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Tempo
RIO — Tempo nublado a
encoberto com pancadas
de chuvas esparsas. Tem-
peratura estável no Inicio
e declinando no decorrei
do periodo. Ventos de
Noroeste a Sudoeste fra-
cos a moderados com ra-
jadas ocasionais. Máxi-
ma: 37.1 em Bangu e ml-
nima: 23.4 no Alto da Boa
Vista. O Salvamar Infor-
ma que o mar está agita-
do — banho proibido —
com águas a 25° correndo
de Sul a Leste.
Temperaturas e mapas
na página 18.
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PREÇOS, VENDA AVULSAi
Rio d* Janeiro/Minas G.
São Paulo/Espirito Santo
Dias úteis CrS 100,00
Domingos CrS 150,00

RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
At, PE, outros Estado* • T»r-
ritórios /
Dias úteis CrS 200,00
Domingos Cr$ 250,00

DF, GO
Dias úteis Cr$ 130,00
Domingos CrS 170,00

ACHADOSE
PERDIDOS

EXTHAVIOU-SE— Ident. CPF,
car. funcional e outros doctos.
do Hélio Pestana de Araújo
Filho. Tel.: 240-7700/" ZAT-
i_53 Gratifica-se.

EXTRAVIOU-SE — Carteira,
cartão estacionamento o titulo
do late Club do Rio de Janeira
em nome de Dreyfus Cattan.
T.: 265-3517. 

FAVOR QUEM OBTÉM — O
Cheque, no valor de 10.000,
n° 000.153 Bradesco. Ligar
221-8709 Luiz Fernando de
Uma Rocha. .

PERDEU-SE TODOS OS DO-
CUMENTOS — De Raimundo
Gomes Vieira. Telefone: 221-
7664. Será bem gratificado.

PERDEU-SE — Carteira
c/Documentos. Identi-
dade n° 266 Min. Aaro-
náutica de FRANCISCO
EDUARDO MULLER BO-
TELHO, esquecida em
táxi Fusca dirigido por
Senhora ás 11 hs dia
1°.03 Av. Pres. Vargas,
esq. Miguel Couto. Co-
municar: 221-6771/259-
3079. Gratifica-se.

PERDEU-SE PLAQUETA
IDENTIFICAÇÃO — Veiculo
Volks Karmanghia 70, grenal.
part. 5 pass. Chassi BG
001661. plara OW 0080.

POODLE — Cinza nome Buck
perdido em Cabo Frio. Donos
inconsoláveis. Quem encon-
trou por favor Avise Rio 236*
3365/ 274-55-23 Cabo Frio 43-
0705.

EMPREGOS 200
DOMÉSTICOS 210
BABÁ — CrS 35.000,00 p/ me-

nino 3 anos no Colégio. Idade
30/ 45 anos Saiba ter, náo
fume goste de viajar. Folga
15/15 tel.. 259-8428 Leblon.

BABÁ — Precisa-se com refe-
rèncias mínima 2 anos último
emprego. Paga-se bem. Tratar
D. Tànra 286-9567.

BABÁ — Preciso p/criança 4
anos. jâ na escola, excel. apa-
rência. até 3b anos. folga quiiv
zenat. refs. mm. 2 arvos. Dona
Giovana Tel. 237-7770

BABÁ — Precisa-se p/ menina
de 5 anos no colégio. P-ede-se
refers. Ordenado: 25 mil. Tra-
tar R Afonso Celso. 120 Jar-
dim Botânico. Tel.. 226-4569.

BABA — 35000 + cart. c/ prat.
doe. ref. . ano no emprego
sabe ler folga 15/15 Rua Msriz
Barros. 652.602.

èaXSAL PRECISAS — Que se-
jit s/ ftlnos. 55 mil. Documen-
tos e referências Ilha Gover-
rv__or. 393-7494 D. Man lena.

BABÁ —C prática. Refers min.
1 ano. P/bebe de 8 meses.
Tel. 226-1754 Dona Angela.
Pago 35 mil. Lagoa.

Tucurui, PA — Rogério Reis
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O serrista Djalma e seu ajudante Natalino derrubam, em média, oito árvores por dia

Capemi perdeu ou sumiu com a
metade da madeira de Tucurui

Metade de toda a madeira extraí-
da pela Agropecuária Capemi em Tu-
curuí — 349 mil metros cúbicos —
desapareceu.' O próprio diretor-
superintendente da empresa, Coronel
Ivany Henrique da Silva, admite:"Parte foi desviada, outra parte estra-
gou-se." Com recursos próprios, a
Agropecuária Capemi enterrou no
Projeto Tucurui 82 milhões 244 mil
dólares, e só obteve um retorno de 765
mil 848 dólares.

Ontem, o Ministro da Agricultu-
ra, Amaury Stabile, anunciou que o
IBDF—Instituto Brasileiro de Desen-

volvimento Florestal — vai gerenciar
o desmatamento da área a ser inunda-
da pelo reservatório da Hidrelétrica
de Tucurui, "como deveria ter feito
desde o início". Stabile divulgou um
histórico do caso Capemi, "para dizer
a verdade sobre um projeto pioneiro
de desmatamento"."O desmatamento agora será fei-
to dentro de critérios realistas", foi a
primeira frase do presidente do IBDF,
Mauro Reis, após ouvir o desabafo do
Ministro Stabile. Mauro Reis revelou
que duas alternativas estão sendo es-
tudadas: abertura da área para as

empresas explorarem a madeira, atra-
vés de glebas, ou o Governo patroci-
nar a exploração da madeira.

Ao saber da extinção da Coorde-
nadoria do Projeto Tucurui, seu res-
.ponsável, Roberto Amaral, acusado
pela Folha de São Paulo de parti-
cipação em um desvio de 10 milhões
de dólares da Agropecuária Capemi,
apenas disse: "Não perdi nenhum
cargo, mas apenas uma função." Ro-
berto Amaral continua a exercer a
presidência da Sudepe — Superinten-
dência do Desenvolvimento da Pesca.
(Página 4 e editorial Volta Atrás)

Luiz Carlos David
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A diretora da Escola Estados Unidos (2 mil 200 alunos), Marilda Lacerda, reuniu pais e alunos e
pediu-lhes 

"paciência": a escola está em obras há seis meses e só ficará pronta em junho. (Pág. 8)

Esther nomeia
e destitui em
menos de 24 h

"Foi um engano." A justificativa- foi
dada pela Ministra da Educação, Esther
Figueiredo Ferraz, ao afastar Eleuté-
rio Dalazen do cargo de diretor do Mobral
do Paraná, a quem nomeara menos de 24
horas antes. A decisão atendeu a pres-
soes da bancada do PDS paranaense, in-
satisfeita com a escolha, ao ser preteri-
do o candidato indicado pelo ex-Governa-
dor Nei Braga, o advogado Artur Pina
Ribeiro.

A Ministra alegou que o nome de Eleu-
tério constava de uma lista tríplice apre-
sentada pela bancada do PDS para assu-
mir a Delegacia do MEC no Estado, e
acabou sendo empossado no Mobral. Po-
rém, segundo um parlamentar do PMDB, o
presidente do Mobral, Cláudio Moreira,
havia sugerido o nome de Eleutério ao
Governador eleito, José Richa. (Página 2)

Desconfie do leite
As declarações de produtores e auto-

ridades de que o leite distribuído no Rio
não está contaminado não sâo suficien-
tes para tranqüilizar inteiramente o con-
sumidor.. Ao comprar leite e derivados,
algumas cautelas são indispensáveis, náo
só por motivos médicos mas também eco-
nômicos.

Comida

A mulher volta ao lar
A redução da" renda familiar e a renún-

cia a festas e programas transformaram-se
de repente em restrições irrelevantes: im-
portante é a dedicação exclusiva aos filhos
recém-nascidos. Essa disposição de exer-
cer a maternidade em tempo integral está
levando muitas mulheres bem situadas no
mercado de trabalho a abandonar empre-
gos vantajosos e estáveis.

Caderno B

Menino de 14
confessa que
matou o de 15

Tem 14 anos, é franzino, mulato e
duas vezes fugiu da Funabem. Contou
para a mãe que era maltratado. Anteon-
tem, C.E.F., de acordo com a confis-
sâo que fez aos policiais da Divisão de
Segurança e Proteção ao Menor, matou
um menino um ano mais velho, Idyl
Duque Estrada Bastos Neto, por causa
de um esbarrão dentro do ônibus 413, na
Tijuca.

