF IA

CEMESON
*!¦ 

p 
CtNTRO MEDICO OE UlTRASONO-DIAGNÓSTICO

¦ li Avançada tecnologia de imagem em ultra-sonogralia
x||/ CLINICA OBSTETRICA E GINECOLÓGICA

CLINICA MEDICA: Pàncreas. Oaço ligado, visleula, rins e coração
Rua Voluntário» sa Pátria, 449, 51 401/02/03/11 — 216-1241 • 286-1097

Dir Dr Victor Pecv-n CRM 1334;
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D Eugênio concelebra
missa pela alma do ex-
Cardeal Jaime Câmara

Ontem, como acontece todos os anos. no dia 18 de
fevereiro, foi rezada missa pela alma do ex-Arcebispo
do Rio de Janeiro, Cardeal D. Jaime de Burros
Câmara, na Catedral de São Sebastião, onde seu
corpo está sepultado. D. Jaime morreu há 12 anos. em
Aparecida do Norte, no dia em que festejava seus 25
anos como cardeal, menos de uma hora depois de
terminar a missa em ação cie praças.

O Cardeal Eugênio Sales, que presidiu ontem a
concelebraçào em memória do seu antecessor, refe-
riu-se a ele como "um bispo que desenvolveu uma
açào extraordinária e silenciosa em-deíesa dos valo-
res morais e espirituais", Ainda segundo D. Eugênio,"D. Jaime soube anunciar o Evangelho de maneira
infatigável. com a palavra e com o exemplo" e "ao
rebanho desta Arquidiocese ique ele governou duran-
te 27 anos) consagrou todo o seu tempo, toda a sua
vida".

Procissão
Depois da missa, os celebrantes e todos os pre-

sentes desceram em procissão ate a Capela das
Almas, na cripta da Catedral, onde estão sepultados
quase todos os bispos que trabalharam e morreram
no Rio de Janeiro. No centro da capela, em campa
rasa, esta enterrado D. Jaime de Barros Câmara, que
se propôs a construir a Catedral e lançou, no dia 20 de
janeiro de 1964. a pedra fundamental.

Nessa curta procissão, os fiéis cantaram Com
Minha Màe Estarei, hino popular em honra de Nossa
Senhora, que Dom Jaime gostava muito de escutar.
Perto do túmulo, foi feito um minuto de silencio. Dom
Eugênio incensou e aspergiu com água benta a pedra
de mármore, sob a qual estão os restos mortais de
Dom Jaime, e por ele rezou com todos os presentes
um Pai-Nosso.

Junto com Dom Eugênio Sales celebraram a
missa o Bispo-Auxiliar Dom João D'Avila Moreira
Lima e os Monsenhores Vital Cavalcanti (pároco de
Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sei. Narbal da
Costa Stencél (capelão da Irmandade de Nossa Se-
nhora da Glória do Outeiro e ex-Reitor do Seminário
Arquidiocesano), José Maria Vasconcellos (ex-
Vigário Episcopal da Zona Sul) e Arlindo Thiesen
(pároco de São João Batista, Botafogo), Cônego Lu-
cas Rabelo Malaquias (Vigário Episcopal da Zona
Norte) e Padres Antônio de Moraes (pároco de Nossa
Senhora do Brasil, na Urca) e Antônio Mendes (co-
operador da paróquia de São Joào Batista).
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FGV FUNDAÇÃO BE-IOUO VARGAS

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
EM ERGONOMIA

O Centro de Pós-Graduaçào em Psicologia do ISOP-FGV
comunica que estão abertas as inscrições — ale 28-02-83

para o curso em epígrale.
Objetivo: lormar especialistas, o nivel de pôs-graduaçno, para
intervir nas condições de trabalho, com vistas á produtividade
e maior segurança e conlorto do trabalhador
Destina-se a administradores cie empresa, profissionais de
recursos humanos, psicólogos industriais, arquitetos, medi-
cos do trabalho, desenhistas industriais, engenheiros de
segurança, gerentes de produção, advogados trabalhistas e
outros pralissionais de nivel superior envolvidos na admmis-
tração ou planejamento do processo produtivo
Carga horária 360 horas
Inscrições. Praia de Botafogo. 190 — s/1108 — Tel. 551-1542

ramal 269 no horário das 14 às 19 horas (P Ja

FGV FUNDAÇÃO G11UU0 VARGAS

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
EM DESENVOLVIMENTO

DE RECURSOS HUMANOS
(NIVEL DE PÒS-GRADUAÇÂO)

O Centro de Pós-Graduação em Psicologia do
ISOP-FGV comunica que estão abertas' as inscrições
até 28.02.83, para o curso em epígrafe, a candidatos
com nível superior completo.
Objetivo, preparar mão-de-obra especializada em ni-
vel de pós-graduaçào para o desempenho das tarefas
técnicas envolvidas no processo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos das Empresas.
Carga horária: 360 horas.
Local de Inscrição: Praia de Botafogo, 190 s/1108 —
Tel. 551-1542 — Ramal 269, no horário das 14 ás 19
horas. (P

Ministério p
tem 4 casoí'
de hepatite \.

Brasília — Uma emiipe
da Secretaria de Saúde fez >
uma inspeção, ontem à'
tarde, no Ministério da
Justiça, onde quatro fun-
cionários adquiriram he-;
patite. Após examinar o'^ri
restaurante e a caixa da-
gua. os médicos constata-'"-
ram que a doença nao foi ú-:
contraída no ambiente de.,
trabalho. Os quase 100 fun-..-,
cionários que mantinham .
contato com os doentes fo-.
ram examinados e todos
estáo em boas condições
de saúde

Como mediria preventl-tf,
vn. o Ministério da Justiça*
passou a utilizar xícaras* *
descartáveis, uma vez que
a transmissão da hepatite ,
também pode ocorrer pela *
saliva. Os quatro doentes.,
estáo licenciados por 45
dias: dois moram no Plano
Piloto e dois na cidade-
satélite de Guará.

Em Sào Paulo, só este
mes, registraram-se 60 ca-
sos de leptospirose, dos* '

quais 36 confirmados,
atendidos no Hospital--
Emílio Ribas, o que é re-i'.
corrie desde 1978 naquele .
estabelecimento hosplta^i
lar. A incidência esta sen-
do consideraria uma epl-, ,
demla. tf,.

No hospital, estáo inter-*
nadas, segundt} seu dire-;;'
tor, Ivan de Oliveira Cas-' '
tro. 40 pessoas com leptGS*'
pirose ou suspeita da
doença. Em janeiro, ocor-'<
reram 31 casos, com duas
mortes; em fevereiro, mor--,
reu mais uma pessoa.

A leptospirose é transira-, r
tida pelo contato da pele,,
com parasitas da urina a&-
ruto, geralmente transpor-
tados pelas águas, após en- *
chentes. Seus sintomas*
sáo os de gripe, icterícia.
dores musculares 6 proble-
mas renais. :>•'

"Besnard''
regressa
ao Brasil

O Professor Besnard/
navio oceanográfico da
USP que participou, como
Barão de Teffé, da primei- 

*
ra expedição brasileira à
Antártida, tem chegadav
prevista para hoje, entre*-
8h e 12h, ao porto gaúcho
de Rio Grande, onde será
reabastecido. Deverá che-
gar a Sanlos entre os dias
23 e 25. de acordo com ò .
diretor do Instituto Ocea»,
nográfico da USP, Henri--
que Vallado.

O Comandante Adilson
Gama disse que tudo está
correndo bem a bordo,
apOs a conclusão dos tra-
balhos da segunda equipe
de pesquisadores na An-
tártida, mas lembrou que,
após a travessia da Passa-
gem de Drake, houve pro-
blemas no reabastecimen-
to em Porto Ushuaia, por
motivos burocráticos. "En-
tramos em Ushuaia na noi-
te do dia 11. Na manhã do'
dia 12 fomos informados
de que somente depois do;
carnaval poderíamos rece"-'
ber o óleo combustível, ó
que implicaria deixar
Ushuaia dia 17 ou 18".. 

"tf,

Diante disso, o Coman-
dante Gama resolveu se-
guir viagem em velocidade
reduzida, usando as reser-
vas de combustível, para
chegar ao Brasil. "Feliz-
mente", pegamos tempo
bom". A bordo, o clima é
festivo ])elo regresso aò
Brasil. As pesquisas do
Besnard concentram-se'
sobre o fitoplancton e zoo-
plancton da região, princi-
palmente em relação ao
krill, crustáceo parecido
com o camarão e de alto
valor proteico.
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•administração de cargos e SALÁRIOS
•administração e gerência
•administração e pessoal

analise e interpretação de balanços
auditoria

•elaboração e analise de projetos
especialização e legislação tribu-
tãria
imposto de renda-tributação das

pessoas jurídicas
•openmarket
•orçamento empresarial

relações humanas e comunicação
social na empresa

DEIXE DE FUMAR
SEM ENGORDAR

CURSO GRÁTIS
O Centro de Estudos do Hospital São Lucas está realizando o
primeiro curso de 1983 pelo que convida a todos os fumantes a
comparecerem no seu auditório na próxima 2a feira dia 21 de
fevereiro, às 20 hs.
COMO SEMPRE, O CURSO TEM A DURAÇÃO DE CINCO DIAS
PROGRAMAÇÃO:

Orientações médicas
Projeção de filmes e slides
Orientações psicológicas
Terapia de grupo
Orientações dietéticas e outras

LOCAL: Trav. Frederico Pamplona, 32 — Copacabana Tel: 255-
5552.

CURSOS TÉCNICOS

Horário: 18:45 ás 21:30 horas
Inscrição: 9:00 às 21:00 horas

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
AV. TREZE DE MAIO, 23 - 12P ANDAR - CENTRO
20004 - RIO DE JANEIRO - RJ Tels.: 262-3148,
262-3591, 262-3094, 240-1565. INSCRIÇÕES ABERTAS U
2222222 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2"

50 anos de experiência na Formação de Técnicos
QUÍMICA - ELETR0TECNICABBELETR0NICA-MECÂNICA

(Reg no CRQ e -CREA) Cursos Diurnos e Noturnos
Declarada de interesse de Segurança Nacional. Informe-se
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ESCOLA TÉCNICA REZENDE-RAMMEL
R. Lins Vasconcellos, 542 — Lins — Tels.: 269-1247 e 289-9193
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Morro do Telégrafo
fica sem luz porque
comissão não pagou

Os moradores do Morro do Telégrafo, em São Cristo-
vão, estão sem luz desde o meio-dia de quinta-feira,
apesar de estarem em dia com suas contas. Eles alegam
que o presidente da Comissão de Luz, Colatino Juvita,
intermediário entre a Light e os moradores do morro,
desapareceu com o dinheiro antes do carnaval, sem dar
satisfação a ninguém. Desesperados com o "calote", os
moradores sentem a situação piorar: o forte calor acele-
rou a deteriorização dos alimentos que eles tinham em
casa. Sem geladeira, muitos vão buscar gelo num depósi-
to, improvisando minicongeladores.

A assessoria de comunicação da Light informou
ontem à tarde que a luz foi cortada por falta de pagamen-
to. Renato Vasconcelos, Superintendente de Eletrifica-
ção de Interesse Social, disse que "infelizmente é muito
comum as comissões de luz, eleitas pelos moradores das
favelas, ficarem com o dinheiro dos moradores sem
efetuar pagamento algum". Ele explicou que a Comissão
de Luz do Morro do Telégrafo deve cerca de CrS 12
milhões a Light, o que eqüivale a seis meses de atraso.

Desespero
Com o recibo de pagamento do mês fevereiro, auten-

ticado pela Comissão de Luz, Iara Solombi, de 28,anos,
moradora na Rua Monte Belo nu 57, era uma das que
esperava ontem à tarde que o "presidente caloteiro"
aparecesse. Desesperada com o calor e a falta de luz, que
fez um verdadeiro estrago em sua geladeira, inutilizando
todos os mantimentos, ela dizia:

— É um absurdo! Nós que somos pobres, e que
mesmo assim pagamos com muito custo nossas contas
em dia, levamos um "calote" desse. Não sei mais em
quem confiar, porque este senhor foi eleito pelo povo
daqui. O que será dessa gente que pagou a luz e esta no
escuro?".

Morador antigo do Morro do Telégrafo, Casemiro
Martins Nunes, que pagou em fevereiro Cr$ 3 mil 095
referentes à sua conta de luz, tentava acalmar os vizi-
nhos, buscando uma solução:

—Esse homem tem que aparecer. Ele não pode ter
fugido assim com o nosso dinheiro. Ele mora aqui no
morro e nào seria louco de fazer isso. Sei que está
devendo uma "grana alta" à Light, mas nós vamos achar
uma solução, não devemos ficar desesperados porque
náo temos culpa desse calote", salientou.

O presidente da Comissão de Moradores do Morro do
Telégrafo, Nelson Carmelito dos Santos, foi ontem à
Light para tentar uma solução para o problema. Lá, ele
foi informado da dívida de Cr$ 12 milhões, que segundo
Renato Vasconcelos, poderã ser parcelada. Enquanto
isso, os moradores deverão ficar sem luz.

Chuva de pedras
destrói carros no
Centro da cidade

Samuel Wainer Filho
Quanto — às 14h45min — dezenas de pedras começa-

ram a cair sobre o asfalto da Rua Álvaro Alvim (esquina
de Francisco Serrador, no centro da Cidade), alguns
transeuntes, assustados, acharam que o fim do mundo
tinha chegado. "E a hora do juízo final", exclamou César
Luis Bastos, que se declarou cineasta desempregado e
confessou ter saído correndo na hora do acidente.

Ninguém ficou ferido, apesar do grande movimento
de pedestre no local. Mas três automóveis ficaram bas-
tante danificados com as pedras — pedaços de reboco do
prédio n° 27 da Álvaro Alvim, Edifício Góes — que
pesavam cerca de 2 quilos cada. A polícia, preliminar-
mente, acredita que as pedras se soltaram naturalmente,
devido à ação do tempo (o prédio tem 53 anos).

Tempo

Logo após a chuva de pedras, chegou ao local a RP
540909, com o cabo Carlos e o sargento Artur, que
imediatamente interditaram a área e chamaram o dele-
gado da 3a DP. Calças e sapatos brancos, camisa azul
escuro e gravata vermelha, óculos escuros importados, o
delegado Mellick Miguel Simão examinou o local, não
quis tirar conclusões "antes que chegue a perícia", mas
determinou o prosseguimento do isolamento da Rua
Álvaro Alvim.

— Como náo houve vitimas, está tudo bem. Mas
precisamos ter certeza de que náo cairá mais reboco. Por
isso. a rua continuará interditada por tempo Indetermi-
nado.

. A chegada dos proprietários dos automóveis danifi-
cados aconteceu em três tempos: primeiro, chegou Sér-
gio Sampaio Bueno, advogado, 38 anos, proprietário do
Volks 1981, placa TY 0483. "O importante é que ninguém
se feriu. Eu estava comendo um sanduíche ali na esquina
quando ouvi a barulheira. Que azar", declarou.

A segunda vítima, Rodrigo Fernandes Neto, 47 anos,
representante comercial, olhava desolado para o carro,
também um Volks, placa YR 5575. "É meu instrumento
de trabalho. Mesmo que paguem o prejuízo, nunca vou
recuperar o tempo perdido", afirmou. O último a saber
do acidente foi o proprietário do Opala 1979, placa NR
4581, que inicialmente estimou os prejuízos em CrS 150
mil. Depois, pensou melhor. "Pelo menos uns CrS 200
mil". < Discussão
i'í

Enquanto isso, discutiam-se. pela Rua Álvaro Alvim,
as causas prováveis do acidente. Encostados junto ao
caixa do Bar Tangara. Hélio Contreiras. recentemente
demitido "com muito orgulho" da chefia do departamen-
to de vendas para a TV da Embrafilme, fazia suposições,
junto com seu amigo, o historiador de cinema Mie hei do
Espírito Santo.

Isso é uma loucura. A Lei de Newton está contra-
riada. É impossível que estas pedras tenham se soltado
em um raio tão grande, afirmava categoricamente.

Alguém teria jogado as pedras, arriscou Hélio. "Elas
caíram em dois tempos. Duas rajadas. A polícia tem o
dever de apurar o que houve. Mas, vai discutir a lei de
Newton com estes policiais...".

Segundo Hélio, houve a tentativa de dialogo com uni
dos policiais presentes, que começou e terminou da
seguinte forma:

Mas. seu polícia, o raio da queda contraria a Lei
de Arquimedes e também a Lei do Newton...

Que Newton? o Nilton Santos? — perguntou o
policial

Hélio conta que virou as costas, e foi tomar um
chope, desistindo de prosseguir na conversa, quando o
mesmo policial argumentou que "a física não interessa".
Mas, continuava afirmando para quem quisesse ouvir:
"alguém pode ter jogado as pedras. Nao afirmo nada. A
polícia tem é que investigar".

A seu lado. dando apoio. Michel do Espírito Santo.
ex-tenente da Força Expedicionária Brasileira (segundo
informou), que também saiu correndo na hora da queda
das pedras. "Uma coisa são balas. Outra, pedras caindo
do céu. Na dúvida, me mandei", concluiu.

O síndico do Edifício Góes, Waldemar Pereira Leite,
afirmou que o condomínio — que conta com 45 proprietá-
rio — vai procurar fazer acordo com as vitimas para uma
indenização "justa". E. para isto, cobrara, assim que
souber o valor do prejuízo, uma taxa extra dos condòmi-
nos. "Se nào. como fica?".

No Beco. •mercado aberto do cinema", onde transi-
tam lluminadores, maquinistas, eletricistas ã busca de
emprego, permanecia a duvida, que so será tirada a
limpo com as conclusões da perícia. Até o final da noite,
policiais continuavam examinando o parapeito de onde
caíram as pedras. O resultado so será conhecido em
altruns dias.

Luiz Morier
t:;. 
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Maria Lima, de óculos, Iara e Domingas mostram recibos pagos

Carlos Hungria

Os blocos de reboco caíram os carros e assustaram pessoas

Esgoto corre há um ano em
praia da Ilha do Governador

Mosileide Trajano Brasil Corrêa, de
29 anos. foi ontem a Praia da Bandeira,
na Ilha do Governador, pela primeira
vez e nem percebeu que seu filho Jona-
tas. de 10 meses, estava tomando banho
ao lado de um despejo de esgoto in
natura. Eliane Estrela, que mora no
local ha 15 anos. diz que o problema
começou a surgir no ano passado: "a
gente reclama, a Cedae conserta e de-
pois o esgoto volta", queixou-se.

Paulo Rocha, chefe do 7" Distrito de
Esgotos da Cedae — que abrange a
Zona da Leopoldina. de Higienópolis a
Irajá, e as Ilhas do Governador e Paque-
tá — explicou que o problema surgiu
com a construção do conjunto dos Ban-
carios. "cujo grande volume de contri-
buiçâo afetou o funcionamento normal
cio coletor" Prometeu consertar a obs-
trução ontem à tarde e disse que a
Cedae esta fazendo um trabalho sobre
problemas da Ilha — inclusive este —
para subsidio ao projeto do Governador
eleito. Leonel Brizola. de transformâ-la
em modelo de sua administração.

O sol e o calor fortes de ontem lota-
ram a Praia da Bandeira, principalmen-
te de crianças em férias. Apesar do mau
cheiro nas proximidades da Rua Macie.
Monteiro, os pais — percebendo ou não
ao despejo de esgoto -- preferiram igno-
rar o problema e enfrentar o calor com o

banho na água refrescante e poluída.
Mosileide Corrêa, moradora de Caxias,
levou seus três filhos. Fábio, de 11 anos.
Marco Antônio, de sete, e Jonatas. para
a praia, justamente no trecho próximo
ao esgoto. Como ela, dezenas de màes se
bronzeavam ao sol, enquanto os filhos
se banhavam no mar sem ondas, que
nào requeria maiores cuidados com as
crianças.

Embora Eliane Estrela more a um
quarteirão da Maciel Monteiro, sente de
sua casa o mau cheiro e por isto man-
tem as janelas fechadas a maior parte
cio tempo:

— Não sei como as pessoas que mo-
ram mais perto agüentam. Quando cho-
ve o problema se agrava. Ha ocasiões
em que os bueiros levantam, tal a força
do esgoto, e os dejetos ficam na rua dias
seguidos. Ja honve casos de hepatite —
afirmou.

Paulo Rocha, da Cedae. reconhece
que o problema existe desde a canstru-
çao do Conjunto dos Bancários, na Rua
Altinopolis. Mostrou o registro de quei-
xas com sete anotações em 1982 e duas
este ano —"e uma obstrução intermi-
tente", observou — e disse que a Cedae
construiu este mès um poço de visita,
na esquina das Ruas Capitão Barbosa e
Maciel Monteiro, para minorar o pro-
blema.

Oficial da PM que
rasgou ingressos de
negro é processado

Nàp adiantaram as explicações nem a cartel-
ra de oficial de Justiça. Juranil Correia Porto, de
41 anos. foi tratado como criminoso e obrigado a
ficar em posição de revista, na frente de centenas
de pessoas, por ordem do Capitão Gilson, do
Batalhão de Choque, que fazia o policiamento na
Rua Marquês de Sapucai, no domingo de cama-
vai. Ele comprara oito ingressos de CrS 8 mil,
mas. como duas pessoas desistiram de assistir ao
desfile, tentou vender dois. E foi chamado de
cambista.

Mesmo mostrando sua identificação de ofi-
ciai de Justiça da 22" Vara Criminal, Juranil foi
xingado de "negro nojento" e teve seus oito
ingressos rasgados pelo Capitão Gilson. Ele e a
familia não puderam assistir ao desfile das esco-
Ias de samba. Porém, Juranil conseguiu levar o
policial até a 6a DP, onde registrou o caso. Agora,
o advogado João Carios Austregésilo de Ataide
entrará com ação criminal contra o capitão, por
injúria e abuso de autoridade, e com ação cível
por perdas e danos, para Juranil ser ressarcido.

Arbitrariedade
Juranil, seus parentes e amigos chegaram

cedo à Marquês de Sapucai. No bolso, levava
dois ingressos a mais porque duas pessoas nào
foram ao desfile. Para nào perder os CrS 16 mil.
tentou vender os bilhetes. Nesse exato momento,
chegou um soldado à paisana, do Batalhão do
Choque, que fazia o policiamento. Juranil se
identificou como oficial de Justiça, dizendo náo
ser crime vender os ingressos, para não perder o
dinheiro. Sua identificação e suas explicações do
nada adiantaram.

O soldado o levou à presença do Capltào
Gilson, "um homem prepotente, de porte atléti-
co, e eu tentei explicar minha situação. Mas ele
nâo me ouviu, me chamou de negro nojento e
rasgou todos os oito convites. Levei o caso ao
delegado de plantão da 6U DP, onde registrei o
fato. Depois levei o capitão".

Segundo o advogado João Carlos Ataide. o"oficial foi arbitrário, exarcebou de suas funções
e nào respeitou a condição de cidadão de Ju-
ranil".

Desconhecido é
achado morto com
bala no pescoço

Um único tiro, que atingiu o pescoço, matou
o desconhecido cujo corpo foi encontrado à mar-
gem da Avenida Semambetiba, próximo ao n°
5.500, na Barra da Tijuca, na madrugada de
ontem. O morto era branco, aparentava 28 anos e
tinha escrito, à tinta, na mão esquerda, o numero
de telefone 265-7608. Em um papel, num dos
bolsos, a policia encontrou escrito: "Motel Bra-
gança — com Brás, Cr$ 1 mil e, no verso do papel:"Geraldo Carnevale — GAB, 1003."

O telefone pertence ao advogado criminal
Antônio João Anélio, residente em Laranjeiras.
A empregada do advogado, Roselene, informou
que seu patrão está em viagem pelo Norte. Disse
ela que, pela descrição, o morto pode ser um tal
de Manoel, conhecido como Alemão. O perito
Rangel, do Instituto Carlos Éboli. encontrou,
também, um pente cor-de-rosa com o morto. A
bala que matou o desconhecido ficou alojada no
crânio.

Dormindo
A uns 20 metros do corpo, ao lado de um

trailler, estava estacionado o carro Marajó do
Rio, YW 4048. Em seu interior, policiais da 16a
DP na Barra da Tijuca, encontraram, dormindo,
o jovem Ricardo Francisco dos Santos, do 2'ò
anos. Ele disse que nada viu ou ouviu. A policia
poderá chamá-lo, mais tarde, para prestar novos
esclarecimentos.

O cadáver foi removido para o necrotério do
Instituto Médico-Legal para a autópsia e os
técnicos tiraram suas impressões digitais, para
confronto com as fichas do Instituto Félix Pa-
checo. O advogado Antônio Anélio poderá ser
ouvido, na tentativa de auxiliar a identificar o
morto.

Presos tentam fugir
do galpão mas a PM
descobre e impede

Quando 400 detentos, dos quase 1 mil 500 do
Instituto Penal Evaristo de Morais tomavam banho
de sol, na manhã de ontem, o alarme soou. Alguns
dos internos haviam feito um buraco no muro do
pátio, com saida para os fundos da Superintendèn-
cia de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Bartolomeu de Gusmão, nos fundos do
Jardim Zoológico. O contingente da PM do presi-
dio, auxiliado por reforço do 4o BPM, Isolou a área e
impediu a fuga em massa.

Enquanto isso, a polícia continua a procurar os
oito internos do Instituto Penal Milton Dias Morei-
ra que escaparam pelo esgoto, na noite de quarta-
feira. Entre os fugitivos esta o ladrão Silvan Canuto
Lemos, filho do delegado Silbert Santos Lemos.

Por volta das 10h30min de ontem, quando 400
presos do Galpão da Quinta da Boa Vista estavam
no pátio para o banho de sol, um grupo, usando
duas barras de -ferro como talhadeiras, furou a
parede qué divide o pátio da prisão com o da Suterj.
O muro, com uma espessura de 10 centímetros, foi
rapidamente rompido. O buraco já estava com
cerca de 20 centímetros de diâmetro quando a
guarda da PM percebeu e deu o alarme.

Pelo rádio, o major Barros, diretor do presidiu
Evaristo de Morais, alertou o Centro de Controle de
Operações de Segurança e a Maré Zero i torre cen-
trai da PM). Em minutos toda a área estava cercada
e os presos do banho de sol foram levados para as
celas. Com a revista dos internos, ficou provado que
não chegou a haver fuga. Segundo o major, o alarme
foi dado em tempo. De inicio o banho de sol ficara
proibido, até que seja feito o reparo no muro.
Possivelmente o muro será reforçado em todo o
pátio.

Igreja de Paquetá •
é roubada

Pela segunda vez. sem
arrombamento e usando .
uma chave falsa, assaltam
tes entraram na Igreja de ¦
Sào Roque, em Paquetá, .
ontem de madrugada, e le-
varam dois candelabros
valiosos, um ampltfícador >
de som e um microfone.
Em setembro do ano pas-
sado, com o mesmo meto-
do. ladrões entraram na
igreja e roubaram uma '
imagem de madeira muito '
valiosa, que foi esculpida
em Portugal no ano de '
1764 e levada diretamente
parn a Igreja de São '
Roque.

O posto policial da Ilha
de Paquetá. subordinado a '
3* DP. no Castelo, foi noti-
ticado do roubo e pedlvt ao '
Instituto de Criminalística
que seja feita uma perícia
no local, a fim de conseguir
pistas sobre os assaltam
tes. O pároco da igreja. Pa- [
dre Julius, compareceu, .
ontem a tarde, a Cúria Me- ]
tropolitana, para comuni- ,
car o roubo e pediu para
que ninguém compre os j
candelabros ou, se tiver co-
nheclmento do paradeiro
deles, que avise imediata- ,
mente a policia

PM prende três
assaltantes

Após perseguição e tiro-
teio. policiais do 3o BPM.
no Méier. comandados pe-'
lo sargento César, na ra-
diopatrulha 52-0017, preiv
deram, ontem a tarde, três
homens que, momentos
antes, haviam assaltado o'
Supermercado Mundial,
na Rua Sousa Barros. 16-1,
no Engenho Novo. O di-'
nhelro roubado — CrS 63
mil — foi recuperado com'
os assaltantes, além de
três revólveres calibre 38.

Os policiais passavam
em frente ao supermerca-
do no momento em que os',
ladrões, após saquear as
caixas, entravam no
Volkswagen bege RF-2092
e iniciavam a fuga. Houve
perseguição e os ladrões
abandonaram o carro e se-
guiram a pé, sempre atl-
rando. mas foram alcança-.
dos pelos policiais.

Levados para a 23" DP,
no Méier. os ladrões foram'
identificados como Oziel
Pereira dos Santos, de 25
anos; Ivà Miranda Morei-'
ra. 23, e Armando Dõria
Frade, de 20 anos.

Estudante
está sumido

Está desaparecido de ca-,
sa desde o dia 16 o jovem
Acácio Lopes de Sousa Ju-,
nior. de 18 anos. branco.,
residente em Sáo Paulo,
na Rua Antônio Alvare/.
Airáo, 490. na Bortolándia.
Sua máe, ítala Feitosa, in-,
fonnou que ele saiu de ca-,
sa para ir á escola, aborre-,
cido porque náo passou do
ano. com pouca roupa:
Quem tiver informações
sobre seu paradeiro, eomu-
nicar pelos telefones 288-
9856 (Cida ou Vôlteri e 288-
3927 (Vanda, Cristina ou
Ponciano).

Dupla armada
rouba boliviano
O Ministro Conselheiro

do Consulado da Bolívia
Mario Espinoza Maranon.
de 56 anos, foi surpreendi-
do por dois homens, um
deles armado de revólver,
ontem de manha, em fren-
te a um hotel, na Rua Ro-
nald de Carvalho, próximo
a esquina da Rua Miiustro
Viveiros de Castro, em Co,-
pacabana. Dominado pe-
los criminosos, ficou sem
um cordão de ouro pesan-
do cerca de 60 gramas. O
registro do roubo foi feito
na 12a DP. no Leme.

Polícia descobre
roubo de pólvora

Salvador — O roubo de 3
mil 200 quilos de pólvora
combusta do depósito da"Pernambuco Powder
Factory", que esta sendo
apurado conjuntamente
pela Secretaria de Segu-
rança Publica. Polícia Fe-
dera! e SFIDIT — orgáo do
Exercito — foi desvendado
ontem. O advogado Artur
Pires Veloso prometeu
apresentar hoje a policia
civil o principal dos três
envolvidos no crime, o ope-
raiio Antônio Padua. Se-
gundo o advogado. Antu-
nio Padua e dois amigos,
que nunca cometeram cri-
mes, decidiram roubar a
pólvora devido as dificul-
dades financeiras que atra-
vessam e diante da facili-
dade que encontraram pa-
ra retirar o explosivo do
deposito, localizado no
mato, sem qualquer prote-
çáo, perto do Centro In-
dustrial de Aratu.

VEJA HOJE E AMANHÃ NOS CLASSIFICADOS AS
OFERTAS DE IMÓVEIS COM FINANCIAMENTO DAE CURTA CASTRO
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Morro do Telégrafo
fica sem luz porque
comissão não pagou

Os moradores do Morro do Telégrafo, em São Cristo-
vão, estão sem luz desde o meio-dia de quinta-feira,
apesar de estarem em dia com suas contas. Eles alegam
que o presidente da Comissão de Luz, Colatino Juvita,
intermediário entre a Light e os moradores do morro,
desapareceu com o dinheiro antes do carnaval, sem dar
satisfação a ninguém. Desesperados com o "calote", os
moradores sentem a situação piorar: o forte calor acele-
rou a deteriorizaçáo dos alimentos que eles tinham em
casa. Sem geladeira, muitos vão buscar gelo num depósi-
to, improvisando minicongeladores.

A assessoria de comunicação da Light informou
ontem à tarde que a luz foi cortada por falta de pagamen-
to. Renato Vasconcelos, Superintendente de Eletrifica-
ção de Interesse Social, disse que "infelizmente é muito
comum as comissões de luz, eleitas pelos moradores das
favelas, ficarem com o dinheiro dos moradores sem
efetuar pagamento algum". Ele explicou que a Comissão
de Luz do Morro do Telégrafo deve cerca de Cr$ 12
milhões a Light, o que eqüivale a seis meses de atraso.

Desespero
Com o recibo de pagamento do mês fevereiro, auten-

ticado pela Comissão de Luz, Iara Solombi, de 28 anos,
moradora na Rua Monte Belo n° 57, era uma das que
esperava ontem à tarde que o "presidente caloteiro*'
aparecesse. Desesperada com o calor e a falta de luz, que
fez um verdadeiro estrago em sua geladeira, inutilizando
todos os mantimentos, ela dizia:

É um absurdo! Nós que somos pobres, e que
mesmo assim pagamos com muito custo nossas contas
em dia, levamos um "calote" desse. Náo sei mais em
quem confiar, porque este senhor foi eleito pelo povo
daqui. O que será dessa gente que pagou a luz e está no
escuro?".

Morador antigo do Morro do Telégrafo, Casemiro
Martins Nunes, que pagou em fevereiro Cr$ 3 mil 095
referentes à sua conta de luz, tentava acalmar os vizi-
nhos, buscando uma solução:

Esse homem tem que aparecer. Ele não pode ter
fugido assim com o nosso dinheiro. Ele mora aqui no
morro e não seria louco de fazer isso. Sei que está
devendo uma "grana alta" à Light, mas nós vamos achar
uma solução, não devemos ficar desesperados porque
nâo temos culpa desse calote", salientou.

O presidente da Comissão de Moradores do Morro do
Telégrafo, Nelson Carmellto dos Santos, foi ontem à
Light para tentar uma solução para o problema. Lá, ele
foi informado da dívida de Cr$ 12 milhões, que segundo
Renato Vasconcelos, poderá ser parcelada. Enquanto
isso, os moradores deverão ficar sem luz.
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Chuva de pedras

Maria Lima, de óculos, Iara e Domingas mostram recibos pagos

Carlos Hungria

• •roi carros node st
Centro da cidade

Samuel Wainer Filho
Quando — às 14h45min — dezenas de pedras começa-

ram a cair sobre o asfalto da Rua Álvaro Alvim (esquina
de Francisco Serrador, no -centro da Cidade), alguns
transeuntes, assustados, acharam que o fim do mundo
tinha chegado. "É a hora do juizo final", exclamou César
Luís Bastos, que se declarou cineasta desempregado e
confessou ter saído correndo na hora do acidente.

Ninguém ficou ferido, apesar do grande movimento
de pedestre no local. Mas trés automóveis ficaram bas-
tante danificados com as pedras — pedaços de reboco do
prédio n° 27 da Álvaro Alvim, Edifício Góes — que
pesavam cerca de 2 quilos cada. A policia, preliminar-
mente, acredita que as pedras se soltaram naturalmente,
devido à ação do tempo io prédio tem 53 anosi.

Tempo

Logo após a chuva de pedras, chegou ao local a RP
540909, com o cabo Carlos e o sargento Artur, que
imediatamente interditaram a área e chamaram o dele-
gado da 3a DP. Calças e sapatos brancos, camisa azul
escuro e gravata vermelha, óculos escuros importados, o
delegado Mellick Miguel Simão examinou o local, não
quis tirar conclusões "antes que chegue a perícia", mas
determinou o prosseguimento do isolamento da Rua
Álvaro Alvim.

— Como não houve vitimas, está tudo bem. Mas
precisamos ter certeza de que não cairá mais reboco. Por
isso, a rua continuará interditada por tempo indetermi-
nado.

A chegada dos proprietários dos automóveis danifi-
cados aconteceu em três tempos: primeiro, chegou Sér-
gio Sampaio Bueno, advogado, 38 anos, proprietário do
Volks 1981, placa TY 6483. "O importante é que ninguém
se feriu. Eu estava comendo um sanduíche ali na esquina
quando ouvi a barulheira. Que azar", declarou.

A segunda vitima, Rodrigo Fernandes Neto, 47 anos,
representante comercial, olhava desolado para o carro,
também um Volks, placa YR 5575. "E meu instrumento
de trabalho. Mesmo que paguem o prejuízo, nunca vou
recuperar o tempo perdido", afirmou. O último a saber
do acidente foi o proprietário do Opala 1979, placa NR
4581, que inicialmente estimou os prejuízos em CrS 150
mil. Depois, pensou melhor. "Pelo menos uns CrS 200
mil".

Discussão

Enquanto isso, discutiam-se. pela Rua Álvaro Alvim,
as causas prováveis do acidente. Encostados junto ao
caixa do Bar Tangará, Hélio Contreiras, recentemente
demitido "com muito orgulho" da chefia do departamen-
to de vendas para a TV da Embrafilme. fazia suposições,
junto com seu amigo, o historiador de cinema Michel do
Espírito Santo.

Isso é uma loucura. A Lei de Newton está contra-
riada. E impossível que estas pedras tenham se soltado
em um raio tào grande, afirmava categoricamente.

Alguém teria jogado as pedras, arriscou Hélio. "Elas
caíram em dois tempos. Duas rajadas. A policia tem o
dever de apurar o que houve. Mas, vai discutir a lei de
Newton com estes policiais...".

Segundo Hélio, houve a tentativa de dialogo com um
dos policiais presentes, que começou e terminou da
seguinte forma:

Mas, seu policia, o raio da queda contraria a Lei
de Arquimedes e também a Lei do Newton...

Que Newton? o Nilton Santos? — perguntou o
policial

Hélio conta que virou as costas, e foi tomar um
chope. desistindo de prosseguir na conversa, quando o
mesmo policial argumentou que "a física náo interessa".
Mas, continuava afirmando para quem quisesse ouvir:"alguém pode ter jogado as pedras. Nao afirmo nada. A
polícia tem é que investigar*.

A seu lado. dando apoio, Michel do Espírito Santo,
ex-tenente da Força Expedicionária Brasileira (segundo
informou), que também saiu correndo na hora da queda
das pedras. "Uma coisa são balas. Outra, pedras caindo
do céu. Na dúvida, me mandei", concluiu.

O sindico do Edifício Góes, Waldemar Pereira Leite,
afirmou que o condominio — que conta com 45 proprietá-
rio — vai procurar fazer acordo com as vitimas para uma
indenização "justa". E. para isto. cobrará, assim que
souber o valor do prejuízo, uma.taxa extra dos condomi-
nos. "Se nào. como fica?".

No Beco. "mercado aberto do cinema", onde transi-
tam iluminadores. maquinistas, eletricistas a busca de
emprego, permanecia a duvida, que so será tirada a
limpo com as conclusões da perícia. Ate o final da noite,
policiais continuavam examinando o parapeito de onde
caíram -as pedras. O resultado so será conhecido em
alguns dias.

Os blocos de reboco caíram sobre os carros e assustaram pessoas

Esgoto corre há um ano em
praia da Ilha do Governador

Mosileide Trajano Brasil Corrêa, de
29 anos, foi ontem à Praia da Bandeira,
na Ilha do Governador, pela primeira
vez e nem percebeu que seu filho Jona-
tas, de 10 meses, estava tomando banho
ao lado de um despejo de esgoto in
natura Eliane Estrela, que mora no
local há 15 anos, diz que o problema
começou a surgir no ano passado: "a
gente reclama, a Cedae conserta e de-
pois o esgoto volta", queixou-se.

Paulo Rocha, chefe do 1" Distrito de
Esgotos da Cedae — que abrange a
Zona da Leopoldina. de Hlglenôpolls a
Irajâ, e as Ilhas do Governador e Paqúe-
tá — explicou que o problema surgiu
com a construção do conjunto dos Ban-
cários. "cujo grande volume de contri-
buição afetou o funcionamento normal
do coletor". Prometeu consertar a obs-
truçao ontem à tarde e disse que a
Cedae esta fazendo um trabalho sobre
problemas da Ilha — inclusive este —
para subsídio ao projeto do Governador
eleito. Leonel Brizola. de transforma-la
em modelo de sua administração.

O sol e o calor fortes de ontem lota-
ram a Praia da Bandeira, princlpalmen-
te de crianças em ferias. Apesar do mau
cheiro nas proximidades da Rua Macie.
Monteiro, os pais — percebendo ou nao
ao despejo de esgoto - preferiram igno-
rar o problema e enfrentar o calor com o

banho na água refrescante e poluída
Mosileide Corrêa, moradora de Caxias,
levou seus trés filhos. Fábio, de 11 anos.
Marco Antônio, de sete, e Jonatas, para
a praia, justamente no trecho próximo
ao esgoto. Como ela, dezenas de mães se
bronzeavam ao sol, enquanto os filhos
se banhavam no mar sem ondas, que
não requeria maiores cuidados com as
crianças.

Embora Eliane Estrela more a um
quarteirão da Macie! Monteiro, sente de
sua casa o mau cheiro e por isto man-
tem as janelas fechadas a maior parte
do tempo:

— Náo sei como as pessoas que mo-
ram mais perto agüentam. Quando cho-
ve o problema se agrava. Ha ocasiões
em que os bueiros levantam, tal a força
do esgoto, e os dejetos ficam na rua dias
seguidos. Ja houve casos de hepatite —
afirmou.

Paulo Rocha, da Cedae. reconhece
que o problema existe desde u constru-
çao do Conjunto dos Bancários. na,Rua
Altinôpolis. Mostrou o registro de quei-
xas com sete anotações em 1982 e duas
este ano —"é uma obstrução intermi-
tente", observou — e disse que a Cedae
construiu este mès um poço de visita.
na esquina cias Ruas Capitão Barbosa e
Maciel Monteiro, para minorar o pro-
blema.

Oficial da PM que
rasgou ingressos de
negro é processado

Não adiantaram as explicações nem a cartel-
ra de oficial de Justiça. Juranil Correia Porto, de
41 anos, foi tratado como criminoso e obrigado a
ficar em posição de revista, na frente de centenas
de pessoas, por ordem do Capitão Gilson, do
Batalhão de Choque, que fazia o policiamento na
Rua Marquês de Sapucaí, no domingo de carna-
vai. Ele comprara oito ingressos de CrS 8 mil.
mas, como duas pessoas desistiram de assistir ao
desfile, tentou vender dois. E foi chamado de
cambista.

Mesmo mostrando sua identificação de ofi-
ciai de Justiça da 22a Vara Criminal, Juranil foi
xingado de "negro nojento" e teve seus oito
ingressos rasgados pelo Capitão Gilson. Ele e a
família nâo puderam assistir ao desfile das esco
las de samba. Porém. Juranil conseguiu levar o
policial até a 6a DP, onde registrou o caso. Agora,
o advogado João Carlos Austregésilo de Ata ide
entrará com açào criminal contra o capitão, por
injúria e abuso de autoridade, e com ação cível
por perdas e danos, para Juranil ser ressarcido.

Arbitrariedade
Juranil, seus parentes e amigos chegaram

cedo à Marques de Sapucaí. No bolso, levava
dois ingressos a mais porque duas pessoas não
foram ao desfile. Para nâo perder os Cr$ 16 mil,
tentou vender os bilhetes. Nesse exato momento,
chegou um soldado à paisana, do Batalhão de
Choque, que fazia ó policiamento. Juranil se
identificou como oficial de Justiça, dlzerído nâo
ser crime vender os ingressos, para nâo perder o
dinheiro. Sua identificação e suas explicações de
nada adiantaram.

O soldado o levou ã presença do Capitão
Gilson, "um homem prepotente, de porte atléti-
co, e eu tentei explicar minha situação. Mas elo
nâo me ouviu, me chamou de negro nojento e
rasgou todos os oito convites. Levei o caso ao
delegado de plantão da 6" DP, onde registrei o
fato. Depois levei o capitão".

Segundo o advogado Joào Carlos Ataide, o"oficial foi arbitrário, exarcebou de suas funções
e não respeitou a condição de cidadão de Ju-
ranil".

Desconhecido é
achado morto com
bala no pescoço

Um único tiro. que atingiu o pescoço, matou
õ desconhecido cujo corpo loi encontrado à mar-
gem da Avenida Sernambetiba, próximo ao n°
5.500, na Barra da Tijuca, na madrugada de
ontem. O morto era branco, aparentava 28 anos e
tinha escrito, à tinta, na mão esquerda, o numero
de telefone 265-7608. Em um papel, num dos
bolsos, a polícia encontrou escrito: "Motel Bra-
ganç.a — com Brás, Cr$ 1 mil e, no verso do papel:"Geraldo Carnevale — GAB, 1003."

O telefone pertence ao advogado criminal
Antônio João Anélio, residente em Laranjeiras.
A empregada do advogado, Roselene, informou
que seu patrão está em viagem pelo Norte. Disse
ela que, pela descrição, o morto pode ser um tal
de Manoel, conhecido como Alemão. O perito
Rangel, do Instituto Carlos Éboli. encontrou,
também, um pente cor-de-rosa com o morto. A
bala que matou o desconhecido ficou alojada no
crânio.

Dormindo
A uns 20 metros do corpo, ao lado de um

trailler, estava estacionado o carro Marajó do
Rio, YW 4048. Em seu interior, policiais da 16K
DP na Barra da Tijuca, encontraram, dormindo,
o jovem Ricardo Francisco dos Santos, de 23
anos. Ele disse que nada viu ou ouviu. A policia
poderá chamá-lo, mais tarde, para prestar novos
esclarecimentos.

O cadáver foi removido para o necrotério do
Instituto Médico-Legal para a autópsia e os
técnicos tiraram suas impressões digitais, para
confronto com as fichas do Instituto Feiix Pa-
checo. O advogado Antônio Anelio poderá ser
ouvido, na tentativa de auxiliar a identificar o
morto.

Presos tentam fugir
do galpão mas a PM
descobre e impede

Quando 400 detentos, dos quase 1 mil 500 do
Instituto Penal Evaristo de Murais tomavam banho
de sol. na manhã de ontem, o alarme soou. Alguns
dos internos haviam feito um buraco no muro do
pátio, com saída para os fundos da Superintendèn-
cia de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Bartolomeu dè Gusmão, nos fundos do
Jardim Zoológico. O contingente da PM do presi-
dio, auxiliado por reforço do 4o BPM, isolou a área e
impediu a fuga em massa.

Enquanto isso, a policia continua a procurar os
oito internos do Instituto Penal Milton Dias Morei-
ra que escaparam pelo esgoto, na noite de quarta-
feira. Entre os fugitivos esta o ladrão Silvan Canuto
Lemos, filho do delegado Silbert Santos Lemos.

Por volta das 10h30min de ontem, quando 400
presos do Galpão da Quinta da Boa Vista estavam
no pátio para o banho de sol, um grupo, usando
duas barras de ferro como talhadeiras. furou a
parede que divide p pátio da prisáo com o da Suterj.
O muro, com uma espessura de 10 centímetros, foi
rapidamente rompido. O buraco já estava com
cerca de 20 centímetros de diâmetro quando a
guarda da PM percebeu e deu o alarme.

Pelo rádio, o major Barros, diretor do presidio
Evaristo de Morais, alertou o Centro de Controle de
Operações de Segurança e a Maré Zero (torre cen-
trai da PM). Em minutos toda a área estava cercada
e os presos do banho de sol foram levados para as
celas. Com a revista dos internos, ficou provado que
náo chegou a haver fuga. Segundo o major, o alarme
foi dado em tempo. De inicio o banho de sol ficará
proibido, até que seja feito o reparo no muro
Possivelmente o muro será reforçado em todo o
pátio.

Clínica é
assaltada e
mulher morre

Uma mulher morreu •
outras duas pessoas fica-
ram feridas, ontem à noite,
quando dois homens ten-
taram assaltar a Clinica de
Ginecologia Doutor Corte-
go na Vila ria Penha. G
proprietário da clinica. Jo
sé Lute Cortegoso, reagiu a
tiros ao assalto e baleou
um dos assaltantes O ou-
tro fugiu.

Durante o tiroteio entre
os assaltantes e o medico,
Anestrina Sonrrs Gabriel,
de 20 anos e grávida de
dois meses, foi baleada e
morreu. Sentindo que nào
conseguiriam realizar o as-
salto, Eduardo de Paula
Ramos e seu cúmplice —
conhecido apenas por Ne-
guínho do Donde — tenta-
ram fugir. Eduardo foi ba-
leado no peito e levado pa-
ra o Hospital Getúlio Var-
gas por Maria Isabel Fer-
reira, cúmplice des ladrões
e que os esperava com um
carro rio lado de fora da
clinica. Os dois foram pre-
sos no hospital.
ASSALTO

Eduardo de Paula Ra-
mos, de 24 anos. e seu
cúmplice ja entraram na
clínica — na Rua Apia 387,
na Vila cia Penha -~ anun-
ciando o assalto. Ao ouvir
a confusão que se formava
na entrada, o médico José
Luiz Cortegoso pegou o re-
volver enquanto os assai-
tantes Já chegavam a seu
escritório.

Ao serem surpreendidos,
os assaltantes trocaram ti-
ros com o médico. Anestri-
na Soares Gabriel, secreta-
ria ha dois meses ria Clinl-
ca. levou dois tiros e Maria
da Penha Soares da Costa,
uma cliente, foi atingida
por uma bala na coxa e
levada, mais tarde, para o
Hospital Getúlio Vargas.

Na fuga, os ladrões se
separaram. Eduardo de
Paula Ramos, baleado no
peito, foi levado para o
hospital por Maria Isabel,
que dirigia o Volkswagem
QQ-184.*'. No HGV. os dois
alegaram terem sido vitl-
mas de um assalto mas fo-
ram detidos e reconheci-
dos por testemunhas. Ne-
Ktiinho do Dendê fugiu.

Igreja tle Paquetá
é roubada

Pela segunda vez. sem
arrombamento c usando
uma chave falsa, assaltan-
tes entraram na Igreja de
Sâo Roque, em Paquetá.
ontem de madrugada, e le-
varam dois candelabros
valiosos, um amplificador
de som e um microfone.
Em setembro do ano pas-
sado, com o mesmo meto-
do, ladrões entraram na
igreja e roubaram uma
imagem de madeira multo
valiosa, que foi esculpiria
em Portugal no ano cie
17(34 e levada diretamente
para a Igreja de Sao
Roque.

O posto policial da Ilha
de Paquetá. subordinado a
3" DP. no Castelo, foi noti-
ficado rio roubo e pediu ao
Instituto de Criminalística
que seja feita uma perícia
no local, a fim cie conseguir
pistas sobre os assaltan-
tes. O pároco da igreja, Pa-
dre Julius, compareceu,
ontem a tarde, a Curla Me-
tropolitana, para comuni-
car o roubo e pediu para
que ninguém compre os
candelabros ou, se tiver ro-
nheçlmento do paradeiro
deles, que avise imediata-
mente a policia.

PM prende três
assaltante*

Após perseguição e tiro-
teio. policiais rio 3o BPM,
no Méier, comandados pe-
lo sargento César, na ra-
diopatrulha 52-0017, pren-
deram, ontem à tarde, trés
homens que, momentos
antes, haviam assaltado o
Supermercado Mundial,
na Rua Sousa Barros, 164,
no Engenho Novo. O rii-
nheiro roubado — CrS 63
mil — foi recuperado com
os assaltantes, alem de
trés revólveres calibre 38.

Os policiais passavam
em frente ao supermerca-
do no momento em que os
ladrões, após saquear as
caixas, entravam no
Volkswagen bege RF-2Ü92
e iniciavam a fuga. Houve
perseguição e os ladrões
abandonaram o carro e se-
guiram a pe, sempre ati-
rando. mas foram alcança-
dos pelos policiais.

Levados para a 23* DP,
no Meier. os ladrões foram
identificados como Oziel
Pereira dos Santos, de 25
anos;' Ivã Miranda Morei-
ra. 23; e Armando Dona
Frade, de 20 anos.

VEJA HOJE E AJVtyVNHA NOS CLASSIFICADOS AS
OFERTAS DE IMÓVEIS COM FINANCIAMENTO DA

ÉURT4 CASTRO
PBX: 266-3122/284-2993
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Milionário
mexicano
é morto

Cidade do México —
Jack Fleishmann, um dos
homens mais ricos do Mé-
xico, seqüestrado quinta-
feira por desconhecidos
nesta Capital, foi encon-
trado ontem morto em seu
automóvel, informou a po-
lícia.

O cadáver do milionário,
nascido na Alemanha e na-
cionalizado mexicano, es-
tava mutilado e queimado.
A polícia disse que ainda
não tinha qualquer pista
dos assassinos.

Fleishmann, que possuía
ações de vários dos bancos
recentemente nacionaliza-
dos, mantinha residência
permanente em Tampico,
a cerca de 480 quilômetros
desta Capital, mas passa-
va grande parte de seu
tempo cuidando de nego-
cios na Cidade do México.

O milionário foi seques-
trado quinta-feira à tarde
na chamada Zona Rosa,
elegante bairro no centro
da Capital mexicana, se-
gundo disse à policia o seu
motorista, que foi obriga-
do, sob a mira de armas, a
descer do veículo minutos
mais tarde.

Os seqüestradores não
entraram em contato com
a família de Fleishmann
nem pediram resgate.

Maoístas
morrem
no Peru

Lima —- Quinze guerri-
lheiros do grupo maoísta
Sendero Luminoso morre-
ram em confronto com as
forças do Exército e da po-
lícia em Huancasancos,
130 quilômetros a Sudoes-
te de Ayacucho. Outros
três morreram em choques
com moradores da locali-
dade Sacsmarca. Segundo
dados extra-oficiais, desde
janeiro já foram mortos
.cerca de 60 guerrilheiros
no Peru.

Na quarta-feira, um gru-
po rebelde atacou Sacsa-
marca, sendo repelido pe-
los camponenses, depois
de um choque em que mor-
reram três guerrilheiros e
sete foram capturados.
Num segundo ataque, os
guerrilheiros libertaram os
sete companheiros e cap-
turaram vários campone-
ses como reféns, dirigindo-
se para Hiancasancos, a 90
quilômetros de Ayacucho.

O comando da zona de
emergência enviou então
uma patrulha formada por
soldados e sinchis, efetivos
da guarda civil especializa-
dos em luta antiguerrilha,
que travaram o combate
no qual morreram os 15
rebeldes.

Incêndio
continua na
Austrália

Melbourne, Austrália —
O incêndio florestal que
devastou amplas áreas do
Sul da Austrália durante
dois dias, matando pelo
menos 80 pessoas e ferindo
mais de mil, pode ser reati-
vado no fim de semana se
as temperaturas se manti-
verem altas e os ventos for-
tes, informaram autorida-
des do setor de combate ao
fogo.

Em Austrália do Sul, o
fogo já tinha sido controla-
do, mas em Victoria duas
florestas ainda continua-
vam em chamas. Segundo
os bombeiros, os habitan-
tes da maior parte do Esta-
do não levaram em conta
os pedidos de precaução
contra o fogo. Autoridades
advertiram que o perigo
continua. O Governador
de Victoria, Sir James
Murray, disse que as zonas
queimadas pareciam ter
sido bombardeadas com
napalm.

Andrew Mervin Davey,
19 anos, acusado de ter
ateado fogo em vegetação
rasteira em Kersbroõk, 35
quilômetros ao Norte de
Adelaide, capital da Aus-
trália do Sul, está preso e
pode ser condenado à pri-
são perpétua. O juiz se re-
cusou a aceitar fiança, ale-
gando que Davey corre ris-
co de segurança se ficar em
liberdade. Ele deve compa-
recer ao tribunal em 4 de
março.

Animais feridos e quei-
mados recebiam o tiro de
misericórdia em Victoria.
Porta-voz do Departamen-
to de AGricultura disse
que pelo menos 15 mil ca-
becas de ovelhas e 8 mil
bois morreram nos incèn-
dios que destruiram 750 es-
tabelecimentos rurais.
Mais de 3 mil casas foram
destruídas nas duas cida-
des. O número de mortos
deverá aumentar quando
os escombros começaram
a ser removidos.

Acapulco, MéxicoUPI
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/1 Rainha Elisabeth e o Presidente Miguel de Ia Madrid brindam pelo começo da viagem ao México

Jornalista some em El Salvador
San Salvador — Três jornalistas

estrangeiros, os suecos Jens Ryds-
trom, 27 anos, Tom Thulin, 22, e o
americano Michael Luhan, 30, de-
sapareceram depois de deixar a
pensão em que estào hospedados
na segunda-feira. Os três são free-
lane «rs. os suecos da rede NY Das
e o americano do Dallas Morning
News.

O automóvel alugado por
Luham foi visto por uma equipe de
televisão com um tenente do Exer-
cito salvadorenho na direção. O

militar disse que os três estavam
acompanhando o cerco de um
acampamento guerrilheiro no vul-
cão Guazapa.

O tenente disse que ó carro esta-
va em Suchitoto, 50 quilômetros
ao Norte da Capital, mas não ex-
plicou como conseguiu as chaves
nem os nomes dos desaparecidos
que tinha escrito num pedaço dc
papel. Jornalistas estiveram no lo-
cal apontado pelo militar e não
encontraram nenhum sinal dos
companheiros, apenas algumas

cápsulas deflagradas de fuzis M-16
americanos, usados pelo Exército
salvadorenho.

Guerrilheiros capturaram o po-
voado de Concepcion depois de
uma luta de cinco horas com a
guarniçáo da Guarda Nacional.
Eles controlam um trecho de estra-
da de 440 quilômetros que liga a
Capital ao lago Suchitlan, onde
estão instalações hidrelétricas que
produzem metade da energia con-
sumida no pais.

Papa chama bispos da Nicarágua
Cidade do Vaticano e Manágua

— Três Bispos nicaràgüenses e o
Núncio Apostólico viajaram on-
tem para Roma, convocados com
urgência pelo Papa João Paulo II,
que ainda não estaria decidido se
incluirá a Nicarágua no roteiro de
sua viagem à América Central no
começo do próximo mès, informou
porta-voz da Cúria em Manágua,
citado pela agência americana
UPI.

Os prelados chamados ao Vati-
cano são o Arcebispo de Manágua,
Dom Miguel Obando y Bravo, o
Bispo de León, Dom Julian Barni,
o porta-voz da Conferência Episco-
pal, Dom Bismarck Carballo, e o
Núncio Andréa Cordero Lanza de
Montezemolo.

O Papa pretendia visitar Maná-

gua e a cidade de. León, 90 km a
oeste da .Capital.

A agência alemã DPA informa,
porém, que a delegação de Bispos
nicaràgüenses, liderada pelo Arce-
bispo Obando y Bravo, já desacon-
selhou o Papa a visitar a Nicará-
gua devido a dificuldades políticas
que atravessa o pais. Segundo o
DPA, a delegação já estaria no
Vaticano. Mas a agência acrescen-
ta que o Papa náo atenderá à reco-
mendação.

Desde a, vitoria da revolução
sandinista que depôs o ditador
Anastasio Somoza em 17 de julho
de 1979. a Igreja da Nicarágua en-
írenta dificuldades internas, divi-
dida entre um setor eclesiástico
contrário e outro a favor da Frente

Sandinista de - Libertarão Na-
cional.

João Paulo II começa em 2 de
março sua visita à América Cen-•trai. Embora nào se tenha divulga-
do oficialmente o programa da via-
gem, o porta-voz do Vaticano, Pa-
dre Romeo Panciroli, declarou on-
tem, segundo a DPA, que nâo hou-
ve mudança alguma nos planos do
Pontífice. Assim, o Papa visitaria
Manágua e León no dia 4 de março.
O Governo nicaragüense decretou
feriado nacional nesse dia em todo
o pais, para que a população possa
ver e ouvir João Paulo II.

O Papá visitará sete países da
America Central e Caribe, numa
viagem de oito dias: Costa Rica,
Guatemala, Nicarágua, El Salva-
dor, Honduras, Belize e Haiti.

Suchitoto, El Salvodor/UPI
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da cidSoldado com M-16 dos ELA vigia entrada ade cercada pelos rebeldes

Rainha da
Inglaterra
visita AL

Acapulco. México — A Rai-
nha Elizabeth da Inglaterra e
seu marido Príncipe Philip
chegaram ao México para sua
primeira visita à América La-
tina desde a guerra britânica
pelas Ilhas Falkland (Malvi-
nas) no ano passado. Foram
homenageados com um ban-
quete ao ar livre pelo Presi-
dente Miguel de Ia Madrid e
sua mulher Paloma.

De Ia Madrid fez no brinde
ao casal real uma leve refe-
rència à posição de seu pais
no episódio do conflito. Insis-
tiu na "contínua validade dos
princípios de não intervenção
e autodeterminação". Tam-
bém denunciou o uso da força
e frisou "a importância da
soluçào pacifica dos con-
flitos".

O banquete foi oferecido
numa antiga fortaleza espa-
nhola construída para prote-
ger os navios da Espanha
contra os piratas ingleses.

No brinde, a Rainha ex-
pressou sua simpatia pelas
dificuldades econômicas do
México e disse que a Grã-
Bretanha ajudaria o pais da
maneira mais útil possível.

Ontem mesmo, Elizabeth e
o Príncipe Philip viajaram no
iate real Britannia até a cida-
de de Lázaro Cardenas, para
visitar uma usina de aço la-
minado que está sendo cons-
truída pela empresa britânica
Davy Loewy. Os Ministros
das Relações Exteriores in-
glès, Francis Pym, e mexica-
no, Bernardo Sepulveda.
acompanharam o casal real
em seguida no iate até o bal-
neário de Puerto Vallarta. on-
de devem chegar amanha.

Operários jogam
fovos em Thatcher\

Preston. Inglaterra —
Operários da região in-
dustrial de Preston ati-
raram ovos e sacos de
tinta contra a Primeira-
Ministra Margaret
Thatcher, durante sua
visita a esta zona do
Norte da Inglaterra. As
manifestações de hosti-
lidade tinham como ob-
jetivo protestar contra
a politica econômica do
Governo.

A Sra Thatcher nâo
foi atingida, mas alguns
projéteis caíram perto
de seu automóvel e um
ovo quebrou-se sobre o
capo.

Gene ativo
impede
o câncer

Los Angeles — Cientistas
do Hospital Infantil de Los
Angeles acabam de identifi-
car um gene que só produz
câncer quando está inativo
ou ausente. E, ao contrário do
que se acredita ocorrer com o
chamado "oncogene", seu
perfeito funcionamento pode
impedir a formação de um
tumor canceroso.

O Dr William Benedict. que
dirige as pesquisas, disse, na
revista Science, que este po-
de ser um tipo diferente de
gene do câncer humano.

Argentina marca eleições |
Buenos Aires — O líder da União Cívica Radi-

cal (UCRi, Carlos Contín. afirmou ontem que as
eleições gerais que marcarão a entrega do Poder
pelos militares ao futuro Governo democrático,
serão realizadas em outubro deste ano, segundo.*
agencia americana UPI. Contín e outros dirigentes
do Partido conversaram durante três horas'-nt»'
noite de quinta para sexta-feira com o Prostrienlj^
Reynaldo Bignone e o Ministro do Interior, Llanijl1,
Reston. '',',','

Esse encontro foi o primeiro contato oficial dOi
Presidente com lideranças partidárias e aparenta'
mente pós fim ã crise interna da Junta Militar quf''
na semana passada chegou a suscitar rumores C>p;
que Bignone ia renunciar. ; **"Y'

• 
:¦» 

-,

Líder expulso volta ao Chile
Puerto Montt. Chile — O Presidente do Chile,

Augusto Pinochet, autorizou o regresso ao pais.do
dirigente rural Carlos Podlech, expulso em 3 de
dezembro por suas criticas a política econômica,
informou o Ministro do Interior Enrique Mont&lW
Podlech esta em Bariloche. Argentina, e deversi
regressar hoje à sua casa em Valdivia.

Pinochet. que enfrenta uma das mais gravc.f
crises política e econômica, pediu aos chilenos que,
tenham fé e confiança para superar os problei^HHí;
enfrentados pelo pais. Podlech. um ex-oficial qpv
Exército que presidia a Associação Nacional.c^ôS.
Produtores de Trigo, foi enviado ao B.raaLjbnj
dezembro, sob alegação de que rompera umà,fp^
que proíbe reuniões políticas. [nlo£

Polônia prende 2 operários....
Varsóvia — A policia prendeu dois operários

dos estaleiros de Gdansk. acusados de pertence-• rem a uma comissão secreta do extinto sindicato
Solidariedade. A agência oficial de noticias. PAP.
disse que os dois eram responsáveis pela Impres*
sào de "panfletos subversivos". _'. ^

Ao mesmo tempo, a policia informou que estj.'
procurando um ativista do Solidariedade, que.j^
balhava para a emissora clandestina do sindicato.
Nove pessoas envolvidas com a rádio foram conde-
nadas ontem a penas que variam de sete meses a
quatro anos e meio de prisão. E 46 pessoas, acusa-,
das de pertencerem à também extinta organização:"Polônia Independente", foram ontem absolvidas,'
a pedido da Promotoria. 3 <?«'

Bomba fere na África cio Sul'
Bloemfontein. África do Sul — Bomba supôs-,

tamente colocada por guerrilheiros negros naçip-,
nalistas exploclu ontem numa agência oficial para
desempregados ferindo 85 pessoas, cinco das quais
em estado grave, informou a policia. Porta-vo*
policial disse que todos os atingidos no atentado"
eram negros que se achavam na repartição'.dd
Governo a fim de se registrar como trabalhadoreíi.
para conseguir emprego. A bomba foi cscondicla,
num banheiro. ¦r>o:

As autoridades de Bloeni.oi.iein, Capital d_
Estado Livre de Orange, culparam o CongreAsb'
Nacional Africano (CNA) pela explosão. "A alèÊS-'1
ção de que o CNA seleciona seus alvos e ilmtf
bazófia", disse o chefe de policia. General Milvt;.,
Geldenhuys. "Aqui está outra prova de que atar
cam pessoas inocentes". ( oh

•; i,'i

Tchecos matam seqikestrador;.
Praga — Um homem tentou seqüestrar ontem.uití
aviáo com 34 passageiros durante vôo íntçnío
entre Poprad e Praga. Era Marian Pesko. 26 aiiqs',
que tentou entrar na cabina de comando de \i\i\
TU-134 depois de atacar uma aeromoça e ameaçar
explodir o avião. Agentes de segurança que,;»,
encontravam a bordo alvejaram Pesko a tiras
matando-o. ¦•'¦.-.

A informação foi divulgada pela agência oficial
de notícias .checa CTK — diz a agência americana
AP — segundo a qual nenhum dos passageiros toft
ferido. O avião, que fazia um vôo regular entro
Poprad e Praga com escala em Bratislava. descêÜ'
no aeroporto Ruzyne da capital tcheca.

Interpol procura "Shergar'';!»!
Dublin — A policia da República da Irlanda

recorreu à organização policial internacional In.jar-
poi para ajudá-la a tentar encontrar o cavalo
seqüestrado Shergar, embora acredite, segundo a
agência britânica Reuters, que p animal — avalia-
do em uns 10 milhões de libras esterlinas — ainda
esteja na Irlanda.

Fontes policiais disseram que o pedido à Intér-
poi nada tem a ver com o telefonema anònjmp
indicando que o cavalo de corrida já estava nüril
país do Oriente Médio. Centenas de policiais irtatn*
deses continuavam a busca do valioso Shergar,
propriedade de um consórcio com a particípaç*»
do Aga Khan, e seqüestrado há 10 dias. WBtâ

Iraque destrói navio do lra?|
Nicósia. Chipre — O Iraque anunciou onteçà

que destruiu um navio do Irã; tio extremo Norte do
Golfo Pérsico, quando a nave se dirigia para Kh"
Moussa. A informação foi. transmitida pela Ráç^
de Bagdá, ouvida em Nicósia pela Associattíll
Press. Nào houve comentários por parte do Gov'è_i
no do Irá.

Por sua vez. o chefe do Serviço de Informações
de Guerra do Irã, -Carnal Kharrazi, informou queseu país controla 414 quilômetros quadrados de
território iraquiano, enquanto o Iraque mantém a
posse de 932 quilômetros quadrados de território,
iraniano. Kharrazi disse que os iraquianos estão
extraindo 18 mil barris diários de petróleo das
jazidas de Naftshahr, que pertenciam ao Irá.

Angola vai debater Namíbia
Cidade do Cabo, África do Sul — Diplomatas

da África do Sul e de Angola vão reunir-se. na
próxima semana, em Cabo Verde, para discutir um
possível cessar-fogo em Namíbia. A informação foi
dada ontem pelo Ministro do Exterior Pik Botha,
que liderou a delegação sul-africana no primeiroencontro dos dois países, em dezembro passado.

Botha disse que as possibilidades de um acorv
do nào sào muitas e náo fez mais comentários, mai
observadores diplomáticos assinalam que a sus»
pensão das hostilidades, na fronteira entre Anjgoh
e Namíbia, é um dos principais itens de um paqotide propostas que os Governos sul-africano e arigo
lano têm considerado desde a primeira etapa dè
negociações. '' !

Oposição boicota na índia
Nova Deli — Os principais Partidos de oposi-

çâo, à exceção do comunista,-boicotaram ontem .
sessáo de abertura do novo período parlamentai,em protesto contra a maneira como o Govemp
vem tentando controlar a onda de violência no
Estado de Assam. Os parlamentares oposiciónis-
tas náo compareceram para o discurso de abertura
do Presidente Zail Singh.

O Governo federal interveio, em março passa"-
do, no Estado de Assam, para impedir a continua-
çâo de distúrbios em várias regiões, com lutak
entre indianos e muçulmanos, acusados de entrar
ilegalmente no pais. Somente este mês, morreram
270 pessoas no que é considerado o pior chotjuf
étnico do pais. desde sua independência em 1947-
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Milionário
mexicano
é morto

Cidade do México —
Jack Fleishmann, um dos
homens mais ricos do Mé-
xico, seqüestrado quinta-
feira por desconhecidos
nesta Capital, foi encon-
trado ontem morto em seu
automóvel, informou a po-
lícia.

O cadáver do milionário,
nascido na Alemanha e na-
cionalizado mexicano, es-
tava mutilado e queimado.
A policia disse que ainda
não tinha qualquer pista
dos assassinos.

Fleishmann, que possuía
ações de vários dos bancos
recentemente nacionaliza-
dos, mantinha residência
permanente em Tampico,
a cerca de 480 quilômetros
desta Capital, mas passa-
va grande parte de seu
tempo cuidando de nego-
cios na Cidade do México.

O milionário foi seques-
trado quinta-feira à tarde
na chamada Zona Rosa,
elegante bairro no centro
da Capital mexicana, se-
gundo disse à policia o seu
motorista, que foi obriga-
do, sob a mira de armas, a
descer do veículo minutos
mais tarde.

Os seqüestradores não
entraram em contato com
a família de Fleishmann
nem pediram resgate.

Maoístas
morrem

Acopulco, México/UPI
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Peru Jornalista some em El Salvadorno
Lima — Quinze guerri-

lheiros do grupo maoísta
Sendero Luminoso morre-
ram em confronto com as
forças do Exército e da po-
lícia em Huancasancos,

T130 quilômetros a Sudoes-
te de Ayacucho. Outros
três morreram em choques
com moradores da locali-

. dade Sacsmarca. Segundo
dados extra-oficiais, desde
janeiro já foram mortos
cerca de 60 guerrilheiros
no Peru.

Na quarta-feira, um gru-
po rebelde atacou Sacsa-
marca, sendo repelido pe-
los camponenses, depois
de um choque em que mor-
reram três guerrilheiros e
sete foram capturados.
Num segundo ataque, os' 
guerrilheiros libertaram os
sete companheiros e cap-

tfturaram vários campone-
ses como reféns, dirigindo-

l se para Hiancasancos, a 90
. quilômetros de Ayacucho.

O comando da zona de•emergência enviou então
uma patrulha formada por
soldados e sinchis, efetivos .
da guarda civil especializa-

-dos em luta antiguerrilha,"que travaram o combate
no qual morreram os 15

^rebeldes.

Incêndio
continua na
Austrália

Melbourne, Austrália —
O incêndio florestal que
devastou amplas áreas do
Sul da Austrália durante
dois dias, matando pelo
menos 80 pessoas e ferindo
mais de mil, pode ser reati-
vado no fim de semana se
as temperaturas se manti-' ;
verem altas e os ventos for-
tes, informaram autorida-
des do setor de combate ao
fogo.

Em Austrália do Sul, o
fogo já tinha sido controla-
do, mas em Victoria duas
florestas ainda continua-
vam em chamas. Segundo
os bombeiros, os habitan-
tes da maior parte, do Esta-
do não levaram em conta
os pedidos de precaução
contra o fogo. Autoridades
advertiram que o perigo
continua. O Governador
de Victoria, Sir James
Murray, disse que as zonas
queimadas pareciam ter
sido bombardeadas com
napalm.

Andrew Mervin Davey',
19 anos, acusado de ter
ateado fogo em vegetação
rasteira em Kersbrook, 35
quilômetros ao Norte de
Adelaide, capital da Aus-
trália do Sul, está preso e
pode ser condenado à pri-
são perpétua. O juiz se re-
cusou a aceitar fiança, ale-
gando que Davey corre ris-
co de segurança se ficar em
liberdade. Ele deve compa-
recer ao tribunal em 4 de
março.

Animais feridos e quei-
mados recebiam o tiro de
misericórdia em Victoria.
Porta-voz do Departamen-'
to de AGricultura disse
que pelo menos 15 mil ca-
becas de ovelhas e 8 mil
bois morreram nos incèn-
alos que destruíram 750 es-
tabelecimentos rurais.
Mais de 3 mil casas foram
destruídas nas duas cida-
des. O numero de mortos
deverá aumentar quando
os escombros começaram
a ser removidos.

San Salvador — Três jornalistas
estrangeiros, os suecas Jens Ryds-
trom, 27 anos, Tom Thulin, 22, e o
americano Michael Luhan, 30, de-
sapareceram depois de deixar a
pensão em que estão hospedados
na segunda-feira. Os três são free-
lancers, os suecos da rede NY Dag
e o americano do Dallas Morning
News.

O automóvel alugado por
Luham foi visto por uma equipe de
televisão com um tenente do Exer-
cito salvadorenho na direção. O

militar disse que os trés estavam
acompanhando o cerco de um
acampamento guerrilheiro no vul-
cão Guazapa.

O tenente disse que o carro esta-
va em Suchitoto, 50 quilômetros
ao Norte da Capital, mas náo ex-
plicou como conseguiu as chaves
nem os nomes dos desaparecidos
que tinha escrito num pedaço de
papel. Jornalistas estiveram no lo-
cal apontado pelo militar e nao
encontraram nenhum sinal dos
companheiros, apenas algumas

cápsulas deflagradas de fuzis M-16
americanos, usados pelo Exército
salvadorenho.

Guerrilheiros capturaram o po-
voado de Concepción depois de
uma luta de cinco horas com a
guarniçáo da Guarda Nacional.
Eles controlam um trecho de estra-
da de 440 quilômetros que liga a

i Capital ao lago Suchitlan. onde
estão instalações hidrelétricas que
produzem metade da energia con-
sumida no pais.

Papa chama bispos da Nicarágua
Cidade do Vaticano e Manágua— Três Bispos nicaragüenses e o

Núncio Apostólico viajaram on-
tem para Roma, convocados com
urgência pelo Papa João Paulo II,
que ainda não estaria decidido se
incluirá a Nicarágua no roteiro de
sua viagem à América Central no
começo do próximo mès, informou
porta-voz da Cúria em Manágua,
citado pela agência americana
UPI.

Os prelados chamados ao Vati-
cano são o Arcebispo de Manágua,
Dom Miguel Obando y Bravo, o
Bispo de León, Dom Julian Barni,
o porta-voz da Conferência Episco-
pai, Dom Bismarck Carballo, e o
Núncio Andréa Cordero Lanza de
Montezemolo.

O Papa pretendia visitar Maná-

gua e a cidade de León, 90 km a
oeste da Capital.

A agência alemã DP A informa,
porém, que a delegação de Bispos
nicaragüenses, liderada pelo Arce-
bispo Obando y Bravo, já desacon-
selhou o Rapa a visitar a Nicará-
gua devido a dificuldades políticas
que atravessa o pais. Segundo o
DPA, a delegação já estaria no
Vaticano. Mas a agência acrescen-
ta que o Papa nào atenderá à reco-
mendaçáo.

Desde a vitoria da revolução
sandinista que depôs o ditador
Anastasio Somoza em 17 de julhode 1979, a Igreja da Nicarágua en-
Irenta dificuldades internas, divi-
dida entre um setor eclesiástico
contrário e outro a favor da Frente

Sandinista de Libertação Na-
cional.

João Paulo II começa em 2 de
março sua visita á América Cen-
trai. Embora nào se tenha divulga-
do oficialmente o programa da via-
gem. o porta-voz do Vaticano, Pa-
dre Romeo Panciroli, declarou on-
tem, segundo a DPA, que nâo hou-
ve mudança alguma nos planos do
Pontífice. Assim, o Papa visitaria
Manágua e León no dia 4 de março.
O Governo nicaragüense decretou
feriado nacional nesse dia em todo
o país. para que a população possa
ver e ouvir João Paulo II.

O Papa visitará sete países da
América Central e Caribe, numa
viagem de oito dias: Costa Rica,
Guatemala, Nicarágua, El Salva-
dor, Honduras, Belize e Haiti.

Suchitoto, El Salvador/UPI
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Soldado com M-16 dos ELA vigia entrada du cidade cercada pelos rebelde

Rainha da
Inglaterra
visita AL

Acapulco. México — A Rai-
nha Elizabeth da Inglaterra e
seu marido Príncipe Philip
chegaram ao México para sua
primeira, visita à América La-
tina desde a guerra britânica
pelas Ilhas Falkland (Malvi-
nas) no ano passado. Foram
homenageados com um ban-
quete ao ar livre pelo Presi-
dente Miguel de Ia Madrid e
sua mulher Paloma.

De Ia Madrid fez no brinde
ao casal real uma leve refe-
rència à posição de seu pais
no episódio do conflito. Insis-
itiu na "continua validade dos
princípios de nào intervenção
e autodeterminação". Tam-
bém denunciou o uso da força
e frisou **a importância da
soluçào pacífica dos con-
flitos".

O banquete foi oferecido
numa antiga fortaleza espa-
nhola construída para prote-
ger os navios da Espanha
contra os piratas ingleses.

No brinde, a Rainha ex-
pressou sua simpatia pelas
dificuldades econômicas do
México e disse que a Gra-
Bretanha ajudaria o pais da
maneira mais útil possível.

' Ontem mesmo, Elizabeth e
o Príncipe Philip viajaram no'iate real Britannía até a cida-
de de Lázaro Cardenas, para
visitar uma usina de aço la-
minado que esta sendo cons-
truída pela empresa britânica
Davy Loewy. Os Ministros
das Relações Exteriores in-
glès, Francis Pym. e mexica-
no, Bernardo Sepulveda,
acompanharam o casal real
em seguida no iate até o bai-
neario de Puerto Vallarta, on-
de devem chegar amanhã.

Operários jogam
[ovos em Thatcher\

Preston, Inglaterra —
Operários da região in-
dustrial de Preston ati-
raram ovos e sacos de
tinta contra a Primeira-
Ministra Margaret
Thatcher, durante sua
visita a esta zona do
Norte da Inglaterra. As
manifestações de hosti-
lidade tinham como ob-
jetivo protestar contra
a política econômica do
Governo.

A-Sra Thatcher não
foi atingida, mas alguns
projeteis caíram perto
de seu automóvel e um
ovo quebrou-se sobre o
capo.

Gene ativo
impede
o câncer

Los Angeles — Cientistas
do Hospital Infantil de Los
Angeles acabam de identifi-
car um gene que so produz
câncer quando esta inativo
ou ausente. E. ao contrario do
que se acredita ocorrer com o
chamado 'oncogene", seu
perfeito funcionamento pode
impedir a formação de um
tumor canceroso.

O Dr William Benedict, que
dirige as pesquisas, disse, na
revista Science, que este po-
de ser um tipo diferente de
gene do câncer humano.

Enders não vem mais domine*)
Brasília — O Itamarati informou ontem â

noite que o Secretario Adjunto dos Estados Unidos
para assuntos latino-americanos. Thomas Enders,
cancelou a visita que faria ao Brasil dominga.

Enders. que alem de Brasília, visitaria d Para-
guai e o Uruguai, telefonou ao Itamarati comuni-
cando que nào viria por motivo de força maior.
Com o Chanceler Saraiva Guerreiro, o Subsecreta ¦
rio norte-americano trataria dos grupos de trabn^
lho acertados entre os dois países durante a visita
do Presidente Reagan ano passado.

Figueiredo visitará Bolívia •>
La Paz — O Presidente João Figueiredo acei-

tou o convite de seu colega Hernan Siles Zuazo
para visitar a Bolívia. Entre os dois países, ha um
acordo sobre gás natural destinado ao parqueindustrial paulista e cuja fase de execução esta
pendente. Segundo nota da Chancelaria boliviana,
Figueiredo disse, ao responder ao convite, que o
encontro, útil e proveitoso, devera ter sua data
marcada por via diplomática.

Argentina marca eleições
Buenos Aires —¦ O lider da União Cívica Radi-

cal (UCRi. Carlos Contin. afirmou ontem que às
eleições gerais que marcarão a entrega do Poder
pelos militares ao futuro Governo democrático
serão realizadas em outubro deste ano, segundo a
agência americana UPI. Contin e outros dirigentes
do Partido conversaram durante três horas na
noite de quinta para sexta-feira com o Presidente
Reynaldo Bignone e o Ministro do Interior, Llamil
Reston.

Esse encontro foi o primeiro contato oficial do
Presidente com lideranças partidárias è aparente-
mente pôs fim à crise interna da Junta Militar quena semana passada chegou a suscitar rumores de
que Bignone ia renunciar.

Uder expulso volta ao Chile
Puerto Montt, Chile — O Presidente do Chile,

Augusto Pínochet, autorizou o regresso ao pais do
dirigente rural Carlos Podlech, expulso em 3 de
dezembro por suas enticas à politica econômica,
informou o Ministro do Interior Enrique Montoro.
Podlech esta em Bariloche. Argentina, e devera
regressar hoje à sua casa em Valdivia.

Pinochet, que enfrenta uma dus mais graves
crises politica e econômica, pediu aos chilenos quetenham fe e confiança para superar os problenras
enfrentados pelo pais, Podlech. um ex-qflelal do
Exército que presidia a Associação Nacional dos
Produtores de Trigo, foi enviado ao Brasil em
dezembro, sob alegação de que rompera uma lei
que proíbe reuniões políticas.

¦' ¦¦¦¦ tf'?.*;

Polônia prende 2 operários
Varsóvia — A policia prendeu dois operários

dos estaleiros de Gdansk, acusados de pertence-rem a uma comissão secreta do extinto sindicato
Solidariedade. A agencia oficial de noticias, PAP.
disse que os dois eram responsáveis pela impíes-
são de "panfletos subversivos".

Ao mesmo tempo, a policia informou que esta
procurando um ativista do Solidariedade, que tra-
balhava para a emissora clandestina do sindicato.
Nove pessoas envolvidas com a rádio foram conde-
nadas ontem a penas que variam de sete meses a
quatro anos e meio de prisão. E 46 pessoas, acusa-
das de pertencerem à também extinta organização"Polônia Independente", foram ontem absolvidas.
a pedido da Promotoria.

tf'!.1.
Bomba fere na África do Sul

Bloemfontein, África do Sul — Bomba supôs-
tamente colocada por guerrilheiros negros nacio-
nalistas explociu ontem numa agência oficial paradesempregados ferindo 85 pessoas, cinco das quaisem estado grave, informou a policia. Porta-voz
policial disse que todos os atingidos no atentado
eram negros que se achavam na repartição do
Governo a fim de se registrar como trabalhadores
para conseguir emprego. A bomba foi escondida
num banheiro.

Interpol procura "Sh<

I

jrgar"
Dublin — A policia da República da Irlanda

recorreu a organização policial internacional Inter-
pol para ajudá-la a tentar encontrar o cavalo
seqüestrado Shergar, embora acredite, segundo a
agencia britânica Reuters, que o animal — avalia-
do em uns 10 milhões de libras esterlinas — amda
esteja na Irlanda. ju

Fontes policiais disseram que o pedido a Intér-
pol nada tem a ver com o telefonema anônimo
indicando que o cavalo de conida ja estava mírn
pais do Oriente Médio.

Iracpie destrói navio do Irã
Nicósia, Chipre — O Iraque anunciou ontem

que destruiu um navio do Ira. no extremo Norte do
Golfo Pérsico, quando a nave se dirigia para Klior
Moussa. A informação foi transmitida pela Rádio
de Bagdá, ouvida em Nicósia pela Associated
Press. Nao houve comentários por parte do Gover
no do Irã.

Por sua vez. o chefe do Serviço de Informações
de Guerra do Ira, Kamal Kharrazi, Informou queseu pais controla 414 quilômetros quadrados de
território iraquiano, enquanto 0 Iraque mantém a
posse de 932 quilômetros quadrados de território
iraniano.

Angola vai debater Namíbia
Cidade do Cabo, África do Sul — Diplomatas

da Alrica do Sul e de Angola vao reunir-se. na
próxima semana, em Cabo Verde, para discutir um
possível cessar-fogo em Namíbia. A informação foidada ontem pelo Ministro do Exterior Pik Botha,
que liderou a delegação sul-africana no primeiroencontro dos dois países, em dezembro passado.

Botha disse que as possibilidades de um açor-
do nao sáo muitas e nao fez mais comentários, mas
observadores diplomáticos assinalam que a sus-
pensão das hostilidades, na fronteira entre Angola
e Namíbia, é um dos principais itens de um pacoiede propostas que os Governos sul-afncano e angu-
lano tèm considerado desde a primeira etapa de
negociações.

Oposição boicota na índia
Nova Deli — Os principais Partidos de oposi-

ção, a exceção do comunista, boicotaram ontem' a
sessão de abertura do novo período parlamentar,
em protesto contra a maneira como o Governo
vem tentando controlar a onda de violência no
Estado de Assam. Os parlamentares oposicionjs-
tas nâo compareceram para o discurso de abertura
do Presidente Zail Singh.

O Governo federal interveio, em março passa-
do, no Estado de Assam, para impedir a continua-
ção de distúrbios em várias regiões, com lutes
entre indianos e muçulmanos, acusados de entrar
ilegalmente no pais. Somente este més. morreram
270 pessoas no que e considerado o pior choqiie
étnico do pais. desde sua independência em 194Á.
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Donos do maior jornal italiano são presos por fraude
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Roma — Às 6h30min da manhã gela-
da- tíe onterri, Ângelo Rizzoli, Bruno
Tassan Din e Alfredo Rizzoli dormiam.
placidamente. em suas mansões, no
centro histórico de Milão, quando três
grupos de agentes da Polícia Tributária
Italiana, com os relógios perfeitamente
sincronizados, bateram às portas das
três casas — que eram, até então, dos
mais ilustres endereços da "capital mo-
ral'-' e industrial da Itália. Os policiais
exibiram a mesma ordem aos três pro-
prietários, principais acionistas e dire-
tores do poderoso grupo Rizzoli, com
um faturamento anual de Cr$ 58 bilhões
e editor de alguns dos maiores jornais
europeus. Entre eles, o Corriere Delia
Será, com 108 anos de circulação e
história.'¦'A ordem de prisão, assinada pelos
Procuradores da República Luigi Feni-
zia e Pier Luigi Maria Dell'Osso, acusa-
os de violação da Lei de Falências, em
vigência desde 1942, principalmente de
seus artigos 223 e 236, que prevê prisões
de 3 a 15 anos para os que nào os
respeitam. Os dois irmãos Rizzoli, An-
gelo e Alfredo, tanto quanto Tassan
Din, no paciente e meticuloso exame
qjie a Justiça de Milão fez nas contas do
grupo que dirigiam, foram reconhecidos
responsáveis por um desfalque de 29
bilhões de liras (cerca de 22 milhões de
dólares). Desfalque que produziram •
com um elenco de despesas nâo com-
provadas e, pelas quais,~pretendiam um
ressarcimento de suas empresas.

Responsáveis
Para Ângelo Rizzoli e Bruno Tassan

Din, diretor-presidente e administrador
geral do grupo, nào valeu nem mesmo a
tentativa que engendraram, para ate-
riüár suas responsabilidades e aplacar o
rigor dos juizes, prometendo e anun-
ciando publicamente, há duas semanas,
aílecisão de demitirem-se de suas fun-
çòes e afastarem-se, de uma vez por
todas, da editora, uma rede nacional e
internacional de grandes livrarias, jor-
nais.e revistas que controlavam, além
do Corriere Delia Será (600 mil exem-
plares de circulação), La Gazzeta dello
Sport (1 milhão de exemplares diários),
os •semanários L'Europeo, II Mondo, Og-
gi, Amica e uma rede de pequenas emis-
soras de televisão municipais e regio-
nais'.'

iÀ ,Ma verdade, a prisáo dos três ilustres
personagens da grande milano é apenas
niais um capítulo da ruína econômica,
social e política, identificada com a pre-
sèhça e a desastrada liderança de um
herdeiro despreparado (Ângelo Rizzoli)
é :de um homem que o dominou em
todos os momentos: Bruno Tassan Din.
Ambos são os maiores responsáveis por
uma crise que, nos últimos seis anos,
conseguiu, por exemplo, fazer do Cor-
rière Delia Será uma empresa que vi-
nha acumulando um recorde de perdas
é déficits. Mais do que isso, eles foram os
maiores responsáveis pela vinculação
do maior jornal italiano à Loja Maçôni-
ca P.2, chefiada por Licio Gelli. Por tudo
isso pode-se dizer que o episódio das
três clamorosas prisões de ontem está
diretamente ligado ao escândalo da Lo-
ja; Maçônica P.2, de três anos atrás.
Teve o seu início exatamente no mo-
ménto em que se provou que o verdadei-
rde absoluto senhor do corrierone (co-
mo o velho matutino é chamado pelos
velhos milaneses) era o aventureiro Li-
cio Gelli, hoje hóspede de uma cadeia
suiça.
i..Por isso, muitos acreditam que o

pedido de demissão que ontem deveria
ser feito por Ângelo Rizzoli e Bruno
Tassan Din a uma assembléia de acio-
riistás do grupo Rizzoli não teria muda-
do o curso da história e muito menos a
decisão dos magistrados milaneses. Os
me§mos juizes que, há cinco meses, im-
puseram uma "administração delega-
da", na verdade uma autêntica inter-
vehção judicial ao grupo Rizzoli, Na
prática, um ato de interdição de Ângelo
Rizzoli e Bruno Tassan Din.

Continuidade
A grande pergunta repetida a todo

rnpmento, em Milão, Roma e em toda a

Araújo Netto
Itália, a partir da divulgação da noticia
das três prisões era sobre a sorte do
Corriere Delia Será, jornal visto e consi-
derado uma das instituições italianas
(nos tempos do fascismo, quando Mus-
solini preferiu conquistá-lo como aliado
a enfrenta-lo como inimigo). Ontem
mesmo, iniciou-se uma competição
(mais animada entre os partidos demo-
crata-cristáo e socialista) para nomear o
novo diretor da redação do Corriere.
Competição dificultada, à noite, pela
decisão tomada por Alberto Cavallari,
há dois anos e melo o principal editor do
jornal, que. com o apoio da maioria do
comitê de redação anunciava sua dispo-
siçào de continuar trabalhando como se
nada tivesse acontecido. Entendendo
que só assim poderia preservar a inde-
pendência do jornal e afirmar o nível
técnico e profissional de sua equipe.

Embora tenha "celebrado" com uma
declaração eufórica ("esse é um dos dias
em que se pode dizer, na Itália, que a
Justiça é igual para todos") as prisões
dos irmãos Rizzoli e de Bruno Tassan
Din, o presidente da Associação Lom-
barda de Imprensa. Giorgio Santerini,
pensa e reage como a redação do Cor-
ricre. Na sua opinião, agora o que conta
é garantir a continuidade dos jornais e
revistas do grupo Rizzoli, demonstram
do que a sua Independência náo é patri-
mônio dos acionistas majoritários, que
estão na cadeia porque se comportaram
como prisioneiros de Licio gelli, mas, ao
contrário, é um bem inalienável das
redações, dos jornalistas, de todos os
trabalhadores das empresas, únicos que
podem oferecer os serviços de informa-
ção exigidos pela opinião pública.

O trio

De Ângelo Rizzoli, o biógrafo e cri ti-
co mais severo é o seu pai, o velho
patriarca Andréa Rizzoli. um self-made
man de 68 anos de idade. Em entrevista
divulgada há menos de um mès, o velho
Andréa, recordando que só chegara até
o quinto ano primário, foi implacável
com seus herdeiros.

— Levamos 100 anos para construir
o império Rizzoli. Esse mesmo que An-
gelo destruiu em dois ou três anos,
desde que se vendeu a Licio Gelli —-
disse o velho Andréa, pai amargurado,
afastado da direção do grupo por deci-
são de seus dois filhos, em 1979.

Homem que diz ter nascido para o
trabalho pesado e honrado — ao ponto
de merecer o título de Comendador do
Trabalho — o velho Andréa Rizzoli. sem
disfarçar sua amargura de pai. nâo hesi-
ta em apontar e reconhecer, no sêu filho
mais velho, Ângelo, de 39 anos, um
playboy sem brilho e sem valor. Um
moço que freqüentou, a universidade,
laureou-se em Ciências Políticas, mas
nào foi capaz de fazer o que, na opinião
de seu pai, era o mais fácil: "Dar conti-
nuidade ao que nós, seu avó (outro
Ângelo) e eu, levamos 100 anos para
erguer."

O desprezo do pai pelo filho levou o
velho Andréa Rizzoli a dizer também
que, há algum tempo, desistira de acon-
selhar ou simplesmente conversar com
o filho Ângelo e seu amigo e sócio Tas-
san Din, porque descobrira que "eles
náo são inteligentes. Melhor do que
falar com eles é falar com os meus
cachorros".

Pequenino, gordinho, de olhos inex-
pressivos, diz-se que a maior conquista
de Ângelo Rizzoli foi feita no dia em que
ele conseguiu convencer, há quatro
anos, a atriz de cinema Eleonora Giorgi
a casar-se com ele e dar-lhe um filho.
Loura, risonha. com um corpo bem pro-
porcionado, a partir desse casamento,
Eleonora, por sua vez, obteve algumas
importantes compensações: ganhou
mais contratos para trabalhos e perdeu
a antiga timidez de despir-se diante das
câmaras.

Dos três ilustres milaneses presos
ontem, o mais inexpressivo e inofensivo
parece ser o caçula dos irmãos Rizzoli:
Alberto, de 37 anos. Isto porque, há três
anos rompera, violentamente, com An-
gelo e Tassan Din, afastando-se do car-
go de administrador-geral do grupo que
lhe foi atribuído pelo pai em 1979.

Arquivo
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Ângelo Rizzoli, neto, e seu sócio e amigo Bruno Tassan Din

-Queda começou há 13 anos

7-

Ninguém hesita em afirmar, na
Itália, que a derrocada do "Império
Rizzoli começou, mesmo, em 1970,
com a morte do velho patriarca An-
gelo, pai de Andréa e avô de Ângelo,
neto. f" as farpas de Andréa contra o
filho Ângelo aplicam-se muito bem a
ele mesmo, que assumiu a direção da
empresa, aos 56 anos, até ser afasta-
do pelos dois filhos — também o
caçula Alfredo — em 1979.

Pretendendo ser tão grande como
o pai, que saiu do nada para formar
um dos maiores conglomerados de
comunicações do mundo, Andréa de-
cidiu comprar o Corriere deüa Será.
operação que concretizou em 1967.
Era sonho do velho Ângelo ter um
grande jornal em sua empresa. E

¦ Andréa orgulhava-se de ter chegado
um passo à frente na escala de con-
quistas da família.

Mas seus dois filhos o acusaram,
quando o afastaram do comando da
empresa, de ter iniciado o acumulo
de dividas equivalentes a Cr$ 20 bi-
lhões apenas três anos depois de ter
desfechado a grande cartada que sua
vaidade pessoal provocara. Mas ele
se justificava dizendo que. quando

começou as negociações com os anti-
gos proprietários do Corriere, os ju-
ros bancários estavam a 69í e que,
quando o negócio foi fechado, a taxa
era de 21%.

Mas isso parecia nâo lhe importar
muito. Depois que o pai morreu, se-
parou-se da mulher, ampliou consi-
deravelmente o guarda-roupa e pas-
sou a ser visto em companhia de
atrizes e modelos, às quais recom-
pensava regiamente. Para Ljuba Ro-
sa, com quem vive agora, comprou,
na Costa Azul francesa, o palacete
que pertencera ao ator alemão Curd
Jurgens. Para locomover-se, adqui-
riu um jatinho Mistère-20 e tornou
quase rotineiras as ruidosas recep-
çòes a bordo de seu iate Sereno, cujo
tombadilho é todo de mármore.

O filho Ângelo agora na prisáo.
tem sido mais discreto, mas nâo me-
nos perdulário. Sabe-se que seu casa-
mento com a atriz Eleonora Giorgi
solidificou-se depois da compra de
uma rica mansão, em Capri. e que
nunca hesitou em requisitar o avião
da empresa para seus fins de se-
mana.

Sudão acusa Líbia
de concentrar força
junto à fronteira

Cartum — O Governo do Sudáo acusou
ontem a Líbia de concentrar tropas, veiculas
blindados e aviões junto â sua fronteira, como
parte de uma tentativa do regime do Coronel
Muammar Kadhafi de desestabilizar os países
vizinhos.

Em Washington, funcionários do Governo
dos Estados Unid s informaram que dois caças
libios Mig-23 se aproximaram do porta-aviões
americano Nimitz, esta semana, antes de serem
afugentados pel s aviões de combate F-14 do
porta-aviões. O incidente ocorreu quando o
Nimitz navegava em águas da região oriental
do Mediterràne ;. perto do Golfo de Sidra e da
Líbia.

Advertência
Uma fonte do Governo de Cartum, citada

mas nào identificada pela agência de noticias
sudanesa. disse que Kadhafi "está conspirando
contra o Sudáo, como fez em 1979". Naquele
ano, lideres oposicionistas sudaneses passaram
c ,m h mens armados da Líbia para o Sudáo,
numa tentativa de derrubar o Governo do
Presidente Gaafar Nimeiri.

Os Estadas Unidos enviaram esta semana
quatro aviões-radar AWACS ao Egito e ordena-
ram ao Nimitz fazer exercícios navais no Golfo
de Sidra, região que a Líbia assegura estar sob
sua jurisdição. Os Estados Unidos sustentam
que o Golfo tem águas internacionais. Washlng-
ton desmentiu que tenha enviado forças ao
Oriente Médio em resposta à concentração de
tropas libias junto à fronteira com o Sudáo,
mas admitiu que presença dessas forças serve
como advertência ao regime de Kadhafi para
náo se envolver em atitudes hostis centra alia-
dos dos Estados Unidas.

Nas Nações Unidas, os Embaixadores do
Egito, Sudáo e Líbia garantiram ao Secretária-
Geral da ONU, Javier Perez de Cuéllar, que
seus Governos querem reduzir a tensão ao
longo das fronteiras daqueles países.

Habib marca EUA defendem
prazo para a
saída de tropas

Beirute — O enviado especial do
Governo americano ao Oriente Mé-
dio, Philip Habib. estabeleceu a Se-
mana Santa i27 de março a 3 de
abril) como prazo para o começo da
retirada dos cerca de 60 mil solda-
los israelenses, sírios e palestinos
do Líbano, informou a agência liba-
nesa independente Central News.

Fontes libanesas citadas pela
agencia americana AP disseram
.(lie o Líbano e Israel chegaram a
um acordo de principio para que a
primeira etapa da retirada das tro-
pas estrangeiras comece no inicio
de março. Nessa primeira etapa, as
forças israelenses se retirariam das
montanhas centrais do Líbano para
a área costeira ao Sul de Beirute,
enquanto o.s efetivos sirios e pales-
Unos retrocederiam das montanhas
para o vale de Bekaa, a Leste do
pais.

A Central News — normalmente
bem informada quanto aos assun-
tos governamentais, de acordo com
a AP — revelou que Habibi riecla-
rou a dirigentes libaneses, quinta-
feira, que esta tentando "pòr em
marcha as retiradas idas tropas)
antes da Páscoa", que este ano caí
no dia 3 de abril.

Tropas israelenses tentaram de-
sarmar um comboio militar francês
das Forças de Paz das Nações Uni-
das no Sul do Líbano, informaram
fontes do Exercito libanês local,
que receberam ordem de proibir a
passagem de patrulhas israelenses
nos subúrbios de Beirute, com ex-
ceçào de uma rota de abastecimen-
to no Sul.

direitos legítimos
do povo palestino

Washington e Tel Aviv — O Oriente Médio
nâo encontrara a paz enquanto os direitos legiti-
mos dos palestinos nào forem estabelecidos, afir-
mou ontem o Secretário de Estado americano.
George Schultz, que acrescentou. "Eles sào gente,
moram ali lia muito tempo, náo podem ser ignora-
dos. Eles nào irão embora."

Ao falar no congresso do grupo Açáo Política
Conservadora. Shultz sustentou que o Líbano tem
sido devastado pela guerra entre Israel. Sina e
Organização para a Libertação da Palestina 1OLP1
porque os problemas dos palestinos nao foram
resolvidos.

Begin perde apoio

A popularidade do Primeiro-Ministro de Is-
rael. Menahem Begin. diminuiu quase 10^; nos
últimos dois meses, segundo revela pesquisa de
opinião divulgada ontem pelo jornal Maariv. Em
dezembro, Begin recebeu o apoio de 54'« dos
entrevistados, agora esse total baixou para 44,7'í:.

A pesquisa mostrou também que, apesar ria
queda da popularidade, Begin mantém a prelerên-
cia dos Israelenses paru ocupar a chefia do Gover-
no. Seu principal rival e o atual Presidente Yit-
zhak Navon, cuja popularidade cresceu de 4,4'?<
para 22,9%.

Teste de forca

O líder da OLP, Yasser Arafat. ganhou ontem
uma importante batalha interna sobre a linha
dura da Organização, ao obter, na reunião do
Conselho Nacional Palestino, a aprovação de uma
moção que soma 29 novos membros aos 355 inte-
grantes do equivalente palestino a um Parlamento
no exílio.

O caso transformou-se. segundo a UPI, num
teste de força para os moderados liderados por
Arafat, quando os radicais se rebelaram contra a
moção, acusando o dirigente de tentar reforçar sua
posição entregando as novas vagas a homens de
sua confiança.

Arg.l/ UPI
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Os líderes Yasser Arafat (E), Ceorge Habash (C) e NaefHawatmah conversam durante o congresso da OLV

Itália não aceita
pressão russa para
soltar espião preso

Roma — O Governo italiano rechaçou uma
exigência soviética pela libertação imediata do
diretor comercial da Aeroflot em Roma, Victor
Pronin, preso quando ia receber um microfilme
com o segredo do avião militar Tornado. Mos-
cou alegou que a pressão era injusta e que
poderia prejudicar as relações entre os dois
paises.

Azeglio Negrino, diretor da Microlito, em-
presa especializada em microfilmagem, confes-
sou que vinha espionando para Moscou mas
Pronin não respondeu nenhuma pergunta. Ne-
grino teria revelado o nome de um diplomata
russo envolvido no assunto, segundo a im-
prensa.

Em Karlsruhe, Alemanha Ocidental, um
porta-voz da polícia informou que o funcionário
da missão comercial russa, Gennadiy Batas-
chev, preso quinta-feira em Colônia, foi atraído
para uma armadilha. Ele pensava que ia com-
prar uma máquina de decodificação das comu-
nicações entre os serviços de informações ale-
mães.

Bataschev encontrou seu contato alemão
11 vezes desde 21 de janeiro do ano passado e
lhe pagou um total de 5 mil marcos (Cr$ 762 mil)
por várias informações e ontem ele ia pagar 1
mil 500 marcos tCr$ 228 mil 600) pela máquina.
Indagado sobre informações de que Bataschev
era o chefe da KGB na Alemanha, o Ministério
do Interior disse que ainda nào dispunha de
informações a respeito.

Uma explosão danificou uma loja de em-
presa aérea soviética Aeroflot em Washington
na madrugada de ontem mas ninguém ficou
ferido, informou o Birô Federal de Investiga-
ções (FBI). Em Moscou, a agência Tass disse
que a explosão foi um ato terrorista que contou
com a conivência das autoridades americanas:

Em Praga, agentes de segurança à paisana
mataram Marian Pesko, 26 anos, que tentou
seqüestrar um avião TU-134 que fazia a rota
interna Poprad — Bratislava — Praga com 34
pessoas. Segundo a agência tcheca Ceteka, os
policiais estavam a bordo como passageiros e
ordenaram que Pesko se rendesse, quando ele
tentou resistir, foi fuzilado.

Em Bonn, a policia informou a prisão de
três terroristas de extrema-direita suspeitos de
participarem de atentados a bomba contra
pessoal americano na Alemanha.

Shultz acusa Acidente nuclear
inglês causou 260
casos de câncer

Bulgária de
apoiar terror

Washington — O Secretário de
Estado, George Shultz, acusou a
Bulgária de apoiar o terrorismo e
disse que isso descartava a possibi-
lidade de "relações frutíferas" entre
Washington e Sofia, num discurso
diante da Conferência de Ação Poli-
tica Conservadora.

Sergei Antonov, gerente da em-
presa aérea estatal búlgara em Ro-
ma. foi preso pelas autoridades ita-
lianas em novembro sob suspeita
de cumplicidade na tentativa de
assassinio do Papa Joáo Paulo II
em maio de 81. mas náo foi formal-
mente acusado e o Governo búlga-
ro negou qualquer envolvimento no
caso.

Investigação esvaziada
A imprensa noticiou várias ve-

zes que o atentado poderia ter sido
ordenado pelo Comitê de Seguran-
ça do Estado (KGB) soviético na
época em que o atuai Secretário-
Geral do PCUS, Yuri Andropov,
chefiava o serviço. Shultz descar-
tou a possibilidade de que Wa-
shington estivesse tentando esva-
ziar a investigação italiana devido
à possibilidade de envolvimento do
KGB e de Andropov.

— Consideramos o assunto mui-
to sério. Nâo estamos tentando de
maneira alguma desencorajá-los
nem tentamos suprimir qualquer
evidência.

O Senador Alfonse D'Amato (re-
publicano-Nova Iorque) disse se-
mana passada após chegar de Ro-
ma que a Agencia Central de Infor-
mações (CIA) americana tinha deli-
beradamente obstruído a investiga-
ção italiana. D'Amato disse que as
evidências sugeriam fortemente
um envolvimento do Governo bui-
garo e do KGB.

A Buigaria nào está entre os
países formalmente listados pelo
Governo Reagan como exportado-
res do terrorismo como Líbia, Síria.
Ièmen do Sul e Cuba

Londres — O mais grave acidente nuclear na
Inglaterra, ocorrido em 1957, pode ter causado até
260 casos de câncer na tireóide, com 13 mortos,
segundo um relatório divulgado ontem pelo Go-
verno. O acidente ocorreu em Wlndscale, na região
de Cumbria. quando 40 toneladas de urânio se
incendiaram e queimaram durante dois dias, num
reator militar que produzia plutónio para bombas
atômicas. O reator foi Imediatamente fechado.

Os gases com iodo radioativo 131 escaparam
na atmosfera e se espalharam pelo Pais de Gales,
Inglaterra e regiões do Norte da Europa. O resulta-
do, segundo o relatório divulgado pela Junta Na-
cional de Proteção Radiológica, mostra que a
população britânica recebeu dose de radiação
extra, equivalente à metade da radiação anual de
fontes naturais. Na época do acidente, o leite foi
proibido na região devido ao risco de contamina-
çào do capim comido pelas vacas.

Divergências

Um porta-voz da Britsh Nuclear Fuels. empre-
sa que dirige a usina de reprocessamento em
Windscale. disse que o relatório nào passa de uma
análise estatística baseada na teoria. Em sua
opinião, não houve epidemia de câncer por causa
do incêndio. As autoridades de saúde na área
controlaram a situação e nào notificaram aumen-
to nas mortes por câncer na tireóide que tivesse
qualquer significado estatístico.

Mas a funcionária Marjorie Hyam, ligada a um
grupo local de observadores, afirmou que os fun-
cionários da Windscale sempre alegam que nao ha
diferença significativa nos casos de radiaçáo era
relação à média nacional. Eles nào podem dizer
agora que este é apenas um pequeno efeito. Segun-
do ela. as pessoas que moram perto da usina há
anos advertem sobre os perigos, mas nunca sáo
levadas a sério.

Terminou ontem em Londres uma convenção
sobre o depósito de lixo atômico no mar. Uma
maioria de 19 paises contra seis votos a favor da
suspensão desses depósitos até que sejam a-visa-
dos seus efeitos científicos.
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Explicações Devidas
A nação sofreu ontem outro duro golpe

financeiro com a maxidesvalorização da moeda.
As pressões sobre o câmbio cresceram como bola
de neve nos últimos dias, em larga medida
refletindo uma tendência perversa à especulação

que se verifica na disparidade de taxas entre o
dólar oficial e o paralelo.

Câmbio, em qualquer economia, é uma
ferramenta que os Governos usam para promover
as exportações, controlar o fluxo de divisas e
influir sobre as taxas de juros. No Brasil a

primeira mudança fundamental no tratamento da

política de câmbio foi introduzida com o regime
das minidesvalorizações, uma prática à qual o

país se acomodou da mesma maneira como assi-
milou a Correção Monetária.

Mudanças bruscas nas regras do jogo sem-

pre traumatizam as empresas, porque passam a
viver em um regime de incerteza quanto à condu-

ção da política econômica. Terá o Governo esgo-
tado o repertório dessas alterações? Sem dúvida a
maxidesvalorização requer uma explicação deta-
ihada e um quadro que restaure a tranqüilidade
indispensável para o comércio, a vida financeira
e as empresas.

A tendência perversa a especular com o
dólar podia ser prevista na medida em que se
agravou a crise financeira internacional, c termi-
namos contaminados pelo quadro de dificuldades

que se abateu sobre a economia ocidental. Não
escaparam a desvalorizações nem os países mais
industrializados da Europa, como a França, e a

própria libra esterlina tem flutuado arrastada

pelos movimentos erráticos do dólar c as altas
taxas dc juros no mercado americano. As maxi-
desvalorizações no México e em outros países em
desenvolvimento completam o quadro do que
perigosamente pode-se transformar em uma guer-
ra de taxas de câmbio, com a paralisia do
comércio internacional. Meios exportadores no
Brasil têm,, por isso mesmo, se manifestado
contra uma panacéia que resolva os. problemas
apenas no papel, enquanto necessitam muito mais
de capitalização e crédito para financiar as suas
vendas.

Per se, desvalorizar a moeda pode signifi-
car muito pouco. 0 Governo deve, portanto, uma
detalhada explicação complementar à sociedade e
às empresas. Um horizonte cambial tranqüilo é
indispensável para que os negócios evoluam sem
traumatismos constantes.'

Abaixo do Congresso
0 mínimo que se pode dizer de uma investi-

gação parlamentar do caso Baumgarten é que
seria inócua. Bastaria a inocuidade para desa-
conselhá-la. Os deputados oposicionistas que in-
sistem na criação de uma CPI não ignoram, em

primeiro lugar, a dificuldade para obter o nume-
ro regimental de assinaturas necessárias à forma-

ção do órgão. Se esse esforço preliminar já se
configura inócuo, quanto aos efeitos práticos, o

que querem esses parlamentares é atrair para
seus nomes pessoais a atenção geral.

Agem portanto, desde o primeiro passo, de
modo irresponsável. Na medida em que obtêm o
resultado de atrair a atenção de alguma parcela
da opinião pública, o caráter leviano da iniciativa
se acentua porque o clima de campanha gera uma
atmosfera de crise que a nada serve, a começar

pelo móvel declarado da campanha: a apuração
do caso já de si escandaloso.

Se é difícil ou impossível criar a CPI e se, na
hipótese de ser esta criada, é sabidamente inqíra-
ticável a apuração do que se pretende, para que
se movem esses deputados e qual seu objetivo?
Não há mistério.. Não o procuremos. Repita-se

que se trata, pura e simplesmente, de uma
atoarda produzida com intuito propagandístico.
Os que a produzem sabem indesejáveis, na fase
em que nos encontramos, os efeitos colaterais
desse trabalho. Não querem provocá-los mas,
como ocorre nos crimes não dolosos em que há
culpa consciente, correm o risco. Trata-se, pois,
em uma palavra que deve ser repetida, de
leviandade.

Daí se pode avançar para o máximo, segun-
do a classificação do Deputado Thales Ramalho:
"Um desastre". A experiência política do repre-
sentante dc Pernambuco levou-o a prever 

"um

desastre''' para o processo geral de abertura que
estamos experimentando se os descuidados auto-
res do requerimento da inútil CPI chegarem, por
um golpe de sorte ou de azar, a" conseguir
assinaturas de 160 outros descuidados. E prova-
vel que os descuidos não sejam tantos quantos já
provocaram, em casos equiparáveis a este, o
desastre que agora prevêem os parlamentares
mais experientes e responsáveis.

Mas é de desejar que a nova legislatura, tão

saudavelmente marcada pelo evento excepcional-
mente importante das eleições de 82, não seja
canhestra e irresponsavelmente iniciada sob o
signo dc um caso policial sórdido, indigno dt:
influir nas relações entre o Congresso e o Executi-
vo, numa fase em que essas relações devem ser
normalizadas e postas em termos de colaboração
consciente no prosseguimento do trabalho de
aprimoramento institucional. Foi ainda o Sr.
Thales Ramalho quem manifestou a preocupação
dessa influência, na hipótese de ser a tribuna da
Câmara ocupada por oradores provincianamente
inflamados na exploração inconseqüente de um
tema fácil de explorar. Isto eqüivaleria, pelos
efeitos na atmosfera parlamentar, ao funciona-
mento "de uma espécie de CPI informar'.

As comissões parlamentares de inquérito
não têm competência nem dispõem de meios para
levar a cabo uma investigação policial do tipo da

que requer o crime praticado na pessoa do
homem que se propunha, na periferia do SNI,

ganhar muito dinheiro com a exploração da
ingenuidade dos que acreditam na mágica da
opinião pública fabricada a-favor. Quem teria
matado esse homem? Somente a partir daí seria

possível saber algo mais além do que já se sabe.

Que competência tem o Poder Legislativo e
de que recursos técnicos dispõem as Casas do
Congresso para chegar ao assassino on aos assas-
sinos? Vê-se (pie o caso está irremediavelmente
situado na órbita de competência — legal e
técnica — da Polícia. Como todo crime interessa
ao Estado e à opinião pública, o (pie caberia ao
Congresso seria reclamar que a Polícia cumprisse
seu papel, investigando. Neste caso o Governo
estaria sendo adequadamente criticado, se os
órgãos policiais não fossem acionados.

Não se pode negar a evidência de que a
Polícia está atuando e dé que os primeiros
resultados da investigação começam a ser divul-

gados, com a identificação de um dos cadáveres.
O que cabe aos parlamentares é criticar, se for o
caso, o trabalho da Polícia; jamais substituírem-
se a ela numa função que não só eslá longe do raio
de suas atribuições como se situa abaixo-^- muito
abaixo — do Congresso como uma das expressões
mais altas do poder político.

Sol Curto
Volta o Rio a sentir, na época certa e como

foi previsto, a vulnerabilidade do suprimento de
energia elétrica que recebe. O verão é a época do
ano em que o consumo de energia elétrica se eleva

para mover os aparelhos de ar refrigerado de uso
amplamente difundido e, em conseqüência, o
excesso gera interrupções freqüentes de forneci-
mento. O episódio ocorrido durante o desfile das
escolas de samba no último domingo faz parte da
rotina de verão.

Não é, entretanto, um golpe de surpresa

que a Rio-Light tenha reservado à população este
ano. A seqüência de interrupções, por excesso de
demanda, está prevista e foi anunciada em de-
zembro como um ciclo crítico a ocorrer neste
verão. O diretor da Eletrobrás. Sr. José Marcon-
des Brito Carvalho, em palestra reservada para
200 técnicos graduados da CESP (Companhias
Elétricas de São Paulo), advertiu para o que
ocorreria, e está ocorrendo. O verão agrava a
escassez porque os projetos de interligação com
outras fontes supridoras de São Paulo estão
atrasados.

Basta um aparelho de ar condicionado

gerar um curto-circuito para que o fornecimento
de energia se interrompa por 20 minutos, que é o
tempo necessário aos reparos. A quantidade de
aparelhos numa cidade em que o ar refrigerado é
hojo uma necessidade doméstica e de trabalho dá
a medida da situação precária que leva o diretor
da Eletrobrás a considerar o Rio a mais vulnerá-
vel das áreas metropolitanas em matéria de
energia elétrica. Fala mesmo em suporte crítico
no fornecimento e no atraso da rede de interliga-

çáo capaz de atenuar os riscos: o Rio tem "o

menor nível de confiabilidade no sistema interli-

gado"' a que pertence.
A população não tem conhecimento da

verdadeira situação do Rio em matéria de energia
elétrica e, HO entanto, o Estado é servido por

duas empresas, ambas governamentais. A Rio-
Light é a sucessora da antiga concessionária e, ao
seu lado, existe a CERJ que também é suprida em
sua necessidade de recursos pela contribuição da
sociedade.

Não há, portanto, como evitar o assomo de
espanto quando se fica sabendo que, apesar de
dispor de duas empresas, a população do Estado
do Rio vive sob uma ameaça crescente — porque
o consumo de energia tende a aumentar sempre e
o verão se repete todos os anos.

Houve um tempo em que o Brasil, em
situação de dificuldade de energia elétrica, ado-
tou a solução dos países que pagam caro por essa
mesma energia: o horário de verão é a receita
universal paru se reduzir o consumo. A circuns-
tância de ter sido benéfico, no ponto-de-vista
econômico, não foi suficiente para manter a
instituição do horário de verão, que acabou
abolido por uma velha displicência nacional.

Pode-se até admitir «pie o país fosse perdu-
lário na matéria enquanto o fantasma da crise de
fornecimento de energia elétrica se mantivesse à
distância. Sua aproximação deveria, porém, alcr-
tar as autoridades para o exame da consagrada
fórmula de aliviar o consumo mediante um artifi-
cio sem custo: encurtar as noites e aumentar os
dias, fazendo-os avançar até mais tarde, ou seja,
começando mais cedo para aproveitar a luz do
sol, não cria despesas. Pelo contrário, reduz o
consumo de energia.

Admite-se mesmo que haja uma predispôs!-
ção nacional para recusar a medida, mas ao
menos em nível regional, a título estratégico,
deveria ser previsto o remanejamento do horário.
O Rio. beneficiário do esplendor do verão mas
vítima da escassez de energia elétrica (pie lhe
chega, poderia perfeitamente adotar o remaneja-
mento do horário e tentar ao menus atenuar o

problema que o assedia perigosamente.
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Ali... não vejo a hora de chegar ao ano que vem.
Eu também...

Cartas
Coqueluche

É Inegável haver um surto de coque-
luche no Rio de Janeiro. Em volta da
minha casa umas cinco crianças estáo
sofrendo sem deixarem os pais dormir,
quando durante a noite o mal se agrava.
Todas foram vacinadas, confiando os
pais na eficácia desta imunização.

Nos Centros de Saúde há filas nume-
rosas esperando a vez para se beneficia-
rem com esta prevenção nnti-
coqueluche. Ou será que vào ali para se
contaminar com vacinas malpreparadas
e perigosas?

De qualquer forma adverte-se aos
pais que na terapêutica homeopática há
muitos recursos fora dos antibióticos,
desnecessários quando nâo há complica-
ções, como sejam: Drosera 12C a 30C
alternado com Corallium Rubrum 12C
de 3 em 3 horas; Coqueluchlnum 200C ou
1000C; Autonosódio de 200C ou 1000C
uma vez por semana; Autonosódio 30C
diariamente etc; mas, prestem atenção,
somente devem ser usados quando pres-
critos por um médico homeopata pe-
dlatra.

Sem o controle e responsabilidade de
um médico, nenhuma droga deve ser
ingerida, tanto alopática como homeo-
pática. que. também, tem os seus riscos.
Alcides Leoni — Rio de Janeiro.

O pão do Rio
No momento em que se discute o tão

controvertido problema do bromato nes-
te terrível pão que se consome no Rio de
Janeiro, é bom também que as autorida-
des responsáveis destes assuntos voltem
as vistas para a péssima qualidade do
produto que pode muito bem chamar-se
do pão que o diabo amassou,

Nào dá para entender por que o páo
que cornemos no Rio de Janeiro é o pior
do Brasil: até mesmo nas cidades mais
atrasadas o produto é superior em quall-
dade ao jiosso. Ê uma coisa mesmo es-
tranha. Lembro-me que em certa época,
o Governador da Bahia, Antônio Carlos
Magalhães, veio exclusivamente ao Rio.
procurar padeiros habilitados para ensi-
nar em Salvador a confecção de um páo
de Ia qualidade e isto conseguiu. Hoje Ia
se come um páo especial.

Aqui tajnbém nào precisamos ir lon-
ge, pois em Petrópolis todas as padarias,
sem exceção, fabricam um páo especial e
por que no Rio nâo fazem igual? Elvidio
Storino — Rio de Janeiro.

Distorções
Tradicionalmente os reajustes de

vencimentos dos funcionários públicos
realizavam-se no mès de março de cada
ano. Mais recentemente com o recrudes-
cimento dos Índices inflaclonários o Go-
verno federal vem promovendo o adian-
tamento de parte do reajustamento
anual para o mès de Janeiro, deixando o
restante para o mès de maio de cada
ano. Financeiramente e fácil demonstrar
que tal procedimento eqüivale pratica-
mente a um reajustamento único no mès
de março pois é dado um adiantamento
de dois meses para parte do reajuste e
uma prorrogação de igual período para a
outra parte em relação ao mès de março
de cada ano.

Acontece que esta prática tem dado
margem a interpretações injustas por
parte do Governo estadual e municipal
do Rio de Janeiro o que vem prejudican-
do sobremaneira seus funcionários. Ale-
ga-se que um aumento de 821"- concedi-
do em duas parcelas nos meses de janei-
ro c junho eqüivaleria a um aumento
único de 64.5rr no mès de março. Nada
mais errado. Os reajustamentos salariais
devem ser calculados em relação aos
períodos anteriores a sua concessão na-
da tendo que ver com o ano civil em que
foram concedidos. Deste modo se no ano
anterior os reajustes ocorreram nos me-
ses de janeiro e maio um reajustamento
total de 82'"r concedido na mesma pro-
porção e praticamente nos mesmos me-
ses do ano em curso corresponde a um

rejustamento anual de efetivamente
82"""r (em 1983 o pagamento da 2" parcela
do reajuste passou de maio para junho o
que provocou pequena distorção do ta-
dice).

A simples comparação dos valores
atuais das referências federais com as
mesmas referências do Estado e Munici-
pio, originalmente iguais em 1979, per-
mite constatar a inadequação do tipo de
interpretação adotado. Admitida tal hl-
pótese um aumento de 64,5%; concedido
no mès de março eqüivaleria também a
um reajustamento anual de 53,7591. pois
nos meses de janeiro e fevereiro o reajus-
te teria sido nulo. Do mesmo modo o que
aconteceria aos funcionários do Rio de
Janeiro se o Governo federal resolvesse
adiantar a primeira parcela do reajuste
para o mès de dezembro?

Cumpre portanto corrigir tais distor-
çôes. concedendo reajustes nos mesmos
percentuais, para que o funcionalismo
Estadual e Municipal nào venha conti-
nuar a ser fortemente prejudicado com
perdas irreparáveis de seu poder aquísl-
tivo pois sabe-se que. caso fosse dada a
opçáo de receber o reajuste nos mesmos
meses e no mesmo percentual do conce-
dido pelo Governo federal, nenhum fun-
cionário escolheria, em sà consciência, a
forma que vem sendo adotada pelos Go-
vemos estadual e municipal. l/adora
Dulce de Queiroz — Itio de Janeiro.
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Em defesa da PM

Ao ler o Informe JB de 19/1. Cuidado
com a Polícia Militar, qual nào foi o meu
desapontamento em ver este órgáo da
segurança pública e combate ao crime
tão desacreditado e difamado, em conse-
qüência de ter-se cumprido a lei. Onde
estamos senhores? A Cidade de Deus é
um antro de criminalidade, marginalida-
de e todo tipo de violência e ameaça à
vida dos que por ali passam.

Se a PM nâo cumpre suas obrigações,
não "elimina", ê tachada de corrupta; se
o faz é desumana e cruel. Os marginais,
os traficantes, os pivetes enfim, toda
aquela raça do submundo do crime, náo
somente na Cidade de Deus como em
outro lugar, deveriam ser eliminados
com muito menos complacência e consi-
deraçâo do que estão sendo. Afinal sen-
do marginal ou não. a nossa justiça
injusta preserva a vida humana. Qual a
segurança dos transeuntes, dos passa-
geiros de ônibus, táxi ou mesmo carros
particulares naquela área que irônica-
mente é chamada de Cidade de Deus ao
invés de Cidade do Diabo?.

Não posso deixar passar em branco a
excelente atuação da PM no exterhunio
dentro da lei, daqueles cinco maus ele-
mentos, como também o meu desapon-
tamento pelo nào reconhecimento e o
despropósito da matéria do Informe JB
em relação ao desempenho da PM.

Se as famílias revoltadas declaram
impropérios a este órgão de segurança é
porque nào sentem na pele o perigo de
vida causado pelos elementos destas
mesmas famílias. Elas estão a salvo por-
que fazem parte, trazem no sangue e no
seio da família a criminalidade, ficando
assim isentas de qualquer risco de vida.
È muito fácil, senhores, falar da favela
morando numa cobertura de frente pro
mar. É multo fácil incriminar o serviço e
a atuação da PM quando se vive no
submundo do crime, da corrupção, da
marginalidade, do tráfico de drogas.

Mais uma vez eu pergunto: e as pes-
soas que fazem parte da sociedade, que

nao vivem ii margem dela que passam
por ali diariamente, a caminho dn praia,
do shopping ou mesmo da Zona Sul,
com quem poderão contar em relação a
segurança? É um verdadeiro desproposi-
to que nâo se faça Justiça ao trabalho da
PM. Pivetes armados de navalhas, canl-
vetes, giletes etc. com todo tipo de arma
em busca de pescoços que portam Jóias,
ficam de prontidão, em sinal de alerta
sem ter hora nem vez para atacar. Seja
num sinal luminoso, seja dentro de um
ônibus, seja ao atravessar a rua De
quem poderíamos receber ajuda? Dos
marginais, dos próprios moradores da
Cidade de Deus? Nao. senhores! So po-
deremos contar com a eficiência e rapi-
dez, louváveis em alguns casos, da PM,
que ali naquela área e mínima, tal o
índice de violência e criminalidade.

Parabéns à PM. parabéns ao grande
desempenho dos corajosos policiais na
eliminação destes maus elementos Ele-
mentos estes que colocam em perigo as
nossas famílias, os nossos filhos, a nossa
tranqüilidade. E aproveito o ensejo para
lamentar o nào reconhecimento do tra-
balho da PM nâo só na Cidade de Deus,
como em todo o Grande Rio E perdoem
a insolència de dizer o quanto a matéria
do Informe JU foi mesquinha e vazia,
esquecendo da vida e das famílias dos
próprios policiais. Que se aplique a lei,
que seja feita Justiça, E que tantos ou-
tros marginais que tenham famílias ou
náo sejam eliminados da maneira mais
de acordo com o comportamento de ca-
da um desses elementos. Mais uma vez,
parabéns Policia Militar! Que o traba-
lho, a coragem, o desempenho dos nos-
sos policiais possam trazer a esta provm-
cia um pouco mais de segurança, con-
fiança e tranqüilidade. E que nesta luta
incansável de combate ao crime, o reco-
nhecimento possa vir. embora que tar-
dio! Rose Mary de Souza Araújo — Rio
de Janeiro.

Débito indevido
Em outubro de 1982. recebi débito

indevido lançado pela Telerj. sobre tele-
fonema ocorrido em Junho, para a locali-
dade de Sumidouro, no valor de CrS
69.50. Além de visitar Friburgo nos fins
de semana e esporadicamente, a ligação
ocorreu conforme lançamento da Telerj.
no mès de Junho e em dia útil da semana.
Desconhecendo completamente o as-
sunto, reclamei à Telerj. que se prontifl-
cou apurar, e fui creditado em dezembro
passado.

Novamente fui debitado pela mesma
ligação na conta de janeiro 83, e após
contatar novamente a Cia. Telefônica,
fui informado pela funcionaria de serviço
que o crédito anterior fora feito em con-
fiança, e que, "possivelmente", na oca-
slao da ligação tivessem anotado meu
número de telefone (2204331 por enga-
noi ????). Embora tratando-se de valor
insignificante, sinceramente náo aceito
a negligência da Telerj ou desleixo de
seus funcionários, e irei ate às últimas
conseqüências para ressacír-me do débi-
to, nâo só para evitar abusos como o
hábito a generalizar-se. Com a palavra a
Telerj. Sebastião Célio Concentino —
Nova Friburgo (RJ).

Honra & ética
Parabenizamos o JORNAL DO

BRASIL pelo magnífico editorial
Processo Exemplar, destacado com exa-
tidào de conteúdo e perfeição de forma.
Ficamos orgulhosos e felizes por ter esse
jornal sido o veiculo de informação do
resgate da honra e da ética do milenar
povo Judeu através do histórico Julga-
mento da Suprema Corte da Justiça do
Estado de Israel. Marcos llulfim e famí-
lia — Caxambu IMG).

Às cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte enlre as que
tiverem assinatura, nome completo e legi-
vel e endereço que permito confirmação
prévio.
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Coisas da política

Diálogo, palavra de ordem
no Governo Montoro

O 

Governador Franco Montoro prorheté esti-
mular ao máximo o diálogo e a negociação
entre trabalhadores o patrões, mas não

hesitará cm empregar tropas da Polícia Militar na
repressão ás greves que eclodirem ehi seus quatro
anos tle governo. Ele chegou á conclusão de que ou
reprime ou corre o risco de sofrer algum tipo de
intervençiíõ federal no Estado.

Enquanto acompanha as medidas que Brasília
adota e que prenunciam o tipo de relacionamento a
ser mantido com ele —- como a transferencia da
Polícia Política (DOPS) da alçada estadual para a
área da Polícia Federal — Montoro. num silencio
que provoca irritação até em seus correligionários,
prepara, a seu modo, a estratégia que vai seguir em
relação ao Governo Federal.

Montoro quer fazer um governo de entendi-
mento com as autoridades federais e, por isso.
elegeu o diálogo e a negociação permanentes com
Brasília como palavras de ordem de sua administra-
ção. Essa é uma estratégia traçada há vários meses e
que Montoro aperfeiçoou nestes dias de Carnaval
passados no apartamento que possui no hotel priva-
do da Praia das Cigarras, em Sáo Sebastião, litoral
norte do Estado.

Dentro dessa estratégia se insere o estimulo que
tem dado aos poucos militares que tomaram a
iniciativa de procurá-lo. "Seguramente, esta náo è
uma área em que ele tem o melhor relacionamen-
to", reconhece um assessor seu. considerando posi-
tivo o encontro mantido por Montoro, logo depois
de eleito, com o Comandante do II Exército,
General Sérgio de Ary Pires.

Acertado por amigos comuns e realizado na
casa de um destes, o encontro se deu a pretexto de
esclarecer um mal-entendido — a divulgação de que
o General teria mandado a Montoro um telegrama
de congratulações pela vitória, o que contraria o
procedimento militar — mas na verdade ocorreu
para que o novo Governador e o Comandante do II
Exército se conhecessem melhore trocassem idéias.

Nessa disposição de Montoro para o diálogo e
em sua vontade de evitar quaisquer atritos com a
área federal, está implícito o comportamento que
vai adotar diante das greves.

"Um direito legítimo, assegurado pela Consti-
tuiçâo e que o governo democrático do PMDB vai
respeitar", como prometia Montoro durante a cam-
punha, a greve, um fantasma cada vez mais próximo
em Sáo Paulo neste ano de crise e recessão, assume
forma diversa quando passa da teoria á prática.

Montoro gostaria que prevalecesse, agora, a
mesma habilidade com que diz ter contornado as
greves quando Ministro do Trabalho em 1%1
Lembra que. ao assumir o Ministério no Governo
Goulart — no gabinete parlamentarista chefiado

Aristeu Moreira
pelo Primeiro-Ministro Tancredo Neves -—. havia 5.í
movimentos grevistas em vias de serem de flagrados.
Montoro di/ que não tomou partido, prov ídenciou o
entendimento entre as partes, e o resultado e que

a dos bancários. Uapenas uma dessas greves.
decretada.

A disposição para incentivar as negociações
entre as parteswntinua a mesma, garante Montoro.
Mas reconhece que assume o governo do Estado
numa situação dilerente. Greve, hoje. na maioria
dos casos, é considerada alentado a segurança
nacional, e em Sáo Paulo — onde as atribuições da
Policia política, por inabilidade de assessores de
Montoro (anunciaram que o órgão seria extinto)
passaram para a Polícia Federal — será, agora,
acompanhada pelos órgãos de segurança do Gover-
no Federal.

H, se a Polícia Federal requisitar tropas da
Polícia Militar para reprimir movimentos dessa
natureza, o futuro Governador de Sáo Paulo reco-
nhece que não pode fazer rigorosamente nada.
"Não ha maneira de negar, sob pena de intervenção
federal", reconhece um de seus principais asses-
sores.

Se Montoro já está conformado quanto ao
caminho .que terá de seguir diante das greves, a
reiornia tributária que ele defende há vários anos e
para a qual pretende obter o apoio até dos governa-
dores eleitos pelo PDS para pressionar o Governo
federal pode se constituir no primeiro loco de
choque èhtre o novo Governo paulista e Brasília.

Montoro ainda náo tem uma proposta acabada
sobre como a reforma deve se processar, mas vê
com reservas a lórmula mais corrente, pela qual se
sugere que o ICM seja recolhido pelos Estados
consumidores e náo mais pelos Estados produtores.
Essa proposta, argumenta Montoro. representa uma
evasáo-de rendas de São Paulo, por isso, vai tentar
fulminii-la, Se náo conseguir, lutará parti que haja
algum.tipo de compensação para seu Estado.

Para alcançar esses objetivos e' dentro de suú
estratégia de buscar o diálogo, o Governador eleito
ile Sao Paulo pretende solicitar audiência ao Presi-
dentei Figueiredo, sempre que julgar necessário
tratai' dos interesses publico e de Sáo Paulo e, se
convocado pelo Presidente da República, nfio se
lurlará a ir ao seu encontro no Palácio do Planalto.

'— O fundamental é que. sempre que houver
iim Conflito, haverá negociação — avisa Montoro,
consciente do patrulhamento que receberá das áreas
mais â esquerda de seu Partido e de outros setores
da oposição, ele adianta que náo vai negociar
princípios político-partidários. Só política adminis-
nativa.

Aristeu Moreira é repórter político da Sucursal do JORNAL
DO BRASIL em São Paulo.

O que os chineses
querem agora

Christopher S. \\ ren
The New York Times

QUANDO 

esteve recente-
mente em Pequim, o Secre-
tário de Estado George
Shultz encontrou as rela-

ções sino-norte-amerieanas em es-
tado de calmaria, com a amizade
entre os dois paises encalhada na
dura realidade.

O problema vai além da incom-
patibilidade básica dos dois siste-
mas, passando para as diferenças
que separam o mundo em desenvol-
vimento (do qual a China e o maior
pais) e as nações industrializadas.
Isto tornou-se evidente na disputa
surgida há pouco tempo sobre as
limitações norte-americanas às im-
portações de produtos têxteis chi-
neses.

A apresentação dos Estados
Unidos como superpotência hege-
monica igual á União Soviética tem
sido discretamente reduzida pelos
chineses nos últimos tempos, em
decorrência das queixas do Subse-
cretário de Estado. John Holdridge,
nas quais afirmava que os norte-
americanos "esperavam dos chine-
ses algo melhor do que serem con-'
fundidos com os soviéticos como
causadores de todos os problemas
mundiais". Mas a cooperação estra-
tégica, incentivada pela invasão so-
viética do Afeganistão, abriu cami-
nho para interesses mais pragmáti-
cos em Pequim.

¦
A decisão chinesa de buscar li-

gações mais estreitas com o Tercei-
ro Mundo refletiu em parte o desen-
canto do país em nao estar recebeu-
do da tecnologia e capital norte-
americanos tanto quanto havia es-
perado. A recente viagem do Pri-
meiro-Ministro Zhao Ziyang por on-
ze países africanos pretendia apre-
sentar a China como defensora e
aliada dos paises em desenvolvi-

- mento.
Ao reiniciar consultas com a

União Soviética. Pequim demons-
trou seu ponto de vista de que um
relacionamento muito estreito com
Washington não havia produzido
vantagens suficientes.

"Nâo acho que os chineses este-
jam ciando menos importância às
relações com Estados Unidos: eles
jâ tornaram claro seu desejo de
continuar com este relacionamen-
to", explicou um diplomata ociden-
tal. observando os termos do comu-
nicado conjunto dos dois países so-
bre Formosa, datado de agosto do
ano passado.

A cautelosa linguagem desse co-
municado compromete Washing-
ton, segundo o ponto de vista chi-
nès, a reduzir, ate acabar, as vendas

de material bélico ao regime nacio-
nalista de Formosa, apesar do des-
contentamento de Pequim quanto
à imprecisão na fixação dos prazos.
Mesmo assim, a subsequente redu-
ção do tom retórico sobre a questão
indica a disposição dos chineses
para chegar a um acordo.

Mas o controle de Washington
sobre a transferência de tecnologia
tem sido motivo de constantes
queixas. Um membro do governo
chinês chegou a comparar o com-
portamento norte-americano a"muita trovoada e pouca chuva".
Recentemente. Pequim abandonou
as reclamações gerais e passou a
exigências especificas. Para manter
seu esforço de industrialização, a
China precisa de tecnologia e capi-
tal numa escala impossível de ex-
cluir os Estados Unidos.

O desenvolvimento das reservas
de petróleo submarino da China
pode exigir até 20 bilhões cie dóla-
res. A Atlantic Richfield Company
ja começou a perfurar poços, e 15
outras empresas de petróleo norte-
americanas estão entre as 33 firmas
ocidentais que apresentaram pro-
postas para exploração.

A China também convidou os
norte-americanos a fornecerem
equipamento para minas de carvão
a ceu aberto e construção de hi-
droeletricas. Pequim deseja ainda
23 estações terrestres para comuni-
cações através de satélites e 14
grandes computadores para slias
universidades.

Ameaças de buscar esta tecnolo-
gia em outras partes dó mundo
têm-se materializado em casos iso-
lados, como na questão da usina
nuclear planejada para, Guandg-
dong. A recusa do Governo Reagan
em permitir a exportação de tecno-
logia nuclear nâo deixou a Pequim
outra alternativa senão voltar-se
para os fornecedores ingleses e
franceses.

A limitação imposta por Wa-
sliington ãs importações de produ-
tos têxteis chineses irritou Pequim,
em parte porque seu regime tende a
suspeitar de discriminações, espe-
cialmente porque Formosa (consi-
derada uma província renegariai ja
conquistou uma parcela maior do
mercado norte-americano.

Ironicamente, está manifesta-
çào de descontentamento e uma
prova da saúde geral do comércio
entre China e Estados Unidos, cal-
culado em 5.3 bilhões de dólares em
1982. Esta quantia foi um pouco
inferior à de 1981, porque Pequim
cortou algumas de suas importa-
çoes.

Enquanto isso, a China reduziu
seu déficit comercial com os Esta-
dos Unidos em mais de um terço,
demonstrando como o mercado
norte-americano se tornou lucrati-
vo para seus produtos.

Hã problemas menores, como a
deserção do astro do tênis Hu Na,
que os chineses consideram uma
acusação politicamente incômoda
a seu sistema. Realmente, as defec-
ções entre os 10 mil chineses que
atualmente estudam nos Estados
Unidos têm sido relativamente
poucas.

Outros fatores sobre os quais os
Estados Unidos nào têm controle
contribuem para a irritação chine-
sa. Pequim, sempre amável nas ne-
gociaçòes. também é mestre em
aproveitar a culpa do parceiro, su-
gerindo que deveria fazer mais para
salvar o relacionamento. Alguns
funcionários do Governo chinês pe-
dem aos empresários norte-
americanos que façam pressões em
Washington para reduzir os contro-
les sobre as exportações de tecnolo-
gia ou as importações de produtos
têxteis. Boa parte dessa atitude,
pelo menos, é simples represen-
taçao.

Além disso, o Partido Comunis-
ta e o Governo estào discutindo
secretamente se os benefícios da
política de portas abertas compen-
sam os riscos da contaminação bur-
guesa ocidental. Criticas feitas aos
Estados Unidos por Deng Xiaoping
e outros dirigentes reformistas pa-
recém destinadas em parte a apla-
car seus críticos internos, apesar de
não se saber até que ponto esta
oposição e seria.

"Os Estados Unidos sào um ex-
celente bode expiatório para os per-
dedores no processo de reforma",
comenta um diplomata ocidental.
Os interesses chineses e norte-
americanos ainda se sobrepõem na
contenção do aventureirismo sovie-
tico e outras questões internacio-
nais. mas a China nào se sente
compelida a atuar numa escala de
objetivos comuns.

Especialistas em assuntos chi-
neses acreditam que os americanos
deverão sempre ouvir, com simpa-
tia mas também criticamente, a
ladainha de queixas chinesas, sem
manifestar sua nostalgia pelos dias
melhores do passado. Se as inevita-
veis irritações forem mantidas den-
tro de seu devido contexto, os dois
lados poderão se concentrar na
questào de para onde estào indo as
relações entre China e Estados Uni-
dos, em vez de pensar onde elas
estiveram.

O passado e o
presente na Igreja

om

A 
Historia não se repete: ela e cons-
truída pelo homem, que é livre.
Contudo, é mestra, e preciosos sao

seus ensinamentos.
Muito útil aos cristãos contemporá-

neos. vivendo em meio a turbulências,
ao sentir-se desnorteados, relembrar
dois períodos que ajudam na compreen-
são aos problemas atuais. E, assim, re-
duzir às suas verdadeiras dimensões as
dificuldades eclesiais de nossos dias.

No Natal de 1969. o atual Prefeito da
Sagrada Congregação da Doutrina da
Fé, Cardeal Joseph Ratzinger, pronun-
ciou uma erudita conferência. Nela, in-
terroga o futuro e busca, no passado,
explicações para o presente. Seu estudo
se aplica à nossa realidade e merece
uma reflexão dos fiéis sobre a similitude
entre a conjuntura hodierna e o ilumi-
nismo, além do modernismo, correntes
de pensamento que exerceram profunda
influência nos inícios dos séculos XVIII
e XX.

Ao morrer Pio. VI. prisioneiro em
Valence, França, raptado em decorren-
cia da Revolução Francesa, um dos diri-
gentes da Republica esperava que fica-
ria sem sucessor o Trono de Pedro: o
fim, portanto, do Papado. A situação
religiosa era semelhante, em vários as-
pectos, à nossa. Diz Ratzinger: "O ilumi-
nismo tinha seu movimento episcopal
em oposição a um centralismo unilate-
ral de Roma. Queria salientar a impor-
táncia dos bispos. Ele tinha seus compo-
nentes democráticos. (...) Exige-se a cli-
minação do celibato" (Fé c Futuro, pag.
70).

Lembro ainda que o Sínodo de Pis-
tóia. Itália, reunido em 1786, com 234
bispos e condenado por Pio VI em 1794,
propugna por teses iguais a certas cor-
rentes teológicas em voga no momento.

A analogia com aquela época, na
Alemanha, está resumida na seguinte
citação: "O sacerdote deveria ser, sobre-
tudo. assistente social e servir à constru-
ção de uma sociedade racional, purifica-
da de irracionalismos" (idem, pág. 72).

Poderia multiplicar os exemplos.
Para simples referência, é o suficiente.

A crise do modernismo perdura,
apesar do rude golpe aplicado por Pio X,
com a Enciclica Pascendi, de 8 de setem-
bro de 1907. O nome •'modernismo" en-
cobre uma variedade de proposições,
cujas raízes mergulham no liberalismo
do século XIX. Incluía o conceito de'•Igreja" em relação à ordem política e
social; a renovação da teologia e exege-
se; o tipo de inserção da pastoral no
mundo; a atualização das instituições
eclesiásticas. Ao lado de aspectos posi ti-
vos, essa corrente de pensamento, con-
denada pela Santa Sé, induzia ao esva-
ziamento do conteúdo da mesma Fe.
Predomina a ambigüidade, como hoje.
Na França, as conseqüências foram de-
sastrosas, de modo particular, para o
clero jovem.

No modernismo, havia o que vemos
atualmente: a pretensão de permanecei*
na comunidade eclesial, com a esperan-
ça de reformá-la, a partir do interior.
Essa expectativa terminou com a Pas-
cendi e quase todos se submeteram.

A afirmação de que. atualmente, ha
fatores novos que anulam qualquer
comparação histórica vem apenas cor-
roborar as semelhanças. Eles também
diziam o mesmo.

Eugênio de Araújo Sales
ardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro

Estas rápidas alusões a fatos de on-
tem são importantes. Eles fortificam a
certeza dos fiéis na perenidade da Igreja
e os conduzem na busca de remédios
que ajudem a superar as dificuldades
hodiernas.

O brilho e o vigor da vida religiosa.
em muitos países; a pregação da Pala-
vra de Deus em todos os quadrantes da
terra; a força moral, impar na Humani-
dade, dos últimos Romanos Pontífices;
a ação visível do Espírito Santo, através
do Concilio Vaticano II geram ilimitada
confiança, dando-nos a serenidade que
tem seu fundamento na promessa do
Redentor.

Entre nós. há um elemento de gran-
de valia para nos assistir. Além de seus
pronunciamentos durante a viagem ao
Brasil, o Santo Padre traçou, para nós,
um roteiro seguro. Deu diretrizes claras
que. obedecidas, nos guiam tranqüila-
mente, através das agitações do mo-
mento.

Após receber os bispos do Brasil em
visita ad limina, falando com cada um,
ouvindo a todos, colhendo informações
e registrando impressões, João Pauío II
enviou-lhes uma carta pessoal, com da-
ta de 10 de dezembro de 1980. Nela.
enfatiza com vigor a missão essencial-
mente religiosa da Igreja: "Através de
minha viagem ao Brasil, eu quis reafir-
mar a convicção primeira, profunda-
mente enraizada em meu espirito, de
que a Igreja é portadora de uma missão
essencialmente religiosa. E cumprir essa
missão e seu dever prioritário".

O outro ensinamento que nos deve
nortear é a obra de Cristo, instituição de
salvação, ter por encargo dar testemu-
nho de Fe. Nenhuma contingência histó-
rica a exime dessa responsabilidade:'•(...) A Igreja perderia sua identidade
mais profunda — e, com a identidade, a
sua credibilidade e a sua eficácia verda-
deira em todos os campos — se sua
legítima atenção ãs questões sociais a
distraísse daquela missão essencialmen-
te religiosa que não é primordialmente a
construção de um mundo perfeito, mas
a edificação do Reino, que começa aqui,
para manifestar-se plenamente na paru-sia". Muitas outras instâncias têm o
objetivo, o dever e a capacidade de
promover o bem-estar social e a justiça.
Nenhuma urgência pode dispensar os
Pastores, mesmo temporariamente, da
tarefa que é sua, a qual tem direito de
exigir-lhes os homens de hoje: "A Igreja
cometeria uma traição ao homem se,
com as melhores intenções, lhe ofereces-
se bem-estar social mas lhe sonegasse
ou lhe desse escassamente aquilo a que
mais aspira (por vezes, até, sem o perce-
ben. aquilo a que tem direito, que espe-
ra da Igreja e que só ela lhe pode dar"
(Carta de João Paulo II aos Bispos do
Brasil).

Assim, quando alguém se sente con-
fuso e atordoado, lembre-se das lições
da História. As dificuldades também
existiram ontem e foram vencidas. Além
disso, o Sucessor de Pedro nos faz ver
claro o caminho certo. Dependerá ape-
nas de nós mesmos permanecer nele e
superar os problemas, com a graça di-
vina.

O Santo Padre quer a prática reli-
giosa comprometida com a realidade,
mas determina que a inserção no mundo
seja baseada Única e exclusivamente na
Fé. Somente assim, construiremos o
Reino de Deus.

A Máquina Humana
Num único livro, todas as descobertas da ciência

que regem seu corpo, sua saúde e sua vida.
Editado pelo Dr. Chnstiaan Barnard — o cirurgião

mais famoso do nosso século — com a colaboração de
doze autoridades médicas de renome mundial. A Máquina
Humana e uma obra imprescindível em sua biblioteca.

Trata-se ae uma enciclopédia condensada e atual..
escrita em linguagem simples e envolvente, cujo enfoque,
absolutamente medito e esclarecedor, estabelece
comparações do corpo humano, etapa por etapa, com uma
maquina que você conhece bem: seu próprio automóvel.

Com esta abordagem original. A Maquina Humana
vem conquistando milhões de leitores na Europa. Estados
Unidos e Oriente. São pessoas, como você. interessadas
numa vida melhor, mais longa e mais saudável.

Fartamente ilustrada e didática. A Maquina Humana
facilita a você a consulta dos assuntos desejados, pelas
referências existentes no alto de cada pagina.

EDITORA JB LTDA
SISTEMA JORNAL IX) BRASIL

Não perca tempo. Peça ainda hoje um exemplar de
A Maquina Humana e ganhe um desconto de
CrS 1.500.00. Ao invés de CrS 9.100.00 você paqa apenas
CrS 7.600.00. Ou em 3 parcelas mensais de CrS 2.980.00

Faça seu pedido noje mesmo!
Afinal, nada e mais importante que o seu corpo, sua

vida e a saúde de sua família.

Com capa dura gravada a ouro e sobrecapa colorida
í papel couchè plastificada, a obra explana os temas em

todas as suas minúcias, com fotos e ilustrações altamente,
plicativas. Formato: 23x30cm

A venda lambem nas principais livrarias.
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Assessor da Riotur diz que
houve 2 listas de jurados .¦;.::;_>'-. 'sa-.- -v-iíí::5.:.>-.-..V»e.-:

RooÃrio Rot. •
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:•';!"'•'<.::¦: >¦¦''"! •>.. ;'< .-., ¦ ¦¦'-¦ r; *>„ ¦'¦&'¦¦A' -'i. .. '.;:

O advogado Adolfo Konder Homem
de Carvalho, que indicou os nomes dos
jurados para os desfiles das escolas de
samba dos Grupos I-A e I-B e os Instruiu,
confirmou que "foi feito novo sorteio do
júri na noite de sábado". Segundo ele, o
sorteio "foi motivado pela divulgação an-
tecipada pela televisão dos nomes de ai-
guns jurados anteriormente escolhidos".
Na nova lista, alguns nomes foram repe-
tidos.

Ele confirmou que a indicação do
jurado do quesito Alegorias e Adereços,
José Messias Neiva, foi sua: "ele era um
nome que estava em ascençào entre os
artistas plásticos e as indicações que me
foram dadas por pessoas de confiança
eram de que tinha condições de fazer um
bom julgamento".

— É um artista de crescente fama,
especialista em anjos que, no entanto,
deu notas muito estranhas pelo que estão
dizendo. Mas com isso não quero fazer
imputação" — disse.

As substituições foram feitas antes do
sorteio realizado no sábado "pelos mais
diversos motivos". O advogado — que
disse nâo ser "um coordenador" mas "um
assessor do presidente da Riotur sem
qualquer vantagem, já que nào sou fun-
cionário" — contou que "três atrizes da
TV-Globo que foram por mim escolhidas
para compor o corpo de jurados acaba-
ram substituídas". Ele admitiu que elas
pudessem "ter preferências". Estas artis-

tas, "todas convidadas pelo Dr. Luiz Dale
(presidente da Riotur) para assistir ao
desfile, sâo Angela Leal, Suely Franco e
Beatriz Lyra."

Escolhemos os jurados sempre vi-
sando o seu curriculum e este ano, por
exemplo, tivemos jurados com até 11 titu-
los da maior respeitabilidade intelectual.
Trocamos uns, como Carlos Machado e
Bené Nunes, por problemas de saúde e
outros pelos mais diferentes motivos nun-
ca por modernidade.

Olhe, garanto que houve todo o inte-
resse do Dr Dale em que o júri fosse
isento, tanto que na preleção de domingo,
no Sol e Mar, lembramos a todos que, se
tivessem preferências, delas deveriam se
livrar porque naquele dia eram "eente-
lhas de Deus" — disse.

Desde outubro, cerca de 150 nomes
foram estudados para que a Riotur che-
gasse à lista definitiva e dela os jurados
fossem escolhidos por sorteio. Adolfo
Konder Informou também que. além dele
e dos presidentes ria Riotur, Coronel Uze-
da (que se demitiu uma semana antes do
carnaval) e Luiz Dale (que assumiu) nin-
guém mais participou da escolha dos no-
mes. E que do sorteio nem ele participou.

Apenas convidei uns jurados, esco-
lhi outros e recebi indicações dos restan-
tes para que todos fossem submetidos à
apreciação da presidência. E isto foi feito
criteriosamente — completou.
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Mair, de camisa estampada,e toda a diretoria querem mostrar hoje toda a garra da Caprichosos dê PilaresLight diz que aglomeração
explica blecaute no desfile Campeões desfilam hoje na Sapucaí

Em nota de cinco parágrafos, a Light
esclareceu ontem que o rompimento de
um cabo foi que causou a interrupção do
fornecimento de energia elétrica ã Rua
Marquês de Sapucaí durante o desfile das
escolas de samba do Grupo 1-A. A nota
acrescenta que o defeito poderia ter sido
corrigido em cinco minutos "náo fossem
as dificuldades encontradas para desloca-
mento do técnicos até às chaves, nas
proximidades do local do desfile".

O gerente de comunicação social da
Light, Waldemar Barros Filho, explicou
que além do intenso movimento na pista,
os carros alegóricos das escolas, os pró-
prios sambistas e congestionamentos de
trânsito nas ruas próximas dos locais do
desfile impediram que os técnicos resol-
vessem o problema sem demora.

A nota
"A Light instalou na Rua Marquês de

Sapucaí, para o desfile das Escolas de
Samba, no carnaval deste ano, 3 mil KVa
de energia adicional, representados por
dez bancos de 300 KVa cada um com três
transformadores de 100 kVA.

Na montagem desse equipamento fo-
ram utilizados 7 mil 260 metros de cabos,
entre alta e baixa tensão, com o emprego
de 40 postes e um total de 3 mil 731
homens>nora de trabalho.

F->i assim preparado um sistema
completo para prover a iluminação da
área, sendo a energia elétrica garantida
por seis alimentadores com um cabo nor-
mal em funcionamento e dois na reserva,
para cada conjunto.

Na noite de domingo, dia 13. quando
as Escolas desfilavam, ocorreu o rompi-
mento do cabo normal, que poderia ser
corrigido em apenas cinco minutos, nâo
fossem as dificuldades encontradas para
deslocamento dos técnicos até as chaves,
nas proximidades do local do desfile, de-
vido à natural e intensa aglomeração de
pessoas e ao congestionamento do transi-
to durante o carnaval.

Dessa forma, a substituição do cabo
demorou 35 minutos, acrescidos de mais
15 minutos para aquecimento cias lâmpa-
das de mercúrio".

O gerente de comunicação social da
Light, Waldemar Barros Filho, neg^u on-
tem que o sistema de energia elétrica do
Rio de Janeiro seja "o mais deficiente dos
sistemas elétricos metropolitanos brasi-
leiros" como afirmou José Marcondes Bri-
to Carvalho, diretor da Eletrobrás em
palestra reservada. Não desmentiu, po-
rém, que nos dias de muito calor, quando
milhares de aparelhos de ar refrigerado
sáo ligados, transformadores malconser-
vados "com fadiga", possam causar pane
no sistema.

— Temos o sistema network, o mais
moderno, em que há um cinturão de ener-
gia, com energia entrando por duas dire-
ções — disse Waldemar Barros Filho —
mas o sistema tem várias gradaçóes de
confiabilidade. Se diminuírem os investi-
mentos para a área do Rio, a confiabilida-
de cai.

"Brado de alerta"

Waldemar interpretou a afirmação do
diretor da Eletrobrás "como um brado de
alerta para a questão dos investimentos
na regiào Sudeste, porque quem não cho-
ra não mama e a continuar esse ritmo de
investimentos, haveria paulatinamente
uma degradação do sistema de energia
elétrica do Rio e São Paulo".

— Grande parte da energia da Light
vem do sistema de Furnas. Só 25 a 30Cr. da
energia que a Light distribui são gerados
pela própria Light. No Estado do Rio 1/3 é
da Light, o restante é da Companhia
Estadual de Energia do Rio de Janeiro —
Cerj — acrescentou Waldemar Barros
Filho.

Segundo explicações do gerente de
comunicação da Light, a Zona Sul da
cidade é mais bem servida de energia
elétrica do que a Zona Norte. Em Copaca-
bana o sistema é todo subterrâneo, "com
alto grau de confiabilidade", mas no su-
búrbio o sistema é aéreo, "mais barato,
mas com menos confiabilidade porque se
um caminhão bate num poste e derruba a
fiação, o lugar fica sem luz. Em compensa-
ção, o sistema subterrâneo é 10 vezes
mais caro", concluiu.

Leia editorial "Sol Curto"
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Mina do Andar aí
ganha desfile de
blocos do 1-A

Pela primeira vez em seus vinte anos de existèn-
cia, o Bloco de Enredo Ffor da Mina do Andarai
venceu o desfile dos Blocos de Enredo do Grupo 1-A.
Em segundo lugar ficou o Unidos da Vila Kennedy e
em terceiro o Quem Fala de Nós Não Sabe o Que diz.
O desfile foi sábado, na Marquês de Sapucai.

Ontem, no Pavilhão de São Cristóvão, foi feita a
apuração dos 12 grupos de blocas de enredo, e cinco
de empolgaçào, que desfilaram em vários pontas da
cidade. Hoje, os primeiros colocados de cada grupo
participarão do Desfile dos Campeões, na Marquês de
Sapucai.

No Gmpo 1-B, o campeão foi o Bloco de Enredo
Unidos de Sào Cristóvão. Em segundo lugar ficou o
Unidos do Jardim Botânico e cm terceiro o Boêmios
do Andarai. O desfile f i realizado também no sábado,
na Avenida Rio Branco.

Mocidade do Lins venceu o desfile do Grupo 2-A,
sábado, na Avenida 28 de Setembro, com notas máxi-
mas dadas por todos os julgadores, ficando Imperial
de Lucas em segundo lugar e Sai Como Pode em
terceiro. No Grupo 2-B, o vencedor foi o Bloco do
China, de Caxias.

Império do Gramacho venceu o Grupo 3-A, com
Gavião de Braz de Pina em segundo e Arrastão de Sáo
João em terceiro. O Grupo 3-B foi vencido por Dragão
de Nilópolis. O segundo lugar ficou para Dragão de
Câmara e o terceiro para Amizade de Água Branca.

Entre os blocos de empolgaçào, Grilo de Bangu
venceu o Gmpo A-l, com Fala Meu Louro em segundo
e Eles Que Digam em terceiro. No grupo A-2 o
campeão foi Pena Vermelha de Madureira. ficando
Furão de Olaria em segundo e Caracol de Copacaba-
na em terceiro.

Autores reclamam
do ECAD com "show"
na Cinelândia

No inicio, o Grupo Show de Capoeira, que nâo se
preocupava com direito autoral, arrecadando in loco
seu dinheiro, fazia mais sucesso na Cinelândia que a
manifestação da Comissão Nacional dos Composito-
res. Mas, quando às 17h30min oito caixas de som
foram ligadas nas escadarias do Palácio Pedro Emes-
to, uma pequena multidão aglomerou-se para escutar
as queixas e acusações dos compositores.

Com seus contracheques na mão, eles comprova-
vam, na maioria dos casos, receitas de apenas CrS 200
por um mès de direito autoral, bem menos que CrS 5
mil, a contribLiição diária que recebe da platéia em
praça pfo>lica o Branca, o mestre de capoeira.

"Caso de policia"
O presidente da Comissão Nacional de Composi-

tores, Benedito Barbosa, um mulato de l,80m. sam-
bista com corpo de policia especial, controlava sua
indignação contra o ECAD iEscritório Central de
Arrecadação e Distribuição), órgão encarregado de
distribuir e arrecadar o direito autoral: "É um caso de
policia", definiu.

No Informativo do mès de janeiro da ECAD, havia
erros de soma no cálculo do total de execuções e
Anísio Pessanha, um compositor de 53 anos, fez
acusações serias:

— Eu sou um ex-inspetor de carnaval da ECAD e
professor aprosentado. A arrecadação de 1982 foi de
cerca de CrS 600 milhões, mas só foram distribuídos
CrS 178.211.582. sendo que disso o compositor recebeu
CrS 93.166.000. O resto foi dividido entre editor, sube-
ditor, produtor, interprete e músicos. O restante dos
CrS 600 milhões o ECAD náo explica, assim como nao
publica os seus balancetes ha quatro anos — afirmou
Anísio. Segundo ele isto e um desrespeito à lei
5 988 73.

Outro dado que preocupou os compositores pre-
sentes à manifestação é de que. entre os 30 mil
compositores cadastrados no ECAD, apenas 11 mil
661 recebem direito autoral. Anísio Pessanha recebeu
CrS 239 no mês de janeiro; Jose Cláudio teve CrS
264,12 de rendimento em setembro de 82 e Frank Gau,
outro compositor, recebeu CrS 1.472. "Ué bicho, isso
não da nem pra almoçar", disse Frank ao explicar por
que náo foi receber o dinheiro.

Olha a Beija-Flor ai minha gente. O
grito do compositor e puxador do sam-
ba-enredo, Negülnho da Beija-Flor, será "
ouvido hoje. novamente, na Marquês de
Sapucai. A partir das 20 horas, o melhor
do carnaval carioca será revivido no
Desfile dos Campeões, quando se apre-
sentarão os blocos e as escolas de samba
vencedores em seus grupos.

O Desfile dos Campeies será aberto
pelo Unidos da Vila Kennedy, bloco vi-
ce-campeào do Grupo 1-A. As escolas de
samba desfilarão por último e. este ano,
com uma novidade: a presença da Capri-
chosos de Pilares que, por ter sido consi-
derada hors concours no domingo, pode-
rá mostrar ao publico o seu carnaval,
desta vez com a luz acesa.

Caprichosos
Dizem que quando uma escola pisa a

avenida iluminada, coisa nenhuma nes-
te mundo é capaz de detê-la. A Capricho-
sos de Pilares provou que e verdade. O
escuro (ou a "falha técnica") que sur-
preendeu a todos na Marquês de Sapu-
cai durante meia hora após sua entrada,
recompensou a Caprichosos através da
mais significativa das solidariedades: a
popular: "Quando ouvi aquele povo to-
do incentivando a.gente, acendendo ve-
las nas arquibancadas, gritando "já ga-
nhou", dando a maior força, a emoção
me dominou inteira. E foi esta emoção
que nào deixou a escola parar ou vacilar.
A Caprichosos seguiu em frente e
cumpriu sua missão".

A passista Jandira, ao recordar o deli-
cado momento em que a avenida escure-
ceu no domingo, reviveu a emoção da
hora do desfile. Como ela, os integrantes
da escola reunidos ontem na quadra de
Pilares também estavam felizes. O presi-
dente da Caprichosos. Mayr. simpático,
seguro e tranqüilo, foi definitivo: "Na
hora em que a luz apagou fiquei barati-
nado. Mas em nenhum momento pensei
em parar. Porque escola, minha filha.
escola não pára no meio da avenida por
nada neste mundo. A única coisa que
impede uma escola de vencer uma ave-
nida inteira é o temporal, porque destroi
tudo. Ou. então, o carro de som, ou a
bateria. Fora isso, a escola é incontrola-
vel. náo existe obstáculo para ela".

.Rodeando o presidente, Ricardo (di-
retor de bateria). Luis Lampião. Ataide
(ala de compositores). Jorge Mourisco.
Ubirajara, Ratinha, e Audir Antunes (di-
retor social, presidente da ala de compo-
sitores e, segundo sua definição "varre-
dor, crooner, tudo que for preciso fa-
zer"). Na opinião de Audir Antunes, o
desfile de hoje "nâo é prêmio de consola-
çâo, pois a Pilares tinha condições de
superar o problema da falta de luz. Ouvi
gente dizendo que a escola devia ter
parado, mas só o que pode parar uma
escola é o carro de som pifado, ja que ele

e o maior veiculo para n comunicação do
som. No fundo, o que aconteceu foi posi-
tivo. Ano que vem a escola vai sair com
mais experiência."

O presidente Mayr (que também sai
na Portela), acredita que no desfile de
hoje "a vibração será a mesma, a garra
lambem. Vamos mostrar que temos con-
diçôes de desfilar para ficar entre as
grandes escolas. A moral do pessoal está
ótima. Mas, às vezes, e difícil explicar
esse negócio de hors-concours, Sambls-
ta náo quer saber de hors-concours." E
concluiu: "Pelo que sei, a Light sô forne-
ceu a energia, a iluminação foi feita por
uma firma, que nao pode ser propagan-
deada, mas que foi a equipe da Phiiips.
Se ficar provado que houve falha desta
firma, vamos entrar com processo de
perdas e danos", disse o presidente, en-
quanto, no campo de futebol da sede de
Pilares, os passistas que hoje desfilarão,
faziam seu "aquecimento" jogando uma
pelada.

Desceu para subir
Triste de Quem Leva a Vida á Serio.

Acaba Num Cemitério Trabalhando de
Coveiro, o carro com quatro orixás, or-
gulhosamente puxado pelo menino Zé
Carlos, estava ontem do lado de fora da
escola que, hoje, novamente desce o
morro para brilhar na Sapucaí.

Roberto dos Santos (vice-presidente
de divulgaçáoi, Lourival Pereira (vice-
diretor social) e Hilário Batista (presi-
dente do conselho fiscal da escola), to-
dos integrantes da Unidos de Sao Car-
los. estavam alegres e confiantes, e nao
deixaram de mencionar o acerto da pre-

> visão publicada na edição de quarta-
feira do JORNAL DO BRASIL: "No ano - -
que vem o morro vai descer. So que
provavelmente no domingo".

"Temos todos os motivos para estar-
mos alegres. Vamos desfilar animados,
confiantes. A gente agora não desce
mais (para o IB). Descer, só do morro. E
pra disputar o título. No dia em que a
São Carlos for campeã, ninguém segura
mais a gente", concluíram os três.

A partir das 20h de hoje, os campeões
do Carnaval de 83 estarão de volta à
Marquês de Sapucai. Pela ordem, desfi-
larào:

— Unidos de Vila Kennedy, bloco vice-
campeão do grupo 1-A

— Flor da Mina do Andarai, bloco
campeão do grupo 1-A

— Caprichosos de Pilares (hors con-
eours), escola de samba do gnipo 1-A

— Império da Tijuca, escola vice-
campeã do grupo 1-B

— Unidos de Sào Carlos, escola cam-
peà do grupo 1-B

— Portela, vice-campeã do grupo 1-A
— Beija-Flor. campeà do grupo 1-A

Ül

Cambistas continuam a operar
A venda de ingressos para o Desfile

dos Campeões, hoje à noite, na Avenida
Marquês de Sapucai, foi tranqüila. Não
houve as filas e confusões da compra de
bilhetes para o desfile principal de do-
mingo de carnaval. No entanto, se a
venda foi mais calma, isto não quer dizer
que foi mais organizada. A frente das
bilheterias do Campo de Sáo Cristóvão,
local da venda, foi ontem invadida pelos
cambistas.

Apesar dos ingressos para todos seto-
res custarem o mesmo preço — CrS 1 mil
— desde ontem cedo só estavam disponi-
veis nas bilheterias ingressos para seto-
res localizados no início ou no fim da
avenida, ou seja, mal localizados. Nas
mãos dos cambistas era fácil achar in-
gressos para os setores melhores, como o
13, o 14, ou o 15, localizados no meio da
avenida, vendidos inicialmente por CrS 2
mil. Mas o pouco movimento fez com
que os preços baixassem para CrS 1 mil e
500.

Cambistas
O aglomerado formado na frente das

bilheterias nâo era de compradores que-
rendo ver o desfile. Eram os cambistas
trabalhando a vontade. Como náo havia
muita gente comprando, eles chegavam
a incomodar quem se aproximava. Hou-
ve até discussões entre cambistas, pois
alguns reclamavam que "era preciso res-
peitar quem havia abordado primeiro o
cliente".

Muita gente c.mprou ingressos com
eles. Dona Nadir Rodrigues, uma senho-

ra doente, de 64 anos, nao dava bola
para eles". Ela nunca foi ao desfile e
conseguiu com sua filha os mil cruzeiros
do ingresso.

Eu moro com a minha filha Ia em
Del Castilho e minhas amigas todas di-
zem que o desfile é muito bonito, que é
bacana, "vè se você vai". E eu resolvi ir.
Pensei em ir na Riotur e arranjar um
bilhete, mas nem sei onde é essa tal de
Riotur. Ai minha filha deu o dinheiro.
Primeiro nâo queria dar, dizia que era
luxo, bobagem, mas acabou dando.

Dona Nadir saiu cedo de casa para
comprar seu ingresso. Coloca seu melhor
vestido, estampado de azul. mas só con-
seguiu nas bilheterias ingresso para o
setor 19. Ficou então o resto do dia
tentando trocar por um do setor 17. um
pouco mais para o meio da avenida, sem
conseguir.

Olha, eu paguei mil cruzeiros num
bilhete do setor 19. mas dizem que as
escolas já chegam Ia cansadas, desorga-
nizadas. Ali na bilheteria so vendem
agora ingressos para os setores 5 e 19.
Acho que tem marmelada, porque na
máo de cambista tem setor melhor, so
que a CrS 1 mil 500.

Dona Nadir nâo tinha os CrS 500 para
pagar a diferença, mas disse que vai
assistir ao desfile no setor 19 mesmo. Na
época em que o desfile era na Avenida
Presidente Vargas. Dona Nadir disse
que assistia de graça.

Mas já esqueci até como é que é.
Olha. estou no fim da vida. quero ver
coisas bonitas. Preciso mesmo é me di-
vertir
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O Tempo do Lazer
As informações sào fornecidas por Instituto dc Meteorolo-

Ria. Salva-mar, Associação de Surfe do Arpoador, late Clube
do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Vòo livre, VIVA. a
Revista da Corrida, Centro de Excursionistas do Rm de Janeiro.
Camping Clube do Brasil e Aquacenter. Coordenação de Oscar
Valporto, ilustrações de Bruno Liberati. Susestoes e reclama-
ções pelo telefone 264-4422, ramais 411. 412 e 413
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RECREIO DOS
BANDEIRANTES

A previsão para hoje no Rio e em Niterói é de
tempo parcialmente nublado a nublado com pos-
síveis pancadas de chuvas no fim do período,
principalmente nas zonas serranas e do Vale do
Paraíba. Temperatura estável declinando no de-
correr do período, entre a máxima de 39.0 em
Realengo e a minima de 22.3 no Alto da Boa Vista,
registradas ontem. Os ventos estáo de Noroeste a
Sudoeste fracos a moderados com rajadas ocasío-
nais. No litoral do Estado o tempo ficara bom
passando a instável no final do período com ceu
meio encoberto.

Os mapas do tempo em todo o pais estão na pagina U
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Praia
Ó mar calmo com

águas mornas e pe-
quenas ondas, além
do forte calor, são
um convite e a me-
lhor dica de lazer pa-
ra os cariocas e os
fluminenses. Em to-
do o litoral do Esta-
do as praias estão
com mar calmo e ba-
nho liberado, garan-
tia de que todas es-
tarâo superlotadas
neste final de sema-
na. (Salvamar e Iate
Clube do Rioi

€*> \

A água
O mar em todas as

praias cariocas está
com águas, a 23
graus — mornas — e
com correntes de
Sul para Leste sem
oferecer perigo aos
banhistas. Ao Norte
do Estado, as águas
estão um pouco
mais frias — 20 graus— e ao Sul, em An-
gra dos Reis, a tem-
peratura da água é
de 23 graus. No lito-
ral fluminense as
correntes estáo de
Nordeste e fracas.
(Salvamar e Iate
Clube do Rio)

5m
Surfe ;

O mar continua
fraco e calmo, com
ondas pequenas que
nào ajudam aos sur-
listas. Mas para
quem é insistente a
opçáo é a praia no
meio da Barra da Ti-
jucá ou ainda a
Praia do Pepino, em
Sâo Conrado. Fora
do Rio, as condições
estão melhores em
Saquarema onde há
ondas de l,5m. (As-
sociaçào de Surfe do
Arpoador)

Windsurfe
Os ventos favorá-

veis à prática do
windsurfe sâo um
bom convite aos
windsurfistas que
devem procurar, no
Rio, a Lagoa de Ma-
rapendi, o Farol da
Barra e a Praia da
Urca. Fora do Rio,
no norte do Estado,
as melhores opções
sâo a Lagoa de Ara-
ruama, principal-
mente com ventos
de Nordeste, e as
praias de Búzios.
(Associação Brasi-
leira de Pranchas a
Vela).