— Matei porque eles eram dois e eu
vi que ia apanhar — foi o que confes-
.sou. Maria da Glória Faria, sua mãe,
nâo acredita: "Doutor", disse ela ao
Juiz de Menores, "ele tinha pavor até
de ver matar galinha". E lembrou que,
aos oito anos, C.E.F. teve meningite.
Idyl foi enterrado ontem no Jardim da
Saudade, em Jacarepaguâ. Para os avós,
a família disse que ele morreu atropela-
do. (Pág. 17 e editorial Cerco Asfixiante)

Salários sobem
42,7% e aluguéis
93,7% em abril

O INPC (índice Nacional de Preços
ao Consumidor) de fevereiro deverá
ficar em 6,7% e o seu acumulado no
semestre, que servirá de base aos rea-
justes salariais de abril, subirá para
42,7%. A informação é do presidente
do IBGE, Jessé Montello. O reajuste
dos aluguéis em abril vai ser de 93,7%,

O índice de fevereiro, segundo es-
timativa de Montello, cairá em rela-
ção ao de janeiro (10,85%), que regis-
trou a maior variação desde que o
índice começou a ser calculado, em
maio de 79. No entanto, o acumulado
no semestre subirá de 41,8% para
42,7%, confirmando a tendência de ai-
ta. No semestre julho/dezembro passa-
do, o INPC foi de 36,29%. (Página 19)

Açúcar aumenta 38% e
carta sobe para Cr$ 30
O consumidor tem pela frente novos aumentos

de preços: o açúcar refinado poderá ser reajustado
em ate 38%, admitiu o Ministro da Indústria e do
Comércio, Camilo Pena, passando dos atuais Cr$
119 para Cr$ 164 o quilo, enquanto uma carta
simples, pesando 10 gramas, teve seu preço reajus-
tado de Cr$ 24 para Cr$ 30, já em vigor. (Página 19)

Passaporte comum já
custa Cr$ 11 mil 225

Desde ontem, o passaporte comum, que era
expedido por Cr$ 120, passou a custar o cor-
respondente ao Maior Valor de Referência
(MVR,, Cr$ 11 mil 225, um aumento de 9.354%.
A Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fron-
teira, da Polícia Federal, expede uma média
anual de 300 mil passaportes, o que, agora, dará
uma receita de Cr$ 3 bilhões no ano. (Página 19)

IR das empresas foi
539% maior em janeiro

As empresas pagaram mais 539% de Impôs-
to de Renda em janeiro, quando comparado ao
mesmo mès o ano passado, com a arrecadação
chegando a Cr$ 291 bilhões, por força da cor-
reção monetária imposta aos débitos. No to-
tal, a arrecadação federal cresceu 184% em ja-neiro, quando totalizou Cr$ 766 bilhões 751 mi-
lhões, segundo o Ministério da Fazenda. (Página 21)

Nuclebrás adia por
1 ano encomendas à
indústria nacional

A Nuclebrás retardou em um ano o prazo
para a fabricação dos equipamentos encomen-
dados à industria nacional — o consórcio
constituído pela Cobrasma, a Bardella e a
Confab — destinados às usinas nucleares An-

?ra 
2 e 3, e que representam investimentos de

00 milhões de dólares. A indústria nacional
participará com 30% do fornecimento para
essas usinas.

A Eletrobras deve às empreiteiras Cr$ 100
bilhões, dos quais Cr$ 70 bilhões à Ca-
margo Correia, empresa responsável pela hi-
dreletrica de Tucurui (PA). A informação
é do diretor-financeiro da Eletrobras, Mas-
sato Yokota, para quem essa dívida, já com
atraso de quase 60 dias, só deverá ser pa-
ga no segundo semestre deste ano. (Página 25)

Papa desembarca na
Costa Rica pedindo
o fim da violência

— Ecoou com tom de urgência em meu
espírito o clamor desgarrado que se eleva
destas terras e que invoca a paz, o final da
guerra e das mortes violentas — afirmou o
Papa João Paulo II pouco após desembar-
car em San José, Costa Rica. Disse que esse
clamor "implora reconciliação desterrando
divisões e ódios e deseja uma justiça longa
até hoje inutilmente esperada-".

Diante de milhares de pessoas que fo-
ram saudá-lo na primeira escala de sua
visita a oito países centro-americanos, João
Paulo II condenou o recurso a "métodos
de violência e sistemas de coletivismo que
podem resultar não menos opressores da
dignidade do Homem do que um Capitalis-
mo puramente economicista". (Página 13)

•
COZINHEIRA — 35 OO0.00 tri-

vial variado compl. 13° farias
lolga 15' 15 Rua Trmóteo da
Costa 288/ 101 Lebton 259-
6616.

COZINHEIRA — Pago 40 000
Dou folgas aos sab, o domin-
gos. Casal s/ filhos. Rua Eva-
nslo da Veiga, 3b apt 805

COZINHEIRA — Tnvial vanado
todo serviço, menos passar.
Republica oo Peru. 73 1201
Copa. Tel. 237-6979.

COZINHEIRA — Que saiba co-
zmhar trivial variado c/ docs..e
refs. Salário a combinar. Tratar
Lad dos Tabajaras, 196,' 502.
Copa

COZINHEIRA — P.casal Relê-
rência Qe 2 anos em carteira.
Exijo todos Documentos. Tra-
tar 287-5344. dona Louides

COZINHEIRA — Goste oe
criança, CrS 30 m<!. R. Almte.
Pereira Gurmaráes. 37/702.
Leblon. Tratar 239 2682

DOMESTICA RESPONSÁVEL
— Precisa-se urgente. Dormir
no emprego. Rua Ituverava n°
95 —'FREGUESIA — JACA-
REPAGUA.

EMPREGADA — Paga-se bem.
refs ultimo emprego, goste
criança, p/ dormir. R. Mundo
Novo. 418. Botafogo. 551-
9740

EMPREGADA — Todo serviço,
saiâno 23 mil. Refs. Does. Tel
226 8163.

EMPREGADA — Pi todo servi-
ço- saiba cozinhar trivial exige-
se referências. 267-7538/ 227-
4407.

EMPREGADA — Precisa-se
para todo serviço de duas pes-
soas é que nâo durma no
emprego Informações até 12
hs. Tel . 265 6106.

EMPREGADA — Barra Tijuca.
todo serviço. Refs. mínima 1
ano. Exige-se does Paga-se
bem. Tel.: 237-4866,

V

EMPREGADA -- Precisa-se
p/todo sen/iço. P/casal ofilho.
Paga-se bem Tr. pelo tel:
227-8055.

EMPREGADA (O) TODO SER-
VIÇO — Exige-se reis e doe-
tos. Sal. a combmar Tr R
Costa Ferraz. 42 — R<o Com-
pndo. T 273-8163

EMPREGADA SOLTEIRA —
Copacabana, casal st fiihos,
CrS 27 mil, trivial fino. folga
Domingo, refs. Tel. 257 9147.

EMPREG. MAIS 30 ANOS —
p. 3 pess. (tem fa*m. passad )
ref. 1 ano docums. 35 mil. Av.
Oswaldo Cruí 73E01 Fia-
mengo 551-3773.

EMPREGADA — Para dormir 1
ano referencia Todo serviço 2
pessoas CrS 30 mil. T 269-
3940 — Ipanema

EMPREGADA — precisa-se to-
do serviço (erefrncias 30 mil
Rua Maria Ouitena, 112 apt.
301 lei: 247-8927.

EMPREGADA — Que saiba co-
zinhaf para todo serviço Pede-
se ref. e doem Ofd 40 000
Folga semanal. T 235-7310.

EMPREGADA — T serviço —
e*p e ref 1 ano. Cr$
30 000.00 J Botânico. Tel:
246 3147

FAXINEIRA DE COZINHA
Precisa se com pratica e refe-
ronca. Tratar Av. Rio Branco
n° 123 — 4° andar _ Mana
Elisa.

OFEREÇO 2 moças chegadas
de Sta. Catarina fazendo todo
serviço cozinha fina adoro
criança ref. 201-1875.

PRECISA-SE COZINHEIRA tri
vial variado, q lave e p_sse
peças miúdas Cart. e refs
Rua Ministro Viveiros de Cas-
tro. 126 701 Tel . 541-3818

PRECISA-SE COZINHEIRA —
Que durma no emprego O
referências Paga se bem Te-
tefone 239-3827

PRECISA-SE — Senhora para
cozinhar e outros serviços. La-
goa. exige-se referências. Tel:
220-2585 dias uleis das 9 00
ás 18 00.

PRECISO SENHORA 35/ 40
ANOS — P zelar e residir ap.
senhor e»ijo apar ref. inst.
Tel. 268-0031 Após 14 hs.

SÔ COZINHAR - Salarro CrS
35 mil, folgas semanais. e*i-
ge-se referências. Tel 551-
9783 Flamengo.

V
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Coluna do Castello

Nada se faz
em mão única

Brasília — Na mesma linha do pronuncia-
mento de alguns políticos da Oposição, diziEf-
me ontem um dos principais senadores do
PDS, a propósito da segunda fase da abertura
deflagrada pela mensagem do Presidente da
República, que, em política, nada se faz em
mão única. Se o Governo não se dispuser a
ceder alguma coisa, tudo continuará na mesma
e a trégua proposta será, como a mão estendi-
da» "mero blá-blá-blá".

O Presidente Figueiredo reconhece que
nada pode mais ser feito por uma só das partes,
unilateralmente, impondo-se a negociação pa-
ra redutibilidade dos antagonismos. Quando
ele fala em trégua, contudo, ele põe o carro
adiante dos bois. A trégua seria uma decorrên-
cia da negociação e do entendimento e não
uma atitude ou uma decisão prévia.

.' Enumerou o Presidente os passos dados
por seu Governo em favor da liberalização do
regime, como a anistia e a eleição direta de
governadores e, agora, com a instalação do
Congresso e a posse dos governadores eleitos,
dentro do mais puro espírito federativo, inicia-
se uma nova etapa. A declaração, cheia de

. bom senso, reconhece que, por efeito mesmo
• do êxito da primeira etapa da sua política, o
quadro modificou-se e as decisões imposi ti vas
tornaram-se inviáveis.