Vela
Os ventos de Nor-

deste, o mar calmo e
o bom tempo sâo
aliados dos velejado-
res e garantem boas
condições para o es-
porte em todo o lito-
ral fluminense. Ven-
tos de até 15 nós —
fracos a moderados
— e uma visibilidade
de até 20 Km facili-
tam os velejadores
que podem procu-
rar, principalmente,
o Norte do Estado,
em Búzios e Ararua-
ma. (Iate Clube do
Rio de Janeiro)

Caça submarina
Os caçadores de-

vem procurar o lito-
ral Sul do Estado, na
região de Angra dos
Reis, onde as águas
estão quentes e lim-
pidas. Nào devem
esquecer também
que a temporada do
mero — um peixe
que tem até 150 qui-
los —já está acaban-
do e os caçadores de-
vem aproveitar o
tempo que falta. No
Rio e ao Norte do
Estado, as águas um
pouco frias e turvas
nào facilitam ao ca-
çador. (Aquacenter)

w
Vôo livre

Os ventos sáo fa-
voráveis aos voado-
res mas que devem
ficar atentos para
possíveis rajadas va-
riáveis e ocasionais.
Há boas condições
de decolagem na Pe-
dra Bonita, em Sào
Conrado. na Praia
de Charitas, em Ni-
terói, e no Parque da
Cidade, em Pirati-
ninga. Em caso de
teto alto, Petrópolis
também é uma boa
opção para os voa-
dores. (Associação
Brasileira de Vóo
Livre)

Corrida
O sol e o forte ca-

Ior não sáo bons
amigos do corredor
que deve procurar
fazer seu exercício
pela manhã bem ce-
do ou à tardinha e,
de preferência, perto
da orla marítima,
onde a temperatura
é mais amena. Evi-
tar usar agasalhos e
beber bastante líqui-
do para evitar uma
possível desidrata-
çáo também são
boas recomenda-
ções. (VIVA — A Re-
vista da Corrida)

fil
Camping

Devido ao calor
muito intenso, os
campings à beira
das praias e lagoas
sâo as melhores op-
ções para os campis-
tas. Nesta época do
ano. é recomendável
que os campistas te-
riham sempre à mão
remédios contra
mosquitos e outros
insetos que sào co-
muns nas áreas da
orla marítima.
(Camping Clube do
Brasil)

y
Montanhismo
O forte calor tam-

bém é prejudicial
aos montanhistas
que devem acordar
bem cedo para fazer
suas escaladas antes
que o sol esquente
por demais as pe-
dras. Neste final de
semana, uma excur-
sào pela Serra dos
Órgãos, em Petrópo-
lis, é uma boa opção
para boas escaladas.
(Centro Excursionis-
tas do Rio)
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Em qualquer lugar,
Coca-Cola e isso ai!
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No dia de praia boa quem sofre
é homem de terno e gravata

No Arpoador, que agora tem calçadão, o coco gelado foi muito consumido e custava Crê 95

Dia ensolarado, mar calmo e água não muito
fria, perfeito para se aproveitar a praia, fugindo
do calor. Foi isso que muitos fizeram ontem. Mas,
apesar do movimento, quem olhasse do mirante
na Avenida Niemayer para as praias do Leblon e
Ipanema veria que náo era difícil conseguir um
lugar para estender as toalhas, como acontece
nos fins de semana. Estacionar o carro perto,
porém, foi um problema.

Entre llh54min e 12h30min. os relógios digi-
tais, do final do Leblon até a esquina da Avenida
Atlântica com Avenida Princesa Isabel, marca-
ram de 34 a 35 graus, mas as pessoas queriam
aproveitar o sol. Poucas procuraram abrigo nas
palmeiras de Ipanema. No Flamengo, outros
aliaram a praia a uma boa sombra, nas árvores
do Aterro.

Fugindo do calor
O mar com pequenas ondas nâo esteve bom

pa.*a os surfistas. Na areia, o de sempre: muitos
vendedores ambulantes e jogadores de frescobol.
Nas calçadas, o estacionamento de motos e bici-
cletas. alem dos praticantes do cooper que, fiéis
ao esporte, nào se assustaram com o sol. Ao logo
dos canteiros centrais das Avenidas Delfim Mo-
reira e Vieira Souto, havia carros estacionados
irregularmente e até em fila dupla.

O Arpoador foi um dos lugares mais procura-
dos pelos banhistas. Desde a semana passada, a
praia conta com mais uma atração que é o
calçadào da Rua Francisco Bhering, com vários
bancos, mesas de jogos e palmeiras ainda peque-
nas. Nele ficam também muitos ambulantes e
um dos artigos mais consumidos foi o coco verde,
a CrS 95

A brisa fresca que soprou ontem, principal-
mente à tarde, fez com que os termômetros
chegassem no máximo aos 39 graus. Mesmo
assim, ao invés de cafezinho, a "mineral geladi-
nha" foi o recurso usado por quem quis dar uma
parada no trabalho e conversar um pouco nos
bares do Centro da cidade, onde as maiores
vítimas foram os homens de terno e gravata:— As mulheres é que estáo numa boa. É só
botar uma minissaia, sandália e uma blusinha
fresca e sair por ai. Se nos sairmos de bermuda
seremos barrados em todos os lugares — disse
um homem engravatado a um amigo, na porta
do "Frutas Brasileiras", na Rua da Assembléia.
A balconista sorria como quem aprova o privilé-
gio de ser mulher no verão carioca. Quem nào -
estava a trabalho, pôde curtir seu chope ou
cerveja gelados; e as crianças, nas praias, par^*5
quês e praças se fartaram de tomar sucos e '
sorvetes.

O dia não amanheceu ensolarado, mas aos
poucos o sol foi saindo e a tarde foi das mais
bonitas, convidativa a belos passeios. Quem nao
trabalha teve muitas opções de lazer ontem,
entre elas a mais comum entre os cariocas: a
praia. Até as 14h. o calor esteve tâo intenso que
parecia que o recorde de quinta-feira, 40 graus —
seria batido e ontem seria o dia mais quente do
ano. Nào aconteceu, no entanto. Urna brisa sua-
ve soprou, diminuindo o calor e tornando a tarde,
apesar de muito quente uma das mais agrada-
veis do ano.

Os que, mesmo a serviço, tiveram oportuni-._,
dade, aproveitaram para escapar do barulho e do
corre-corre do Centro, e descansar à sombra das
seculares árvores do Passeio Público.
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Falecimentos

Rio de Janeiro
Ricardo Lopes de Carva-

lho, 27, de insuficiência
cardíaca, na Casa de Saú-
de São Fernando. Carioca,
contador, solteiro, era filho
de Gilberto Correia de Car-
valho e Maria Aparecida
Lopes de Carvalho, mora-
va na Tijuca.

Ana Paula Lemos de
Vasconcelos, 31, de ane-
mia, no Hospital de Madu-
reira. Carioca, casada com
Carlos Viana de Vasconce-
los, tinha um filho: Octa-
vio, morava em Vista
Alegre.

Solange Ferreira da Sil-
va, 38, de insuficiência car-
diorrespiratória, no Hospi-
tal da Lagoa. Mineira, ca-
sada com José Luiz Ribei-
ro da Silva, tinha dois fi-
lhos: Jorge e Maria Cristi-
na, morava no Leblon.

Altair Barbosa dos San-
tos Filho, 44, de infarto, no
Procardíaco. Carioca,, co-
merciante, desquitado, ti-
nha um filho: Fredi, mora-
va em Botafogo.

Jurema Bezerra de Sou-
sa, 49, de câncer, no Hospi-
tal do Carmo. Carioca, ca-
sada com Ronaldo Vieira
de Sousa, morava no
Centro.

Márcio Oliveira Fernan-
des, 56, de derrame cere-
bral, em casa em Olaria.
Comerciário aposentado,
solteiro, tinha uma filha:
Heloísa e dois netos.

Monica Martins de Al-
meida, 70, de acidente vas-
cular cerebral, no Hospital
da Santa Casa. Carioca,
professora aposentada,
viúva de Manoel Loureiro
de Almeida, tinha quatro
filhos: Celeste, Carlos, Ma-
noel e Nelson e netos. Mo-
rava no Flamengo.

Paulo Ribeiro, 70, de
edema pulmonar, na Casa
de Saúde Santa Terezinha.
Farmacêutico, casado, ti-
nha filhos e netos. Morava
em Laranjeiras.

Virgínia Gonçalves da
Silva, 76, de insuficiência
cardíaca, em casa na Ilha
do Governador. Paulista,
viuva de José Maria Ma-
chado da Silva, tinha um
filho: Paulo Henrique, três
netos.

Ivone Monteiro de Sou-
sa e Silva, 82, de parada
respiratória, em casa em
Sáo Cristóvão. Carioca,
viúva de Armando de Sou-
za e Silva, tinha cinco fi-
lhos: Fernando, Felipe, Fã-
Uma, Flórinda e Francis-
co, netos e bisnetos.

Caroiina Nogueira Ai-
ves, 93, de arteriosclerose,
na Casa de Saúde São Jo-
sé. Carioca, viúva de Al-
berto Pinheiro Alves, tinha
quatro filhos, netos, bisne-
tos e tataranetos.

Estados
Leonor Petrasi de Al-

meida, 87, de colapso, em
São Paulo. Viúva de Marco
Aurélio de Almeida, tinha
a filha Anna Maria de Al-
meida de Souza E. Castro
Floripes, casada com Cie-
mentino S. C. Floripes; e o
neto Mareio.

Maria Giolo Mônaco, 90,
de problema cardíaco, em
São Paulo.

Maria Ferri Cherubina,
82, de problemas respira to-
rios, em São Paulo.

Exterior
Jane Chambers, 45, de

tumor cerebral, em sua re-
sidência de Greenport, Es-
tado cie Nova Iorque. Nas-
cida em Columbia. na Ca-
rolina do Sul, era escritora
e autora teatral. Sua peça,
Last Summcr at Bluefish
Cove, está sendo encenada
no momento no Teatro
Fountain em Los Angeles.
A Late Snow foi levada à
cena durante cinco meses
na Costa Oeste e My Blue
Heavcn. apresentada off-
Broadway em 1981. acha-
se agora em tournce nacio-
nal. Sua Ultima peça. The
Quintessential linagc. se-
ra montada em abril próxi-
mo. Também escreveu um
livro, Burning, editado em
1978.

Barbara M. Watson. 64,
num hospital de Washing-
ton. Primeira mulher, e de
cor, a ser nomeada Subse-
cretária de Estado, entrou
para o Departamento de
Estado em 1966. Em julho
de 1968 foi designada pelo
Presidente Lyndon B.
Johnson para o cargo de
Subsecretária de Estado
para a Divisão de Seguran-
ça e Questões Consulares.
Deixou o Departamento
de Estado em novembro
de 1974. Em 1980 foi desig-
nada pelo Presidente Car-
ter para o posto de Embai-
xadora na Malásia, cargo
do qual se afastou no ano
seguinte.
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O tenente Luís Cláudio não assumiu a ordem de pôr a corda

PMs do "Caso da Corda"
pagarão multa de Cr$ 5 mil

Cinco PMs que amarraram 11 suspei-
tos negros com corda no pescoço, durante
uma batida no Morro da Cutia, em 29 de
setembro último, foram condenados on-
tem a dois meses de detenção (com sur-
sis, por serem réus primários e de bons
antecedentes), multas de CrS 5 mil e nâo
poderão exercer funções policiais duran-
te um ano, na Capital. Além disso, terão
que se apresentar ao juiz da Vara de
Execuções Criminais durante dois anos,
de três em três meses.

O julgamento do tenente Luís Cláudio
Pereira Gabriel, do cabo Jorge Vítor da
Silva e dos soldados Henrique de Olivei-
ra, Carlos Alberto Gonçalves Reis e Kleil-
ton Gomes Saraiva, durou cinco horas e
meia. Nenhum deles soube dizer de quem
partiu a ordem de amarrar os suspeitos e
todos alegaram que os detidos náo passa-
ram vexames, por terem descido o mosso
através de uma passagem onde não havia"quase ninguém".

Ninguém assumiu
O promotor Luís Carlos Maranhão fi-

cou satisfeito com a sentença do Juiz
Murta Ribeiro, cia 10" Vara Criminal, e
não irá recorrer. Os advogados de defesa,
principalmente Oscar Joaquim Borges
Figueiredo, acusaram a imprensa de tra-
tar o caso de uma "forma política" e
disseram que os repórteres "não se im-
portaram com os direitos humanos" dos
detidos, já que "nenhum deles pediu aos
policiais que tirassem o laço do pescoço".

O tenente Luis Cláudio foi o ünico
condenado no inquérito policial militar,
mas a Justiça civil também responsabili
zou os demais. O julgamento começou às
lOh e o primeiro a ser ouvido, o tenente,
confirmou a denúncia do promotor. Co-
mo já tinha dito no I£M, explicou que a
corda foi achada no local e, como os
detidos eram muitos — cerca de 18 — e as
algemas poucas, foi tomada a decisão de
amarrá-los. O tenente Luis Cláudio ne-
gou, porém, que a ordem tenha sido dele,
e disse que foi uma oportunidade de levar
todos de uma vez só, porque o lugar era
considerado perigoso.

O tenente disse que não deu uma
contra-ordem, em relação à maneira co-
mo os presos foram amarrados, e que. em
nenhum momento, os policiais pensaram
que estavam submetendo a um vexame
publico os detidos, ja que todos saíram do
morro pelo "local mais calmo". O Juiz
Murta Ribeiro usou essa informação para
refutar as declarações do advogado, que
disse náo ter havido dolo por parte dos
PMs. "Se náo houve o dolo, por que eles
saíram pelo outro lado? Entào, eles sa-
biam o que estavam fazendo" — afirmou
o magistrado.

O cabo Jorge Vítor e os soldados Hen-
rique, Carlos Alberto e Kleilton também
foram ouvidos e confirmaram a versão do
tenente. Nenhum deles apontou o respon-
sável pela ordem de amarrar os detidos,
limitando-se a dizer que a corda foi en-
contrada no local e a atitudefoi de "mo-
mento". Logo depois, o Promotor Luis
Carlos Maranhão se pronunciou. Se os
policiais militares conseguiram pedir re-
forços — argumentou — náo precisavam
amarrar os detidos daquela maneira, já
que todos estavam rendidos por "armas
de grosso calibre" e a comunicação com
outros policiais seria fácil. O promotor
citou outros casos, afirmando que "estáo

se tornando diários e os protagonistas
sáo sempre os mesmos: policiais mili-
tares".

Três testemunhas ['oram ouvidas: o
major Celso, chefe da 3o Seçào do 6o BPM,
responsável pelo planejamento da opera-
ção: o cabo Roberto Matos (que foi em
auxílio aos outros policiais e ficou segu-
rando a corda) e o sargento Sebastião cie
Sousa. Os dois últimos disseram ao juiz
que. ao chegarem, já encontraram os 11
detidos com a corda no pescoço.

O promotor voltou a falar, dizendo que
os policiais estavam numa diligência den-
tro da lei, mas que terminou de maneira
"humilhante, porque as pessoas nunca
poderiam ser presas daquela maneira".
Acrescentou que já tinha defendido a PM
em outros processos, mas que "a PM jâ
fez um hábito esses tipos cie violência".

Culpou a imprensa

Já os advogados dos acusados tenta-
ram defendê-los dizendo que o local era
perigoso e que "era muito fácil alguém
pensar em direitos humanos dentro de
gabinetes refrigerados, já que os policiais
vivem correndo perigo, subindo morros
atrás de bandidos". Um deles, Arilton
Cabral de Oliveira, perguntou ao Juiz
Murta Ribeiro "o que seria melhor? Imo-
bilizar os detidos ou uma tentativa de
fuga com troca de tiros?". E acusou a
imprensa, dizendo-se também "jornalis-
ta", de ter sido a responsável pelo caso, ja
que "usou a notícia de uma maneira
política, esquecendo também dos direitos
humanos." O outro advogado, Oscar Joa-
quim Borges, chegou a dizer que os repor-
teres "nâo estão acostumados a subir
morros" ou participar de batidas poli-
ciais e só foram naquele dia porque "era
um prato cheio para os jornais". Os advo-
gados disseram ainda que a foto publica-
da no JORNAL DO BRASIL vai servir à
Campanha da Fraternidade, o que nâo
deixa de ser um caso político"

Momentos depois o juiz dava sua sen-
tença. No final, pediu que os policiais-
militares ficassem de pé e fez uma adver-
téncia: "A sociedade precisa de vocês
para defendê-la, e nào é dessa maneira,
com prisões arbitrarias, que vocês esta-
rão defendendo-a. Espero que esta sen-
tença sirva de lição, para que a sociedade
passe a ter mais confiança em sua po-
lícia".

Como reparar

O advogado Jorge de Oliveira Beja
afirmou ontem que "o Estado do Rio de
Janeiro ficou obrigado a reparar a dor
moral que sofreram aqueles 11 homens
negros e favelados". E pediu: cada um
dos atingidos tem "direito a. no mínimo,
200 salários íTünimos de indenização. O
valor da reparação, naturalmente, estará
a cargo do juiz que vier a decidir a
questão".

O advogado acredita que o direito dos
11 homens á indenização tornou-se "liqui-
do, certo, inegável e exigivel". com a
condenação dos policiais-militares. Se-
gundo Beja. a reparação teria "tanto o
efeito de desagravo em lavor dos ofendi-
dos/como serviria para mostrar á oficiali-
dade da PM e aos governantes que seria
mais proveitoso gastar com a boa forma-
çao do policial do que com a reparação".

SP sem pista
dos ladrões
de S. José

São Paulo — A policia
ainda está sem pistas se-
guras para encontrar os la-
drões que roubaram, na
terça-feira de carnaval, o
escritório da Provai Trans-
portadora de Valores, em
São José dos Campos. On-
tem à noite, a direção da
Provai confirmou oficial-
mente o valor do roubo:
Cr$ 104 milhões 091 mil 906
em dinheiro e CrS 246 mi-
lhões 931 mil 75, soma que
reduz o total divulgado an-
tes (CrS 420 milhões).

O diretor da Provai. Eu-
sébio Cunha Neto, comuni-
cou o valor roubado ao di-
retor de Divisão de Crimes
Contra o Patrimônio, dele-
gado Sérgio Garcia dos
Santos, após ter passado a
tarde reunido com peritos
da Internacional de Segu-
ros, na sede do Instituto de
Resseguros do Brasil. Ele
não quis dar entrevista e
nem comentar que um dos
sócios da Provai é proprie-
tário, no Rio de Janeiro, da
Transegur, que, recente-
mente, também foi assai-
tada. Ao contrário do cri-
me de Sào Paulo, cujos la-
drôes nào deram um só ti-
ro, no Rio de Janeiro hou-
ve violência e mortes.

CHEQUES

A policia de Mogi das
Cruzes apreendeu, ontem
à tarde 271 cheques cruza-
dos, encontrados por um
motorista que trafegava
pela Rodovia Mogi das
Cruzes—Guararema, uma
das estradas utilizadas no
roteiro de fuga dos assai-
tantes.

Em Guararema, a poli-
cia encontrou no meio de
17 malotes abandonados,
que continham cheques e
moedas, uma credencial
de guarda de presidio da
Casa de Detenção de Sáo
Paulo. Uma rápida investi-
gação constatou, porém,
que a credencial pertence
realmente a um funciona-
rio da prisão, que teve do-
cumentos furtados ha ai-
guns meses, em Santos.

INDIFERENÇA

Em Sáo José dos Cam-
pos, os comerciantes, a po-
pulação e até alguns poli-
ciais receberam a noticia
do maior assalto já prati-
cado no Brasil, com relati-
va indiferença. A cidade
está mais comovida com o
latrocínio de um econo-
mista e de uma psicóloga,
mortos na presença da fi-
lha do casal de seis meses e
de sua avó, no domingo,
por dois ladrões, um caso
que ocupa mais espaço na
imprensa local e nas con-
versas dos policiais.

Foi um assalto bacana;
nào deram um tiro — che-
gou a dizer o presidente da
Associação Comercial de
Sào Jose dos Campos, Tuf-
fy Simáo, que, até ontem,
não recebera qualquer
queixa de empresas ou co-
merclantes da cidade pe-
dindo providências contra
os prejuízos do assalto.
Disse que a maior parte
dos quase Cr$ 352 milhões
roubados da Provai eram
depósitos dos bancos lo-
cais e de alguns supermer-
cados, todos cobertos pelo
seguro, sem possibilidade
de afetar as pequenas em-
presas.

TÁXI

Tanto Tuffy Simao como
o delegado da cidade, Má-
rio Fonseca Neto, além do
delegado do Departamen-
to'Estadual de Investiga-
ções Criminais, Carlos Ha-
rich, concordam, porém,
com a pouca segurança do
escritório da Provai em
Sào José dos Campos. Tra-
ta-se de uma casa sem por-
tão ou grades, na qual se
entra através de um corre-
dor facilmente acessível a
qualquer estranho. O fim
da escada do corredor dá
diretamente no cofre, onde
estavam o dinheiro e os
cheques.

O delegado Carlos Ha-
rich, da Delegacia de Rou-
bos e Extorsões, lamenata-
va, ontem, que todas as
reconstituiçòes do itinera-
rio dos assaltantes, quan-
do pegaram carona com o
motorista Gérson Pereira
da Costa, no município de
Guararema até São Paulo,
foram infrutíferas.

Tempo
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AVISOS RELIGIOSOS

ALBERTO SA SOUZA
DE BRITTO PEREIRA

(FALECIMENTO)

tSua 

família desolada comunica seu faleci-
mento ocorrido ontem dia 18 e convida
parentes e amigos para o seu sepulta-
mento Hoje. Sábado, dia 19, às 11:00

horas, saindo o feretro da Capela n° 4 da Real
Grandeza para o Cemitério São João Batista. (P

MARIA GONÇALVES CORRÊA
MARIAZINHA

(FALECIMENTO)

t 

Paulo de Gouvea Corrêa, Senhora. Filhos,
Noras e Netos; Vera e Seraphin José
Donato, Filhos, Genro e Netas comuni-
cam o falecimento de sua querida mãe,

sogra, avo e bisavó MARIAZINHA e convidam
parentes e amigos para o seu sepultamento a
realizar-se hoje, sábado, dia 19, às 11 horas,
saindo o feretro da capela Real Grandeza n° 8
para o Cemitério Sáo João Batista. (P

No Rio
Tempo paicuilnicmc nublado a nublado corri possíveis
pancada1-, de chuvas no fim do periodo. ptmeipalnwntc iijs
zonas terranas c no Vale do Paraíba; Temperatura estável
declinando no decorrer do período. Ventos de Noroeste a
Sudoeste fracos a moderado* com rajadas ocastonaK. M*l\i-
nja: 39.0em Realengo e rhfnimá: 22 3 no Alto da Boa Vivia.
Chuvas — Precipitação em milímetro*. n.*s ultimas 24 noras
llll. Acumulado cite niív. 18..V Normal mensal: 137.0.
Acumulada este ano: 7B.Q Normal anual. 1075.8,
O Sol — Nascerá ás l)5h4Unün c o ocasti será às 1Sh30min.
O Mar — No Rio ile Janeiro: 1'rtamai (KlhPmiuti.lm.
06h$3minAl.Qra c 15hl6min/0 om. Baixamar:
02h49mln/0.7m, IOh53mlrV0.7in e 1'h-tOniin "I ""' Em An-
pra dos Rei-.: Preamar. 01h28mín/Mm e l3h32m(nA).õm.
Bnixamur; 05h3*tmln/l ,0m c PW«min l.iini. Em Cabo
Frio: Preamar'. 0óh06roin/0.9m e I8h2lmin 1 Om. Baixa-
mar. OOMIrnin/fMmc 1'Wuunii Sm. OSalvamai Informa
que o mar esta calmo com água* a 23° correndo tle Sul para
Leste,

A Lua

¦rjQD

Ima (reme (ria em Sao Paulo. Paraná c Mato Grosso
do Sul, deslocando-se para Nordeste, perdendo inlenvid»-
de A ttcnle intertropical afeta o Nordeste brasileiro.
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Nova Crescente
ale hoje amanha

Mincuanfe
IMI5

Nos Estados
Amazona*: Nuh c pnes de chuvas ao Este. Pte nuh, a
nuh. tí Chuvas boladas nas demais regs, Temp.* estável
Máx., 30: mm.. 26 I: Roraima: Pte nuh a nuh. Temp
estávr! Máv, 33.6; mín., 23; AcrtJ Rondônia; Nuh. c pnc.
de chuva. Temp.; estável. Mav. 31>t; mín., 23; Pari*.
Amapá Pte, nuh. a nuh. c' chuvas Temp estttyel. Máv.
31 fi. mín . 22 6: Maranhão Piauí. Nuh a pte nuh. c' chvs
isol. Temp * estável. Máx., M ,u; min.. 23.8; Cear*' Ri"
(ide. do Norte Nuh a pte nuh. d chuvas Isoladas, Temp
estável. Máx . Ml 5; min . 2.1 *¦>; Paraíba Pernambuco Nub
a pte nub c posslhllfdade de chuvas isoladas, Temp
estável Mas . 30 4; mítl . 34; A lagoas ¦' Serjílpr: Nuh. a pte
nuh a possih. de chuvas isoladas. Temp ! estável Max .
3ll.2. mín , 23.S. Bahia: Pte nuh. a oeste. nuh. c posslbUi
dade de chvs isol nn litoral. Temp e,ltlvel, Mav .CS.!,
mm . 24.2; Mato Grosso: l'te nuh a nublado Temp.
estável Máx . 35; mm . 24 4, Mato Grouo do Sul; Pte, nuh
a nuh. suj a pnes de chuvas c trov [sol. tio cntarcl Princip
ao Sul do Estado Temp . estável. Máx , 32 4. mm, 24 f>;
Brasilia: Pte. nuh a nub. C chvs. isol. e trov, Temp
estável, Máx,. 2l».2. mm . IS 7, Minas Gerais: Parcialmente
nublado. Temp ; estável. Max . 3I.4; min., is V Rspírilo
Santo: Claro a pte nublado. Temp.. estável. Max , 32.1:
mtn . 24.4. Sav Paulo Nub. a pte. nub Mi) a pnes tle
chuvas c possíveis ln» isol, u partir da tarde Temp
estável. Máx.. 3Q.U; min., 20,8; Paraná: Nub n pte, nuh.
suj. a pnes. de chvs *.* possíveis tro1.. a partir d.< tarde
principalmente a Norte e Leste do Estado Temp estável.

ANALISE t)A CARTA SINOIICA 1X1 INSTITUTO NA-
CIONAL DE METEOROLOGIA; I renie lua localizada nas
proximidades do litoral paranaense, ondulando o seu seu*»*
quente sobre o continente c traça atividade.
Àntfclctone subtropical com centra estimado em I020mb
localizado a aproximadamente 20"s 20°W
Atiiiciciont* polui com centro de IOI6mb locallmdo ainda
no Pacifico.
Pirvi-.o-.-s el.ihoiati.iv com auxílio *-t.i*-. lotos de satãlllcs
recebidas na estação receptora do Incmcx

Máx . 25.3; min., lis 2. Sta. Catarina Nuh a ptr nub no
litoral-, pte. nuh demais regv lemp * estável. Máx,, 27.3,
min . 21 2; Ri» c,út. dn Sul: Claro u pte nublado Temp
elevada Máx . II o. min., I-* 1

No Mundo
Anisterdam 3, claro; Atenas. \ neve; Barbados 31, claro;
Brlmtr 10, chuva. Belgrado -4, neve. fcrtfn 0, nublado;
Hoiíoia 21. nublado, Bruxelas 1. claro. Buenos Alr*s: 2o,
claro; Caracas 31, claro. Copenhaguei 3, nublado, Chicago
3 nublado. Cairo; IS, nublado; KMocolmo: 3. claro; Frank-
furt ¦"*. claro, (.i-netora -l, nublado*. H*Wi*|u*i 3. dato.
lerus-iirni 6, chuvot Jnhanncshurgo 29, claro; Havana: 2o,
nublado; Uma: J9, claro; Lisboa K. claro; Luadm: 6,
nublado; Um Angeles* 26, claro. Madrí 10, nublado,
Manila; 31. claro. México: 2*. nublado; Miami: Zi, claro,
Montevidéu 2U. claro; Montreal*. 4, chuva. Moscou: -7.
claro, Sasaau: 2H. claro, Nova l*elhl 22. claro. Nova Iorque:
t>. claro; Oslo: '7, claro. Pari.. 5. claro; Roma: 9, cl.ro. São
rranclvo 20, nublado. Santiago; 30, ciam; Impilo 10.
nublado Toronto; 4 nublado; Viena: X claro

Grupo rende 55 pessoas Preso é
e leva Cr$ 7 milhões
da CEF de Porto Alegre

Porto Alegre — Cinco homens armados de revólveres
e uma espingarda calibre 12, de cano serrado, assalta-
ram, ontem pela manha, a agência da Caixa' Econômica
Federal na Rua Ceará, levando CrS 7 milhões. O assalto
ocorreu 15 minutos após a agencia abrir e os ladrões
dominaram cerca de 30 clientes e 25 empregados.

Os assaltantes obrigaram o gerente Paulo Vargas a
abrir o cofre, de onde retiraram todo o dinheiro, levando,
também, uma importância que um carro-forte havia
levado momentos antes. Durante o roubo, um dos la-
drões esbofeteou duas moças que trabalhavam nas cai-
xas. Depois, fugiram no Chevette Hatch vermelho VZ
9589, provavelmente roubado, que abandonaram, tro-
cando-o por um Volkswagen. Na Rua Sarandi. os ladrões
trocaram tiros com a PM e conseguiram fugir.

MARIO MENEZES FILHO
E

MARILENE BALBI MENEZES

t As iamilias Menezes e Balbi comunicam o sepulta-
mento ae seus queridos MARIO e MARILENE hoie.
Sanado, dia 19. às 11 00 horas, saindo os feretros aa
Capela n° 1 da Real Grandeza paia o Cemitério Sao
João Batista (P

morto em
Salvador

Salvador — Depois de
uma discussão no campo
de futebol da Penitencia-
ria Lemos Brito, o detento
Paulo Conceição — o Boca
Mole, foi morto a pauladas
pelos companheiros de
presidio José Carlos Sobri-
nho, O Dada Maravilha; e
Fernando Batista da Silva,
O Peito de Aço.

O crime ocorreu ontem a
tarde, sem que houvesse
interferência dos guardas
da penitenciária. Paulo
Conceição foi levado para
0 Pronto Socorro do Hos-
pitai Getúlio Vargas, onde
morreu. Segundo a titular
da 10" Delegacia Policial,
delegada Valquiria Barbo-
sa da Silva, que autuou em
flagrante os criminosos na
semana passada, a vitima,
com Fernando Batista da
Silva havia tentado matar
outro preso.

ALMIRANTE
PAULO MARTINS MEIRA

(MISSA DE T DIA)

tOs 

Aspirantes a Guardas-Marinha da turma de 1920,
convidam os parentes, amigos e colegas do saudoso
ALMIRANTE PAULO MARTINS MEIRA, para a missa em

sufrágio de sua alma, que será realizada na segunda-feira dia
21 do corrente às 11 horas e 30 min. na Igreja Santa Cruz dos
Militares, à Rua 1° de Março.

HENRIQUE LEAL
MISSA DE 1 ANO

tCom 
profunda saudades, Olivia Mayworm e Gui-

therme Pecego, Eustáquio Leal e família, Louise
Leal e filha (ausente) José Augusto de Castro Leal

e família, Carlos Leal, Antônio José Mayworm e
família, Arnaldo Mayworm e família, João Órmond e
família, mandam celebrar Missa de 1 Ano em inten-
ção do seu inesquecível HENRIQUE no dia 20 (domin-
go) às 17 horas no Mosteiro dos Anjos, Rua Jequitibá
nu 41 Gávea.

i
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ECONOMIA/NEGÓCIOS
Governo adota maxidesvalorização de 30%

A análise da notícia

i

| A maxidesvalorização do cru-
seiro, de 30%, decretada ontem
Delo Banco Central, foi um recur-
io inevitável para assegurar a me-
a de um superávit comercial de 6
Dilhões de dólares, revelou ontem
rma fonte do Governo que parti-
npou das discussões para adota-
a. As autoridades econômicas fo-

ram muito abaladas pelo resulta-
lo de janeiro da balança comer-
:ial — 155 milhões de dólares de
superávit, quando a expectativa
íra de, no mínimo, 450 milhões.

| Se nâo houvesse uma resposta
1'ãpida, com o objetivo de inverter
tal situação, haveria o risco de a
feceita cambial do país ser irre-
fnediavelmente comprometida,
pois numa projeção para o trimes-
Ire, de autoria do Banco Central e
submetida ao FMI, esperava-se
Um saldo positivo de 1 bilhão 400
hiilhões de dólares no primeiro
trimestre.
j Para perseguir esse objetivo,
mesmo que o efeito apareça ape-
nas no segundo trimestre, era ne-
Cessário agir rápido, uma vez que
ia desvalorização de ontem só pro-
rluzirá resultados no médio prazo,
jno caso da maior remuneração
jdas exportações. Ao lado do pessi-
anismo com os magros 155 mi-
ilhòes de dólares de janeiro, a
igrande decepção do Ministério
Econômico do Governo e com a
^mobilidade do mercado interna-
jcional nos primeiros 40 dias de
(1983.
, Toda a programação do setor
j externo para este ano foi calcada
jem duas variáveis-chave: queda
Ida taxa de juros (o que de fato
{aconteceu) e recuperação das
(transações comerciais entre os
jpaíses do mundo desenvolvido.

Decisão foi recurso inevitável
José Négreiros

terão sua produção encarecida
em virtude da elevação dos preços
das matérias-primas importadas,
a partir de agora.

Esses preços mais altos serão
automaticamente repassados ao
consumidor, que além disso tam-

perspectiva que nao se cumpriu,
com as exportações de janeiro de
1 bilhão e 500 milhões de dólares,
caindo 5'ií em relação ao ano pas-
sado.

Mas 83 nào começou mal ape-
nas para a balança comercial, em-
bora aqui se identifique o maior
fracasso. O comportamento da
moeda em janeiro também fugiu
ao controle oficial, com uma ex-
pansão da base monetária (saldo
entre receita e gastos, provocando
emissão de dinheiro) de quase 9%
ou cerca de CrS 200 bilhões de
cruzeiros, comprometendo tam-
bém as promessas de redução do
déficit público prometidas no
acordo encaminhado ao FMI.

Do lado do balanço de paga-
mentos, o país não conseguiu èxi-
to no suprimento de dólares para
o chamado "Projeto 4" irestabele-
cimento das linhas de crédito in-
terbancário para as agencias de
bancos brasileiros no exterior a
um nível de 10 bilhões de dólares).
Para compensar essa deficiência
de caixa, pois é possível que não
sejam fechados sequer os 7 bi-
lhões propostos pelo presidente
do Banco Central, Carlos Lango-
ni, era preciso, no mínimo, recor-
rer a artifícios para obtenção de
receita, como a maxidesvalori-
zação.

Essas, de acordo com a fonte do
Governo, aparecem como as prin-
cipais razões que obrigaram o
Banco Central a apelar para a
máxi de 30%. O problema, con tu-
do, é que uma alteração desse
quilate na condução da política
econômica não se faz sem o im-
pacto de enormes custos, dist.ii-
l"uídos em diferentes proporções
sobre a sociedade. As empresas

bém pagará mais por produtos
adquiridos no exterior, em dóla-
res, como a gasolina. Isso, apesar
de o petróleo experimentar atual-
mente uma queda no valor do
barril, porém numa proporção in-
ferior aos 30% da maxi. No caso
das viagens internacionais, além
disso, o encarecimento pratica-
mente as tornará proibitivas, pois
com passagem o consumidor
comprará dólares ainda mais ca-
ros, após a taxação de 25% arreca-
dados pelo Imposto sobre Opera-
çòes Financeiras — IOF.

Por essa razào, náo obstante
uma série de medidas neutraliza-
doras a serem tomadas pelo Con-
selho Monetário Nacional, será
inevitável uma aceleração da ta-
xa de inflação, pelo menos no pri-
meiro semestre do ano. Quem tem
dúvidas quanto a isso basta recor-
rer às estatísticas de 1979. Um ano
que começou com uma taxa mé-
dia de 40';< em 12 meses, fechou
dezembro com 77,2%, já excitado
pelas especulações, e em 1980 sal-
tou para o degrau de 110,2%, um
dos mais altos índices da moder-
na história econômica do país.

Como o Governo vai encarar
esse dilema, começando pela con-
tençáo da taxa de juros interna,
como forma de não asfixiar em-
presas já endividadas e em pro-
cesso .alimentar, constitui a prin-
cipal curiosidade após a decreta-
çáo de uma máxi que surpreen-
deu pouca gente.

Decisão sai
de intensas
reuniões

A decisão de desvalori-
zar o cruzeiro em 30% foi
precedida por pelo menos
três encontros importan-
tes de autoridades econô-
micas brasileiras e estran-
geiras. Há cerca de 10 dias
o chefe do Departamento
Econômico do Banco Cen-
trai. Alberto Furuguem, foi
a Washington conversar
com técnicos do FMI sobre
as dificuldades do Gover-
no para cumprir suas me-
tas na área monetária idé-
flcit público) e cambial
(baixas receitas).

Na quinta-feira, em Bra-
sília, o diretor da Área
Bancária do Banco Cen-
trai, Antônio Chagas Mei-
relles, discutiu com o Mi-
nistro do Planejamento,
Delfim Neto, as dificulda-
des para o fechamento do"Projeto 4", que suprirá os
dólares necessários à reci-
clagem dos compromissos
externos em 83. Hoje Mei-
relles é o coordenador de
todas as gestões que envol-
vem o restabelecimento
das linhas interbancárias
de crédito às agências ban-
cartas brasileiras no exte-
rior.

E, finalmente, ontem à
tarde, no Rio, reuniram-se
Delfim, o diretor da Área
Bancária do Banco Cen-
trai. José Carlos Madeira
Serrano, e o Ministro Erna-
ne Galvêas (recém-
chegado de Washington)
pára tomar a decisão da
máxi.
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O "black" dispara
(Em Cr$, cotação de venda)

O governo
determinou a maxi
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Governo afasta
a maxidesvalorização

Problemas do Banco
do Brasil em
Nova Iorque
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» O preço do dólar no mercado

paralelo atingiu ontem CrS 570.
sofrendo uma elevação de 28% (CrS
35) em relação ao dia anterior na

expectativa do anúncio da má.xi.
Oesde o dia 16 de dezembro do ano

passado, quando o Governo afastou

d possibilidade de uma maxidesva-

Iprização, o dólar no mercado para-
/i/o não parou de subir. Apenas na

ãitima quinzena de janeiro as cota-

ções do dólar no mercado paralelo
tiveram uma estabilização.

Na virada do trimestre, no iní-
cio do ano, o dólar subiu porque
muitos investidores acreditavam
que as compras no black renderia
mais (tiraram dinheiro das cader-
netas e aplicaram em dólar. Até o
dia 10 de fevereiro foram poucas as
alterações. A partir desse dia, no
entanto, em função de declarações
do ex-Ministro Mário Henrique Si-

Brasilia —- Ao contrário de dezembro
de 1979, quando o Presidente Figuelre-
do foi à televisão, em cadeia nacional,
para explicar a nação a maxidesvalori-
zação do cruzeiro de 3ür;, decisão ldèn-
tica tomada ontem pelo Conselho Mo-
netârio Nacional —CMN — foi anuncia-
da por uma simples nota do Banco
Central, sem maiores explicações. Con-
siderando-se apenas as duas maxides-
valorizações, sem computar os efeitos
da política de minidesvalorizaçôes, o
Governo Figueiredo derrubou em 69% a
cotação do cruzeiro em relação ao dólar.

Com a decisão tomada ontem, a par-
tir rie segunda-feira o dólar norte-
americano aumentará em todo o país de
Cr$ 291.95 para Cr$ 379.54 para compra,
e de CrS 293.41 para CrS 381,44 para
venda. Este é o nono reajuste do dólar
este ano e ocorre exatamente quatro
dias após a vigência do ultimo aumento,
quando o Ministro da Fazenda, Emane
Galvêas, estava em viagem dos Estados
Unidos para o Brasil e o presidente do
Banco Central, Carlos Langoni, encon-
trava-se também no exterior.

Jogo duro
Também ao contrário de dezembro

de 1979, a maxidesvalorização do cru-
zeiro decidida ontem teve outra carac-
terística dura, além da falta de explica-
çào à opinião pública. Naquela época, o
Governo montou um esquema baseado
em recursos do imposto de exportação,
para auxiliar as empresas nacionais que
apresentassem dificuldade de caixa em
função da desvalorização de 30% do
cru zeiro.

Dessa vez, segundo Mailson Ferreira
da Nóbrega. chefe da assessoria econô-
mica do Ministério da Fazenda e única
fonte do Governo a falar sobre o assun-
to, "não ha nenhuma medida em estudo
para socorrer estns empresas".

Afinal, a própria nota do Banco Cen-
trai, em seu segundo parágrafo, deixa
claro que "essa medida resulta da ne-
cessidade inadiável de acelerar o pro-
cesso de ajustamento do balanço de
pagamentos do Brasil, face a situação
adversa dos mercados internacionais,

especialmente à crise de liquidez quo
persiste nos grandes centros financei-
ros". Assim, fica claro que o objetivo
primordial é o balanço de pagamento, e
que as empresas que tiverem atendido
ao apelo du Governo e tomado emprés-
timos no exterior terão de se ajeitar
sozinha frente as suas dificuldades de
caixa causadas pela maxldesvaloriza-
çáo de 30'; do cinzeiro.

Embora a nota oficial esclareça que a
maxi significa, "em grande parte, uma
antecipação do mecanismo de minides-
valorizações reais programadas para
1983, na base rie um acréscimo médio
mensal de Vi acima do índice Geral de
Preços". Mailson Nóbrega. em entrevis-
ta, nào excluiu a possibilidade de as
minidesvalorizaçôes continuarem ocor-
rendo a 1% acima do INPS ao mès,
apesar da medida decidida ontem.

— Não tenho informações n dar so-
bre isso •— esquivou-se Mailson.

Mas Mailson da Nóbrega concordou
que a maxidesvalorização, conforme
afirma a nota do Banco Central, "repre-
senta importante passo para estimular
as exportações, inclusive de produtos
agropecuários, aumentando a capacida-
de competitiva dos produtos brasileiros
nos mercados internacionais em vista
do nível atual de depreciação das moe-
das européias e do yen japonês".

Sem precedentes
. Na história recente do pais, apenas
uma vez a maxidesvalorização do cm-
zeiro superou os 30'i decididos em de-
zembro de 1979 e repetidos ontem: foi
em 1964. quando se trocou o cruzeiro"velho" pelo cruzeiro "novo". A mudan-
ça exigiu uma queda rie nada menos dn
que 169.74% na cotação do cruzeiro em
relação ao dólar norte-americano.

Na nota oficial do Banco Central, o
Governo diz acreditar que a medida
provocará uma queda nas taxas de ju-
ros internos e aumentará o nível das
exportações, o que repercutira em"maior proteção à indústria nacional",
refletindo-se positivamente sobre o ni-
vel de emprego.

Leia editorial "Explicações Detidas"

Comunicado do Banco Central
trangeira — vem-se traduzindo, conse-
qüentemente, em expectativas de altas
exageradas nas taxas de juros Internas,
A redução subsequente ti s custos fi-
nanceiros daquelas operações em moe-
da estrangeira significara maior equali-
zação no sistema tle taxas de juros,
corrigindo as distorções hoje existentes
tanto no mercado financeiro como no
cambial.

"O aumento desejado das exporta-
ções e a mai r proteçâ à industria e ao
trabalh nacionais deverão refletir posi-
tivamente sobre o nivel de emprego da
mâo-de-ibra naci nal e da capacidade
ociosa do parque Industrial, principal-
mente no setor de produçào de bens de
capital.

Finalmente, esclarecem os Ministros
que, oportunamente, o Conselho Mone-
tário Nacimal será c nvocado para de-
cidir srbre as medidas complementares,
inclusive no que se refere a imposto
sobre operações de crédit , câmbio e
seguro, e s bre operações relativas a
títulos e valores mobiliários incidentes
Sobre importações de matérias-primas,
a imposto sobre exportação e ao crê-
dito-prèmio.

"A partir da próxima segunda-feira,
dia 21, o sistema cambial continua a
operar n rmalmente. dentro d mesmo
mecanismo de minidesvalorizaçao im-
plantado em 19G8".

"O Banco Central do Brasil anun-
ciou hoje uma desval rizaçào cambial
do cruzeiro de 30% em relação ao dólar
norte-american ou seu equivalente em
outras moedas, conforme C municado
Decam n° 549."Os Ministros da Fazenda, Ernane
Galvêas. e do Planejamento, Antônio
Delfim Neto. esclarecem que essa medi-
da resulta da necessidade inadiável de
acelerar o processo de ajustamento d-
balanço de pagamentos do Brasil face à
situação advs..sa dos mercad s interna-
cionais, especialmente à crise de liqui-
dez que persiste nos grandes centr s
financeiros."A desvalorização do cruzeiro ao r#-
vel de 30' y significa, em grande parte,
uma antecipação do mecanismo de mi-
nidesval- rizaç^es reais programadas
para 1983. na base de um acréscimo
médio mensal de 1% acima do índice
Geral de Preços, e representa importan-
te passo para estimular as exportações,
inclusive de produtos agr pecuári s,
aumentando a capacidade competitiva
dos produtos brasileiros nos mercad s
internaci nais, tendo em vista o nível
atual de depreciação das moedas euro-
péias e do yen japonês.

Por outro lad", essa medida elimina
o inconveniente dos reajustes cambiais
mensais acima da inflaçáo que — ele-
vando substancialmente as taxas de
jur s sobre as operações em m eda es-

Os efeitos du desvalorização do cruzeiro em 30%

Monetário e
financeiro

Balanço de
pagamentos:

Inflação:

Expansão dos meios de pagamento (dinheiro em
poder do público mais depósitos à vista nos bancos)
provocada pelas exportações e entrada de emprésti-
mos externos.

Redução d^s meios de pagamento provocada pelas
importaç' es e remessas do exterior.

Estímulo às exportações.
Aumento do custo das importaç'es.
Reduçáo das importações e viagens ao exteri r.
Encarecimento, em cruzeiros, da divida externa.

• Aumento dos preços derivados de maior renda no i
setor exportador, e dos maiores custos das importa- '
ções.

Setor público
Governo:

Empresas:

Aumento das despesas derivadas dos custos de •
imp rtaçôes. <

Aumento dos encargos financeiros da dívida ex-
tema.

Aumento da receita do imposto s bre a importação.
Aumento dos custos.
Aumento dos encargos financeir s.
Aumento do val^r da receita das exportações.

Setor privado

monsen dizendo ser necessário a
máxidesvaloriçaão do cruzeiro e,
também do fraco resultado da ba-
lancei comercial do Brasil (155 mi-
lhões de dólares de superávit), o
dólar disparou no mercado para-
leio.

Este é o segundo ano consecuti-
vo que o dólar no black so6e no
carnaval, período em que normal-
mente caía com a vinda de turistas
ao Brasil.

Agropecuário:

Industrial:

Aumento dos custos.
Aumento dos encargos financeiros.
Aumento das receitas das exportações.
Tendência à compra de ativos fixos por empresas

estrangeiras.

Aumento dos custos.
Aumento dos encargos financeiros.
Tendência a compra de ativos fixos por empresas

estrangeiras.

Consumidor
Reduçáo do poder aquisitivo.
Aumento dos custos das viagens internacionais.
Aumento dos preços dos produtos importados.
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1 Exportação da Usiminas
sobe 27,6% em janeiro
mas venda interna cai

Belo Horizonte — As exportações de janeiro da
XJsiminas —Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais cresce-
iam 27.6^ em relação a dezembro, com 47 mil 120 t de
aço. Já as vendas internas caíram 16,3r<. para 109 mil 527
t, revelou uma alta fonte da empresa.

A produçáo de aço líquido da usina foi de 197 mil 800
t, 3,2% mais, e a de lingotes, de 195 mil 3001, mais 3,5f!. O
faturamento da Usiminas, de acordo com a mesma fonte,
foi de Cr$ 19 bilhões 673 milhòes, sendo que as exporta-
ções atingiram 13 milhões 446 mil dólares.

As previsões dos técnicos da Usiminas para este ano
sâo pessimistas. Com relação à produção, acreditam que
deverá registrar uma queda de 17,Gr. em relação a 1982,
para 2 milhões 500 mil t de aço líquido. A usina tem
capacidade nominal instalada para 3 milhões 500 mil
tano, o que significa que deverá operar em 1983 com
ociosidade de 28,5r<;.

Quanto ao faturamento, prevêem que deverá ficar
nos CrS 346 bilhões, crescimento de 58'. em relação ao
ano passado, contra uma inflação projetada pelo Gover-
no de 78%.

Para a queda na produção de aço liquido, apontam
dois fatores: primeiro, a expectativa de uma retração de
109. no mercado interno para as' chapas planas não

•revestidas; e, segundo, a paralisação, paia reforma, de
um alto-forno da usina, que deverá ficar desativado todo
o semestre.

.,_ Mas, baseados no desempenho das trés usinas de
chapas planas da Siderbrás — Usiminas. CNS e Cosipa,
que, de janeiro a novembro de 1982. colocaram no
mercado interno entre 315 mil t e 330 mil t mês, caindo
para 217 mil t, em dezembro, e para 193 mil t, em janeira
— acreditam que a meta do Governo para este ano não
será atingida. A Siderbrás prevê que elas venderão no
mercado doméstico 3 milhões 700 mil t de chapas.

EMPRESAS
Clube de Engenharia — Após um reces-
so de duas semanas por causa do Curtia-
vai, prossegue segunda-feira o painel
sobre problemas do Estado do Rio de
Janeiro no auditório do Clube de Enge-
nharia. com palestra de Theóphilo Aze-
redo dos Santos sobre fortalecimento
da atividade financeira.
Firjan — Desemprego ou desenvolvi-
mento será o tema da 2a Convenção
Industrial do Rio de Janeiro, debatido
pela Ferderação das Industrias e Centro
Industrial do Rio de Janeiro, na Sema-
na da Industria, entre 23 e 27 de maio.
Baneb — Quarta-feira, as 17h, será inau-
gurada a sede da Baneb Distribuidora
de Titulos e Valores Mobiliários da
Bahia S A — Dibahia. na Av. Almirante
Barroso. 52, 27".
Promatel — A Gradiente nomeou a Pro-
matei como posto autorizado somente
no atendimento da assistência técnica
de seus telelones. A Promatel fica na
Rua Leandro Martins, 20, sala 703,
Centro.
Credireal — O Banco de Crédito Real
de Minas Gerais revelou em seu balanço
consolidado de 1982 crescimento nomi-
nal de 234.411"' no lucro liquido, que
passou para CrS 2 bilhões 585 milhões.
As receitas operacionais cresceram
145.97%, para Cr$ 182 bilhões 317 mi-
lhões, e o lucro operacional 82,52''., para
CrS 4 bilhões 408 milhòes. Os depósitos
aumentaram 137.79';, para Cr$ 08 bi-
lhões 834 milhòes.

Cacique — O Grupo Cacique informou a
Bolsa de Valores de São Paulo que o
valor total de suas exportações em 82
somou 130 milhòes 39 mil 417 dólares,
com aumento de 18.961"/.

João Fortes — Como prévia da inaugu-
ração do Centro Empresarial Rio. na
Praia de Botafogo, a Joáo Fortes Enge-
nharia realiza a 7 de março, ás 21h. a
"visão inaugural" da escultura de Asca-
nio M.M.M.. nos jardins de seu novo
empreendimento. Trata-se da maior es-
cultura de alumínio ao ar lU*re do Rio. A
obra intitula-se Módulo Rio.

Metalma — A Metalurgia Matarazzo
encomendou à Artis Equipamentos Ele-
trotérmicos urna unidade Ecologix de
90 quilowatts para eliminar a poluição
de resinas e solventes.

Ford — Com a venda de 39 mil 388
unidades ano passado, crescimento de
39%. a linha Corcel II atingiu 100 mil 188
veículos desde que o Governo deu inicio
ao programa de combustíveis alternati-
vos. O resultado garantiu a linha a
liderança entre os veículos a álcool. A
Ford também participou com 9 mil 100
veículos no programa de venda de táxis
a álcool instituído em julho. E pelo
segundo ano consecutivo a empresa re-
cebeu o Prêmio Governador do Estado
como a primeira exportadora paulista
no item Zonas Econômicas de Destino
das Exportações,

BOLSA DE VALORES 1)0 RIO DE JANEIRO

altai eBolsa fecha em
negocia Cri 1,4 bilhão

Foi um pregão estável o de ontem da Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro, quando o IBV —
índice que mede a lucratividade das principais
ações — operou em baixa de 0.1% na média e
subiu 0,7% no fechamento. O volume negociado
somou Cr$ 1 bilhão 470 milhões com destaque
para Docas rie Santos PP, que subiu 8.83'r,
Banerj PP ( '8.18'/.), Banespa PP I + 8.06r; I e
Souza Cruz OP 18.36%); Cemig PP (5,56';. I e
Acesita OP 13,53'...

O mercado a vista, mais uma vez, foi o mais
procurado: foram negociados 114.4 milhòes de
títulos por CrS 809,3 milhões. A futuro as opera-
ções com 42.8 milhòes de ações totalizaram CrS
443,2 milhões; no mercado de opções foram
comprados 106.3 milhòes de direitos no valor de'Cr$ 106,3 milhòes e a termo, 10 milhões de ações

.no valor de Cr$ 114 milhões,
v A Bolsa do Rio suspendeu os negócios com
ações da IAP S.A. Indústria de Fertilizantes
que comunicou ter pedido concordata préventi-
va para pagar seus débitos cm duas parcelas,
sendo 40';; no primeiro ano e 60':; no segundo. A
Diretoria de Operações da BVJR também
anunciou a abertura de mais seis séries no
mercado de opções, que estarão disponíveis aos
investidores a partir da próxima segunda feira.

Nos dois pregões da semana, 15 ações do
IBV subiram, nove caíram, trés permaneceram•estáveis e trés nào foram negociadas. As maio-
res valorizações foram Docas de Santos OP
(14.7%); Banerj PP (7,2',;); Souza Cruz OP

¦'(5.3%) e White Martins OP <5.2'. I. As maiores
Quedas foram Ferro-Brasileiro PP (34,7% i; Ace-"sita OP (8,9); Samitri OP (8,4',;) e Cemig PP
«(5.6%).

T.rulo
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Ouanl
(mil) Abert Fech IVW

% _/ md de
Med do luaõt

MédDiann. No ono

Aces.taop 280 0B3 0 61 0.83 0.81 0,82-3,53 134.43 Pet-ob.us pn 4 9 00 9 00 9,00 9,00 9.00 — 166.36
A<,oi*J"e na 190 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 —.121.88 Petrobrás pp 55.711 9.90 10.3B 10.30 9,901005 Esr 157,52
B Amn/omaor. 83 i.,b 2,16 2,16 2.16 2,16 - 1,82 123,43 Pel-oq Comoçc.i o.. 124 10.00 10.00 10.00 10,00 10 00 -14599

BBarret.ndu.SioUlos 47 6,25 6,25 6.25 6.25 6.25 EST 148.81 R.ogr_iedensePp 21 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 Esr 104,26

BB.o_.lon 1555 13 83 13.80 13.83 13,50 13.66 fSI 152.80 Samürtop 340 2.95 2.70 2,95 2.70 2.74 -8.36 116.60

BBranlpp 234 16 00 15.90 16.00 15.90 15 96 -2.09 146,15 Slxi-ppo 500 5.00 3.00 5.00 5,00 500 -217.39

BB-asIpp t 376 14 00 14 01 14,35 13,95 14.20 - 1.80 150.90 Sondotccnicoop 4 2.15 2.15 2,15 2,15-2.15 — —

BEconômicopn 1884 3,33 3.35 3,35 3.33 3,34 - 183.52 Sc_u.oOt_.-or-. 3H 185(1 19,50 19.50 18.50 19.47 _ 177,00

BNoconolon 56 3 85 3,65 3,85 3,85 3.85 ES! 111.92 Supcgasb-asòp 2 6 00 6,00 6,00 6.00 6.00 Est 128.76

BNoconalpn 3 112 3 85 3 85 3.85 3.85 3.B5 ESt 111,92 I Janerpp 170 0.89 0.BV 0 89 0.89 0.89 1.14 89.00

BNo.destepr 15 9.51 9.51 9.51 9,51 9,51-0,63 124.31 T<_ter|ón 20 0,71 0.80 0 80 0.71 Ü.80 .2.44 145,45

Bamenndu.lnve»! os 10 7 00 7.00 7,00 7,00 7.00 - lelerjpn 40 4.10 4.20 4.20 4,10 .1,15 1,22 146,64
»orr..«ir,di__Seauro-.p» 2 5.00 5,00 5.00 5.00 5.00 - 121.95 U...baeta br, 71 1.65 1,70 1.70 1.65 1.68 l_92 147..17

Banpr.oo 145 100 100 1,00 1.00 1.00 ES! 108.70 Ur.i_>a.<coo.> 15 1.70 1.70 1.70 1,70 1.70 Est 147,83

Bonsiipp 128 1,19 1.18 1,20 1.18 1,19 8.18 102.59 limpar bri 2 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 —108.07

Banesoapo 64 2.75 300 3.00 2.75 2,95 -- 135.32 U..irc.ro.. 6 7,60 7.60 7,60 7.60 7,60 - 126,67

BotoSm 1382 2 65 2 60 2.6:. 2.58 2.6? - 7.24 134,36 UniparpE, 4 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36'-1-33.139,50

Eraao 1400 181 160 181 180 1.81 -.113 13 Vele Rio Doce (>p 490 13.40 14,00 14.10 13.40 13.83. 2.67 123.4B

BetaoMiMlròop 610 4!00 4^0 4.00 4,00 4.00 EST 144.93 Volocpp 500 0.45 0.45 0.45 0.45 0.4.5 _. 118.47
° n- 30 

, n, , 0, |0| ioi 101 -- ViAob.ospp 401) 3,60 3.60 3 60 3.60 3.60 - 100.00

BradScooi 21 290'290 290 290 2>0 ESI 127,19 WhlleMortinWp 3 7.13 3.05 3.05 3.08 3.00 3.05 1.33 170,39

Bradescops 796 2^90 2.92 2/?2 2.90 7.91 0 34 130.49 r__

B.adescolnvps 3 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 -ESI 125,00 »,| I <*..•.,,..,
Bichmao» 62 7.60 7.60 7,60 7,60 7,60 -134.28 lVHMrdllO 111 Ull O

B.ohmapn 200 7.00 7.00 7,00 7,00 7 00 - 118,64 ———

B.s.hnwpp 2 294 7.90 7 90 7 90 7.80 7.8! - 1,51 132 60 Tj,uto. Ven. Olt. M*d. Oúani. (mil)
CdeBiasiliopp 1319 0.8! 0.65 0,85 0.81 0.85 6.25 154,55 B 

8,ali| pp ali 16 10 16 10 100
Ca.aquose.leop po 3 090 1.25 1,30 1.30 1,20 1,24 ESI 155.00 Bonés,» 

po ab. 2.95 2.95 200
Ccmigon 298 0.65 0.65 0 65 0.65 0,65 - 147.7*1 r„,i,u|.-po. obr , 0.86.,- 0,86 1.300
Cem.gpp 1589 0.85 0.89 0.89 0,85 0.85 -5.56 13077 Mc.nne_mar.nop obr 2.19 2.19 1.200
Ce.jop 5 1,60 1.60 l.oO 1.60 1.60 —133.33 /Vb.nnesfrHV... 

pp obr 1,9.1 1.94 1000
Cevalps 1000 1,55 1.55 1.55 1.55 1.55 Peltob.css 

pp ob. 11,67 11.36 37 900
ClmenloCauepp 5 2.00 2 00 2.00 2.00 2.00 - 99,50 Som.trl op obr 3,12 3.12 200
üocosSan.o.op 3 005 4,60 5.00 5.00 4.60 4,93 8 93 200.41 Vo!e R,0 Doce pp ...» 15 89 15.89 100
ferro Bíocileiropp 1 1.30 1.J0 1.30 1.30 1.30 Ei! 51.38 white Mort.m ep obr 3.46 J.45 800
Feri.sul pn 3642 0.80 0.75 0 80 0,75 0.77-2.53 120.31 ________ _ 
Fétllsulpb 6 533 0.72 0.73 0.73 0.70 0.72 2.86- 150.00 . ~ 

j 
~ —

Finarei 486 0.51 0.53 0.53 0.51 0.53 3.92 132,50 UlK'(.fS UC l-.< >!VI I > Pd
Imcosulpp 50 2.00 2 00 2,00 2,00 2.00 0.50 111.11 I_J1
lochpeop 168 4.10 4,10 4.10 4,10 4.10 - 98.80
„ou£p. 500 14,30 14,30 14,30 14.30 .00 -.l*»» T,ü|o_ T . g* 

°£» 
uup£°' ^(M"ÍSoo,

,,íJi"T tiri-ii-S-iiloiíSiiMiüS''?"^!-» B »-¦ p" ,5'00 '¦¦°° l9u '¦*••' •*,**« "
loiasAmeiicanoso. 100 .12 60 1 2 80 1 2.80 1 2.80 1 2.8U 1,5V 140._v

Mann-smannop 6018 1 «2 190 1,95 1.90 1.92 - 1,54', 130.61 BB-nsil pp 1600 200 0.95 0,95 190 1

Monne.monnpp 2.323 1.70 1.76 1.85 1,70 1,73 1.17 129.10 B. Brosi| pp 13.00 100 3.20 3,20 320 I

Mesbla Pp 100 3.30 3 30 3.30 3.30 3.30 Es. 183.33 Perrub.as pp 10,00 1.100 1,90 1,83 2 020 5
Pei.ob.oson 1236 7,00 7,05 7,05 7.00 7.00 Es! 149 75 Pelrobrál pp 12,00 92 200 0.95 0.S5 7B 488 129

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO
r Sâo Paulo — Os preços continuaram em
salta no pregão de ontem da Bolsa de Valores de
•São Paulo, com o índice Bovespa subindo a 42
Ttiiil 752 pontos no fechamento, correspondendo
£•_. uma alta de 0,2r;. o que valeu mais um"recorde consecutivo. Cruzeiro do Sul PP, a CrS
'1.35. subiu 17,3%; Varig PP, a Cr$ 1,80. 12,5%;
"Unibanco PPA, a CrS 2.25, 9,7%: Cevai PN, a
t.r$ 1,35. caiu 10% e Farol PN, a Cr$ 1.65, 8,37..* Apesar da manutenção da tendência de
alta, o volume foi menor em 53,3% ao valor do
dia anterior. Petrobrás PP, cupão 27. a CrS
10.20. liderou a relação das mais negociadas
com CrS 207 milhòes 343 mil, 15,8% do total
negociado ontem. Paranapanema PP, cupão
23, a CrS 3.25. ficou em segundo com Cr$ 78
milhòes 127 mil. 5.9'. do total negociado.

Aber. Min Méd. Mo« Osc. Qucr.i.
(mil)

Abe. Min. Med Mu. Ou:. Ouanl.
(mil)

Med. Móx. Foch. Osc. Ouanl.
(mil)

Aços Vill op
A^os VIII pp
Adubos, CkA pp
Atoar-Q^os on
Alpargatas pn¦Amazônia on
A"d Clayton op
Antorct No'd on
AntarcI Nord pn
AntOftiC Mg pn
A'no pp
Auxiliar pn
Barnennd Br on

nde" Inv pp
lOnaetrontçs pp

espo on
or>espa pn
onespa pp
.onespa pp

Patdçiío pp
Belgo Mino» op
Bic Monark op .
Rcte"a pn
B-adesco o'i
hradesco pn
B'odeit,o Fin on
Bradesco Fin pn
pfodesco Inv on
Bradesco Inv on
B'ades_o tgr on
B'onrno pp
B'PSil on
ÇfOSil pD
Brosil po
Brasmotor op
Brasmofor pp
Com Correo pp
Camoçori pna
Camaçari pnb
CBV lnd« Mj:c pp
lEMIG pd
Cerv Po'-qi pna
Cesp op
Cesp pD
Cevai on
Cevai pn
tta He'ing pp
Cica pp
C m Itau pd
C.mar op

0.28 0.2B
0.35 0,34
0.48 0 48

21.00 20 90
16,05 16.05
2.35 2.20
4,10 4 10

1 1,00 11.00
1640 16.30
2.30 2,30

15 10
1 00
6.25
2.02
1,20
2,30
2.35
2.75
2.50
5.70

10
14.50

1.00
2.90
2.90

00
5.00
3.25
3.20
2.30
7,90

1 5.10
0.95
6.25
2,02
1.15
2.75
2.35
2.75
2.50
5.70
4,.10

14.50
1.00
2.90
2.90
5.00
5 00
3.20
3.20
2,30
7.80

14 00 13.80
16.40 16.00
14.40
13.50
7,00

11,25
9,80

14,00
13.50
6.99

11.25
9,80

10,50 10.50
6.60 6,60
0,

10,00
1,00
1,02
1,30
1.50
7.00
I.2B
6.30

28.00

0.85
10.00

1.00
1,02
1.30
1,30
7.00
1.28
6 30

26,00

0 28
0.35
0.46

20,99
18.16
2.31
4.1!

1 1.88
16.43
2.35

15.49
0,97
6,25
2 03
1.19
2-.30
2.35
2.75
25!
5.80
4,10

14,50
i.oo
2,90
2.90
5 00
5.00
3.24
3.20
2,30
7,95

13.85
16.18
14.1!
13,51
7,00

11.28
9,95

10.50
6,60
0 86

10.00
1,00
1.04
1,30
1.33
7.00
1,29
6.30

28.69

0.28
0.35
0.48

21,90
16.20
2,35
4.15

12,00
16.50
2.36

15 50
1.00
6,25
7.10

1 70
2.30
2.36
2.75
2.53
5.85
d.10

14.5t>
1.00
2.90'
2.95
5,00
5.00
3 30
3.20
2.30
6.00

14,00
16.40
14,40
13 55
7.02

11,30
10,30
10,50
6.60
0 88

10.00
1.00
1.06
1,30
1,50
7.00
1,30
6.30

29,00

0.26 r 1 2,0 1 70
0.35 6890
0.48 20

21,00 64 1
18,20 .0,8 703
2,30 -2,1 160
4.15 +1,2 7995

12.00 562
16,40 -0 986
2,36 .9.2 14

15,50 .2.6 200
0.95 -5.0 1.500
6.25 27
2,05 +2.5 1415
1.20 —15.048
2.25 -2.1 621
2,35 .2.1 99
2.75 - I 29
2.53 . 1,2 I 219
5,85 «4,4 I 1 155
4,10 +2.5 I 546

14,50 + 2.1 10
1.00 - 500
2,90 1.478
2.90 7 936
5.00 1
5,00 147
3.20 -3.0 195
3,20 ! 431
2.20 28
8.00 +1.2 1.226

13,81 -1,3 137
16,05 -1,5 1.141
14.10 -2.0 4 827
13.55 +1.6 1.770
7,00 6 307

11.30 +2,7 300
10,30 +3,0 "2 365
10.50 + 12,9 100
6.60 -0.4 200
0.65 347
10,00 63
1.00 770
1,02 -3,7 1958
1,30 60
1 35 -10.0 8 000
7.00 -1,4 376

1 26 — 3 834
6 30 7o!

29.00 +3.5 318

Còbrasmá.pp .0 53 0.53 0.53 0.54 0.54 .3.8 1870
Coesl Const pp 0.40 0,40 0,40 0.40 0 40+11,1 30
Colop pp 3,50 3.50 3.50 3.50 3.50 100
Con. e Ind SP on 3.50 3.50 3,50 3.50 3.50 '15
Com e Ind SP pn 1,50 1.50 1.50 1,50 1.50 17
Cõnlab pp 3.30 3.30 3,30 3.30 3.30 1 920
Cônsul pob 17,30 17,30 17.30 17,30 17,30 8
Copas pp 0,98 0,98 0,98 0 96 0,98 30
Copene ppa 3,05 3.00 3.05 3.15 3 15 .1.6 4 870
Cosigua pn ' 1.65 1.65 1.65 1.65 1,65 -2,9 20
Oeme, pp 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2 000
Craieiro Sul pp 1.20 1.20 1.31 1,35 1.35.17.3 7 751
Docos Somos op 4.91 4.01 _i,91 4,91 4,91 +7,4 53
Duro.e* pp 2.65 2.65 2 68 2.70 2.66 +0,3 10 394
fbe.lo pn 0.90 0.90 0.90 0.90 0,90 2
Econômico pn 3,35 3.35 3,35 3,35 3.35 +1.2 60
[le.robrós pp 3.49 3.49 3.50 3.50 3.50 +2,9 225
tio.™ op 4,80 4.80 4,80 4,80 4.80 57
Elu.no po 3,10 3.IÓ 3.10 3.12 3,10 0,3 2 560
Fngeso oo 0,66 0.66 0,66 0,66 0.66 . 10.0 25
Engoso pp 1.65 1,80 183 1.85 1.65 +2.7 844
Er.csson op 7,35 7.35 7,35 7..I5 7.35 .1.3 300
Es. Pa.ona pn 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 149
Estrelo pp 1.03 165 165 1,65 1.65 -2.9 4 760
Eucatex pp 2,75 2.75 2.75 2.75 2.75 + 1.8 1 500
FNV pp 2.50 2.50 2.50 2,50 2.50 +4.1 700
Fo.ol on 165 1.65 1.65 1.65 1.65 -6.3 1.170
for lo.n B.as pp 0,84 0,84 0,84 0,84 0.84 . 5.0 20
Fe.bosa oo 1.02 1,02 1,02 1.02 1.02 1000
Fe.ro L.aas oo 0.45 0,45 0,45 0.45 0.45 -10,0 700
Fe,.o l.gos pp 0.47 0,47 0,51 0.55 0,55.19 19 496
Fngobros pp 2,30 2,30 2.30 2.30 2,30 150
Fvmd "lupy 

pp 0.78 0.76 0.79 0.80 0.80 + 3.B 5 600
Geimc.ni pp 1.30 1,20 1,27 1,30 1,70 1.500
Gra.-7.otin pp 1,10 1.10 1,11 1.12 1.12 + 12.0 4 000
ImcosuP pp 2.05 2.05 2.05 2.06 2,05 2 010
Ind V.llo.es pp 0.43 0.42 0,43 0,43 0,42 -2.3 2 800
Inds Rom. op 0,78 0 78 0,78 0,78 0.76 1000
llouboncoon 3.05 3.05 3.35 3,35 3,35 + 112 511
itoubonco pn 2,76 2.76 2,80 2,83 2.83 +2.5 7.616
1'ouso on 16.30 16.30 16.30 16.30 16,30 +0,6 398
Itausn on 14.30 14.30 14.38 14.50 14.50 +2,1 992
J H Somos pp 4.70 4,70 4,78 4,90 4,90 +4,2 3.700
Lo._ Maps pi) 0 40 0 40 0,40 0.40 0,40 + 14.2 500
ligW on 1.30 1,30 1,30 1.-30 1.30 637
Mognes.to pp 1.60 1.60 1.60 160 1.60 -3.0 47
Mannh on 1,10 1,10 1.10 I 10 1 10 -4 1000
Manai, on 1,05 1.00 101 1.05 1.00 3 510
Monaso po 0 60 0.60 0.65 0,65 0.65 +8.3 I 280
Mangels Indi pp 3,55 3 55 3,55 3,55 3.55 -1.4 50
Maqs P.rat pp 0,16 0,16 0,16 0,16 0:16+60,0 3
Morcopolo pp 1.05 1,05 1.05 1,05 1.05 2 157
Mec Pesoda op 1.55 145 1.48 1,55 1.45 -6.4 1322
Mendes Jr pp 5,60 5.75 5,79 5.80 5.75 -0.8 2 285
Me.c S Paulo pn 3,55 3.55 3,55 3,55 3,55 +1.4 74
Me. Gerdou pp 3.40 3.40 3.60 3,60 3,60 +9.0 1010
Metal leve pp 9.10 9.10 9,10 9.10 9,10 +1.1 400
M.clieletto pp 0.49 0,49 0.49 0,49 0.49 +6.5 100
Moinho Flum op 14.10 14,10 14,10 14,10 14,10 +0.3 100
Mo nno .opa po 1,12 112 1.15 1,15 1.15 +2.6 2 150
Moinho San. op 5 3! 5.30 5,30 5,35 5.35 +2.8 2 492
Muller pp 0,35 0.35 0.39 0.43 0.41+24.2 8.170
Nodonal pn 3 85 3.85 3.85 3.85 3.85 638
No.don mel op 4,70 4,70 4,70 4.70 4.70 +2,1 200
Noroeste pn 4,40 4,40 4,41 4,50 4,50 -í-4.6 258
Noroeste pp 4 40 4.40 4,48 4.50 4,50 +3,4 1355
Olvebio op 1,00 1,00 1.05 1,10 1.10 500
Olvebra pp 1.20 1.20 1,25 1.30 1.30 +4.0 10910
Paronoponema pp 3 30 3,05 3.14 3.30 3,25 -4,4 24 B54
Paul F lu_ op 0 60 0.60 0,60 0,60 0.60 724
Pe.d.gõo pn 1.25 1.25 1.25 1.25 1,25 .8.6 300
Pet lo.ranga pp 3.30 3.30 3.30 3,30 ,3,30 2 031
Pe.^b.os on 7,00 7,00 7,00 7.01 7.00 2 537
Pei-ooios pp 9,90 9.90 10,09 10.20 10.20 .0 20 542
Pir B.asMio pp 1.30 1.30 130 1.34 1.34 +2,2 2.094
Pirelli op 3,20 3,20 3,20 3.20 3.20 — 5.131

P.ielli po 2.80 2.75 2 76 2,60 2.75 -1.7 I 156
P.ome.al pp 0.70 0,70 0,73 0.80 0.80 2 545
Reulon' 3 70 3,70- 3.70 3.70 3,70 -2,6 564
Reol pn 3,60 3.60 3,60 3,60 3,60 .1,9 873
Reol pp 4,11- 4,11 4,11 4.11 4,11 39
Renl po 3.80 3.65 3,66 3.80 3 65 -2,6 826
Reol Ca Inv pn 19 50 19,50 19.50 19.50- 19.50 12
Reol Cio Inv po 21,00 21,00 21.34 21,50 21.50+ 2,3 4,',í
Reol Cia Inv pp 20 0(1 19,50 20,00,20,00 19 50 1.005
Real Cons pn 7.00 7.00 7,00 7,00 7.00 I
Real Cons pn 7.10 7,10 7.IQ 7,10 7.10 10
Real Cons pn 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 I
Real Cons pn 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 II
Real Cons pn 7,10 7.10 7.10 7.10 7 10 35
Reol Cons rn 8 50 8.50 8.50 8.50 8.50 281
Real Com o.. 7,30 7,30 7,3*2 7,35 7.35 ^ 0.6 108
Real de Inv on 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 t 3.4 1 635
Real ae Inv pn 15,00 14.80 14,83 15,00 14,80 .1,3 136
Renl de Inv op 16.00 16,00 16.00 16.00 16.00 147
Reol de Inv pp 15.00 15.00 15,00 15.00 15 00 í/7
Renl Pai. pn 5.90 5 90 5.99 6.00 6.00 + 1.5 I 100
Reol Pon on 5,90 5.90 5 97 6.00 5.99 .0.1 1533
Renl Puri an 5.75 5.25 5,25 5.25 5,25 170
Ren Hermann pn 21.00 21.00- 21.00 21.00 21.00 238
Sod.a Av.col po 205 2.05 2.05 2.05 2.05 + 2.5 1100
Socna Conco' pp 2,40 2.40 2.40 2.40 2,40 -4.0 1.100
Sadia Jcocab pp 2 00 2.00 2 00 2,00 2,00 - 5.2 I 050
Schlosse. pp 130 1.80 I 60 1,80 1,80 . 1.6 2 600
Semo op 1.27 1,27 1,27 1.27 1.77 , 5.8 10
Sho.p i.D 4,30 4 30 4.30 4.30 4.30 -4,4 175
Sha.t. oo 5.00 4,95 4,98 5,00 5.00 4 022
Sid Guai.a pp 1.15 1.10 1,15 1,15 1.10 -4,3 1.142
Slmesc pp 0.28 0.28 0.26 0,28 0.26 +7.6 5 500
Soloinco pp 0.45 0.43 0.44 0,45 0.43 -4.4 2 000
Saura Cru. oo 19.20 19.20 19.31 19,50 19,50+ 16 42'
Slo Ollmoio pp 0,70 0 70 0.70 0,71 0.70 5 710
Sodame.is on 170 1,65 1,68 1,70 1.65 * 3.1 2 660
Su.ano po 4.45 4,45 4 45 4.45 4,45 600
technos Rei on 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 75
Tela po 2.10 7.10 2,10 2,10 '2.10 3 700
leleoar on 2 24 2.70 2.22 2 24 2.20 . 7.3 06
Tele-, on 0,75 0.75 0.75 0.75 0.75 7
Telerj pn 4,00 4,00 4.01 4.05 4,05 -1,2 6
Telesp oe 2 35 2.35 2,35 2.35 2.35 68
Telesp on 2,35 2.35 2.35 2.35 2.35
_e'e<D pe 6,70 6,70 ó 70 6,70 6.70 23
Telesp pn 670 6.60 6.70 .6.70 6,60 -1,4 103
T.ooib.as.l pp 120 1,15 1,15 120 1,15 8 654
Transpa-ona pn 0.60 0,60 0.60 0,60 0.60 1,510
Unbnnco pn 1.75 1.75 1.75 1,75 1.75 492
Unibancoon 1,75 1.75 1.75 1,75 1,75 169
Umbancoon 1,65 1.85 1.85 165 1,85 +5 1.190
Un.bonco po 2.05 2.05 2.19 2.25 2,25 + 9,7 638
Umbanco po 1.85 1,65 1,86 1,90 1,85 1946
Unibanco pp 2.05 2,05 2.05 2.05 2.05 9.1
Un Oanco pp 1.85 1.65 1.65 1.85 1,85 876
Umpar pp ¦07! 10.71 10,71 1071 10.71 + 20 147
Vale R Doce po 13.48 13,48 13.98 14,00 14.00+3 1395
Vang pp 160 160 1,69 1,80 1.80 + 12.4 17 91 I
V.dr Smanno op 1365 13.85 13.99 14.00 14.00 + 1.0 952
Vo.ec pp 0,44 0.43 0.43 0.44 0.43 + 2,3 230
Vukabrns po 370 370 3.70 370 370 + 27 225
Wembiey pp 175 1,75 1,75 1,75 1,75 355
Wh,i Mo"ms op 3,06 3.00 3 06 3,10 3,05 + 3.3 796
Zomn. pp 1,25 1.25 1.25 1 25 1.25 20

Opções de Compra
Código Aí, ao O tu, et o
OCI2 CiC PP Cil
OPT7 PET PP C27
OP\'iS PMA PP C33
OPM12 PMA PP C33

S*n« Ouant. (mil)
Abi 1.20 300
Abr 10.00 251 500
Abr 1.00 1 CO
A6r 3.60 3 000

Abert. Med Ult.
0 30 0 30 0.30
172 1.78 1.86
2.60 2.80 2.80
0,40 U,34 0.31

BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE

Nova Iorque — A Bolsa de
Valores de Nova Iorque vol-
tou a ter alta nas cotações
dos títulos negociados on-
tem, depois de três dias segui-
dos de baixa no índice Dow
Jones, que subiu .1,91 pontos,
tendo fechado com 1.092,82
pontos. Foram negociados 77
milhões 420 mil títulos.

Ultimamente, o mercado fi-
nanceiro está recebendo so
boas notícias do Governo,
que mostraram um aumento
na construção civil e melho-
rias na produçàu industrial.
Entretanto os analistas disse-
ram que existem dúvidas da
capacidade do mercado rom-
per a barreira dos 1.100 pon-
tos do mdice Dow Jones.

Movo lorqu* — Fo^ o _ftgo>n'e o Wooio Dow Jorei no Bo'w á*3 Valorei do Nova
Iorque, ont»-m.

Açòoi Aborturo Ma«tma Mínima Fechamento
30 Indusinois 1.088 63 1099 42 1079.99 1.092.82
'20 TianípcMM 476.73 -183.Ô4 473 40 480.70
15 Sen..i,os Pub' 12371 124,77 122.97 124,12
65 As6es 426.12 432 87 424 95 430.31

Fo'om os seflum.es os preços l.nois Oa Bo.so de Volo.es ae Nova Iorque, ornem, en
dólares.

Aírco fnc
Alcon Alum
AlIiedChem
AlÜiChatmers
Alcoo
AmCynamid
Am Tel i Tel
Amf Inc
Asarco
AilRichdedd
AvcoCorp
Ben Cp
Be'HebemS'Ml
Boeng

33 1-8
29 5'8
36 1/8
12 1/2
32 1/4
36 1/4
o73'4
16 3/4
35 1/4
45 1/8

29
21 l.B
20 1/2
35 3 4

Bo.seCascade 38 5/8 ColgalePalm 197'8
Bc.d Warner 45 1/2 CamSorelll.e 72
Brunswick 27 12 ConsEdison 195.8
BcurroughsCorp 48 Continentol Oil
Campbel. Soup 44 5.8 Contrai Data 47
Canad.on 34 3/4 Corn.ngGlass 76
CaterpillorTroc 44 7 CPCInr.l 375'8
CBS 55 7/8 CroA-nZeüerboch 27
Celanese 54 5<*8 Dow Chemical 29 5''8
Cnase Manha! B» 49 D-esser Ind 18 1/4
Chrysler Cep 16 Duponl 39 3/4

Citicorp 38 1'4 EaslernAir 9 1/8
CocoColo 48 IM Eastman pCodak 8b 7.8

El Pas-jo Ccmponyn

Easmark
E*»on
Firestone
Fcrit Motor
GenOynar71tC*
GenElwir.c
GenFoods
Gen Morars
GenT.-e
Gel.»O.l
G.llene
Goodr.ct
Goodyear
Gracew
GTAll&Poc
GulfOil
Gulf&Wes.e.n
IBM
lntHafves'er
InlPoper
IntTel&Tel
Jonnson & Joh

«ennecottCop
btfonlndost

17 l'2
56 7,8
29 1/2
18 1/8
40 5/8
42 1.8

101 3/4
39 18
6! 34
32 3,4
55 3(4

44
34 1/4

30
40 18
10 3.8
3338

18
98 5.8

6 7/8
54
32

ison
46 1/4
29 1/2
601:_

Lockheed Ai.c 85 78
LTV Corp 14 14
Manaíat' Hanover 42
McDoneil Dcg
Me.ct.
MooilOi!
Monsanto Ca
Nabisco
NotDistt.lters
NCR Corp
NL Indust

61
82 7 8
27 3-8
84 1/4
34 1/4
24 3/4

104 3 4
17 I 

-8

Northeast Airlines

Occidental Pet
Ol.nCoip
Owens Illinois
Pacif.cGoslEI
Pan Am Wc'd A;r
Fenn Central
Pespstcolnc
P.i_erChas
Ph.llipMo.ris
Ph.ilipsPet
Polaroid
Procter Gambli
Rea
Reynolds Ind

!9 3'4
26 1.2
?7 5 8
29 7/8

5
54

34 \'2
70 !/2
59 7/8

31
28 1/2

114 3/B
23 7/8
46 1,8

Reymolds Met
Rockwell Inti
Royal DultnPe'
SoTeway Strs
Scg.i Paper
SearsRoeouck
She.lO.I
S.ngerCo
SrniihkelmeCarp

30 1'2
47 3 4

38
4e 1/2
20 I 4

30
39 7/8
21 3 4

67
36 1/4
35 3-8

Sperry Rand
S.dOilCal.t
StdO-l Ind.ana
Slown
Te'edyne
Tenneco
Texaco
Tenas tnstruments

171 5/8
Te»t'an 27
Trans World Air 301.2
UnionCarb.de
Uni royal
Um.ed B-anas
Us Stwl
WesrUniOrCorp 43 W8
Westh Elect 44 5'8
Wooi»òrth 27 3/8

46 1 8
14958

34 7 8
32

59
12 3/8
13 1/4
22 3/8

ÍNDICE 18 0283

INPC - Novembro: 4.18r.. 6 meses; 37,fir; «reajusta os
salários em janeiro); 1U meses: 9AAS"i. dezembro: 6. .J'.. 8
meses: 3R.3'í ireajusta os salários em fevereiro); li! meses.
97.87'. Janeiro: 10.85'., 6 meses 41,80'r ireajusta os sala-
rios em março); 12 meses: 103,95.(.
Aluguel residencial — (desde janeiro os reajustes anuais
dos alugueis sáo iguais a 90r; do INPC de dois meses
anteriores ao do vencimento do contrato); janeiro:
85.03**;. fevereiro: 88.08''!; março: 93.56'. O aluguel tifio
residencial tem reajuste igual a correção monetária em li:
meses.
Salário mínimo: — CrS 23.568,00.
Inflação (IGPl — Novembro 5': (2.185,2); no ano 82.2'í.
12 meses: 95.3'*. ; dezembro: 6.1'*. i2.319,4i; no ano: 9y,7'c.
Janeiro: 9S (2.520,2); 12 meses: 104.9'*..
ICC — ilndice de Construção Civil) — novembro: 4.1r;
I2.fi3 6): noano: 103.2'>; 12 meses. 109.5'V; dezembro: 2.4ri-
12.112. 6); no ano: 108';, Janeiro: 3.9'*r .2.104,3). 12 meses:
108.1%.
ICV — tíndice do Custo de Vida) — novembro: 4.7'!
11.53.8.; no ano 87.3': , 12 meses. 96.4rv: de zembro. 7,8'c
12.105,5); no ano 101.8'i, janeiro. 9'c l2.294.2i; 12 meses:
105.2rl.
Correção Monetária — Dezembro 6.5'*.. no ano 97.76''.,
janeiro fi.5r; : 12 meses: 100,21' I; fevereiro: 6.0'i; no ano:
12,89r'.; 12 meses: 102.11%,
OKT\ - Dezembro Crt 2,733.27; Janeiro: Crt 2.910.93,
fevereiro: CrS 3 085.6!).
UPC — Io jan31 mar — 82*i , Crt 1.453.96. no trimestre
17.31'7; 12 meses. 96.88'.: 1" abr Jun — 82. CrS 1 683,14, tio
trimestre: 15.70; no ano: 35.8^; 12 meses: 91.73'í, 1"
jul'30set — 82. CrS 1976.41, 00 trimestre' 17,4'". no ano:
59,59.; 12 meses: 89,0'.: lü out 30 dez. — 82; CrS 2 398.55.
no trimestre: 21.36'i; 12 meses: 100,21'; ireajusta as
prestações do SFH em 1" de janelroi.
Correção cambial - No ano: 53.565-". 12 meses: 170,237r.
Dólar — Compra. CrS 379.54 venda: Crt 381.44 ia partir de
21 02) venda com 25'i de IOF' Cr$ 476.80. se o Governo
maliver o imposto.
Dólar paralelo Compra entre CrS 530 e CrS 550 venda
entre Crt.560 e CrS 570. Ha muita procura pelo dólar. Um
operador de urna casa de câmbio do centro da cidade
disse que a procura, se deve a um investimento com
garantia
Ouro — Ciocí iTel. 541-2249); Compra: CrS 9.200,00, venda
CrS 9.690.00, Ourinvest tel: (011) 2830388 compra. Crt
9,090.00: vende: CrS 9.615.00 Degussa (tel: 221-1315). com-
pra: CrS 9.057.00: venda: CrS 9 635.00 Safra (Tel; 216-3355):
compra: CrS 9.200.00; venda: Crt 9 850.00 (preços por um
grama de ouro para lingotes de mil gramasi.
Prime rate — Eiitre 11'. e 11.5'; Taxa ovcrnlght (médias
SDPi No dia: 3.67'i; semana anterior. 7.98'! mes ante-
nor; 6.54'!
labor - 9 7 16
MVK - iMaior valor de Referencia) -Crt 11.225.00
UKERJ (Unidade Fiscal do Estado do Rio rie Janeiro) —
CrS 6.800.00 ipara cálculos de pagamentos de laxas,
tributos e multas estaduais)

SERVIÇO FINANCEIRO

Maxi surpreende "opeu" em
dia <l«' pouca negociação

Apesar de a expectativa da maxidesvalorização do
cruzeiro existir há muito tempo entre os operadores do
mercado aberto, eles foram pegos de surpresa com a
medida de desvalorização rio cruzeiro em 30'. em relação
ao dólar, tomada ontem pelo Governo. O mercado esteve
muito fraco, com poucos negócios feitos, tendo as ORTNs
apresentado urna pequena queda nas colações.

As ORTNs mais negociadas foram as com vencimen-
to em fevereiro e julho de 1985. cotadas a 117.1'; e 117.21
do valor nominal (CrS 3.085,59) para compra e venda.
respectivamente. As Obrigações com vencimento cm
novembro de 87. que hâ muitos dias estão com um
volume muito reduzido de negócios, foram cotadas a
116.05'.! e 116.15'! do valor nominal para compra e venda.
Estes títulos tem cláusula de correção cambial mais 8''.
de juros ao ano.

A taxa rie financiamento do Banco Central para as
carteiras de títulos rias instituições financeiras Ioi de 3.6'.
ao mes, o que representa 10,8'! ao mês em um dia útil. As
taxas de financiamento entre as instituições financeiras
variaram rie 3,61r'r a 3,73r!- ao mês, para LTNs e ORTNs.

Segundo a Anriima, o volume de negócios com LTNs
somou CrS 314 bilhões 289.4 milhões, e com ORTNs CrS 3
trilhões 549 bilhões 126.6 milhões.

Ou ro
Londrut, Nova Iorque, Rio d«

Janeico e Sòa Paulo - O pi.í(;o do
ou'a a vista oKitou muito, ontem,
no mwcado internacional. Em ton-
citos fei cotado a 504 dolartn a
on^a troy (31,103 g), e em Nova
Iorque a 503,5 do-we* a onça. O
auto Coei teve al'o de Oi 600 por
g<arT_a. o Dequsw_i de OS 285, e a..
Saíra de CS 450.

Interbancário
O meando .-nierbantor-to de

cámb-o pofa contraio» p'otitas toi
prtxufada. com voljrre froto de
negócios reoi'?aaos tom io»as en-
l.e OS 21. 2,3a e Oi 293.4 1, poro
cheque, e telegramas O baixôr.Q
futuro lambem foi protutada, e
com voiui-ne fraco de neijocoi fei-
tos com to«as de G$ 2°3.-il mats
•t,7°/.e 5,2°'o, ao mês, pa'0 contra-
Ioi de 30 e 180 dos

Taxas «le Câmbio
Mo«da- Compra V«ndo
Ktor 291/.5 293.4 1

Dóla. auitrolitino 281,17 285 85
L.b-a 448 58 456.11
Coroa dinarro.Quesa 34,200 34,791
Co'oci norueguesa 41,0-5 41,/BV
co.oo sueca 39.463 40.127
Dólar ;onode"se 237.80 241.83
E_a,do 3.1560 3.242I
Flot.m 109.48 111.33
Franco belga 6 1321 6.244 1
Froreo f.ancél 42,730 43.451
franco SUÍÇO 145 47 147 96
Iene inporés 1,2432 1 2í>38
L„o itoi.ano 0 20972 0 21325
Marco 121.16 123.16
Pese.a 2 2473 2.2B46
Xelint 17.201 17,520
Ai ?ci»a* ocit-io 'cem fixados ontem, em enjiei'0_.
lóH30m do Rio nc fechamento do mercodo de Cim

R*pati«
292,39
281.59
449 26
34.261
41.159
39.523
238,16
3,1608
109,65
6.1414
42.795
135,69
1,2451

0 21004
121,34
2.2507
17.227

peto ficto
b-o b-av1 _¦¦'

Cobertura
293,12
285 5 7
455 66
34.757
4I.74B
40.08 7
241.59
3.2389
111.22
6,2379
43.408
147,82
1.2625

0,21304
123.04
7.2823
17,503

Cf tro I, Oi

Taxas do Euromercado
Proro
1 -i\
3 me-i-fM
6 m«w?s

1 ? tnçscj

Doía,
9 1.8
9 IM

9 7:16
9 3.'4

Libro
11 9-16
II 5 16
II l'\6

Marco
5 3 4
5 3.4
5 3;4

Fr Sutço Fr. Froncèt

3
3 S/8
3 3'4

24 3/4
22 5/8

19 1/210 I.V16 5 13.16
As -o*a\ oc.ma foram (amec-bos pco Banco Centrai, e »em to<o'er
infoimqtivo, Sóu vá<-üa\ poro 22'02.83.

Flonm
4 15-'16
4 lí/16

5
5 IS

•nefQTierre

MERCADO
EXTERNO

Cc^oçàe** futuros nas t-oisav de Mer-çívio
rio» de Chicago, Nova Iorque *¦ Lcwxi--..
citam.

Co-ntroAni
>V4i recb Otciloçóa AbeHoi

AÇÚCAR IND

Mar
f/o.
Jul
Sera,.
JOf>

6.86
7,05
7,38
¦m
8.0»
8.34

-0 08
¦0,12
¦0.U
•0,15
.0.18

14 •">_.
37 1."
16 4*7
..J.6J9
15 715

0
K2 mil lihrosftonfraHj; «*o»s ch U&S-i-fy»

AiGOOAO INI!

Jul
Oul
0e;

65.04
6," 95
69.09
68.00
65 05
69,40

0 22
-0.1$
•0,23
* 0.35
*0,!4
+ 0,05

7Í»
10 11!

9aq
848

I0 4ÍÍ
3*9

50 T-..t tíferov^orttro^Ci íe«*s d» U5Viiwã

«... is" 'an
Moi 1,875 . .2 U.14Í

JJ I»! -2 5C.6Ó
$«> I 920 •) 2 3.3
De; 

- 1940 * 1 162
Mar 1 955 - '49
50 •*n,'; í;b*ev'cocirtjto s*rt% de UiJ. wíj

CAFf (NII

Mar 1.26.47 -0.30 i nou
Ma. 12067 .0,52 3 í«9
Jul 119,03 •0.Í"*' 2 35*
Set 118,00 +0,0' I 3.P
Der 114 63 -.0,35 6sS
Mor III 88 »0,I3 204

3?,5 mi! !ibras-'co«t-'o»-_> íe«n de U&S&tfAft
ueja

COBSf IND

Fev 77.65 • 0.30
Mo. 77,65 .0.15 240Í1
Abr 79.40 -0 15 fl
Moi 79 40 *0.!0 42*;$
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Dificuldades do Projeto Quatro influenciaram
Governo vai tributar
ganhos obtidos em
negócios com ORTNs

Fernando Martins
Brasilia — Tributação dos lucros obtidos com a

negociação de ORTNs que pagam correçào cambial;
aumento do imposto sobre a exportação de alguns
produtos primários; elevação do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras-IOF cobrado em operações cambiais; e
uma política monetária mais austera do que a estabeleci-
da para este ano (com expansão de 60% da base monetá-
Ha e dos meios de pagamentos). Essas medidas fazem
parte de um "pacote" que o Governo deverá adotar,
provavelmente a partir de segunda-feira, de acordo com
informações prestadas por uma fonte do governo que
participa da discussão do assunto.

Compensações
Ao onerar mais as exportações, o governo estará

impedindo que os preços de alguns produtos primários
sejam artificialmente depreciados no mercado interna-
cional, de forma a que o importador desconte o encareci-
mento gerado pela máxi. Isso contribuiria para que o
Tesouro Nacional arrecadasse mais recursos, neutraliza-
ria eventuais perdas de receita e evitaria lucros excessi-
vos ganhos pelo exportador (caso do café, em que o
governo deu mais renda com a máxi e retirou parte com
um confisco maion.

Ao mesmo tempo, porém, a mesma fonte mencionou
que as autoridades também estudam uma redução do
Imposto sobre Operações Financeiras sobre determina-
das importações, com o propósito de baratear o custo
desses produtos, que serão onerados após a decretação
da máxi.

Menos crédito
f. A maxidesvalorização'será acompanhada de uma
política monetária rigorosa e dentro desse contexto, as
instituições financeiras (governamentais e privadas) so-
frerão — segundo um qualificado assessor governamen-
tal — uma drástica reduçáo nas suas operações de
empréstimos no segundo trimestre.

O limite da expansão dos empréstimos já está sendo
motivo de preocupações do Ministro Delfim Neto da
Secretaria de Planejamento, que esta semana fez uma
reunião com seus auxiliares e representantes do Ministé-
rio da Fazenda e Banco Central para discutir o proble-
ma. Com isso todas as contas que geram déficit no
Tesouro Nacional, conforme o conceito estabelecido pelo
Fundo Monetário Internacional, estão sendo cuidadosa-
mente revistas. Também estudam-se providências que
possam estancar essa sangria monetária imediatamente.

Assim, a conta petróleo, o Aviso GB-588 (governo
avalizando empréstimos de empresas estatais no exte-
rior), a conta açúcar, Previdência Social, gastos com
trigo, estoques reguladores de produtos agrícolas e ou-
tros itens que sâo fregueses permanentes de recursos do
Tesouro terão as suas metas corrigidas dentro de uma
ótima altamente contràcionista.

Os empréstimos das autoridades monetárias, con-
cretizados através de operações do Banco do Brasil,
serão duramente atingidas. Sào tidos como inevitáveis
cortes nos empréstimos de custeio e investimento para o
comércio e a indústria. A contribuição do Banco Central
será através de cortes de recursos em fundes e progra-
mas, sem se afastar a possibilidade de serem atingidas
até algumas linhas de financiamento que beneficiam as
exportações, revelou a mesma fonte.

Pior para as empresas
¦".-: Outro qualificado informante, que trabalha na área
monetária ao Governo, disse que essa safra de austerida-
de poderá ser agravada se o "Projeto 4" (restabelecimen-
to do crédito interbancário rias instituições brasileiras
no exterior) nâo for assinado dentro das ambições do
Banco Central — no minimo 7 bilhões de dólares.

: Sem essa linha de recursos — explicou a fonte — os
bancos repassadores de empréstimos através da Resolu-
ção 63 nào conseguirão reciclar o pagamento de seus
compromissos, e por causa disso pressionarão as empre-
sas tomaddras para que estas paguem suas dívidas em
cruzeiros. Se isso acontecer, a disputa por dinheiro no
mercado interno colidirá fatalmente com os planos ofi-
ciais de baratear a taxa de juros! como única válvula de
escape para as empresas respirarem numa conjuntura
recessiva."; 

Para evitar que esse problema, uma das hipóteses
contempladas para compensar o fracasso do "Projeto 4"
seria recorrer a um empréstimo-jumbo complementar ou
o reforço daquele que esta sendo ultimado com os
banqueiros americanos.

IBC eleva em 37,6%
confisco cambial do
café verde exportado

O Instituto Brasileiro do Café elevou em
37,691: o confisco cambial na exportação do
café verde, segundo a Resolução n° 14'83,
baixada ontem para vigorar a partir de se-
gunda-íeira. O confisco, chamado de "quota
de contribuição", era de 62 dólares e 50 centa-
vos por saca, e passou a ser de 86 dólares.

Também o confisco na exportação de
café solúvel foi elevado, passando o que inci-
de sobre o tipo freeze a 1 dólar e 38 centavos
tòumento de 40*8% | e o do tipo spray a 1 dólar
é 10 centavos. Além disso o IBC abrirá o
registro de exportação, segunda-feira, fixan-
do novo preço rninimo para o café robusta
conillon. de 1 dólar 20 centavos por libra-
peso. e mantendo as cotações para os demais
tipos, de acordo com a Resolução n° 15/83.

Vidigal defende a
redução do IOF para
as matérias-primas

Vários empresários defenderam "medidas comple-
mentares" à maxidesvalorização. como o presidente da
FIESP. Luis Eulálio Vidigal. para quem o Governo deve
determinar, "até domingo", pelo menos a redução do
Imposto sobre Operações Financeiras de matérias-
primas e a instituição de um imposto sobre exportação
de produtos como café e soja para manter seus preços no
mercado internacional. Também defendeu unia desvin-
culaçáo de alguns preços relativos e citou o controle
governamental rie preços.

O presidente da Federação Nacional dos Bancos.
Theophilo de Azeredo Santos, defendeu a desvinculação
do custo dos empréstimos internos dos externos, para
obter de forma mais rápida uma queda nas taxas de
iuros internas. Acha que é preciso reduzir os gastos
governamentais, diminuir drasticamente os subsídios,
inclusive na área de exportação, e expurgar alguns itens
do calculo do INPC, de forma a evitar aumento exagera-
do dos salários.

Segundo o presidente da Xerox do Brasil. Henrique
Greeori. devera haver uma reformulação do sistema
atual da correçào monetária e sugeriu que o Governo
estude a adoção de um mecanismo que permita ao
exportador manter no Banco Central uma conta em
moeda estrangeira, "de forma a coloca-lo em situação de
igualdade com os tomadores de empréstimos externos
,íjue se utilizam cia 63 e da 432".
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Langoni disse que decisão mostra "seriedade do Governo"

Langoni prevê agora
resultados melhores

Nova Iorque — O presidente do
Banco Central, Carl s Geraldo Lango-
ni, revel u ontem que o mercado inter-
bancário cresceu 600 milhões de dóla-
res desde o dia 7 de fevereiro, quando o
Brasil, reunido com um grupo de 50
bancos do Liaison Comitee, resolveu
pedir um acréscimo de 2 bilhões de
dólares no mercado, elevando o seu
total de 4.9 bilhões para 6,9 bilhões de
dólares (excluído o overnight). Com o
prazo vencido desde 16 de fevereiro, o
mercado interbancário está, hoje, re-
duzido a 5,5 bilhões de dólares, contra
8,6 bilhões, fora o overnight, existen-
tes a 3Ü de junho do ano passado.

Langoni comentou também a ma-
xiriesvalorlzação do cruzeiro em 30'>,
decidida ontem e qtie. segundo ele,
mostra a "seriedade do Governo em
viabilizar seus objetivos externos e
ajustar seu balanço de pagamentos".
Langoni revelou que os primeiros re-
sultados da balança comercial, de ja-
neiro e fevereiro, pesaram.na decisão e
que agora os resultados devem ser
mais "favoráveis". Langoni ficará em
Nova Iorque pelo menos até o dia 25.
quando se espera sejam assinados os
contratos do credito .nimbo de 4.4 bi-
lhões de dólares e do rollover da divi-
da de curto prazo, de 4 bilhões. "Daqui
eu só saio com o papel assinado",
disse.

Para o presidente do Banco Cen-
trai, o número de bancos e paises que
responderam favoravelmente é indica-
tivo dessa tendência de recuperação.
Ele falou de bancos espanhóis, italia-
nos. alemães, franceses e suíços, mas
náo revelou que bancos e o montante
das operações, prometendo fazê-lo na
próxima semana, "quando a situação
deverá estar consolidada". Ele disse
acreditar que a desvalorização adota-
da ontem deverá contribuir para forta-
lecer mais o mercado.

A próxima semana, para Langoni.
será "critica", pois permitirá que ele
avalie melhor o crescimento do inter-
bancário. Questionado sobre o lato de
que as taxas desse crescimento estão
muito abaixo das metas, mesmo das
metas previstas em 80r;. adotadas no
começo do mês. em Nova Iorque. Lan-
goni disse que o total de dois bilhões"não é um total mínimo para que o

Fritz Utzeri
mercado volte a ficar viável". "O im-
portante e que o vazamento parou e a
recuperação é visível", afirmou.

A vinculação entre o fechamento
dos quatro projetos do pacote e a
aprovação do credito pelo FMI (como
se noticiou em Nova Iorque' foi nega-
da por Langoni, "o que o Fundo quer
sentir è uma indicação de que o merca-
do está-se recuperando e isso agora e
claro", repetiu.

A maxidesvalorização, negada pe-
los dirigentes da área econômica des-
de a reunião com os banqueiros, em
Nova Iorque, em 20 de dezembro
(quando o Brasil apresentou suas me-
tas para o setor externoi. sob o argu-
mento de que o aumento das minides-
valorizações, acima da taxa de infla-
çáo, a tornaria desnecessária, foi de-
fendida por Langoni, como uma forma
de fazer cair as taxas de juros internas,
sem subsidiar a diferença entre a cor-
reçáo monetária e a cambial. "Trata-
se de restabelecer a realidade fiscal-",
disse. Lima forma de reduzir as taxas
internas de juros, "sem artiíicialismo".

O fato e que o objetivo principal ria
medida e alcançar os 6 bilhões de
dólares de superávit na balança co-
mercial. meta na qual poucos econo-
mistas acreditam. Para consegui-lo, o
Brasil precisa ter um superávit mensal
médio de 500 milhões de dólares, mui-
to acima dos 150 milhões de janeiro,
por exemplo.

Com a desvalorização do cruzeiro.
os preços deverão disparar, principal-
mente a gasolina, podendo prejudicar
outra meta apresentada ao FMI tuma
inflação em torno de 70' r, este ano).
Mas Langoni minimizou o efeito infla-
cionário da medida, afirmando que o
aumento do custo de vida será "transi-
tório", pois a inflação será controlada
através de uma política monetária e
fiscal "rigorosamente restritiva".

Langoni náo quis comentar os pro-
blemas que estão ocorrendo no merca-
do de dinheiro, onde a situação dos
bancos oficiais e critica. "Nada disso,
pelo contrário, a situação esta mais
fácil, as posições sempre fecham e esse
gênero de informação sempre faz mal
porque traz intranqüilidade ao merca-
do", disse o presidente do Banco Cen-
trai.

Opção escolhida é a
segunda desde 1968

Uma medida semelhante à decreta-
da ontem pelo Banco Central — desva-
lorizando o cruzeiro em 30'"r em rela-
çáo ao dólar — também foi adotada
em 1979. Nesse ano. o próprio Presi-
dente Figueiredo anunciou a medida,
junto com outras ainda na área econô-
mica. Desde que o Governo optou pela
política de minidesvalorizaçôes cam-
biais em 1968. estas foram as linicas
vezes em que se anunciou uma maxi-
desvalorização.

Em 1979. ao adotar a maxidesvalo-
rizaçào do cruzeiro, o Governo elimi-
nou os depósitos sobre importações e
sobre viagens ao exterior, então em
vigor. Extinguiu também todos os in-
centivos fiscais para as exportações,
inclusive o crédiio-prémio do Imposto
sobre Produtos Industrializados llPI).

Outras medidas

Além disso, o Governo reduziu ain-
da a proteção conferida à industria
nacional pela "lei do similar", substl-

tuida por um sistema de tarifas. Junto.
foi determinado um corte de 20' i nas
importações do setor publico no ano
seguinte. 1980. e ainda foi anunciado
um programa de reduçáo dos subsidio
aos créditos rural e industrial.

O Governo, nesse ano. também
aboliu a exigência da retenção de 50' i
do valor do financiamentos obtidos no
exterior. O Impostos de Renda inci-
dente sobre os juros remetidos ao ex-
terior foi reduzido de 12.5rí. então em
vigor, para apenas 1.25'.i. Estas medi-
das. segundo a inteçao do Governo,
serviriam para estimular o ingresso
rios empréstimos externos necessários
para cobrir o déficit do balanço de
pagamentos no ano seguinte. Como
última medida, o Governo extinguiu a
Resolução 432 que permitia os deposi-
tos em moeda estrangeira no Banco
Central.

No ano em que essa medidas foram
adotadas — 1979 — a. inflação foi de
77.2'< e saltou no ano seguinte. 1980.
para 110.3*.,. .

Armando Ourique
Washington — As difi-

culdades do Governo bra-
sileiro em concluir as nego-
ciações do Projeto Quatro
— restabelecimento do
crédito interbancário jun-
to aos bancos internacio-
nais — devem estar rela-
cionadas com a desvalori-
zação rie 30% do cruzeiro,
mas dois outros motivos
provavelmente tiveram
maior peso na decisão, se-
gundo opinaram ontem
executivos de um dos cin-
co principais bancos dos
Estados Unidos.

Os motivos principais,
disseram, foi a expectativa
de desvalorização cambial
que levou os exportadores
brasileiros a adiar a comer-
cializaçâo dos seus produ-
tos e a falta de recupera-
ção dos mercados externos
para as exportações brasi-
leiras. Estas fontes de-
monstraram preocupação
com os efeitos inflacionã-
rios da medida, lembrando
que a desvalorização de
30% em 1979 havia em
grande parte se convertido
em aumento de preços na
economia brasileira.

FMI NÀO COMENTA

O FMI se recusou a co-
mentar a medida. Todas
fontes indagadas pediram
que as perguntas fossem
formuladas através da as-
sessoria de imprensa. Após
algumas consultas, um
porta-voz do Fundo Mone-
tário respondeu apenas
que "o FMI tem uma poli-
tica de náo comentar me-
didas que os paises mem-
bros adotem". Foram for-
muladas perguntas sobre
se o Brasil havia consulta-
do o FMI a respeito da
decisão, se o FMI havia
recomendado a maxides-
valorização e se a medida
significava que a situação
do balanço de pagamentos
brasileiro estava-se agra-
vando alem do previsto,
quando o programa econô- -
mico original foi negocia-
do, em dezembro passado.
Naquela ocasião, os técni-
cos do Fundo e as autori-
dades brasileiras julgaram
suficiente que o cruzeiro
fosse desvalorizado em lr,
ao mès acima da inflação
durante este ano.

Os executivos do banco
consultado disseram que
as negociações sobre o
mercado interbancário
ainda não chegaram a um
montante que permita aos
bancos brasileiros evita-
rem seus freqüentes pro-
blemas de caixa.

Este deve ter sido um
motivo para a maxidesva-
lorizaçao. segundo as fon-
tes, porque deverá estimu-
lar um aumento imediato
nas exportações, aumen-
tando assim a receita cam-
bial do Banco Central e
desafogando as pressões
sobre o Banco do Brasil
em Nova Iorque. As fontes
disseram que "os vaza-
mentos" de vários bancos
internacionais, que náo
têm realizado os depósitos
que deviam, serão prova-
velmente reduzidos nas
próximas semanas.

O projeto do Interbancá-
rio, entretanto, devera ser
considerado "75rr bem-
sucedido", se forem reali-
zados depósitos suficien-
tes para os bancos brasilei-
ros fecharem suas posições
a descoberto, afirmaram.

Assessor da Fazenda
acredita na queda
dos juros internos

Brasília — Para o Governo, a maxidesvalorização do
cruzeiro em 30'< provocara a queda dos juros internos.
Isso, segundo raciocínio desenvolvido ontem pelo chefe
da assessoria econômica do Ministério da Fazenda. Mau-
son Ferreira da Nóbrega, ocorrerá porque havia "nt>
mercado uma expectativa de maxidesvalorização pro-
gresslva. Com esta. decretada hoje (ontem) pelo Gover-
no, acabou-se a expectativa e a idéia é de que os jurtis
caiam"

Analisando a medida anunciada. Mailson Nóbrega
negoti veementemente que a decisão tenha alguma coisa
a ver com a ida do pais ao Fundo Monetário Internado-
nal — FMI. Mas náo desmentiu que nesse momento em
que o Governo brasileiro necessita captar divisas no
exterior, a maxidesvalorização rio cruzeiro vem a calhar."É. pode ser que a máxi facilite a captação de recursos no
exterior", disse

Mailson anunciou também que o Diário Oficial de
segunda-feira publicará decreto do Governo aumentan-
do em 30'"r o imposto de exportação sobre matérias-
primas (agrícolas e minerais).

Clima tenso
A entrevista concedida ontem, as 20h, por Mailson

Nóbrega foi tensa. Ele pouco se afastou da nota oficial
divulgada minutos antes pelo Ministério da Fazenda e
Banco Central. Disse apenas que a maxidesvalorização
do cruzeiro é um primeiro passo, que será seguido de"medidas complementares a serem ainda analisadas
pelo Conselho Monetário Nacional — CMN".

Entre estas medidas, destacou a tributação dás
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional — OHTN
— com cláusula de correçào cambial.

É que a maxi é uma decisão extraordinária, e unia
idéia que náo estava presente na criação da ORTN com
correção cambial. Trata-se. portanto, de um lucro ines-
perado e que será tributado — declarou Mailson No-
brega.

As empresas que tèm empréstimos no exterior nào
ocuparam a atenção do Governo na decisão de instituir a
maxidesvalorização do cruzeiro. Mailson admitiu que
até onde esta informado, "nao ha nenhuma medida em
estudos para suavizar a situação dessas empresas". ,,

O credito-prémio para exportações, segundo o chefe
da assessoria econômica de Galvêas. "por enquanto seru
mantido", mas ele negou-se a afirmar que a decisão do
Governo é não mexer nesse crédito. Questionado sobre a
afirmação do chefe ria missão rio FMI que participou das
negociações com o Governo brasileiro. Horst Stnick-
meyer. de que nao seria necessária a maxi. limitou-se'á
dizer;

Náo tenho informações sobre isso.
Também disse nada poder falar sobre a defesa feita

por Galvêas. em Washington, esta semana, contra .a
necessidade de maxidesvalorização do cruzeiro.

Brasilio — A. Dorgivan
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"Acabou-se a expectativa
Nóbrega
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A maxidesvalorização
de 30r/c. que ocorre apenas
quatro dias após o último
reajuste (de 2% ). foi justifi-
cada pelo Banco Central
como um importante esti-
mulo às exportações, ao an-
tecipur o mecanismo de mi-
nidesvalorizaçõo pre visto
para 1983 — quando o Go-
verno se comprometeu com
o FMI a uma correção cam-
bial lc7c acima da inflação
mensal. O BC também acre-

dita numa redução dos ju-
ros sobre operações em
moeda estrangeira e na cor-
reção das distorções nos
mercados financeiros e .
cambial. O Banco informou
rpic as minidesvalorizaçôes ~
— que depreciaram o vru- ¦
zeiro em 8,95% diante do
dólar em janeiro — conti-
nuarão normalmente. Com
a máxi, a desvalorização do
cruzeiro em fevereiro já ul-a

cançu W,(J5r/c
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Simonsen espera que máxi
não afete outros custos

JORNAL DO BRASIL'

— Espero que o Governo não
permita a propagação dos efeitos
da máxi sobre outros custos além
dos diretamente vinculados ã maxi.
A discussão agora é saber se a cor-
reçâo cambial será desatrelada da
monetária e da salarial — afirmou o
ex-Ministro Mario Henrique Simon-
sen, que há 10 dias defendeu a ado-
ção da maxidesvalorização do cru-
zeiro durante um debate na Federa-
çâo das Indústrias do Estado dc
Sâo Paulo-FIESP.

Simonsen salientou que sem as
medidas complementares que a
máxi exige nào se pode fazer uma
avaliação de suas conseqüências.
Sobre os efeitos nas taxas de juros,
acha que em principio terã efeito
baixista, "pois o que vinha alimen-
tando a alta dos juros eram as mini-
desvalorizações aceleradas". No en-
tanto, ressaltou que sem as medi-
das complementares a maxi se tor-
nará sem sentido. Conclui dizendo
nao entender os motivos que leva-
ram o Governo a só adotar a maxi-
desvalorização agora, e nao no ini-
cio do ano.

Caso Sério
Sem a instituição de "medidas

complementares", capazes de ga-
rantir por pelo menos um ano as
empresas brasileiras endividadas
em moeda estrangeira, a liquidez
do sistema industrial poderá esca-
par de "qualquer previsão", afir-
mou ontem em Sao Paulo o presi-
ciente da Federação das Industrias
do Estado. Luis Eulálio Vidigal Fi-
lho, sobre a maxidesvalorização do
cruzeiro. Vidigal nao aprova a ma-
xidesvalorização da forma como foi
anunciada, isto é, sem as medidas
que garantam as empresas endivi-
dadas no exterior.

O presidente da Montreal Enge-
nharia, Derek Lovell Parker, consi-
dera a maxidesval rização "um ca-
so muito sério", Segundo ele, "ate
há pouco tempo as empresas eram
encentlvadas pelo Governo a tomar
empréstimos Ia fora. Se tivéssemos
feito isso, agora, com essa medida,
teríamos de pagá-los 309. mais ca-
ro". Para ele, a conseqüência ime-
diata da medida e o surgiment do
maior crescimento da inflação nos
próximos meses.

Boris Tabacoff. vice-presidente
da Associação Nacional d_s Fabri-
cantes de Papel e Celul se. tam-
bém prevê que a maxidesvaloriza-
ção vá recrudescer a inflação, queem taxas mensais poderá atingir os
dois dígitos.

Medida eficiente
Mas os exportadores censidera-

ram a medida eficiente para a ac.e-
leração das vendas externas, de-
vendo as empresas "desovar" seus
estoques de curto e"médio prazos,
segundo o presidente da Gradiente,
Eugênio Staub.

O empresário Laerte Setúbal Fi-
lho, diretor da Duratex, entende
que a medida só beneficiara os ex-
portadores de manufaturados, e
ainda assim esse ganho c rre o ris-
co de ser anulado na hipótese da
criação de um confisco sobre a ven-
da desses itens, "uma vez que eles
já sáo relativamente competitivos
sem a maxidesvalorização".

Na opiniào do presidente da As-
sociaçáo dos Exportadores Brasi-

.CAIXA

loiros, economista Humberto cia
Costa Pinto Jr, a maxidesvaloriza-
çáo pode ser inflacionária. elevando
cm 'iOrr, 

já na segunda-feira, todos
os produtos importados, pois nào
ha c ntrole de preços sobre os esto-
quês no pais. Quanto a exportação,
seus efeitos reais só poderão ser
avaliados ap'-s o Governo decidir
se mexe no erédio-prèmio e no im-
posto de exportação.

Medidas complementares
Theóphilo de Azeredo Santos,

vice-presidente da Federação Na-
cional dos Bancos, acha que a ma-
xidesval rização so terá impacto se
vier acompanhada de medidas
complementares.

Quanto ao presidente da Adccif-
Associação dos Dirigentes das Em-
presas de Crédito. Investimento e
Financiamento e diretor do Banco
Nacional, Germano de Brito Lyra,
náo gostou da decisão do Govern .
Para ele, a medida afetará negati-
vãmente a economia do pais, prín-
cipalmente "a multidão de empre-
sas" endividadas em moeda estran-
geira.

Outro dirigente de banco, bas-
tante surpreso, declarou que, no
còmputo geral, a medida e boa p_r-
que era esperada. Explicou que
muitas empresas, para se prevenir,
haviam depositado dólares no BC e
as endivida las através da 63 nâo
renovaram suas operações. Segun-
do ele, "quem tem 63 vencendo vai
levar uma pancada violenta".

Deacord com o vice-presidente
.lo Banco de Tokyo, T shiro Ko-
bayashi, a noticia caus u impacto,"mas é uma medida muito b a.
Agora o capital estrangeiro entrara
com mais facilidade no pais devid
ao estimul da desvalorização cam-
bial. A exp rtaçáo sairá ganhando,
pois antes da maxidesval rização
alguns pr dutos naci nais já esta-
vam sem competitividade ex-
terna".

Efeito negativo
O presidente da Xerox do Brasil,

Henrique Greg ri, considerou que a
maxidesval rização terá um efeito
negativo para as empresas multina-
ci nais. "uma vez que seus desem-
penh s sào medidos em dólar, o
que aumenta as dificuldades de se
atingir os planos de -peraçà este
an ".

Segund José B nifãcio de
Abreu Am rim, presidente da Ge-
neral Electrica, a medida nà terá
efeitos negativ s na empresa que¦ dirige, uma vez que seu endivida-
mento em dólares é praticamente
nulo há algum temp . Ele ressaltou
que a máxi tem efeito fav rável ás
exportações, mas que se o Governo
não adotar medidas de controle da
inflaçà e d s cust_s intern s, a
medida nà) terá maiores resulta-
dos positiv s e dentro de pouco
tempo será necessária nova maxi-
desvalorização.

Para o presidente do estaleiro
Verolme, Peter Landsberg, a máxi
de 30'« é "suficiente nesse momen-
ti ". Ele não espera a adoçào oficial
de um câmbio duplo no-pais, pois
há o ac rd emo FMI.

Dirigente da Volvo, o ex-
Ministro da Fazenda, Karlos Risch-

bieter. contrario a maxidesvaloriza-
çáo. disse preferir esperar para ana-
lisar as medidas complementares e
as repercussões na economia na-
cional.

Preocupação
Surpreendidos com o anuncio

da maxidesvalrrizaçâo, os Gover-
nadores eleitos do Nordeste, reuni-
dos em Natal, manifestaram-se
preocupados com a medida, classi-
ficada por Roberto Magalhães, de
Pernambuco, de "uma paulada na
cabeça". Seu Vice, Gustavo Krau-
se, foi ainda mais incisivo: "O Go-
verno Federal nào encara a econo-
mia com seriedade".

Wilson Braga, da Paraíba, não
gostou em absoluto de saber que
terá de pagar muito mais caro por
um passivo de 60 milhões de dóla-
res. agora aumentado para 78 mi-
lhões. José Agripino Maia, do Rio
Grande do Norte, preocupou-se
porque terá de arcar com uma divi-
da ainda maior do que os 40 mi-
lhões de dólares anteriormente pre-
vistos. E Hugo Napoleáo, o novo
governante do Piauí, terá de se des-
dobrar para, logo após assumir seu
mandato, pagar 13 milhões de dóla-
res, quando esperava pagar 10 mi-
lhões. Para o final da administra-
ção fica com uma dívida de mais 13
milhões, que ainda pode crescer.

Tanto desmentido e, de re-
pente, vem a maxi. Só se eles nào
consideram 305É de desvalorização
a máxi — disse surpreso o presiden-
te do Metrô, engenheiro Carlos
Theóphilo.

A C mpanhia Energética de, São
Paulo — CESP, que tem uma divi-
da externa de 1 bilhão 877 milhões
de dólares (a curto, médio e longo
prazos], espera medidas compie-
mentares, segund seu presidente
J sé Geraldo Villas Boas.

Inflação sobe
O pais poderá chegar a uma in-

fiação de mais de ISO1;; este ano,
acredita a economista Maria da
C nceição Tavares, com a maxides-
vai rização. Para ela, a medida"nada resolvera em absoluto desde
que não haja um eficaz controle de
preçis".

Trata-se de uma medida
drástica adotada em momento de
grave dificuldade, mas não consti-
tui a grande solução d., s problemas
da ecorvmia. A máxi exige outras
medidas complementares — afir-
mou o ec nomista do Instituto Bra-
sileiro de Ec nomia-Ibre, Paulo Ra-
bello de Castro.

O presidente do Clube dos Dire-
tores Lojistas, Silvio Cunha, acredi-
ta que se a medida do Governo for"para baixar a inflação, certamente
o comércio será beneficiado. O que
não podemos é num momento co-
mo esse, tirar nosso apoio ao Go-
verno, que tanto precisa dele para
executar aquilo que prometeu ao
povo brasileiro", declarou.

Na opinião do empresário e
Deputado Herbert Levy (PDS-
SP)."o país precisa urgentemente
adotar medidas para reduzir os ju-
ros internos e acabar com a política
econômica recessiva, que é um
grande mal social".
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AVISO
TOMADA DE PREÇOS N° 008/83

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
PÓLO REGIONAL DE MATERIAL/RJ da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL dá ciência aos interessa-
dos que se acha aberta a "TOMADA DE PREÇOS
N° 008/83", para aquisição de envelopes, cuia
abertura dar-se-á às 15:00 horas do dia 10 MAR
83, na Av. Rio Branco, 174 — 19° andar — Rio de
Janeiro/RJ.
Somente serão recebidas as propostas das firmas
que entregarem a documentação exigida ate o dia
03 MAR 83 e forem consideradas habilitadas pela
CEF
O Edital e maiores esclarecimentos poderão ser
obtidos no Pólo Regional de Material RJ, na Av.
Rio Branco, 174 — 19° andar — Rio de Janeiro. RJ
— Telefones 262-9076 e 262-9569 (DDD 0211

Quem poupa naCmxa está com mais.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA

E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
RESOLUÇÃO N° 14/83

O Presidente do Instituto Brasileiro do Cale (IBC), no uso de
suas atribuições legais e na conformidade do que dispõe a Lei nu
1 779, de _2 de dezembro de 1952. resolve.
Art 1" —- Fixar as seguintes quotas de contribuição para exportação

de cale em operações cuios legistros venham a ser
acolhidos pelo Instituto Brasileiro do Café a parti' 21 de fevereiro de
19__.

—- Por saca de 60 kg. liquido de café verde ou descafeinado em
grão cru. ou 48 kg liquido de torrado e moido. para embarques
desde essa data ate 31 de março de 1983.
USS 86.00 (oitenta e seis dólares), ou o equivalente em outras
moedas

II — Por libra-peso de café solúvel, para embarques desde essa
data até 30 de abril de 1983
a) Qualidade "spray-dried" e extrato de café solúvel

USS 1.10 (um doiar e óez centavos), ou o equivalente em
outras moedas

bi Qualidade "freeze-dried"

USS 1.38 (um dólar e trinta e oito centavos), ou o
equivaiente em outras moedas

Art 2° — Manter inalteradas as demais disposições sobre a
exportação de café, que não colidirem com a presente

Resolução
Brasília (DF). 18 de fevereiro de 1983

(Ass) OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES
PRESIDENTE (P

fl \ \MANNESMANN
MANNESMANN S.A.

CGC. (M9 17.170.150/0001-46

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA MANNESMANNS.A.,
REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 1982.

Aos trinta e um dias do mès de dezembro do ano de
mil novecentos e oitenta e dois, às nove horas, reuniu-se a Direto-
ria da Mannesmann S.A., em sua sede social no Barreiro, em Belo
Horizonte, sob a direção do Diretor Presidente Peter Ulrich
Sclimithals. Resolveu a Diretoria, após a concordância prévia do
Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, e em
consonância com o parágrafo único do artigo 39 do Estatuto So
Ciai, criar neste Estado, escritórios nas cidades de Sete Lagoas, á
Av. Olavo Bilac. 1.844 - A, em Montes Claros, à Av. Afonso Pena,
108, e em Janaúba, à Praça Esplanada s/n ., destacando do capital
social para cada escritório, a importância de CrS 10.000,00 (dez
mil cruzeiros). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente
ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos Diretores presentes.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 1982. aa) Peter Ulrich
Schmithals, Dieter Althoff, Josef Doll, Friedrich-Hans Christoph
Georij Grandin e Paul Josef Günther.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO A FL. 124 DO
LIVRO N9 9, Dfc ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA.

PETER ULRICH SCHMITHALS
Diretor Presidente

DIETER ALTHOFF
Diretor de Relações

Industriais.

JUCEMG 587528 1 - FEV - 1983
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ¦ CERTIDÃO.
Certifico que este documento, pagas as taxas, foi arquivado na
data e numero apostos mecanicamente,

\Celio Cota Pacheco - Secretário-Geral

Banespa SA
Corretora de Câmbio e Títulos banespa
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VENDA DE IMÓVEL
A BANESPA S.A. Corretora de Cambio e Títulos

coloca á venda, pela melhor oferta a vista, reservando o
direito de recusar qualquer proposta, sem obrigação de
justificar-se ou indenizar qualquer proponente, o imóvel
aoaixo caracterizado:
Imóvel: — Prédio da Rua Buenos Aires nD 25 — Rio de
Janeiro
Área: — Terreno (6.30 x 14,80) 95.00rr. .

Construção (térreo e sobreloja) 190.00nv.
Valor mínimo: —CrS 31.600 000,00 (Trinta e um milhões e
seiscentos mil cruzeiros)

Maiores detalhes poderão ser obtidos no setor jurídico
da BANESPA Corretora, à Rua Três de Dezembro n° 61,
São Paulo, ou no escritório do Rio de Janeiro, na Av. Rio
Branco. n° 115, dc andar.

As propostas deverão ser entregues em envelopes
fechados com os dizeres "Proposta — Imóvel Rua Buenos
Aires" até o dia 28 de fevereiro, na Rua da Quitanda n° 89,
em Sâo Paulo, ou Av. Rio Branco n° 115, 4o andar. Rio de
Janeiro.

A abertura das propostas, dar-se-á no dia 06 de março
às 15:00 horas, na Rua da Quitanda nc 89, em São Paulo,
facultada a presença oos proponentes ou representantes
legais.

O proponente oue desistir da aquisição do imóvel,
ficará sujeito ã multa de 10% (dez por cento) do valor da
proposta. (p

mstros negaram
sempre medida agora
tomada pelo Governo

Brasília — üs ministros da área econômica
sempre negaram a possibilidade de uma maxides-
valorização do cruzeiro pelos eleitos mais negati-
vos do que positivos que traria para a economia
brasileira. Ao final das negociações com a missão
do FMI, em dezembro, o chefe da missão. Horst
Struckmeyer. assegurai! que o pais náo precisava
recorrer a este expediente para conseguir alcançar
a meta de superávit, comercial de 6 bilhões de
dólares, em 1983.

Também em dezembro, o Ministro do Planeja-
mento. Delfim Neto. fez uma advertência aos "es-
peculadores" com ORTN com correção cambial
pedindo a eles que tivessem cuidado, porque pode-
riam ir á falência. Como fórmula para se evitar a
decretação de uma maxi. nos acertos com o FMI. o
Governo se comprometeu a desvalorizar o cruzeiro
um ponto percentual acima da inflação, o que
daria, ao final do ano, uma desvalorização real de
12,7':;.

Quando o ex-Ministro do Planejamento. Mano
Henrique Simonsen. que sempre foi contra a de-
cretação de uma maxidesvalorização do cruzeiro,
quando estava no Governo, propôs a adoção da
medida para tornar os produtos brasileiros mais
competitivos no exterior, no dia 8. sua sugestão foi
considerada teórica. Um dia após a divulgação da
proposta de Simonsen, o secretário-geral do Minis-
tério da Fazenda, Carlos Viacava, ocupando interí-
namente o cargo de ministro, disse tratar-se de
urna "consideração teórica e totalmente afastada
da realidade".

Também o assessor econômico do Ministro do
Planejamento. Akhiro Ykeda, disse que a política
cambial para 1983 já estava definida (adoção de
mínidesvalorizações) e que nào seria alterada. O
ex-Ministro da Indústria e do Comércio e atual
membro do Conselho Monetário Nacional. Ângelo
Calmon de Sá, um dos amigos de Simonsen quan-
do ambos estavam no Governo, observou qui»,"como brasileiro. Simonsen não tem o direito de
fazer uma proposta como esta".
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Mário Henrique Simonsen

Conselho Superior
da FIESP reabriu o
debate há 10 dias

São Paulo — A discussão sobre a maxidesvalo-
rização foi reaberta há 10 dias, durante reunião do
Conselho Superior de Economia da Federação das
Indústrias: a medida foi defendida pelos econo-
mistas Mario Henrique Simonsen (atual conselhei-
ro do Citlcorpi e Adroaldo Moura Silva como"única medida de curto prazo a ser adotada pelo
Governo para dar um alivio à economia do pais".

Durante as discussões, revelou fonte que assis-
tiu à reunião, os membros do Conselho Superior
de Economia da FIESP admitiram que o Governo
nào decretara a maxidesvalorização porque ainda
tentava encontrar medidas complementares que
abrandassem os reflexos internos. Observaram
também que o Governo nào havia atendido o FMI,
que aconselhava a maxidesvalorização.

Há uma semana, o outro membro do Conselho
Superior de Economia da FIESP que defendeu a
máxi, o economista Adroaldo Moura Silva, diretor
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
da USP — FIPE, disse que a aplicação de uma
maxidesvalorização seria um "refresco" diante da
atual situação econômica do país, influindo numa
queda da taxa de juros internas e estimulando os
exportadores.

Adroaldo advertiu que a maxidesvalorização
de 1979 nào deu certo devido a uma serie de fatos
que ocorreram na ocasião. Uma nova máxi, segun-
do ele. seria defensável por se constituir numa
medida simples, sem exigir uma "administração
sofisticada", como seria o caso da desvinculação
cambial".

AVISO
Governo do Estado de Minas Gerais — Brasil

Companhia Agrícola de Minas Gerais — CAMIG
Concorrência Pública Internacional n° 01/83

Empréstimo BID n° 66/IC — BR
Proieto de Desenvolvimento Rural integrado

Noroeste do Estado de Minas Gerais
Planoroeste-ll

Sub-programa de Perfuração de
Poços Tubulares Profundos

O Governo ao Estado de Minas Gerais, através da
Companhia Agrícola de Minas Gerais — CAMIG, torna
publico que Iara realizar no dia 11 de abril ae 1983. as
17 00 horas, à Rua Espirito Santo. 466 — Sala 606. na
cidade de Belo Horizonte. Concorrência Pública Interna-
cional para aquisição:

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT
01 Caminhão Di-esel — Médio — Carrocena Maaeira 03
02 Caminhão Diesel — Leve — Carrocena Madeira 01
03 Compressor de Ar — Diesel 01
04 Perfuratnz Roto Percussora 01
05 Depósito p' Combustível Capacidade 2 000 L 01
06 Tanque para Água Capacidade 6 000 01
07 Ferramental de Perfuração 01
08 Conjunto de Chave Soquete 16 mm a 32 mm 01

Os interessados poderão obter o Edital e bem
assim, os esclarecimentos que se fizerem necessários
junto à Comissão de Licitação da CAMIG, a Rua Espirito
Santo n° 466 — Sala 606 — na cidade oe Belo
Horizonte, no horário das 08.00 às 17:00 horas.

Belo Horizonte
08 de fevereiro de 1983.

IVAN LOPES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Andreazza promete \
verbas do Finsocial v

*_______

para o Nordeste \,A
O Minitro do Interior, Mario Andreazza, disse ontem

na 8» Reunião Anual dos Administradores do B;_i_o do'
Nordeste do Brasil — BNB — em Aracaju, que o Nordeste '
devera ser beneficiado em 83 com os recursos do FinSo-'-
ciai, para promover sistemas de pequena Irrigação, pri*-"
teçáo de populações pobres na zona canavieira e criação
e introdução de novas tecnologias agrícolas em beneficio
de pequenos e médios produtores rurais.

O Ministro disse que, desde sua posse, o Presidente
Figueiredo colocou o Nordeste como a maior prioridade
do seu Governo. E deu como exemplo os quatro últimos'
anos de secas, "sem paralelo na historia", quando o;'
Nordeste recebeu do Governo federal recursos superiores í
a CrS 250 bilhões, atingindo uma área equivalente a _
soma dos territórios da Itália, França. Espanha e P0.-5.ij-
gal, com benefícios diretos para uma população pouco ,
inferior à de toda a Argentina: 30 milhões de pessoas."''

.-VÂ^'.

A participação do Nordeste no programa habltaclo*^
nal do Governo federal foi também abordada pelo Mini*o
tro Mario Andreazza. Segundo ele, a região absorve cerca -
de um quarto dos financiamentos habitacionais conv,
recursos rio BNH. com beneficio principal para as faixas,,
de menor renda. Quase meio milhão de residências foram
construídas.

O Ministro chamou a atenção para o que o BNH faz
atualmente em Sergipe, onde. alem do Conjunto Angus-
to Franco, com 4 mil 510 unidades residenciais ja con-
cluidas em Aracaju, outras 9 mil 950 casas estão conclui
das ou em fase de conclusão nos Municípios de Aracaju,'
Sào Cristóvão. Tobias Barreto, Laranjeiras. Maruti..!'1
Lagarto, Estância e Nossa Senhora da Gloria.

Em seu discurso, o Ministro disse que "vontade,,
imaginação e recursos foram o quanto bastou para que o
Projeto Sertanejo iniciasse a cumprir a .sua finalidade de.,
criar resistência as secas no Nordeste semi-árido:

— Com efeito, a região está hoje quase toda coberta
pelo Programa, com a presença de aproximadamente'
110 núcleos do Projeto Sertanejo, operando cerca de 12
mil projetos, a custo final superior a CrS 12 bilhões.»
criando mais de 94 mil empregos, dos quais 23 mil 352
permanentes e 70 mil 811 temporários Para 1083. ^o
Conselho Monetário Nacional ja aprovou para esse pn-
grama mais de CrS 12 bilhões de recursos de credito, quese somam aos CrS 11 bilhões constantes do orçamentou. -
União. KÜ

O Ministro destacou ainda o Prohidro. "criado com
objetivo de aumentar a disponibilidade cie água 144..
região, para uso humano e na agropecuária, com rcpe_~<
cussào direta sobre pequenas e médias propriedade^ .<;
Somente em 1982. o Governo aplicou nesse programa, a,,-
fundo perdido, recursos no valor de CrS 10 bilhões. E para,1983 estào comprometidos com o Prohidro, mais de Cri,,
15 bilhões, do Orçamento da União".

Philco assegura que
não vai transferir
fábrica para Manaus

Sào Paulo — A Philco negou ontem que pretenda
transferir uma de suas unidades de Sáo Paulo para
Manaus, onde também já tem uma fabrica. Essa hipóie-
se, divulgada por um diretor do Sindicato dos Metalurgi-
cos de Sáo Paulo. Luis Antônio Medeiros, justificaria,
segundo ele. uma nova leva de demissões.

A empresa, entretanto, através de seu assessor de
imprensa. Diogo Clemente, afastou essa possibilidade."Nào temos novas demissões a fazer e nossas atividades
continuarão centradas em Sào Paulo, nas fabricas de-
Tatuape e Guarulhos, onde as atividades sao normais",
explicou. Na semana passada, em função de ociosidade,
de mão-de-obra e da necessidade de adaptação de atii/i-
dades com a transferencia de 450 horistas para a unidade
de Guarulhos. a Philco anunciou que teria que dispensar
230 empregados.

De acordo com o porta-voz da empresa, a maioria
aceitou transferir seu local de trabalho, para nao deixara
fábrica, e os que saíram receberam tudo a que Unham
direito. Mas o sindicato continua tentando obter maiores
garantias de emprego por parte da Philco, inclusivé"o"
pagamento de três a quatro meses de salário como aviso-
prévio.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, |
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO-CREA-RJ
COMUNICADO

O CREA-RJ comunica aos profissionais e em-*
presas da área da engenharia, da arquitetura e da...
agronomia que a Lei rf 6.994. de 26.05 82. em seu-
art. Io, § 2o, concede o desconto de 10% sobre o.
valor da anuidade quando o pagamento for efetuado
integralmente ate 31 de março de 1983. podendo a
mesma ser paga em qualquer agência do BANERJ.;.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1983
DARCY ALEIXO DERENUSSON

PRESIDENTE (P

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA

E DO COMÉRCIO

INSTITUTO BRASILEIRO 00 CAFÉ
RESOLUÇÃO N° 15/83

O Presidente Oo Instituto Brasileiro 0o Cate (IBO, no uso o. suas
atribuições legais e na conformidade do oue aisoòe a Le. rr 1 779, de _2
de ae_en-.br.! de 1952. resolve
Art 1° — Aco^er registros ae ' Declarações de Venda" relativas a

e<portaçào de café verde em grào. ou torraoo e mo,<jo.
descafeinado ou nào. a partir ae 21 de fevere.ro de 1983, inclusive, para
embarques desde esta data. ate 31 de março de 1983, aos seguimos
preços mínimos por libra peso. para ooeraçôes "A vista"

a) CAFÉS DO TIPO 6 ISE1S) PARA MELHOR. BEBIDA ISENTA
DE GOSIO RIOZONA. EMBARCADOS PELO PORTO DE
SANTOS — SP
USS 1 30 (hunt doar e trinta centavosi ou o equivalente em
Outras moedas.

b) CAFÉS DO TIPO 7 ISETE) PARA MELHOR. BEBIDA ISENTA
DE GOSTO RIOZONA' EMBARCADOS PELOS PORTOS DE
PARANAGUÁ (PRl RIO DE JANEIRO (RJ). VITORIA (ESi
SALVADOR ILhEUS (BA) E RECIFE (PEj.
USS 1.29 (hum dólar e vinte e nove centavos? ou o equ;valen-
te em outras moedas,

d CAFÉS DO TIPO 7 (SETE) PARA MELHOR. BEBIDA RIO-
ZONA. EMBARCADOS PELOS PORTOS DO RIO OE JANEI-
RO .RJ). VITORIA (ES). SALVADO .'ILHÉUS (BA) E RECIFE
IPEI
USS 1.20 (num dólar e vinte centavos) ou o equivalente em
outras moedas,

di CAFÉS DO tipo 7 8 (SETEOITO) PARA MELHOR DA
VARIEDADE "ROBUSTA 

CONILLON'. EMBARCADOS PE-
LOS PORTOS DO PIO DE JANEIRO IRJ) VITORIA (ES) _'
SALVADOR ILHÉUS (BAi.
USS 1.20 (hum doiar e vinte centavos; ou o edu;valente em
outras moeoas.

PARÁGRAFO ÚNICO. Nas operações "A 
p-a.o" os preços soma seráo

acrescido, de juros de 1% (um porcento) ao mès
sobre os preços líquidos da venda "A vista"
Ar! 2o — Manter em vigor todas as demais d.spos'Ç_.s sobre a

enoortaçao de cale verde em grão. ou torrado e moido.
descafeinado ou nâo. aue nâo colidirem com as da presente Resolução

Brasi.a (DR. 18 de levere.ro de 1983
(as) Octavio Rainno da Silva Neves

Presidente (p

"h
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Fiat dá vantagens e obtém
296 demissões voluntárias

Arquivo — 17.9.82

Belo Horizonte — A estratégia da
Fiat Automóveis de oferecer algumas
vantagens aos 7 mil 696 horistas que
assinarem uma carta pedindo demissão
voluntária parece ter sido bem-
sucedida: quinta-feira foram homologa-
das no Sindicato e na DRT 189 demis-
soes, e ontem 107, num total de 296,
mesmo com a maioria dos empregados
em férias coletivas.

., As vantagens oferecidas pela empre-
sa, que não divulga a meta que pretende
atingir com as dispensas voluntárias —
um diretor do Sindicato, Francisco de
Paula Mendes, teme que sejam mais de
2 mil — sâo, segundo o gerente de comu-
nicação social da Fiat, Lindolfo Paoliel-
ló: pagamento do aviso prévio em 20
dias; adicional de dois salários; 13° sala-
rio e férias proporcionais; 10% do saldo
do FGTS; liberação da gula do FGTS;
prolongamento da assistência médica
ambulatorial por seis meses; e manu-
ténçào das bolsas de estudos concedi-
dás durante todo o ano letivo de 83.

SJfil A espera

De acordo com Lindolfo Paoliello, há
unia expectativa de que outros 10 pedi-
dos' de demissão sejam homologados
segunda-feira, encerrando a primeira
etapa do processo, pois teriam sido des-
ligados todos os 306 que, de acordo com
o departamento de pessoal, assinaram a
carta de demissão.

A distribuição das cartas entre todos
os horistas começou dia 7. Foi dado um

prazo de 90 dias para sua devolução,
assinada ou nâo. A 5 de março termi-
nam as férias coletivas para a maioria
dos horistas — só estão trabalhando os
operários da manutenção — quando a
empresa espera receber outros pedidos
de demissão.

O secretário do Sindicato de Meta-
lúrgicos de Betim, Francisco Mendes,
disse que a entidade tem desaconselha-
do a assinatura do pedido de demissão
devido ao grande desemprego existente
no setor na região metropolitana de
Belo Horizonte.

Alguns com quem a gente conver-
sou falaram que até foi bom sair, porque
a pressão dentro da Fiat é muito gran-
de. Outros dizem que não queriam assi-
nar, mas os chefes lhes disseram que se
não recebessem agora as vantagens ofe-
recidas, depois das férias seriam demiti-
dos sem direito a nada — afirmou Fran-
cisco Mendes.

Dizendo que falava em nome da dire-
toria da empresa, Lindolfo Paoliello ga-
rantiu porém que se ninguém mais assi-
nar o pedido nâo haverá demissões.

A diretoria reitera sua decisão de
que, qualquer que seja o resultado obti-
do, nào vai demitir ninguém — afirmou.

O diretor do Sindicato mostra-se in-
deciso, enquanto calcula que, devido à
mudança de Governo estadual, serào
demitidos entre 2 mil e 2 mil 500.

Estamos aguardando a volta das
ferias para ver o que vai acontecer —
disse Francisco Mendes.
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Votorantim alcançou
um lucro líquido de
Cr$ 33 bilhões em 82

Sào Paulo — O Grupo Votorantim, o maior conglo-
merado industrial do pais, fechou em fevereiro seu balan-
ço de 1982: pagou mais em imposto (CrS 40 bilhões) do
que recebeu de lucro iCrS 33 bilhões). O lucro será
reinvestido nas empresas do grupo, revelou ontem o
diretor-superintendente, Antônio Ermirio do Moraes,
anunciando para dentro de 30 dias o início da produção
de cádmio, um metal nobre para produção de chupas de
revestimento.

O lucro do Votorantim foi 94'. superior ao alcançado
ano passado tCr$ 16 bilhões 947 milhões), enquanto o
faturamento chegou a CrS 320 bilhões il bilhão 783
milhões de dólares, ao dólar médio de CrS 187, ou seja,
86''c superior ao de 1981, quando alcançou CrS 171
bilhões 696 milhões.

Uso do imposto
Antônio Ermirio de Moraes explicou que nao recla-

ma do pagamento de impostos desde que us recursos
sejam utilizados em beneficio do pais, è "nào em obras
megalomaníacas".

Um levantamento realizado pelo Grupo Votorantim
mostra que em 1975 ele pagava CrS 2 milhões de imposto
por dia: em 1976. CrS 4 milhões; em 1977, CrS 7 milhões;
em 1978, CrS 10 milhões 600 mil; 1979. CrS 19 milhões 600
mil; 1980, Cr$ 50 milhões 700 mil, e em 1981. Cr$ 84
milhões; para em 1982 chegara cerca de CrS 130 milhões.

Antônio Ermirio anunciou que as empresas produto-
ras de cimento rio Grupo Votorantim e Itau substituíram
em 5091 o consumo de Óleo combustível por energia
alternativa, e que u plano para 1984 6 se chegar a 75'/í de
substituição.

A expansão na produção de alumínio permitiu ao
Grupo Votorantim, através da sua Companhia Brasileira
de Alumínio, atingir a produção de 116 mil toneladas a-
no, que até o final do ano se elevara a 120 mil toneladas a-
no, para em 1984 chegai* a 125 mil toneladas. Hoje o
Votorantim é o maior produtor de alumínio do pais.

Antônio Ermirio disse que o lucro será reinvestido no grupoGodesp faz acordo dando um Mannesmann tem lucro em 82
ano de garantia de emprego

São Paulo — Em decisão inédita
para uma estatal de grande' porte, a
Companhia Docas do Estado de São
Paulo — CODESP incluiu a garantia de
emprego por 12 meses na proposta de
novo acordo coletivo de trabalho para
seus 12 mil 160 empregados, com vigor a
primeiro de janeiro último. Com isso,
praticamente afastou a ameaça de uma
greve de 24h que as categorias portuá-
rias discutirão amanhã em assembléia
conjunta.

Na contraproposta entregue aos sin-
dicatos (administração portuária, ope-
rários portuários, rodoviários e motoris-
tas de guindastes], a CODESP afirma
que "na vigência do presente acordo,
nã6- efetuará dispensa de empregados,
salvo em casos de ocorrência de justa
causa. Por exceção e a seu exclusivo
critério, a CODESP poderá efetuar dis-
pensas sem justo motivo e até o limite
de 22 empregados, desde que assegure o
pagamento das verbas inerentes até a
data da respectiva dispensa".
"%l;l Um avanço

Para o presidente do Sindicato da
Administração Portuária, Benedito
Furtado, "embora a empresa nâo tenha
atendido a nenhuma das reivindicações
econômicas, nào há dúvida de que os
trabalhadores tiveram uma vitoria, pois
hoje a grande luta é pela garantia de
emprego, e a decisão da CODESP repre-
s^nta um avanço nesse sentido".

Sem querer adiantar o resultado da
assembléia de amanha, o dirigente sin-
dical afirmou que, "pessoalmente, en-
tendo que a garantia de emprego era a

reivindicação prioritária e, sem ela, a
greve sairia fatalmente". As reivindica-
ç-^es econômicas das categorias portuá-rias de Santos eram, principalmente,
15% a titulo de produtividade, 14° sala-
rio e aumento de 25% nos salários dos
empregados nâo remunerados por pro-dução.

A garantia de emprego oferecida pe-Ia CODESP é praticamente de 100%, jâ
que, além das saídas por aposentadoria,
afastamento voluntário e demissões por
justa causa, ela só poderá dispensar no
ano até o limite de 22 empregados,
número que representa a média de de-
missões do ano passado. Essa decisão
representa uma mudança de atitude,
pois antes da visita ao porto do Ministro
dos Transportes, Cloraldino Severo, no
começo do mès, ela não pretendia assu-
mir a manutenção do nível de emprego.
O Ministro recebeu os lideres sindicais e
decidiu que a CODESP deveria atende-
los. De acordo com o presidente do
Sindicato da Administração Portuária,
criou-se uma figura jurídica que poderá
beneficiar outras categorias profissio-
nais, do âmbito estatal ou nào.

A CODESP foi criada hã menos de
dois anos, em substituição à Compa-
nhia Docas de Santos, cujo maior acio-
nista era a família Guinle, do Rio de
Janeiro, e que obtivera concessão para
explorar os serviços portuários de San-
tos por 90 anos. Participando do siste-
ma Portobrás, órgão do Ministério dos
Transportes, agora majoritário no capi-
tal social, a empresa também sofre os
reflexos da crise econômica, devendo
fechar o balanço financeiro de 1982 com
um déficit aproximado de Cr? 5 bilhões.

Belo Horizonte — Com uma queda
de 18,11% nas vendas, para 457 mil
toneladas de aço, e um crescimento
nominal de 71,895 na receita bruta, de
CrS 87 bilhões 102 milhões, a Mannes-
mann apurou em 1982 lucro liquido cie
CrS 4 bilhões 583 milhões, evolução de
9.6'7 acima da inflação. A empresa náo
atingiu as metas traçadas e suas pfevl-
soes são de "um estreitamento ainda
maior, em 1983", para os seus produtos.

No mercado interno, as vendas da
Mannesmann caíram 16,7'i, para 398
mil t, enquanto as exportações caíram
26,2rí. com 80 mil t, quando o estimado
era colocar no exterior 100 mil t. Ao
apresentar ontem o balanço a imprensa,
o presidente da Mannesmann, Peter Ul-
rich Schmithals, disse que as quedas no
mercado interno se devem a redução
nas encomendas de tubos pelo setor
petrolífero, onde a Petrobrás e o maior
cliente e respondeu por 2591 das expedi-
ções totais da usina em 1982.

As vendas de aços especiais da Man-
nesmann no mercado doméstico caíram
33.39/ , de 159 mil t para 106 mil t, as de
tubos sem costura 7.6 pet. de 238 mil t
para 220 mil t. e tubos com costura,
11,29! de 81 mil t para 72 mil t.

Para 1983. o Sr Peter Schmithals
prevê que, a continuar a política gover-
namental de contenção ao máximo nos
investimentos e de busca de redução do
déficit publico, "o mercado interno se-
guirá comprando na medida estrita de
seu consumo real. evitando formar esto-
quês alem do necessário, em função do
alto custo do dinheiro". Diante disso,
afirma que "não produziremos para for-
mar estoques. Porque foi assim, evit.an-

¦rio a formação de estoques, que conse-
guimos melhorar nosso balanço". Para
o mercado externo, sua previsão e de
que poderá ocorrer uma melhora a par-
tir cio segundo semestre.

Bom resultado

Outro resultado alcançado pelo Grupo Votorantim
na área de alumínio foi o recorde nas exportações de
dezembro ate ontem, que chegaram a 23 milhões ele
dólares. Ano passado, quando começou a exportai*, o ¦
Grupo Votorantim colocou no mercado externo 10 mi-
lhões de dólares em alumínio.

—- A solução é exportar, devido ã redução do merca-
do interno. So assim vamos manter o emprego do nosso
pessoal. Praticamente mantivemos, de 1981 para 1982, 52
mil funcionários. Se conseguirmos agüentar u mesmo
numero até o final deste ano. terei cumprido com satisfa-
çào minha cota de trabalho este ano. Se não fosse a
exportação, a gente tinha de reduzir a produção tremeu-
damente e enfrentar todas as conseqüências sociais que
surgiriam — disse Antônio Ermirio.

De 1979 para ca, o quadro do Grupo Votorantim foi .
acrescido de 3 mil funcionários.

Cádmio
O cádmio, um subproduto da produção de zinco, da

Companhia Mineira de Metais, será destinado principal- ,
mente para a exportação. É um metal que substitui o
zinco em coberturas que exigem chapas metálicas, E um
metal resistente a corrosão.

ü balanço consolidado do Grupo Votoraiitini envol-
ve 30 empresas, na maioria fabricantes de metais nao
férrosos (níquel, zinco, aço e alumínio), alem rias unida-
cies industriais produtoras de cimento.
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Juiz citará Vigorelli para
pagar juros de debêntures

í São Paulo — O Juiz da 16a Vara Cível
djevera citar, segunda-feira próxima, a
\ftgorelli do Brasil, determinando o em-
bjargo de bens para o pagamento de
juros vencidos aos detentores de debèn-
ttjres emitidas durante 1980, segundo
informou o advogado do Banco Antônio
de Queiroz, Geraldo Vidigal. O debito
venceu no dia 2 de janeiro e. desde
aquela data. a empresa — que esta
cóncordatária ha quatro meses — não
estipulou prazo para o cumprimento da
dtvida.

< O valor das debêntures supera CrS
6Ò8 milhões e. conforme o advogado do
banco — que é a instituição fiduciaria
responsável pela emissão desses papeis—"fespera-se que a Vigorelli peça uma
canstestaçao da penhora. por 30 dias. A
forma de apelação ainda nào está defini-
rija. segundo informou ontem o vice-
presidente da Vigorelli, Jaime Franco,"•pois qualquer solução ficará a cargo do
nosso departamento jurídico."

I Esta execução judicial abrangerá so-
mente os créditos sem garantia, nâo
tendo, portanto, ligação com a concor-

data. Em julho de 1982, a empresa atra-
sou pela primeira vez o pagamento de
juros, obrigando o departamento de in-
vestimentos do Banco Antônio de Quei-
roz a pedir o pagamento do débito em 24
horas, o que foi feito mas não no prazo
desejado.

Quando isto ocorreu pela segunda
vez, o Sr Jaime Franco tranqüilizou os
debenturistas, dizendo que o valor da
hipoteca eqüivale de duas a três vezes o
montante da divida. O bem principal de
garantia refere-se à Fazenda Caguaçu,
com 540 alqueires de área reflorestada,
em Jundiai.

O pagamento dos juros depende da
venda da fazenda, segundo informou o
Sr Jaime Franco, "e isso nào foi feito até
agora porque o mercado atravessa fase
de grande iliquidez." Acrescentou que a
venda do imóvel colaborará igualmente
na liquidação de todo o passivo finan-
ceiro, "auxiliando na superação do pro-
cesso concordatãrio. Mas, até entào,
nâo poderemos cumprir o pagamento
dos juros das debêntures ou mesmo
suspender a concordata, por absoluta
falta dos recursos necessários."

BANCO (CONÒMK05.A.
CGC MF 15 12* àfA 0001-87
Carta Patenie I-2

Companhia Abena

AVISO
I Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na
^ sede social daempresa, à Rua Lauro Müiler, s/n° —
; Edifício do Centenário — 3o andar, nesta capital, os
•documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n°', 
6.404/76, reíativos ao exercício findo em 31 de

; dezembro de 1982.
Salvador-BA, 18 de janeiro de 1983.

A Diretoria

O elo que faltava entre
o homem e a máquina.

Surge o grande ven itf ¦ da mf.-uoi.iti< -h im > Brasil
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Os preços de fevereiro
A Secretaria Especial de Abastecimento e

Preços — SEAP — está às voltas com a
programação de alguns aumentos previstos
para as próximas semanas, boa parte deles com
forte impacto sobre os índices inflacionários.
Uma coisa, no entanto, já parece estar acerta-
da: fevereiro deverá ser "aliviado", 

para evitar
que a inflação do mês reproduza os 9% de
janeiro ou fique próxima disso.

Esta é a razão principal de o Governo não
promover o aumento dos derivados de petró-
leo ainda este mês. como chegou a ser anuncia-
do pelo presidente da Federação Nacional dos
Revendedores de Derivados de Petróleo,
Eduardo Vianna Pinto. O aumento deverá
ocorrer ate o dia 15 de março, embora a data
precisa ainda não tenha sido definida.

O açúcar também está na lista dos aumen-
tos previstos para este mês. com boa margem
de possibilidade de que venha a ocorrer a
partir do dia 25. permitindo, assim, que sua
repercussão sobre a inflação seja transferida
para o mês seguinte.

A discussão sobre os reajustes dos preços
do leite permanece quente. Os produtores
estão reivindicando algo em torno de 50% de
aumento, mas o Governo não parece sensível à
pressão. O mais certo é que, qualquer que seja
o aumento concedido, venha a faltar leite na
entressafra (maio a outubro), forçando a im-
portaçâo ou a elevação de preços. O aumento
do leite já está previsto para o dia 1" de março,
faltando, portanto, apenas fixar o percentual.

Má inspiração
Mais uma explicação para o labirinto no

qual as contas externas do pais foram parar
este ano, surgida num momento de má inspira-
ção do Ministro da Indústria e do Comércio,
Camilo Pena:

— Não fomos nós os culpados, pois eles
pararam de comprar nossos produtos. Se só
nos resta exportar para pagar nossa dívida, mas
eles não compram nossos produtos, deixamos
de ser inadimplentes. Eles agora é que são.

É verdade, conforme diagnostica o Minis-
tro. que o saldo de divisas obtido pelo Brasil
encolheu, desde 1979, por duas razões artifi-
ciais: baixa cotação dos produtos primários e
altas taxas de juros. Mas é igualmente verdade
que o ato de endividar-se c voluntário, pois
não se conhece caso em que o Governo foi
constrangido a aceitar um empréstimo que não
lhe interessava, seduzido apenas pelos argü-
mentos de banqueiros.

"Algum tipo de solução há de ser encon-
trado", alega Camilo Pena. E é muito difícil
imaginar uma diferente do compromisso de
pagar, nem que seja no futuro e aos pouqui-
nhos.

Mapa do oásis

A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira
está divulgando, em sua Carta Informativa n°
43, informações de interesse para os exporta-
dores brasileiros sobre o acesso ao mercado do
Kuwait.

Isso tem em vista a necessidade de reduzir
o déficit comercial de cerca de 500 milhões de
dólares pas relações de troca entre o Brasil e o
Kuwait èm 1981.

Enquanto as importações brasileiras ultra-
passavam ligeiramente os 576 milhões de dóla-
res — 93% desse total constituídos de compras
de petróleo — as exportações para o Kuwait no
mesmo período não iam além de 76,5 milhões,
de dólares. O produto brasileiro mais vendido
no Kuwait é o frango congelado, com 81% do
total. O país tem uma das maiores rendas per
capita do mundo (18 mil 500 dólares).

Depende das partes
O Juiz limar Galvão já recebeu o processo

em que sua colega Ana Maria Pimentel Tristão
suspendeu a operação de venda de terrenos da
Delfin ao BNH para amortizar uma dívida de
CrS 77 bilhões da instituição financeira para
com o Banco.

Mas só agirá se as partes tomarem a
iniciativa de requerer-lhe a revogação da sen-
tença. para o que teriam de provar com
araumentos suficientes que não agiram de má
fé.

— O juiz não julga, a não ser por provo-
cação das partes — sentenciou Galvão.

Ao suspender a operação, a Juíza Ana
Maria Pimentel Tristão invocou a lei de ação
popular e questionou a legitimidade do ato
que, não sendo ético, não pode ser jurídico.

Internacionais
Um estudo da Organização Mundial de

Saúde indicou que a firma holandesa Heineken
é de longe a maior produtora mundial de
cerveja, exportando para 140 países e produ-
zindo sob licença em 17 outros. Depois de
comprar uma pequena cervejaria em 1969 — a
Miller — a companhia de cigarros norte-
americana Philip Morris se tornou a segunda
produtora do mundo.

A Mitsubishi Motors, do Japão, lançará a Io
de março os primeiros carros compactos dota-
dos de turbocompressor, que poderão fazer de
30 a 32,5 quilômetros por litro de gasolina. Os
motores do Minica Ami L Turbo e do Minica
Econo Turbo terão menos de 550 cilindradas.

Os membros permanentes da junta executi-
va da Organização Internacional do Café
(OIC) vão-se reunir segunda-feira para decidir
se as quotas de exportação irão receber um
reforço de 500 mil sacas no 2o trimestre. E que
os preços do café no mercado internacional
subiram ligeiramente e estão beirando os 1,25
dólares por libra-peso.

Inglaterra reduz em 10% preço do óleo
i^nrirrs e Laeos — O petróleo do possa competir com o britânico Four- CoPu»oLondres e Lagos — O petróleo do

Mar do Norte está Wí mais barato: a
Inglaterra e a Noruega confirmaram on-
tem a redução de 33,50 para 30,50 dóla-
res o barril, o que provocou uma reação
imediata da Nigéria — produtora de
óleo de qualidade semelhante — e que
deverá cortar seu preço em cinco dóla-
res por barril para 30 ou 30,50 dólares na
próxima semana.

Com as transações no rnercado spot
(à vista) na faixa dos 29 dólares, a Nige-
ria será o primeiro membro da OPEP
(Inglaterra e Noruega não participam) a
baixar oficialmente o preço dos 34 cíóla-
res fixados pelo cartel, mas a redução
do consumo e a iniciativa dos britânicos
e noruegueses poderá levar outros pro-
dutores a reduzir preços para manter-
clientes.

Sauditas, Kuwait.
Abu Dhabi, Omã

Os paises árabes produtores reagi-
ram à decisão de Londres e Oslo com
convocação de uma reunião urgente do
Conselho de Cooperação do Golfo, que
reúne produtores importantes como a
Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados
Árabes, Qatar, Bahrein e o Sultanato de
Omã.

Os analistas do mercado petrolífero
calculam, segundo a Reuters, que a
Arábia Saudita (maior exportadora
mundial) terá de reduzir seu preço dos
atuais 34 dólares para entre 28 e 29
dólares, para que seu óleo Arabian light

possa competir com o britânico Four-
ties.

A agência noticiosa oficial rio Ku-
wait citou o Ministro do Petróleo do
pais, Xeque Ali Al-Khallfa Al-Sabah,
como tendo dito que dois paises da
OPEP (que náo identificou) estão plane-
jando vender a 30 dólares o barril. Se-
gundo analistas ouvidos pela Reuters.
esses paises poderiam ser o próprio Ku-
wait e Abu Dhabi. Outro candidato cer-
to a um corte em seus preços é o Sulta-
nato de Omá, que náo integra a OPEP.

A verdade e que, depois que falha-
ram em janeiro em ratear entre si as
quotas de produção para evitar o colap-
so dos preços, os membros da OPEP
ficaram sob intensa pressão para reriu-
zir as cotações. Fontes ria industria pe-
trolifera mexicana citadas pela Reuters
revelaram que o pais — 4° produtor
mundial e náo — membro da OPEP —
terá de seguir a Grã-Bretanha e a No-
ruega, embora a Pemex nâo comentasse
a informação.

Em Argel, o Governo argelino
acusou a Grá-Bretanha e a Noruega de
iniciarem uma guerra de preços no mer-
cado petrolífero e. em Caracas, o Minis-
tro da Energia da Venezuela. Calderon
Berti. advertiu que será perigoso para a
OPEP deixar que a Grá-Bretanha regu-
le os preços do produto. Calderon Berti
preveniu ainda que, se a baixa chegar
aos 10 dólares por barril, a Venezuela se
verá em dificuldades para pagar o.s ven-
cimentos de sua divida externa, de 36
bilhões de dólares.

Despesa do Brasil cairá
Cada dólar de queda no preço médio

do petróleo eqüivale, para o Brasil, a
uma economia de 275 milhões de doía-
res este ano, segundo o documento
"Programação do Setor Externo em
1983"", do Banco Central.

Embora o Brasil não compre atual-
mente óleo do Mar do Norte ou da
Nigéria, a redução de seus preços deve-
rá ser seguida pelos uitros produtores.
E. se eles adotarem um corte semelhan-
te ao da Grá-Bretanha e Noruega — 3,5
dólares por barril — a economia de
divisas para o Brasil será substancial.

O Brasil gastou 10.1 bilhões de dóla-
res com importação de petróleo em 82,
ao preço médio de 33 dólares o barril.
Para 83, o Banco Central estava esti-
mando um gasto de 9 bilhões de dólares,
levando em conta queda de consumo e
preç'\s estáveis.

A redução dos gastos com petróleo é,
juntamente com a elevação das cota-
çòes de commoditics e da receita das
exportações brasileiras, uma das condi-
ções para que o país alcance, em 83, um
superávit comercial de 6 bilh es de do-
lares, conforme prometeu nos d cumen-
tos enviados ao FMI.

Vice da Merryl Lynch vem
para seminário da Bolsa

O vice-presidente internacional da
Merril Lynch, George Peterson, vai par-
ticipar de um debate promovido pela
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
sobre a modernização tecn lógica do
sistema financeiro. O que há de singular
nesse debate é a reativação da Bolsa
como um sistema complexo de telepro-
cessamento de dados, na realidade o
maior do país em seu gênero, já com 540
terminais instalados.

O debate está sendo patrocinado
conjuntamente pela BV do Rio e Info, a
Revista de Informática do Sistema
JORNAL DO BRASIL, e terá um nume-
ro limitado de participantes. Seu propó-
sito é comparar os sistemas financeiros
do Brasil e de outros paises onde as
técnicas de teleprocessamento e o uso
de computadores foram introduzidos há
mais tempo. A Merryl Lynch, considera-
da como a maior Corretora do mundo, é
sediada em Nova Iorque mas opera em"real time" (em tempo real) em todos os
mercados financeiros internacionais
usando uma vasta rede de compu-
tadores. Isso permite que operações de
câmbio sejam fechadas durante vinte e
quatro horas por dia, acompanhando os
fusos horários no Extremo-Oriente (Ja-

pão, Hong Kong. Cingapura), na Euro-
pa, e n^s Estados Unidos.

O dia de debates na BV do Rio será
aberto com exposições de técnicos e a
presença de representantes do Gover-
no. Estão sendo convidados membros
da Secretaria de Informática e da Digi-
bras, representantes dos bancos e corre-
toras, bem como os produtores e forne-
cedores de equipamentos.

¦ Um debate semelhante foi realizado
em São Paulo, verificando-se que a des-
peito do enorme potencial das empresas
da área de Informática, cujas taxas de
crescimento em termos reais tem sido
acima de 307c ao ano, são pouco conhe-
cidas no mercado de capitais. Nâo obs-
tante, empresas tradicionais como a
Docas de Santos e a Cataguases. bancos
como o Itaú e o Bradesco estão diversili-
cando suas atividades para a ãrea, en-
trando como produtores de equipamen-
tos e no desenvolvimento de "software"
(sistemas aplicativos). As inscrições pa-
ra o Seminário estão abertas na Bolsa
de Valores do Rio, com o número'máxi-
mo estritamente limitado, dada a natu-
reza mais técnica que se pretende atri-
buir aos debates.

Solução de madeireiro era
lotear a área de Tucuruí

Curitiba — Se em vez de entregar 170
mil hectares da floresta de Tucuruí a
uma única empresa — a Agropecuária
Capemi, sem experiência no setor ma-
deireiro — o Governo tivesse divido a
área em lotes de 2 mil a 3 mil hectares,
que seriam explorados por pequenos
empresários de todo o país, hoje provai-
mente a área estivesse limpa e prepara-
da para a formação do reservatório.

Esta foi a conclusão a que chegaram
empresários do setor madeireiro do Pa-
raná que se reuniram ontem com seus
três sindicatos para analisar o problema
da extração da madeira de Tucuruí."Nunca fomos ouvidos pelo Governo
nestes casos de extração e exploração
de madeira, mesmo com a tradição em
todas as escalas — da retirada à indus-
trializaçáo do produto — que o Paraná
desenvolveu na exploração da madei-
ira", disse o presidente do Sindicato das
Indústrias de Serrarias e Carpintarias
do Paraná, Nelson Pizzani.

Aviltamento do mercado
Os empresários paranaenses chega-

ram a adquirir do IBDF um inventário
florestal da área em 1980, para estudar a
possibilidade de participar da extração
de Tucuruí. Mas desistiram até de apre-
sentar uma proposta em funçáo das
duas exigências básicas: capital inicial
de Cr$ 500 milhões e proibição da expor-
taçâo da madeira bruta para o exterior.
Estas duas exigências foram mudadas
depois, o que permitiu à Agropecuária
Capemi ganhar a concorrência. O prazo
dado na época para a retirada da madei-
ra — cinco anos que, com a demora de

trâmites burocráticos, foram reduzidos
para três — foi considerado também
muito curto pelos empresários para-
naenses.

No caso da Itaipu Binacional, sa-
bemos que 15 anos antes de iniciar a
construção a madeira estava sendo reti-
rada e não se perdeu uma tora em
Itaipu — disse o presidente do Sindica-
to Atacadista de Madeira, René Gomes
Napoli.

Neste período de três anos seria im-
praticável também, segundo os empre-
sários, colocar no mercado externo 13
milhões de metros cúbicos de madeira,
quando o Brasil exporta 500 mil metros
cúbicos anualmente.

Seria um caos e um aviltamento
do mercado internacional — disse o
Deputado federal Luiz Antônio Fayet,
empresário do setor.

Agora os empresários paranaenses
pretendem se colocar à disposição do
Governo para encontrar fórmulas que
venham a impedir que'o problema de
Tucuruí se repita èm outras usinas pia-
nejadas na Amazônia. Duas delas —
Balbina, em Manaus, e Samuel, próxi-
mo a Porto Velho — tendem a repetir os
mesmos problemas, porque os projetos
estão prontos e a retirada da madeira
sequer foi discutida.

Em Tucuruí. empresários conside-
ram que a inviabilidade é total no caso
de se tentar retirar os 13 milhões de
metros cúbicos de madeira, porque o
tempo que resta nâo ultrapassa 10 me-
ses. Só será possível, segundo eles, reti-
rar 5% disso, ou seja, a floresta mais
próxima à barragem, para nào compro-
meter o funcionamento da usina.

COMPRAMOS IMÓVEIS ZONA SUL
8 MILHÕES DE DOURES

A PATRIMÓVEL está contratada para comprar imóveis (aparta-
mentos e ou terrenos) no total de até o equivalente a 8 milhões de
dólares, na Zona Sul do Rio de Janeiro — preferência nos bairros de
Copacabana, Ipanema e Leblon. PAGAMENTO À VISTA. Se você
deseja vender, mesmo sendo apenas 1 unidade, venha conversar
conosco. Atendimento nível Diretoria, diretamente com Dr. Maurício
Goldbach. Tel.: 267-7998 nor. comercial — 2* à 63 feira. (P
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Bancos da Inglaterra
se acautelam contra
os devedores duvidosos

Kristina Michahelles
Londres — Um rios fatos mais ansiosamente espe-

ra los para estes dias na City londrina — o imbrlcado
bairro onde está concentrado o mundo financeiro da
cidade — e a publicação dos balanços dos quatro
grandes bancos, o Lloyds, o Barclays, o Midland e o
National Westminster. E, nestes balanços, um dos
itens mais importantes ê o montante de provisão para
devedores duvidos s que estes bancos decidiram esta-
belecer para este ano, e que reflete a sua avaliação do
desenvolvimento da atual crise financeira.