Colocado adequadamente o problema,
resta saber o que o Governo se dispõe a
negociar e quais os termos possíveis de um
entendimento. Como se sabe e está expresso
na mensagem presidencial, não está em discus-
são a política econômico-financeira, em cujos
resultados o Presidente confia e cuja estratégia
não põe em dúvida. A Oposição, por seu
principal partido, está concluindo um do-
cumento de crítica a essa política e de proposta
alternativa. Mas por aí não irão os entendi-rrnentos, a menos que, num futuro próximo, se
evidenciasse a falência da gestão do Ministro
Delfim Neto.

Não sendo negociável a política,econômi-
co-financeira, haverá de supor-se que o Gover-
no pretende pôr na mesa de negociações os
resíduos da política dos atos institucionais. Ele
se animaria a rever a Constituição de modo a
examinar algumas reivindicações da Oposição.
Quais são elas? Em primeiro lugar; a Consti-
tuinte. Essa idéia, que aliás não é exclusiva
para toda a Oposição, está afastada, mas a
reforma da Constituição poderá ser negociada.
Em que pontos? A eleição do Presidente da
República. A Oposição a quer direta, mas o
Governo não oferece sintomas de que admitirá
a tese. No entanto, mesmo indireta, ela poderá
ser representativa ou democrática, na medida
em que se ajuste o Colégio Eleitoral, à realida-
de da representação nacional. O Colégio exis-
tente é fruto de uma mecânica legislativa em
função da qual também se transferiu parte
substancial da representação popular dos-seus
centros de gravidade: para suas áreas perifé-

i ricas.
iric O Governo não quer examinar escânda-

los, por negá-los em princípio e por entender
; que as investigações no âmbito executivo são

suficientes. O caso da Capemi estaria sendo
resolvido adequadamente, assim como o teria
sido o caso da Delfin. A Oposição, que aban-
donou a idéia da CPI sobre Baumgarten-SNI,
insiste em investigar as relações entre a Cape-
mi e o Governo para esclarecer denúncias, das
quais por enquanto resultaram apenas uma
acusação contra o jornalista que apontou face-
tas mais dramáticas da questão. Mas, deixando
de lado essa série de problemas, há outras
reivindicações puramente políticas e legislati-
vas que podem por consenso ser objeto de
acordo. A Lei de Segurança Nacional, com sua
abrangência ambígua e ameaçadora. A devolu-
ção de prerrogativas do Congresso em matéria
orçamentária e financeira, por exemplo, desde

¦'que o decurso de prazo já não é substancial-
mente um problema.

Além da sua elevada significação política,
. -a. proposta de negociação é uma questão de

bom senso. Ou se negocia para mudar ou não
: rse muda mais nada. O Governo perdeu o

Controle da Câmara e a Oposição não o
conquistou, pois, se tem maioria nessa Casa

, não a tem no Senado, e o poder de veto do
Presidente neutraliza iniciativas legislativas
hostis ao Governo. Portanto, para chegar à
segunda etapa da abertura é inevitável a nego-

; 
"Cjação e o acordo. E para que a negociação

^ffiegue a acordo é preciso que o Governo ceda
ííJüirn alguns pontos importantes. Não há, como
i*r"cüsse o Senador a que nos referimos inicial-

mente, mão única para negociação política.
Outra dificuldade para execução do proje-

to presidencial, tão estimulante em si mesmo, é
identificar os interlocutores. Essa é uma opera-
ção que o Governo não pode negociar no
Congresso, pois seu partido não integra o
centro de decisões políticas. O Governo deve
lançar-se diretamente na negociação, usando
seu arsenal de valores políticos, alguém ou
algumas pessoas que integram a reunião das
Nove, por exemplo. O Ministro Leitão de
Abreu, como sucessor do Ministro Golbery,
seria o interlocutor ideal pela proximidade dele
com o Presidente e por sua capacidade de
avaliação política. Em segundo lugar, fora da
reunião das Nove, está o Ministro Ibrahim
Abi-Ackel, no entanto desgastado pelo episó-
dio da vinculação, que o surpreendeu em' frustrada negociação. Sabe-se que o Ministro
Délio Jardim de Matos conversa. Por que não
utilizá-lo como interlocutor se ele é confiável
nos dois lados?

Na Oposição, já emergem interlocutores,
como o Governador Tancredo Neves e — por
que não? — o Governador Leonel Brizola.
Nenhum dos dois situa-se em pólo radical e
ambos estão dispostos a contribuir, para um
desfecho democrático e pacífico da crise brasi-
leira. No Congresso, o Sr Ulisses Guimarães,
tecnicamente o interlocutor, está sob pressão
dos grupos radicais aos quais não se rende mas
aos quais procura atender.

Carlos Castello Branco

arney fez um relato de 35 minutos ao Presidente sobre a situação interna do PDS

Figueiredo espera a compreensão da
Oposição para com a crise econômica

Brasilia — O presidente do
PDS, José Sarney, disse ontem ter
ouvido do Presidente João Figuei-
redo, durante audiência, que "espe-
ra da classe política, sobretudo da
Oposição, compreensão para a cri-
se e confiança nos propósitos e es-
forços do Governo para vencê-la".
À bancada federal do PDS do Para-
ná, segundo seu coordenador,
Deputado Antônio Mazurek, Fi-
gueiredo disse que já esperava as
reações negativas de alguns setores
da Oposição à sua mensagem, mas
acha que elas "nâo passam de rea-
ções apenas setoriais".

Sarney, durante 35 minutos, no
Palácio da Alvorada, fez um relato-
rio sobre a situação partidária e
expôs ao Presidente como o Parti-
do pretende se comportar neste ini-
cio de ano legislativo. O vice-lider
do PDS na Câmara, Ricardo Fiúza,
que também foi recebido por Fi-
gueiredo, saiu da audiência empol-
gado com a postura do Presidente
sobre a situação do país. "Brincan-
do e se mostrando compreensivo

como nunca, ele recomendou o dia-
logo" — disse Fiúza.

O presidente do PDS disse que
Figueiredo manifestou-se confiante
na resposta do Congresso à sua
proposta de trégua política, enten-
dendo que as próprias reações da
Oposição à sua mensagem, com ai-
gumas exceções, já indicavam o
nível de maturidade política que
deverá predominar nos debates e
negociações.

Perplexidade

A proposta de trégua politica,
contida na mensagem presidencial
ao Congresso, deixou perplexo o
PMDB, admitem seus líderes. Seg-
mentos moderados do Partido nào
sabem ainda o que dizer sobre a
trégua, enquanto tendências mais à
esquerda a condenam vigorosa-
mente. Entre dois fogos, as lideran-
ças do Partido se esquivam de falar
ou emitem considerações que reco-
nhecem vagas.

O presidente Ulysses Guimarães
afirmou ontem que a mensagem do

Presidente "propõe, mas não diz os
termos da trégua". Acabou por con-
cluir que a definição da trégua deve
ser entregue ao povo, em eleições
diretas para Presidente da Repúbli-
ca. Disse também que a trégua"nào pode desconhecer a verdade",
refereindo-se às recentes denúncias
feitas contra setores do Governo
pelas oposlções.

Ontem, o Governador Tancredo
Neves esquivou-se de todas as ma-
neiras:"Não tive tempo de ler ain-
da", se desculpava para nào ter de
opinar. O líder do Partido na Cama-
ra, Freitas Nobre, mantinha a opi-
niào do dia anterior: "Não há luta
para que seja proposta a trégua".

Em Sâo Paulo, o Governador
eleito Franco Montoro, dó PMDB,
em nota oficial, divulgada no inicio
da noite de ontem, rechaçou a pro-
posta de trégua politica feita peloPresidente Figueiredo.

Leia editorial"Celebração da Trégua"

Brizola volta e promete colaboração
— Tudo o que pudermos fazer,

seja como poder público, como par-
tido ou individualmente, nós fare-
mos no sentido de colaborar com o
Chefe da Nação, para que o Brasil
se reencontre consigo mesmo —
afirmou, o Governador eleito do
Rio, Leonel Brizola,,ao chegar on-
tem de Nova Iorque, quando lhe
perguntaram se teria um projeto
para ajudar a resolver a crise econô-
mica do país.

Na opinião de Brizola, todos os
brasileiros terão que aceitar a tré-
gua política proposta pêlo Presi-
dente Figueiredo nà mensagem ao
Congresso, '-'porque o povo vem so-
frendo uma grande Injustiça nos
seus direitos". Ele acredita que to-
da trégua politica é um ato de sabe-
doria quando se inspira no interes-
se público e nào. em aspectos meno-
res da vida coletiva ou individual:"Nessas bases, o Presidente vai en-
contrar um grande acolhimento à
trégua".

— Nós somos um povo adulto,

extraordinário — acrescentou — e
precisamos recuperar o nosso direi-
to de nos autogovernar, para que
possamos decidir os nossos desti-
nos e não, que mera-dúzia se arro-
gue a pretensão de mandar em nós,
de dizer o que nos serve, a roupa
que temos de vestir, o que temos
para comer e quanto devemos lá
fora. É isso que é a grande trégua
nacional, e eu espero que o Presi-
dente Figueiredo vá para a His-
tória.

Mas, segundo o Governador elei-
to, "isso só poderá acontecer se,
num determinado dia, ele, com esse
seu temperamento, disser: "Olha
pessoal, o povo brasileiro é que vai
decidir tudo isso. Vamos parar de
estar decidindo entre poucos, va-
mos chamar o povo às nossas raí-
zes, nossos fundamentos, e é ele que
vai decidir para onde vamos e como
é que temos de resolver toda essa
sorte de problemas". Assim, ele vai
para a História, pode estar certo.
Numa das páginas mais marcantes

da História brasileira ele estará ali
presente, com fotografia e tudo".