Segundo artigo publicado no jornal The Guardian,
na quinta-feira, a City vive há meses a expectativa em
tomo destes números, o que tem levado até mesmo a
apostas entre banqueiros. De acordo com o jornal,
alguns corretores acreditam que determinados bancos
deverão dobrar estas provisões em relação a 1981. Isto,
no entanto, significa uma redução de ate 20r/í nos
lucros destes bancos, e, consequentemente, menos
dividendos para os acionistas.

Autonomia
Cada banco é totalmente livre para estabelecer o

montante da provisão para devedores duvidosos. No
'entanto, embora nâo tenha fixado parâmetros, o Bank
of England (Banco Central) encorajou publicamente os
bancas a aumentarem substancialmente estas provi-
soes, a exemplo do que vem ocorrendo na Alemanha,
para que fiquem fortalecidos caso a situação financeira
internacional piore ainda mais.

Os bancos ingleses, segundo The Guardian, ainda
têm fôlego para aumentai suas provisões para devedo-
res duvidosos, ao contrário de muitos bancos america-
nos, que já náo podem mais se dar ao luxo de deduzir
um volume grande de seus lucros mas, antes de estabe-
lecerem estas provisões, também tiveram que se de-
frontar com questões como a dos dividendos ou a da
tributação.

Além dos maus pagadores, os bancos enfrentam
outro problema: a forte valorização do dólar em rela-
çâo â libra esterlina; como a maior parte do endivida-
mente externo hoje é em dólares, isto tem tido efeitos
negativos nos balanços dos bancos."O único consolo para os banqueiros nestes tem-
pos bicudos é que a sua margem de lucro sobre as
dívidas reescalonadas sobe rapidamente, já que os
juros são geralmente maiores como parte da barga-
nha". conclui o Guardian.

Graças, em parte, à pressão do Bank of England, os
bancos ingleses estão entre os que mais cooperaram
com o Brasil nos quatro projetos incluídos no pacote
de ajuda financeira. Os quatro grandes bancos acredi-
tam que. uma vez acertado tudo, o Brasil náo terá
outras dificuldades maiores para enfrentar.

O Midland, que coordena o projeto unj ná Inglater-
ra, informou que os 585 milhões que representam a
participação dos bancos ingleses no empréstimo "jum-
bo" de 4.4 bilhões de dólares já estavam levantados há
algum tempo. Segundo o National Westminster. a
coordenação do projeto três também nào esbarrou em
qualquer problema.

Nâo é possível saber se a participação dos bancos
ingleses no Projeto Quatro foi totalmente atingida. O
que está certo, e isto é repetidamente confirmado pelas
agências de bancos brasileiros que operam em Lon-
dres, é que os bancos ingleses têm demonstrado muita
boa vontade. O problema persiste na relutância de
bancos suíços, italianos e de alguns bancos regionais
norte-americanos, principalmente.

Lloyds destinou em 82
US$ 337 milhões para
créditos problemáticos

Londres — O presidente do Lloyds Bank, Sir
Jeremy Morse, anunciou ontem que as provisões da
instituição para devedores duvidosos subiram para 218
milhões de libras esterlinas (337 milhões de dólares) em
1982, mais de duas vezes e meia os 85 milhões de libras
(130 milhões de dólares) destinados para esse fim em
1981.

O banco elevou seu rendimento, mais isso foi em
parte neutralizado pelo aumento daquela provisão, e
como resultado seu lucro antes do Imposto de Renda
caiu dos 593 milhões de dólares em 81 para 486 milhões
no ano passado.

MANNESMANNm
MANNESMANN S.A.
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Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na
sede social no Barreiro, em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, e no Escritório da Rua Araújo Porto Alegre, 36-13°
andar, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os docu-
mentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404. de 15 de de-
zembro de 1976, relativos ao exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 1982.

Belo Horizonte. 10 de fevereiro de 1983.

A ADMINISTRAÇÃO

PETER ULRICH SCHMITHALS PAUL JOSEF GÜNTHER
Presidente do Conselho Diretor Financeiro e de
de Administração e da Relações com o Mercado.

Diretoria

• H 1Gaúcho tem
carro para
deficiente

Porto Alegre —Um equi
pamento simples, fixado
sobre o túnel ao lado da
alavanca de mudanças, co-
mandando acelarador,
freio e embreagem, adap
tavel ao Fusca, da Volks,-
wagen. permite a delicien-'
tes físicos, mesmo os quif
nâo dispõem das duas por
nas, dirigir cano com.a;
mesma segurança de um
condutor normal. O equi-.
pamento não impede a uti/
lização do veiculo por ipb^
toristas nâo deficientes.

Com base em similarçs
alemães, este equipamen-
to vem sendo produzido,
de forma urtesanal, pela'
empresa gancha Barão
Equipamentos Ltda.. na.
localidade de Baniu, no
Município de Salvador do
Sul ia 102 km da Capital).
Dependendo das necessi-
dades de adaptação, seu
custo varia de CrS 90 mil a
CrS 140 mil. Ele obedece às
exigências de segurança
do Ciretran, e, acionado,
permite ao motorista ficar
com uma das mãos fixas ã
direção do veiculo.

. üvrt

TRÊS MOVIMENTOS
"Cada caso c um caso",

explicou o técnico-
mecânico Ricardo Hum-
mel, construtor deste equi-
pamento que permite a de-
ficientes dirigir veículos
automotores. "Nós adap-
tamos o equipamento as
condições do deficiente",
esclareceu. Mas o que a
empresa vem produzindo
em maior volume serve pa-
ra deficientes sem as duas
pernas, sem uma rias per-
nas, ou sem um dos braços.

Uma alavanca fixada so-
bre o túnel, ao lado do
câmbio, permite ao condu-
tor deficiente movimentar
a embreagem, o freio e o
acelerador. A embreagem
e acionada quando a alâ-
vanca é pressionada para
baixo., se o motorista qül-
ser brecar o carro, a ala-
vanca e levada à frente. íá
o acelerador, embutido na'
extremidade da alavanca;
funciona da mesma fontiâ
como um acelerador de
moto. A empresa tem ven-
dido cinco destes equipa-
mentos por mès.

Instalado no carro, o me-
canismo nào tira espaço e
não oferece nenhum perigo
em caso de acidente. Pelo
que Ricardo tem notícias,
náo existe equipamento si-,
milar no Brasil, adaptável
a veículos automotores.
"Só sei da Fiat, que lançou
um carro para deficientes,
mas precisa ser comprado',
então, zero quilômetro, eh-
quanto o nosso equipa-
mento serve para carros
usados", esclareceu sçu
idealizador.

NOVO PROJETO

O equipamento que au-
xilia deficientes só e adap-
tável em veículos da mar-
ca Fusca. Já o equipamen!
to para deficientes sem
uma das mãos pode «ser
colocado em qualquer lei-
culo de fabricação nafcio-
nal. Há dois anos que.Ri-
cardo e os quatro funçio-
nários da Baráo Equipa-,
mentos vêm desenvolvem
do estes mecanismos para,
deficientes físicos. Ante-
riormente, a empresa se
dedicava à produção dei
máquinas agrícolas, cornai
plantadeiras e betoneiras,"mas o setor agneola en-;
trou em crise e tivemos
que mudar de ramo", ale-
gou o tecnico-mecánico.

Agora, Ricardo Hummel*
está envolvido em outro
projeto, que pretende Iam
çar no mercado, na metade
do ano: um carro — ele
ainda náo sabe se será uni
triciclo ou de quatro rodas
— para deficientes físicos.
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Zico íoga, mistério era só de Carpegiani
*/ C7  Fotos de Ari Gomes letiri. 7.im i,Wfl uma-

FIM DE SEMANA

B
HOJE — Regata de
abertura da II Semana
Pré-Olímpica Atlânti-
ca-Boavista, para as
classes Windglider, 470,
Finn, Soling, Tornado e
Star, com largada às
13h. A competição prós-
segue amanhã no mes-
mo horário.

Ê
HOJE — Fluminense x
Tiradentes (Taça de
Ouro), às I6h, no campo
do Bangu. Ingressos:
Cr$ 400 e Cr$ 500, arqui-
bancada.
AMANHÃ — Flamengo
x Rio Negro (Taça de
Ouro), no Maracanã, às
17h. Ingressos: geral,
Cr$ 200; arquibancada,
Cr$ 500; cadeira co-
mum, Cr$l mil; cadeira
especial, Cr$ 2 mil; ca-
marotes (5 lugares) Cr$
5 mil.

ik
HOJE — No Petrópolis
Country Club, Taça John
Kitchemnann, 36 buracos-
stroke play, 0 a 20 e 21 a 28
— Ia volta. Prêmios aos
primeiros e segundos colo-
cados. A final será dispu-
tada amanha, junto com-a
Taça Capitão de Golfe, em
matchplay, contra o par —
0 a 28.

AMANHA — Em São Jo-
sé do Rio Preto (Petropo-
lis), prova com percurso de
4 mil 800 metros em rio,
com passagem por seis
corredeiras e corrida con-
tra. o relógio. Informações
íía .Associação Carioca de
Canoagem, na Avenida
Grande Canal. 285, Barra
da Tijuca ou pelo telefone
399-2412.w
AMANHA — Campeonato
Interestadual de Arco e
Flecha às lOh, na Rua Ar-
túr Possolo n" 368, Recreio
dos Bandeirantes. Atletas
do Rio. Sào Paulo. Minas
Gerais e Porto Alegre par-
ticipaçào da prova. A en-
trada é franca.
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Zico participou dos TO minutos de treino e disse que

A chance do garoto
chamado

nem pensou na possibilidade de não jogar amanhã

Pop
*oca

E o Popoca chegou lá!
O Popoca era o garoto mais feliz do mundo,

ontem na Gávea. Ele treinou normalmente pela
manhã, com os juniores. Depois, à tarde, chegou
risonho para treinar com os proíissióíiais.

Popoca colocou a camisa azul dos reservas, mas
estava contente. O importante é que no dia de seu
aniversário — ontem completou 19 anos — ele treina-
va pela primeira vez entre os profissionais e mais do
que isso, com chance de ficar,no banco amanhã,
contra o Rio Negro, no Maracanà:

—- A minha vida é curta ainda, mas é marcada
por essas coincidências — explicava Popoca, depois
do treino. Eu não sabia de nada. Não sabia que o
Carpegiani tinha me chamado. Foi o porteiro lá de
casa que me avisou. Agora, no dia do meu aniversá-
rio, treino entre os titulares e posso ter a chance de
ficar no banco, justamente contra meu ex-clube, o

,Rio Negro. E, eu sou de Manaus e foi no Rio Negro
que comecei a jogar futebol.

Popoca continuou explicando que jogou no time
principal do Rio Negro apenas com 15 anos e que foi
trazido para o Flamengo por Cláudio Coutinho:

Agora veja a coincidência! Como é que pode?
Popoca ganhou cartaz na Gávea, á custa de um

futebol bonito e muitos gols. Artilheiro nos juvenis e
vice-artilheiro nos juniores em 82, quando só atuou
metade do Campeonato e marcou 18 gols. Mas, o que
projetou Popoca, definitivamente, foi a vitória da
Seleção Brasileira no Sul-Americano de juniores,
domingo passado. Popoca fez quatro gols. sendo que
o último até hoje não sabe como conseguiu:

Nâo me lembro de nada. Só sei o que me
contaram depois. Levei uma cotovelada na cabeça e
apaguei. O médico veio, me jogou água no rosto e
perguntou se dava para continuar. Respondi que sim
e voltei. Me disseram que cobrei a falta e fiz o gol. Nào
sei como foi isso.

Mas é glória demais para o jovem Popoca, que,
com a confirmação de Zico para o jogo de amanhã,
passou a depender de uma palavra do técnico Paulo
César Carpegiani, para saber se realmente estará no
banco:

Mas se não ficar também nào importa. Sabe,
estou começando a subir. Ganho CrS 30 mil por mès,
como ajuda de custo, e agora pode ser que melhore.
Talvez um dia eu jogue com a camisa 10 do Zico. Que
sonho.

Popoca é o Gilmar, que gosta de seu apelido dado
pela mâe, mas que no Flamengo foi obrigado a virar
Gilmar.

fc:.-v

I
;>;<.*;.;- "*** "1ofl B» 'X-

¦¦¦JÈflflflflflflfl^^^^^^^^iL—wflX^^^^ jy^*-

'¦*¥?•-
g§is*i: ii

f-::-X
:-.X"<í*;

?-2í • -i: . . -
Durante o aquecimento, Nunes começou a ficar mais à vontade

m\? i TURMA 1
Uma turma espacial nara auem tem a qan
inscrições [.dr.-i bolsas cie estuMo rom qra!
21 de fevereirij na Rua (JcJ'(,,:xX^ lin-¦"•* i

¦ INSCRIÇÕES
ATE 21/2

cio vencedor,
ndade total ate
ior-- 254-3163

Terminou o mistério: Zico joga ama-
nhã contra o Rio Negro.

Mas. afinal, era mesmo um mistério'.'
Para Zico, nào. Mas para o técnico Paulo
César Carpegiani era sério. Afinal, Gilmar
realmente treinou entre os reservas e ate
mostrou um belo futebol. Mas Zico, sem
nada sentir, treinou os 70 minutos do
coletivo de ontem, e esta confirmado,
alias, como sempre:

Eu não senti absolutamente nada.
Apenas dores musculares, mas isso nao é
nada. Fiquei foi espantado quando vi que
o "mistério'' estava formado.

Os que não jogam mesmo são Figuei-
redo e Lico, que não renovaram contrato.
O vice-presidente Paulo Dantas adiou a
solução para segunda-feira. Essa decisão
nâo agradou nem um pouco a Figueiredo,
que entiou na sala do diretor com a nítida
impressão de que solucionaria tudo on-
tem mesmo, e assim estaria pronto para
jogar amanhã:

Mas não sei o que esta aconteceu-
do. Minha proposta é pequena. Nao estou
pedindo nada demais, mas o Flamengo
acha que não. Juro, quando tudo terminar
todo mundo vai ver que não pedi grandes
coisas. Náo sei o (Jue está acontecendo.

Lico. mais conformado, aguarda se-
gunda-feira.

O time
Assim, com todos esses problemas, o

técnico Carpegiani ja iniciou o treino de
ontem com o time que vai jogar contra o
Rio Negro: Raul. Cocada, Leandro, Mari-
nho e Júnior; Andrade. Adílio e Zico;
Robertinho. Baltasar e Edson. E o treino
não foi mal. Os titulares ganharam dos
reservas por 6 a 3, com trés gols de Balta-
sar, dois de Robertinho e um cie Adílio.
Ronaldo, Anselmo e Zezé marcaram para
os reservas. Carpegiani achou tudo bom:

— O time treinou bem. O Cocada e
um bom lateral e o Edson precisava de
uma oportunidade dessas. Acho que o
time vai fazer uma boa apresentação.

O Departamento de Futebol do Fia-
mengo fechou cedo ontem. Talvez até pela
ausência do presidente Dunshee de
Abranches. que só volta ao clube segunda-
feira. Estranhamente todos os casos pen-
dentes do Departamento ficaram para ser
resolvidos na segunda.

Nessa condição ficou Anselmo, que
está sem receber há dois meses. Anselmo
conversou com Paulo Dantas e ficou deci-
dido que, se nào aparecer nenhum clube
interessado em comprar seu passe, deverá
acertar um novo contrato com o Flamen-
go. Mas Anselmo acha que se o Botafogo
de Ribeirão Preto conseguir a classifica-
çào compra seu passe.

Nunes, assustado,
treina 15 minutos

Faltavam pouco minutos para o treino
terminar. O preparador físico Raul Carlesso
deixa o campo e se aproxima de Nunes, que
mais uma vez assistia aó treino, encostado
no alambrado. Suavemente o preparador
físico avisa:

—- Nunes, vamos aquecer que você vai
entrar!

A reação de Nunes foi de intranquilida-
de. Continuou encostado. Carlesso voltou à
carga:

Vamos lá. Nunes. Vamos aquecer.
Fazia exatamente, segundo o próprio

jogador, 50 dias que ele náo entrava num
coletivo. Aos poucos Nunes foi-se conven-
cendo de que não valia a pena resistir e foi-se
juntar a Lino, Zezé, Anselmo e Elder, que
aguardavam a vez de entrar.

Depois do treino, que para ele durou
cerca de 15 minutos, Nunes confessou que
fez bem o contato com a bola:

Estou como sempre disse, em forma.
Quem estiver interessado no meu futebol
não vai se arrepender. É como eu disse,
quem sabe não desaprende. E eu ainda sei
jogar de centroavante.

Evitando maiores comentários, Nunes
fez questão de dizer:

Minha entrada no treino já estava
acertada. O Carpegiani tinha combinado
comigo no vestiário.

TV RECORD
a nova forca do esporte CANAL

TAÇA DE PRATA
GUARANI x VOLTA REDONDA

(AO VIVO DE CAMPINAS)
NARRAÇÃO: SYLVIO LUIZ e FLÁVIO PRADO

COMENTÁRIOS: CIRO JOSÉ
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Campeões de iatismo vão ao mar hoje no Riè
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Campo Neutro
José Inácio Werneck

O tempo de To-
shihiko Seko, ao ga-
nhar domingo passado
a Maratona de Tóquio
em 2:08:38, mostrou
que ele é um dos gran-
des corredores do mun-
do, capaz de recuperar
totalmente sua forma
ao fim de um período
de quase dois anos fora

das competições. E colocou-o desde já
como um dos favoritos para a Maratona
dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em
1984, ao lado de Alberto Salazar e do
australiano Rob de Castella.

Por coincidência, estava também em
Tóquio o bicampeão olímpico Waldemar
Cierpinski. Mas será Cierpinski um dos
favoritos para a Maratona de Los Ange-
les? A idade não deveria ser um fator
negativo importante, pois Cierpinski che-
gará a Los Angeles com 33 anos. Entre-
tanto é importante lembrar que tem havi-
do grande, progresso no mundo da Mara-
tona, e que em 1980, em Moscou, Cier-
pinski ganhou sem precisar lutar contra
laponeses e americanos, cujas nações
boicotavam as Olimpíadas.

¦ ¦ ¦

O 

elenco da Maratona de Tóquio
era dos mais ilustres. Entre os
japoneses, além de Toshihiko Se-

ko, havia também os irmãos gêmeos So
— Shigeru e Takeshi, sendo que o pri-
meiro detinha o tempo mais rápido de um
corredor japonês na prova, com 2:09:05.
Entre os nomes internacionais compare-
ciam, ao lado de Cierpinski, o mexicano
Rodolfo Gomez, famoso, entre outros
feitos, por sua épica batalha com Alberto
Salazar na Maratona de Nova Iorque do
ano passado, e o tanzaniano Juma Ikan-
gaa. Este último, como devem lembrar os
feitores da Viva, quase derrotou Rob de
Castella na Maratona de Brisbane (Aus-
trália), disputada no último mês de outu-
bro como parte dos Jogos da Comunida-
de Britânica.

Coadjuvantes de grande importância
eram os etíopes Kebede Balcha e Deje
Nedi, os outros alemães orientais que,
junto com Waldemar Cierpinski, dispu-
tavam uma classificação para o próximoCampeonato Mundial de Atletismo, o

Çolonês 
Ryszard Marczak, os suecos

ómmy Persson e Erik Stahl, os america-
nos Gary Fanelli e Doug Kurtis, o holan-
dês Cor Vriend, alemão ocidental Ralf
Salzman.

O Japão é diferente em maratonas,
pois lá só há maratonas masculinas ou
maratonas femininas e, nos dois casos,
apenas para corredores de elite. Não
diria que o conceito é melhor ou pior do
que o vigente nos outros países — apenas
que é dilerente e também válido. Bastan-
te frustrante para o japonês que, sem ser
um atleta, é' um amante das corridas e
ambiciona correr uma Maratona, pois
neste caso se vê obrigado a disputar
provas no estrangeiro, como a Maratona
de Honolulu. Mas permite aos dirigentes
da Federação Japonesa de Atletismo or-
ganizar suas provas com um cuidado,
uma riqueza de detalhes, uma organiza-
ção realmente impressionantes.

A 

temperatura estava ideal — sete
graus centígrados — ao meio-dia
ac um céu de sol sem nuvens.
Controle perfeito de trânsito, um

enorme público alinhado nas ruas e a
prova começa debaixo de um ritmo forte,
puxado pelo tanzaniano Ikangaa.

Esle. com menos de 1.70m c poucomais de 50 quilos, é um ex-jogador de
futebol de idade indeterminada (coisa
comum em seu país), mas ao redor dos 25
anos. Em Brisbane, em dia de calor e em
um percurso com ladeiras, Ikangaa cor-
reu a primeira maratona internacional de
sua carreira em 2:09:30. O que ele pode-
ria fazer em Tóquio, com mais experiên-
cia e melhores condições?

Antes da prova, Ikangaa afirmara
que não iria impor um ritmo forte se não
se sentisse em condições de mantê-lo até
o fim e assumiu a liderança logo na
primeira volta dentro dó estádio (a taara-
tona de Tóquio começa no Estádio Olím-
pico, construído em 1964, ganha depois
ás ruas e termina-no mesmo local). Ü
ritmo de Ikangaa era progressivamente
forte, passando os cinco quilômetros com
15:57, os dez com 30:41. os quinze com
45:28 e os vinte corri 1:00:15. Oue espécie
de maratona o jovem tanzaniano estava
querendo correr? (Esta coluna continua
amanhã.)

¦ ¦ ¦
DE PRIMEIRA: Hoje. às oito da
manhã, mais uma clínica da Maratona
Atlàntica-Boavista Jornal do Brasil, com
início às oito horas, em frente ao Hotel
das Paineiras. O médico Carlos José de
Vasconcellos fará um resumo dos dados
levantados até o momento com os partiei-
pantes.

%
Cristina Paranaguá
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o norte- americano ouddy MelgesO brasileiro Reinaldo Conraã (Bb-28) treinando de Soling contra

Marcos Soares
Entre o iatismo e a luta pela vida

• Com pouco tempo para treinar, devido
ao intenso trabalho em sua veleria, a Ull-
man, o campeão olímpico de 470, Marcos
Soares, inicia hoje sua participação na 2*
Semana Pré-Olimpica Atlàntica-Boavista,
sentindo a grande responsabilidade de de-
monstrar que ainda tem categoria e prepa-
ro físico para enfrentar vários timoneiros
jovens, supertreinados e com uma motiva-
ção fundamental: superar o medalha de
ouro de Moscou.

E Marcos nào consegue disfarçar sua
preocupação. Sabe perfeitamente que já
está forçando a barra, ao prosseguir com-
petindo na Classe 470, principalmente por-
que suas atividades industriais e comer-
ciais já nào. lhe dão o tempo mínimo neces-
sário para ficar horas na água, procurando
a melnor regulagem para o barco, o acerto
ideal para o mastro e o corte definitivo de
suas velas. Como se isto não bastasse,
ainda luta contra o fantasma do seu peso
excessivo, somado ao de seu proeiro
Eduardo Penido, o mesmo da campanha
vitoriosa de Moscou.

Mudou
Desde a Olimpíada, a vida de Marcos

mudou radicalmente. Na época, solteiro, só
tinha uma preocupação: velejar sem pro-
blemas de horário, de empregados. O físico
era perfeito e a cuca, fresca. O negócio era
olhar os calendários, analisá-los e escolher
para onde ir. De ônibus, avião, navio, ou de
carro, puxando o barco na carreta, sujei-
tando-se a capotagens, enguiços, viagens
longas e atribuladas, nada importava e,
sim, competir e invariavelmente ganhar.

A falta de verbas oficiais nào chegava a
assustar. Junta daqui, junta dali, um em-
préstimo de amigo, o chamado patrocínio,
e tubo bem. Lá ia o Marcos Soares pronto
para mais uma aventura, sem exigências,
sem mordomias, sem dinheiro. Mas valia a
pena. Lugar para dormir era o de menos,
com tanto que fosse perto da água, do
barco, da raia.

Mas aos poucos tudo foi mudando.
Marcos assumiu sozinho o controle da vele-
ria, mudou. a sede de uma mansáo no
Leblon para um galpão no Rocha, saiu da
casa da mãe para morar na Barra, casou e
sentiu que não dava mais para acordar a
qualquer hora. Despertador na jogada e às
sete da manhã já estava a caminho do
trabalho.

Tratando-se de um ntininegócio, ape-
sar do nome .pomposo de veleria, com
instalações^ industriais e um número redu-
zido de-funcionários, Marcos nào teve ou-
tra saída. Meteu a mão na massa e come-
çou a cortar ele mesmo, porque a operação
exige técnica e no Brasil não existe rnão-
de-obra especializada. Além disso, costura-
va, pregava ilhoses e tudo o mais, sem
esquecer que trata também da entrega,
dos testes, pagamentos e cobranças.

Diante disso, o tempo .para viver e
velejar, decididamente acabou. Além dis-
so. Eduardo Penido decidiu abandonar as
competições para velejar em longos cruzei-
ros pelo mundo, como protissional.de bar-
cos de oceano.

Marcos Soares faz questão de frisar
que só pode continuar competindo graças
à ajuda da Atlàntica-Boavista:

—1 Eles me arrumaram um emprego
de assessor de produção. O salário é razoa-
vel e dá para eu ficar atualizado em termos
de equipamentos, todos caros, importados
e perecíveis. Vale lembrar que um jogo de
velas está custando CrS 350 mil e eu uso
pelo menos duas por ano.

Marcos prossegue:— Se nào fosse a Atlântica, eu talvez
nào pudesse mais competir, porque so re-
cebo verbas oficiais em alguns campeona-
tos. mesmo assim, elas sào apertadas e
sempre tenho de botar do meu bolso. En-
tretanto. desde que passei a representar a
Associação Classista Desportiva Atlànti-
ca-Boavista. nao tive mais problemas, pelo
menus para correr regatas eventuais. In-
clusive, com a ajuda que recebi no ano
passado, consegui comprar um barco para
correr a Pré-Olimpica cie Los Angeles.

Arquivo
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Marcos agora se sacrifica para continuar a competir bem
Algumas pessoas no Iate Clube do

Rio de Janeiro, clube que me homenageou
após a conquista do titulo olímpico, me
oferecendo um título de sócio honorário,
não entenderam bem o fato de eu passar a
defender a Atlântica em competições ofi-
ciais. Felizmente, depois tudo foi esclareci-
do e acredito que hoje em dia todos com-
preendem minha situação. Afinal, nào sou
rico. nunca fui e luto muito para sobreviver
num meio onde pouco se consegue, sem
dinheiro no bolso.

Mas o campeão olímpico tem uma
preocupação:

Quando o Edu Penido foi viajar,
num gesto digno dos maiores elogios, pe-diu demissão do emprego. Na época, cha-
mei o Marcos Pinheiro para substitui-lo.
mas infelizmente nao consegui que ele
substituísse o Edu. no trabalho. Agora,
volto a velejar com o Edu. que como eu,
também náo e rico. Por isso. acredito queos dirigentes da Atlàntica-Boavista pos-sam reestudar a possibilidade de reintegra-
lo no emprego, para que ele possa velejar
com mais tranqüilidade.

Marcos disse, que por diversas vezes
enfrenta dificuldades serias para liberar
material cie iatismo que traz do exterior

Pareço até contrabandista, escon-
dendo equipamento, que utilizo para re-
presentar o Brasil. Fico com vergonha de
dizer que sou campeão olímpico. Aliás,
uma vez arrisquei e o cara nunca tinha,
ouvido falar em mim e muito menos na
Classe 470. Nunca mais tive coragem. Fe-
lizmente tenho alguns amigos que me aju-
dam e o Walter é o grande exemplo".

Assim, apesar do apoio da Atlântica-
Boavista. Marcos Soares vai hoje para a
raia enfrentar alguns meninos, que atra-
vessam a fase do sem problema, do sem
lenço nem documento, do sem horário

Sua técnica é excelente, mas ele esta
consciente de que vai ser difícil ganhar.
Mais fácil teria sido mudar de ciasse, fugin-
do da grande responsabilidade de ser um
dos rarlssimos medalha de ouro do Brasil.
Mas uma coisa e certa. Marcos, apesar de
tudo. e muito agradecido ao iatismo e. ao
completar 22 anos. não se esquece de que
ha exatamente 10. não passava de um
menino invalido, com um dos braços atro-
fiado, devido a uni tumor na medula. E ele
mesmo diz:

Velejar me fez um homem normal.
Por isso. sempre que possível quero estar
dentro cie um barco, vencendo ou per-
dendo. '

Edson Afifhlfò
Reunindo campeões

olímpicos, mundiais, paxh
americanos e s,uV;
americanos, representanclò
oito países, começa hole'..á
2a Semana Pré-OlíniraW
Atlàntica-Boavista. A com-
petição, considerada'"a"
mais importante ja realiüa'*
da no Brasil, vale como se-
letiva para escalar os ifltW-
tas que vão competir' nòs
Jogos Pan-Americanos'-;q
na Semana de Los Angelòis;

A serie de regatas, OBg&i
nizada pela Confederação
Brasileira de Vela e Mg.-o.Vj
com apoio da Varig e,d.e
Iate Clube do Rio de Janei-
ro, é aberta a seis classes
olímpicas iWindglitíer.
Finn, Star, Soling, 470 '0
Tornado) e tem mais de-200
velejadores inscritos (3fiífi&
trangeiros). Uma das p-$-b
des atrações será a disputa
entre o brasileiro Alex W,el->
ter e o norte-amerieaw
Randy Smith, respecu^v
mente campeões olímpico
e mundial ae Tornado..

Além deles, estarão;'^
raia alguns dos melhõrVs
velejadores do mundo, übfr
tacando-se: Marcos Soari-S',
medalha de ouro em Mos-
cou; Gastão Brun. bicnm:

8eão 
mundial; Reinaldo

onrad. que conquistou
duas medalhas de Droinní
em Olimpíadas; e Bud.t.y
Melges. campeão olímpico
e Mundial. Vale destacada
presença da equipe cou)i
pleta na Áustria, que sj;
prepara para o Mundial'c|ç
Tornado, programado páiHo ano que vem, no Rio.

Segundo Eduardo, à&
Souza Ramos, idealizádòr
do torneio, esta tudo pron-to: "Agora sô resta espbràrr
que os ventos colaborem! 6
lamentar a situação do ia-
tista catarinense Nélsüii
Murilo Alves, que teve"seu
carro roubado na porta do
Iate, com todo o seu equi?
pamento, no valor de apro-
ximadamente CrS 2 irad-
lhões." II1

As classes )e
os favoritos

fitifiD
Na Classe Windglider,

mesmo chegando em Cinfa
da hora, o italiano AlessarY-
dro Mamusa. vice,-
campeào mundial e ejurq>,-
peu, é o franco favorito. Asr
sim, a luta pela segunda
colocação deverá ser entre
Felipe Barreto, Raimundo
Oliveira, Felipe Furquilil,
Willi Werner e. no caso de
ventos fracos, as mulheres.
Ana Leticia Ávila, Ligia
Moreno e Cintia Knoth., :,

FINN "•-;;
O canadense Terry Npií-

son. atual campeão muiv
dial de Laser, e quinto colo-
cado no último mundial de
Finn, não deverá encontrar
dificuldades para superar
os brasileiros, que nao
atravessam boa fase. Jorge
Zarif e Christoph Bergrríâft
vão tentar a segunda cõlb1-
cação, que valerá a escájà.-
çâo para a Semana Pre-
Olímpica de Los Angeles.

SOLING *r /\
Na Soling, o nor"t,e"-

americano Buddy Melgès,
campeào olímpico e mun-
dial da Classe, e bicam-
peão mundial de Stkr,
alem de estar cotado entre
os melhores iatistas ; ,dqmundo em todos os tem-
pos, e o favorito da séiriej
Entretanto, terá de empre-
gar todos os seus recursos
técnicos para superar aos
brasileiros, José Paulo Bar-
celos. Torben Grael e Rér-
naldo Conrad.

STAR I10
Vice-Campeào mundial-

de Finn e quinto no Muf£-
dial de Star, o nortbr
americano Andrew Me-hr
kart deverá lutar pela viLo>
ria com o brasilero Gastão
Brun, bicampeão mundial
de Soling. Náo há favoritis1
mo. A terceira força'-ê
Eduardo de Souza Rarnõs.

(-470-)
Na Classe 470, também

não há favoritismo abso^u-
to e os candidatos ao títtílp
sáo: o neozelandês John
Barnes, e os brasileiros,
Marcos Soares, Marco Alt'-
rélio Paradeda, José Luis
Ribeiro, Ricardo Lebre.id,
Victor Hugo Schneider,
Sérgio Montag e Mareio
Cheoar. É a classe de mâjór
equilíbrio. V.^

(-Tornado-)
Finalmente, na Classe

Tornado, o bicampeão
mundial Randy Smith. dos
Estados Unidos, em concii-
ções normais é o franco fa-
vorito. O campeão olímpi-
co Alex Welter será o seu
adversário mais perigoso,mas as três tripulações
austríacas podem süi--
preender.
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nter sem patrocínio acaba com 4 esportes
Porto Alegre — Sem que nenhuma em-

presa tenha se candidatado a patrocinar o
esporte amador do clube, o presidente do
Iritet*, Artur Dallegrave, decidiu extinguir os
departamentos de futebol de salão, basque-
te,, vôlei e atletismo, suspendendo os contra-
tos; fie 52 jogadores e atletas, que representa-
vani' uma folha de pagamento de cerca de
Ôr$ 6 milhões, mais os custos de manutenção
das categorias que atingiam Cr$ 1 milhão
por, mês.

V À equipe de futebol de salào — ex-
campeão estadual e campeã da capital — já
náo se inscreveu ontem, quando terminou o
prazo de inscrição para o campeonato da
cidade. A intenção de Dallegrave é não disse-
minar recursos em esportes que não tragam
retorno ao clube, que, atualmente, está com-
prometido com a construção de um parque
náutico, no Rio Guaíba.

asas Crise do país"¦.Tá .Desiludidos com a decisáo dos dirigen-
tes,' .nenhum dos jogadores da equipe de
futebol de salão do Inter compareceu ao
clube ou quis falar sobre a extinção dos
departamentos. O técnico da equipe de bas-
éfutete, Roberto Fett, que ganhou o titulo de
campeão estadual de 1982, também preferiu
Viajar para o litoral sem se manifestar sobre
á decisão do clube.

Tanto o basquete como o futebol de
salão possuíam 15 jogadores remunerados
(salários de Cr$ 250 mil) que, agora, ficarão
desempregados. Já o atletismo tinha 12 atle-
tas com salários em torno de Cr$ 100 mil.

;_.,, .Para Dallegrave, a possibilidade de man-
tfiç) as categorias amadoras se extinguiu no
momento em que nenhuma empresa de Por-
to Alegre se dispôs a patrocinar os seus
jogadores. Ele alegou que num momento de
çifíse como atravessa o pais "não é mais
possível pagar altos salários para atletas em
esportes que não chamam público, que nào
dáô'receita". Observou que a determinação
dé suspender as atividades amadoras "é sim-
files'e puro realismo".'"¦'Dallegrave disse que, desde que apare-
çam atletas dispostos a praticarem os espor-
tés sem receberem salários, o clube estará
alàerto. Em termos físicos todos os departa-
mentos continuarão existindo, o que nâo
haverá são as esquipes remuneradas.

j Sua intenção inclusive é de que os depar-
tamentos se auto-sustentem, dando como
exemplo o setor de judô, que tem 180 partici-
pantes que pagam para praticarem o es-
porte.

Fluminense pode até
^perder seus atletas

Se o Fluminense não resolver sua situação na
Federação de Atletismo até quarta-feira — dia
ür___\ _ do prazo para á inscrição de atletas do
Campeonato Estadual — o técnico do clube, Car-
los;Alberto, pretende transferir-se com a maioria
dos 90 atletas do clube para o Botafogo, clube que
tem,"a preferência do técnico, ou o Vasco."Carlos Alberto, durante todo o dia de ontem,
tentou contato com Sônia Ricetti, técnica do
Botafogo, para saber das possibilidades de refor-
çar o clube, mas não conseguiu falar com ela. Mas,
mesmo assim, ele falou que o que todos preferiam
mesmo era ficar no clube e disputar o Estadual e o
Brasileiro de Juniores "defendendo as cores do
Fluminense*'

Tudo confuso
Dizendo que não está "entendendo nada de

;toda a situação", Carlos Alberto, juntamente com
o chefe da equipe, Frederico Hochstatter. ainda
querem persuadir o diretor de Atletismo, Amauri
Nunes, primo do vice-presidente de Esportes Ama-
dbrés. Coaracy Nunes, a recuar da idéia de fazer o
Fluminense abandonar o atletismo.',','— O Amauri entrou no começo do ano com a
força total e, ainda, com a vantagem de ser primo
do'Coaracy. Depois, as coisas passaram a não dar
Certo e foi o próprio Coaracy quem quis acabar
•porn o atletismo. O presidente, Silvio Kelly, disse
que, está disposto a voltar, mas nós temos que
pensar em termos práticos e não podemos deixar
de disputar o Estadual, etapa muito importante
como preparação para o Brasileiro de juvenis, em
maio.

Renato deixa vôlei
êo Rio para realizar
seu sonho de jogador
;,t Aos 21 anos, Renato Vilarinho, jogador de
vôlei do CIB, tem a maior oportunidade de sua
carreira, contratado pelo Santos, que pretende
formar um time para disputar, com chance, não só
o Campeonato Paulista, mas também o Brasileiro.
Além de Renato, que pertence à Seleção Brasileira
juvenil, mais dois dos melhores juvenis do pais
foram contratados pelo Santos — os mineiros
Assis e Luis Alexandre.

Renato joga há um ano no time de adultos do
CIB e teve passagens pelo Fluminense. Flamengo
e Botafogo, nas divisões inferiores. Ele disse que
preferia continuar no Rio, mas nào pôde recusar a
proposta. Além de ter casa de graça ium aparta-
rriénto em frente à praia), receberá mensalmente
Gr$ 300 mil até julho; depois. CrS 450 mil. até o
final do ano.•)--..:— Para aceitar a proposta do Santos, fui obri-
gado a largar o emprego no IBDF (Instituto Brasi-
leiro de Desenvolvimento Florestal), que era mais
seguro. Mas agora vou fazer tudo o que gosto na
vida. Jogarei vôlei e estudarei educação física, pois
também já estou matriculado numa faculdade de
lá.
iífôC

Basquete adia para
3^-feira convocação
da equipe feminina

. São Paulo — A convocação da Seleção Brasi-
léira feminina de Basquete, que disputara um
torneio internacional em março próximo, em São
Paulo, com Cuba e Peru. deverá ser anunciada só
terça-feira. O técnico Antônio Carlos Barbosa
acertará todos os detalhes um dia antes, na sede
daCBB, no Rio. quando será estabelecido o plano
de treinamentos.' 'O torneio será de 7 a 11 de março, e o Brasil
participará com as seleções A e B. Serào chama-
das, em principio, 24 jogadoras, das quais apenas
18 participarão do Campeonato Mundial, progra-
mado para o mès de agosto, em Sào Paulo. A
equipe base e Marta e Cristina tPireUir. Suzete
.Baurui Hortència iPrudentinai, Paula e Vânia
(Dnimep-Piracicabai.

Aquinaldo Ramo»
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Isabel prepara a máquina, Jaqueline arma o sorriso: apesar das fotos, o contrato com a Supergasbrás ficou para 2"-feira

O dia perdido de Isabel e Jaqueline
entre fotos, filas e sem documentos

Foi uma sexta-feira totalmente
perdida para Isabel e Jaqueline. Afi-
nal, depois de tirar retrato na Praça
General Osório, em Ipanema, e en-
frentar por 40 minutos uma fila na
Praça Antero de Quental, onde esta-
va a Kombi do Ministério do Traba-
lho. apenas Jaqueline conseguiu tirar
carteira de trabalho e, em solidarie-
dade à amiga, deixou para segunda-
feira a assinatura do seu vinculo em-
pregaticio com a Supergasbrás.

Isabel nào havia levado nenhum
dos documentos exigidos (certidão de
nascimento ou de casamento, titulo
de eleitor e carteira de identidade)
para tirar a carteira e o funcionário
que a atendeu na Kombi se recusou a
fazer o Serviço só com o passaporte
da atleta, que vai segunda-feira de
manhã à Praça do Lido tentar tirar a
carteira, para poder acompanhar Ja-
queline até os escritórios da Super-
gasbrás no Centro.

A desistência
Às 10 horas, Isabel foi ao banco

pegar dinheiro e, 15 minutos depois,
encontrava-se com Jaqueline, em
frente ao número 177 da Rua Barão
da Torre. A operação de ida e volta, a
pé, à Praça General Osório foi rápida,
assim como foi também a entrega das

duas meias dúzias de fotografias 3/4,
próprias para carteira de trabalho.

O trânsito nâo cooperou muito e o
trajeto até o Leblon foi lento. A fila,
de dez pessoas, chegou a assustar
Isabel e Jaqueline, que ficaram mais
apreensivas ainda quando um amigo
comum — já com a carteira na mào —
revelou que havia esperado cerca de
uma hora para ser atendido. Mas a
fila fluiu mais rápido e Isabel ficou
logo sabendo que era impossível tirar
a sua.

Mas o passaporte vale em qual-
quer lugar do mundo — dizia Isabel,
tentando fazer com que o funcionário
a atendesse, sem conseguir seu objeti-
vo. Quando percebeu que náo conse-
guiria nada e que já eram quase 13
horas (a Kombi do Ministério encerra
o atendimento justamente às 13h),
Isabel exclamou meio aborrecida:

Voltar em casa para apanhar
certidão de nascimento nem pensar.
Vamos deixar tudo para segunda-
feira.

Amamentação
Tanto Isabel como Jaqueline já

tiveram carteira de trabalho mas per-
deram. Querem, a exemplo das ou-
trás jogadoras comprometidas com a
Supergasbrás, que pretende fazer um

supertime feminino de vôlei, assinar a
carteira para iniciar a contagem dos
seis meses de veiculo empregaücio
exigidos por regulamento.

Mas, mesmo que isso aconteça se-
gunda-feira. Isabel e Jaqueline prova-
velmente só se apresentarão à Super-
gasbrás depois dos Jogos Pan-
Americanos da Venezuela, marcados
para agosto. Jaqueline vai servir à
Seleçào Brasileira a partir de março
enquanto Isabel aguardará o nasci-
mento do seu segundo filho, previsto
para maio, pois está no sétimo mès de
gravidez. Se for homem, ele se chama-
rã Pedro ou José, se for mulher, não
há dúvida: será Esperança.

Se tudo correr bem, se o parto
for normal, nos primeiros dias de ju-
nho volto a treinar. Tenho uma recu-
peraçâo rápida e acho que nào seráo
nescessários mais de 15 ou 20 dias de
repouso após o parto.

A previsão de Isabel é baseada na
gravidez de Pilar, sua primeira filha,
hoje com seis anos, "que correu às mil
maravilhas".

Se for como a de Pilar, tudo
bem. Mas tenho que pensar também
na possibilidade de uma cesariana. Ai
fica difícil prever o que pode aconte-
cer. Ate agora, tudo bem. Engordei

Eloir Maciel
apenas seis quilos e estou me séhtin-
do otimamente bem. Meu peso nor-
mal é 69 quilos.

Isabel pretende inclusive ama-
mentar seu próximo filho por um pe-
ríodo longo. Se náo for possível, vai
tentar ate os seis meses porque sabe
da importância do leite materno nos
primeiros dias de vida do bebê.

Pilar mamou ate os trés primei-
ros meses, porque tive que viajar para
o exterior na época e não pude conti-
nuar amamentando.

Após recuperar-se do parto. Isabel
volta a trabalhar com o técnico Enio
Figueiredo, também contratado pela
Supergasbrás, que a afastou e tam-
bém sua amiga Jaqueline da Seleção
Brasileira em 1981. durante a fase
final do Sul-Americano de Santo An-
dre. voltando a chama-las em meados
de 82. quando ambas se consagraram
no Mundialito.

Ènio è uma pessoa com quem
gosto realmente de trabalhar. O que
passou entre a gente náo anula tudo
de bom que conseguimos realizar des-
de os tempos do Colégio Notre Dame,
onde nos conhecemos —- afirmou Isa-
bel, cuja opinião sobre o treinador o
idêntica à de Jaqueline, que também
conhece Ènio há pelo menos 11 anos.

Daytona Beach; EUA/UPI
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Kirmayr não vai jogar
o Satélite de Santos

O veterano piloto Bruce Jacobi, de 47 anos. continua em estado grave no
Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Haüfax. depois de um dos
vários acidentes que aconteceram 7ias provas de classificação para as 500
Milhas de Daytoria. que serão realizadas amanhã em Daytona Beach.
Estados Unidos. Casado, com trés filhos. Jacobi literalmente voou com seu
carro na saída de uma curva perigosa, capotou varias vezes e chegou a ficar
sem toda a parte superior de seu carro. Desde 1976, náo participava de uma
prova veloz como esta, para a qual se capacitou ao fazer uma volta em 296,5

quilômetros por hora

São Paulo — Principal jogador do
torneio, Carlos Kirmayr nâo participa-
rá da Ia etapa do Circuito Satélite
Melitta, que começa segunda-feira, no
Tênis Clube de Santos. Kirmayr infor-
mou ontem aos organizadores da com-
petição, Paulo Cleto e Paulo Ferreira,
que jogará apenas as etapas de Bauru
ide 7 a 12 de março) e de Ribeirão Preto
(de 14 a 19 de março).

Kirmayr alegou que está muito
ocupado em sua clinica de Serra Negra
e que, no final da próxima semana,
embarcará para Bogotá para defender
o Brasil contra a equipe da Colômbia,
pela Copa Davis. Com a saida de Kir-
mayr e do espanhol Martin Jaite. que
nào tem condiçóes de estar em Sào
Paulo entre hoje e segunda feira, os
brasileiros Nelson Aerts e Eleutério
Martins passaram a integrar a lista dos
21 tenistas da chave principal da etapa
de Santos.

Resultados da qualificação: Sérgio
Goytea (Espanha) 3 6, 6 2 e 6 4 Luiz
Muller (Brasil), Francisco Yunes (Argi
6 2 e 6 4. Philllipe Pinet (Uru): Stephan
Shaw dng) 6/1, 2/6 e 6/2, Bernard Fran-
cês (Bri; Pascoal Penetta (Bri, 6 1 e 6 1.
Daniel Montes de Oca (Urui: Gustavo
de los Santos (Uru). 6 0 e 6 3. Marcelo
Grassi (Br); Ed Nagel (EUA). 6 3,3 6.2 0
e desistência Erich Saklin (EUA*: Vitor
Caballero (Paraguai) 6/7, 6/3 é 6/2, An-
tônio Morandini (Br); Roberto Azar
(Arg). 6 2 e 6 4, Gary Donnely (Bri; Joáo
Lobo (Bri, 6 1, 0 6 e 7 6. Nick Brown
ilngi; Ray Disco iEUAi, 7 5 e 6 1 José
Moreira (Br); Carlos Cossermelli (Br),
6 0 e 6 0. Bruce Brescia (EUAi; 6 3 e 6 4.
Nick Fullwood (EUAi: Manoel Rodri-
gues (Chilei. 64 e 6 2, Marcelo Morelli
(Esp); Stuart Bale (Ing), 6 3 e 6 3,
Eduardo Eche (Br»: Carlos Soares (Br),
6 2 e 6 4. Flávio Arenzon (Br).

A ultima rodada do torneio de quali-
ficaçáo da etapa de Santos do circuito
Satélite Melitta será disputada hoje. a
partir das 9 horas e esta assim organi-
zada: J. Yunes x Goytea, F. Yunes x
Shaw. Penetta x De Los Santos, Nagel
x Caballero. Azar x Lobo, Disco x Mo-

reira. Brescia x Rodrigues, Bale x
Soares.

Connors ganha
Memphis — Tentando o seu quinto

titulo no Campeonato Norte-
Americano de quadras cobertas de té-
nis, o norte-americano Jimmy Connors
passou às quartas-de-final da competi-
ção ao derrotar facilmente o mexicano
Raul Ramirez. a quem ja venceu 16 das
19 vezes que se enfrentaram.

Connors foi campeáo do US Indoor
em 1976, 78. 79 e 82. perdendo a final de
1980 para John McEnroe. Em outras
partidas, foram os seguintes os resulta-
dos: Gene Mayer (EUAi 16. 6 0 e 60
Henri Leconte iFrança). Yannick Noah
(França) 7 5 e 6 2 Buster Mottram (In-
glaterra), Eliot Teltscher (EUA) 64 e
6 0 Tomas Smid (Tchec.). Brian Gott-
fried (EUA) 5 7.6 3 e 6 4 Fritz Buhening
(EUA), Brian Teacher iEUAi 7 6, 4 3 e
desistência Chip Hooper (EUA).

Em Viria dei Mar. no Chile, em outro
torneio de Grand Prix. depois de uma
serie de derrotas em simples, uma vitó-
ria brasileira em duplas. Ney Keller.e
Júlio Góes derrotaram os chilenos Jai-
me Pinto Bravo e Patrício Cornejo por

3. 3 6 e 7 6. Nas simples, os resultados
foram: Hans Gildemeister (Chile) 6 0 e

6 Peter Bastiansen (Dinamarca). Má-
rio Martinez (Bolívia) 6.7. 7*5 e 6/2 Mar-
cel Freeman (EUA), Victor Pecci (Para-
guai) 6 2 e 6 4 Gustavo Tiberti (Argeh-
tina).

Banana e Davis
Nove países, além de todos da Amé-

rica do Sul, Já confirmaram presença
no Banana Bowl, torneio juvenil que
será disputado em Sâo Paulo, entre os
dias 28 e 6 de março, contando pontos,
como um dos torneios mais importan-
tes. para o ranking mundial.

Váo jogar tenistas de Portugal,
Tcheco-Eslováquia, Iugoslávia, Itália,
Espanha, Japáo. Estados Unidos, Sm-
ça e Jamaica. A CBT (Confederação
Brasileira de Tênis) ainda espera ins-
criçóes de mais países ate a data da
competição.

._*»*•-
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Volta fechada»
Escoriai

VOLTEMOS, 

hoje, aos nossos ga-
ranhões após dois dias dedicados
a rápidos comentários sobre as

duas seletivas brasileiras, corridas há
exatamente uma semana, aos próximos
dois quilômetros do grandíssimo clássico
Associação Latino-Americana de Jó-
queis Clubes (Grupo I).

Q UANDO paramos, estávamos
falando de Cavo d'Oro, um filho
de Sir Ivor em Limuru, por Alei-

de, uma importação do Haras J.B. Bar-
ros. Portanto, retomemos o assunto a
partir dele.

Já falamos de sua campanha e de seu
valioso segundo lugar, para Morston, na
fundamental milha e meia do Derby
Stakes (Grupo I), colocação esta que, a
nossa ver, já faz com que este garanhão
tenha que ser olhado com toda a atenção
e tenha todas as reais possibilidades. O
fato de o campo do Derby daquele ano
não ter sido particularmente rigoroso e
interessante, a nosso ver, não invalida
em nada o dado na medida em que as
diferenças entre o turfe de lá e o de cá
são mais do que notórias.

Além disso, o pedigree de Cavo
d'Oro é de primeiríssimo nível, um dos
melhores entre os garanhões há pouco
trazidos para o Brasil (o mesmo podendo
ser dito dos anteriormente comentados
Patch e Present The Colors). Sobre seu
pai, Sir Ivor, pouca coisa a falar. Foi ele
certamente um esplêndido corredor, ten-
do vencido, entre outras provas, o Derby
Stakes (Grupo I), as Two Thousand
Guineas (Grupo I) e o Washington D. C.
International Stakes (Grupo I). No Prix
de TArc de Triomphe (Grupo I), grande
favorito, obteve a escolta de honra do
igualmente excelente Vaguely Noble. Na
reprodução, já deu uma ganhadora da
sensacional milha e meia francesa do
primeiro domingo de outubro, a magnífi-
ca Ivanjika, uma defensora das cores de
Monsieur Jacques Wertheimer. Como
vemos, Sir Ivor, que era dono de notável
capacidade de aceleração e excelente
velocidade final, foi, entre outras coisas,
corredor extremamente versátil, o mes-
mo, infelizmente, não podendo ser dito
de seu filho que só veio realmente a
mostrar suas qualidades na distância
clássica por excelência (embora tenha
vencido o Ballymoss Slakes, Grupo III,
em 2 mil metros). Possivelmente, a pre-
sença de um nome fortemente staminado
como Alcide como avô materno, expli-
que isto. Através de Sir Ivor (Sir Gay-
lord-Turn To-Royal Charger), Cavo
d'Oro é um descendente do incompará-
vel Phalaris exatamente pelo ramo mais
importante desta linha paterna, o de
Pharos-Nearco. Neste aspecto, portanto,
um pedigree extremamente fashionable.

A família materna do novo semental
do Haras J.B.Barros (por sinal, muito
bem servido, já que lá também estão o já
aprovado, na Argentina, Pardallo, e o
argentino Brac, um filho de Aristopha-
nes na mesma linha baixa de Forli), é,
igualmente, admirável, não fosse ele um
descendente da excepcional Pretty Polly,
inegavelmente a maior broodmanre da
história do élévage mundial. Sem nos
alongarmos em demasia, basta lembrar
que, entre os sementais aqui comentados
nesta série, vêm também dela Felicio,
para nós um dos cinco grandes, e o
recentemente importado Patch.

HÁ, 

ainda, dois nomes, entre os
há pouco importados, que mere-
cem uma citação e, conseqüente-

mente, serem acompanhados com aten-
ção pelos nossos criadores, ambos, por
sinal, descendentes de Hyperion e filhos
de Vaguely Noble. O primeiro é Duke of
Marmelade, cuja mãe é Mock Orange,
por Dedicate, uma importação de Fazen-
da Mondesir, com boa e consistente
campanha em pistas européias, com vitó-
rias em Grupo I na Itália. O outro é
Sporting Yankee, cuja mãe é Sale Say,
uma filha de To Market. Este animal foi
trazido por um grupo de criadores, sen-
do vencedor do William Hill Futurity
Stakes (Grupo I), ex-Observer Gold
Cup, em Doncaster. a versão inglesa da
famosa milha do Grand Critérium (Gru-
po I). de Longchamp.

Em nossa próxima coluna, falaremos
mais um pouco sobre eles, lembrando,
agora, apenas que Vaguely Noble, pai de
ambos, era igualmente pai de corredores
da qualidade de uma Dahlia, de um
Exceller e de um Empery.
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Kabyíe, com J. Ricardo, estréia no quarto páreo desta tarde

Quatro nomes formam a
representação chilena

São Paulo — Pabiani, Salinidad,
Maxbor e Marc são os quatro animais
que representarão o turfe chileno na
primeira Malboro Cup, taça que será
ofertada ao vencedor do III Clássico
Associação Latino-Americana de Joc-
keys Clubs (Grupo II, no próximo dia 6
de março, em Cidade Jardim, na dis-
tância de 2 mil metros, grama, com
dotação de CrS 52 milhões.

Segundo a Sociedade Hipódromos
do Chile, esses são os melhores ani-
mais chilenos no momento. Até agora,
Salinidad é a única da ala feminina a
enfrentar os machos neste grandissi-

mo clássico internacional da América
Latina.

Salinidad é uma castanha de qua-
tro anos, filha de Mr. Long em Salena.
Fabiani, pot.ro de três anos, descende
de Saint Ange II em Figurada. Os
outros dois cavalos sáo animais de
cinco anos: Maxbor. um castanho, por
Chairman Walker em Cartuja e Marc,
um tordilho filho de Marcus em Mace-
lona.

O Jockey Club de São Paulo aguar-
da, para segunda-feira, os demais co-
municados oficiais sobre a participa-
çâo dos outros paises associados.

Cânter
¦bi ORAM tomadas as seguintes reso-
* luções pela Comissão de Corridas
do Jóquei Clube Brasileiro em 17 de
fevereiro de 1983:

Suspender, por infração do artigo
155 do Código de Corridas (prejudicar
os competidores), a partir do dia 22 do
corrente, os seguintes profissionais:
Antônio Ramos (Concentrado), Carlos
Pensabem (Isidor) e Gonçalino F. Al-
meida (Esbro) por 4 corridas e Ademar
Ferreira (Haleto), Carlos A. Maia (Del-
ta Jean), José Esteves (Camertom e
Jorge Pinto (Girello) por 2; e

Suspender, por infração do artigo
187 do Código de Corridas (medicação
na semana da corrida), o treinador
Carlos Adelino Morgado (Burguesia)
por 30 dias.

¦ ¦ ¦
f\ S treinadores abaixo relacionados
v deverão encaminhar os certifica-
dos dos seus pensionistas a este Setor,
para atualização de suas periorman-
ces: Cláudio Rosa (Decandro e Doei-
meu), Daniel Netto (Vermeer), Eddio
Polo Coutinho (Harbela), Felipe Perei-
ra Lavor (Cerceai). Gilson Pereira da
Costa (Ziuana). Gladston Figueiredo
Santos (Kitty Nera). Gonçalino Feijó

(Ondulação), Jorge Urubatan Freire
(Umatilla), José Bezerra da Silva (Ka-
simir), Lionel Coelho (Gate), Moacyr
Felipe Neves (Cristopher). Orlando Ri-
beiro (Jade Verde, Ermitage e Embras-
se), Paulo Duranti (Nateira), Rene
Marques (Bella Citta) e Roberto Nahid
(Cruz Big).

¦ ¦
f\ S responsáveis pelos animais abai-
*"' xo relacionados deverão regulari-
zar as situações de propriedade dos
mesmos, junto ao Stud Book Brasilei-
ro: Acteur, Be Barbar, Clandestinus,
Clear Cut, Cubano, Cincinnati Kid,
Carat D'or. Darle, Dartini, Dear Chief,
Felsen, Free Will, Forte Fé, Faybella,
Germinada, Great Friend, Harbela,
Ipu Júnior, Iron, Jungle King, Juglans,
Kadycaster, Kiboko, Kriger, Lorenzo,
Miss Florence, Ringo Colt. Rixtag,
Sandia, Sacripanta, Thisania, Trajan.
Tutaky, Utmost e Zumoki.

¦ ¦
a RMANDO Carneiro, titular do Ha-

ras Nacional, vai passar 20 dias
nos Estados Unidos visitando diversos
estabelecimentos de criação. Há a pos-
sibilidade da importação de um repro-
dutor norte-americano.

O concurso dos sete pontos da corrida noturna de quinta-
feira teve nove acertadores, cabendo a cada um Cr$ 205 mil 119.

Inscrições para quinta-feira
A Comissão de Corridas do Jóquei

Clube Brasileiro recebeu ontem as ins-
crições para a reunião de quinta-feira,
24 de fevereiro:
1) — l.OOOm—CrS 180 mil (REA-
BERTO)
Threads 56
Ileo 58
Dernier Minuit 54
BraveBoy 58
Concentrado 55
Brulot 58
Abayubá 52
2) — LOOOm—CrS 210 mil (EXATA)
Frederika 58
LadyReta 56
Cantaneira 56
Laurinha 58
Tiarisa... '• 56
Ignomínia 57
MissSambola 57
IzeidaKidd 58
TenisNet 58
ILoveLucy 57
LaGarbosa 58
3) — LOOOm—CrS 210 mil (REA-
BERTO)
Iaera 55
Lady Historia 58
Bibana 55
Samuroa 56
LadyStone 57
Great Stone 57
Sutileza 58
Gravióla 58
Héchtia 58
4) 1.300 — CrS 450 mil (REABERTO)

(PROVA ESPECIAL)
Irish Ruler 56
PrincipeNegro 58
RunningBond 56
Champion Chief 58
Annibal 56
Barodin 55
Querido dos Pampas 56
5) 1.300m - CrS 210 mil (EXATA)
Cobiçoso 58
Oleico 57
Dom Rijo 58
Moltke 58
FaitesvosJeux 58
Holster 56

Matisse 55
Silkito 57
Ceaseless 58
IIRuffino 58
índio Manso 58
Bardei 55
6) — l.lOOm — CrS 265 mil (REA-
BERTO)
Guida 55
Chuva doCampo 57
Cosete 57
Fronza 57
Cirenea 57
Koréa 57
Cellamby 57
7) — 1.300m — CrS 325 mil (REA-
BERTO)
Docimeu 56
Repeson 56
Doblez 56
Ultrabom 56
Champion Lord 56
GangsterBoy 56
GaryBoy 56
RollandPetit 56
NiceN'Easy 56
Except 56
8)—1.200m — CrS 325 mil (REA-
BERTO)
Jelka 56
Quindale 56
Be The First 56
LunaCautiva 56
SnowBina 56
Garona 56
Zuana 56
Indian Express 56
VanFabel 56
Elación 56
9) — l.OOOm — Cr$ 265 mil (EXATA)
BackCross 57
BeatleClassic 57
Dandini 57
Tango Mio 57
Délio 57
Marajá 56
Ciclamor 57
Cubano 57
Go Ali Out 57
Ostentador 57
Express Noturn 57

Esta tarde, na Gávea
1° PÁREO —Às 14h00m 1 000 metro* — Areio — Recorde; 5°s2 (CHAPELIER)

265.000,00 — DUPLA EXATA
- Dotação: Cr J

I

1—t Eiu, G F Alme.cio 8 57 5»'(12) Chcsle ' -1 AL Iml9s3 6
Filber. I Rica-do SSÍ T> ( 9) It Travoi'o ' NI Im02» V.

2—3 Black Fcoi. J bteVel ! 57 7» ( 9) M P!ec«*(AF) '2 MJ »r*l6ií Z
AulBid P C Pereça JV 8o ( S) Econom.st 1.0 NU Im02» M

3—5 Clbano.l Alvesjr I 57 g> í Ç| Rer.ne 10 NI lrt,01s3 5
E10otoreFab.or,<\ C Xavier 4 57 8° ( 9) M Piece ' NU Im16s2 )

4—7 T.oIbo.A Ferreira 6 57 10" (101 New T'Ovolro I! NI Iml4> S
MoyaF Lemos 9 57 2= (II) Pmdo-. • IRS) > NL 'ml'»1 '
T.feo.J Pinto 7 57 8o (10) Inct Shart ' Nl 'rnOIH **

í SanlO*
Nah><
0 Guedes

M MoKllei
M *-*>cdo
B S'Jvo
ffonçn

ftMgodo

• Ezu e o principal nome da prova que abre a reunião desta tarde! No
entanto, terá que correr o máximo para derrotar El Dotore Fabiano, què, na
estréia, foi muito apostado e não corresponde» ãs expectativas nele deposita-
das. Os demais correm muito pouco e so como surpresa poderão derrotar os
nossos preferidos.

2* PÁREO — Às 14h30m — 1.600 metros — Areio — Recorde: I m37s2 (FARINELLI, LUKSOR • EL
KEATS) — Dotação: CrS 265.000,00

I 6
? I

Al
Al
Al
AP
Al

Im37í4
Im58»
Im37s4
2ml4s2
Im3's4

O f 'Santo*

W P ,lo«x
J C Cs-vf-nh,
J C Qu"-ioi
A MoM'es

l_l Zolto.G F Almeida 4 57 3o 6) Oiobrete
2—2 Morqot», E. FerreifO 2 57 5Q 7] leonino*
3—3 Eicotel.E. Freire . 1 57 5" 6) Diabrete

DuellingBanios.C Xovte- 5 5? 4* 8) Twmertda
Zeyger, J M Silvo 3 57 4° 4) DiobíeV

• Zolfo tem corrido com regularidade, parecendo-nos, assim, a melhor
indicação. Duelling Banjos ê se» principal inimigo, pois volta muito' bem
preparado. Marquis correu muito pouco ao reaparecer. No entanto, achamos
difícil que, em turma tão fraca para seus recursos, volte a correr de maneira
inexpressiva.

ZOLFO — DUELLING BANJOS — MARQUIS

3° PAREÔ — A* 15h00m — 1.000 metros — Areia — Recorde: 59s2: (CHAPELIER) — Dotação: Cr$
430.000,00

1—I CaDtVo.J Ricardo .. .
2—2 Sncw Douglas, P C Pereço

Vivocidode.F Pere.ro F°
3—4 Volve. J M Silvo

Vermeil. G F Almeida
4—6 CadusVa, J Pinto

MàeO.. A P Sou/o

3° ( 6) Oeel Slcutel
.1° ( 6) Oeel Stcvlet

Ês'-eonre
7° ( 8) Doca .'ore

Evreait©
3° ( 6) V de Milc<ÍP|
6" ( 6) Creek Sloriei

i Al l,„03il I D Guedes
10 AL tT-tCUt' W ÕÃOHv*tfi

R. rr.po.1i
I AM Im03|4 A Mwttles

O Ribeiro
I.Q.. NP ImOoi 1 0 ij«kl
I AL Ím03ll ' Ai-nO'0»

• Não valeu a estréia de Valve, que corre muito mais do que fez naquela
ocasião. Sendo assim, acreditamos amplamente em sna reabilitação.1 Ca
D'Oro, cuja estréia agradou, é a principal adversária. Vermeil traz bons
exercícios e pode ser a pule boa da prova. Das outras, Caduska é a que mais
animou até agora.

VALVE — CA D-ORO — VERMEIL

4° PÁREO — Às 15h30min 1.000 rtietros — AREIA — Recorde: 59s2 (CHAPELIER) — Dotoçoo:
CrS 420.000,00 — DUPLA EXATA

I —I Boroneio. F.Peicirar" H 3b 2" |9) V hyWll» '0 I m00l4 I Amorol
2 BocoDOro, U Meireles. .9 55 Esireonle 5. M Alrneldo

2—3 Verbolisto, GF.AIme.aa. . - 2 55 fcjlroonlo 0 > &0"'o»
" Venu>deM!lo.AOIive.ra . 5 55 I" (6) <amp Ter.lCP) '0 NP ImOói 0> Sacio»

3—4 Olympe. J Queiro;  4 55 EUrcanto «' tovoc
5 HelcnJatobi, MC Porto 1 55 3» 17) Breiog-Ç '0 Al ImOli EP Covlir.ho

" liltleMò. LEslevei 10 55 Eílreontc E.P Cour,nho
4—6 Odilio WGornalve» C 55 3o ( 9) V.rhyWitse >0 Al Im00>4 J A tn*m

7 Kabylc J Ricardo. . .. 7 55 tUreante w Meirele»
- KiM,vw>kc,JP.nlo . 6 55 I» (9) Komo Te..-(CP) 800 NP 50i WMe,..i«

• A prova vai ser decidida entre Kittiwake, recordista dos 800 metros em
Campos, e Verbalista, tida em alta conta por seus responsáveis. Vamos ficar
com Kittiwake que tem a vantagem de ser corrida. Kabyle é um ótimo
reforço. Foi ótima a estréia de Baronesa. Desde que repita o desempenho.

KITTIWAKE — VERBALISTA — BARONESA

5° PAREÔ — 16h00rn 1.600 metros — AREIA — Recorde: Im37s2 (FARINELLI. LUKSOR e EL
KEATS) — Dotação: Cr$ 210.000,00

1—I CrrampogneB J Ricardo.. I 56 3° (8) lel'> Ruti 16 Al Irr,38i
VoldnBlue. W.Gonçalvc» . .. 4 57 2" (6)'Tuyulino 1,2 NI Iml4i2

2—3 loiAndes. AOIrveira. .. 2 58 7o (7) Offanhouior-c- I Al ln,39i3
3—4 lucrativo,G.F.Almeida 3 56 3° (7) leoo.no I Al lrr>5Bi

Norberto,CAMortml 5 58 .1° (7) Oflenhogser li, Al Im39i3
4—6 Carn.os.GGuimaróet 7 54 (7) Oflcnhouier (.6 Al I,„39s3

CnosuM. P.Coidow ;.:, 6 55 3o (7) Otfenhauior 16 Al Im39i3

A rWtialei
A Atanjo
WP lavo»
R, tnpodi
J E Sou ta
i Sa-a.va
F Saro.vii

• Lucrativo em grande forma vai dar um susto no favorito Champagne
Bisquit. Achamos mesmo que irá derrotá-lo. A dupla é muito bem apostada.
Vai de Blue está em ótima fase e apenas a distância, um tanto longa, pode
atrapalhar o seu desempenho. Náo valeu a última do Los Andes, pol
derrubou seu jóquei na largada. Carisios gostou da milha. Bom azar.

LUCRATIVO — CHAMPAGNE BISQUIT — LOS ANDES

6o PÁREO — Ás 16b30min — 1.300 metros — AREIA — Recorde: Iml8s (BARTER) — Dotoçôo: Cr$
265.000,00

1—I MyChonce.E Ferreiro. 1 57 .w (8) F.ccóo 13 Al Im20s3 W P. lavor
2—2 Chirruprnho.Gf Almeida. . 6 57 6o (8) leli Rur, 1.6 Al Im38l O Ribeiro
3—3 Burgueno, J Pinto . .. 5 57 I» (81 tphyro 1.3 Al lm2H CA Morgado

4 Cameno. J.Ricardo 3 57 3' (6) Overloqunta 1.3 AM Iml9i C Ribeiro
4—5 TroCláudio. J.M.Mva 4 57 i° (6) Èlíanitia 13 AM Im22v2 A Morole»

6 Eliamrio.W Gonçalves 2 57 1° (B) Rico Row I NM Irn06l4 D, Netto

• Chirrupinha estava correndo em provas bem mais fortes e com boa
desenvoltura. Confirmando, aqui, aquelas atuações, tem que ser considerada
o principal nome do pareô. My Chance, de volta ao freio do jóquei que melhor
a conhece, E. Ferreira, vai dar trabalho à nossa indicada. Camena é o melhor!
azar.

CHIRRUPINHA — MY CHANCE — CAMENA

7» PAREÔ — As 17h00m — 1.000 metros — AREIA — Recorde: 59s2 (CHAPELIER) — Dotação: CrS
210.000,00 — DUPLA EXATA

1—I Humboldt, j Rico-do . 2 58 3o (14) Virtuo»
CrossingRood.C A Martins .. 6 55' 8° (14) Virtuoso*
Tuyulesque. J Pmro 7 56 8" (12) Jaban

2—t Hustler. A Ferreira ... 10 55 (10) Humpty 0,.,mpry
Tord.l.JCCostillo 4 58 8' (10) Good Semor
Rodircí.F Silvo II 56 7o (12) Jaban

3—7 Ceaseless. D Guignom ... . 9 58 5° I 7) Clear DayíSP)
8 DuclyNotive.R Silva Jr ... 5 58 7o | 7) Humpty Oumpty
° Oestove-, A Souro  3 54 7o /10) Humpiy Dumpty

4—10 El Melro, U.Meireles. . . 8 56 8a (10) S. Wirwer
11 André. D.F.Groça  1 57 10° (II) C Ferront
12 Porgy Man, A Barbosa.. 12 58 10" (12) Jobori
13 BillyÓtto.GGuimaróes . 13 57 5o ( 7) Q Pduiis'n(PP)

1 Nl Imllsl G Fe,|0
I Nl Im2l»l I Amarol
10 Nl Im0ls2 P Morgodo
I () NP I m07s2 H. Cunho
I NM Im20s l. C. Soares
1 Nl Irn01s2 W. G. Oliveiro
1.4 Nl ImlósS C I r Nunes
10 NM Im0ls4 R. Noh.d
I NP Im02s2 S Fronto
I NM Im21sl J. B. Silvo
I NP Imjlsl A. C. lema
I NL Im0ll2 J. C, Quintas I
I Af Iml6s2 R C. Se..os

• Humbolt é a força da terceira prova da dupla-exata. Náo teve bom percurso;
em sua recente atuação e ainda assim chegou bem perto do ganhador da-
prova. Em corrida normal, deve ganhar. Hustler, que perdeu para Humpty!
Dumpty na fotografia, é o maior inimigo, pois foi derrotado por um cavalo
que depois venceu também o páreo de cima. Falado o Ceaseless.

HUMBOLT— HUSTLER — CEASELESS

8° PAREÔ —As 17h30m- 1.300 metros — AREIA — Recorde: 1 ml8s (BARTER) — Dotação: Cr$
210.000,00

i — llcociono, J Pinto.
Jubtl. J Ricardo

2—2 Chorro. F.Peteiro F° .
3—3 Randon.T B.Pereifo

Inox, J.Malta
-5 Aceitic, J.Eitfrvei

56
56

5 56
56

4 52
58

3o ( 7) Night/B Ardan
5a ( 8) lord Block
3° ( 8) lo-d Block
1° ( 6) Trodo W,nd (CP)
2° (10) S Wmnor
5o ( 7) Nigh :B Ardan
lD (10) Ino»

1.3 Nl Im2ls R. Nahid
I AP lm21sl R Noh.d
1 AP lm21sl O J. M D.as
1 NP Im25s A Moroles
I NM lm2lsl l. C. Soa-es
I Nl Im2ls J. B Silva
I NM Im2lsl M. A. Ribeiro6 SmidhtWinner.G F.Almeida I 55

• Randon reaparece depois de uns tempos no Hipódromo de Campos, de
onde traz, por sinal, ótima campanha. Pelas turmas em que estava atuando,
dificilmente poderá ser derrotado. A parelha Jubil e Ilcociano tem boas
possibilidades de formar a dupla. Smidth Winner venceu com rara facilidade
e o páreo não é muito mais forte.

RANDON — JUBIL — SMIDHT WINNER

9" PAREÔ — As18h00m- 1.300 metros — AREIA — Recorde: lml8s (BARTER) -
180.000,00

Dotação: Cr$

— l Tokuthimo, i Ricoroo  ti 54
2 Boa lòe.a. J Mochodo . I 56

— 3 Koiak,PC Peteira  2 56
4 Some. G.F.Silvo * 55

— 5 Cup Hoppy.E Monnho 5 58
6 GuyNelo. J Mal'o  6 57

— 7 Fogv.lle. A Ferreira 3 58
8 lincwondo'. S P.DkU 7 58

4° (10) Sir Mon (E)
4°í 6) Sume
3°( 7) El Reino (CP)
|°( 6) ImeAOnder
5°< 6) Sume
8°( 9) Holyte.a
8°( 8) loponi-af—
2°l 6) Sume

I 3
1.3
I 2
I 3
I 3
I 0
1.3

Nl Im23s3
NM 1 m22i3
Nl Irnl8s4
NM Im22s3
NM Im22s3

Im02»3
Im23s

Al
Nl
NM Im22»3

R. Nohrd
2 OGutrdflii
R S.Roiin
V. A Ribeiro
S Franco
DNeno
F Moda^tna
J B S,|va

• Kozak já deveria ter vencido este páreo. No entanto, tem tido invariável-
mente problemas de largada ou durante o percurso. Tudo correndo normal-
mente, acreditamos que irá finalmente obter a vitória. Linewonder, que foi
derrotado em cima do disco, nos parece o maior obstáculo. Tokushima volta
preparado para cumprir boa exibição.

KOZAK — LINEWONDER — TOKUSHIMA

10° PAREÔ Às 18h30m — 1.000 metros — AREIA — Recorde: 59s2 (CHAPELIER) — Dotação:
Cr$ 265.000,00 — DUPLA EXATA

— 1 lonlsco.J R.cordo  12 57
Kentucky.GF Almeida. .. 4 57
fort Jomei. 8 Freira  5 57

— 3 F,peBlood.J.P,nto  1 57
¦* Bomby.U Meireles  8 57
4 ChòdoVale.l.AiveiJr  9 57

3—5 Epon/me.V Coelho Jr 7 57
Maro|ó, A Fe«e<ra 6 56
Tonguenno.PCPe*etra- -¦ 11 57

4 — 8 Oifenraòor, 1 Lanei ..... 10 57
9 Fotóo/afo, J Quelnu 2 57

10 PonocWe.lMa:a 3 57

**<«)
5=111)
6°I 9)
3°(I0)
7=| 10)
ff=( 9)
7°M0)
5°t 9)
Í^IO)
6"t 9)
51 »)
91 9)

Rer.ne
Old Chap
El Porven.r
Inch Shot
K^w Trcvoita
Orineo
Incn Snoc
C,renea—of—
New Trcvolío
Retire (E)
Rer-re
FJ Po*ven'f

I NL Im0ls3 GFertó
1.5 AP lm37s G Ferio
I Nl Im01s2 A-Moroles
10 Nl . Im0ls4 ZDGueaes
1 Nl Iml4l SM Alrreido
1.2 NL Iml4i2 SM Alm«.0O
1 Nl Im01l4 A Ricardo
1.2 Nl Iml4s2 SFrwiH
1.2 Nl Iml4s CR.be.ro
1 Nl Im0ls3 E-Borioo.
10 Nl Im0ls3 PMo-godo
1.0 Nl Im01í2 GUIloa

• Kentucky reaparece em turma bastante favorável, sendo muito provável a
sua vitória. Leva ainda o ótimo reforço de Ianisco, que correu muito ao
reaparecer. Fine Blood e o principal adversário da parelha um. Dos outros,
lembramos Ostentador, que fracassou sem explicação, e de Fotógrafo, vítima
de percurso inexplicável.

KENTUCKY — IANISCO — FINE BLOOD
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Vasco vai à frente com dois pontas abertos

¦_i _

ÍJIOI
•bQ
Sflt
C-f_

.Dois pontas, abertos,
tentando o drible, sempre,';S cruzando para a comple-
mentação de Roberto, que
terá o apoio de Ernani e"Dudu. É assim que Antò-
nio Lopes quer que o Vas-1 ciò jogue amanhã contra o
Náutico, em Recife, e no"restante do Campeonato"Nacional. Ontem, no trei-
no realizado no Andarai,
ele conseguiu isso tudo.

.. Os titulares venceram de-¦ 8 "a l. E Roberto não trei-
_ nou. Seu substituto, Paulo

Sésar, aproveitou bem as-jogadas e fez cinco gols,
. vencendo uma defesa que•teve a volta de Rondineíli.
.iÇtoi um bom treino. Tão
,;bpm que Lopes chegou a
^djzer que, finalmente, o

, Vasco estava conseguindo"colocar 
em campo o seu

ideal de time.
A excursão, se não

;tqrminou com uma vitória
do Vasco, serviu ao menos
para acertar o time. Jusslè

• aproveitou muito bem os
.jogos e mostrou que é um
ponta direita que tem tudo
'para ser uma sensação. O
Almir também vem jogan-
c(o muito bem. Não deixa
áh ser uma ironia. O Vasco
;pstava armado com Pedri-
Tiho Gaúcho pela direita e
¦quase comprou o passe de
Lupercínio, que acabou no
Botafogo, para a esquerda.

-o-CHEGA DE
IMPROVISAR

=_....<. O rendimento do time
*.nos últimos jogos e treina-"mentos 

levou Antônio Lo-
¦ pes a desistir de vez das

.^"-improvisações. As expe-
_i rôncias com Elói e Dudu• - na ponta-esquerda nâo de-

r__ -ram certo. Os djis perde-
<>j>;ram muito de seu poten-

viciai criativo. Pela direita
!¦-,^aconteceu o mesmo, com a

entrada de Ernani, segun-
do o técnico.

i_ (• HiNo treino de ontem —
Pedrinho, que foi a São

—: /"Paulo, e Roberto, em tra-* 
iamento, não participa-

Vjram — o meio-de-campo
formado por Serginho, Du-

... -du e Ernani foi outro ponto
í)fla«__lí<.' Dudu, inclusive, che-
__!;;-,.:_;<.u a fazer um gol (os gols
s.Kj.rdos titulares foram feitos
Ki_0 por Paulo César, 5; Dudu,

Gilberto e Almir).

h-__.|_. Hoje pela manhã, no
, campo do Crifa, no Lins de*;* Vasconcelos, Lopes vai di-

rigir novo treino. A delega-" ~.Tçâo vai viajar às 14 horas,
' com o time completo: Acá-c:"". .cio, Galvâo, Orlando Fu-

¦••« maça, Celso e Pedrinho;
Serginho, Dudu e Ernani;

BOiI Jussiê, Roberto e Almir.
r;f?8. "JMo banco estarão Mazaro-
¦jótfepl, Gilberto, Oliveira, Elói
1C"1'"-J8 Paulo César.

-— Na reserva, uma
:": ""•¦ equipe titular
_ . Normalmente, um clu-

i 'Áe tem uma grande equi-
<*;*;pe quando conta com jo-

.';,' .gaclores de alta categoria
°" •;;';- na reserva. O técnico An-

,tònio Lopes, cio Vasco,
r..pensa assim e ontem, va-

-"¦ ..lO-ízoü bastante a golea-';;' -,_-'cla de 8 a 1 do time princi-',pal. 
porque foi conquis-

tacla contra reservas''•que 
jogariam em qual-v'v_iuer grande equipe do''""^Brasil".

_!

9C ¦'.
,£__0
3KCiC
*JÍ..HÍ

De fato, o Vasco tem
atualmente um grupo de

jogadores que e dos me-
lhores cia Taça de Ouro.
Há muito tempo o clube
.hão coloca na reserva
atletas como Mazaropi,
Elói, Pedrinho Gaúcho,
Rondineli e Marquinhos,

;:'todos de alto nivel téc-
nico.

,. O certo é que apesar de
j o Vasco ter conquistado
-,o titulo de campeão de' 82, tanto o técnico Anto-

nio Lopes quanto o presi-
_. dente Antônio Soares

Calçada achariam me-"' lhor reforçar o time, para
não ter problemas na es-"."calação. Por isso foram

- feitas algumas contrata-" ções, apesar da promo-" ção de vários juniores.
... Aos poucos, o Vasco¦começou a ter um dos'•¦"•grupos mais valorizados
v.do futebol do Rio. O
,"«maior exemplo é Eloi.

;ov que se destacou como a
maior atração do Améri-
ca no campeonato passa-—do.

*£._:• ontem, quando os titu-
lares golearam por 8 a 1," Xopes fez questão de ob-
servar que os reservas es-

;;' Javam com uma equipe
. .forte, apesar de desfalca-dos do lateral-esquerdo

^Gilberto, que substituíaPedrinho. assim como' Paulo César, que treinou"na posição cie Roberto,
que ficou em tratamento"•""em São Januário. No en-'' 'tanto, havia no time mui-

''"•'tos destaques, assim co-"•''- mo o goleiro Mazaropi. os
zagueiros Rondineli e
Chagas; os armadores

5_QP_iveira. Elói e Marqui-nho. além do atacante
Pedrinho Gaúcho

' ;'*'íy!;- -¦"v .___"' 
'¦

Os jogadores do Vasco foram muito exigidos no aquecimento realizado antes do bom treino coletivo

Futebol nos Estados

SAO PAULO

Telegrama de Zico
entusiasma Vladimir

São Paulo — Um telegrama de Zico. cumpri-
mentando-o pela iniciativa de promover a partici-
pação de jogadores no Conselho Deliberativo do
Corintians, deixou Vladimir entusiasmado. Tanto
que ele está pensando em levar a idéia a outros
centros do pais. Além de Vladimir, Sócrates e Zé
Maria — vereador do PMDB — compraram títulos
de sócios remidos e poderão votar e ser votados na
escolha da nova diretoria do clube, no próximo mès.

Vladimir, diretor do Sindicato de Atletas Prffis-
sionais do Estado de São Paulo, juntamente com
Sócrates e outros jogadures de nível universitário,
vem orientando os companheiros para que partici-
pem mais das atividades sindicais. E, além disso, da
própria vida nos clubes, ate conseguirem participa-
çào e representatividade. O titulo de sócio remido
do Corintians custa atualmente Cr$ 1_0 mil. Os
novos sócios somente podem ser votad s depois de
quatro anos, mas, de acordo c m os estatutrs do
clube, têm direito a voto.

A qualidade de sócio faz com que a classe
tenha maior participação nas decisões do clube. O
telegrama que recebi de Zico, diretor do Sindicato
do Rio, serve de incentivo e eu espero que breve-
mente outros profissionais passem a fazer parte d
quadro associativo de seus clubes, e assumam o
grau de conselheiros — disse Vladimir.

Caso raro

Poucos jogadores, pelo menos em São Paulo,
compraram títulos remidos de seus clubes enquán-
to atuavam como profissionais. No Corintians, h u-
ve os casos de Lima e de Clóvis, há 15 an_.s. A
decisão de Vladimir, Sócrates e Ze Maria, recebida
inicialmente com surpresa e prevenção, no fim
deixou a atual diretoria do clube satisfeita. Eles
votarão na chapa da Situação, como explica Via-
dimir:

Estou no Coríntians há 13 anos e sinto
clube como uma continuação da minha família. O
titulo servirá para trazer minha mulher e os filhos
ao Parque Sáo Jorge e, evidentemente, para partici-
par do Conselho Deliberativo.

O lateral-esquerdo lembra de Vicente Mateus,
que sempre procurou mandar sozinho, "como um
ditador". Já com a atual diretoria, encabeçada por
Valdemar Pires, "o diálogo foi estabelecido, passou
a existir democracia no clube", Alem desse aspecto,
um outro fez com que jogadores como Sócrates,
Vladimir e Zé Maria rompessem com Vicente Ma-
teus: as discussões nos momentos da renovação de
contratos.

BAHIA

Vitória concentra
time sob protesto

Salvador— Apesar dos protestos cie grande
parte cio elenco, principalmente dos jogadores casa-
dos, o time do Vitória entrou ém regime de concen-
tração logo após o técnico Caiçara ter dirigido,
ontem, o último treino-apronto para a partida de
amanhã contra o Bangu. quando até o empate
deixará o clube fora da próxima etapa do Campeo-
nato Nacional.

Diante da responsabilidade da partida de ama-
nhà, o presidente do Vitória. Mareio Montalegre, e o
técnico Caiçara pediram o máximo de empenho de
todos os jogadores, mesmo reconhecendo que será
muito difícil vencer o Bangu, ainda mais jogando
em Moça Bonita.

Saídos do período carnavalesco — muitos brin-
caram nos clubes e nas ruas de Salvador —. os
jogadores do Vitória fizeram apenas dois tréinamen-
tos. O treino de quinta-feira foi considerado insatis-
fatório pelo técnico Caiçara, uma vez que a monoto-
nia foi quebrada apenas pelo aparecimento de uma
cobra de duas cabeças a margem do gramado da"Toca do Leão" A cobra, única em campo, apavo-
rou os poucos torcedores presentes. O apronto de
ontem, porem, renovou as esperanças do treinador.

MINAS GERAIS—

Renovação de Eder
ainda é discutida

Belo Horizonte — Com uma cirurgia marcada
para segunda-feira, no Rio. onde esta desde o cama-
vai. o presidente do Atlético. Elias Kalil. encarregou
o primeiro vice-presidente. Flávio Dalva Simão, de
prosseguir os entendimentos para a reforma do
contrato de Eder. O dirigente e o jogador tiveram
um encontro ontem para tratar cio assunto, mas nao
houve acerto.

O salário atual cio jogador e de CrS 2.5 milhões.
Por diversas vezes Eder declarou que pedira reájus-
te acima do índice da inflação.

HOJE NA TV
lOhlUmin — Stadium — programa sobre vários
esportes i Canal 7).
12h — Esporte Espetacular — programa sobre as
varias modalidades de esporte (Cana! 4)
13h — Stadium — programa sobre vários esportes
(Canal 2).
15h — O Artilheiro — programa com vários goleado-
res brasileiros (Canal SK

Pele tem estátua na índia
Nova Deli — Uma está-

tua de cimento, de cor
ocre, com o ex-jogador em
posição de chute, foi eregi-
da na cidade indiana de
Durgapur, em homenagem
a Pele. Coube a dois ir-
mãos, professores da Esco-
Ia de Belas-Artes, daque-
las cidade, modelar a está-
tua, col_cada no Estádio
de Bengala. Milhares de
torcedores indian_s ainda
se recordam de Pele e de
suas atuaç"es excepcio-
nais, desde a Copa do
Mundo de 1958.

Pele está no momento
em Nova Iorque, partici-

pando de diversas promo-
çóes da Warner. Dia 23, ele
recebe um prêmio, em Mu-
nique, como o atleta que
mais colaborou para o de-
senvolvimento do esporte.
Ontem, Pele telegrafou pa-
ra Joáozinho Trinta e Ani-
sio, da Beija-Flor, parabe-
nizando-os pela conquista
do primeiro lugar no desfi-
le das Escolas de Samba
do Rio.

^Brasileiro expulso

Medrilin, Colômbia — O
jogador brasileiro João
Francisco, do clube Meclel-

lin, recebeu intimaçáo pa-
ra deixar o pais em 24 ho-
ras. por estar trabalhando
em território colombiano
com visto de turista em
seu passaporte, segundo
informou o Departamento
de Estrangeiros.

O chefe do Departamen-
to, Elibert Tamayo. expli-
cou que a medida vale pa-
ra todo jogador estrangei-
ro que esteja em situação
semelhante. Joáo Francis-
co poderá regressar á Co-
lòmbia, desde que btenha
um visto ordinário ou tem-
porário para exercer ativi-
dade pr lissional.

Olhe: ao ler este anúncio, deixe um instantinho o seu
jornal de lado, e vá correndo buscar sua VIVA.

Ela traz um encarte especial para você fazer sucesso
na grande maratona de julho.

Dicas de treinamento, alimentação - tudo em seis
programas adaptados ao seu próprio ritmo no esporte.
Patrícia Barros, modelo exclusivo do jeans Calvin Klein,
mostra na capa toda sua beleza e uma vitalidade que só

faz bem ao coração.
Uma ótima notícia: quem tem desvio de coluna

pode e deve correr.
E um conselho: fumar é um atraso de vida.

Então, campeão, vamos nessa?

Leia VIVA-a Revista da Corrida.

JÁ NAS BANCAS 
^mf^>

Ü
Bola Dividida

Sandro Móreyra

Dois representan-
tes do futebol carioca
na Taça de Ouro e que
atualmente vivem mais
das glórias do passado.
Fluminense e Botafo-
go, jogam hoje suas ul-
timas esperanças de
uma classificação para a
nova fase do Campeo-
nato Nacional.

Empurrado Ia para
Bangu, já que o Flamengo nâo quis sua
companhia na preliminar de domingo no
Maracanã, o Fluminense, último coloca-
do de seu grupo, tenta vencer logo mais o
Tiradentes. aquele time do Piauí que foi
goleado pelo Coríntians por 10 a 1. Em
outros tempos, ganhar do Tiradentes ou
de qualquer outro inconfidente do Piauí e
Estados afins não era problema parti
incomodar os tricolores. Mas hoje tudo é
possível dc acontecer nas bandas dc La-
ranjeiras e o Fluminense roe as unhas c
sua frio enquanto espera a hora dc se
medir com o fracote time de Teresina.

Não sei se sua torcida vai ter coragem
de se deslocar ate Bangu. aprazível rc-
canto carioca onde os termômetros eostu-
tíiam bater recordes dc calor. É bom
lembrar, todavia, que o Fluminense pre-
cisa hoje dc toda ajuda. Ele não pode
perder ponto dc jeito nenhum, sob amea-
ça dc cair fora da Taça de Ouro. Hipótese
que na situação presente seria o caos
total.

VIVENDO 

a mesma dramática si-
tuação, o Botafogo terá uma tare-
fa bem mais penosa a enfrentar.

Primeiro porque seu time continua ruim.
Depois porqtie vai jogar fora de casa. E
finalmente porque o Colorado, sen atl-
versário. já o empatou aqui e, logicamcn-
te. pode ate ganhar agora, ja que joga cm
Curitiba.

Os dois tradicionais clubes são víti-
mas da crise que anda causando estragos
por aí. Mas não devem fazer c uno o
Governo, que atribui tão-somente ã crise
os males que nos afligem. A crise existe,
é um fato. As desditas de tricolores e
alvinegros provam, no entanto, de outros
fatores, como a falta de iniciativa e de
audácia de seus dirigentes. A timidez e a
cautela que vêm marcando seus atos
impediram que os dois clubes formassem
uma equipe, ao menos, de força mediana
para concorrer ao Nacional. Faltou a
Fluminense e Botafogo e coragem de
investir que teve, por xemplo, o Améri-
ca. Por isso. enquanto este, pobretão
como os dois, é atualmente o líder de'seu
grupo, com classificação assegurada e
cada vez mais vai aumentando o volume
de seus torcedores e, conseqüentemente,
faturando melhores rendas. Botafogo c
Fluminense transformam cada jogo num
sofrimento para seus torcedores que. em
larga maioria, preferem ficar em casa.
muitos sem nem ouvir rádio, para não se
aborrecerem com os seguidos vexames.

O 

Fluminense vem prometendo
reagir, embora só acene com dias
melhores no Campeonato Esta-

dual. Há, contudo, um grupo de gente
que gosta de futebol trabalhando com
vontade e disposto a comprar um time
que represente dignamente a tradição de
clube vitorioso que sempre acompanhou
o Fluminense.

Do Botafogo nenhuma notícia se tem
sobre contratações. O clube vendeu três
jogadores importantes e não comprou
ninguém melhor ou de futebol igual para
substituí-los. Do Mourisco, as novidades
que vêm dão conta apenas dc briguinhas
domésticas. A diretoria não mexeu no
time. Mexeu nela mesma, trocando gente
nova por gente velha, o que náo parece
uma política muito salutar.

Velhos ou novos, no entanto, o que
importa é que todos eles se compenetrem
da hora grave que o clube está vivendo.
Os sócios, que nada recebem em troca —
náo tiveram nem carnaval —. estão-se
afastando, e só as vitórias no futebol c
que impedirão que a torcida laça o mes-
mo. Jucá Mello Machado c Luís Fernan-
do Maia. dois botafoguenses dc não se
botar defeito, devem agir já c agora.
Depois, será tarde demais.

HISTORIAS: Numa parada no acro-
porto de Madri, a caminho de Roma, os
passageiros em transito iam sendo identi-
ficados e recebendo uma senha das mãos
de uma bela aeromoça no seu charmoso
uniforme.

Manga veio vindo e a moça gentil-
mente perguntou:

Trânsito?
Náo. Maneuinha.



A hora da decisão
Arquivo
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0 Botafogo conta com a agressividade de té para o esquema ofensivo que usará hoje Delei (de branco) mostrou mais uma vez no treino tático sua excelente jormu atual

Botafogo disputa
partida difícil
contra Colorado

BOTAFOGO X COLORADO
Local — Estádio Dorival de Brito (Curiliba)
Horário — 21 horas
Juiz — Nei Andrade (BA)
Botafogo — Paulo Sérgio (Luís Carlos), Paulo Verdun, Abel.
Osvaldo e Josimar,- Serginho, Alemão e Jérson; Geraldo, lee
Edson.
Técnico — Zé Mário
Colorado — Zico, Jorge, Caxias, Paulo Marcos e Chico Fraga;
Nilton, Marinho e César; Freitas (Roldão), Jones e Aladim
Técnico —. Urubatão

Embora a diretoria do Botafogo nào conseguisse
fazer o seguro especial para que o goleiro Paulo Sérgio
atuasse garantido esta noite, na dificil partida contra o
Colorado, em Curitiba, o goleiro foi convencido pelo
presidente Juca Melo Machado a integrar a delegação.
Paulo Sérgio está sem contrato desde o início do mès.

O jogador manteve-se irredutível na decisão de
náo jogar, caso não se encontre uma forma que solucio-
ne o impasse. Mas Juca viaja hoje de manhã para
Curitiba com duas alternativas capazes de demovè-lo:
propor a renovação por trés meses, em bases inferiores
ao pedido pelo jogador; e persistir na possibilidade de
conseguir o seguro especial.

Dificuldade
Na verdade, náo acredito muito que saia o

seguro, já que nunca se fez nada parecido no ramo. Mas
sempre existe a hipótese de Paulo Sérgio aceitar a
renovação ate o fim da Taça de Ouro, pois nào teria
sentido ficar fora do time e sem possibilidade de se
transferir. Só que, neste caso, a proposta a ser feita tem
que ser inferior à que concordamos em pagar. Pelo
menos até que eu receba a resposta das duas empresas
consultadas sobre a proposta de patrocinar parte de
seus salários. E espero que isso se resolva dentro de
mais uma semana: disse Juca Melo Machado.

Durante o embarque, Paulo Sérgio informou que
estava disposto a manter uma postura estritamente
profissional, desde que náo se encontrasse uma forma
de contornar a situação, ainda que lhe custasse sair do
time justamente no momento em que o Botafogo luta
para assegurar a classificação.

Quando o presidente me telefonou pedindo pa-
ra seguir com a delegação, sem ter conseguido o seguro
especial, concordei imediatamente, pois estou interes-
sado em jogar. Mas se não me convencerem com fatos
concretos, então fico fora da equipe.

Sem saber o desfecho da questão, o técnico Ze
Mario resolveu integrar o terceiro goleiro reserva.
Roni. além de Ataide, que cumpre suspensão automa-
tica. mas tem a volta ao time assegurada na partida de
quarta-feira, contra a Ferroviária, em Araraquara. pa-
ra onde segue a delegação amanhã.

Zé Mário estava confiante na possibilidade de
conseguir obter trés pontos nestes jogos. Para ele. a
classificação estaria praticamente garantida, pois o
último jogo desta fase é contra o Brasília, no Mara-
cana.

Para a reserva, Zer Mário relacionou Cristiano,
Sidnei. Chicão e Lupercinio. alem dos goleiros Luis
Carlos, que entra no time caso Paulo Sérgio náo jogue,
e Roni. Ataide so viajou porque a delegação segue
direto de Curitiba para Araraquara.

Colorado motivado
Curitiba — No Colorado, que vem de boa vitória (2

a 0) sobre a Ferroviária, na semana passada, o técnico
Urubatão. habitualmente cauteloso, prevê um bom
duelo tático entre os dois times:

Vamos estudar bem o Botafogo. Pelo que se viu
no Maracanã, náo deixa de ser um bom time, mesmo
nao estando em grande fase.

Também precisando vencer, para continuar com
chances de classificação no grupo "G", o Colorado nao
poderá contar com o meia Jaiminho, cumprindo sus-
pensão. O substituto devera ser César. A novidade
maior, porem, poderá ser a entrada de Roldão na
direita, embora so hoje, depois de um rigoroso teste de
campo. Urubatão saberá se ele esta recuperado de um
pequeno problema no joelho. Do contrario, ficará no
banco, na reserva de Freitas, para entrar no segundo
tempo.

João Saldanha

A passagem do século
Ji^uT%, 

*
ri v;.

WÊ
Virou, mexeu e entra

em pauta a questão dos clu-
bes de futebol e o chamado
esporte amador. O esporte
ou é de competição ou re-
creação, lazer, como quise-
rem. Esporte de competição
amador, eminentemente
amador, não existe mais.
Então temos e teremos a tal
onda ou discussão de se o

clube de futebol deve ou não participar de
competições de vôlei, remo. natação, atle-
tismo ou outras. Bom, se puder pagar a
despesa deve sim. Do contrário seria uma
estupidez. Aliás, muito praticada.

Qualquer esporte de competição de
primeira grandeza para disputar com tuma-
ças de vitória custa dinheiro. Quanto mais
atraente um esporte e. ou, de acordo com o
interesse que desperta nesta ou naquela
camada social, nunca é de graça. Antiga-
mente os tenistas eram do Fluminense, do
Botafogo, do Country Club; agora, franca-
mente, não sei o clube de nenhum deles. O
Lendl, Borg, McEnroe e o resto da turma
parece que sáo do Bloco do Eu Sozinho.

Penso francamente que nos clubes de
futebol, onde o futebol é predominante ou
exerce papel hegemônico, muito poucas são
as condições para poder manter em alto
nível qualquer outro tipo de esporte de
competição de primeira linha. Estas encrén-
cas atuais têm longa história. Acontece que
antigamente até a maioria dos jogadores de
futebol era amadorista. Agora todos são
profissionais e 0 esporte moderno exige
profissionalismo. Como um nadador poderá

treinar cinco seis horas por dia, os "olfmpi-
cos" treinam até oito e nove horas, c depois
trabalhar ou estudar? E claro que isto
acontece de araque. Ou o rapaz faz uma
coisa ou outra.

Não há mal algum em profissionalizar
esportes que tradicionalmente eram amado-
res. E tampouco que empresas de comércio
ou indústria participem de competições.
Acho até que as Forças Armadas deveriam
participar de competições, misturadas com
os civis. Afinal de contas, e os próprios
militares dizem, são homens como os ou-
tros. Podem competir, eleger, serem eleitos
e tudo o mais. Nesta altura dos campeona-
tos voltar à época da hipocrisia do Barão de
Coubertin e outros, francamente, é ridícu-
Io. Nossa organização esportiva é atrasada c
precisa se atualizar. E em matéria de com-
petições a especialização é evidentemente
necessária. Se a turma gosta de vôlei, pois
que funde um time de vôlei. Os do basquete
também. A época dos clubes ecléticos, que
competiam ou ainda tentam competir em
várias modalidades ao mesmo tempo, está
completamente falida. Não deve haver leis
rígidas sobre tais competições que podem
englobar os que possam participar. O clube
não é obrigatoriamente o único filiado desta
ou daquela organização. E se o pessoal da
Igreja, ou de alguma Sinagoga, formar um
bom time de qualquer modalidade, não
poderia participar? Repito, estamos atrasa-
dos e já é mais do que hora de modificar
conceitos, leis e resquícios de coisas da
primeira década deste século. Ou ate do
século passado. Puxa, e daqui a pouco
vamos entrar em outro!

Gilson não desfalca o América

Fluminense joga
com Tiradentes
sem poder perder

FLUMINENSE X TIRADENTES
Local. Moça Bomia
Horário: 16h
Juiz Sérgio Rosa Martins (RS)
Fluminense. Pajlo Vllor, Aldo. Duíl>o, Alexandre e Branco, Fiovio.
Delei e Cristóvão,- Wilsinho, Jasson e Leomir
Técnico. Cláudio Garoo
Tiradentes Neto,- Valdinor. Vagner. Baiano e Valier (PlauOi
Zuega, Etevaldo e Hélio Rocha; Luis Sérgio, Flávio e Joniel
Técnico Alberino de Paula

C Fluminense faz uma partida decisiva hoje à
tarde contra o Tiradentes em Moça Bonita, Joga suas
pretensões de passar a segunda fase do Campeonato
Nacional. As duas equipes ocupam a ultima colocação
no Grupo D. com trés pontos. Em caso de vitoria, o
Fluminense ficara numa posição cômoda, porque ain-
da enfrentara o Coríntians no Maracanã e o CSA em
Alagoas. Caso perca, no entanto, ficara praticamente
desclassificado no grupo, restando uma chance na
repescagem dos que ficarem em quarto lugar.

O ambiente nas Laranjeiras e de otimismo. Nao so
pelo feito de seu adversário de hoje vir de urna derrota
por 10 a 1. para o Coríntians, mas também porque o
esquema do técnico Cláudio Garcia começa a ser
assimilado pelos jogadores, que estáo conscientes da
importância da vitoria.

Mais atenção
Exatamente por saber da situação delicada em

que se encontra o time, o técnico Cláudio Garcia fez
uma preleção de 4õ minutos no vestiário antes da
entrada dos jogadores para o treino tático. Cláudio nào
gostou do rendimento apresentado por alguns jogado-
res durante o treino coletivo de anteontem e chamou a
atenção de todos, pedindo seriedade:

Não podemos dar qualquer chance ao azar. Os
jogadores tèm que saber da importância do jogo de
amanhã ihojei. Precisamos da vitória. Nao admito
tropeço, Do meio-de-campo para a frente ninguém foi
bem no coletivo e chamei a atenção de todos. Não
vamos ter facilidades so porque o Tiradentes perdeu de
1Ü a 1 para o Coríntians. Se os gols vierem em quanti-
dade. melhor. Mas o fundamental é a vitória.

Cláudio Garcia dirigiu um treino tático procuran-
do corrigir o posicionamento dos jogadores de meio-
campo e ataque, alem de ensaiar varias jogadas de gol.
Mesmo chamando a atenção dos jogadores, esta oti-
mista, achando'o time mais entrosado. So estranha o
comportamento do Tiradentes:

Quando jogamos contra o Tiradentes no Piauí,
os jogadores correram muito e acabaram vencendo a
partida. Não sei como foram perder de tanto para o
Coríntians. O que fizeram naquela partida não permiti-
ria que perdessem de 10.

O treinador foi obrigado a modificar o banco de
reservas. Eraldo. com dores no púbis, e Ferreira, quenão teve sua situação regularizada nu CBF. foram
substituídos por Careca e Fiavio Renato. Os outros sao
Leonetti, Amauri e Paulinho.

A pancada na cabeça de Gil-
son não passou mesmo de um
susto, devido à violência do
choque com o lateral Valmir.
mas ele jogara amanhã, contra
o Juventus, no Parque Antarti-
ca, quando o America defende-
rá a liderança isolada e invicta
do Grupo F da Taça de Ouro. O
técnico Edu vibrou com a recu-
peração de Gilson, por conside-
rá-lo importante na excelente
fase que o time atravessa.

— Voltaremos a jogar com-
pletos e isso e muito bom. pois
nos da uma confiança muito
grande para obter mais uma
vitoria. Sabemos que se.ra difi-
cil. principalmente por ser o
jogo em São Paulo, onde o Ju-
ventus normalmente surpreen-
de os grandes, no Campeonato

Paulista. A seriedade terá que
ser mantida — disse Edu.

Outra goleada

As quatro vitórias nos qua-
tro jogos que disputou na Taça
de Ouro. entre elas, a obtida
sobre o Atlético, no Mineiráo.
segundo o técnico do America,
aumentarão a vontade de todos
de "nos derrubar".

— Isto e normal em qual-
quer competição. Mas estamos
preparados para o que der e
vier, sempre respeitando nos-
sos adversários. A minha con-
Rança é maior na medida em
que jogaremos em dois grama-
dos excelentes que são o do
Parente Antártica, amanha, e o
do Serra Dourada, na quarta-

feira, contra o Vila Nova — co-
mentou Edu.

Os titulares voltaram a go-
lear os reservas por 4 a 2 no
coletivo de ontem pela manhã,
em Vila Isabel, gols de Luisinho
(2). Moreno i2> e Gilberto, con-
tra um de Ze Antônio e outro de
César. Equipes: titulares —
Gasperin, Donato. Evéraldo,
Zedilson e Airton; Pires. Gilber-
to e Moreno: Gil. Luisinho e
Gilson (Gilcimar); reservas —
Válter: Jorginho. liei. Adilson
(Batista) e Ze Antônio: Edeval-
do, Carlos Silva e César; Wil-
liam. Porto Real e Gilcimar
(Toninho).

Hoje pela manhã, haverá re-
creação em Vila Isabel. As 13
horas, a delegação viaja para
Sao Paulo, com hospedagem no
Lord Hotel.

Rodada
TAÇA DE OURO

GRUPO D
Fluminense x Tiradentes

GRUPO F
Vila Nova x Rio Branco

GRUPO G
Colorado x Botafogo

TAÇA DE PRATA
GRUPO B

Santa Cruz x CPB
GRUPO E

Guarani x Volta Redondo
CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUNIORES

GRUPO H
Rio Grande do Norte x São Paulo

GRUPO J
Goiás x AAmas Gerais
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Tron caderno

O CINEMA ENTRA NA ERA
DOS COMPUTADORES
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1936, em mordaz e ge-nial crítica aos excessos
do automatismo da In-
dustriallzaçào, apontan-
do riscos de desumaniza-

ção e submissão à máquina, Charlie
Chaplin realizava Tempos Moder-
nos. no qual o patético vagabundo
era literalmente engolido por uma
gigantesca máquina, deslizava porrodas dentadas e mesmo lá dentro,
robotizado pelo trabalho repetitivo,
continuava a apertar parafusos, co-
mo fazia oito horas por dia, cinco
dias por semana. A industrialização
prosseguiu e também a capacidade
de Chaplin, 46 anos depois, de levar
a platéia a gargalhar, como aconte-
ceu recentemente numa exibição
de Tempos Modernos na Clnemate-
ca do MAM.

Na falta de um Charlie Chaplin
para ironizar o mundo dos compu-
tadores — que prato cheio para o
incomparável Carlitos! — os estu-.
dios de Walt Disney delegaram ao
diretor (e autor do roteiro) Steven
Lisberger a função de anunciar que
novos tempos modernos chegaram.
Ao invés de máquinas, compu-
tadores. Em vez de crítica, uma
apologia. Em vez do riso, o tédic
Depois de um ano e meio gasto na
realização (45 milhões de dólares de
orçamento), surgiu Tron — Uma
Odisséia Eletrônica, com 16 minu-
tos feitos inteiramente por compu-
tadores. O filme estréia no Rio de-
pois de amanhã.

O enredo, fazendo jus à parafer-
nália que possibilitou sua criação,
gira unicamente sobre o mundo de
computadores, onde personagens,
situações, frases e preocupações re-
ferem-se apenas à eletrônica. O re-
sultado, ansiosamente esperado —
afinal, uma nova linguagem ou no-
va forma de fazer cinema podia
estar a caminho — está longe de
despertar a empatia, o humor, o
prazer de ir ao cinema de um Char-
les Chaplin.

Feito por especialistas — e para
especialistas — Tron, com rarissi-
mas exceções, só eonsegue desper-
tar o riso e a compreensão de pes-
soas envolvidas na área de compu-
tadores. Para o público em geral,
ficam a curiosidade de uma nova
forma, a curtiçào de efeitos espe-
ciais e a sensação um pouco estra-
nha de não acompanhar bem o que
está acontecendo na tela.

O público comum de cinema,,
exatamente por não entender mui-
to bem o desenvolvimento de Tron,
provavelmente se surpreenderia
com o entusiasmo de José Dias,
Assessor de Pesquisa e Desenvolvi-
mento em Engenharia da Rede
Globo, voltado justamente para a
mesma área de pesquisa gráfica
concretizada por Tron.

Sem ter visto Cidadão Kane ou
Encouraçado Potemkin, o enge-
nheiro garante devotar uma verda-
deira paixão por cinema, voltada
sobretudo para ficção científica.
Prefere o futuro ao real, viu E.T.
seis vezes (e chorou em todas), co-
movido nào só pela técnica como
pelo enredo. Apesar de sensibiliza-
do com a liistorinha do extraterres-
tre. Jose Dias e categórico: Tron é o
filme mais importante que ja viu
tseis vezes).

Tal entusiasmo se explica. Afi-
nal. se Tron fosse realizado nos
moldes convencionais de anima-
çáo. seriam necessários 100 anos de
um trabalho incessante de 200 pes-
soas por dia para atingir um resul-
tado semelhante. Mesmo reconhe-
cendo que o espectador comum te-
ra dificuldade em acompanhar o
roteiro — e por nao estar familiari-
zado com o mundo do computador,
Uimpouco poderá perceber as dife-

O enredo de Tron é o mundo dos computadores, como
o de Tempos Modernos foi o da máquina. Mas ao
contrário de Chaplin, o diretor Steven Lisberger não
faz a crítica e sim a apologia do grande invento de sua
época

rentes técnicas utilizadas na reali-
zaçâo do filme — José Dias assegu-
ra que Tron é resultado de intensas
pesquisas na área de imagens gera-
das por computador. Ou seja, a
partir de Tron foi comprovado que
a área de efeitos especiais no cine-
ma ou na televisão entra em nova
era.

Tron foi realizado a partir de
três técnicas: filmagem comum,
técnica de animação convencional
(só para esta parte, 200 pessoas
trabalharam sete semanas, 12 ho-
ras por dia, em Taiwan) e compu-
tadores. Embora os 16 minutos —
montados e reaproveltados de ou-
trás formas no decorrer do filme —
possam nâo impressionar de Ime-
dlato, para se ter idéia da complexi-
dade do processo, uma vinheta da
TV Globo, realizada por compu-
tador, exigiu, no mínimo, três dias
de utilização de plena energia de
um computador de grande porte e,
no mínimo, um mès de trabalho
para preparação do programa que
gerasse aquelas imagens.

Como se não bastassem essas
dificuldades, é impossível, pelo me-
nos até o momento, fazer com que
apenas um computador (ou grupo
de programadores) supra todas as
exigências em termos de imagens.
Por isso, em Tron, quatro empresas
especializadas foram utilizadas.
Uma. a Bob Able, fez a passagem do
mundo real para o irreal. Outra, A
Mathematical Applications Group
Inc (MAGI) cuidou apenas da reali-
zação das motocicletas de luz. Uma
terceira, a Digital Effecc. foi respon-
sável pela confecção do brinquedi-
nho BIT (espécie de mascote) e
elemento dos mais difíceis de ser
realizado, por mudar de forma em
movimento. Finalmente, o Tiple I
(Information, International Inc)
confeccionou o Master Control Pro-
gram.

PODE 

ser que o especta-
dor. depois de alguns mi-
nutos de curtiçào. pense
que talvez tanta técnica
não compense, e que em

termos de resultado assemelhe-se a
um Heavy Metal (recentemente
exibido e com grande sucesso de
público), por exemplo. Só como de-
talhe. José Dias alerta que. enquan-
to em Heavy Metal todos os dese-
nhos eram bidimensionais e leitos
com técnicas convencionais, todas
as imagens geradas por compu-
tador e vistas em Tron são tridi-
mensionais. Isto quer dizer que,

além de terem sido criadas atraveõ
de cálculos e programas de compu-
tador — dispensando totalmente o
real. formas e objetos — essas Ima-
gens podem ser fotografadas de
qualquer ângulo, ter a cor, lumino-
sidade ou textura modificadas por
um apertar de botão. E Tron é o
primeiro filme a provar a utilização
de computador na criaçáo de efei-
tos especiais sem o uso do real. Na
mesma trilha, Star-Treck II tem 52
segundos de imagens criadas por
computador.

Com vários estágios nos Estados
Unidos. José Dias lembra que, das
17 firmas envolvidas com imagem
por computador para cinema e tele-
visão, apenas quatro ou cinco são
capazes de utilizar técnicas diferen-
tes (como as exigidas por Tron). E
neste setor que uma parcela consi-
dera vel da indústria'cinema tográfi-
ca vem apostando e investindo.
George Lucas, autor de Guerra nas
Estrelas, è um deles. Aplicou 10
milhões de dólares, contratou 40
engenheiros, técnicos e matemâti-
cos para desenvolver a área de ima-
gens sintéticas, onde, explica José
Dias, tudo é uma questão de pro-
grama — e nâo de computador. E a
maior dificuldade na geração de
imagens está na falta de velocidade
para que os cálculos sejam feitos
em tempo real. O que se consegue,
até hoje, é a geração de imagem
fotograma por fotograma. que pode
envolver de 10 minutos a 10 horas
de cálculo cada um.

Embora entusiasmado com o fil-
me. José Dias. com olhos de espe-
cialista. aponta um certo abalo en-
tre a passagem de técnica de cine-
ma para técnica de computador.
Há uma quebra na textura, na con-
tinuidade. observou. Criticas à par-te, o engenheiro ressalva que Tron
é o que existe de mais sofisticado
em imagem gerada por compu-
tador. E argumenta:

— É o mais fascinante dos pro-
gressos. Qual e o sonho de um físi-
co. de um matemático? Transfor-
mar suas idéias e conceitos em ima-
gens concretas. Isso, agora, e possi-
vel através de computador. E você
não só é capaz de transformar qual-
quer idéia ou conceito em objeto
como dar-lhe mais realismo, perfei-
çâo e mobilidade e ainda cortá-lo,
dividi-lo, deformá-lo, mudar sua
textura, filma-lo de qualquer angu-
lo. fazé-lo flutuar sem interferência
alguma E a possibilidade de con-
cretizar o abstrato.

<

UM FILME DIVERTIDO (PARA QUEM É DO RAMO)
66L INDO!" e "coisa de

louco!" foram algu-
mas das freqüentes
exclamações de Jo-

sé Dias e Ivan Carvalho (também
engenheiro da TV Globo) durante
uma exibição de Tron, pontuada por
sonoras gargalhadas dos dois. Em
princípio, o roteiro de Tron é relati-
vãmente simples — apesar de inova-
ções tecnológicas, permanece a fór-
mula do mocinho contra bandido e o
velho ditado do feitiço virar-se con-
tra o feiticeiro. No entanto, o fato de
toda a ação estar relacionada a
computador dificulta a plena com-
preensáo do enredo pelo público
leigo.

Tron se passa no futuro, e conta a
história de um gênio em compu-
tação, Flynn, que tenta provar a
maneira inescrupulosa com que seu
chefe Dillinger apoderou-se de diver-
sos programas para sua promoção e
lucros pessoais. Durante uma noite,
Flynn tenta consertar a programa-
çâo do computador, mas o sistema
de segurança a laser controlado pelo
próprio computador amarrou-o em
malhas eletrônicas. Flynn é digitali-
zaclo e transformado em parte ele-
trõnica dentro do reino do compu-

tador, dominado pela M.C.P. (Mas-
ter Control Program), programa de
controle mestre, que, como se tives-
se vontade própria, rebela-se contra
o criador Dillinger e segue seus pró-
prios desejos.

No reino Imaginário controlado
pela M.C.P. e vigiado por um progra-
ma mau-caráter Sartc (na vida real é
o adversário Dillinger), Flynn é con-
denado a morrer em uma corrida de
carro de video-game que criara. Au-
xillado por vários programas auxi-
liares, como Tron e Yori, Flynn (que
dentro do computador transforma-
se em Clu) acaba vencendo Sark,
depois de preso em células (memó-
rias do computador) e libera entra-
das e saídas (canais de comunica-
çâo) possibilitando aos usuários do
sistema livre acesso aos seus progra-
mas. No filme, guardas em vermelho
representam na verdade a burocra-
cia. Sark é um mau programa. A
nave quebrada é um programa sem
integridade de dados. A figura na
esfingie seria a representação de
acesso para entradas e saidas de
dados. E quem pensar que o beijo de
Flynn e Yori é o início de um caso de

amor entre frios fios magnéticos, en-
gana-se: na verdade, o beijo repre-
sentaria a paixão de um usuário ou
programador pelo programa, afinal
resultado de muito trabalho e digno
objeto de paixão.

COMO 

o filme se passa em
dois planos — na vida real
e dentro do computador —
os atores interpretam pa-

péis análogos nos dois cenários. Jeff
Bridges é Flynn e Clu, David Warner
é Dillinger e Sark, Brue Boxleitner é
Alan e Tron, enquanto Clndy Mor-
gan é Lori e Yori.

Em Tron, explica o engenheiro
José Dias, e como se cada parte
envolvida no trabalho com compu-
tador tivesse vida. Programas, roti-
nas burocráticas, usuários, o siste-
ma operacional, a integridade de da-
dos. células de memória sào repre-
sentados por pessoas ou coisas.

— Nâo se trata de um filme filosó-
fico sobre o assunto — mas sim a
concretização de uma técnica de ge-
ração de imagens por computador.
Para quem trabalha no setor, é mui-
to divertido. Torna realidade a fan-
tasia do mundo da programação.
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TELEVISÃO

PIXINGUINHA, ÚNICA LEMBRANÇA
Maria Helena Dutra

BOM 

trabalho. Ver coisa in-
teressante na televisão ca-
rioca é privilégio de quem
dorme tarde e não tem ne-

nhum compromisso empregatício
iniciado às oito da manhã. Enfim,
somente zero vírgula zero por cento
de nossa população. Para esses pou-
cos são oferecidos programas de de-
bates, melhores jornais, seriados me-
nos. alienados e até produções
culturais.

Como aconteceu nesta quinta-
feira, passado das 11 da noite, quan-
do apenas a Televisão Educativa se
lembrou de que fazia 10 anos da
morte de Pixinguinha. Que pena o
horário e a homenagem ter sido feita
apenas numa estação de mínima au-
diència e numa fase das mais infeli-
zes de sua vida. Mesmo assim, nos
deu um bom programa. Produção
sem grandes recursos mas de enor-
me bravura poética.

Iniciado por uma tomada da Con-
feitaria Colombo como representa-
ção da perenidade do Rio Antigo. A
imagem foi logo seguida por um
aproveitamento bom de arquivo tra-
zendo trecho de concerto de Rada-
més Gnatalli e Camerata Carioca
em homenagem a Pixinguinha. Nes-
ta alternância foi acontecendo o pro-
grama de uma hora. com uma das
melhores músicas e personalidades
que este país já teve.

Se restrição se pode fazer a um
programa, que por sua excepcionali-
dade não deveria merecer, foi a op-
çào pessoal típica de Hermlnlo Bello
de Carvalho, responsável pela pro-
dução, que preferiu a poesia em lu-
gar da informação. Como o nosso
Pixinga está ausente há 10 anos, e
há muito mais tempo dos veículos
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Pixinguinha, um grande personagem e um som eterno
apenas para os notívagos

de comunicação, era preciso quemais se falasse objetivamente de sua
vida e obra para que os jovens notí-
vagos melhor tomassem conheci-
mento de sua fundamental impor-
tância como compositor, arranjador,
pai e mestre de nossa música po-
pular.

Mas se a parte teórica foi peque-na, a prática foi uma graça. Da pes-soa humana um filme meio amador,
em preto e branco, com a figura em
sua intimidade, de pijama, na mo-
desta casa com os hábitos tão Man-
gueira, como diria a Xènia Bier da
TV Globo, quando compara essa es-

cola de samba ao povo brasileiro. E
da música muitos momentos de
maior glória, como Radamés Gna-
talli e Camerata Carioca tocando.
Uma Rosa para Pixinguinha, Alta-
miro Carrilho em 1x0 e outros cho-
ros, Ademilde Fonseca, acompanha-
da por Copinha e Moacyr Silva,- can-
tando Lamento, os paulistas Oito
Batutas, grupo atual com o nome
antigo, em outros choros. Mas talvez
o melhor som tenha ficado também
para ele, num filme velho, conver-
sando sem nenhum solo com Bene-
dito Lacerda e um regional. Quente
e gostoso.

DE PAINEL em cores e padrões
a sua escolha
IK OSTROWER COM.NA 1 | s&JsW 
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música calouros e variedades'
TAÇA DE PRATA DO CAMPEO-
NATO BRASILEIRO
AO VIVO — DIRETO DE CAM-
PINAS
GUARANI X VOLTA REDONDA

?aloT, ~
peço

23:00 h. "A PRAIA DO PECADO"
C/ Zelia Martins, Toni Tornado,
Andréa Camargo, Sônia Garcia e
Cláudio Cunha
Dir.: Roberto Mauro
Cenas violentas de sexo e crime
Participação especial de nossos
grandes capoeiristas: índio Para-

. guaio, Zé Barros e Oásis Minniti

(ffífâslfm!f$S5*$

canal (g) RIO
sua nova amizade

Venha participar da III
Exposição de Produtos e

Serviços de Engenharia, que vai
se realizar nos salões e
exteriores da Escola de

Engenharia da Universidade
Católica de Petrópolis, nos dias
26, 27, 28 e 29 de maio de 83.

Esta exposição, além de mostrar
ao mercado consumidor as

inovações tecnológicas, vai unir
a Universidade e as Empresas
com o objetivo de difundir as
práticas mais avançadas da

engenharia moderna. Reserve
logo o seu stand para mostrar
os progressos de sua Empresa.

Organização da Escola de
Engenharia da Universidade
Católica de Petrópolis, à Av.
Barão do Amazonas, 124 —

(0242) 42-3404 — Petrópolis.
Colaboração do Jornal do Brasil.

Apoio: Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Turismo.

Organização
Universidade

Colaboração
JORNAL DO BRASIL

XV* , ,,* , pi«

F'h:r20'iFy: .'"¦:.- .-• F- 'í*:

X F-¦ 2"¦ f -í ¦'-¦:' :' X;' :

'.¦___* flflW" 'mmm liicr--

^^B IflY- "' ^w^lflfl ^B•¦:'".¦ F^^^m^&àu.-^flfl flflF^T&tTF^ -'"fll Ht-'

¦BA ¦! Wr $v8SI Ãh m\ PhE-

¦ ¦'¦¦"''-flfl^-XX:1. '''''Í-Pfll flflLX ;i^^TO;

tB^ ¦¦""' '¦ "'¦" '^ü^l^^^wM^PV flflr-k. v'**¦?¦•*

4- IL •"¦ ' WSH*;.*#*i!$Êm «fr X*
'*¦*..¦ ' --^flí: ''--flfl Pí91fll^uff^^.^^^flfl! m£mk^ ¦ •'$' *' sáà *k* v w k BflflflflBS!iÍÉn^»i^i1jyr ^£^^1 ¦ * - «* *

¦** ,'«X.-^l-K .\ *•¦ 'ív; " 
^^|X" X". 2\2m 2 m &&M: JbMx':fl m

'F$UÊ_ flfl bbT ^^1

jb ^^^ ¦ W tÍ ¦

H Serüiiei e Celso Blues Bov. ainda o rock no Circo VoadorBoy,

SERGUEI
DEZESSEIS ANOS DE ESTRADA NO "ROCK'

5í'Ã:m

Janmri França

O 

Circo Voador começa hoje â noite a
quaresma rock com uma limpeza ge-
ral de vibrações a cargo de Bolão
(percussâo-Brilho da Cidade) e a Ban-

da Moleque, que váo invocar todos os afoxes nos
tambores, precedendo a apresentação de Serguei
e a Banda Cerebelo e Celso Blues Boy.

Serguei. 40 anos. está há 16 anos na estrada
do rock. desde os tempos do ié-iê-ie. E o único
brasileiro que cantou com Janis Joplin. Cantava
maquilado, unhas pintadas, requebros de Car-
mem Miranda, biquíni de purpurina, sapatòes,
tudo isso antes de Nei Matogrosso. Nelson Motta
definiu muito bem seus recursos vocais: nâo tem
um timbre original, sentido rítmico precário, voz
de recursos limitadíssimos.

Isso não é problema para ele, que sempre
agrada em suas apresentações, como a que li*z
em novembro no Circo com Celso Blues Boy, queacabou provocando sua volta ao Rock Voador,
desta vez com a banda Cerebelo, que o acompa-
nha todos os domingos no Let it Be. um bar da
Siqueira Campos. Ele vai fazer uma revisão de
sua carreira, suas gravações de Ouriço e As
Alücinaçôes de Serguei. interpretações bem pes-soais para as músicas dos Rolling Stones. seus
ídolos que ele canta com a mesma garra de há 1(5
anos, como fez ate em clubes nos Estados
Unidos.

Celso Blues Boy vai mostrar suas musicas
que fazem parte do disco Rock Voador, alem de
outras. Tudo isso com muito som de guitarra,
como é a especialidade dele e como o sobrenome,
emprestado de um dos reis do blues: Blues Bov
iB.B.i King.

Serguei começou em 1966 ainda como Sérgio
Augusto Bustamente, ex-comissário da Varig,
conseguiu ser mais vanguarda do que os van-
guardeiros da época e por isso acabou banido do
ar. Virou escândalo nacional. Todos os progra-mas de televisão queriam mostra-lo como atra-
çào por sua loucura. Ele entrou no esquema
Flávio Cavalcanti, fez 25 programas para o Brasil
inteiro, era execrado pelo publico do Flávio mas
enfrentava tudo fiel a máxima "eu quero é mais".
Fez todos os programas da Globo, uma vez
cantou What Vá say toureando com um porco, "a
máquina me usou ate gastar como novidade".

Cercado de preconceitos, teve que sair para
circuito de cabarés, da Praça Mauá á Prado
Júnior, cantou em centro espírita de Cascadura,
em cima de caminhão na porta de supermercado.
Na boate La Licorne. hoje Bataclan. ele fazia um
show e também apresentava as outras atrações,
entre elas, Darlene Glória. Serguei entrava de
maio com uma bomba de flit (ainda existe?»"para tirar os grilos da cabeça das pessoas",
outras vezes entrava com uma pa na mão gntan-
do "e agora uma pa. uma pá de mulatas", entra-
vam as Jambetes.

No La Licorne ele viveu uma de suas expe-
riências mais fortes. Num belo janeiro'
fevereiro de 1970, Janis Joplin veio ao Brasil.
Ninguém a conhecia, ela foi tratada pela impren-
sa como uma cantora americana louca e esquisi-
ta. Unia noite lá estava ela no La Licorne e
Serguei entra no palco com toda loucura cantan-
do sua versão de Tropicalia. Janis vibrou, subiu
ao palco e improvisou com ele. Na saída ela disse
que Serguei era o "cara mais louco" que tinha
visto e autografou sua calça em plena Prado
Júnior: "Serguei, Love, Janis".

— Minha mãe mandou a calça para a tintu-
raria: "Estava toda rabiscada, meu filho". Chorei
uma semana.

Sempre inquieto, essa figura magra, alta,
olhos azuis, cabelos grandes à Ia Mick Jagger
anos 60. deixou o Brasil em 74 e foi para Nova
Iorque

E agradou. O jornal Good Times, de Long
Island, descreveu sua apresentação no Rum
Runner Club como "uma noite de triunfo para
Serguei. as reações da platéia variavam entre o
divertido e o inacreditável para o que pensavam
ser apenas uma noite de quarta-feira, mas, ao
final, todos queriam mais."

ELE 

ficou dois anos nos Estados Unidos
e quando começava a engrenar com a
possibilidade de gravar um compacto
com musicas de autores americanos

largou tudo e voltou ao Brasil porque o paiestava doente com problemas circulatórios.
Serguei decidiu tentar mais uma vez no

Brasil gravando um compacto e soltando nova-
mente sua loucura nos palcos brasileiros, mas
eram tempos de Travolta, uma época em quetudo que existia de rock no Pais ficou relegado
às velhas garagens.

Agora ele acha que chegou a hora.
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Inconformados com a decisão da Rio-
tur de ampliar para 14 o número de
escolas que desfilarão ano que vem e
achando que esse tipo de atitude é
tomado sempre sem a preocupação de
atender ao interesse do público, um
grupo de 18 vereadores pertencentes a
todos os partidos reuniu-se ontem sob a
liderança de Carlos Imperial.

Do encontro, depois do qual nào se
teve mais a menor dúvida de que a
Riotur será realmente extinta no próxi-
mo Governo, ficou resolvida a elabora-
çâo e aprovação de uma lei que, entre
outras coisas, estabelecerá o seguinte:

será limitado em 8, por grupo, o
número de escolas que desfilarão cada
ano.

o desfile das escolas do 2o grupo
passará a ser realizado na véspera e náo
no dia seguinte ao desfile das escolas do
Io grupo, pois, como disse o próprio
Imperial, é a primeira vez que se oferece
ao público um grande espetáculo em
que a preliminar é disputada depois do
jogo principal.

O limite d_ oito escolas por grupo,fixado em lei, deverá entrar em vigor
somente em 85 para que sejam respeita-
dos direitos adquiridos.

De qualquer forma, no ano que vem,
mesmo que desfilem no 1° grupo 14
escolas a competição terá que ser divi-
dida em dois dias, desfilando pòr dia no
máximo oito escolas — ou oito num e
seis no outro ou sete e sete, como prefe-rirem.

¦ ¦ ¦

DIA DE
FESTA

Deserta e inativa há vá-
rios dias, Brasilia deverá
ganhar nova movimenta-
çào na segunda-feira com
a posse do Ministro Cor-
deiro Guerra na presiden-
cia do Supremo Tribunal
Federal.

O mundo jurídico estará
ali concentrado au grand
complet.

O atual presidente do
STF, Ministro Xavier de
Albuquerque, que trans-
mitira o cargo, terá sua
aposentadoria publicada
no dia seguinte no Diário
Oficial.

Para a sua vaga, conti-
nua-se a especular inten-
samente em torno do ho-
me da Ministra da Educa-
çào, Esther de Figueiredo
Ferraz.

Zózimo
Ruben» Monteiro

Múusica de

Memórias
D Yolanda Costa e Silva já tem tudo

acertado com a editora Dom Quixote, de
Brasília, para o lançamento de seu livro de
memórias.

Já começou até a gravar os depoimen-
tos que, posteriormente organizados, da-
rào forma à obra.

* * *
A Dom Quixote é a mesma que editou o

livro da colunista Consuelo Badra.

camera
Está voltando ao Rio

uma das melhores or-
questras de câmera da
atualidade: a Orquestra
Jean-François Paillard,
que inaugura dia Io uma
rápida temporada na Sa-
Ia Cecília Meireles.

Fará um ciclo de três
concertos — dias 1, 2 e 3
de março — sob os auspí-
cios da Funarj e do JOR-
NAL DO BRASIL.

O programa de estréia,
integralmente dedicado
a Mozart, escalou como
solistas o flautista fran-
cès Christian Lardé e o
pianista brasileiro Ar-
thur Moreira Lima.
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No jantar mineiro de anteontem, o
Governador eleito Tancredo Neves

a Sra Eunice Andradecom

Maria José Magalhães Pinto e
Teresa Muniz

supervenda . .
especial
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Zózimo afirma. Em suas recepções o sucesso e o
pianista e organista Américo Cerqueira Música a lo-
gre, sóbria e envolvente Piano, solisticado órgão ou
orquestra. Aulas praticas de ouvido Tel 295-3555
295-8569

t#; VÍDEO SHACK CLUBC
V.7._* 00 B_Sl

agora 
ELEGANTE' SOFISTICADO E CONFORTÁVEL 00 RIO DE JANEIRO

TAMBÉM r,™',1"" S_,,_.'c.ô?;"e8°- *'_?£_____ * '"""^"«"v "a Mm., em VidwCíMnl» s PRIMEIRO com ds ÚLTIMOS l.nçamemo.
Empréstimos do at_ 2 filmes diários.
A mnior disponibilidade de filmes originais no RioVanlngons adicionais para sócios do qualquer clube

_• Entrosas a domicílio ou por remessa postalEstacionamento grátis.
Ru. Vltcond. d. Plr.j». 596 lo|. 104 (T..t_K>| Ed Pálido Ailorla Rio

VÍDEO
SHACK
ATARI
CLUBE
Tais:
PABX

259-3291

Liquidação
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que será
um barato! apresentam

BARÃO VERMELHO
HOJE no Morro da Urca -

Av. Pasteur, 520
Venha de [Inega)

Restaurantes - Shows - Bares e Boates
PROGRAMA PARA O SEU LAZER

i COM SHOW

VELHO GALEÃO — Estréia no próximo dia 24. mais um criativo show do MPB4 Desta feita, o
. ._ ,„ sucesso é "No Mundo da Lua'- Sempre de 5a a sábado. Abertura dos«aioos _o jun. Jantar opc e mus. ao vivo p.dançar cO'Anseio e seu conj. Antigo Aerop do Galeão. T 398-4457 e 398.5415Apoio cultural Minalba, água pura de montanha

TRIPLA OPÇ/fo
QÍ^"Y'Ó ^r*s comP!e,as e variadas ocçCes de prazer Restaurante de cozinha francesa aberto p almoço e
lli v w jantar Cervejaria ae trento p-o mar £ ptanobar cTony Tno e Edson Marinho Estacionamento amplo

e seguro Parque do Flamengo (em trente ao Mono da Viúva). T 551-1131 O seu programa de verão.

COZINHA INTERNACIONAL

IA RIÇ  
Requinte e solisticaçâo no mais aprazível teslaurante internacional oo centro da cidade Destaque

7, P'"3 especial pro buftet Ino e quente. Em anexo. TECO-TECO oself-service e JATO-BAR c;dnn_com.dinhas e musica ao vivo Func 24h por dia. Aeroporto Santos Dumont T 262-6511
AS MELHORES CAftNtt

RODA VIVA . 
** ea'nesmaissuculenUs-"O ponto, para você e sua família Ambiente descontraído1 ,v-"-"^ V I V AA Serviço _ Ia cane e cozinha internacional E todas as noites. B.ra do Bandolim . seuconiunto apresentam-se p/gançar Aberto palmoço e lantar Av Pasteur. 520/ 296-4045

Esta coluna 6 da responsabilidade de Ney Machado e Sieno Netto do Grupo Certa de Imprensa lei 2234122

Almoço
em Família

Sábados. Domingos e Feriados a p/ das 12 hs.
Feijoada Rodízio

>aladas diversas
;i|0
Sa

Caseiras

20 Pratos de Carnes '
10 Sobremesas

Sorvete à vontade

Peixe e Frango

TUDO A VONTADE
PREÇOS

1.000,
CRIANÇAS
500,e SHOW AO VIVO PARA ADULTOS

+ DISCOTECA MIRIM * FLIPPER _TOTÓ *PING-PONG*SINUCAS* BOtTCHET^r
TECNICOLOR e outras atrações. * DESCUBRA

A CASA MAIS BELA E COMPLETA DO BRASILp

casino ROYALE world
(um mundo de Atrações) «

Estrada do Joá. 2S70 - Joá - Barra*Tel.: 399-3311 í.
(Junto ao Drive-ln)

M...-....Hf.lH.l..li..fTTTTT

Festa de

I_H ______iHP^H _Bm^ *^ik Wl
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amversario
Saudado calorosamente pelos pre-sentes ao chegar — não houve cjuem

não se levantasse para cumprimen-
tá-lo, distribuindo palavras amáveis
a quem o abraçava — ao cartunista
Ziraldo tocou um 'Minas ê um aces-
sório de Caratinga" e a um jornalistaa confissão de que o lia todos os dias
ao acordar — o Governador eleito de
Minas Tancredo Neves acabou divi-
dindo com o anfitrião, o Deputado
eleito José Aparecido de Oliveira, as
atenções do jantar com que este,
Leonor ao lado, festejou aniversário,
abrindo anteontem a um grupo
grande de amigos seu apartamento
com vista para o mar de Copaca-
bana.

Presente estava um grupo de con-
vidados tão numeroso quanto ecleti-
co que ia de Grande Otelo ao Padre
Godinho passando por Gerardo de
Mello Mourão. Dahuza Leão, Maria
José e Marcos Magalhães Pinto, ex-
Ministro Eduardo Portella, Lady
Francisco. Teresa Muniz e Aloisio
Salles, Millor Fernandes, Dalva e
Fernando Gasparian, e mais uma
relação interminável de nomes, pre-dominantemente mineiros, que in-
cluia até dois frades capuchinhos.

O resto foi muita conversa ao pédo ouvido, muito pão de queijo e um
buffct em que se destacava uma das
grandes especialidades da culinária
das Alterosas: leitão assado.

A registrar, ainda, a longa aula de
politica dada por Ziraldo a Taricre-
do, que retribuiu com uma aula de
humor, ouvindo tudo pacientemen-te. sem dar um pio.

PODE SER
Convocados pelo Em-

baixador Marcos Azam-
huja, chefe do Departa-
mento de Organismos
Internacionais do Itama-
rati, reúnem-se quarta-
feira próxima em Brasi-
lia os representantes dos
organismos setoriais da
ONU no Brasil, como
FAO, OMS. UNESCO,
etc.

Embora a reuniáo es-
teja sendo anunciada co-
mo de rotina, por trás
dela pode estar a prepa-
raçáo da visita ao Brasil
ainda este ano do Secre-
tário-Geral da ONU, Pe-
rez de Cuellar.

¦ ¦ ¦

J

RODA-VIVA
O Embaixador Sérgio Corrêa da Costa vai

passar o mès de março no Rio empenhado em
trabalhar sua candidatura à vaga cie Dinah
Silveira de Queiroz na Academia de Letras. A
eleição está marcada para o dia 7 de abril

Gilda Andrada Tostes recebendo um grupo
de amigas para festejar seu aniversário.

Depois de uns dias de descanso em Lisboa e
Paris, chegou ontem de volta Tónia Carrero,
que à noite já estava novamente no palco da
Maison de France á frente do elenco de A Volta
por Cima.

Pelo menos duas grandes festas movimenta-
râo a passagem de Robert Bergé pelo Rio cm
março próximo.

Se a agência do Banerj na Barra da Tijuca
não instalar urgentemente um aparelho de ar
condicionado vai perder em breve funcionários
e clientes, todos mortos de calor.

Maria Raquel e Carlos Carvalho movimen-
taram a serra recebendo para almoço em sua
casa de Petrópolis.

O Príncipe D Pedro Gastão de Orleans e
Bragança aniversaria hoje recebendo os amigos
em Petrópolis para cocktails.

amais no
carnaval

O goleador vascaíno Ro-
berto Dinamite. Irritado
porque uma excursão de
seu time durante o cama-
vai o impediu de desfilar
pela Beija-Flor. disse on-
tem que em seu próximo
contrato fará questão de
incluir uma cláusula deso-
brignndo-o de disputar jo-
gos no período camava-
lesco.

Como a excursão do
Vasco a Caracas teve como
único objetivo fazer caixa
para pagar os salários e
prêmios dos jogadores pe-
Ia conquista do campeona-
lo estadual, a partir do
próximo ano Dinamite de-
vera procurar, para rece-
ber seus prêmios e salários
de fevereiro, os guicbets da
escola de samba de Nilo-
polis.

¦ ¦ ¦

Minas (I)
A Prefeitura de Belo

Horizonte, no Governo
Tancredo Neves, ja tem
dono: o Deputado Fede-
rai Renato Azeredo

O consenso ja esta es-
tabelecido.

¦ ¦ ¦

Minas (II)
A Secretaria de Plane-

jamento, no Governo
Tancredo Neves, tam-
bém já tem dono: o eco-
nomista Ronaldo Costa
Couto.

Exercendo as mesmas
funções, prestou inesti-
máveis serviços (promo-
veu a fusão evitando a
confusãoi ao Rio rie Ja-
neiro no Governo Faria
Lima.

Zózimo Barroso do Amaral

VENHA JANTAR AÔ SOM DE
OSMAR MILITO •
RONNIE MESQUITA
cí Nilson Matta. Everaido. André. Mareio Lot
Jorge Kleber, Ramsriof)
Rua M..N.1 Anoel-ca. 21 — J Botinico

patchLI" tecidos e objetos por

IHseÃisaN
DDTIZAÇAO - CUPIM

ZONA SUL 247-9797
ZONA NORTE • 248-9797
I u» «Oía •'¦ «*•"• i:*«c ma* l m,-'.i wt.-Hú»

objetos para presentes
FEVEREIRO PROMOÇÃO DE
VERÃO TODOS OS TECIDOS
COM 15% DE DESCONTO.

visconde de pirajá. 580 lj, 223 - tel. 239-6647
ipanema

decore
i<m_ aakitfam mJammm tmnmml

nunii-j

155
com.
PREGUUDAS
PAINÉIS
ROMAN SHADE

Peça i «l.ita d. nosioi
dacondorit sem com-
promlsw ou nos «i_.it*
para um cafe.inho.
Hua Francisco St. ti CopaC-Mnajj

__7-0836 - 267-1103

FACAUM
IN

MARK)
INTORMACÂ0
EOJITUiU.

JORNAL DO BRASIL

paraffíoveitaT.aC«ve,a0 Ltouidação/^.^^;
nrioiduv i u oios*» _*.,___r^r ¦¦¦

-_ _—. • ^HtUú&fi, d'&%04

Ipanema Rua Vinícius dr Moran
121 loja F.
Copacabana Rua Santa Clara.
75 loja C.
Rio Sul 2o andar
Barrashopping loja 4I6B.

*- -_"
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SHOW

Marilia Péra em O Rei da Noite, de Hector Babenco: a partir de hoje em
relançamento nos cinemas Metro Boavista, Condor-Copacabana, Largo do

Machado-1 e Baronesa

ESTRÉIAS

PRA FRENTE, BRASIL (Brasileira), de Roberto Farias
Com Reginaldo Faria. Antônio Fagundes, Naláiia do
Vale, Elizabeth 5avalla, Carlos Zara e Cláudio Marzo.
Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-38351. Carloc-
a (Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-8178): 13h30rhln,
15h30min, 17h30min. 19h30min, 21h30mtn. Roxl (Av.
Copacabana. 945 — 236-6245), Loblon-1 (Av. Ataullo
de Pa.va, 391 — 23D-4998I. Barra-3 (Av. das Américas.
4 666 — 327-7690), Opera-1 (Praia do Bolafogo. 340 -
2662545): 14h, 16h. 19h. 20h. 22h. Imperator (Rua
Dias da Cruz. 170 — 249 79821. Maduralra-1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338). Olaria (Rua
Uranos. 1.474 _ 230 26661: 15h, 17h. 19h. 21h. (18
anos).

O filme narra a história de um rapaz que ó
confundido com um militante político no dia da
estréia do Brasil na Copa, em 1970. Sob o signo do
Milagre Econômico, os brasileiros VÍyom um mo-
mento de euforia mas também exisVíriõnsào: assai-
tos a bancos, sequestros do embaixadores, luta
armada, prisão de estudantes, torturas e mortes.
Melhor filmo o melhor montagem no Festival de
Gramado de'1982.

•*¦*•

BLADE RUNNER — CAÇADOR DE ANDRÓIDES (Bia-
de Runner), de Ridley Scott. Com Harrison Ford. Rutgor
Hauer, Sean Young, Edward James Olmos e M. EmmeJ
Walsh. Palácio-1 (Rua do Passeio, 3B — 240-6541),
Astor (Rua Ministro Edgar Romero. 236 — 390-2036),
Ti|uca (Rua Conde de Bonlim. 422 — 268-0790),
Ramos (Rua Uranos, 1.009 — 230-1094): 14h,
1 Bh20mln, 18h40mln, 21 h, Rian (Av. Atlântica. 2 964 —
236-61 14). Leblon-2 |Av Ataulfo de Paiva. 391 — 239-
4990). Barra-1 (Av. das Américas, 4 666 — 327-7590):
Í4h30min, 16h50min, 19h10mm. 21h30mm. No Rian
em dolby-stereo (18 anos}.

A ação passa-se no eno 2020, quando milhões
de pessoas veem-se obrigadas a imigrar para outros
planetas em vista da superlotação da Terra. O boom
genético produzanimais artificiais, inclusive seres
humanos que recebem o nome de replicantes Neste
ambiente, o Capitão Crvant entra em açào para
enfrentar um grupo de replicantes rebeldes. Produ-
Çáo americana.

TROCA DE ESPOSAS (Loving Couplesl de Jack
Smight. Com Shirlev MacLaine, James Coburn, Susan
Sarandon. Stephctn Colims e SaNy Kellerman Veneza
(Av. Pasteur. 184 —295-8349). Comodoro (Rua Had-
deck Lobo, 145 — 264-2025) 14h, 16h. 18h, 20h, 22h.
(14 nnosi.

Comédia romântica. Waltor nóo consegue bom
desempenho sexual com sua mulher, Evelyn. Esta
conhece Stephen, um jovem de quem de torna
amante. Stephanie, a mulher de Stephan, conhece
Walter e ambos decidem afogar as mágoas num
coso amoroso. Produção americana,

**
EGON SCHIELE — EXCESSO E PUNIÇÃO (Egon
Schieie — Exzesse) de HerDurt Vesciy. Com Jane
Birfcm. Cinema 1 lAv. Prado Júnior. 281): 14h, 16h, 18h.
20h, 22h. (18 anos).

Biografia do pintor austríaco Egon Schieie
(1890—1918}. O cenário é Viena do inicio do século,
onde o artista é acusado por um pai dc família de ter
seduzido sua filha menor do idade. Produção franco-
alemã.

O TATUADO ISaint Jackl de Pelar Bogdanovioh. Com
Ben Gaz2ara, Denholm EHiot, James Vdiiers, Joas Ac-
hiand e Roant.y Be-vves Ricamar lAv. Copacabana. 360
— 237-9932). 14h, 16h. 18h, 20n. 22n Coper-Tijuca
(Rua Conde de Bonfim. 615}', do 4a a domingo, âs 14h,
16h. 18h, 20h. 22b, (18 anos)

Um americano explora a prostituição de luxo
¦m Cingapura e é convidado pelo governo amenca-
no para dirigir um bordel exclusivamente para sol-
dado» que lutavam na Guerra do Vietnam. Produçáo
americana.

PARADISE (Paradise). de Studrt Giilard Com Wiliie
Aames, Phoebe Cates. Richard Cumock e Tuvia Tavi -
Palàcio-2 (Rua do Passeio. 38 — 240-6541). Tijuca-
Palace-I (Rua Conde de Bonlim. 214 — 228-4610!
13h30min, 15h30mm. 17h30mm. 19h30mm, 2!h30min
Copacabana (Av Copacabana. 801 — 255-0953f, Bar-
ra-2 (Av. das Américas. 4 666 — 327-7590). Opera-2
(Praia oe Botalogo, 340 — 266-2545) Uh. 15h. t Bri.
2üh, 22h. Como complemento será exibido o .curta
Meow, cie Marcos Magain&es premiado em Cannes.
(14 anos).

Em meados do século XIX, uma caravana é
eliminada por um bondo de salteadores entre Bagdá
e Damasco Dois jovens conseguem sobreviver:
David, um americano, e Sarah, uma inglesa. Ambos
encontram um oásis onde passam a viver livremen-
te. Produção americana.

PARAÍSO AZUL (Blue Islandl. de John Wilcler Com
Saonna Srani o Fsbio Meyer Pathe iPtaçs Flonano, 45
— 220-3135). de 2< a 6a. às 12n 14n, _16h. 18h. 20h.
22h. Sâbíido e domingo, a partir das 14h. Art-
Copacabana (Av. Copacaoana. 759 — 235J895). Rio-
Sul IRua Marquôs de Sáo Vicente. 52 — 274-4532).
Bruní-lpanema IRua Visconde ae Pirajá. 371}. 14h. 16h,

. 1Bh, 20h. 22n Art-Tijuca (Rua Conde ae Bonfim. 406 —
288-6898:. Art-Madureira iShoppmg Center oe Maou-

; reira — 390-1827) 15n. 17h. I9h. 2ln. Paratodos (Rua
! Arquias Cordeiro. 350 — 281-36281 14h30mm,

16M0min. 17h50min. 19h30mm. 21h10min. (14 anos)
t .

Um avião cai no mar e um casa! de jovens sobrevive
ao *íciden:e numa ilha deseja. Produção americana.

O VALE DOS AMANTES (Brasileiro., de Tom Rabatom
Com Dem Cavalcanti Rila Cadiiac, Liana Duval. Sérgio
Hmgst e Acácia Andréa Vitoria (Rua Senador San;as,
,45 — 220-1783) UnIOm. 16h. _7h50mm. 19h40mm,
21h30m:n. (18 anos)
Pornochanchada.

CONTINUAÇÕES
Cotaçào oo JB *•**
Cotaçào oo lestor *•* 17 votosi

SONHOS ERÓTICOS NUMA NOITE DE VERÃO IA
Midsummer Nights Sex Comedy). ae V.ooay Aüen
Com Wooav Auen. Mia Farraw Jcse Ferrer, J_i!.e
Hagerty e To-ny Robels. Caruso (Av Cocacabana,

: 1.362 — 227-3544) 14h10min, 16h, 17n50min.
19n40mm. 21h30mm (14 anos)

Numa pequena fazenda no interior do Estado do
Nova Iorque, no inicio do século, vivem Andrew, um

i corretor de Wall Street, e sua mulher. Adrian. ataca-
da subitamente ae íng.aez Para o (im oe semana,
chegam ao local mais dois casais aue provocarão
situações imprevisíveis. Produção americana.

*****
MAMÃE FAZ 100 ANOS (Mama Cumple Cien Anos),
de Carlos Sai.'a Com Geraldine Chepi.n Amoaro Ma-
ftoi, Fernando i-"t,",a'1 Gcmez, Ra'ae'a Apancto • Nc-

man Brinsky. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 — 245-
8904); 15h, 17h10mm, 19h20min. 21h30min. (18 anosl

Mantendo os mesmos personagens, este filme é
uma continuação de Ana • os Lobos, que Saura
realizou em 1972. Sua história se desenvolve om
torno dos preparativos para a festa de aniversário de
Natália, a más de Ana, e das relações entre seus
diferentes personagens, suas recordações, seus con-
flitos passados e atuais e subs inquietações, numa
atmosfera que oscila entra o real e imagináno.
Produção espanhola.

Cotação JB: •***
Cotação do leitor: ***•¦*• 149 volosl
E.T. — O EXTRATERRESTRE EM SUA AVENTURA
NA TERRA (E.T) — The Extra-Terreatrial In Hi»
Adventure on Earth), de Steven Spielberg. Com Dea
Wallace. Henry Thomas, Peter Coyote. Robert McNau-
ghton. Drow Marrymore e Sean Frye. Art-Méíer (Rua
Silva RaDelo. 20 — 249-4544): América (Rua Conde de
Bonlim, 334 — 248-4519), Maduraira-2 (Rua Dagmar
da Fonseca. 54 — 390-2338I 14h. 16h20m, 18h40m,
21 h. (Livre)

O filme narra a história de um ser espacial que 6
doixado na Terra por descuido a é encontrado por
um garoto de 10 anos, com quom mantém uma
terna amizade, ate que consegue voltar para sua
casa, a 3 milhões de anos-luz da Terra. Produçáo
americana.

Cotação do JB: +¦*••*
CotaçSo do leitor: •#*•*• (27 volosl

A GUERRA DO FOGO (Quest Ior Rre). de Jean-
Jacques Annauri. Com Everett McGill, Raa Dawn
Chong, Ron Perlman e Nameer FIKadi. Lido-1 (Praia do
Flamengo. 72 — 245 8904): 15h, 17h10m, 19h20m.
2ih30m Palácio (Campo Grande). I5h. t7h, I9h. 21h
(18 anos). <

Fantasia científica ambientada há 80 mil anos,
quando ocorre o descobrimento do (ogo que separa
definitivamente o homem do animal. ProduÇào ame-
rica na,

CotaçSo do JB: **
Cotação do leitor; *•**¦• (24 votas)
VÍTOR OU VITÓRIA? IVletor/VIcnoria). de Blake Ed-
wards. Com Julie Andrews, James Garner, Robert
Preston, Lesley Ann Warren, Alex «arras e John Rhua
Davies. Studio-Paissandu (Rua Senador Vergueiro. 35
— 265-4653) 14h. 16h30min. 19h, 21_i30mm (14 anosl

Paris, 1934. Victoria, uma cantora lírica america-
no, está procurando emprego em qualquer cabaré
parisiense e acaba conhecendo um ator homosse-
xual. Este a convence a vestir-se de homem e passar
por um conde polaco. Produçáo anglo-americana.

ROMANCE PIRATA (The Pirata Movlel, de Kan Arma-
km. Com Knsty Menichol, Chnstopher Atkins, Ted
Hamilton. Bill Kear. Maggie Ktrkpdtríclt e Garry fvIcDo-
nald. Jóia (Av Copacabana, 680 — 237-4714) Ibh.
17h10min. 19h20min. 2ih30min Ti|uca-Palac_-2 (Rua
Conde de Bonfim. 214 — 228-4610) 14h30min.
16h40mtn. 18h50mm. 21h (livrei.

Filme musical narrando a história de uma jovem
que. após um acidente com um barco, desmaia
numa praia deserta e sonha que vive entre piratas no
século XIX. Produçáo americana.

OS 3 PALHAÇOS (Brasileiro), de Milton Alencar Jr. Com
Ary Leite, Ted Boy fvlanno, Rosana Garcia. Jayrno Filho.
Rooerto Guilherme e Helber Rangel Participação espe-
ciai de Henfique Pires, Tadeu Júnior e Zico Largo do
Machado 2 (Largo do Machado 29 — 245-7374)
14h30mm. 16h10min. 17h50min. 19hJ0min. 21h (livre).

Um menino desaparece durante um espetáculo
do Circo Arco-íris e os palhaços Jujuba, Gringo e
Curió decidem descobrir sua pista transformando-sa
em detetives improvisados.

Comédia ambientada na França ocupada pflos
alemães. ç?

Colaçflo rio JB: *¦*¦
Cotação do leitor; * (4 votos)

OS TRAPALHÕES NA SERRA PELADA (Brasileiro), da
J. B Tanko. Com Renato Aragào, Dedé Santana, Mus-
sum, Zacarias. Gracindo Jr., Louise Cardoso e Ana Mana
Magalhães, Studio-llha (Rua Sargento Joáo Lopes.
826). 14h30min. 16h. 17h30min. 19h, 20h30min. (livre).

Em Serra Pelada, Os Trapalhões decidem aven-
turar-se no garimpo e enfrentam Von Bermann, um
aventureiro internacional que controla a região e um
grupo de mercenários bem armados com o auxilio
do Exército.

CotaçSo do JB: +
Coiaçío do leitor: •** 12 volos)

PAPILLON IPapillonl. de Franklm J. Schalner Com
Steve McQueen. Dustin Hoffman, Victor Jory. Don
Gordon e Anthony Zorbe, Scala (Praia de Botafogo.
320): 14h. 16h30min. 19h, 21h30min (18 anos)

As tentativas de fuga do um prisioneiro da ilha
do Diabo, baseado no relato de Henn Charnen, ex-
prisioneiro da ilha.

GISELLE (Brasileiro), de Victor di Mello. Com Aitta
Valéria, Cario Mossy, Monique Lafond. Ricardo Faria,
Maria LQcia Díihi e Nifdo Parente. Programa compíe-
mentar, A Vingança do Dragão Chinês. Rex (Rua
Álvaro Alvim. 33 — 240-8285), do 4° a 6a. Ss 12ri30mm.
15h50mla 19hl0mrn 2a, 3a, sábado e domingo, as
14h20mm, 17h40mm. 19h30min. 118 anos)

Depois de vários anos estudando no exterior,
Giselle retorna ao Brasil e encontra seu pai casado
com outra mulher.

A FOME DO SEXO (Brasileiro), de Odv Fraga Com
Aryadne de Lima, Mareio Nogueira, Daniels Ferrtta, Luiz
Canos Braga e Dulcinéia Femander Studio-Catsta
(Rua do Catete, 228 — 205-7194). Studio-
Copacabana) {Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900):
14h. 15h40min. 17h20min, 19h. 20h40min,
22h20min. 118 anoa).

Pornochanchada.

MATINÊ
AS AVENTURAS DA TURMA DA MONiCA — Clna-
ma-3 I4h30min, I6h. 17h30mm ILivre)

REAPRESENTAÇOES
***

O SEGREDO DA MÚMIA (brasileiro), de Ivan Cardoso.
Com Anselmo Vasconcelos. Wilson Ürey* Tânia Boscoh,
Clarice Pnvesan. Regina Case e Evandro Mesquita
Cândido Mendes (Rua Joana Angélica. 63) ldh. 16h.
18h. 20h, 22h (18 anos)

Com o auxilio de um mapa fragmentado em
vários pedaços — cujos donos morreram misteriosa-
mente assassinados — o professor Expedito Vitus
faz urna descoberta arqueológica; o túmulo do faraó
Runamb. Através da leitura do papiro que acompa-
nha a múmia, o professor reconstitui sua história, 3
mil anos depois.

Cotaçào do JB: #**
Cotaçào do leitor: **• (63 votos)

LUZ DEL RJEGO (Brasileiro), de David Neves. Com
Lucêlia Santos. Walmor Chagas, Helber Rangel. Ivan
Cândido. Joel Barcelos o Marco Soares. Cinema-3 (Rua
Conde de Bonfim. 229 — 234-1058) 19h. 20h50rran (18
anos).

O (ilme relata a carreira da vedete Luz dei Futuro,
suas relações com um senador e um repórter que lhe
dá a idéia de dançar com uma cobra. No auge da
fama ela compra uma ilha para a prática do nudismo
e funda o Partido Naturalista Brasileiro.

* *
O RH DA NOITE (Brasileiro!, de Hector Babenco. Com
Marilia Pera. Paulo José. Vicki Mittitello. Cristina Pereira
e Iara Amaral. Ma.ro Boavista (Rua do Passe-o. 62 —
240-1291). Condor Copacabana (Rua Figueiredo Maga-
Iháes, 286 — _55-2610). Largo do Machado-1 tlargo
do Machado, 29 — 245-7374) 14h, 15h50m.n.
17h40mm. 19h30mm, 21h20mm. Baronesa (Rua Cândi-
do Benicio. 1 747— 390-5745) 15n30mm, 17h20mm.
19h10mm. 21h. (18 anosl

Um paulista de classe media vive em dois meios
diversos: o familiar, do qual procura escapar, e o aa
vida noturna, na qual ae torna explorador de mu-
lheres

*«
MENINO DO RIO (Brasileiro1 de Antônio Caimon Com
And^e oe Biase, Oàuoia Magno. Ricardo Graça Meito,
Ni-na oe Páaja. Serg-o Malandro e Ossa Guimarães
Bruni-Copacabana (Rua Barata Riaeiro. 502 — 255-
2908) 14n. 16h, 18h. 20*1. 22n Bruni-Meier :Av Amaro
Cavalcanti. 105 — 591-2746). Bruni-Tijuca in_,a Conoe
oe Bonfim, 379 — 268-23251 Bristol lAv Ministro
Edgar Romero. «160) t5h. 17rx 1Sh. 2lh (14 anes)

A história de um grupo de jovens da Zona Su'
carioca, liderados por um surfista. que gosta de
com.aa natural, esportes e de curtir a natureza

A GRANDE ESCAPADA (Don'1 Look Now... Were
Being Short At), as Ge*«Fd O^ry Com Bcurvá, Lou-s ce
Funès, Ttrry Thomas a Ar-drea Parisy Coral (Pra-a aa
Bota'oga 316) 1dr.30m*n 15h50mtn 19M0m*n
21h30mm (Livrei

EXTRAS
*****

AMARCORD (Amarcord). de Frederico PoUini Com
Pupneia (vlagg'0. Maga li Noel, Armando Brancis e Ciccic
Ingrossia. A meia-noite, no Cândido Manda» Rua
Joana Angélica. C3 (16 anosl

Uma cidade provinciana da Itália serve de cena-
rio a variada galeria humana, seus sonhos a frustra-
çóes durante o período fascista.

**
VIAGENS ALUCINANTES (Altarad States), de Ken
Russell Com William Hur, Blair Brown, Bob Balaban
Charles Hoid e Miguel Godieau. À 

"meia-noite, 
nc

Ricamar. Av Copacabana. 360 (18 anosi

Um professor de Medicina de Harvard, spós
várias experiências, consegue se sentir fisicamente
como o homem primitivo. Vé o nascimento do
mundo e da alma e penetra nessas dimensões como
parte integrante delas. Produção americana.

O SARGENTO PEPPER E SUA BANDA (Sgt. Peppor»
Loriely Club Band de Michael Sehultz Com Peter
F.anipton. Barry Gibb. Room Gnbb. Maunce Gibb,
FránWo Howerd e Paul Nicholas A meia-noite, no
Coper-Tijuca. Rua Conde de Bonfim, 615 (Livrei

Baseado numa produção teatral concebida por
Robin Wagner e Tom 0'Horgan. Enredo baseado em
personagens e outras sugestões das musicai dos
beatles John Lennon e Paulo McCartney. Com atores
e intérpretes musicais como The Bee Gees. Alica
Cooper e Peter Frampton. Produção americana'
alemã.

HOMENAGEM PÓSTUMA A GEORGE CUKOR (IX) -
LxiOiçào de Nasça uma Estrala (A Stâr Is Bom ¦-:«
George Cu^or Com Juav Garland a James Mason As
16n, na Cinemateca do MAM Av Beira-Mar. «to0
Versão inglesa, sem legendas. Cop<a em preto a branco

HOMENAGEM PÓSTUMA A GEORGE CUKOR (X •
Final) — c- t..;jo da Fatalidade (A DouWe Life) da
George Cukor Com Ronald Colman, Signe Hasso.
Edmond O Bnen e Shelley Winters Complemento
--• r- .'•¦¦:¦ de Adorável Pacadora (Lat'a Maka Loval
de George Cukor, Com Marilyn Monroe a Yves Mon-
tand As 18h30m.n, naCInamattcadoMAM. Av Beira-
Mar, s-n°

BOM POVO PORTUGUÊS — Documentário da long»
metragem de Rui Simões. As 20h30min. re Cinemate-
ca do MAM. Av Beira-Mar. s/n° Após a sessào haver*
debates com a presença do realizador

Filme português que fetrata o processo revolu-
oonârio da historia de Portugal no penode? entre o
2b de abril de 1974 a o 25 da novembro de 1975

GRANDE RIO

NITERÓI

CENTER (711 6909. — E.T. — O ExtraterrMtre am
Sua Aventura na Terra, com Henry Tnomas As
.4h30m_p. 16h.50m.r_. 19nl0mm. 21h30m.n íbvre)

CENTRAL 1718-3807) _ Paradise con? Wlllie A«r..„,
As 13n30mm, 15h30min. 17n30n.m. 19h30mm
21h30mm (U anosl

ICARAI |7!701 20/ — Pra Frente. Brasil, cen Pegmal
do Fará As 14n, ifih. 18h. 20h. 22h (18 anos)

NITERÓI 1719-92221 — Blada Runner — O Caçador de
Androídes, com Harrrson Ford As 14h, lé^íOmin,
18n40mm. 21h (18 anosl

CINEMA-1 1711-9330) — Paraíso Azul. com Sabnna
S-am As lâlx 16n 18n. 201- 22n tU enes!

TAMOIO (S*0 Gonçaíoí — Os Trapalhões na Serra
Pelada, corn Renato Aragão As 14h30mir. 16í.10ir«,\
17h50min. 19n30min. ZlhlOmm (tine)

BRASIL (NÍO tem teietene) — Mulher. Mulher, com
heiena Ramos As I7h, 19h.,21ri (18 anos)

ART-UFF — Luz dal Fueso. cem Lucélia Santos As
161 18n 20n. 2In 118 e-asi

ROCK VOADOR — Show d_ cantor Serguei e da
banda Cerebeio e Celso Siues Bov Circo Voador,
Lapa. Hoje, ás 2th30m.n. Ingressos a CrS 1 mÜ.

("«OJETO RM DE TARDE — Show do cantor a
compositor Carimhos Queiroz e Soninha Oue<ro2 Taa-
tro Arthur Azevedo, Rua Vítor Alves. 4M, Campo
Grande. Sab. e dom. òs 18h30min Ingressos a OS
300.

DOMINGUEIRA VOADORA — Baile show cem Jua-
tez Araújo e sua orquestra. Circo Voador. Lapa.
Domtngo, as 2lh Ingressos a Cri 700, tomem e CrS
b00, mulher

GRUPO FUUA — Show de Zí Henrique (bano).
Marquinho (bateria). Robedo (banjo). Fred Ted tgytar-
ra) e Zé Amaral (guitarra). Prudants Demais. Rua
Prudente de Morais, 729 Do 6a a dom, 9s 22-i30mn.
Couvert a CrS 500.

GENTE DA NOfTE — Progiamaçíc 5*, show ca
Sarah Bench-mol 6*. o grupo Madeira de Lei com
choro e samba Sab musica popular com Vera Versiant
e conjunto. Rua Voluntários da Pátria. 466 $* e 6a, as
22n30min; sab às 22h Couuert a CrS 600 a consuma-
çèo a CrS 600

EU SOU EU E VICE-VERSA — Show da humor a
musica com Jucá Chaves, Golden Room do Copaca*
bana Palaoa. Av, Copacabana. 327 (257-18181. 5* e
dom. às 22h30mm. 6* e sib. às 23n30min Ingressas a
CrS 4 mil 999 (primeiras filas) e CrS 2 mil 999118 anosl.

FANTASIAS NAS GALÁXIAS — Show de imagens
multicolondas tetias por ra^os laser. Pt* n» tan o da
Gavaa. Rua Padre Leonel Franc». 2-10. Oe 3* a 6«. às
20h e 21h; sàb e dom, às 18n30mm. 19h30rr,r\
20n30mm. 21n30mm. 22h30mm Ingressos a CrS 800.
(livre).

JUAREZ ARAÚJO QUARTETO — Apresentação do
Ouarteto e part_op3çáo do cantor Mano 3orge e di
flautista Adriana Prlsts. Chucruta. Lqo. de S Conrado
C399-Í974I. 6* « sab, às 22h. Couvart a CrS 600 a
consumação a CrS 1 mil,

NONATO LUIZ — Show do violonista a compositor.
Klaua' Bar. Rua Das Ferreira 1294 J1971 De 3* a dom.
às 22K, Consumação de 3a 15* a dom. a C:S 900 a 6á a
Sàb, a CrS 1 m.l 200.

LÚCIO ALVES — Jantar dançante com o violonista a
cantor acompanhado de conjunto R«wtauranta Patro-

nhia. Caesar Pjrk Hotel. Av Voira rkK.!o. 460 08?-
3122). De 4* a dom. ès 22h30rren O sjiío abre as 2Qh
Ingressos a CrS 6 mil

RIO GAY — Revista muswsl de Vicente P»roirs ,
Jorge Fernando. Direção de Jorge femando Corn
í?oyeria. KLjrlorv. Casanova. Ssmantha, Kiralu, F_iain«.
Desirt» a quatro bailarinos. Taatro Alasca Av Cíth*-
cabana. 1 241 (247-9842). Do 3' a 6". às 21h30m«..
Sitiado, às 20h, 22tv_Omm, Dorrengo. às ,19h.21 h30rrin. ingressos de 3' a b*» 3c.-n.ngo. a Cr$ I r-4
800 e Cr$ 1 mil (estudantes). 6' e sábado, a CrS I mu
800.

TRAVESTI SA — Show com os travuvs .lan» dl
Castro, filotna, GuttóA. PyQtoa eVorusKa. Texto dt..kj*^4
Femwxlo Bastos a Vbratla, Oiroç<-io de f-ern^ndo
A/evedo. Teatro da Pral». Rua Francisco Sà, DS (Í67-
7749 o 287-7794). 2* a 3". »$ 21h30mm, de S" a dom.
ès 2«tn Ingressos a CrS 1 mil. v«

ELAS GOSTAM DA DITADURA — Re^isla esm
Bráitta BE»ir. Camiia e Aiex, \Aaltos Taatro Brigitts
Blair. R__ Miguel Lemes. 51 (521-»6S) Oe S4 a r)on\.
*s 2Íh3pmín, dom., vasparsl às 18h30fnin togresao*
CrS 1 mil.

TEATRO
DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA -- Comida de
Martins Pen... Dir, de Luis Antònm Corrêa Cen. e dg
de Hefio Etchbauer Com Emm<_noel Cavalcanti, Cássia
Foureaux Paulo Guamien, trrnesto Piccolo, Neusa
Ccírioe. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,
63 (287-19361. De 3a a sáb. ás 18h; às 3*s. às
21h30mm. Ingressos à CrS 1 mil 300 e CrS 900

Colação do Leitor ***¦#-* (40 votos)
A AURORA DA MINHA VIDA — lexto. diroçào a
canograíia de Naum Alves de Sou?a. Com Maneia
Severo, Stella Freitas, Analu Prestes. Cidinha Müan
Taatro de Arena. Rua Siqueira Campos. 143 (235-
2119). De 4» a6". 21 h. sab. às 19he22h Dom. ia I8h
e21h. Ingressos 4». 5". 6a o dom. CrS 1 mi!600eCrS1
mil. sàb CrS 1 mil 500. (14 anos).

Cotaçào do Leiler: ***¦*• (13 volos)
A VOLTA POR CIMA — Texto de Lenita Ploncrynskl a
Domingos de Oliveira Dir, de Domingos de Oliveira,
Com Tònla Carrero, Milton Moraes. Roberto Maya,
Teima Reston, Teatro Maison da France. Av Pres.
Antônio Carlos, 58 (220-4779). De 3" a 6*. às
21h30mm. sáo. às 20h e 22h30min, dom, ,1s I8h e
20h30mm. Ingfussos 4a. b" o dom a CrS 2 mil e CrS I
mil. sâb„ preço umeo de Cr$ ? mil

Cotaçào do leitor: -*•*•*** (1 voloi
GODSPELL — Musical de John Mi:-hael Tebelnck a
Stephen Schwartf. Direçôo de Altaif Lima. Com Fer-
nando Eiras, tsabo) Ribeiro, Den.se Dumont, Tiôo
D"Ávi!a e oulros. Circo Esperança. Planetário (239-
1097, De 4» a 6". as 21h30mm. sab, às 20h e
22h30mm; dom, às 17h e 21h30min, ingressos a CrS 1
mil 500. arquibancada e CrS 2 mi!, cadeira (Livre)

E QUEM GOVERNA O REI? — Tevlo da Paulo Alonso
Gnsolli e Maurício Abud Direçôo de Paulo Afonso
Gnsolli. Com Luiz Armando Queiroz. Ivan Cindido,
José Mayer. Angela Vasconcelos Cássia Kiss e Vicente
Barcelos Espaço Petito Galeria. Rua Baráo da Torre,
220 1287-0231) De 4a a s.lb. ás 21h30mm; dom., às
19he21h30min Ingressos a CrS 2 mil e CrS 1 mu 200.