Festa

Os Primeiros-Ministros da Sué-
cia e da Áustria. Olof Palme e Bru-
no Kreisky, e o ex-Primeiro-
Ministro da Alemanha Ocidental,
Willy Brandt, enviaram ontem
mensagens de congratulação ao
Governador eleito Leonel Brizola.
por sua eleição em 15 de novembro.

Willy Brandt estará representa-
do na cerimônia de posse, em 15 de
março, por Margaretta Grape, do
Partido Social Democrata alemão,
e Olof Palme pelo Deputado Uwe
Holtz, presidente da Comissão de
Cooperação Econômica do Parla-
mento sueco. No dia 14, o PDT
oferecerá uma festa às delegações
estrangeiras presentes à posse de
Brizola no Clube Mourisco, a partir
das 19 h, com a participação das
escolas de samba Mangueira e Por-
tela.

Esther diz que foi ~
engano nomeação dòr
Diretor do Mobral „

Brasília — Menos de 24 horas após ser nomeacri»
para o cargo, o diretor do Mobral do Paraná. Eleuté-
rio Dalazen, foi afastado ontem pela Ministra d'á
Educação, Esther Figueiredo Ferraz. A decisão ateri-
deu a pressões da bancada do PDS paranaense.
Insatisfeita com a escolha, pois fora preterido p
candidato Indicado pelo ex-governador Ney Braga, ;o
advogado Arthur Pina Ribeiro.

A ministra justificou sua atitude afirmando que a
escolha de Dalazen — ex-secretário de Educação ,e
Cultura no Governo Jaime Canet e anteriormente
diretor da Fundação de Assistência aos Municípios
do Paraná (Fanepar) — foi "um engano", porque seu
nome constava de uma lista tríplice apresentada pela
bancada do PDS para assumir a Delegacia do MEC
no Estado, e acabou sendo empossado no Mobral.

Na lista que o PDS paranaense apresentou à
Ministra para delegado do MEC, através do presiden-
te regional do Partido, Ney Braga, constavam os
nomes de Osiran Cunha, Eleutério Dalazen e Vespero
Mendes.

O presidente do Mobral, Cláudio Moreira, que
ontem embarcou para o Rio sem saber que o diretor
do órgão no Paraná tinha sido afastado do cargo,
lutou para que Dalazen fosse escolhido. Segundo um
parlamentar do PMDB, amigo de Moreira, ele telefo-
nou ao Governador José Richa sugerindo o nome de
Dalazen, com o argumento de que se tratava dé^üití
técnico experiente no setor e com bom trânsito junto
aos prefeitos municipais, devido ao cargo que ultima-j
mente Dalazen exercia na Fanepar. _

Richa o atendeu prontamente, reconhecendo que,
Dalazen tinha condições para assumir o cargo. Mag
enquanto se realizava a posse em Curitiba, anteon-,
tem, o coordenador da bancada do PDS do Paraná,
Deputado Antônio Mazurek, acompanhado de oito.
parlamentares, mantinha audiência no final da tarde,
com a Ministra da Educação para manifestar a incon-i
formidade do Partido com o fato de Pina Ribeiro —j
ex-assessor da Secretaria de Justiça no Governo Ney,
Braga — náo ter sido o escolhido para o Mobral. ;i

Depois da audiência. Mazurek disse para alguns:
jornalistas que a Ministra tinha se colocado "à dispo-,
sição da bancada". Ontem, em entrevista coletiva,'
indagada sobre isso, a professora Esther Figueiredo;
Ferraz revelou que Dalazen tinha sido afastado 

'"pelo»
engano", mas nào confirmou se o seu substituto'será'
o advogado Arthur Pina Ribeiro. ,¦

Maluf viajará ao^ 1
Nordeste para j
receber cidadania ;

Brasília — O Deputado Paulo Maluf Informou1
. que viajará pelos Estados do Norte e Nordeste, em;

data ainda não estabelecida por sua assessoria, para1
receber 30 titulos de cidadania conferidos pelas Cá-'
maras Municipais. "Já recebi mais de 100 títulos em'
Sâo Paulo, fui homenageado com mais de mil placas)
e agora irei a outros Estados", afirmou.

O ex-governador de Sào Paulo passou novamen-'(
te o dia despachando em seu escritório político e'
admitiu que suas viagens pelo pais "acabarão se'
tomando um ato político". Ele é favorável à coorde-'
nação do processo sucessório pelo Presidente Figuei-
redo, mas acha que a disputa pela presidência "sói
deverá ocorrer a partir de janeiro de 84".

Maluf disse que, depois de 15 de março, o atual'_
governador de Sào Paulo, José Maria Marin, virá a',
Brasilia rotineiramente, mas nào quis explicar qual
será a sua função. Ele confirmou também que o chefe,
da Casa Civil de São Paulo, Calin Eid, será seu;
coordenador político em Brasília. Ontem, Maluf visi-,

, tou Delfim Neto, mas nâo revelou o assunto tratado.,

DESCUBRA O BRASIL
COM A MÁX1 MORDOMIA

POR UM PREÇO MIM. ^
LülAMJ Vil)
30.di* desconto

Conheça o Brasil com programações locais
em cada cidade. De 8 a 21 dlasde viagem.
Salvador . Maceió . Recife • João Pesspá»

Natal • Fortaleza • São Luiz • Belém • Manaus.

PIANO BRASIL Avião, traslados, hotéis e passeios. Tudo
incluído. Preços promocionais.

FINANCIAMENTO TOTAL EM ATÉ 10 MÉSE!
(Juros da tabela aérea) ¦5.

luirivnò.pímaqerohclo. Rua da Quitanda, 19
gr. 207 - RJ.Tels.: 232-0840, 224-5935, 242-2813
231-2310 e 222-0577. Embratur n<?001500411

AGORA, TODAS AS SEXTAS-FEIRAS,
UM TRANSATLÂNTICO INTERNACIONAL

FARÁ SALVADOR!
y Santos • Rio • Salvador.
f 4v Salvador • Rio • Santos
w**; ... todas as semanas.
Saída de Santos e Rio de Janeiro

8 dias de viagem

/ Viagem \
1 / inaugural \
I / 11 de Março \
B-»—^^——f ^_ -¦¦¦¦-" ¦.'-  '¦'¦¦¦»  '¦¦' ¦¦¦  ' '¦¦¦^^ -_-------_M-_--^-_--r-_---____-l-«---------^^--—»_------_--_-l  ""¦¦¦"¦¦¦" ¦¦ ¦¦

Um extraordinário complexo de serviço, com
teatro, cinema, piscina, shows, jogos de convés,
boutiques, "travel-shop", salões de convenções,
night-club e restaurantes ao alcance de todos por
tarifas irresistíveis, amplamente financiadas.
Um ponto de encontro ideal para o seu lazer
pessoal, familiar ou mesmo para ocasiões
especiais como lua-de-mel, convenções,
confraternizações, programas de incentivo,
cursos e seminários.

Oferece a possibilidade de desembarque em
qualquer um dos portos de escala e posterior
reembarque para conclusão do cruzeiro ou,
ainda, a utilização de trechos isolados ou
combinados a outros roteiros de viagem.

/¦ '¦"'¦*Roteiro Itinerário
Este i o CRUZEIRO-CORAÇÂO, uma idéie

pioneira e definitiva da CONCORDE

I ÕIÃ escala saJda cheg""
Sexta SANTOS 20:30 —

Sábado RIO 14:30 10:30
Domingo navegação —
Segunda SALVADOR 10:30

Terça SALVADOR 24:00 -
Quarta navegação —
Quinta RIO 2400 2000
Sexta SANTOS 14 00

Cabine
4 lugares

com chuveiro e WC

Ida e Volta
Cr$ 264.000,

Cabine
3 lugares

com chuveiro e* WC

Ida e Volta
Cr$ 281.000,

Cabine Ida e Volta
para casal Cr$ 330.000,

com chuveiro e WC

Suite Ida e Volta

presidencial Cr$ 460.000,

Preços por pessoa, tudo incluído.
Ida e Volta - câmbio 388,64

Reserve hoje mesmo sua cabine na agência de turismo mais próxima da sua cidade.

furtsmo
SKY Turismo Ltda.
Av. Almirante Barroso, 63 - S/1313
Rio de Janeiro

Fone:
262-9677
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PMDB aprova CPIs
para dívida externa
e caso da Delfin

Brasília — A bancada do PMDB na Câmara
reieitou ontem proposta de inclusão de uma Comis-
sâo Parlamentar de Inquérito para investigar as
atividades do Serviço Nacional de Informações, em
uma das vagas que, pelo acordo de lideranças, coube
à indicação do partido. Após votação secreta, o
partido definiu-se pela convocação da CPI da Divida
Externa, proposta por Hélio Duque (PR), que obteve
94 votos; e a CPI do caso Delfin, de iniciativa de
Alberto Goldman, que teve 49 votos. _

A tentativa de aprovação da CPI do SNI tol o
ponto principal da primeira reunião da bancada do
partido. Embora tenha 200 deputados federais, a
reunião contou'com a participação de 50 parlamenta-
res. A lista de presenças, porém, acusa o compareci-
mento de 143.0 pedido para a CPI do SNI foi incluído
na pauta de votações do partido por uma articulação
da Deputada Cristina Tavares (PE).

Apesar de intervenções veementes em delesa aa
CPI principalmente da parte de deputados novos —
entrê os quais Haroldo Lima (BA), Artur Virgüio"
Füho (AM), Ademir Andrade (PI) e Mareio Santilli
(SP) a CPI do SNI obteve apenas 21 votos, A das
Multinacionais, proposta ppr^Alencar Furtado e que
obteve 13 votos, foi anexada ã da Dívida Externa. A
do Sistema Bancário Nacional, sugenda por Paulo
Micarone, com 37 votos, foi incluída na CPI sobre a
Delfin.

Análise da notícia

Tancredo derrota
esquerdas do PMDB

Maria Inês ISassif

Brasília — A primeira reunião da bancada
do PMDB, ocorrida ontem, não chegou própria-
mente a definir a composição ideológica do
Partido, mas certamente abriu caminhos para
a identificação de suas diretrizes. A manobra
para inclusão da CPI do SNI entre as duas que
couberam à indicação do Partido, articulada as
escondidas nos dias anteriores, foi a primeira
tentativa de fonttação do grupo dos que se
intitulam "esquerda independente", que se re-
conhecem minoritários no Partido, mas preten-
dem assumir o papel de denúncia e reivindica-
ção ocupado, à época do bipartidarismo, pelos
autênticos do antigo MDB.

A inclusão, de surpresa, da CPI do SNI,
entre as que seriam votadas pelo Partido, ape-
sar de o líder Freitas Nobre ter fechado um
acordo com o PDS, no qual este tema ficou fora
de cogitação — foi uma sondagem das possibili-
dades do grupo. É certo que ontem, por uma
eventualidade, contou com o apoio de um dos
grupos da esquerda que se autodenomina bloco
popular e, calcula-se, tenha oito membros. A
esquerda ortodoxa ligada ao PCB que tem
aproximadamente o mesmo número de depu-
tados, alinhou-se aos grupos que os indepen-
dentes localizam como tancredistas (os ex-
pepistas), ex-autênticos ligados a Freitas e os
moderados do PMDB.

Mesmo sem o apoio efetivo deste grupo da
esquerda engajada que ontem votou com ela, a
"esquerda independente" já começa a identifi-
car, entre os novos e jovens deputados do
PMDB, aqueles que podem compor uma rumo-
rosa banda de música, pois caso contrario o
PMDB se afundará nas próximas eleições —
segundo argumenta um destes deputados.

O certo na reunião de ontem, no entanto, é
que o Governador de Minas Gerais, Tancredo
Neves, ganhou a primeira disputa interna do
Partido na Câmara. Na opinião de parlamenta-
res oposicionistas envolvidos na tentativa de
convocação da CPI do SNI, ele esvaziou clara-
mente esta pretensão, ao se colocar contra ela
nas entrevistas. E foi seguido pelos ex-pepistas,
por Freitas Nobre, que lhe deve a vitória para a
liderança, pelo grupo moderado do PMDB e
pela esquerda ortodoxa.
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protestaram contra a nova Lei Salarial

Tumulto interrompe sessão da Câmara
Brasília — Na primeira sessão

ordinária da nova legislatura da
Câmara cerca de 500 representan-
tes da Federação dos Metalúrgicos
do Rio de Janeiro e São Paulo e de
vários sindicatos, como os de Nova
Friburgo, Petrópolis, Campos e An-
gra dos Reis, tiveram que deixar as
galerias, por ordem do Deputado
Flávio Marcilio, acusados de per-
turbar os trabalhos ao protestar
contra o decreto que alterou a poli-
tica salarial.

Às 15h, antes de suspender a
sessão, Flávio Marcilio manifestou
sua simpatia pelos trabalhadores,
ressalvando, no entanto, que se-
riam forçados a sair se não se com-
portassem convenientemente. As
galerias aplaudiram todos os depu-
tados que criticaram a lei salarial
(entre eles João Cunha (PMDB-SP),
Amaury Muller (PDT-RS) e José
Vasconcelos (PMDB-PE).

Vaias

Quando o Deputado Luis Henri-
que (PMDB-SC), sob aplausos, cri-
ticava o decreto-lei, Jorge Arbage
(PDS-PA) pediu um aparte para
afirmar que "temos um Governo
sério". Os assistentes começaram a
vaiá-lo e, como a campainha era
acionada insistentemente pelo pre-
sidente da Mesa, viraram-se de cos-

tas para o plenário. Marcilio sus-
pendeu a sessão, afirmando que
não toleraria desrespeitos, enquan-
to a platéia gritava: Um, dois, três,
quatro, cinco, mil, ou pára o arro-
cho, ou paramos o Brasil.

À sessão foi suspensa às
15h20min e, quando alguns parla-
mentares se preparavam para dei- •
xar o plenário, os trabalhadores co-
meçaram a cantar o Hino Nacional.
Os oposicionistas ficaram de pé,
enquanto os parlamentares do PDS
na maioria mantiveram-se sen-
tados.

Minutos depois de reiniciada a
sessão, quando o Deputado Dante
de Oliveira (PMDB-MT) fazia um
discurso pedindo eleições diretas;
as galerias voltaram a se manifes-
tar. Impaciente, Flávio Marcilio de-
terminou às 15h40min que todos se
retirassem.. A saida ocorreu sem
incidentes, com os guardas de segu-
rança pedindo caima sobretudo aos
que deixavam o plenário protestan-
do. No gramado fronteiro ao prédio
da Câmara foram deixadas faixas
còm, entre outras, as seguintes afir-
mações: Abaixo o aumento salarial
determinado pelo Decreto-Lei
2.012; Abaixo o arrocho salarial; É
possível derrotar o decreto do Go-
verno.

Trinta e sete deputados falaram
ontem no pequeno expediente da

Câmara, a maioria sobre a crise
econômica ou a respeito da trégua
política proposta pelo Presidente
Figueiredo. O Deputado Siqueira
Campos (PDS-GO) pediu a criação
do Estado de Tocantins; José Tei-
xeira (PMDB-SE) pediu a convoca-
ção de uma Assembléia Nacional
Constituinte; Eduardo Suplicy (PT-
SP) fez homenagem ao desapareci-
do político Rubens Paiva; Dante de
Oliveira (PMDB-MT) pediu eleições
diretas para Presidente da Repú-
blica.

Dos 60 projetos de lei apresenta-
dos, o mais original ficou por conta
do Deputado Jorge Leite (PMDB-
RJ), que pretende instituir o dia do
Acorda Zumbi, destinado a come-
morar no dia 20 de novembro a
morte do líder negro Zumbi dos
Palmares. Ele argumentou que
"Zumbi é a expressão maior do
movimento que conscientizou»o ne-
gro para a sua irrecusável partici-
pação no processo de desenvolvi-
mento político, social, econômico e
cultural".

Ao contrário da sessão da Cama-
ra, a do Senado foi calma e o discur-
so que mais despertou curiosidade
entre os parlamentares foi o do li-
der pedetista, Roberto Saturnino,
que abordou os casos Delfin/BNH.
Capemi e Baumgarten.

iülysses e Ivete
acertam acordo para
dar apoio a Montoro
: Brasília — Num encontro sigiloso às 8h de ontem,
jio apartamento 806 do Hotel Nacional, o presidentes
-nacionais do PMDB e do PTB, deputados Ulisses
Guimarães e Ivete Vargas, debateram a possibilidade
de os dois partidos se apoiarem mutuamente e,
•'dependendo apenas de pequeno detalhe, ficou prati-
lamente acertado que os petebistas apoiarão o Go-
iverno de Franco Montoro em São Paulo.

O apoio a Montoro só nào foi selado ontem
-porque Ivete Vargas quer saber primeiro que tipo de
participação seu partido terá no governo paulista. A
¦reunião dos dois líderes demorou mais de uma hora e
foi confirmada por dois deputados, um de cada parti-
do. Como Jânio Quadros mantém posição critica em
relação a Franco Montoro. ficou acertado que o apoio
do PTB ao futuro Governador paulista não depende-
rá de eventuais pronunciamentos do ex-Presidente.

$& Um dos temas do encontro foi a eleição da Mesa
^da Assembléia Legislativa de Sào Paulo. Em novem-
bro, o PMDB elegeu 42 dos 84 deputados estaduais e,
para aprovar matérias importantes sem o risco de
derrota, precisará contar com a colaboração de pelo
menos um dos outros três partidos de oposição.
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VOFF COT.
INGLÊS

INDIVIDUAL
PARA12

PESSOAS.
Se você acha que um curso de Inglês indivi-

dual não pode ser "individual" para mais de
uma pessoa, venha conhecer VOFF COT.

VOFF COT é o sistema VOFF aplicado a
turmas de 12 pessoas.

Com a mesma objetividade. A mesma efi-
ciência. A mesma rapidez. É o padrão VOFF
sem tirar nem por.

Exatamente como na VOFF, você aprende
Inglês do modo mais fácil do mundo: vendo, ou-
vindo, fazendo, falando.

Vários Professores em sistema de rodízio.
Você fala Inglês desde o primeiro dia.

VOFF COT só difere da VOFF numa coisa
— seu preço é Igual ao de um curso comum.

Em outras palavras, VOFF deixou de ser
privilégio de um para ser privilégio de muitos.

mfz RUA NASCIMENTO SILVA, 478 8
IPANEMA-TEL.: 239*8895 |
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Revolução só
será festejada
nos quartéis

Brasília — As solenidades de comemora-
ção de aniversário da Revolução de 1964, no

próximo dia 31, serão "estritamente militares",
segundo portaria do Ministro do Exército, Wal-
ter Pires, publicada ontem no Diário Oficial da
União. A não ser que interessem aos governos
municipais e estaduais, as solenidades nâo bus-
carão projeção no meio civil, informou o Centro
de Comunicação Social do Exército.