Teatro Jo*o Caetano Pça. Tiradentes. »n° 1221-
0305). 3a. 4* e 6a. ás 21 h; 5a. às 17h o 21 h. sáb.. ís 20h
e 22h30min, dom., às 18h e 21h Ingresso»: platéia a
baicôo nobro, a CrS 3 m.l; balcão suporior a CrS 1 mfl
200 Nas vesoerais de quinta-feira, platéia e bfiteôo
nouro, a CrS 2 mil 5CX) e balcão superior a CrS G00,
(mezanino) o CrS «500 (twicáo suí^ortorí.

Cotaçào do leitor ** (1 voto)
MENTIRAS ALUCINANTES OE UM CASAL FELIZ —
Texto do Louis Vermeit. Direção do João Bethencourt
Com Maftò Proonça e Armando Bogu». Taatro Glnti*
tico. Av. Graça Aranha, 187. (220-8394). De 4a a 6a ás
21h15m. sáb. às 2Qn a 22h3CLm • dom. às 18h e 2in
Ingressos a CrS 1 mil 500 • Cí$ 1 mil. estudantes

LA ULTIMA NOCHE — Comédia da .Paulo Goulart
Direção de Aderba! Jr, Com Paulo Goulart, Arielo
Sales, Stepan Nercessian, Olegârio da Holanda, Mar--
eus Alvisi e Athaide Arcovorde. Taatro Meabla. R«a
do Passeio. 42 (240-6141). De 3a a 6a. às 21n1_mm;
sab. ès 20h e 22h30min; dom. às 18h e 21n15m,n.
Ingressos de 3aaSa edom. a CrS 1 mil 600 o CrS 1 ml
200, estudantes: 6a o sáb, a CrS 1 mil B00. 116 anos!.

A BOLSINHA MÁGICA DE MARLY EMBOABA -
Texto de Carlos Gueiro: Teltós, Direçôo do Jotadinfe.
Com Antônio Augusto. Neydo Lva, Jotsdinir. Conrado
Freitas e Pimento Jr, Teatro Cacilda Beckar. Rua do
Colete. 338 (265-9933) Do ba a dom. às 21h. Ingres-
sos a CiS 800 e Cr$ 600.

O PIOR ESPETÁCULO DA TERRA - Taxlo. direçào •
interpretação de Edgar Ribeiro. Taatro Cacilda Bac-
ker. Flua do Coteto, 338. De 6a a dom. às lííh.
Ingresses a CrS 100. Ató domingo.

A JAULA — Texto do Lan Costa Velho. Dlreçáo do
Celso Mosciaro. Com Sorgio Francisco, Cery Ramalho,
Mano das Noves e outros. Taatro Armando Gonra*
ga Rua Mai Cordeiro da Farias, s/n°. Mal Hermes.

Do 6a a dom. às 2lh30m Ingressos a OS 600 a CrS
400. (18 anosl.

Cotaçào do leitor: **** Q votosi «
EVITA-ME.. QUE ASSIM NÀO DÁ - le.to .1*
Angela Leal o Wilson Cunhj. Direção de CtauctiO Gív»
Com Tamara Taxman. Yoíanda Cardoso, GurftWnTit
Karah, Luiz Carlos Buruca a Ana Lúoa Rtwiro Taatro
Rival. Rua Álvaro Atvim. 69. De 4a a 6a. ás 21 n sab i»
J0h e 22h30min. dom, às 18h e 20h30m,n Ingresso»
4a h' e dom, a CrS 1 mil 500 e OS 1 mil, estudam»» •
6a e sáb, • CrS I mil B00 OB anos)

Cotação do leitor: *-***-» (10 voto»!
ARENA CONTA ZUMBI — Texto oe Glan.ranc.aCQ
Guamieri o Augusto Boal Dire;t.o d*1» Aracv CardOíO
Com Goreth Risso. Paula Satoti, LUIfl Antí-ada » outrôl
Taatro Imperial, Praia de Botalogo. 624 (237 8170).
Do 5a a sáb. «s 21h; dom, às 20h Ingiesws a uS I
nnl e CrS 700. estudantes.

Cotação do leitor: *¦*¦*** (172 votosi
A MENTE CAPTA — CornèdJ do M.iuro Rasi Dir d»
VVoff Maia, Com Marieno. Anselmo Vasajrx.«iov Bt»l«
tv Erthal, Cninhade Paula. Cristina Pfera Teatro ria
Praia. Ruj Francisco Sá. 88 (287-7794 • 267-7743;. 4a
a 6a. às 21h30min; nlb. às 20h e 22K10nvn. dom , âi
18h30mln o 2lh30min. Vesp 5'. às I8n Ingressos 4a,
a CrS 700: ba, 6a e dom, a CrS 1 mil 500 e C-S SOO,
estudantes, 6áb, a CrS 1 mil D00

Cotaçào do leitor: ***** (1 voiol

FEIRA DO ADULTÉRIO — Tono de Armando Cosia.
Paulo Pontes, Jô Soutos. Braulio Podtow. Ziraldo a
João Botnencourt Com Rosamana MüHlnho, Harotdo
de Olivoira. M<guol Carrano a Dwry Poírier, Taatro
S«nae. Rua Pompeu Lourono. 45 (256 26.11! De 4* a
6a. às 2!h: sáb. às 20h o 22h. dom. às 18h » 2.ih.
Ingressos de «aa a 6* e dom, n CrS 1 mil o CrS 800.
estudantes: sáb. a CrS 1 mil 200

Cotaçào do leitor *••*** (?9 votos)
AS LAGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANT
— Texto oe Ramer W Fassblnder, Dir de Celso
Nunes. Com Fernanda Montenegro. Renata Sorrah,
Rosiía Tomás Lopes. Teatro dos Quatro. Rua Mar-
quês do S. Vicente. 52 — 2a 1274-98951. Do 4a a 6a, as
21h30min, sáb as 20h a 22h30mm, dom. ès IBh e
21h. Ingressos 4fl, 5a e dom a C'S 2 mil e CrS t mil
200. estudantes, 6a e sáb. a CrS 2 mil.

Cotaçào do leuor •••**¦ (3 votos!'
ADORÁVEL JULIA — Comédia da Someuet Mau-
gham Adaptação ae Sáuvajon Tradução a raadopta-
çáo de Donrtlngos de Oiiveiri a Marilia Para. Com
Marilia Pera. Paulo Vilaça. Norma Blum. Fíbio Junquot-
ra. Nildo Parente e outros Taatro Copacabana Pala-
c«, Av. Copacabana. 351 (257-1818). 4a • 6a, às 21h;
5a. á» 17h e 21h. sáb , às 20h e 22h30min: dom. às
18h e21h Ingressos AB. 2* sessflo da 5* a dom . a Cr$
2 mil c CrS I mil 200. estudante». ve»p 6a. i CrS 1 mil
500, 6a e sáb. a CrS 2 mil

CotaçSo do leitor *¦••* (5 votos)
O ANALISTA DE BAGE — Texto do Armando Costa
adaptado ao livra de Luis Fernando Veríssimo Dir de
Pau'o César Pereio Com Pau'o César Pereio. Simon»
Carvalho. Maurício do Valie. Aniândia Taatro Vanuo-
cl. Rua Marquês de S Vicente, 52 — 3o (274-7246) De
4" a 6a. às 21h30mm. sáb, âs 20h a 22h30min. dom,
ás 18h30min e 21 h30min Ingressos 4a. b" a dom . a
CrS 2 mil e CrS 1 mil 300 (estudantes), 6a • »áb. a CrS
2 mil (16 anosl

OS PENICOS BURGUESES — Texto de George»
Feydeau. Direçào ae Paulo Afonso da Lima. Com
Moisés Atchenblat. Angela AviflM, Sylvia Mellèf a
Lauro Góes Teatro Casa Granda. Av Aifàmo da
Melo Franco, 290 (239-4046) De 3* a 5a. às 21h30min
De 6a a domingo, ás 18h3Qmin e21h30min. Ingressos
de 3a a 5a, a CrS 1 mil e 200 e OS 800 lesiudamosl De
6a a domingo, a CrS 1 mil e 500 a CrS 1 mil (estudante).

AGNES DE DEUS — De John Pieimeier Direçào de
jorge lakia Com LucOlia Santos. Ncoie Bruno • Vara
Amaral Teatro DeHin. Rua Humoilà. 275 12664396)
Do 4a a 6a. às 21h30min, sao. as 20h e 22h30min.
dom òs 18h3Dn.m e ás 2lh_30min Ingressos a CrS 2
mi) As «l^s, 58s a doms descontos da 50% pare
estudantes

BELAS FIGURAS — Texto da Ziraldo DireçSo de Woll
Maya. Com Nathália Timbe^g, Jorge Dona Taatro da
Lagoa, Av Boiges de Medeiros. 1426 (274-7999) De
3a a 6a ás 21h30mm, sáb. âs 20h e 22h30mm. dom
âs I9ne?1h30rren Ingressos da 3a « 5a edom. a CrS 2
mil e OS 1 mil 2D0. estudamos. 6a e sáb, a CrS 2 rml

Cotaçào do leitor *•*¦**¦•* 16 votos)
O PEQUENO PRÍNCIPE — Texto do Antome de Saint
Exupery Adaptação de Micheline Bourgçhn Direção
de Christian Plezent Musica ae fcgberto Gismonti
Com Rogério Fróes. Fábio Vila Verde. Fernando Reski
e Süvia Teatro Villa-Lobos Av Princesa Isabel. a-tO
(275-6695) De 2a a 6a. as 2lh. sab e dom . âs Un o
21h Ingressos a CrS 1 mil 110 anosl Ata dia 27

Cotaçào do leitor ¦*¦•**• (7 votos)
EVITA — Música ae Ana'ew Lioyd Weber Letra da
Tim Rea Tradução de Victor Barbara Direção ca
Maunco Sherman, maestro Edson Frederico e Johnny
Franklin Com Claudia. Mauro Mendonça, Carlos Au-
gusto St'a:t-er H:iton P;ado a SiMé Massan e outros
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Tônia Carrero e Caíque Ferreira estão em .1 Volta
Cima, em temporada no Teatro Maison de Frano

S?»iS'or

CRIANÇAS
O PALHAÇO O QUE E? — Teatro do IBAM Rua Viso
Silva, 157. (266-6622Í Humaitá Sâb e dom. as 17h.
Ingressos a CrS 600

TOM E JERRY... — Taatro Armando Gonzaga Av
Mai Coraeiro de Fanas. Ma\ Hermes Sab a dom
Í5h Ingressos a OS .100 Ate d.a 27

as

O PEQUENO PRÍNCIPE - Ve' detalhes em Teatro

CHAPEUZINHO VERMELHO — Teatro do America,
Rua Campos Sales, 1 <3 Dom, ès Í7h30m ingressos
a CrS 400 e CrS 300. sócios

FEITIÇO NO JARDIM DAS FADAS — Teatro da
Galaria. Rua Senador Vergueiro. 93 Sab e dom __
17n Ingressos a CrS 500 Atô d-a 27

O PEQUENO GRANDE LUGAR — Teatro Cata-
granda. Av. Afràno ae Mek> Franco. 280 Sab a don..
as 16h30mn. Ingressos a CtS 600

O MISTERIOSO CASO DA TANAJURA FRANCESA
E AS ARVORES QUE CRESCIAM NUM INSTANTE
— Teatro Vanucci RbaMarQuêJtíeí Vicente, 52/3°
Sab e dom. âs 16h Ingressos a CrS 600

CINDERELA. A GATA BORRALHEIRA - Teatro do
America, R^ Campos Sales. 118 Sab e dom, as
17h30mn Ingressos a OS 400 e CrS 300 sócios

UM CIRCO FEUZ — Clube Sírio a lilian*, Ru9
Marquês de Olinda, 38 Dom. às 17h30rr_n Ingresso»
a CirS 500 Acompa nhantes nao pagam.

EMILIA E O RATINHO — Teatro Olímpico Rua
Pompeu Loureiro, 118. Sáo as 17h. Ingresso» a
OS4Q0 

O SOLDADINHO E A BONECA — Teatro do Ameri-
ca, Rua Campos Sales, 1*8- Sao a oom. As T-Jh
ingressos a C-i 400

A ARVORE QUE OUERIA SER GENTE — Teatro
Princesa Isabel. Av Pnnce3a Isabel. 186 Sáo. a dc-i.
âs 16tv Ingressos a CrS 600 A'6 d<a 27 d« fevereiro

REBECA. A BRUXINHA AMADORA Tenro Impo-
Hal, Praia de Botalogo, 524 Sâo e dom., as )7n
Ingressos a CrS 500 Acompanhantes nio pagarn A*«
d.a 27

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES — Teatro
Imperial, Praia de Bolafogo. 52-s Sao- a aom ès iõn
Ingressos a CrS500

A REVOLTA NO CIRCO - Teatro Imperial Praa oe
Bota'ogc 52-i Sâb a dom, és 18n ingressas a
GS5G0 Ate da 27 de mjrço

TEM BORRASCA NA RIBALTA OU VIVA A UBER-
DADE — Teatro SENAC, Rua Pompeu Loure-ro. 4S
Sao. âs 17n. acm. as 16h Ingressos a CrS MO

P1NOQUIO — Teatro Brigitte Blair Rua Miguel
Lemes. 61 1-21-2955! Sâo a dom, âl 16h3Qm,n
Ingresses a CrS 500

RADIO
JORNAL DO BRASIL

FM ESTÉREO
99.7 MHz

HOJE

20n — Danças de Galanta oe Koda. (Ormand;
— 16 171, Jogos Pueris a Dança de Negros, oe
FructuQSO Vianna tCristina Cr..: — 6 28J Suite am Si
bemol de Pacnefc.' (Paillard 11 14) Peca de

concerto em fa menor, para piano • orquestra, op.
79. ae IrVetoe-r lorenâel — 17 1C\ Serenata em Mi
maior, para orquestra de cordas, op. 22, ae DvoraK
(Verajan — 30 2C Pour le Piano c? Deb-jssy (CtccoH-
ni — 13 421 Sinfonia n° S. oe Mahler {Ka-apn —
73 011

AMANHA
'On — Carmen — Ballet ce Bzet-Shchedrin

lF,e3ier — i8 37|, Concerto n° 22, em Mi bemol,
para piano e orquestra, K 482 de Mozart f3'endei —
3*i 30í Les Animaux Modeles ce F^oulenc '.^rèire —
21 201 Introdução a Allegro, para harpa, cordas.

flauta a clarinete de Ravel 'Zaba eta e ses tas oa
Orquestra Paul <i,entz — 11 15), Sinfonia n° 104, am
R« maior, aa Ha/dn lOcaü — 29 201, Sonata n° 30,
em Mi maior, op. 109. de Beetroven íAníono Bart»
sa — 20 38;. Uirapuru, de VWa-Lobos (Stokowsici
13*401

20h — Missa em Mi bemoi. ce José Joanuim
Emenco Lcóo oe M&squfia 'Êdcaroo de Guarn-er. —
40 *Í0), Trio com piano n° 36. em Mi bemol oe
Have-; (Beaux-Arts — 1! ; Cavalgada Noturna p
Alvorada, op 55 de Síbeffua \S\en — \A 10 Surte
n° 3 oe Bain (Sérg o Aore-j — 15 00). Sinfonia n" i
em mi menor, op. 98 de Brahms {Kja^n — _f3 3®,
Concerto para piano e orquestra, op. 38. ce Samuel
Ba-Oer (Browning — 25 461 Francasca da Riminl,
op 32 oe Tcha'iccwsky íBostropovrtch -2b 26)

,*. t



JORNAL DO BRASIL

TELEVISÃO
DIVIRTA-SE sábado. 19/8/83 a CADERNO 5

CANAL 2
09.40 D É FÁCIL. FlBshes educacionais.
'Cotação do leitor: ****•• (3 votos).
09.54 ? REENCONTRO Mensagens do
Pastor Fanini. Cotação do leitor: *¦**•*• (24
votos)

.10.15 G PATATIPATATÁ—Hoie Conhe-
cendo o Ceu.
10.30 D TELECURSO Io GRAU. Desporto
na 6. Cotação do leitor: ••••+(9 votos).

10.45 D TELECURSO Io GRAU — Recapi-
tulaçào de desporto. Cotação do leitor:

¦ ¦•••••(9 votos).

J.1.45 D JORNAL DO TELECURSO.
12.00 D CONCERTOS PARA A JUVEN-
TUDE — Apresentando a Orquestra da Sala
de Concertos de Amsterdan interpretando
Chopin e Beethoven. Solista: Arthur Rubms-

•tein. Regência: Bernard Haitink.
13.00 D STADIUM Esportivo. Cotação do
leitor: **•** (7 votos).

-J.5.00 D SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
— Episódio: Aí Vem Tom Mlx (história
completa) — Texto de Marcos Rey. Direção
de Geraldo Case Com Zilka Salaberry, Jacyra
Sampaio. Reny de Oliveira e Dame! Filho.

17.00 3 ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA -
Documentário, Hoie Cavalos
17.30 D ANIMAIS, ANIMAIS —Documen-
tário. Hoje: Lobo.
18.00 ? TIO MANECO. O Mistério do Ro-
bo de Lata Direção de Carlos Alberto San-
tos. Com Flávio Migliaccio. Francisco Dantas
e Dirceu Rabelo. Cotação do leitor **•* (4
votos).

19.00 D SALA FUNARTE — Hoie Os
Cantores. Com Nana Caymmi, Manha Me-
dalha, Miúcha, Telma Soares. Wanda Sá,
Teca Calazans e outros.
20.00 ? CONFLUÊNCIAS DO MUNDO N°
1 — Documentário. Hoje: O Oriente • a
Europa
20.30 G 1983 — EDIÇÃO NACIONAL No-
ticiário.

21.00 D MOVIMENTO Hoje O Auto do
Boi da Paraíba, dançado por Rafael de
Carvalho e Grupo.

22.30 D ASSIM ESTÁ ESCRITO — Progra-
ma sobre literatura. Hoie: Joaquim Inojosa.
22.50 D ENCERRAMENTO — Conversa
de fim de noite com Jonas Rezende. Cota-
ção do leitor. *•¦*¦*• (348 votos).

CANAL 4
'6,55 D TELECURSO 2o GRAU Cotação

-dcieitor +¦*-••* (9 votos).

;,,8.00 D TELECURSO 1o GRAU Cotação"rjp 
leitor • ¦*•*•• (9 votos).

9.20 ? GLOBINHO Programa infantil. Ho-
je: reportagem sobre as novas atrizes do

-elenco do Sitio do Pica-pau-Amarelo. A se-
çâo de cartas fala sobre a vida dos tigres.

¦.Desenho animado e dicas do fim de semana.
' 10.00 D FLIPPER. Senado. Cotação do lei-

tor •¦*-• (2 votos).

10.30 D BRASIL, TERRA DA GENTE Pro-
.gíama apresentado por Amaral Neto. Cota-

„cáo do leitor: ++•*¦ (7 votos)
* 

1100 D TÚNEL DO TEMPO. Seriado Co-
taçào do leitor: *-*+* (51 vnos).

12.00 ? ESPORTE ESPETACULAR-Pro
.grama sobre as várias modalidades de es-

porte.
13.00 ? HOJE. Jornal apresentado por Só-
ma Mana. Cotação do leitor. ***+ (36"Vetos).

"Í4.00 
D SESSÃO WESTERN Filme: A

Dama e os Bandidos.

16.00 D CASSINO DO CHACRINHA —
Programa apresentado por Abelardo Barbo-

~ra. Convidados de hoje' Jorge Ben, Bezerra
-da Silva. Harmony Cats, Júnior, Martmho da
¦rfflá, MPB-4. Herva Doce, 14 Bis. Benito de
--'Paula e Fábio Jr Cotação do leitor: ¦*•+* (61mmm
votos

«48.10 ? PARAÍSO. Novela de Benedito
raRuy Barbosa. Com Jolre Soares, Kadu Moli-
«terno. Cláudio Corrêa e Castro, Neuza Ama-
'*?3I- e Zaira Zambelli. Cotação do leit->r
!3í***-(24 votos).

3|B'55 D FINAL FELIZ. Novela de Ivani Ri-
3jj£iro. Direção de Paulo Ubiratan. Com José
^Vj.lker, Natálla do Valle. Lilian Lemmertz,
"IJpbertcMaia, Lídia Brondi e outros Cotação
£B&. leitor •• (20 votos).
K5K IuaW.48 D RJ TV, Jornalístico com Berto Fi-

Foto: TV Globo

m¦>¦¦!¦<--¦¦%-¦¦ mmmÊ: ¦
.Ks ümmtsm .:;.i'5'.::::í4

Cecil Thiré rio papel de Virgí-
lio na novela Sol de Verão
(Canal 4 — 20h30min)
lho. Cotação do leitor: ¦*• (1 voto).

20.00 D JORNAL NACIONAL. Noticiário
apresentado por Cid Moreira e Sérgio Chape-
Im. Cotação do leitor: -k-k (144 votos).
20.30 ? SOL DE VERÃO Novela de Ma-
noel Carlos. Direção de Roberto Talma, Joi-
ge Fernando e Guel Airaes. Com Tony Ra-
mus, Irene Ravache, Cecil Thire, Débora
Bloch. Jardei Filho e Beatriz Segall Cotação
do leitor •••• (57 votos).

21.30 D PRIMEIRA EXIBIÇÃO - Filma
MacArthur, o General Rebelde

23.30 D SESSÃO DE GALA Filme. 92
Graus à Sombra.

01.30 D CORUJA COLORIDA Filme O
Espião com o Disfarce Perfeito

J3ANAL7
I ...9.15 D REENCONTRO. Religioso. Cota-
~!çao do leitor: ••** (24 votos).

2^.30 D PATATI PATATÁ — Educativo in-
jjjjpitil, Cotação do leitor *¦*¦* (14 votos).
¦^0.10 

D STADIUM — Esportivo. Cotação
prjo leitor: ••••* (7 votos)

„4*1,.00 ? RIN-TIN-TIN — Seriado de averv
i^iuras.
*?#t.30 

D O GORDO E O MAGRO - Sena
">tJo humorístico.

ZA2.00 D FESTIVAL DE DESENHOS - Pro
«vdiições Hanna Barbera.
"itS.OO Q SHOW DE TURISMO Apresenta-
á"t}8o de Paulo Monte Cotação do leitor:
.""'*¦*•••(8 votos).
~~14.00 U BANANA SPLIT — Senado de
--aventuras e desenhos.

135.00 D SCOOBY DOO - Desenho.

2J6.00 D SUPER SPECIAL -- Musical inter-
"TÍjicional.

.«4700 ? A SORTE É SUA/OLHO VIVO
iJ?.r,ogr3ma de pièmios apresentado por Ewer-
;„-„tpn de Castro. Cotação do leitor- *¦*• 13
...votos).

17.35 ¦? A SORTE É SUA/FAMIUONÁ-
RIA Programa de prêmios apresentado por
Jonas Bloch. Cotação do leitor. *• (3
votos).
18.10 D A SORTE E SUA/TIC-TAC Ml-
LHÕES Programa de prèmms apresentado
por Paulo Giovanni Cotação do leitor ** (3
votosi.
18.50 D CAMPEÃO — Novela de Jaime
Camargo. Com José Lewgoy, Cleide laconis.
Rubens de Falco. Mana Stela, Othon Bastos
e Minam Pérsia. Cotação do leltur *•* (3
votosi.
19.40 D EDIÇÃO LOCAL. Noticiário Apre
senteçào de Cevio Cordeiro. Cotação ao
leitor. • *¦*•** HO votos).
19.50 D JORNAL BANDEIRANTES Noti-
ciario. edição nacional, com Joelmir Beting,
Rafael Moreno, Ronaldo Rosas. Cotação do
leitor: ••*• (152 votos).

20.20 D JACQUES COSTEAU - Do
cumentario científico
21.15 D SUPERPRODUÇÃO — Filme Le-
gião Invencível

23.30 D SÁBADO À NOITE NO CINEMA
— Filme Horas de Angústia

CANAL 9
09.00 D TELESCOLA — Educativo
09.30 G O REINO SELVAGEM — Do-
cumentario

10.00 D DESENHOS
¦12.00 D PROGRAMA BARROS DE ALEN-
CAR. *v'usical Colação do leitor. + (1 voto)

14.30 D OS LOCOMOTIVOS — Desenho

15.00 77: O ARTILHEIRO — Programa es-
"portivo

16.00 D SUPERDESENHOS.

17.00 O PINOQUIO Desenho Cotação do
. leitor' •* (17 votos).

• 17.30 D OS LOCOMOTIVOS Desenho

18.00 7J SE O MEU BUGGY FALASSE -'Filme

19.00 <J GALÁCTICA Senado de ficção
cientifica Cotação do leitor. *•** (4'
votos).

20.00 G CHIPS — Senado. Cotação do lei-
tor. ¦**•• (24 votos)
21.00 7J TVRAMA — Filme a programar

23.00 D SALA ESPECIAL — Filme A
Praia do Pecado

00.00 D CINEMA COMO NO CINEMA
Reprise do melhor filme da semana, sem
intervalos comeiciais

CANAL 11
', 6.30 D STADIUM — Programa Educativo.

Lotação oo leitor: ***¦*"* (7 votos).

-..7.30 72 BOZO — Infantil, de atrações cir-
censes Cotação do leitor **¦* (39 votos).

8.00 D PERNALONGA E SEUS AMIGOS~— Desenho

8.30 7 PANTERA COR-DE-ROSA — De
senho. Cotação do leitor *•••* (3

:ryotos)
9.00 7 UGEIRINHO E SEUS AMIGOS -

Desenho

9.30 7 LASSIE SOCORRO -- Desenho
-Cotação do ieitor *¦*•¦*-*¦*¦ (1 voto)

10.00 7 LOONEYTUNES —Desenho Co-
tação 00 leitor *•** t2 votos)

JI0.30 D PAPA-LEGUAS — Desenho Co-"tàçào 
do leitor ***** (1 voto)

11.00 7 POPEYE — Desenho Cotação do
leitor *** 13 votos)

11.30 D A TURMA DO PICA-PAU — De-

__senho Cotação do le t v **** (9 votos)
--• 12.00 D TOM E JERRY - Desenho Cota-

ção do leitor **• (7 votesi

12.30 [ PICA-PAU — Desenho

13 00 ._ ALMOÇO COM AS ESTRELAS —
Programa com Aírton e Lolita Rodrigues.
Cotação do leaor ** (7 votos).
15.00 :7 PROGRAMA RAUL GIL —Progra-
ma de variedades Cotação do letor ** (27
votos).
18.30 7 NOTICENTRO -- Programa joma-
lisíico apresentado por Corrêa oe AraLjO e
And'é Camarinha Cotação do leitor ***
(18 vòfcs)

19.00 ? SOMBRAS DO PASSADO — No-
veia de Manssa Garrido Com Thais ae
Andrade, Fausto Rocha e Ricaido Biat
19.30 7 DESPREZO - Novela de Luiz Ma-
za e Regina Ce<Vd"tes
2000 ? O ESPANTALHO — Novela de
Ivany Ribeiro Direção de José Miziara Com
Jardei Filho. Nathalia Thimberg. Carlos Aiber-
to Riçelli e Eduardo Tornaghi Cotação do
leitor ***¦»•* (7 votos)

21 00 ] FEIRA DO RISO — Humorístico
Cotação do leitor »* 14 votos)
22.00 7 III FESTIVAL CARIOCA DE CINE-
MA — pilnie O Homem de Metal

00 00 7 QUEST — Senado

GNoar
Fotos do Marco Antônio Covalcanti
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Com Arthur Guarisse, ela diz estar
realizando seu conto de fadas

SANDRA BRÉA /MUITAS MUDANÇAS NA VIDA E NO TRABALHO

Lília Coelho

FELIZ 

com o recente ca-
samento e a mudança
de emissora, Sandra
Bréa prepara-se para a

estréia do programa Sandra de
Mel, que irá ao ar já nesta sexta-
feira, às 21h, pela Bandeirantes.
Mas o marido, o empresário gaú-cho Arthur Guarisse, é no momen-
to o tema preferido da atriz:

— Ele é um homem delicado e
carinhoso. Com Guarisse conse-
gui realizar meu sonho infantil de
casar com um príncipe. Sem ma-
chismos, ele sabe demonstrar o
orgulho que sente de mim. me
ajuda e me cuida. Estamos já na
terceira lua-de-mel e pensando em
encomendar uma fúria — afirma.

Também com sua nova emisso-
ra Sandra está contente. Por isso,
foi com muita alegria que aceitou
participar da equipe organizada

pela Bandeirantes, com artistas e
jornalistas, para cobrir o carnaval
do Rio. Junto com o marido, ela
ficou hospedada no Hotel Everest,
às expensas da emissora paulista.

Comigo, eles (o pessoal da
Bandeirantes) têm sido maravi-
lhosos. Embora eu náo tenha nem
um mès de casa, me mandaram
vir para o Rio junto com Guarisse,
porque sabiam que eu ainda esta-va em lua-de-mel. Disseram queassim me dariam um presente e
impediriam que eu ficasse so-
zinha.

Com casas em Porto Alegre,Sào Paulo e Rio, o casal pretendese dividir todo o tempo entre astrês cidades. Para Sandra, tudosão flores.
Minha primeira gravaçáo naRede Bandeirantes íoi no progra-ma da Hebe Camargo, onde fiz umnúmero musical e fui entrevista-

da. A segunda (no ar a 14 de mar-
ço) foi igualmente um musical, no

programa Clodovil. E agora vem omeu programa. Sandra de Mel,
que terá uma hora e meia de dura-
çâo, num estilo bem informal, de
musica e entrevistas. Importante
nisso tudo é que tenho total liber-dade e o imenso carinho desse
pessoal com quem estou traba-lhando -— garante.

Um dos presentes de casamen-
to que Sanara recebeu do maridofoi uma sala espelhada nos escri-
tortos de Guarisse, em Porto Ale-
gre. além de um coreógrafo con-
tratado especialmente para lhe
dar aulas.

— Foi a maior surpresa paramim. Ele me chamou para ver
depois de pronto, pois fez tudo às
escondidas, sem que eu sequer
suspeitasse. Essa preocupação pa-ra que eu nâo perdesse a forma,
essa delicadeza, e o que me encan-
ta. Ele é um homem como nào se
vè mais hoje em dia — fala.

Sem pretensões de voltar para

a Globo. Sandra se úv/. muito sa-
tlsfeita onde esta. Quanto ao casa-
mento, problemas só teve com os
cinco filhos do marido, que ela
acabou conquistando. Hoje se diz
grande amiga de todos.

— A resistência foi só no come-
ço, mas até isso achei muito bom,
porque para unia pessoa como eu.
que comecei a trabalhar aos 13
anos, tudo o que exige luta atrai.
E no trabalho nunca estive tao
bem: na Globo meu salário era de
CrS 450 mil e na Bandeirantes
estou recebendo CrS 1 milhão e
meio. Nao poderia ser melhor.
Realmente, agora que estou com
30 anos. acho que consegui tudo o
que sonhei na vida. Agora ê sO
esperar o momento de levarmos
meu filho Alexandre para morar
conosco e a chegada da nossa tào
sonhada guria. Eu e Guarisse ain-
da pretendemos ter mais dois fi-
lhos — conta feliz.

Domingo, o caderno de TV que pega bem todos oa canais

OS FILMES DE HOJE
Hugo Gomez

HOMENAGEM 
a um dos militares mais

controvertidos da II Guerra Mundial,
MacArthur é biografia do general que

ficou famoso, entre outras razões, por uma
frase: Eu Voltarei! Bradada em março de 1942,
ao ser escorraçado de Corregidor, nas Filipinas,
pelos japoneses, Douglas MacArthur nâo so-
mente retornou em outubro de 1944, como
expulsou os nipònicos, venceu-os em combates
encarniçados e acabou presidindo à humilhan-
te cerimonia de rendição do Império do Sol
Nascente a bordo do S.S. Missouri. Arrogante e
cheio de empáfia, espécie de edição americana
do General de Gaulle. mas sem o valor de
estadista deste, que se considerava a salvação
da França, MacArthur pretendeu voar alto de-
mais e teve suas asas cortadas pelo Presidente
Truman, que num gesto inaudito despediu-o
sumariamente, chocando os Estados Unidos te
o mundo 1 com uma atitude insólita e no mini-
mo descortês com um herói nacional. A critica
americana considerou-a uma homenagem am-
bigua. A julgar pelas fotos, Gregory Peck por
vezes apresenta uma surpreendente semelhan-
ça com o homem responsável em grande parte
pela ocidentalização do Japão.

Compreendendo cinco episódios do seriado
de televisão The Man Who Never Was, estrela-
do por Robert Lansing, Dana Wynter e Murray
Hamilton, O Espião Com o Disfarce Perfeito
tem um ritmo ágil, típico das produções de TV,
e se desenrola em Roma, Palma de Maüorca e
Barcelona. A inglesa Dana Wynter e a francesa
Yvonne Fourneaux ajudam a enfeitar.

Western fragmentário, nem por isso A Le-
gião Invencível é menos interessante como
espetáculo. Na verdade, trata-se de um dos
filmes mais populares de John Ford, com todos

os ingredientes habituais das obras do mestre,
sem falar num elenco de apoio repleto de tipos
humanos carcateristicos e na bela fotografia a
cores de Winton C. Hoeh. A mocinha. Joanne
Dru, foi casada com o cantor Dick Haymes.

A DAMA E OS BANDIDOS
TV Glooo ~ 14b

(Kit* Bliu *nd th» Tiekar T«p«i Kld) — Pioduçào none^mericiru n*
1978 d*';giaa po* Bun Kftnnudv Elçnro Süz&nrrt Pieshfltta, Don
Mérftdlth, Tony Randall Harr-y Morgan, Buigess Mere-Jith. OiVtd HuJ-
dlesion Colorido-
+ * Rico proprietário de le"as íMaredith) de&pe-a um grupo a»
vaqueiros, que passam a atacar suas taZsndas e bancos, roubando

gado e dinheiro Quando a situação torna se intolerável, o latilundia-
rio contrata uma detetive IPIeshenel por achar ou» teria mau
chances de agir sem ser descoberta F-t-ito para a TV.

LEGIÃO INVENCÍVEL
TV B-indeirantes — 21h!bmtn

(She Wor« a YpIIow Ribbon) — Produção norte-amer^j",-) ag n?49,
dirigida por John Ford. Elenco John Wayne, Joanne Dru, John Agar, B*»n
Johnson. Victor WcLagien. Míldred Natwtck Harrv C.vey Jr, Gaorqa
0'Brien. Tom Tyier. M*chae' Ouyan Colorido MOd mm)
*** Em vias de se aposentar, capitão da cavalar-a (Wavmi)
empenha.se obstinadamente em sua ultima missão, no qua t»
atrapalhado pelos índios

MACARTHUR. O GENERAL REBELDE
TV G<odo — 21h3ümin

(MacArthurí — Produção rvorte-amancana ds 1977 dirigida oot Joseph
Sargent Elenco Gregory Peci Ivan Bo^ar. Ward Costeüo. Nicola»
Coster, Man. Dusay, Ed Ftangers, Dan O Horiihv. Art Remmg Rjsell
D Johnson Colorido

Biografia ao General Douglas MacArthur (Peck), que expulsou
os japoneses das Filipinas, presidiu a rend'Cáo incondicional do
Império do So' Nascente, orientou a transformação de uma socieda
de feudal, mas que, devido 8 sua arrogância, se mcompatibiliíou
con' a Casa Branca e foi sumariamente despedido peto Presidente
Harry Truman (Flangers). Ados perder as eleições presidenciais ou
1948. morreu aos 84 anos, amargurado e desiludido, cano da aua a
Historia lhe faria justiça Inédito na TV.

O HOMEM DE METAL
TV Slud'OS — 22^

(Who?) — Produção ncrte-americana de 1973, ding.da por Jaci G Go*d
Eiíeico Eiliott GouW. Irevor Hcward. jos»ípn 3ova, &d Grover. James
Noble. John Lenha, kav tomborg. Michael uornbard. Lyndon Broo<
Colorido

** A caminho da uma conferAncia, físico americano (Bova) sofr*
um acidente automobilístico • fica terrivelmente mutilado. Seu
cérebro, porém, permanece intacto, e como possuía a chave de um
projeto super-secreto do Exército, coronel da Alemanha Orientei
(Howardi ordena a reconstrução de seu corpo através de cirurgia
inovadora. Devolvido so Ocidente tels meses depois, o FBI descan-
fia que o androide nao a o verdadeiro cientiata.

A PRAIA DO PECADO
TV Record — 23h

Produçào brastteira. d^gida por Ftoberto Mauro Elenco Oas-s Mfrinitc
Zel-a Martins. Sétgio Mmgst. Toni Tornado, Andréa Camargo. Oaudio
Cunha, Sônia Vieira. Sônia Garça Colorido

Advogado (Minnit) investiga a morte de uma prostituta de luxo
(Camargo), da quai foi injustamente acusado um amigo seu, pacato
contador (Hingst), e descobre que ala foi assassinada por Pe de Anjo
(Cunha) a fim de reaver documentos importantes para seu chefe
(Húngaro), lidar de uma rede de trafico de drogas e lenocinto com
sede na cidade de Caraguatatuba. Inédito na TV

(2 GRAUS A SOMBRA
TV Globo — 23ri30nrn

(92 In the Shede) - Produção nc^e^mohcana de !37í). dirigida vo*
Thomas McGuane Elenco Peter Fonda. Warr^n Oa!r»s. Bu'gess Meie-
dith. Efeabeth Ash'ey, Marpot Ktddpr Harry Dean Stanlon Colorido

Em Key West. na Flórida, dois grupos rrvaij se a-Magonizam na
d>50uta polo domimo da pes-ca na tagtAo Inédito ne TV

HORAS DE ANGUSTIA
TV Banaeiirfntfu — 23hJOmin

Terror Among Us) — Ptoduçao norte-americana de 1981. d<r»grda oo'
Pau' Krasny Elenco Don Merrdith. Sa-ah Purceíf, Ted ShacVei'0'd.
JennJfer Sa<t. <jm Lankiord. Sharon Speiman, Rryj MacCéry Eüa Biakm
Colorido
** Preso por estupro, um homem (Meredith)e posto em liberdade
condicional por falta de provas, mas volta a atacar mulheres
Quando estava para ser preso, comete um essassmio, o que leva a
policia a montar gigantesca caçada nara impedir que ocorram novos
crimes Feito para a TV

O ESPIÃO COM O DISFARCE PERFEITO
TV Gkjoo — Ih30min

The Spy With the Perfect Cover) — ProduçAo none-am*riCina da
1967 co-dir,giaa por Jcrw Newfsnd i> VMsIler Dontger Elsnco Rooen
lansing. Dana Wynter, Murrav Hamilton, Poger Barry. Vvonn» Four-
r.eaui. Ale» Davion, Paul Stev.sn Oaür.eie Tmit. Ale» D Arcy. Beoa
Loncar Colorido
*•¦ Quando industrial «¦¦-•••ao e assessinado, egente da CIA flan-
sing). seu sósia perfeito, assume sua identidade com aprovação da
viuva (Wynter), que auer evitar que o meio-írmao (Davkjn) do
manao assuma o controle dos negócios de famifia Fgito para • TV.

A programação e os Horários são de responsab^dade das emissoras
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O LEITOR E
O CRÍTICO

Neste cupom publicado diana-
mente no JORNAL DO BRASIL,
o leitor pode opinar sobre qual-
quer espetáculo em cartaz, ou
qualquer disco, clássico ou popu-
lar. recém-lançado Basta atribuir
cotações de uma iruim) a etnco
(ótimo) estrelas. Nas "observa-
çôes". pode acrescentar qualquer
comentário, inclusive sobre a
qualidade da projeção ou o esta
do da sala As cotações serão
computadas diariamente. Tirada
a media, esta será publicada tun-
to a nota do respectivo espetacu-
lo na seçào Dlvtrta-se do Caderno
B O cupom deve ser entregue na
agência dos Classificados do
JORNAL DO BRASIL mais pro-
xtma de sua casa ou enviado pelo
Correio para o JORNAL DO
BRASIL, seção Divirta-se. Av
Brasil, 500. 6" andar. CEP n° 20
940

AS COTAÇÕES DI-
VULGADAS REFLE-
TEM APENAS A OPI-
NIÃO DOS LEITORES

í:WÊ7&ií%<&à 7' :77:
Espetáculo

Local/Canal da TV.

Dia

Cotação

Obsarvações

Hora.

Nome do leitor.

Profissão

Endereço...;

CEP

. Idade

Telefone.



CADERNO B ? sábado, 19 3 83 JORNAL DO BRASIL

ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

0 UNIVERSO EM ROTAÇÃO
Ronaldo Rogério de Freitas Mourão

Astrônomo do Observatório Nacional

UMA 

das grandes hipóteses enunciadas em
1982 foi a de que o universo em conjunto
possui, como quase todos os corpos celestes,
um movimento de rotação.

Quem chegou a essa conclusão foi o astrônomo
Inglês Paul Birch, da Universidade de Manchester. Atra-
vés do estudo dos ângulos de posição e polarização de
fontes de rádio duplas de alta luminosidade, com o
radiotelescópio de Jodrell Bank, Birch constatou que
existe uma diferença muito notável entre os ângulos de
posição de elongação e de polarização destas fontes. De
fato. de um lado do céu a sua polarização é positiva e na
outra metade ela é negativa. Tal efeito foi registrado,
inicialmente, em 94 fontes de rádio e depois confirmado
em outros três conjuntos de radiogalãxias, sendo um
deles do nosso Hemisfério Sul.

Os mapas de emissões rádio dessas fontes apresen-
tem-se na forma de lobos semelhantes, aos-halteres.
Dirch descobriu que em uma metade do céu esses lobos
usualmente se apresentavam retorcidos com o aspecto
de um S, enquanto em outra metade estavam inclinados,
em direção oposta, como um S visto num espelho. Se
todas as galáxias fossem retorcidas na mesma direçào,
esse aspecto teria sua razão de ser, sugeriu Birch. Assim
um observador terrestre veria metade delas enroladas
em direção oposta. A melhor explicação para justificar
que as galáxias possuem o mesmo sentido de rotação so
poderia ser dada por um universo que girasse como um
todo. O efeito observado corresponderia a uma rotação
do universo de cerca de 60 trilhões de anos (6 x IO'3 anos),
ou seja, de 10" radianos por ano. Com um movimento
de rotação dessa ordem, o universo sõ irá completar a
sua primeira volta quando tiver 4 mil vezes a sua atual
idade de 20 bilhões de anos.

Atualmente, a eosmologia fundamenta-se no princi-
pio de que o universo é idêntico em todos os seus pontos
(universo homogêneo), apresentando o mesmo aspecto
em todas as direções, ou seja, náo existem direções
privilegiadas (universo isotrópicoi. Tais idéias lógica-
mente devem ser consideradas para o cosmo como um
todo, pois existem pequenas alterações locais de pouca
Importância para o enorme conjunto que constitui o

universo observável. A comprovação dos resultados de
Birch, além de colocar em evidência uma anisotrop'a
muito significativa, pelo menos na região do espaço que
nos envolve, constituirá uma enorme revolução nos
modelos cosmológicos atualmente aceitos. De fato, um
universo em rotação levanta importantes questões cos-
mológicas. Quando começou essa rotação? Por que se
efetua num sentido e náo no outro?

Por outro lado, a teoria do universo rotaclonal pode-
rá resolver um outro enorme quebra-cabeça: o universo
irá expandir-se eternamente ou começara um dia a .se
colapsar? Se o universo começar a se contrair, a c nser-
vação do seu momento angular exigirá uma rotaca
cada vez mais rápida até que as galáxias atinjam a
velocidade da luz de tal modo que toda contração
adicional será impossível.

Segundo alguns cosmologistas, se for comprovado
que o universo gira, vários modelos baseados na Grande
Explosão deverão ser excluídos.

Na realidade, uma das grandes incógnitas sobre o
universo relaciona-se ao fato de que, para alguns, vive-
mos emum universo aberto, que se expandirá continua-
mente. Para outros encontramo-nos no interior de um
universo fechado que alternativamente se expande ou se
contrai. As etapas finais dessas contrações periódicas
são a formação de uma enorme bola de fogo, responsável
pelas sucessivas grandes explosões, nas quais o universo
estará periodicamente renascendo.

NUMA 

primeira analise, o universo em rotação,
como Birch sugeriu, exclui a existência de
modelos fechados. Assim se for confirmada a
hipótese de que o universo gira só poderemos

aceitar o modelo de universo aberto que se expandirá
eternamente.

Nào será o universo estudado por Birch uma parte do
enorme universo ainda não detectado pela tecnologia
humana? Convém lembrar que a moderna eosmologia é
uma ciência muito jovem que ainda nâo celebrou seu
centenário. Por outro lado, elevemos sempre lutar contra
a aceitação dos modelos sem uma analise muito
cuidadosa. Até as teorias científicas correm, com o
tempo, o perigo de serem aceitas como dogmas —
autênticas verdades indiscutíveis —- em vista das suces-
.sivas descobertas que parecem confirmar uma única
hipótese.
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I Envolvente, Estranho,
Inesquecível

|í;um filme de, HECTOR BABENCO
I o premiado diretor de Pixote e Lúcio Flàvío
I- , com

CRISTINA PEREIRA, .V1CKY M1UTELLO
* e grande elenco

Censura 18 ANOS
Cenas de sexo
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HORPRIOS DIVERSOS

'PRA FRENTE BRASIL ABRE AS PORTAS
AO PASSADO RECENTE DO PAIS"
PRA FRENTE

A CRITICA
DO LEITOR

Televisão
A Bronca è Livre (TV

Bandeirantes) — De t>é-
rio», ali. so o Zeze e o
Seu Armando Os ou-
tros vão Ia para apare-
cer. Muito comercial.
Eduardo S. Clemente,
estudante.

Boa Noite Brasil (TV
Bandeirantesi — Flávio
continua reacionário e,
portanto, da unia de
preservador cia "boa"
moral burguesa. Maria
dè Lourdes de Oliveira,
estudante.

Flavío Cavalcanti
consegue lazer um bom
programa, rico de brasi-
lidade, cultura para
náo cultos, cie forma
agradável que prende a
atenção. Parabéns. Ma-
ria Teresa de Barros
Camargo, arquiteta.

Bandidos da Falange
(TV Globo) — Com se-
riados nacionais de alto
nivel è dificil agüentar
os enlatados 'atenção

^Congresso! I. Ricardo A.
Laudino, estudante.

Cinco estrelas pa-
ra o programa e para o
trabalho do ator Jose
Mayer. Marlelle Vieira,
estudante.

Fantástico (TV Gio-
bo) — Se pudesse, não
dava nada. E o cam-
peão do "sensaciorialis-
mo". Andréa Matricia-
no, estudante.

Final Feliz iTV Gio-
bo) — O personagem D
Sinhá é, sem dúvida ai-
guma, o pior da novela.
Isso sem desmerecer a
atriz. Maria Cristina
Vinhais, estudante.

.Jornal da Globo (TV
Globoi — E deprimem
te: o entrevistado e o
que menos fala. Per-
guntas longas, réspos-
tas interrompidas. Jose
Henrique do Carmo, es-
tudante.

Programa Barros de
Alencar iTV Record)-
Programa de baixissi-
mo nível. O apresenta-
dor mal sabe falar direi-
fo. Uma estrela jã e
muito. Eduardo S. Cie-
mente, estudante.

Cinema
Jornada nas Estrelas

II (Odeon) — Mesmo
sem alternativas, o fil-
me agrada. Os eleitos
especiais são o ponto
alto, ajudados pelo óü-
mo som do Odeon. O
desfecho e dècépcio-
hante, Confesso que es-
perava mais, pelo que o
nome sugere. Três es-
tre las caem bem.
Eduardo S. Clemente,
estudante.

Victor ou Victória
i Palácio D — Julie An-
drews nos empolga e
nos prende diante de
um ótimo filme, com
sua ótima atuação e
com perfeita versatili-
dade. Parabéns. Edmil-
son S. Figueiredo, ator
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MELHOR FILME E MELHOR MONTAGEM

NO X FESTIVAL DE GRAMADO
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ZONA SUL - 247-9797
ZONA NORTE ¦ 248-9797

Não existe meio de tornar o mundo melhor
sem conhecê-lo bem. Feio ou bonito, este é o seu
mundo.E você precisa estar sintonizado com ele, sobre-
tudo se pretende mudá-lo para melhor. Por isso, a Caixa
Econômica Federal patrocina, diariamente,os informa-
tivos da Rádio Jornal do Brasil. Quando se trata de dar
informação, a Caixa faz questão de não economizar:
41 vezes por dia, a informação rápida e precisa chega a
você, de todas as partes do mundo. A cada 20 minutos,
de segunda a sexta, você é informado sobre guerras,es-
portes, passeatas.eleições, personalidades, estudantes,
política, manifestações artísticas, trânsito, religião,
economia e tudo que diz respeito ao mundo em que você
vive.Às vezes a notícia pode não soar bem aos seus ouvi-
dos. Mas sempre você pode fazer algo para torná-la
mais agradável. Tenha o mundo ao pé do ouvido.
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Informativos
RADIO JORNAL DO BRASIL

Patrocínio
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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ARIES

21 3 n 20 4
Dá em que o ariano. lera que
buscar no maior auto controle
possível a compensação por m-
Muèncws negativas en> seu rela-
oonameoto aletr.-a. razáo oe lo-
do um" quadro instável em seu
comportamento Evite adotar de-
cisOos ciue representem a pr«<-i
pilaçâo e a, impaciência. Procure
cultivai o seu raciocínio como
fator deter mina-ite de seus atos
Busqud a companhia cie pessoas
-alegres a jovens

TOURO
21 -1 a 20 5

O posicionamento de Mane e
Venus combinado ho.e Ine da um
instante umeo oe vivacKlade e
durtamtsroo.eni assuntos do cara*
le; aímivo o doméstico Quadro
de notável positividade e porta
rior de influências bastante pon-
deraveis no sentido do consolida-
çâo üe tecos « '-on-iorom.ssos

sentunoniais Bom entendimen-
io entte amigos e larr-.iiiares D.
se com mais entusiasmo e a>o-

gr.a e festas e reuniões

GÊMEOS
21 :, a 20 ti

Ho;e o gem mano vivca um dia
em Que suas agóos devem pau
tar-sa tio maior equilíbrio, diante
üe um quadro de instabilidade .
insequ-fança aue se forma a sua
voH3 Evite assumir compromis-
sos e tomar decisões que imoli.
rjueni em comprometmento pr>r
longo período Procure evitar e>-
cessos de naturera tis*a e bus-
que amb entes aue o laçam sen»
tir se l-xim e oonlorta/el Ha "»¦
cos de proWemjis com su*
saúde

CÂNCER
21 IS u 2! 7
O cancerianò começa hoje a vi-
ver um ponodo do indicações
mais precisas e firmes para a sua
louna, onde alguns açontocirnen-
tos de bom sigmlicado r-noioarác
bem o sou trato pessoal Obiet.-
ve encontrar os pontas de maior
equii-bno em suas açòes que
envolvam pessoas mais proxi
mas-e náo love com excessivo
ngor as oomiôes que o contraria,
rem Tardo e noite de bom signi-
ficado afetivo

LEÃO
:>' 7 a 22 X

Este sábado Uaz para o leonino
uma indicação de grande fevora-
biiidade coroando de forma nota-
vel um posicionamento excelen-
te que marcou seus uitimos dias
Busque valer-se de toda essa
influência e laça com que suas
atitudes reflitam bem o seu mo-
mento do 8'»maçaa pessoai e
intenor Aceite as opiniões que
lhe forem dadas por pessoas
mais íntimas, interessadas e
amigas

VIRGEM
23 S a 22 9
Hoje o vircjinitino devera tíe»*at
de iaoo a sua excessiva preocu-
paçào protissional e buscar, em
atitudes ciue o atastem a» iotma
encarada com tamanha serieda
ne no correi da semana Seu
sanado poderá tosorvar rtionien
tos de encanto e rcaii/agâo <*<

trato com pessoas oue seiam de
seu real agrado. Evae ficar sô a
busque atividades da-s quais t>ar-
liopem muitas pessoas

2

^S»*
LIBRA
23 9 a 22 10

Um dia marefldo [)oí aconieci-
mentos inesperados e que o la-
rão sentir se inseguro diante das
opções a tomar. Iodas envolveu-
do aspectos sentimentais Pro-
cure analisar de lorma mais rea-
lista sua vivência recente e nâo
se precioile em busca de novidfl.
des. aqmdo com maior sobneda-
de e colocando em todas as suas
atitudes todo o seu notável serv
so de equilíbrio e ponderação.

CAPRICÓRNIO
22 12 a 211 I

Comportamento arredio e iranca-
mente mst3vel no passar do sa-
bado. Sem razões aparentes vo-
ce poderá sentir-se isolado e in-
seguro diante de fatos que o
desqostam. Nào se deixe levar

por esse tipo rie comportamento
e reaia de lorma bem liime.
buscando superar essa inlluen-
cna ludo lho parecerá melhor se
você assmí encarar sua vida. In-
riicaçòes mais positivas no peno-
do noturno

ESCORPIÃO
23 10 a 21 11

Boas noticias novem maicar de
lonna bastante favorável este sa-
bacio do escorpiano Uma sensa-
çáo de carência afetiva poderá
ser eliminada se você buscar.
efetivamente, demonstrar todo o
seu entusiasmo em ralação as
pessoas que lhe.sao mais quen-
das Excelente quanro material

gerado po' alguns pequenos e
recompensadores latos Enten
dimento bastante proveitoso

SAGITÁRIO
22 11 a 21 12
O quadro negativo gerado pel»
passagem de Júpiter em sau
domicilio rodiacal pode'S leva io
hoje ü momentos incertos r>os
quacs adorara de forma danosa,
sua voiubikiade e a inconstância
que, por veies, o faz mteiu e
inseguro Analise consciente
mente suas atitudes e busque
um caminha nws caio para suas
ações de caráter pessoal ou ato
tivo Melhora em suas condições

«?

AQUÁRIO
21 1 a 19 2

Dia neutro em seus aspectos
gerais No entanto, a aítera^ào
desse quadro para unia dispôs--

çáo mais favorável estará depen-
dente apenas de sua vontade em
fazer do seu momento um intarv
te pleno de realização Ponha em

prática sua notável capacidade
de influenciar pessoas e molde,
de acordo com seu interesso
mais imediato, os acontecimen-
tos ao seu redor. Conte, para
isso. com o apoio e aiuda de
parentes

PEIXES
20 2 u 20 3
Momento de instabilidade nas
inlluerv-ias que moldam o quadro
astrológico para o pisciano Ris-* 
cos de pequenos atritos que t»
dem fazê-ta triste e decepciona
do com as atitudes de pessoas
que você acredita amigas Tudo
isso. iio entanto, envolve condi-
çáo passageira que náo deve ser
tida na conta de trrernovtvel »
definitiva. Novos e bons momen
tos estáo por vir _•

CRUZADAS CARLOS DA SILVA r_

HORIZONTAIS l - nome rie
idtofonia constituída por uma
campanula de metal, usada nas
sessões de macumba, espécie
de sagüi de hábitos noturnos, 3

lonte onde eram feitos |ura-
mentos na Sicilia. a qual sõ dei-
xava na superfície as tábuas em
que estavam escritos os jura-
mentos cheios de sinceridade, 9

xarope leito de vinagre, com
oase de mel: II — laz a contra-
prova. 13 — toro de madeira,
tronco grande de madeira; 14 —

ganhar umidade e estragar-se
llalando-se da madeira); lb —
uma das quatro sílabas de que se
serviam os gregos para solteiar,
16 -- gigante mencionado no
culto petos rabinos israelitas,
17— apêndice metálico externo,
atiaotado ao cano das armas de
fogo. para dirigir a pontaria; 18--
denominação genérica dada «o
coqueiro em algumas regiões do
Brasil; 20 — morrem; desapare-
cem. 21 — inutilizaçáo ou uete-
noraçáo de cosa alheia; 23 —
naquela época; 24 — deixar
(uma coisa poroutrai, abandonar
o lugar em que se vive; 25 --

almoladáo aue serve de assen-
to, tipo de sola sem encosto,
almofadinha, lorrada de peie de
vitela, onde os douradores cor-
tam as tolhas de ouro. 28 —

serie de tanques por onde pas-
sam as peles que vào ser
curtidas, pau grosso e curto que
ê a ponta terminal da popa a proa
do navio. 29 — peixe da família
dos Siluros (peixes fluviais, sem
escamas). 30— partes laterais
dJe yuarnecem as ventas, apên-
dices de determinados frutos.

VERTICAIS — 1 — planta medi-
c.na' do Brasj. da família das
Soianaceas, de que os indígenas
extraem um suco venenoso com

que ervam as pontas das setas,

i n ^__h ^i *i *i *i 'i i^ *i
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rnanacá. 2 — ventosas nos ten-
taculos rios moluscos acentabuü-
feros (pi |; jarros que eram utiliza-
nos antigamente para se colocar
vinagre; 3 — tumor seoaceo.
anomalia das paredes arteriais: 4
— energ^ frente ao pefiao, aos
reveses, aos sofrimentos corpo-
rais ou morais; 5 — espécie de
aranha do Amazonas. 6 — S'Ste-
ma empregado para conservar
presunto, toicinho, salsicha, etc .
7 — diz-se do que ->ao lem limite
(oi I; indefinidos, 8 — prato da
culinária baiana leão com feqão a
condimentado com ceoola, sal e
azeite-de-dendè, 10 — longa du-
raçào. perpetuidade. eternidade.
12 — objeto curto de grande
calibre utilizado outrora na Man-
nha. 19 — designação comum
aos prefixos e sufixos que alte-
tam o significado das palavras.
22 — med'da grega de compri-

mento (pi I, 26 — donaire, -27 —

pedra que assenta nos pilares
que sustentam o espigueiro. pá-
ra evitar que cedos animais at-.n-

jam as espigas Léxicos: MOW,
Melhoramento* • Casanovat.

SOLUÇÕES DO NUMERO
ANTERIOR

HORIZONTAIS - ja bara; p<; at-
mometna; bei. apuar, urdu; rr,
it: troglodita, to. revirar; tanna-
da. edacidades; oadora; as,
sesta

VERTICAIS — (abutifede, «ter.
roada. imiao, bo. ama; reprova-
das. aturdida; pinta: ia: ra; ugn-
cos, tarasca. lenir. iradas, rada

Correspondencii ; i'a Rua
das Palmeiras. 57 ap 4 _ Bota-
fogo — CLP 22 270

1

LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA N° 1233
l apresentação teatral (6i
2. ato de ratear (6i

• 3. baixo (6)
4. cacho de uvas I6i
5 cavalo peaueno e fraco

15)

6. certo vaso grego (5)
7 condição de reu (5)

S delmeamento (5)

9 doutrina que sugere a

supenondaòe de raças

(7)

s

R
M T N

10 esconderão (71
11. fragmento (7)
12 galho de árvore (5)
13. língua románica (7)
14. prudência (6l
15 que nasce nos ranios (5)
16. rançoso (6)
17 reforma (7)
18. roncadura (5)
19 santuário (7)
20 sinal (5)

Palavra-chave 10 letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo, cujas consoantes jê estào
inscritas no auadro aema Ao lado. a direita, e dada uma relação de 20 conceitos, devendo

ser encontrado um sinônimo para cada um. com o numero oe letras entre parênteses, todos

começados pela letra inicial da paiavra-chave. As letras de todos os sinônimos eslao

contidas no termo encoberto, respeitando-se as ietras repetidas.

jções do problema n° 1232 Palavra-chave TIMOCRATICO
Parcias tocar; tocari, titicar; tttia; tamoio, tricio. torto; trato, tático, tracio; timico,
tácito, tacto, timorato, timor; titim; tomar, trica, tomo, tocaio

l?

a
an

&
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CINEMA

UMA COMEDIA LIGEIRA E
BOAS PROMESSAS EM BERLIM

José Carlos Avelar

BERLIM 

— Para começar,
uma comédia ligeira:
Tootsie, do americano
Sidney Pollack, divertiu

o público que lotou o cinema Zoo-
palast para a sessão de abertura do
Festival de Cinema de Berlim de
1983. com uma história muito pare-
cida com aquela contada por Blake
Edwards em Victor-Victoria. Em
lugar de Julie Andrews, obrigada a
fazer as vezes de um cantor homos-
sexual para conseguir emprego na
Paris de antes da guerra, temos um
filme de Pollack, com Dustin Hoff-
man no papel de um intérprete de-
sempregado na Nova Iorque de ho-
je e obrigado a fingir-se de mulher
para conseguir trabalhar numa no-
vela de televisão, no papel de uma
administradora de hospital, mulher
de caráter firme e decidido.

A partir deste pretexto, repe-
tem-se os equívocos já mais ou me-
nos descritos no filme de Edwards:
a antiga namorada de Michaels,
ator desempregado vivido por Hoff-
man, começa a desconfiar de que
ele se tornou um homossexual e
decidiu abandoná-la para viver
coni um homem. A atriz que traba-
lha na novela de TV ao lado de
Dorothy-Tootsie, mulher inventa-
da por Michaels para conseguir o
emprego, imagina que sua colega
de trabalho e lésbica. ¦

Nada muito serio, nada muito
pretencioso, nada que pretenda ir
além do limite já alcançado com
Victòr-Victoria. Na verdade esta
nova brincadeira americana com o
machismo', especialmente o ma-
chismo estimulado durante longo
tempo pelo cinema americano, é só
uma oportunidade para Dustin
Hoffman mostrar sua habilidade na
composição de tipos de caracteris-
ticas bem marcadas. Num instante
ele passa do gesto firme e da voz
grave que lhe sâo naturais tou que
pelo menos costuma usar para
compor seus personagens) para o
movimento afetado e a voz fina que
emprega para fazer a atriz que to-
dos julgam algo estranha pela ma-
rüa de mudar os textos da novela
sempre que os considera contrários
aos direitos femininos.

Uma história de atores que di-
verte quase só pela habilidade de
um dos intérpretes, Dustin, e pela
bela presença de outro, Jessica
Lange, que vive a companheira de
trabalho de Michaels na TV. Uma
comédia ligeira para começar,
anunciaram os diretores do Festi-
vai de Berlim, Moritz de Hadeln
tque se ocupa da competição, do
mercado, do festival infantil e das
mostras especiais) e Ulrich Gregor
(que organiza o fórum do cinema
jovem). Porque o festival mostrará
nos próximos 12 dias um panorama
da produção mundial, reunindo "ai-
guns dos exemplares mais repre-
sentativos das diversas tendências
do cinema contemporâneo, com co-
médias digestivas, dramas bem pe-
sados, filmes com muita ação, len-
tas descrições de uma paisagem,
investigações em torno de socieda-
des primitivas, discussões sobre os
problemas da sociedade urbana
contemporânea, filmes politica-
mente engajados, filmes comer-
ciais, em preto e branco, em cores,
superproduçóes de Hollywood, pro-
duções gravadas em vídeo e depois
transferidas para cinema. Tudo, en-
fim, ou quase tudo".

ESTA 

vontade de ser um
reflexo da atividade cine-
matográfica como um to-
do deu ao festival uma

programação mais intensa do que a
dos anos anteriores. Vinte e quatro
filmes em competição (entre eles
dois brasileiros, o longa Pra Frente, i
Brasil, de Roberto Farias, e o dese-
nho Animando, de Roberto Maga-
lhàes), 40 no fórum do cinema jo-
vem, 15 na mostra de filmes infantis
(entre eles um brasileiro As A ven-
turas da Monica, de Maurício de
Souza) e 53 nas mostras especiais
que este ano fazem uma homena-
gem ao cinema francês e ao brasi-
leiro.

— Em verdade temos este ano
em Berlim três cinematografias
com destaque particular — disse o
diretor da mostra, Moritz de Ha-
deln, ao apresentar o trigésimo-
terceiro festival. "A França e o Bra-
sil têm uma forte presença na com-
petição e na sessão informativa.

Nas mostras especiais, cada um
destes países tem um pequeno fes-
tival dentro do festival. E a Itália
tem uma importante presença no
fórum do cinema jovem".

Seis filmes fazem o festival fran-
cês de Berlim e Soleil, documenta-
rio de Chris Marker (que jamais
teve um filme comercialmente exi-
bido no Brasil, mas que é bem co-
nhecido do público de cinemateca
por seu A Sexta Face do Pentãgo-
no), é o mais esperado de todos.
Nove filmes formam o festival brasi-
leiro em Berlim: O Homem do Pau-
Brasil, de Joaquim Pedro de An-
drade — primeiro a ser exibido hoje
na sessão das 21h — e mais Ao Sul
do Meu Corpo, de Paulo César Sar-
raceni, O Sonho Nào Acabou, de
Sérgio Rezende; Maldita Coinci-
dència, de Sérgio Bianchi; A Cami-
nho das índias, de Augusto Seva e
Isa Castro; Dora Doralina, de Perry
Sales; Egungun, de Carlos Brajbalt;
Bar Esperança, de Hugo Carvana; e
Luz dei Fuego, de David Neves.

Do ciriema italiano, o fórum irá
mostrar dois filmes de Pier Paolo
Pasolini desconhecidos aqui — um
média-metragem, La Rabbia, e um
documentário feito mais ou menos
como anotações filmadas para ja
realização de Evangelho Segundo
São Mateus, pequeno filme de
16mm chamado Sopraluoghi in Pa-
lestina. E ainda uma série de filmes
de novos diretores e diretoras da
Itália, porque o festival, afirmam
seus diretores, procura reunir no-
mes já consagrados pela crítica e
pelo público e outros ainda à procu-
ra de uma chance para serem no-
tados.

Eric Rohmer, que apresentará
Pauline à Ia Plage; Alain Robbe
Grillt, que apresentará La Bele
Captive: Margarethe von Trotta
(vencedora de Veneza em 81 com Os
Anos de Chumbo, que deverá ser
exibido no Brasil este ano) apresen-
tara Heller Wahn; Alain Tanner
(conhecido no Brasil por Os Aman-
tes do Meio do Mundo e por Jonas
Que Terá 25 Anos no Ano 2000
apresentará La Ville Blanche, fil-
mado em Portugal; Juliet Oerto
(atriz dos filmes de Godard. realiza-
dora premiada hã dois anos em
Cannes com seu primeiro filme Nei-

Re) apresentará Cap Canille: Xa-
vier Schwarznoerger, fotografo dos
filmes de Rainer Werner Fassbin-
der, apresentará seu primeiro lon-
ga-metragem. Der Stille.

OZEAN 

(O Oceano Tran-
quilo). Eis aqui alguns
dos nomes famosos, co-
nhecidos em todo o

mundo ou muito bem conhecidos
na Europa, reunidos no Festival de
Berlim. Ao lado deles, cineatas da
China. Portugal, Turquia, Dina-
marca, Holanda. Hungria, Tcheco-
Escolováquia e novos realizadores
franceses, americanos, ingleses, es-
panhóis. italianos e alemães.

Se alguns destes filmes desper-
tam logo a curiosidade pelo nome
do autor iou dos autores como e o
caso de Guerra e Paz. produção
alemã recém-terminada, realização
coletiva assinada por Volker
Schloendorff, Alexander Kluge e
Heinrich Boell), outros chamam a
atenção pelo tema (o julgamento de
padres americanos acusados de
subversão pela direção de uma fá-
brica americana. O Rei da Prússia.
documentário de Emílio de Anto-
nio). ou pela curiosidade de entrar
em contato com um cinema pouco
conhecido, como o chinês, o turco
ou o dinamarquês.

A expectativa é grande, o humor
ligeiro do filme de estréia ajudou a
descontrair ainda mais o ambiente
já naturalmente descontraído de
começo de festival. Mas o que real-
mente chamou atenção, mais do
que qualquer filme, foi a passagem
um tanto tímida e calada do diretor
polonês Andrzej Wajda entre os
muitos participantes do festival.
Em Berlim para acertar seu próxi-
mo filme, Um Amor na Alemanha,
baseado numa peça de Rolf Hoc-
hhuth, Wajda conversou um pouco
sobre Danton (que se exibe ainda
com sucesso em Paris), sobre as
duas peças de teatro que está pre-
parando (uma na Polônia, outra na
Alemanha) e sobre os intérpretes de
seu próximo filme. A atriz desta
história de amor entre um polonês e
uma alma durante a Segunda
Guerra Mundial será Hanna Schy-
gulla (a interprete de O Casamento
de Maria Braun.
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Drummond
^

MIRANTE
Trabalho

— Agora é preciso le-
var a vida a sério. De-
pois do carnaval o ano
começa.

E a Semana San- •
ta? Vamos esperar
que passe a Semana
Santa. Ai o ano come-
ça deveras.

É mesmo, tinha
me esquecido.

E convém a gente
lembrar que em junho
tem aqueles três san-
tos. Estão fora de mo-
da, mas sempre é bom
dar alguma atenção
aos santinhos. Somos
um pais essencialmen-
te cristão.

É verdade. Mas
você nâo acha que co-
meçar a trabalhar em
julho pega mal? Sáo
só dois meses.

Explique.
Logo no começo

de setembro vem a Se-
mana da Pátria, e co-
mo é possivel festejar
a Pátria e trabalhar ao
mesmo tempo?

Tem razão. Nào
cola.

E nào cola mes-
mo, porque ao longo
de setembro temos de
comemorar, alem da
Pátria, a primavera.
Como e que a gente ia
esquecer a primavera?

Não pode.
E a criança, em

outubro? Um mès que
fosse, para a criança,
ainda era pouco.

Também acho.
Ai vem Finados,

vem a República, em
novembro. Sincera-
mente, há clima para
trabalho em no-
vembro?

Você vê as coisas
com lucidez. Mesmo
porque novembro já é
Natal.

E dezembro não
se fala. Então...—
Então?

Então, só se hou-
ver uma reforma do
calendário, para po-
dermos trabalhar feio
e forte a partir do ano
que vem. Os feriados
nào deixam!

Capemi
"Viva a Capemi!" é o grito dos amigos da

natureza, satisfeitíssimos com a incapacidade
dessa caixa de pensões para fazer o
desmatamento de Tucurui. O mato ganhou
mais alguns meses de vida. Os animais que o
habitam, idem. Ninguém duvida que acabarão
aparecendo três ou quatro firmas hábeis no
machado (afinal, será tão difícil assim liquidar
uma floresta? já liquidamos tantas), e Tucurui
terá a superfície limpa e desolada de que
carece para mais uma obra de que depende
(depende?) o equilíbrio de nossas finanças e
felicidade geral da Nação. Até lá, porém,
graças à incompetência capémica, velhos
troncos serão prorrogados na sua existência.
bichos sem conta viverão mais um pouco à
maneira de cada um. Santa Capemi. Viva a
Capemi.

Alternativa
Parece termo rela-

cionado com a situa-
ção política, a situa-
ção econômica, a si-
tuação financeira do
país. Voto distrital ou
voto nacional? Elei-
çáo direta ou indireta
do Presidente da Re-
pública? Retração ou
expansão de crédito,
para vencer a crise?
Pagar a dívida exter-
na ou apelar para o
calote? Etc.

Não é nada disso.
Alternativa é o nume-
ro zero da revista, em
braille, editada pelo
Movimento de Cegos
em Luta por sua
Emancipação Social
(Rua Barào de Mes-
quita, 891, ap. 506, Cep
20540, Rio de Janeiro).
Patrocina o empreen-
dimento a Fundação
para o Livro do Cego
no Brasil.

A escritora Rachel
Jardim abre a revista
lembrando que o cego
é um ser singular. E

essa singularidade
tem que ser respeita-
da e inserida no con-
texto social. O Movi-
mento dirige uma"Carta aos Partidos
Políticos", enumeran-
do 13 proposições que
julga prioritárias para
a solução dos proble-
mas sociais dos cegos.
Entre elas, faz pena di-
zè-lo, o cumprimento
da Constituição e das
leis...

O sonho de um jor-
nalismo braille que
discuta as questões
essenciais da vida do
cego como fator cons-
ciente e produtivo, en-
contra em Alternati-
va um veículo precio-
so de realização. De-
pende, é claro, da
compreensão geral e
de estímulos eficazes
da sociedade como
um todo, que não po-
de ignorar ou menos-
prezar uma de suas
partes vivas.

Copa
Grande pedida para acalmar impaciência

e sofrimento popular é a idéia da Copa do
Mundo no Brasil. Dá para agüentar três anos.
Grande Ministro do Planejamento, grande
Presidente Esportivo da República, o Dr
Giulite. Se ganharmos a Copa, a felicidade
vai ser total e náo se fala em mais nada. Se
perdermos... Sáo Giulite Mártir terá vez no
calendário cristão brasileiro. Mas até lá
viveremos ao abrigo da inflação, do
desemprego, da dívida externa, da confusão
política e de tudo mais que atrapalha,
chateia, assusta e torna impossível a vida
cotidiana. Viva a Copa.

Carlos Drummond de Andra de \
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LIVRO
PELOS OLHOS DAS MULHERES

Marguerite Yourcenar, Lina Wertmuller e Çertru-
de Stein. Três mulheres — uma belga, uma italiana e
uma americana — com três propostas distintas de
mundo e arte. Celebrizada por seu estilo perfeito,
Yourcenar é uma dissecadora da alma humana que

impressiona pela segurança e a limpidez. Cineasta
famosa, Wertmuller preocupa-se com o indivíduo ao
sabor dos caprichos do amor ou da política, cordões que
a cada hora fazem pender o marionete para um lado. Já
Gertrude Stein, adepta de um experimentalismo literá-

Arquive Arquivo

rio que não foi compreendido pelos seus çontempõrâ-
neos, começa agora a sair do limbo em que se manteve
todos esses anos, tida apenas como amiga de pintores.
Nas três, um ponto em comum: a força que emana de
sua literatura. (Textos de Vivian Wy/er).

Ed. Nova Fronteira
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!iTrês existências
votadas ao outro

Crimes perfeitos
porém malogrados

Ana e Dom Miguel,
irmãos e amantes

Três vidas, de Gertrude Stein. Tradução de
Brenno Silveira e José Paulo Paes. Editora
Nova Fronteira; 251 páginas, Cr$ 2 mil
250.

FREQÜENTEMENTE 

re-
duzida a uma frase, ex-
traída de um poema

criado no período de um ano
que passou na Espanha, duran-
te a I Guerra Mundial ("uma
rosa é uma rosa, é uma rosa, é
uma rosa"), ou exaltada por ter
sido a grande mecenas de pin-
tores como Picasso e Matisse,
cujas obras decoravam as pare-
des do seu estúdio na Rue Fleu-
rus, '27, em Paris, Gertrude
Stein não tem o seu valor literá-
rio ponderado como merecia.

Mais do que uma mulher
que recusava as convenções
acadêmicas e não hesitava em
dizer que os romances mais im-
portantes de sua geração eram
Em busca do tempo perdido, de
Proust, Ulisses, de James Joy-
ce, e The making of Americans,
de sua autoria, mais do que
uma mulher de feições abruta-
lhadas e voz grave e aveludada,
que nunca escondeu sua liga-
ção com Alice B. Toklas, com
quem viveu mais de 30 anos,
Gertrude Stein foi uma autora
expressiva e polêmica, preocu-
pada com o estilo, mais do que
o conteúdo, fascinada pela ex-
periència de novos caminhos
da cadência, pontuação,, possi-
bilidades das palavras.

I) Dona de um estilo conside-
í rado difícil, entre outras coisas

porque não evita, mas enfatiza,
a repetição, Gertrude Stein po-
de ter sua arte bem avaliada a
partir de Três vidas, que acaba
de ser reeditado. Obra criada
em 1908, Três vidas ainda não
tem a clareza de propósitos de
The making: of Americans (ba-
seado na história de sua fami-
lia, de judeus alemães imigran-
tes que em pouco tempo de
EUA conheceram a prosperida-
de e incentivaram seus filhos a
uma vida voltada para o inte-
lecto e a arte). Mas revela as
características que fariam da
autora alvo de criticas impiedo-
sas e fonte de inspiração de
escritoras que viriam depois
dela. , , . .

Narrando as vidas de três
moças de origem humilde —
duas alemãs e uma negra —
três existências dedicadas ao
serviço dos outros, Gertrude
atem-se sobretudo à maneira
de pensar e se expressai* de seus
personagens. Ana, Melanctha e
Lena nâo experimentam gran-

des realizações em seu cotidia-
no mais do que modesto. Mas
não é o aspecto social das histó-
rias o que mais atrai Gertrude
Stein. Localizando a ação nu-
ma Bridgepoint que é uma fu-
são das cidades da Califórnia,
Pensilvânia e Maryland onde a
autora passou, tranqüila, sua
infância, ela emprega na com-
posição de cada um dos retra-
tos a maneira de falar, adjeti-
var, pontuar as frases que seus
personagens empregariam, ca-
so coubesse a eles contar a his-
tória. Assim, Melanctha (prota-
gonista de um relato de cerca
de 150 páginas) é descrita na
linguagem, repleta de gíria, dos
negros sulistas. Uma lingua-
gem complicada, que parece
dar voltas sobre si mesma e que
revela, freqüentemente, em sua
origem, um raciocínio tâo trun-
cado quanto sua forma. Ana e
Lena, boas moças de origem
germânica, têm retratos conci-
sos, arrumados, impessoais e
rígidos como a boa disciplina
alemã em que tais criaturas in-
serem obedientemente, suas
existências.

Utilizando-se, na sua literá-
tura, de um enfoque que muitos
aproximaram do cubismo que
Stein tanto apreciava — na me-
dida em que ela tenta escapar
da perspectiva do tempo, re-
criar a essência sem se perder
na descrição de objetos — Ger-
trude Stein, a amiga de He-
fningway e Fitzgerald, que Pi-
casso retratou no quadro Tète
de femme rouge, náo é uma
leitura amena. Aluna de Wil-
fiam James, na Harvard Uni-
versity, estudante de Medicina
da John Hopkins University,
Stein embarcou em 1903 para
Paris, onde foi juntar-se ao ir-
mão, Leo. Um ano mais tarde
iniciava a elaboração de Três
vidas. E com ela uma carreira
literária de intensa experimen-
tação, que só conheceria algum
sucesso popular com a publica-
çâo da Autobiografia de Alice
B. Toklas. onde fala de si mes-
ma através da boca de Alice, na
realidade a própria Gertrude.
Em 1946, vítima de um tumor
maligno ja então inoperãvel,
Gertrude Stern morreu, na Pa-
ris do pos-guerra. aos 72 anos.
Sua obra levou mais ou menos
esse mesmo número de anos
para começar a ser reconhecida
e tornar-se objeto de estudos.

A cabeça de Alvise, de Lina Wertmül-
ler. Tradução de Élia Edel. Editora
Record; 199 páginas, Cr$ 1 mil 590.

DIRETORA 

de cinema
conhecida pelo seu hu-
mor ferino, pela ambi-

valência que marca suas cria-
ções, pela excessiva energia
que já levou uma de suas mais
constantes colaboradoras a
compará-la a "25 homens", Li-
na Wertmuller é figura familiar
das telas brasileiras, por onde
passaram filmes seus como
Mimi, o metalúrgico, Pasqua-
lino Sete Belezas ou Dois na
cama numa noite de chuva.
Quem se habituou à sua ma-
neira incisiva de tratar pai-
xões, política, os perigos da
vida moderna e aprecia seu
gosto pelo grotesco — refletido
na sua obra assim como na
maneira exótica de se vestir,
na escolha de inusitado par de
óculos (uma marca registrada)
para adornar um nariz impo-
nente que sobressai nos seus
1,52 m de altura — vai, na
certa, se sentir tentado a co-
nhecer A cabeça de Alvise,
sua primeira experiência lite-
rária.

Ritmo ágil, manipulando
imagens com eficiência, A ca-
beca de Alvise dificilmente fi-
cará na história da literatura.
Mas traz em cada linha, cada
parágrafo, a assinatura dessa
italiana de 54 anos, que ao
adotar o nome de Lana Wert-
muller fez bem mais do que
abreviar o aristocrático e bar-
roço Arcangela Felice Assunta
Wertmuller von Elgg com que
foi brindada na pia batismal.
Contando a trajetória de Sam-
my Slverman, um bem sucedi-
do escritor de novelas policiais
que de uma hora para outra
aspira escrever um romance
digno de Prêmio Nobel, Lina
Wertmuller constrói uma pa-
rebola curiosa sobre a socieda-
de atual, em que não faltam
símbolos, metáforas e momen-
tos de indubitável comicidade.

Egressa de uma família de
advogados e médicos, ela mes-
ma destinada a uma carreira
ligada às leis, Lina Wertmuller
optou pelas artes cênicas e de-
sembocou no cinema através
de Fellini. de quem foi assis-
tente no Oito e meio. De lá
para cá, incansável roteirista
de suas próprias obras, a maio-
ria interpretada pela dupla
Giancarlo Giannini-
Mariangela Melato. Lina tem
semeado polêmica e entusias-
mo, principalmente, por

curioso que possa parecer, nos
EUA, nos meios intelectuais
de Nova Iorque. Justamente o
cenário escolhido para o mira-
bolante desfecho da história
do insatisfeito Sammy Sil-
verman.

Menino narigudo, mas sem
problemas de auto-afirmação,
Sammy conhece, em Veneza,
às vésperas da II Guerra Mun-
dial, Alvise Ottolenghi Porta-
leoni, criança perfeita, encar-
naçào de ideais estéticos, um
pouco como o Tadzio criado
por Thomas Mann em Morte
em Veneza. Pelo resto da vida
Sammy será obrigado a com-
parar tudo o que obtém, o que
consegue fazer, às excelsas
qualidades do sempre-
presente amigo, rico, bonito,
inteligente, Prêmio Nobel, fi-
gura magnânima que abre
mào de sua fortuna em favor
dos desvalidos, ligado à Anis-
tia Internacional, respeitado
por políticos e prelados de to-
do o mundo.

ESCRITORA 

impulsi-
va, mas segura, Lina
Wertmuller nào hesita

diante de nenhum exagero,
tampouco se preocupa em for-
necer dados que garantam ser
Alvise um personagem real.
Dotado de informações sobre
os campos mais variados do
conhecimento, casado com
uma mulher incrivelmente be-
Ia, Alvise poderia ser apenas o
alter-ego de Sammy. O ideal
que o persegue na infância,
que o abandona quando ele se
deixa levar pelos gadgets e pe-
las facilidades que a vida mo-
derna lhe proporciona e que o
torna a perseguir, quando, do
alto de suas écharpes Old En-
gland e dos seus sapatos Gue-
ci, ele percebe que nào conse-
guiu, afinal, se realizar.

Adotando um tom de total
intimidade com o leitor, para
quem nào hesita em escanca-
rar sua mente capaz de conce-
ber seis crimes perfeitos, seis
possibilidades de eliminação
do rival, todas malogradas, o
narrador de A cabeça de Alvi-
se poderia ter o rosto de Gian-
cario Giannini. E e essa impôs-
sivel dissociação entre a Lina
Wertmüller-cineasta e a Lina
Wertmuller-escritora que tor-
na divertida a leitura de A
cabeça de Alvise. Sem ser lite-
ratura, a meio caminho do ci-
nema, o primeiro livro de Lina
Wertmuller mantêm intactos a
criatividade e o espirito critico
que celebrizaram sua autora.

1

Como a água que corre, de Marguerite
Yourcenar. Tradução de Ivan Junqueira.
Editora Nova Fronteira; 280 páginas, Cr$
1 mil 800.

APRESENTADA 

ao lei-
tor brasileiro em Memó-
rias de Adriano, Mar-

guerite Yourcenar, uma belga
de 80 anos e mais de 30 livros
publicados, transformou-se, en-
tre nós, em um fenômeno edito-
rial. Sem ser uma autora que
possa ser taxada de "fácil", es-
critora de estilo considerado
perfeito' e exigente consigo
mesma a ponto de reescrever
suas obras o número de vezes
que considere necessárias, Mar-
guerite Yourcenar teve em dois
anos dez edições brasileiras de
Adriano. A esse romance suce-
deram-se títulos como Alexis
ou Uma obra em negro, este
último um complexo painel da
Europa na época da reforma
protestante. Como a água que
corre, coletânea de três novelas
reunidas pela primeira vez em
1935, sob o título de A morte
conduz a parelha, traz de volta
a mestria, o fascínio de sua au-
tora pelos Paises Baixos, a at-
mosfera da reforma, o mergulho
nos imponderáveis abismos hu-
manos.

Ana, soror. a primeira das
três novelas, foi escrita na ju-
ventude de Yourcenar e preten-
dia-se parte de um romance
que se chamaria Retluxos.
Amante da natureza, observa-
dora meticulosa de suas leis e
movimentos — a ponto de esco-
lher como moradia a pequena e
selvagem ilha de Mount Desert.
nos EUA — Yourcenar impreg-
na sua narrativa de descrições
profundamente líricas e ao
mesmo tempo exatas de tais
leis e movimentos. Escritora
que se celebrizou principalmen-
te pelos seus magníficos perso-
nagens masculinos, ela abor-
dou com sutileza problemas co-
mo o homossexuaüsmo, e êin
Ana, soror enfrenta mais um
tabu, fonte inesgotável de ms-
piração literária: o incesto, o
amor entre um irmão e uma
irmã.

Manipulando com a sua pre-
cisão habitual, elementos apa-
rentemente irreproduziveis no
papel, como a inexorabilidade
do tempo, os pequenos silén-
cios que tudo dizem, os gestos
interrompidos a meio. Yource-
nar conta a história de Miguel e
Ana. habitantes de uma Nápo-
les que a escritora visitou em
1925 e que retratou fielmente

algumas semanas depois do seu
regresso daquela cidade. Cria-
turas solitárias, vivendo entre a
profunda religiosidade e um
distanciamento do mundo que
os aproxima, os irmãos vivem
um amor que os massacra e que
os condena à morte ou à passi-
vidade dos que nâo mais se
importam.

A segunda novela, Um ho-
mem obscuro, escrita em 1935,
foi reescrita quase à mesma
época da criação de Uma obra
em negro, de que se aproxima,
não só por ser o pano de fundo
idêntico — ou seja, os Países
Baixos — mas também por to-
car no problema da sabedoria.
Natanael, filho de carpinteiro
como Jesus — é a própria Your-
cenar quem faz a comparação,
no posfácio — é inculto mas
percebe as sutilezas do mundo
e dele extrai significados que
roçam a filosofia. A ponto de
Leo Belmonte, filósofo criado a
imagem de Spinoza, dizer-lhe a
dada altura: "Você traz água
para o moinho de uma de mi-
nhas opiniões favoritas: sempre
acreditei que entre os simples e
os sábios o único fosso era o do
vocabulário". Passando pela vi-
da sem jamais se enquadrar nos
padrões que a sociedade quer
lhe impor, Natanael, à seme-
lhança dos outros protagonis-
tas das novelas que constituem
esse Como a água que corre, e
um solitário.