A portaria do Ministro tem um caráter
preventivo, segundo interpretação de um gene-
ral de Exército. Seu objetivo, admitiu o general,
é o de evitar constrangimentos de parte a parte, ,
nos Estados que elegeram em novembro gover-
nadores de oposição — principalmente no caso
do Rio de Janeiro. Restritas ao âmbito dos
quartéis, as solenidades não terão de contar,
necessariamente, com a presença de políticos,
explicou o general. A presença deles dependerá
de cada comandante militar de área.

Tradicionalmente, as solenidades de 31 de
março atraíam a participação de políticos e
tinham o caráter público, com a realização,
muitas vezes, de desfiles de tropas e de escola-
res. Em palanques, armados para a ocasião,
confraternizavam militares e civis. Chagas
Freitas, o único governador de oposição eleito
pelo ex-MDB, sempre compareceu às soleni-
dades.

Agora, circunscritas aos quartéis, elas se
limitarão à realização de uma palestra sobre a
data, formatura de tropa para apresentação da
Bandeira Nacional e leitura da ordem do dia do
Ministro, e homenagem às vítimas do terroris-
mo e da subversão. As unidades militares, de
acordo com a portaria do Ministro, deverão
apoiar as comemorações programadas pelos
governos municipais e estaduais, associações,
escolas e clubes de serviço.

Delfim admite novos
estudos para rever
a política salarial

Brasília — O Ministro do Planejamento, Delfim
Neto admitiu terça-feira - durante encontro com a
cúpula do PDS e cerca de 30 deputados — que o
Governo poderá estudar uma revisão da política
salarial, alterada pelo decreto-lei em tramitação no
Congresso. Mas avisou que essa alteração nâo pode-
rá sob hipótese alguma, manter os níveis de correção
acima do INPC, em vigor até fevereiro, como informa-
ram os deputados Teodorlco Ferraço (ES) e Amaral
Neto (RJ).

Na ocasião, Delfim Neto reconheceu, segundo o
líder Nelson Marchezan, que o Governo errou ao não
dar amplas explicações à opiniáo pública sobre a
maxidesvalorização, logo depois do seu anúncio. On-
tem, como havia prometido, o líder do PDS no
Senado, Aloisio Chaves, apresentou requerimento a
Mesa convocando os ministros Delfim Neto e Ernane
Galvêas, da Fazenda, para explicar em plenário a
política econômica do Governo. A proposta ainda
terá que ser votada e só depois seráo marcadas as
datas para o comparecimento.

Jantar
O encontro — um jantar de trabalho na casa do

Ministro Ernane Galvêas - começou às 9h30min e
prolongou-se até--a-lh30min da- madrugada. Iniciai- -
mente Galvêas explicou, detalhadamente, a crise
econômica, desde a crise do petróleo — que começou
em 1974 — até as negociações do Governo com vistas
à concessão de empréstimos externos para equilibrar
a balança de pagamentos.

"Uma novela de Janete Clair", na opinião do
Deputado Paulo Lustosa (CE), que mesmo assim
considerou as explicações "muito bem colocadas e
sobretudo honestas". De maneira mais objetiva, falou
em seguida Delfim Neto, justificando a atual política
econômica e as dificuldades em torno das negocia-
ções Foi tão veemente que convenceu Paulo Lustosa
de que "a economia brasileira está sendo competen-
temente administrada, o mal é da conjuntura mun-
dial".

Entretanto, com toda a competência, reconheci-
da pela unanimidade dos convidados, Delfim Neto
náo apresentou qualquer solução imediata ou a me-
dio prazo, com relação ao grande protesto do PDS: as
altas taxas de juros. A parte que coube a Carlos
Langoni foi explicar como se fizeram as negociações
desde a ida ao FMI até a adoção da maxidesvalon-
zaçáo.

A maioria dos deputados, desacostumados com
este tipo de reunião, manifestou entusiasmo com o
que considerou "um novo estilo de relacionamento
entre o PDS e o Governo", como declarou o Depu-
tado Edison Lobão (MA).

Mas passado o efeito do jantar — salada-russa,
filet ao vinho com champignons regados a scotch e
vinho — ficou entre os participantes uma sensação de
"estarrecimento", como confidenciou um líder, ante a
gravidade da crise. Segundo ele, o ministro Delfim
Neto admitiu que, se o Brasil não conseguir os seis
bilhões de dólares previstos no setor de exportação, o
pais caminhará, definitivamente, para o caos, sem
qualquer condição de captar novos empréstimos ex-
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Receba urna rede de mais
de 870 agências no Brasil in-
teiro, sempre uma perto da
sua empresa; um banco com
muita experiência em arreca-
dações de tributos e contri-
buições previdenciárias; o
atendimento de pessoas es-
pecialmente treinadas; e
uma estrutura eficiente para
a administração do PIS.

Receba, ainda, a facilida-
de de pagamento do PIS em
sua própria empresa. E con-
dições especiais para o re-
colhimento do PIS/Finsocial.

Receba, enfim, todas as

ternos. J

Entregue
sua RAIS no Itaú

vantagens que somente o
primeiro Banco Eletrônico
pode lhe oferecer.

Entregue sua RAIS no Itaú.
E ganhe, em troca, o Itaú intei-
ro. E atenção para os prazos
de entrega da RAIS:

Até 31-03-83, para em-
presas com mais de 50 em-
pregados.

Até 15-03-83, para empre-
sas que entregam a RAIS
através de fita magnética.
Neste caso, não
esqueça de re-
gistrar o código
do BanCO Itaú. Eletrônica Global

Itaú
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Capemi desapareceu com metade da madeira de Tucuruí
Jf-^ JL Tucuruí, PA — Fotos da Rogério Reis

Lima de Amorim
Metade de toda a madeira extraída pela

Agropecuária Capemi em Tucuruí — 349 mil
m* — desapareceu. "Parte foi desviada; outra
parte estragou-se", admite o diretor-
superintendente da empresa Coronel Ivany
Henrique da Silva.

Os prejuízos só podem ser calculados
com uma comparação: o atual estoque da
Capemi — 230 mil m3 — é avaliado em Cr$ 6
bilhões. O coordenador da empresa em Tucu-
rui, Coronel Alves e Alves, desconhece o
destino de metade da madeira extraída: "É o
que estou querendo saber desde que cheguei
aqui, há seis meses".

Primeiras dúvidas

4 Os dois coronéis, consultados no Rio de
Janeiro e em Tucuruí, em ocasiões diferentes,
deram informações coincidentes sobre o total
de madeira extraída pela Capemi: 700 mil ni3.
A quantidade estocada também coincidiu:
230 mil m3.

-.. Na semana passada, no confortável hotel
onde vive em Tucuruí, o Coronel Alves e
Alves comentava satisfeito a retirada de ma-
deiras selecionadas para atender a encomen-
das da China.

São nossas primeiras exportações. Va-
,mos embarcar inicialmente 10 mil m3.

Sua informação adicional de que as ven-
das para o mercado interno foram muito
fracas, provocou uma pergunta:

E onde está o resto da madeira?
Não sei — respondeu, antes de tragar

um dos 60 cigarros que costuma fumar diária-
mente. — É o que estou querendo saber desde
que cheguei aqui. Se você souber, me avise.
Só sei o que foi feito com a madeira que tirei.
Isso eu sei bonitinho. Mas não posso dar
entrevistas.

Confirmação

No Rio de Janeiro, o diretor-superinten-
dente da Agropecuária Capemi informou que
só tinham sido vendidos e entregues efetiva-
mente 23 mil m3 de madeira. Depois, cônsul-
tando papeis e alguns assessores, revelou a
quantidade definitiva: 65 mil m3, ou seja,
apenas 9% do total da madeira extraída em
Tucuruí.

Só isso?
Só.

Rapidamente, depois de um breve silên-
cio, o coronel deduziu:

Eu já sei o que você está querendo
saber. É sobre desvio, não é? Houve, sim.
Parte da madeira estocada ao ar livre por
muito tempo estragou-se, perdeu-se. Mas ou-
tra parte foi desviada, sem dúvida. Não sei
exatamente como, nem quem saiu ganhando
com isso. Na época não havia qualquer con-
trole da movimentação de madeira.

O Coronel Ivany explicou que ao assumir
á direção da empresa, em agosto do ano
passado, substituindo Fernando Pessoa, di-
retor do empreendimento desde o início, pro-
.curou "olhar para a frente, porque se olhasse
para trás nâo faria nada". Tentou viabilizar o
projeto reduzindo custos, aumentando a pro-
dução e iniciando contatos com o exterior
para venda de madeira.

— Mas — acrescenta — as irregularida-' des, a mordomia, o desvio de parte da produ-
ção realmente existiram. Só uma investiga-
ção apontaria os culpados e daria a verdadei-
.ra dimensão dos prejuízos. Mas a decisão
sobre isso não compete a mim. A Agropecuá-
ria Capemi é apenas uma das empresas de
um grupo maior.