Filho de Natanael, Lázaro é
o protagonista de Uma bela
matinê, que originalmente cha-
mava-se A morte conduz a pa-
relha. Despertando para a vida
de ator. será Julieta e Miranda
aos 20 anos, para depois encar-
nar os heróis masculinos da ga-
leria shakespeariana, ele vive
sua solidão de maneira diferen-
te. Desempenhando todos os
papéis, jamais será ele mesmo.
Sendo ator, a sociedade jamais
o aceitará plenamente, prefe-
rindo "comprar" ela também as
imagens que ele se constrói. Es-
bocado quando Marguerite
Yourcenar tinha 20 anos, Uma
bela matinê foi retomado pos-
teriormente, o seu simbolismo
reduzido, os detalhes trabalha-
dos com vistas a maior verossi-
milhança.

Retratos elaborados com
minúcias, as três novelas de
Yourcenar impressionam pela
perenidade de seus temas, prin-
cipalmente. quando se pensa
que foram concebidos na juven-
tude da autora.
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ESPELHOS
DA METÁFORA

Arquivo. 1982

Roso dos eventos, de Francisco Carvalho; Edições
UFC, Fonale/a, 1962 Canto em mi(m) ou A
secreta viagem, de João Manuel 5imòes, Edição
do Autor, Curitiba, 1982 Talhamar. de Dora
Ferreira da Silvo, Edições Massao Onno, São
Paulo, 1982.

Domingos Carvalho Silva

COM 

cerca cie dez livros edita-
dos a partir de 1956, começa
agora Francisco Carvalho a

transpor os muros literários do Cea-
rá, onde publicou toda a sua obra de
poeta. Nome freqüente em alguns
periódicos do Sul do pais, tornou-se
mais conhecido no ano passado ao
conquistar, em S. Paulo, um prêmio
disputado por milhares de concor-
rentes (o Nestlé). Quase ao mesmo
tempo era impresso outro livro seu —
Rosa dos eventas — nova demons-
tração do poder criativo e^a perícia
às vezes tumultuaria com que manu-
seia a linguagem do poema.

Neste novo volume destacam-se,
desde as primeiras páginas, os pro-
cessos preferidos pelo autor*, a anáfo-
ra, base estilística da metade das
páginas do livro, e a metáfora, sem-
pre supreendente e por vezes insóli-
ta, lavrada num léxico não menos
insólito e repetitivo. Entre as pala-
vras que merecem a escolha do poeta
sobressaem estas: vento, arcano,
escória, ãiáspora, equinócio, gonzos,
faca, âncora, fantasma, escuma, ano-
nimato. A presença de outras como
apascentar, cabra, alimária, rumi-
nante, aradar (sic), pau d'arco, gado
e sazonado pode sugerir o domínio
dos temas da vida rural. Isto nào
ocorre, porém: tais palavras partici-
pam, tão-somente, do sistema dos
símbolos que armam a sua mitologia
.poética.

Da análise do sistema metafórico
deste livro resultaria um ensaio lon-
go e surpreendente, revelando a rara
mobilidade semântica do seu texto.
Veja-se a insólita palavra escória:
aparece em metáforas comp escória
do mito, escória do sonho, escória
das estações, escória de eventos, es-
cória do asfalto, pedestal da escória.

Entre muitas outras metáforas cies-
tacam-se. ainda, as pestanas de.sali-
Ire, os potros da alba, os potros da
memória, a cauda do equinócio e a
mansarda dc espuma, algumas de-
las, como se vè, coloridas de precio-
sismo barroco. Na verdade, se esta
Rosa dos eventos (note-se no título a
aequivocatio de gosto cultista) nâo
puder ser definida como livro barro-
co, não será porque lhe falte a sutile-
za das metáforas do tipo de pégaso
da alma, espelhos do sigilo e pálpe-
bras da lua, mas porque, sotpre tais
elegâncias, pesa o realismo por vezes
combativo dos gonzos do vento, do
ouro do órgâsmo, dos tamancos da
vida.

Entretanto, o subjacente barro-
quismo do livro define-se numa espé-
cie de estética da desordem, que lhe
marca os poemas, por entre os quais
repontam algumas fontes apreciadas
pelo poeta. O leitor náo encontrará
uma "gata de olhos de ágata" (págs.
55 e 84) sem se lembrar de Femmc et
chatte, de Verlaine, nem lera o poeta"Enterro", com repetidos irmãos das
almas, sem recordar a Morte e Vida
Severina, de Cabral de Melo Neto.
Outros poemas mostram ser Carva-
lho leitor atento (mas não tributário)
de Fernando Pessoa. Eluard e até de
Antônio Nobre (ou Rodrigues de
Abreu?). Ao manter, porém, a pró-
priz voz, justifica o poeta cearense a
crescente repercussão da sua obra.

A estética da desordem tem outro
praticante, embora menos impetuo-

. so, em João Manuel Simões, autor de
mais de dez livros editados nos últi-
mos anos em Curitiba. Em 1982 pu-
blicou quatro e, pelo menos num
deles, o Canto em mi(m) ou a secreta
viagem, evidencia contatos com a
poesia de Francisco Carvalho, náo
no campo das anáforas, que náo in-
vade, mas no das palavras e das
metáforas, náo raro insólitas, estas
como aquelas. Entre as metáforas
menos comedidas podem ser anota:
dos os túneis das vísceras, os répteis
dos meus dedos, as ràs do remorso, o
ventre do crepúsculo, o estilingue
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Francisco Carvalho: uma alta poesia que esperou dezenas de anos para ser ouvida

' 
i

do medo. Outras, mais sóbrias, falam
das ervas do silêncio, do cilicio da
memória, da sintaxe das águas, do
papiro da face. Na montagem des-
tas, e de todas as demais, refulge um
léxico marcado pelo trato das preo-
cupaçòes mais variadas. Embora
sem muita insistência e, em muitos
casos, sem repetição, repontam nes-
telivro palavras como plasma, fèmu-
res, tnandibulas, leucócitos, tarãn-
tulas, batráquios, escorpiões, em-
briáo, placenta, esqueletos, tudo is-
to ao lado de albatroz, pássaro, náu-
frago, linfa, crepúsculo, alaúde, ála-
mo, aloentlro e outras vozes mais
próximas do léxico lírico tradicional.

Em seus poemas, em geral sintéti-
cos e por vezes reduzidos a um breve
comentário, Simões reúne palavras
da língua lírica e da cientifica, da fala
cotidiana e do vocabulário anatòmi-
co, visando sempre à fuga ao conven-

cional e ao já dito. Homem de pouco
mais de quarenta anos, tem condi-
ções, se não o obscurecer a sombra
dos pinhais, de fazer-se ouvir, dentro
de poucos anos, em todo o país.

A face oposta do duplo espelho da
poesia de que nos ocupamos é o livro
Talhamar, de Dora Ferreira da Silva,
conhecida tradutora de Rilke e dire-
tora das revistas Diálogo e Cavalo
azul, já desaparecidas. Apesar de sua
tardia estréia em livro (Andanças,
1970), esta poetisa paulista a si mes-
ma inclui, pelo menos cronológica-
mente, na Geração de 45, e este seu
quinto livro traz a marca das posi-
ções mais típicas dos poetas daquela
geração: a sobriedade expressional.
a limpidez da linguagem, o anti-
regionalismo e o tratamento artisti-
co do verso e do poema. Sob este
clima lemos nas páginas de Talha-
mar. que nos falam da Grécia, do

Egito, de Rilke e também de Itatiaia
e das praias de Ubafuba, versos que
citam o sopro do infinito, o arco do
crepúsculo, a amêndoa dourada do
corpo, as sílabas do mar, as águas do
tempo, o papiro da vida. Tanto nos
poemas sobre lemas helenicos. ai-
guns aparentemente escritos na pro-
pria Grécia, como nos que celebram
o sacrifício de uma escrava egípcia
em honra de Osvris. brilha uma lumi-
nosidade de cristal. "No cabelo da
mulher que passava . enroscou-se a
flor lunar" — lê-se num poema sobre
Ubatuba, cujo mar. cujas praias ad-
quirem neste livro a dignidade atica
de um mundo que um dia sonhou ver
rediviva a generosa Alceste e cantar
sobre as ondas a cabeça cortada de
Orfeu.

Na poesia de Dora Ferreira da
Silva o tempo não separa os séculos,
coevos entre si na diâfana sincronia
da sua visão do mundo.

SEQÜÊNCIA
DE CASOS

Maurílio Torres

BELO 

Horizonte — Lançado no se-
gundo semestre do ano passado.
Casos de Minas, livro üe estréia

do advogado c funcionário público Olavo
Celso Romano, alcançou inesperado su-
cesso e já esta vendendo a sua segunda
edição (Editora Paz c Terra; 222 paginas,
Cr$ 1 mil 600). O autor acha que o êxito
do livro esta no fato de sintonizar com os
interesses do público a quem se dirige.
Elas se vêem nas histórias.

Nascido na pequena localidade de
Morro do Ferro, município cie Oliveira,
Romário fez seus estudos primários em
Sâo João dei Rei c muito cedo começou a
escrever crônicas, que publicava no jor-
nal da escola. Tornando-se adulto, po-
rém, seguiu outros caminhos.

— Até que um dia — conta ele — as
minhas raízes me chamaram. Percebi que
o que eu trazia dentro de mim, dessas
origens rurais, daria para fazer um ro-
mance. Descobri que desejava de novo
escrever. E que queria escrever sobre o
povo, pois constatava que as pessoas
usam os casos, pelo menos no interior,
para falar delas mesnías e da vida.

Emmarço de 1980 Romano começou a

Belo Horizonte
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Auremar de Castro

Olavo C. Romano: o interiorano não caricaturado

escrever seus Casos c a publicá-los no
Suplemento Agropecuário do jornal Es-
tado de Minas. Os leitores afeiçoaram-se
ao estilo do narrador e logo começaram a
colaborar, mandando-lhe historias que
enriqueciam o seu repertório. Entusias-
mado, o próprio autor passou a fazer
freqüentes viageris ao interior do- Estado,
a fim de colher material inédito para a
coluna.

Um dos seus cuidados, ao retratar a
gente interiorana, foi não caricaturar
nem ridicularizar as personagens de
suas histórias — o que certamente au-

inentou a simpatia do autor entre os
leitores, dos quais partiu a sugestão para
reunir os Casos em livro. Uma vez publi-
cado, este passou imediatamente a
ocupar o segundo lugar na lista dos mais
vendidos em Belo Horizonte, teve noite de
autógrafos muito concorrida e ganhou
elogios de gente importante.

Trabalhando agora cm um novo volu-
me dos Casos, Romano diz que se sente
bem escrevendo sobre a sua gente, pois
apesar de viver há muito tempo na cida-
de ainda permanece, cm essência, um
homem do interior.

CONTOS DO CAOS
Unia república imaginária mas não tanto

O estnpador de Laranjeiras, de Carlos Eduardo
Novaes. Editorial Nórdica; 152 páginas, CrS 1 mil
190.

Jorge de Sá

COM 

12 livros de crônicas publi-
cados até agora, Carlos Eduar-
do Novaes finalmente estréia.

Em outro gênero, é claro. Mas um
gênero próximo daquele em que já se
tornou conhecido — e por isso as apre-
sentações são dispensáveis. Basta a
leitura de algumas páginas para per-
ceber que o seu instrumento é o mes-
mo: o bisturi do humor. Com o qual
faz e rir, enquanto disseca as mazelas
nacionais.

O estripador de Laranjeiras, pri-
meiro livro de contos de Novaes, reúne
duas dezenas de divertidas histórias,
que em conjunto formam um painel
das bizarrias cariocas registradas no
território da República em que a ima-
ginação do autor transformou o tradi-
cional e outrora tranqüilo bairro do
Rio de Janeiro. A construção dos con-
tos obedece ao mesmo padrão "ma-
landro" das crônicas: entrar devagari-
nho, como quem não quer nada, até
chegar ao fundo da ferida.

Assim, cada personagem e o acon-
tecimento que o envolve desperta o
leitor para uma visão mais critica des-
se "caos nosso de.cada dia", como o
autor o definiu no título de um livro
anterior. O riso que provoca — de
zombaria, escárnio ou puro diverti-
mento — traz de volta a capacidade de
discutir este tempo de vacas magras, e
aqui sim, por caminhos menos diretos
do que os da crônica.

E o caso. por exemplo, do protago-
nista do conto-título, através de cuja
história temos um retrato do kafkia-
nismo do mundo atual. Vitima de um
equivoco, ele acaba por se compene-
trar de que é mesmo um estripador; e
se vè, por isso, ameaçado pela multi-
dão de "gestos nervosos, olhares des-
confiados, todos â beira do pânico".

Já das freqüentes contradições do
comportamento fala "O sonho de San-
doval", conto no qual um rapazinho
alegre, que quer ser"rainha" em um
campeonato de beleza, contrapõe-se
ao irmão Edvaldo, "machão empeder-
nido", que condena o desejo do mano,
embora oculte a sua maior ambição:
poder, um dia. levar para o quarto
uma duvidosa "miss" Brasil.

MENOS GOVERNO
De como Adam Smith permanece atual

A mão visível, de José Júlio Senna. Edições
Ibmec; 245 paginas, CrS 1 mil 900.

O. Francisco Leme

NO 

mundo econômico de Adam
Smith, que na sua essência con-
tinua atualissimo, a busca do

próprio bem-estar individual pelos agen-
tes econômicos, em um ambiente de
concorrência, beneficiaria o bem-estar
coletivo. Ações egoístas gerariam resul-
tados altruístas. Tudo se passaria, dizia
Adam Smith. como se mão invisível
cooperasse nesse processo, orientanclo-o
no sentido do bem comunitário.

Ao contrário, a busca, supostamente
altruísta, do bem geral por agentes do
Governo, freqüentemente resulta ape-
nas em benefícios particulares, além de
criar restrições à liberdade. É o contras-
te lembrado por Milton Friedman em
sua série Free to choose. produzida para
a televisão americana e posteriormente
convertida em livro. Haveria, também
neste caso, mão transformadora das in-
tenções originais de seu autor. Mas ago-
ra visível e, portanto, identificável*, é a
"mào" do Governo.

A esse contraste refere-se o titulo do

livro de José Júlio Senna, carregando
consigo a mensagem subjacente de que
a ação do Governo na sociedade brasi-
leira. ao ultrapassar as fronteiras do
aceitável numa economia de mercado,
acaba por gerar distorções que compro-
metem a eficiência do processo produti-
vo e cerceiam a liberdade dos indiví-
duos.

Conforme o próprio autor revela na
apresentação do livro, seu propósito é
analisar justamente o comportamento
da "mão invisível", no campo da política
econômica. Temas nâo lhe faltam: as
seis partes do livro abrigam 12 ensaios
sobre produção e emprego, inflação, ju-
ros e crédito, setor externo, intervenção
estatal e a crise atual.

Doutorado na Universidade John
Hopkins (EUA) e com quase 10 anos de
experiência no magistério superior
(FGV), José Jülio Senna integra, dentro
da sua geraçào. o grupo dos que confiam
no instrumental da teoria econômica
para o estudo de problemas econômicos,
ao mesmo tempo que está convencido
de que as forças do mercado em geral
sâo preferíveis a ação governamental,
para a solução desses problemas. Conse-
qüentemente. prefere "menos Governo"
a "nvais Governo".

DEPOIS DO
ANO 2000

DA 

França, onde viveu toda a se-
gunda metade da década passa-
da, Ricardo Máximo Gomes Fer-

raz, carioca, 33 anos, trouxe um mestrado
em História Contemporânea e uma gran-
de admiração pelos surrealistas, especial-
mente os poetas do movimento. Essa
influência — ele se apressa em confessar
— está presente em muitas passagens do
seu primeiro livro, uma coletânea de poe-
mas que acaba de publicar sob o titulo de
O século XXI como antídoto l Edições
Antares; 122 páginas, CrS 1 mil).

Pedro Nava, que faz a apresentação,
destaca como traços caractensticos da
poesia de Máximo, de um lado "as rimas
livres que chocam como a pancada do
inesperado", do outro a ironia cortante, o
tom de desafio e de protesto contra aa
discriminações que limitam o homem de
hoje. Quanto ao titulo, o autor explica
que ele é uma expressão do seu "realismo
utópico", o sonho de que o próximo sêcu-
lo seja melhor do que o atual.

Embora construído em um só bloco, o
livro, segundo Máximo, divide-se interna-
mente em -painéis" temáticos. Um. eróti-
co-afetivo: outro, surreal-epicurista; o ter-
ceiro. dedicado aos dramas da América

luiz Moriar
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Ricardo Máximo: a História como seiva da poesia

Latina; o quarto, preocupado com o ras-
cismo; o quinto e ultimo, com as questões
ligaaas ã ecologia. Além dos surrealistas,
o autor reconhece a sua divida para com
um poderoso poeta peruano ainda pouco
conhecido entre nós*.

— Do ponto-de-vista da forma, uma
das minhas vertentes é César Vallejo,
que. não por acaso, esta enterrado em
Paris, cidade da qual se sentia tão próxi-
mo. O meu ideal, em poesia, seria estabe-
lecer uma ponte entre Vallejo e os surrea-
listas franceses. Do ponto-de-vista do

conteúdo, tento enraizar minha obra na
História, que, acho, é a grande seiva da
literatura. Tanto a grande como a micro-
história, a que aparece e desaparece coti-
diariamente das páginas dos jornais.

Lamentando "a solidão do poeta no
Brasil", a ausência de movimentos unia-
cadores. Ricardo Máximo declara já ter
quase pronto um segundo volume de poe-
mas, que pretende editar ainda este ano.
Não haverá surpresas: nele o autor reto-
ma os temas, os "painéis" do livro de
estréia.
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O próximo centenário da morte de Karl Marx será assinalado editorialmente pela publicação de algumas obras
individuais e coletivas dedicadas à avaliação da herança dos fundadores do materialismo histórico. Entretanto, dois
livros de autores estrangeiros publicados este mês, embora de objetivo mais limitado, abordam criticamente certos
aspectos da aplicação do marxismo contemporâneo. Em Os laranjais do Lago Balaton, o conhecido cientista social
francês Maurice Duverger discute a possibilidade da instauração de um socialismo não reformista mas democrático.
Em'Quatro conferências sobre o marxismo, Paul M. Sweezy, criador da escola marxista americana, nega o caráter
socialista das sociedades de tipo soviético, preconizando a sua futura derrubada pela classe operária. No rodapé,
Wilson Martins reavalia a atualidade de A origem da família, da propriedade e do Estado, de Engels, fazendo
reparos à sua mais recente tradução no Brasil.

Arquivo

COLETIVA
E PLURAL,
PODE SER?

Os laranjais do Lago Balattin, de Maurice Duverger.
Tradução de Edgard de Brito Chaves Júnior. Editora UnB;
226 páginas, Cr$ 1 mil 500

QUANDO 

Matias Rakosi era o Stalin da
Hungria, dirigentes do PC — inspirados
nos fraudulentos "êxitos" do lysenkis-

mo, que proclamava o marxismo capaz de corri-
gir a biologia mendeliana — resolveram que o
Lago Balaton fosse cercado de laranjais. O agro-
nomo encarregado do empreendimento advertiu
que este seria um fracasso, pois o lago gela no
inverno, e as laranjeiras privadas de calor morre-
riam. Morreram. Surpreendentemente, porém,
nâo foi o autor do insensato projeto quem pagou
pelo erro; o honesto agrônomo é que foi condena-
do por "sabotagem".

Contando essa historinha tragicômica na
abertura de Os laranjais do Lago Balaton, Mau-
rice Duverger — cientista social francês conheci-
do principalmente pelo seu estudo sobre os parti-
dos modernos — justifica o titulo e a pergunta
que motiva metade da sua reflexão, que é, aliás,
a de milhões de outras pessoas: como pôde o
socialismo, inicialmente uma bandeira liberta-
ria, transformar-se em suporte de um sistema
burocrático e totalitário, gerador de aberrações
como os massacres stalinistas e o genocídio
cambojano?

Em meados do século XIX — lembra Duver-
ger —, Marx, com razão, acusou os regimes
liberais da Europa de terem traído a Revolução
de 1789, acobertando mal sob o formalismo de-
mocrático o autoritarismo e a exploração de seus
trabalhadores. Hoje, mais de 60 anos depois da
Revolução de 1917, o mesmo pode ser dito da
URSS e dos vários países organizados conforme
o seu modelo: não hà neles vestígio de soberania
popular e as liberdades individuais foram limita-
das até o ponto da criação do passaporte interno
e o registro de posse de uma simples máquina de
escrever.

O que houve? Marx foi traído? Duverger, à
semelhança de outros autores, marxistas e nào
marxistas, que se dubruçaram contemporânea-
mente sobre o problema, acha que não. As se-
mentes do totalitarismo estariam na própria
obra instauradora do marxismo. Em seu auto-
biográfico Um belo domingo, Jorge Semprun viu
uma dessas sementes na célebre carta de Marx a
Joseph Weydemeier, na qual proclamou a neces-
sidade da ditadura do proletariado como forma
de governo na transição do capitalismo para o
comunismo. Duverger fixa-se na conhecida for-
mula de Engels, segundo a qual "o socialismo
tornou-se uma ciência que se tem agora de
elaborar em todos os detalhes".

Ora, raciocina ele, se o socialismo é uma
ciência, com seus axiomas, deve-se necessária-
mente concluir que os "seus partidários detém a
verdade e seus adversários jazem no erro". Mais
ainda , a partir de tal premissa é imperioso
admitir que "entre a verdade e a falsidade não há
pluralismo possível, nem debate, nem acerto,
nem compromisso", pois quem se crê dono da
verdade crê também que ela deve "substituir o
falso". E não foi com Marx e Engels que essa
cientifizaçào-sagração da politica levou ao na-
moro com o despotismo: a História está ai para
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Duverger: perguntas sobre uniu terceira via para o socialismo

recordar que Platão "tentou aconselhar os tira-
nos de Siracusa", que Ibn Khaldum fez o mesmo
com Tamerlào, os filósofos do século XVIII com
Catarina da Rüssia e Frederico da Prússia.

Mas a pergunta sobre a gênese interna do
dogmatismo-totalitarismo marxista é apenas a
primeira do livro de Duverger. A outra é quanto á
possibilidade do socialismo com democracia. Pa-
ra encaminhá-la, ele começa por analisar os
socialismos que já chegaram ao poder, e que no
seu entender são somente dois, Independente-
mente da variedades de nomes que tomem: o
totalitário e o reformista, distinguindo-se este
pelo fato de nào se propor a derrubar o capitalis-
mo, mas apenas forçá-lo a abrir mão de parte dos
seus interesses em favor dos trabalhadores. Ha-
veria entre os dois uma terceira via? Isto è, seria
possível construir um sistema economicamente
coletivista e politicamente pluralista?

Teoricamente, a primeira resposta positiva
a essa indagação foi dada há mais de 40 anos em
Capitalismo, socialismo e democracia, do aus-
tro-americano J.A. Schumpeter. Convencido de
que o desaparecimento do capitalismo é um fato
inevitável (e deplorável aos seus olhos de liberal
convicto), Schumpeter aplicou-se na criação de
um modelo socialista-pluralista. No que é segui-
do hoje, mais de 30 anos depois de sua morte e a
partir de perspectivas diferentes, pelos euroco-
munistas e pelos socialistas de tipo francês.

Sem parecer muito convencido da iminência
do falecimento do capitalismo, nem do completo
acerto de Schumpeter, nem da sinceridade dos
euroeomunistas, Duverger reconhece no ambien-
te das democracias ocidentais uma tendência
para a acentuação do igualitarismo. Nào a la-

menta e até a considera saudável, como algo que
serveria para contrabalançar "o nascimento das
multinacionais, a formação de um sistema de
moeda apátrida, a globalização da produção
tendente a colocar as decisões fora do alcance
dos cidadãos e a reduzir os governos ao papel de
auxiliares de uma divisão planetária de trabalho
fundamentalmente autoerática e plutocrática".

O 

problema é o de uma prática que ainda
não houve: é saber se o socialismo demo-
crático, uma vez no poder, manterá o

equilíbrio entre o coletivismo e a alternância,
que mais do que a variedade e o número de
partidos define o pluralismo. Um dos motivos
para a cautela de Duverger é a insistência do
terceiro socialismo em se proclamar científico (e
portanto dono da verdade) e em náo se libertar
de dois mitos herdados de suas longínquas raízes
cristãs: o da revolução e o da sociedade perfeita.

Revolução é ruptura global e abrupta, lem-
bra Duverger; como tal. tem de ser imposta, sem
consenso, através daquelas "intrusões de despo-
tismo" que Marx admitia na transição, "que
pode durar um século, ou até vários, transfor-
mando-se assim em escatologia". Quanto aos
projetos de sociedade perfeita, a Historia ja can-
sou de mostrar que qualquer um leva à camufla-
gem dos problemas reais e as justificações da
tirania". As utopias paradisíacas, diz Duverger,"
sào como os loteamentos para milionários, "onde
cada um dispõe de um terreno tâo grande que
praticamente não existe vizinho".

Em resumo: para deixar de ser utópico, o
socialismo ético deverá libertar-se dos seus apèn-
dices mitico-misticos. Conseguira?

NOVA, SIM.
MAS NÃO
SOCIALISTA
Quatro conferências sobre o mar-
xismo, de Paul M. Sweezy. Tradu-
çao de Wcltensir Dutra. Zahar Edi-
tores; 135 páginas, Cr$ I mil 100

AQUI, 

como em ou-
tros lugares, muitas
pessoas se terão

tornado de esquerda lendo
os livros de Paul M. Sweezy,
criador, ainda nos anos 30,
da escola marxista ameri-
cana. A partir de 1949, em
torno da Monthly review,
ele reuniu, entre outros, no-
mes hoje tão conhecidos co-
mo Leo Huberman (a tradu-
ção brasileira de sua obra
de vulgarização, A riqueza
do homem, anda pela 20"
edição), Paul Baran, Harry
Braverman, Harry Maga-
doff. Nesse meio século, as
convicções de Sweezy não
sofreram fraturas, exceto
quanto à URSS e seu "so-
cialismo real", que ele ago-
ra critica asperamente, co-
mo se pode ver no volume
em que enfeixou suas Qua-
tro conferências sobre o
marxismo.

As conferências foram
pronunciadas em Tóquio,
no fim de 1979. como parte
das comemorações do cen-
tenário da Universidade
Hosei. Nas três primeiras
Sweezy trata quase acade-
micamente das distinções
entre dialética e metafísica,
das contradições do capita-
lismo e da crise nas relações
entre o que hoje se chama
de centro e periferia, isto é,
países ricos e pobres. Na
ultima, candidamente inti-
tulada "O marxismo e o fu-
turo", ele interroga se as
sociedades criadas neste sé-
çulo por força de revoluções
inspiradas nas idéias de
Marx sáo socialistas. A res-
posta é um contundente
náo.

A teoria soviética a res-
peito do seu próprio tipo de
sociedade é considerada
por Sweezy "mistiflcadora"
no tocante a vários aspec-
tos. Em relação ao Estado,
por exemplo, "a única justi-
Reativa para chamá-lo de
Estado de todo o povo está
no fato de ser o proprietário
da maioria dos meios de
produção, atuando na teo-
ria jurídica na qualidade de
representante da sociedade
como um todo". Mas isso é
uma ficção, afirma o autor,
pois a maioria do povo "nào
tem qualquer controle, indi-
vidual ou coletivo, sobre a
utilização dos meios de pro-
dução. Em relação a essa

grande maioria, de fato, o
Estado age mais como
guardião ou policial do que
como representante ou
agente".

Para Sweezy. as socieda-
des de tipo soviético —
URSS, China, Cuba, Angola
etc. — devem, pois, ser cha-
madas de estatais, nunca
de socialistas. São, ade-
mais. nitidamente ciassis-
tas e "exploradoras no sen-
tido marxista", pois os que
fazem o trabalho "não con-
trolam o produto excéden-
te". Ànallsando-lhes a traje-
toria. Sweezy observa que a
racionalidade dos seus Es-
tados permite, no inicio,
"melhorias nas condições
de vida das massas, e estas
servem para legitimar a so-
ciedade e (em menores pro-
porções) as políticas impôs-
tas por sua classe domi-
nante".

Mas, prossegue o marxis-
ta americano, "esse proces-
so de legitimação tem limi-
tes bastante estreitos". A
monopolizaçào do poder"por uma pequena minoria
e os privilégios conseqüên-
tes (substanciais mesmo pe-
los padrões capitalistas)
exigem a imposição de um
regime autoritário e essen-
cialmente repressivo. (...)
Para suplementar a repres-
sào como meio de manter o
controle, a classe dominan-
te é cada vez mais forçada a
utilizar métodos (...) irracio-
nais, como o consumlsmo e
o estímulo e manipulação
da ambições e paixões na-
cionalistas".

Tratando-se de socieda-
des caracterizadas como"um fenômeno histórica-
mente novo" mas náo sócia-
listas, elas devem ser enca-
radas como transitórias —
não no sentido de transito
para o comunismo — e seu
futuro comporta um deste-
cho anunciado por Sweezy
no mesmo tom catastrófico
que o fundador do matéria-
lismo histórico usou para o
capitalismo em 1848:"Como o capitalismo,
também elas estão produ-
zlndo os seus covelros — em
essência o mesmo tipo de
seres humanos pobres e
aviltados que Marx e En-
gels viam nos operários de
sua época. No devido tem-
po, nao tenho dúvida, esses
operários se revoltarão, (...)
transformando-se por sua
vez de objetos em sujeitos
da Historia".
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mais falaria em Friedrich
Engels (1820-1895) se o seu único livro
fosse A origem da família, da proprie-

dade privada e do Estado, mera paráfrase Je
Lewis H. Morgan (1818-1881) e autores me-
nores, condimentada, aqui e ali, por algumas
pitadas de huinorismo germânico (trad. de
Leandro Konder, 8;' ed. Rio: Civilização
Brasileira, 1982). Mas, tendo formulado a
doutrina do materialismo dialético (sem,
aliás, jamais empregar a expressão), ele aca-
bou por ocupar, com respeito à filosofia
comunista, posição simétrica e comparável à
de Santo Tomas de Aquino com relação ao
pensamento católico; graças ã idéia, poste-
dormente erigida em dogma, de que o Mar-
xismo é unia ciência, seu nome foi oficialmen-
te ou editorialmente ligado ao de Marx pelo
traço de união consagrador (metáfora diacríti-
ca da simbiose em que ambos viveram, Marx
como parasita material de Engels, este como
parasita intelectual do primeiro). Mais tarde,
os nomes próprios foram institucionalmente
dissolvidos na formulação genérica de "mar-

xismo-lcninismo". quando o sistema filosófico
se converteu em sistema político, a que outios
hifens vieram juntar-se por aluvião e, por
aluvião, acidentalmente desligados: o "mar-

xismo-lcninismo" ampliou-se por algum tem-
po em "marxismo-leninismo-stalinismo",

reduzindo-se.. por imprevistas vicissituoes. à
identificação inicial, a qual. por sua \ez.
parece destinada a desaparecer por completo,
pelo menos se esses excitados espanhóis li/.e-
rem religião.

Reivindicando, embora, alguma contri-
buiçâu pessoal no que se refere a antigüidade
greco-romana, céltica e germânica. Engels
não so acentuou expressamente que estava

\

Wilson Martins

Traduções, etc. (I)
apenas parafraseando Morgan (o que, de
resto, a simples leitura tena revelado), mas,
ainda, que procurava resgatá-lo do suspeito
silêncio em que o mantinham os especialistas
britânicos. Seus trabalhos, nomeadamente no
que concerne às estruturas matrilineares da
família originária, escreve Engels, "tèm. 

para
a história primitiva, a mesma importância que
a teoria da evolução de Darwin para a biolo-
gia e a teoria da mais-valia. enunciada por
Marx. para a economia política" (p. 17). Os
editores brasileiros, além de apresentar A
origem da família como "um dos principais
trabalhos de Engels". o que já seria discutível,
afirmam-no "tâo fundamental paia a cultura
humana quanto a Teoria de Darwin ou mesmo
a Teoria da Mais Valia, de Marx" — assim
estendendo ao divulgador o conceito que ele
reservava ã obra original. Ora, sendo de
começo a fim um estudo de segunda mão e
claramente lacunoso, para nada dizer da sua
imprecisão história propriamente dita (não se
sabe a ordem em que se sucederam, se é que
se sucederam, as diversas estruturas de família
que menciona, nem se houve qualquer rela-
cionamento entre elas. nem se todas evolui-
ram ou se modificaram no mesmo sentido e
em épocas sucessivas ou concomitantes), é
bem evidente que esie livro só pode ler um
interesse puramente biobibliográfieo (afora o
valor de propaganda ideológica que lhe pare-
ce tei determinado a tradução).

Mas, a admitir que tenha a importância
científica que lhe atribuem os editores, sua
reedição exigiria um rigor intelectual aqui de
todo inexistente. Assim, por exemplo, indi-
cando o "título do original alemão", insinua-
se implicitamente que daí proveio o texto
brasileiro, o que de toda evidencia não ocor-
re. O tradutor deve ter utilizado algum texto
em inglês ou espanhol, conforme se verifica
por circunstancias de ordem editorial e singu-
Unidades de vocabulário. O "original alemão"
(consultei a edição de Stuttgart, 1918) não
apresenta subtítulos no interior dos capítulos,
o que acontece nas traduções em outras
línguas (como, digamos, a que foi tirada sem
nome de tradutor pelos International Publi-
shers na Biblioteca Marxista, vol. XXII) e,
claro está, na brasileira. Alem disso, alguns
falsos cognatos denunciam que o "original"
era, na verdade, uma tradução em espanhol
ou inglês. Um deles, é "atual" como corres-
pondente de "actual": "o uso atual desses
nomes constituía uma contradição" (p. 28).
Tratando-se da família primitiva, o uso não é
certamente "atual". Num momento de sarcas-
mo germânico, Engels afirma, segundo o
texto brasileiro, que 

"o melhor espelho destes
dois tipos de matrimônio Io católico e o
protestante) é a novçla: a novela francesa,
para a maneira católica: a novela alemã, paia
a protestante" (p. 7o). Estamos aqui em face
de duas incorreções simultâneas, ambas pro-

vando a existência de um "original" interme-
diário: em primeiro lugar, "novela" não tra-
duz "novel", nem "novela" (em espanhol),
assim como "atual" tampouco traduz "ac-

tual" Em segundo lugar. Engels, como é
óbvio, empregou a palavra própria de sua
língua para designai aquele gênero literário,
isto é, "Roman" ( "Der best Spiegel (...) ist
der Roman (...)". correspondente, claro está,
a romance em português. Em outra passagem,
ele usou uma palavra inglesa, escrevendo-a,
como é natural, entre aspas no texto alemão.
O mais curioso é que essas aspas ressurgiram
na tradução em inglês, onde eram desnecessá-
rias (o usual, nesses casos, é indicar que assim
estava no original) e também na brasileira: "A

gens sobrevive nas factions' ", ao que o
tradutor acrescenta esta glosa, pelo menos
discutível: "Corresponde à palavra turmas, no
Brasil" (p. 149). O que se lê no texto alemão
é: "... in den 'factions' lebt die Gens fort". e,
no inglês: "The gens also lives on in the
'factions' ".

BEM 

entendido, não haveria mal ne-
nhum em que o texto fosse retraJuzido
através de uma segunda língua, mais

acessível, mas a probidade intelectual e os
costumes aceitos em matéria de edição exigi-
riam. não apenas que isso fosse taxativamente
declarado (evitando-se, ao mesmo tempo, a

J ~\

ambígua referência ao "original alemão"),
mas, ainda, que se especificasse qual deles o
tradutor utilizou, Não foi, com certeza, o dos
International Publishers, aliás anônimo, como
ficou dito, porque este não inclui as numero-
sas N. da R. (nota da redação) que 

"enrique-
cem" o texto brasileiro, sem que se saiba que"redação" é essa. A maior parte delas consis-
te em fornecer os títulos ingleses das obras
referidas pelo autor, mas algumas outras se-
riam desnecessárias e outras tantas indiscuti-
velmente errôneas. Assim, por exemplo, não
parece indispensável explicar ao leitor de
Engels o que eram as satumais, da mesma
forma por que o tradutor brasileiro poder-se-
ia ter poupado ao trabalho de esclarecer que a
narceja é uma "ave 

peinalla cios tampos" (p,
93). Outras ,V. da R. indu/.em a erro, como,
por exemplo, ensinar que o Código de Napo-
leão é o "código das leis burguesas elabora-
das, sob Napoleão I. em 1804, a partir do
Code Civil da Grande Revolução Francesa"
<sic.'). ou que 

"espartanos" efam uma "cias-
se" dos cidadãos de Espada. E, bem entendi-
do, quando Engels se refere ao "droit de
1'homme" e ao "droit de Ia femme" no
matrimônio, pode-se aceitar que tais expres-
soes sejam traduzidas para beneficio do leitor
ignaro, mas é evidente despropósito acrescen-
lar que 

"droit de 1'homme" e "também direito
da humanidade". Acontece que náo é, a
diferença semântica estando enire o singular,
empregado por Eyigels, e o plural, que a
segunda acepção exigiria

k^^L- u texto propriamente dito. sobie o
qual os especialistas se mostram bem menos
ingenuamente entusiásticos que os editores
brasileiros.
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Considerações sobre o governo do Polônia i
sua reforma projetada, de Jeon-Jacques Rous-
seau. Tradução de tuiz Roberto Salinos Fortes.
Editora Brosiliense; 213 páginas, Cr$ 1 mil 350.

ENTRE 

a Polônia da segunda
metade do século XVIII e a des-
ta segunda metade do século

XX há apenas uma semelhança real-
mente crucial: a precariedade da sua
independência política. O general Jaru-
zelski náo pode tomar nenhuma grande
decisão sem prévia consulta ao secreta-
rio-geral do PCUS Yuri Andropov, da
mesma forma que o Rei Stanislas não
podia dar um passo mais largo sem
ouvir a Rainha Catarina da Rússia.

Fora de dúvida, será por causa desse
pormenor — uma constante na trágica
história daquele pais do Leste europeu
— que muitos leitores de hoje se senti-
rão motivados a ver o que diz uma obra
escrita em 1772, cujo manuscrito foi
durante muito tempo considerado per-
dido: as Considerações sobre o governo
da Polônia c sua reforma projetada, do
filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778).

Mas, se a simetria da situação exter-
na da Polônia ontem e hoje é bastante
para despertar a curiosidade pelo texto
de Rousseau, a diversidade do seu qua-
dro interno obrigará o leitor a procurar
outra razão para prosseguir no exame
do texto. Ele a encontrará na constata-
çào de que as Considerações sào um
exemplo — ainda válido — fle como
conciliar a grande teoria com a necessi-
dade de agir sobre uma realidade pouco
propícia às ambiciosas arquiteturas
constitucionais.

No terceiro quartel do século XVIII
a Polônia era na prática um protetorado
da Rússia, com um rei que nào passava
de titere do poderoso império vizinho.
Contra o domínio russo ergueu-se, en-
tào, uma parte da nobreza do pais,
despertando imediatamente um apai-
xonado interesse da intelectualidade da
Europa Ocidental. Na França, o centro
do mundo, os filósofos dividiram-se.
Uma parte, com Voltaire à frente, apoia-
va a intervenção russa. Outra, liderada
por Rousseau, tomou o partido dos in-
surre tos.

Rousseau foi então procurado pelo
representante dos revolucionários em
Paris. Ao já famoso autor de O contrato
social, eles pediam conselhos sobre co-
mo reorganizar o país após a esperada
vitória do levante. O filósofo pôs màos à
obra e alguns meses mais tarde entre-
gou ao Conde Wielorski as suas Consi-
iterações. As sugestões ali contidas não
puderam, infelizmente, ser postas em
prática, Com o malogro dos confedera-
dos aconteceu o pior: o país foi dividido
entre a Rússia, a Prússia e a Áustria.

O próprio original das Considera-
ções desapareceu na poeira do desastre
e assim permaneceu até começos do
presente século, quando foi encontrado
em um arquivo da Polônia e incorpora-
do às obras completas de Rousseau.

_.(.

A ARTE DO
POSSÍVEL

De como o radical Rousseau
deu lições de moderação

aos revolucionários poloneses
do século XVlll
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Jeaii-Jacqiies Rousseau: do radicalismo
teórico do Contrato à moderação realista «las

Considerações
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MUITA MEMÓRIA,
POUCA FANTASIA

Em "Lucas", Cortázar abre o portão
do labirinto e dá férias ao fantástico

Juntamente com o projeto de constitui
ção para a Córsega. e um dos poucos
trabalhos em que o pensador lida com a
política no plano do concreto e o ultimo
do gênero a sair de sua pena.

As propostas que Rousseau faz aos
revolucionários sao surpreenclentemen-
te moderadas e limitadas, como observa
Luiz Roberto Salinas Fortes, autor cies-
ta nova traduçào das Considerações,
editadas juntamente com o texto fran-
cês. "Quando se esperava", escreve ele
na introdução, "à luz do lgualitarismo
republicano do Contrato, o mesmo radi-
calismo, Rousseau propõe apenas algu-
mas tímidas transformações para uma
constituição monárquica que exclui na
participação da soberania os burgueses
e os camponeses, ou seja, a maioria da
população."

Na verdade. Rousseau náo abdicava
das suas idéias expostas no Contrato.
que alias estava sempre a recordar. Mas
também nào perdia de vista que o seu
objetivo, naquelas circunstâncias, nao
era a criaçáo de uma sociedade ideal e
sim a modificação de alguns dispositi-
vos institucionais que paralisavam a
vida política polonesa, tornando-a anàr-
quica e por isso vulnerável à interven-
çào estrangeira, que entào, como agora,
se dava a pretexto de restabelecer ou
manter a ordem.

Daí ele Insistir em detalhes que, à
distância, parecem de somenos impor-
tància. E este o caso do direito de veto
que todo nobre tinha no legislativo.
Objetivamente, essa insistência tinha
razão de ser. Pois se o direito de vetar
fosse eliminado ou pelo menos atenua-
do, uma legislação dé âmbito nacional
ganharia seu curso, a fragmentação de
poder diminuiria e os milhares de se-
nhores feudais que dominavam o pais
poderiam finalmente unir-se em torno
do essencial: a independência ria naçáo.

Mas como entender que o radical-
mente democrático Rousseau subscre-
vesse um projeto constitucional com a
ausência do povo? Simplesmente por
saber que a nobreza náo admitiria de
uma hora para out ra a participação dos
dois outros segmentos da população. E
como naquele momento nenhum pro-
gresso social poderia ser alcançado sem
o restabelecimento da independência
nacional, o básico era unir os nobres em
torno de tal objetivo imediato. Se isso
fosse alcançado, estaria aberto o cami-
nho para novas e mais amplas reformas.

Mesmo assim, astutamente, Rous-
seau deixou em seu projeto constitucio-
nal uma pequena brecha a democratiza-
çâo. Sugeriu aos nobres a criaçáo de um
comitê que. periodicamente, deveria
reunir-se para. caso por caso, promover
burgueses e camponeses ao status da
soberania. Paternalismo ingênuo? Náo.
maneira realista de dar a volta por cima
de uma realidade escassamente per-
meável á mudança. Compreensão dá
política como a arte do possível. Lição
de sabedoria mineira, avanl Ia lettre,
para épocas de gradua lismo e triòde-
ração.

Arquivo

Um tal fucas, dr? Júlio Cortázar. Tradução de Remy Gorga,
filho. Editora Nova Fronteira; 157 paginas, CrS 1 mil 100.

66E STRANHAS presenças". Foi assim
que Davi Arrigucci Jr intitulou seu
breve mas exemplar ensaio sobre

Bestiário. o primeiro livro de contos de Júlio
Cortázar. Diante dos textos deste recente Um tal
Lucas — escrito quase 30 anos, um Final de jogo,
uma Rayuela e algumas Histórias de cronópios e
famas depois — será necessário alterar os ter-
mos. O que o leitor de Cortázar terá para estra-
nhar agora será justamente a ausência daquelas
estranhas presenças, cuja dinâmica de invasão
da realidade Arrigucci descreveu com precisão e
originalidade, descartando os clichês táo co-
muns na crítica brasileira à obra do romancista
argentino.

Em váo se procurará nas páginas de Um tal
Lucas vestígios daqueles seres — às vezes até de
aparência familiar, mas de caráter subvertido —
que manhosamente váo se instalando no cotidia-
no das pessoas, expulsando-as pouco a pouco da
rotina, para finalmente forçar a sua instalação
em outra realidade. Uma realidade que, a despei-
to de permanecer exteriormente convencional, e
diversa pela sua lógica tortuosa. Em váo se
buscará, aqui, sinais daqueles labirintos kafkia-
nos habitados por espécimes zoológicos saídos
do mundo de Borges. Há. sim, narrativas cons-
truidas como sucessão de quiproquos ("Lucas,
suas compras", por exemploi. mas cujas premis-
sas nao permitem um desenvolvimento em dire-
ção ao absurdo.

Bestas f labirintos saíram em vilegiatura
quando Cortázar se sentou nara escrever os
textos de Um tal Lucas. Nào deixou por isso de
ser Cortázar. e claro, mas é evidente que. neste
caso, traballou muito mais co.q os materiais da
memória do que com os da faiitasia. Oiganizan-
do em dois grandes painéis _s anotações frag-
mentârias á<- Lucas r.obre si i lesmo — entre os
quais encaixou um imermezzo mais imi essoal —
acabou por aar ao leitor uma autobiografia caoti-
ca do seu alier ego.

Tendo predominado nelas a memória, as
anotações de Lucas, ao contrario do que e co-
mum nas narrativas de Cortázar. apresentam-se
quase imunes ao fantástico, às ambigüidades,
aos embaraihamentos de espaço e tempo, aos
cortes que de repente abrem a possibilidade de
novas e novas interpretações. So aqui e ali o
leitor se depara com uma construção circular; so
em um momento ou outro a sensação de estreita-
monto ique em Cortázar leva à "segunda realida-
de") tangencia o protagonista — como em "Lu-
cas. seus hospitais II" —. mas logo ele e devolvi-
do a largueza da realidade partilhada por todos.

Para quem o leia com atenção, este e um
Cortázar estranhamente próximo do realismo
sem adjetivos. So o seu estilo enganador nao
deixara perceber que em muitas ocasiões ele esta
6implt.si.iun.- i'j_aido n, _....„•_ de psicologia

humana, como nas quatro linhas de "Amor
77":"E depois de fazer tudo o que fazem, levan-
tam-se. tomam banho, cobrem-se de talco, pen-
teiam-se, vestem-se, e assim progressivamente
vão voltando a ser o que não são". Ou então
cristalizando em curtas fábulas suas observações
de problemas sociais. Como "Um pequeno parai-
so", na qual um ditador garante a tranqüilidade
do seu poder viciando a população do pais no
consumo de uma droga: ou "Novidades nos servi-
ços públicos", onde se noticia a criação de um
vagão-restaurante no metrô, destinado exclusi-
vãmente a milionários à cata de sensações dife-
rentes.

Na verdade, as bestas náo estáo de todo
ausentes do livro. O seu papel é que, pelo menos
provisoriamente, deixou de ser o mesmo. Elas
não valem por si, náo sào corporificaçòes de
éstranhezas. Cortázar utiliza-as agora apenas
como elementos de linguagem, como simples
materiais para a construção de imagens. Por
exemplo: no texto de abertura, as hidras cujas
cabeças Lucas tenta cortar náo passam de meta-
foras dos hábitos que se instalam e com a idade
tendem a enraizar-se; e em "Lucas, suas longas
caminhadas", os caracóis só servem para o me-
morialista sugerir que, com o tempo, o amor vai-
se tornando menos ansioso — se no inicio ele
tinha a sensação de que a amada estava a anos-
luz de distância, agora pensa que a separação se
mede em anos-caracóis.

Em compensação, esse Lucas-Cortázar em
que os anos parecem ter atenuado a angustia e
até mesmo baixado um pouco a labareda da
fantasia, esta mais atento do que nunca ao
ridículo e ao grotesco da existência. Sabedoria
de velho contador de histórias, certamente. En-
tre melancólico e mordaz. ele vai lançando ao
papel recordações nào só de acontecimentos
reveladores do lado risível da vida em geral, mas
também das i uas próprias atitudes em relação a
noções como a de patriotismo, o que permite ao
leitor situar a sua juventude em uma Argentina
fotográfica e precisamente datada.

Onde. porém, o Cortázar de Cm tal Lucas e o
mesmo de sempre — onde nâo e memorialista,
embora nao >pja também um fantasista — e em
sua preocupação com a linguagem. No capitulo
dedicado às discussões partidárias de Lucas (isto
e. aos seus confrontos com as patrulhas estético-
Ideológicas), Cortázar reitera explicitamente a
sua concepção de que. na literatura, "a língua-
gem é um meio. como sempre, mas esse meio e
mais que melo. e no minimo três quartos".

De maneira igualmente explítica — e lúdica
Lucas-Cortázar volta varias vezes a questão.

Em uma página, faz o leitor rir parodiando a
linguagem borboleteante dos conferencistas. Em
outra, intitulada "Texturologias", ele se diverte

sem deixar de ser denunciador da mistificação
recriando os sambas-de-crioulo-doido nasci-

dos da linguagem de uma certa critica, na qual o
hermetismo costuma ser apenas uma "estranha
presença" atras cia qual so ausências ha. IM.P.)

Cortázar: mais meinoràlistã, menos fantasista

Texturolomas
Duas passagens de "Texturologias", nas

quais Cortázar se diverte parodiando dois tipos de
critica que considera igualmente detestáveis:

1"Com 

uma frivolidacle que náo disfarça
suas verdadeiras intenções ideológicas,
Nancy Douglas leva a fundo o tema mais
conservador e reacionário da critica, pre-tendendo frear o avanço da literatura contempo-

rânea em nome de uma suposta "fecundidade do
passado". O que tantas vezes se censurou injusta-
mente nas letras soviéticas, torna-se agora um
dogma dentro do campo capitalista. Nâo e justo,então, talar de fhvolidade?"

2 

"Admiravel trabalho heurístico o de Gera-
rd Departiable. que vale bem classificar cie
estruturotôgico por. sua dupla riqueza ur-
semiótica e seu rigor conjuntural em um

campo tão propicio ao mero epifonema. Deixarei
que um poeta resuma premonitoriamente essas
conquistas textologicas que anunciam ja a para-'metainfraentica do futuro. Em seu magistral livro
Jarabe de pato. José Lobizon diz ao final cie um
extenso poema: "Coisa uma é ser pato pelas
plumas. coisa outra ser as plumas desde o pato".
Acrescentar o que a esta deslumbrante absolutl-
zaçao do contingente?"

De l'm tal Lucas
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EMPINADOR
DE PAPAGAIO,
COM ORGULHO
E EMOÇÃO
PUBLICADO 

por um banco, um livro
intitulado Anotações sobre a arle e a
ciência de empiuar papagaios sugere

inevitavelmente, nestes tempos de vacas
magras, um guia prático de como conseguir
empréstimos e fazer a dívida rolar; Nao è.
Embora sejam de papel, e não de carne e
penas, os papagaios a que se refere o autor, o
poeta Thiago de Mello, sáo aqueles que as
crianças — e os adultos, na triste impossibili-
dade de ter acesso aos outros -- fazem subir c
evoluir no ar, leves, sensuais e multicolo-
ridos.

Existente por enquanto apenas em edi-
ção de luxo, fora rio comercio, patrocinada
pelo Banco do Estado do Amazonas (96
páginas, fotos e desenhos de vários autores).
Anotações será lançado cm edição comercial
no próximo mès de maio pela Civilização
Brasileira. Dada a ausência do assunto na
bibliografia brasileira, será um livro destina
do a interessar os estudiosos da cultura
popular. E sendo obra escrita em linguagem
poética, a despeito do que contém de ciência,
será um livro para os que gostam da poesia
de Thiago de Mello.

As melhores fontes bibliográficas, segun-
do informa o autor, indicam que esse brin-
quedo ique, por sutis razões semânticas, ele
prefere seja considerado como uma brinca-
deira, jogo individual com caráter de compe-
tiçâo) é originário do Extremo Oriente, mais
provavelmente da China. Que Marco Polo
trouxe-o para o Ocidente, e quando, náo se
sabe. O certo, porem, é que, como o maçar-
rao e outras amenidades, deu a volta ao
mundo e encontrou nos céus claros e brisas
suaves do Norte-Nordeste brasileiro um meio
que, há gerações, propiciou a sua pratica por
um número sempre elevado de amadores.

Por ser uma tradição ainda intacta na
vida de cidades brasileiras como Manaus,
apesar das redes elétricas e dos edifícios
cada vez mais altos, Thiago de Mello pode
dispensar-se de pesquisas mais extensas so-
bre a trajetória e as transformações por que
passou o brinquedo — perdão, a brincadeira
—. baseando-se fundamentalmente em sua
própria experiência de empinador — perdão
novamente, de botador ou levantador — de
papagaios. Como, aliás, proclama com orgu-
lho desde os títulos da folha de rosto, artisti-
camente dispostos na forma do próprio obje-
to de que se ocupa o livro.

Com alguma minúcia. Thiago de Mello
informa sobre as designações do papagaio-
pipa, arraia, califa, pandorga, quadrado, co-
meta, coruja e enrica sao alguns dos nomes
pelos quais e conhecido no Brasil — e disser-
ta acerca dos formatos, componentes, mate-
riais usados em seu fabrico, os segredos de
erguê-lo, faze-lo bailar e até duèlar com ou-
tros no céu. E, como seria de esperar de um
poeta, náo esquece de mencionar a sua pre-
sença na poesia brasileira (principalmente a
amazonense), bem como na arte de gente
como Portinari, Volpi, Di Cavalcanti, o espa-
nhol Francisco Goya e ate os severamente
germânicos estetas da Bauhaus.

Os folclòristas mais exigentes notarão a
ausência de uma bibliografia; e os aíicciona-
dos nascidos em outras latitudes serão ten-
tados a sorrir ironicamente do desbragado
bairrismo de Thiago de Mello, que nâo vacila
em afirmar que em lugar nenhum do mundo
encontrou "empinadores tao capazes, tão
senhores do seu oficio, quanto os grandes de
Manaus".

V, I

tende
Chevette,
compra

caminhonete,
troca porCorvette.

Para vender, comprar ou trocar
qualquer veículo, é só falar com
284-3737. ^^^^0 telefone dos CJmT.«otLJClassificados /flW/J/^
Jornal do Brasil. %f
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Rio de Janeiro — Sábado, 19 de fevereiro de 1983

PRESENTES ORIGINAIS
PARA OS NATIVOS DE PEIXES

Patrícia Mayer

DAR 

um objeto em
forma de peixe para
um pisciano, pes-
soas que nasceram
no signo que come-

ça amanhã e vai até o dia 20 de
março, é uma idéia original,
bem-humorada e prática. As lo-
jas cariocas, especializadas em
presentes decorativos, utensí-
lios domésticos, artesanato ou
mesmo roupa de cama e toa-
lhas, estào repletas de produtos
ornamentados por peixes e a
variedade de preços, materiais
e utilização desses peixes de|
mentira nào vai deixar nin-
guém em dúvida na hora de
escolher o presente de aniversá-
rio do parente ou amigo que faz
anos nos próximos 30 dias.

Esse motivo marinho não é
tão requisitado quanto gatos
(muita gente, além de gostar do
animal, acha-o engraçadinho
para enfeite) ou cavalos (cuja
figura faz o gênero sofisticado),
segundo alguns vendedores de
lojas de presentes. Mas quem
procura peixe, faz questão de
peixe e nào leva nada como
substituto, segundo Elma Mel-
lo, gerente da Pifs Pad. Lá, por
exemplo, o animal é inspiração
para os objetos mais variados:
luminária (de bambu), a vanta-
jado objeto de barro (criação de
Thiago, de Tracunhaém), enfei-
tes de madrepérola ou de piás-
tico colorido (para pendurar na
varanda ou servir de biruta on-
de venta muito). Na Casa Moi-
sés, um cardume de listras ver-
des e azuis enfeita uma simpáti-
ca roupa de cama de algodão
azul-marinho. Os preços sào
Cr$ 16 mil 500 a de solteiro e Cr$
18 mil 900 a de casal. Sempre
bem recebidos são os utensílios
enfeitados, especiais para ser-
vir peixes ou outros frutos do
mar. Cada loja de presente tem
sua versão: na Vivara é um pra-
to de vidro refrátário ou uma
bandeja de prata Sheffield, am-
bos em formato de peixe; na
Marina Lima são peixinhos de
cerâmica branca para descar-
tar postas ou espinhas na mesa
onde peixe é o prato principal;
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O descanso de prato de aço (CrS 2 mil 80 na Imagem Coordenada) é um
presente funcional e sugestivo para o nativo de peixes

na RacheL, peixes azuis-
marinhos estampam um con-
junto completo de louça para
mesa, do prato de pão à traves-
sa grande de servir. Cachepots,
toalhas de praia, brinquedos,
almofadas, a lista de opções
não tem limite.

Peixinhos como presente,
entretanto, não precisam ser
sempre inanlmados. Fazem su-

cesso também os de verdade,
em aquários, hobby que está
em voga (nos últimos meses,
exposições de aquários de água
doce e salgada têm rodado os
shopping centers cariocas e,
atualmente, há uma delas no
BarraShopping e outra no Rio-
Sul). Mas é importante checar
se o pisciano nâo é supersticio-
so, antes de dar o presente. Na

loja Movimento de Peixe, em
Ipanema, estão expostos 60
aquários de água doce e salga-
da, com preços que variam de
Cr$ 13 mil 250 a Cr$ 63 mil 450
os de água doce (de 30 cm a 70
cm, completos com bomba, lu-
minaria, filtro, decoração, pe-
dras, mas sem peixes, que
custam de Cr$ 500 a Cr$ 1 mil e

sáo de gêneros variados: japo-
nês, carpa, telescópio, neon,
etc.) e por volta de Cr$ 80 mil os
de água salgada (incluindo fil-
tro biológico, decoração, casca-
lho, luminárias e pedras, com
peixes, estrelas do mar, ouriços,
cavalos marinhos e outros co-
brados à parte).

Tanto os de água doce quan-
to os de salgada são preparados

sob encomenda e. na hora de
decidir, José Martins, da Mania
de Peixe (atualmente com
aquários em exposição no Rio-
Sul) aconselha que se conside-
rem os cuidados necessários
para cada tipo. Nos de água
salgada, por exemplo, a troca
de agua não é tão constante
(dura até dois anos sem preci-
sar trocar), os peixes sào exoti-
cos, e mais coloridos, mas ne-
cessita filtro biológico e náo
aceita vegetação. Os de agua

oce podem receber vegetação
decorativa, maior numero de
peixes e a troca de agua neces-
sita ser feita com freqüência.
Para Carlos Araújo, especialis-
ta em aquários de água salga-
da, da Mania de Peixe, a procu-
ra de aquários é tanta ultima-
mente que está sendo dificil co-
brir a demanda. "Vai além da
mania, virou hobby de bom
gosto," diz ele.

Para os piscianos, mais um
presente: as previsões astroló-
gicas para 83, feitas pelo astro-
logo Francesco Waldner. da re-
vista francesa EHe, horóscopo
que tem reputação de dar sem-
pre certo. Segundo ele, sorte e
energia não faltarão ao piscia-
no. Seus objetivos serào defini-
dos com precisão e levarão o
nativo do signo adiante com
ardor. Seráo mais abertos, mais
desenvoltos, espertos, porem
cé ticos."

ENDEREÇOS
Muwum Garcia D'Ávila. 102/108
Pit'i Pad: Av. das Américas, 13091
Polen Shopping Center da Gávea, lo)a
213
Cata Veneza Rio Sul, Barra Shopping,
loia 218-F; Praça Saens Peha. 9; Rua do
Ouvidor, 134; Gaviào Peixoto, 78. Niterói
Imagem Coordenada Rio-Sui. loja B-
25. 2o piso
Vivara: Prudente de Morais. 1102
Rachai: Rio-Sul, loja 201; Praça Saens
Pena, 45 e outros endereços na Cidade.
Marina Lima: Alm. Guillobel. 47. Fonte
da Saudade
La Jardin' Visconde de Pirajá, 235-A
Gallery: Rua Visconde de Pirajá, 595. gr.
907. Tel. 259-4997 (O endereço é do
Showroom. A loia só vende atacado
para outras lojas)
Mania de Peixe Rua Barata Ribeiro. 370
e Estrada Velha da Pavuna. 4 576
Movimento de Peixe Rua Visconde de
Pirajá. 595, loia 112
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t.; A toalha de praia, de desenho original, custa CrS 1
V; mil 565 na Casa Veneza
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De resina, o
porta-livros em
forma de peixe é uma
sugestão decorativa
para sua estante (peça
da Gallery para a
Marina Lima. CrS 2
mil 500)

Serviço de louça
completo, especial

para o dia em que o
cardápio é peixe. Os

preços variam de CrS
375 o prato de

sobremesa individual
a CrS 1 mil 600 a

travessa retangular.
Na Rach
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No Japão, as carpas de
pano são colocadas nos

jardins no Dia das Crianças
para que os meninos da

casa cresçam fortes e
corajosos como estes peixes

que sobem o rio contra a
corrente. Aqui as carpas de

náilon servem de enfeite e
de biruta, oscilando com o

vento (a Cr$ 4 mil 500 cada
na PiCs Pad).
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Fotos de Ricardo leoni

O peixe de barro criado por
Thiago de Tracunhaém, ideal
para a decoração de jardins,
varandas e salas rústicas, é uma
das atrações da Pit's Pad. Custa
CrS 30 mil

O prato»
refratário vai|||

direto do
congelador ao
forno e depois

à mesa,!
servindo com

bom gosto
peixes e frutos
do mar (CrS f

mil 400 n
Vivara)
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O quebra-cabeça de madeira colorida é uma
criação da designer Noga Sirotsky para a
Pólen (Cr$ 6 mil)
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Mesmo fossilizados, os peixinhos fazem sucesso, em
caixinhas de metal dourado feitas à mão e forradas de
couro por dentro. Os preços variam de CrS 26 mil a
CrS 48 mil. Da Galery para a I^e Jardin
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Presente de preço acessível,
o pano de prato corri
desenho de vários tipos de
peixes custa CrS 30(1 na
Casa Veneza

0 peixe de bambu (CrS 15
mil na Pits Pad) é peça de
artesanato do Rio Grande
do Sul e serve de enfeite e
luminária

Peixe é motivo
comum em

objetos chineses
como este

cachepot antigo
de porcelana

azul e branca
da Museum
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PATINS SEMPRE NOVOS
PARA 

retirar ferrugem de
seu par de patins, esfre-

gue neles uma mistura de sal e
querosene. Se nâo sair. passe
então uma lixa fina m° Oi. Se a
ferrugem for nos parafusos,
use giz pulverizado. Depois de
usa-los. não se esqueça de en-

xugá-los bem. Ficarão sempre
novos. Para guarda-los por ai-
guris dias. unte-os bem com
óleo. Mas se for deixar de usa-
los por longo tempo, passe en-
tão uma camada de vaselina e
enrole-os num pano e depois
num plástico.

CUIDE BEM
DE SUAS JÓIAS
Brilhantes — Recuperam o bri-
lho e o espiendor quando deixados
de molho em aieool por alguns minu-
tos e polidos, depois de secos, com
algodão. Outras sugestões sao esfre-
gar o brilhante com pasta de dentes
Phillips ou com gim, deixando secar
ao ar livre e polindo com algodão.

Coral — Esfregue de leve um algo-
dão embebido numa mistura de es-
sència de terebmtina ti colher de

sopa i e óleo de amêndoas i três colhe-
res de sopai. Enxugue com papel de
seda e. no dia seguinte, dè polimento
com um pedaço de camurça.
Azeviche — Limpe com miolo de
pão e passe depois um paninho seco.

Esmeraldas,rubis e sátiras — La-
ve com água e sabão ou saponaceo
fino e deixe secar ao ar livre. Em
seguida, esfregue suavemente as es-
meraldas e passe um pedaço de pele
de gamo nas outras duas. Para saber
se estas pedras são falsas, toque-as
com a língua. Se forem legitimas
você sentira imediatamente uma
sensação de frio.

COMO LAVAR
TECIDOS FUSOS

Sedas — Naturais ou artificiais, de-
vem ser lavadas com cuidado. Se
forem coloridas, coloque um pouco
de vinagre na última água de enxa-
guar e deixe secar a sombra. Nas de
cor firme, acrescente duas colheri-
nhas de açticar ã última água. Enro-
le a peça numa toalha limpa e passe
a ferro ainda úmida.
Cetim branco - Para retirar man-
chás, polvilhe imediatamente o lu-
gar com bastante farinha de trigo,
batendo de leve para retirar o exces
so. Cubra outra vez com bastante
farinha limpa e deixe assjm por vã-
rias horas. Depois passe uma escova
macia. Este tecido ficará como novo
se enxaguado com uma solução de
água borieada.
Cetim preto - Se manchar, polvi-
lhe com sal o loca! e por cima colo-
que rodelas de batata crua. deixan-
do ficar por algumas horas. Para que
este tecido fique como novo, aplique
sobre ele com uma esponja a mistú-
ra de uma xícara (de châi preto e
uma colher ide café) de amoníaco.
Depois, basta passar a ferro pelo
avesso, forrando-o com ura pano
úmido.
Crepom— Exponha o tecido sem
esticar ao vapor de água fervente
para que recupere a forma.
Musselina- Depois de lavada,
mergulhe por cinco minutos em
água de arroz.
Organdi - Quando nào quiser
usar goma. coloque na ultima água
de enxaguar uma colher de sopa
bem cheia de sal. O organdi ficara
bem durinho ao passar como se ti-
vesse sido engomado. Se preterir,
use na ultima água de enxaguar
uma colherinha de maisena.

PEIXES MAIS
SABOROSOS

Em filé — Ficarão deliciosos depois de fritos
se, antes de temperá-los, você deixa-los de
molho no leite por alguns minutos.
Em postas cozidas — Coloque um pouco de
vinagre na água em que for cozinhar o peixe
para que fique branquinho e nao quebre. O fogo
deve estar sempre brando.
Assado — Para que não grude na assadeira,
ponha sob ele uma folha de bananeira ou de
papei alumínio.
Conservação — Limpe o peixe assim que com-
prá-lo e guarde-o no congelador. Uma vez des-
congelado, deve ser consumido logo.
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Cartas
TIVE 

problemas com
um vazamento no ba-

nheiro, com duas peças de
mármore sob o box de alu-
minio... — Antônio Borges,
Rio de Janeiro — Sua ex-
tensa carta demonstra
bem os grandes problemas
que o senhor tem enfrenta-
do nas diversas constru-
ções dentro de sua casa.
Mas, como todos sao pro-
blemas técnicos, é aconse-
lhavel ouvir a opinião de
um profissional para evitar
males e gastos ainda
maiores.

TENHO 
duas garrafas

térmicas que, por esta-
rem guardadas ha muito
tempo, apresentam uin
odor desagradável que não
consegui eliminar. — Clau-
dia S. Âmarante, S. Paulo.
— Experimente lavá-la
com borra de café e verá o
resultado.

PODERIA 
me dar uma

solução caseira para
limpar os metais dourados
do banheiro, ja que os pro-
dutos de supermercado es-
tao muito caros? — Silvia
Helena Gonçalves. Guará-
pari. — Para a limpeza dia-
ria basta esfregar muito
bem com bom-bril e sabão
de coco. Náo enxugue. Pa-
ra ficarem mais bonitos,
depois de secos esfregue
uma fianeia ou um pedaço
de papel higiênico fir.inho.

TENHO 
uma poitroru-

nha estofada de fazen-

da que está um pouco des-
botada mas nao quero tro-
car o tecido agora, pois
pretendo no meio do ano
mudar a decoração da sa-
!a. Teria algum jeito de
melhorar a aparência sem
ter que gastar muito? —
Tereza Cristina Carneiro
da Cruz. Brasília. — Faça a
seguinte mistura —¦ duas
colheres de sopa de amo-
nlaco. duas de vinagre t
um litro de aeua morna —
esfregue-a com uma esco-
va em toda a poltrona, dei-
xando secar normalmente.
Ficará como nova.

MUDEI 
há pouco tem-

po para esta casa e já
estou com dois problemas
nos mármores para p,$
quais peço sua ajuda: 11 na
limpeza do piso de marmo-
re da entrada ficou uma
mancha de queimado com
ácido: 2» e na mesa de mar-
more da cozinha, onde es-
fregou limào. em vez de
limpar ficou uma mancha
esbranquiçada. — Gisela
Morais Kopk. Rio de Ja-
neiro. — A mancha do piso
vai custar um pouco a sair.
Aplique sobre ela. durante
vários dias. um pouco Üe
querosene. Mao use mais
limáo para a limpeza de
mármores Embora a man-
cha da mesa seja rebelde.
você conseguira tira-la es-
fregando azeite doce com
um pano macio
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Para aproveitar melhor o
espaço, evitando que a.»

crianças molhassem a casa
Ioda sempre que

transitassem da piscina
para a sala, a posição dos

cômodos foi invertida. A
sala passou a ocupar o

espaço onde antes ficavam
>^ a copa e um quarto
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CASA GRANDE E MALDIVIDIDA
Invertendo a disposição de alguns cômodos,

passando a entrada para o que antes eram
os fundos, surgiu uma ampla sala, de

frente para a piscina, ocupando p espaço
anterior de tim quarto e da copa

A 

soluçáo para aprovei-
tar melhor o espaço
desperdiçado na casa
de Isa Lúcia Medeiros,
na Ilha do Governa-

dor, foi inverter a disposição de
alguns cômodos, passando a entra-
da para o que antes eram os fundos
da construção. A sala dá agora fren-
te para a piscina, ocupando o espa-
ço anterior de um quarto e da copa.
Na velha sala e na antiga varanda
dianteira foram construídos dois

banheiros sociais, dois quartos e
uma pequena varanda.

Com estas modificações, a casa
ganhou mais um quarto — passou a
ter três em vez de dois — abrigando
com mais conforto o casal e seus
três filhos. Tem também trés ba-
nheiros — sendo um de serviço,
para quem usa a piscina — em
lugar de apenas um, como antes da
reforma,

Na nova varanda dianteira, com
trés metros de largura, foi construí-
do um deck de madeira (Maçaran-

duba) e um bar de alvenaria com
tampo no mesmo material do deck.
Os móveis escolhidos foram duas
espreguiçadeiras (chaises longuesi
e uma mesa de jardim.

A sala, de dois ambientes, e o
longo corredor tèm piso em lajota.
Na sala de estar foram colocados
dois sofás — um de trés e outro de
dois lugares — com a mesma es-
tamparia nas cores verde e branco,
em composição invertida (como
uma foto e seu negativo). Se o clien-
te preferir, pode escolher um tecido
quadriculado de branco e verde e

outro de verde e branco. Comple-
tando este ambiente, um tapete de
sisal bege e duas mesinhas, uma de
centro e outra de canto. Na sala de
jantar, a mesa retangular de seis
lugares tem cadeiras com almofa-
das na cor telha. O tapete também
é de sisal.

Os trés quartos têm carpete be-
ge como forração e armários embu-
tidos. Em um deles colocou-se uma
cama e uma escrivaninha e nos
outros dois, duas camas. No primei-
ro quarto elas são cercadas por
prateleiras, destinadas a livros e

objetos. Os padrões escolhidos para
as colchas foram listras azuis, ver-
de-musgo e estampado em tons de
telha.

Um dos banheiros ganhou piso
verde, louça e azulejos brancos. O
rodapé e a sanca sáo do mesmo
material e cor do piso. O outro
banheiro social, com a mesma dis-
posição do anterior, em posições
invertidas, tem azulejo branco, lou-
ça e piso em bege. A cozinha passou
a ter duas portas em vez de uma. A
pia ganhou longa bancada em todo
o comprimento da cozinha.

• Envie seu problema de de-
coração que teremos prazer
cm ajudá-lo ia). Detalhe bem
todas as questões, as dimen-
soes dos aposentos c o que
você pretende. As cartas sele-
cionadas serão publicadas
semanalmente no Caderno
CASA do JORNAL DO BRA-
SIL. Av. Brasil 500. 6" andar.
CEP 20940.

A arte de plantar
MORANGOS E GOIABAS EM SUA CASA

Solano de Castro

FEVEREIRO 

é o mès indi-
cado para plantar ou re-
plantar morangos. Essa
segunda providência é
indispensável, mesmo

nos canteiros muito produtivos,
quando hã excesso de Hlhotes em
torno das mudas principais. Se não
se fizer um desbaste, os moranguei-
ros abafados passarão a dar frutas
cada vez menores.

Para um primeiro plantio, pode-
se dispor as mudas a um intervalo
mínimo de 30 centímetros, evitando-
se que, em covas pequenas, fiquem
com as raízes para cima. A terra ao
redor deve ser bem comprimida,
mas não é preciso que as covas se-
jam muito fundas.

As mudas de morango são mima-
turas perfeitas que, à procura de
terra, sào carregadas por longos bra-
ços desde a touceira central. Res-
ponsavel pela extraordinária capaci-
dade de multiplicação do moran-
gueiro, que em pouco tempo se alas-
tra. este sistema de desenvolvimen-
to é também visto em plantas orna-
mentais, como o clorófito.

Nas plantações comerciais, os
canteiros de morangos sào prepara-
dos com um mínimo de 15 dias de
antecedência em relação ao plantio,
recebendo por metro quadrado 20
quilos de estéreo de curral bem
curtido. 60 gramas de cloreto de po-
tassio e 400 gramas de superfosfato.
Essa mistura e revolvida com a terra
e agregada à camada superior a uma

^profundidade de 15 centímetros. »

Em jardineiras, barricas, reci-
pientes de amianto ou vasos, onde o
cultivo de morangos é perfeitamente
possível, a adubaçào apenas com
estéreo já dá bons resultados. Cerca
de 60 a 80 dias após o plantio das
mudas já se pode colher os primeiros
frutos.

Na América do Sul, os morangos
silvestres só são encontrados no Chi-
le. Do cruzamento de uma espécie
chilena (Fragaria chiloensisi com
uma norte-americana (Fragaria vir-
giniana) é que derivam as principaisvariedades hoje cultivadas em todo
o mundo.

Algumas das variedades comer-

ciais brasileiras, como a Campinas e
a Monte Alegre, aperfeiçoadas no
Instituto Agronômico de Campinas,
foram obtidas a partir de sucessivos
cruzamentos de espécies america-
nas importadas, como a Donner e a
Tahoe.

Germinando em pouco mais de
uma semana, as sementes desses
morangos — muito miúdas — tèm
que ser colocadas em caixotes com
terra fértil peneirada. O transplante
para canteiros é feito quando as mu-
dinhas têm pelo menos três folhas
bem desenvolvidas. Dentro de cinco
meses, os morangueiros plantados
de sementes dão seus primeiros
frutos.

Em geral,
depois de 60
a 80 dias do
plantio das
mudas já se
pode colher
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A FRUTA DA
ESTAÇÃO

E 

tempo de goiaba (Psi-
dium guajavai. A saíra,
a princípio, se prolonga
até março abril, com as
frutas e as próprias ar-

vores cada vez mais atacadas por
legiões de insetos vorazes. O cama-
vai marcou o início da temporada
dessa famosa mirtácea. cujo fim tra-
dicionalmente se associa à "encheu-
te das goiabas", uma chuva pesada
que costuma cair no fim de março.

Goiaba e o tipo de fruta que so
tem graça no pé, e, por isso, o nego-
cio é aproveitar os últimos dias de
fevereiro, antes que sejam devora-
das pelos bichos. De todas as frutei-
ras mais comuns no Brasil, a goia-
beira é. sem dúvida, a mais visada e
freqüentada por pragas.

Além do bicho da fruta, contra o
qual o melhor recurso e envolver em
plástico as goiabas ainda bem pe-
quenas, verdadeiros exércitos de
brocas. gorgulhos. pulgòes, lagartas,
cochonilhas e outros insetos invés-
'em contra a espécie nessa fase
anual de maturação.

O próprio tronco da goiabeira.
arvore que chega aos 8 metros de
altura, e muito suscetível a doenças
perniciosas que comprometem a
qualidade da safra, como o mofo dos
calhos. causado por um fungo fusa-
num. e a ferrugem, qi*: deixa uni'

goiabeira
deve ser
plantada
entre
março e
abril

7 .^^—

espesso pó amarelo sobre brotos,
folhas e frutos. Nas plantações co-
merciais, são comuns as pulveriza-
ções alternadas com Dithane M-45 e
cúpricos. Em escala caseira, e possi-
vel remediar esses males com a poda
das partes afetadas, que, logo em
seguida, devem ser queimadas.

O plantio de goiabeiras pode ser
feito entre março e abril, em covas
com cerca de 50 centímetros em to-
das as dimensões. Cada cova deve
receber 5 quilos de estéreo de gali-
nha, 300 gramas de farinha de ossos
e 150 gramas de cloreto de potássio,
sendo depois rodeada de palha ou
mato seco como cobertura morta.
Com essa adubaçào forte no inicio,
as mudas se desenvolvem rápida-
mente e já frutlficam no segundo
ano. entrando no terceiro em ritmo
normal de produção

A criação de mudas pode come-
çar em vasinhos cheios de terra fértil
e estéreo curtido, nos quais se colo-
cam de trés a cinco sementes, sacrifl-
cando-se os pes mais fracos que
eventualmente germinem para ob-
ter apenas, em cada vaso, uma muda
sadia. Essa estará em condições de ir
para a terra assim que tiver chegado
a uns 30 centímetros de altura.

A qualidade e o aspecto da fruta
que fornece as sementes e um dado
da maior importância para a quali-
dade das mudas, e isso vale nao so
para as goiabas como também para
todas as espécies frutíferas. Sào as
frutas sadias e em excelente estado
de maturação as que normalmente
encerram as sementes de maior vi-
gor genético e poder de germinação
mais estável. .



Faça Você Mesmo
CAPAS NOVAS PARA LIVROS E CADERNOS

jtx.
.f S aulas logo logo es-

tão aí outra outra
vez. Não há criança
que não goste de
uniforme novo e não

fique ansiosa para comprar e
estrear o seu material. São li-
Vros, cadernos e agendas que
precisam durar o ano inteiro e,
por isto, é indispensável encapa-
lòs com cuidado. A tarefa não é
complicada, mas algumas dicas
ajudam bastante. No caso de
cadernos com espiral, o processo
é o mesmo mostrado nas fotos.
Mas você deve cortar a folha em
duas partes e colar cada uma
delas bem rente ao espiral.

MATERIAL
1 caderno de capa dura Cr$ 400 ou
espiral Cr$ 800 o grande 1 folha de
papel com motivos CrS 140 (Marie
Papíer) ou plástico CrS 50 o metro
(Casa Mattos — Lojas America-
nas) ou Contact Cr$ 420 o metro
(Casa Mattos — Lojas Ameri-
canas)
Tesoura
Cortador de Papel
Cola Pritt
Durex
Etiquetas Cr$ 40 a Cr$ 55 cada
(Marie Papier)
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Ia Etapa — Abra a folha pelo avesso e meça o
tíaderno. Deixe uma margem de 30 cm, aproximadamen-
te, ao redor de todo o caderno. Corte o papel, utilizando
tesoura ou cortador

2a Etapa —,
Dobre as
margens,

! marcando e'¦? 
esticando

bem. Feche o
caderno para

fixar as
^marcas. Cole
l primeiro as

bordas
maiores. Faça
4sto nas duas
f .'¦' faces do
3 caderno.
•! Verifique se

; nao existem
bolhas.
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3a Etapa
—Faça as
cantoneiras
dobrando os
quatro
cantos
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4* Etapa — Corte o meio, na dobra do miolo do
caderno. Se achar necessário, risque com um
lápis. E importante que você corte até o fim, de
modo que, ao colocar para dentro, não apareça a
capa original. Coloque a parte piçotáda para
dentro (veja foto).

Ml n i««ym _*_ri _.m«i_é_j.ií|i

5* Etapa — Cole
a margem. Se
desejar melhor
acabamento, corte
uni pedaço de papel
(sobras da folha)
nas proporções da
capa interna è cole
(veja foto). Coloque
uma etiqueta. Além
de ilar graça ao
caderno, ela serve
para identificar o
seu dono
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A Marie Papier tem mil idéias para deixar mais
bonitos os seus cadernos. Unia outra sugestão são
os encapados com pano. Estas agendas (cadernos
com capa dura) custam de Cr!> 2 mil 800 a CrS .5
mil. Os mais simples e menores variam de acordo
com o número de folhas: 50fls_, CrS 800; lOOfls.
CrS 900; e 20011s. CrS I mil 200.

ONDE ENCONTRAR
Marie Papier — Rua Vis-conde Pirajá, 580.' si 217. Rua Lauro lyiyller, 116;. 31" andar —
Villaye
Casa Mattos —¦ Av. Nossa Senhora de Copacabana. 690 •— Rua Ramalho Ortigâo,
2274
Lojas Americanas —¦ Rua das Laranjeiras, Dl -- Rua Uruguaiana. _75

COIFA 

é uma espécie
de chaminé interna
instalada acima do
fogão e que tem a

função de purificar o ar de
cozinha. E um aparelho
simples na aparência, mas
que exige redobrada aten-
ção, no momento de sua
aquisição. Algumas lojas só
fornecem as coifas de sua
fabricação, outras têm pou-
cos modelos standards por-
que, geralmente, é necessário
que um técnico especializado
faça um levantamento com-
pleto das condições do am-
biente onde vai ser instalado
o aparelho.

Além do processo de ins-
talação, a potência de seus
motores, a qualidade do ma-
terial e o tamanho vão definir
o, preço final da coifa. Portan-
to, preço final, ou encomen-
da, só depois da visita sem
compromisso do técnico.

A instalação do aparelho,
em certos casos, acaba sain-
do mais cara que o aparelho.
Para se ter uma idéia da
complexidade do serviço,
além da estética da cozinha,
variação de bocas que há no
fogão, apura-se até quantos
metros cúbicos de ar existem
no local.

Pcrtanto, cada caso defi-
ne um preço. Os preços indi-
cados na tabela referem-se
somente aos modelos stan-
dards, não incluindo instala-
çáo nem encomenda.

Há três tipos de revende-
dores: os que oferecem coifas

Tomada de preços COIFAS

de fabricantes como Exaus-
tar (SP., Cofanox (RJ), Sux-
xar (SP) e Suggar (BA); os
que, além de revender essas
marcas, fabricam sob medi-
da; e os que produzem tam-
bém as chamadas coifas per-
sonalizadas.

Quanto à conservação do
aparelho recomenda-se a tro-
ca dos filtros descartáveis a
cada 90 a 120 dias.

Os acessórios, os dutos e
demais peças de reposição
são encontrados nas lojas e
fabricas, e geralmente, quan-
do ainda em período de ga-
rantia, gratuitamente.

A Design Metal fabrica '
suas próprias coifas. Todas
sob medida. Em diversos ti-
pos de materiais como cobre
martelado, aço inoxidável;
chapa esmaltada; chapa gal-
vamzada — que leva banho
de zinco para dar maior resis-
tència contra a ferrugem. Es-
sas coifas, dependendo da
qualidade, do material e do
tamanho, custam de Cr$ 31
mil 800 a Cr$ 300 mil.

O transporte é grátis, co-
mo em todas as demais lojas.
O pagamento é feito em me-
dia de 50^ no pedido e 509.
na instalação. O prazo de en-
t.rega varia de 24 horas, na
Vent-Rio, a 48h. no Carre-
four. Com instalação, totali-
za em média de 20 a 25 dias.
E a garantia é de um ano. A
Sears, além da garantia do
fabricante, garante ela pró-
pria 90 dias.

ENDEREÇOS
EXAUSCOIFA — Rua .Goiás. 634 (Piedade)
MUNDO TÉCNICO LTDA — Rua Nerval de Gcuvea. 363
loja 10 (Cascadura)
CARRLFOUR -- Barra da Ti|uca
SEARS - Praia de Botafogo. 400 (Botafogo;
VENT-RIO — Rua Mem de Sa, 93 A B — (Lapa;

Marca Medida HstfcT [ Técnico Exauscoifa Sears Carrefour Vent-Rio |

Exaustar 80 cm fogão 4 bocas 64.000,00 42..190,00 37.690.00 I

Exaustar 96 cm fogão 6 bocas 75.000.00  ¦

Cofanox 80 cm fogão 4 bocas 64.000,00 65.000.00  ¦

Cofanox 96 cm fogão 6 bocas 75.000,00 _____________ ¦

Cofanex 80 cm fogão 4 bocas 64.000,00 ________________  I

Cofanex 96 cm fogão 6 bocas 75.000,00  I

Super 800 80 cm em linha  40.000.00  1
(aço inox) reta ;¦
Super 960 96 cm em linha  48.000,00 ______________ 1
(aço inox) reta _¦

Super 800 960 80 cm em tronco  de 70.000,00   * ¦
(aço inox) 96 cm piramidal - a 125.000,00 * ¦
Super 800 80 cn) em linha  32.000,00  1

(Chapas pintadas) reta ¦
S«Per 96? 96 cm em U.nha  35.000,00 I¦ Chapas pintadas) reta ¦

Super 800 960 80 cm e em tronco  de 48.000,00    I
(Chapas pintadas) 96 cm piramidal " . " a 75.000.00 I

PUrSta?d°ra 80 Cm f0gà° 4 bocas   25.990,00  

Purificadora 80 cm fogào 4 bocas   18.900.00  Nautillus
Purificadora 80 cm fogão 4 bocas  9.490,00  Suggar
Purificadora 80 cm fogào 4 bocas   54.900,00  Cofanox
Turbo 60 cm fogão 4 bocas 15.194.00 ______

Martan 80 cm fogão 2 bocas  75.500,00

Martan 60 cm fogão 4 bocas  45.500,00

Martan 96 cm fogão 6 bocas  79.500.00 |

r