Consultando, finalmente, mais papéis e
assessores, o Coronel Ivany descobriu que 56
mil m3 de madeira (8% do total extraído)
foram usados na construção de vilas, pontes,
serrarias e outras instalações da Capemi e
suas subempreiteiras em Tucuruí. A soma
das quantidades vendidas, aproveitadas pela
própria empresa e atualmente estocadas, deu
o resultado final de 351 mil m3 de madeira
com destino conhecido.

ffc Possível explicação
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A Capemi é responsável direta por 50%
da retirada da madeira da selva, em Tucuruí,
distante 300 quilômetros de Belém. O restan-
te é dividido entre três empreiteiras subcon-
tratadas — Desmatec (30%), Makma e Dim-
ba. As toras são estocadas em pátios ao ar
livre da Capemi, que tem contratos de comer-
cialização com várias empresas nacionais.
Alguns desses contratos, segundo o Coronel
Ivany, eram desvantajosos para a Capemi e
foram renegociados no ano passado.

Embora revele que até há oito meses o
controle do movimento e do comércio da
madeira praticamente inexistia em Tucuruí,
o diretor-supefintendente diz que nào sabe
como metade de toda a madeira extraída foi
desviada. Mas um comerciante de Tucuruí
sugeriu na semana passada ao repórter:

— Vá ver o embarque de madeira. Teori-
camente as chatas que vão para Belém des-
cendo o rio só carregam 600 m3. Talvez na
verdfcde elas transportem mais... E o que "se

perdeu" de caminhões com madeira aí pela
mata. aiora?...

O controle do estoque e dos embarques
parece realmente ser organizado apenas na
margem esquerda do rio Tocantins, atrás da
sede da Capemi, onde há quatro meses come-
çou a funcionar um posto da Cibrazem che-
fiado pelo engenheiro-agrónomo Daniel Lo-
pes, um mineiro novato na região e que anda
assustado com o alto preço dos alimentos e
outros produtos em Tucuruí — um quilo de
cenoura custa Cr$ 800; um aparelho de TV, o
dobro do preço em Belém.

Na margem direita, a aparência adminis-
trativa é diferente. No ultimo dia 24 à tarde,
uma chata com capacidade para 480 tonela-
das de madeira estava abarrotada de toras.
Outra, do mesmo tamanho, preparava-se pa-
ra receber mais um carregamento e encontra-
va dificuldade para atracar. Faltava um tra-
tor para aparar o terreno na margem do
Tocantins. Irritado, um operador da chata
perguntou ao funcionário da Capemi.

Como e que e? Quem vai resolver esse
problema?Náo sei. Aqui, chefe nunca aparece!

Em toras de até dois metros de diâmetro, os peões descansam depois de uma jornada de trabalho de 11 horas por dia, na floresta
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Pelo rio Solimões a madeira retirada pela Capemiforma uma verdadeira ponte flutuante

Stábile extingue Coordenadoria
Brasília — O Ministro da Agricul-

tura, Amaury Stábile, anunciou ontem
oficialmente a extinção da Coordena-
doria do Projeto Tucuruí, cuja respon-
sabilidade, desde a sua criação em
outubro de 80, coube a Roberto Ama-
rai, acusado pelo jornal Folha de São
Paulo de participação em um desvio
de 10 milhões de dólares da Agrope-
cuária Capemi.

— Náo perdi nenhum cargo, mas
apenas uma função — minimizou Ro-
berto Amaral, que continua a exercer
a presidência da Sudepe (Superinten-
dència de Desenvolvimento da Pesca)
do Ministério da Agricultura. Ele mes-
mo admitiu "que não manterá mais
nenhuma ligação com a Capemi".

Descompasso

De acordo com o dossiê do caso
Capemi, enviado pelo Ministro Stábile
ao PDS, contudo, Amaral não perdeu
apenas uma função: a Coordenadoria
é descrita como indispensável para
acompanhar o projeto do desmata-
mento, tanto que tem 54 funcionários
em Tucuruí, de engenheiros florestais
a técnicos agrícolas e fiscais.

Duas fontes do Ministério afiança-
ram que a criação do órgão foi uma

decisão política do Ministro Stábile,
depois que indicou Roberto Amaral
para ser o presidente do IBDF em
setembro de 1980 e o então Chefe do
Gabinete Civil da Presidência da Re-
pública, Golbery do Couto e Silva,
preferiu Mauro Reis, doutor em flores-
tas nos Estados Unidos e professor
concursado da Universidade Federal
de Viçosa, MG.

Preterido por Golbery, Amaral, en-
tâo diretor de Comercialização do
IBDF, acabou coordenador do Projeto
Tucuruí. A coordenação seria, se pre-
valecesse a posição do antigo presi-
dente do IBDF, Carlos Galuff, entre-
gue a Evaristo de Moura Terezo, que
era conhecedor da Amazônia e traba-
lhava na região em levantamentos ae-
rofotogramétricos.

Amaral, segundo testemunharam
as duas fontes, ainda tentou ser o
responsável pelo IBDF — órgão que
tem 60% dos recursos próprios e distri-
bui incentivos fiscais para refloresta-
mento. Para isso, convenceu o Minis-
tro Stábile a propor ao Governo a
criação de uma Secretaria de Biomas-
sas, que seria de sua responsabilidade
e à qual o IBDF ficaria subordinado.

Novamente perdeu a briga porque
o Ministro Golbery não apoiou a pro-

posta, recusada também pela Procura-
doria-Geral da República. Roberto
Amaral passou, então, a presidente da
Sudepe e a coordenar Tucuruí. Ontem,
depois que Stábile comunicou o fim do
órgão e disse que toda a responsabili-
dade pelos descaminhos do Projeto
Tucuruí eram de sua responsabilidade
(dele, Stábile) Amaral fez uma última
defesa de sua atuação no caso Capemi:

— Em reuniáo com o Ministro Stá-
bile, representantes do Ministério das
Minas e Energia, em dezembro de 82,
defendi medidas drásticas diante dos
sucessivos atrasos da Agropecuária
Capemi. O Governo, porém, foi que
decidiu dar mais prazos à Capemi.

Ele não explicou se a rescisão do
contrato feita ontem foi sugestão drás-
tica que teria dado. Admitiu, porém,
que se fosse decretada a falência da
Capemi, o Projeto Tucuruí teria morri-
do. Isto porque, segundo disse, o con-
trato que a empresa detinha com o
IBDF passaria a ser objeto de discus-
são jurídica. O que não resolveria o
problema da retirada da madeira, es-
sencial para a construção da hidrelé-
trica de Tucuruí. É da construção des-
sa hidrelétrica que depende a extração
do minério de Carajás.

IBDF assume a limpeza da área
Brasília — O IBDF (Instituto Bra-

sileiro de Desenvolvimento Florestal)
vai gerenciar o desmatamento da área
a ser inundada pelo reservatório da
Hidrelétrica de Tucuruí, como deveria
ter feito desde o inicio. O desabafo foi
feito ontem pelo Ministro da Agricul-
tura, Amaury Stábile, depois de distri-
buir um histórico do caso Capemi,
elaborado para, segundo ele, "dizer a
verdade sobre um projeto pioneiro de
desmatamento".

O presidente do IBDF, Mauro Reis,
ouviu o desabafo de Stábile calado e a
primeira frase que os jornalistas ouvi-
ram dele foi a de que "o desmatamen-
to agora será feito dentro de critérios
realistas". Para isso, duas alternativas
estão sendo estudadas pelo IBDF:
abrir a área para as empresas explora-
rem a madeira através de glebas, ou o
Governo patrocinar a extração da ma-
deira.

Sem critério

— Este patrocínio — explicou —
poderá ser feito através da contrata-
ção, pelo Governo de empreiteiras pa-
ra retirar a madeira de acordo com as
espécies O Governo passaria a ser o
responsável pela compra e venda dos
estoques das empresas contratadas.

Mauro Reis admitiu que nao vai
estabelecer nenhuma quantidade de
madeira a ser explorada, ao contrário
da ex-Coordenadoria de Tucuruí, que
nos próximos 10 meses exigia que as
empresas extraíssem na região 1,5 mi-
lhão de metros cúbicos de madeira,
sem critérios de espécies.

— Vamos fazer uma reavaliação de
toda regiáo, e se for possível retirar
apenas 50 mil metros cúbicos, estabe-
leceremos essa meta. Se nào for possi-
vel extrair nada, deixaremos o reser-
vatório ser inundado e ponto final —
acrescentou.

Ontem, o presidente do IBDF já
começou a se movimentar para, nos
próximos 10 meses (prazo em que o
reservatório será inundado) extrair
madeira na área (65 mil hectares tèm
espécies com mercado no exterior e no
mercado interno). Para isso, recebeu
empresários interessados na explora-
çâo, como o presidente da Manasa,
Sérgio Castro Lupatelli, sem contar os
telefonemas que recebeu de empreitei-
ras de todo o país.

Alem desses 65 mil hectares para
desmatamento por espécies, o IBDF
ainda tem que gerenciar o desmate em
mais 154 mil hectares e ai deverá ser
feita i abertura para qualquer empre-
sa interessada, num esquema de livre

exploração, como o que funciona com
a extração do ouro, em Serra Pelada.

Estaca zero
Sobre a Agropecuária Capemi —

que teve seu contrato de exploração
rescindido ontem coni o IBDF porque,
depois de três anos, não retirou nem
500 mil metros cúbicos de um total de
3 milhões que havia prornetido ao Go-
verno — Mauro Reis disse que suas
dívidas e seus equipamentos em Tucu-
rui sào de sua inteira responsabilida-
de: "Se algum empresário quiser nego-
ciar o uso dos equipamentos da Cape-
mi, terá que negociar isto sozinho".

Mauro Reis explicou que tudo ago-
ra vai começar da estaca zero em Tu-
curui e prometeu negociar a extração
da madeira com políticos do Pará,
admitindo até, em sua primeira visita
a Tucuruí, conversar com o Governa-
dor do Estado, Jader Barbalho, do
PMDB. Prioritariamente, contudo, a
conserva será encaminhada com os
empresários.

O senhor derrotou Roberto Amaral
nessa questão de Tucuruí'.' quis saber
um repórter. Reis escapuliu da quês-
táo: "Não estamos competindo, mas
vamos agir de forma realistica, nãu
criando nenhuma expectativa que náo
for condizente com as possibilidades".

Empresa enterrou
US$ 82. milhões \
no desmatamento

A Agropecuária Capemi, com recursos pró-
prios, enteixou no Projeto Tucuruí, 82 milhões 244
mil dólares (equivalente hoje a Cr$ 31 bilhões 963) e
só obteve um retorno de 765 mil 848 dólares (Cr$
297 milhões), com a venda de apenas 9% do total de
árvores arrancadas desde 1981.

Como estava muito endividada e sem capital
de giro, seu dlretor-superintendente, Coronel Iva-
ny Henrique da Silva, já esperava que a empresa
perdesse sua função executiva no projeto. Mas
alimenta esperança na permanência da Capemi
pelo menos na coordenação do desmatamento a
ser feito por outras firmas.

Frustração
Na sede da Capemi em Tucuruí e mesmo no

meio da selva, entre os peões que derrubam as
árvores, enfrentando as piores condições de traba-
lho, a expectativa era enorme até o início desta
semana. Havia em todos os cantos um ambiente
até mesmo de tensão, porque parte dos 1 mil 800
homens a serviço da Capemi está com os salários
de janeiro atrasados.

Em Tucuruí, a Agropecuária tem uma folha de
pagamento de Cr$ 158 milhões mensais. Para evi-
tar distúrbios e por uma "questão de justiça so-
ciai", como define o diretor-superintendente da
empresa, os peões e outros funcionários de níveis
inferiores foram pagos normalmente. Quem tem
salário mais alto, como o próprio coordenador da
Capemi em Tucuruí, Coronel Alves, ainda não
recebeu.

Embora esteja proibido de dar entrevistas,
como os demais funcionários em Tucuruí, o Coro-
nei Alves demonstrava sua frustração e tristeza.
Num fim de tarde, na porta da empresa, ele co-
mentou:

— Investimos aqui muito dinheiro, criamos a
infraestrutura, adquirimos experiência, e logo ago-
ra, quando poderíamos deslanchar, corremos o
risco de morrer na praia.

Para construir infraestrutura na selva, a em-
presa gastou CrS 4 bilhões 615 milhões. E além de
292 quilômetros de estradas, um porto, vilas e
escritórios, serrarias e pátios de estocagem, tem
hoje Cr$ 8 bilhões 311 milhões em equipamentos
alugados e Cr$ 2 bilhões 268 mil próprios.

No interior da selva, trabalhando sem parar
por salários de até Cr$ 35 mil, milhares de peões
tinham, esta semana, apenas uma preocupação:
manter o emprego ou receber regularmente as
indenizações. Pela "Rádio Peão" — a notícia de
boca a boca — eles acompanhavam os aconteci-
mentos, apreensivos.

Agropecuária tem
só 24 horas para
evitar a falência

A pedido do Unibanco, o Juiz da 7a Vara de
Falência e Concordatas, Luiz de Souza Gouvèa,
intimou ontem a Agropecuária Capemi a deposi-
tar, no prazo de 24 horas, os Cr$ 151 milhões 689 mil
devidos ao industrial e Deputado federal Carlos
Alberto De'Carli (PMDB-AM). O Unibanco tem
interesse em apressar o processo — iniciado pelo
parlamentar contra a empresa — porque De'Carli
lhe deve Cr$ 3 milhões 800 mil.

A Agropecuária Capemi, que já se havia com-
prometido em depositar o dinheiro, para nào ser
decretada sua falência, estava-se beneficiando com
um prazo maior para o depósito, pois esperava a
publicação, no Diário Oficial, do despacho do Juiz
Luiz de Souza Gouvèa. Mas, agora, terá de colocar
o valor à disposição da 7a Vara de Falência e
Concordatas, devido à atuação do Unibanco.

Arresto de bens
O Unibanco entrou com medida cautelar, jun-

to à 41a Vara Cível, objetivando o arresto de bens
da Agropecuária Capemi, da Capemi Administra-
çâo e Participações Ltda. e do industrial Carlos
Alberto De'Carli, no valor de Cr$ 3 milhões 800 mil.
Então, o Juiz da 41a Vara Civel expediu precatória
ao Juiz da 7a Vara de Falência e Concordatas,
solicitando que o magistrado reserve parte do
dinheiro que a Agropecuária Capemi tem de depo-
sitar (CrS 151 milhões 689 mil), no processo de
falência iniciado pelo industrial e parlamentar.

Os 3 milhões 800 mil ficarão a disposição da 41"
Vara Civel. Como o Unibanco tem interesse em
apressar o processo de falência, pediu ao Juiz da 7*
Vara de Falência e Concordatas, Luiz de Souza
Gouvèa. a intimaçáo da Agropecuária Capemi,
para que ela efetue o depósito de CrS 151 milhões
689 mil. Este montante e equivalente a uma parte
da venda de uma usina de álcool — a Agroindústria
Fazendas Unidas SA — que pertencia a DeCarli,
para a Agropecuária Capemi.

Nos três últimos meses, entraram 15 processos
contra a Agropecuária Capemi, na 7a Vara de
Falência e Concordatas, somando um total de CrS
700 milhões em dividas da empresa.

Leia editorial "1 olta Atrás"
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Polícia procura traineira
"Miiimi" no fundo da Baía

Pelo menos durante dois dias a
policia vai procurar, no fundo da Baía
de Guanabara, entre Magé e São
Gonçalo, a traineira Mirimi. do mes-
tre Manuel Pires Valente, que desapa-
receu com seus três ocupantes: o bar-
nueiro, o jornalista Alexandre Von
%aumgartem e sua mulher, Jeanette
Hamsem. A embarcação será pro-
curada em estaleiros fantasmas, mais
conhecidos como ferro-velho do mar,
já que ela pode ter sido transformada
em sucata, pintada ou adulterada em

suas características.
O pescador que o delegado João

"Kepler Fontenelle localizou em Nite-"rói 
foi ouvido ontem de madrugada

em Piratininga. Pelas suas declara-
ções, d6 que viu uma traineira perto'de 

Maricá na tarde de 13 de outubro,
a polícia acha que a embarcação não
é a Mirimi. Sobre a exumaçào do
cadáver da mulher encontrada em
Teresópolis, já está tudo acertado en-
tre a polícia e o IML: será amanhã, às

•àOh, e o corpo vem para o IML do Rio,
ípnde vai ter sua arcada novamente
'•pesquisada, vai ser limpo e descarna-
-;do para ser examinado e radiogra-fado.

Buscas no mar
t, Comandados pelo delegado Fonte-
í nelle, policiais da 16a DP e oficiais da
^-Capitania dos Portos vão começar
t. hoje de tarde a vasculhar uma grande

área da Baía de Guanabara à procura
Xfie pistas da traneira Mirimi. As bus-
rcaé se estenderão às costas de São''Gonçalo, Itaboraí e Magé.

Segundo a polícia, vão ser vistoria-
dos os estaleiros clandestinos exis-
tentes em plena baía, que adulteram,
transformam e pintam traineiras,
barcos e embarcações de pequeno
porte. Para o delegado Fontenelle, a
traineira pode ter sido levada para
um ferro-velho do mar e ali adultera-
da. Das buscas, vão participar, ainda,
o filho do dono da Mirimi, Antônio

.Augusto, que ajudou o pai a construir
ta embarcação, e garantiu: "Até se ela
s estiver transformada em outro barco,
ívou conhecè-la."'"*' 

Chico, o pescador que o delegado
ouviu ontem de madrugada, em Pira-

"tininga, declarou que na tarde do dia
'13 de outubro, por volta das 16h,

estava perto da praia de Maricá, e se
lembra que o tempo virou: "um vento
Sudoeste fez as ondas se agiganta-
rem. Eram táo fortes que a água che-
gava a invadir a pista da rua que
margeia a praia".

Ele contou que viu uma trsineira
mais ou menos a 500 metros do local
de onde estava, que parecia sem ru-
mo. Chegou a comentar que, com
aquelas ondas, a embarcação iria
naufragar. Quando soube depois que'
uma traineira havia desaparecido,
julgou que era a Mirimi. Fontenelle
declara que não é o barco, porque um
tem cobertura e o outro não. E tam-
bém a rota era totalmente diferente
da que, provavelmente, a Mirimi te-
ria realizado.

Exumação
Depois de marcada duas vezes e

desmarcada pela polícia, vai ser reali-
zada amanha a exumação do cadáver
da mulher encontrada em Teresópo-
lis, no dia 18 de outubro passado, que
a polícia suspeita ser Jeanette Hanes-
sem. Além do delegado Fontenelle,
do diretor do IML, Ivam Nogueira
Bastos, do legista Nelson de Almeida
Santos, de Teresópolis (Chefe do IML
da 3a Coordenadoria de Segurança),
vão participar da exumação a avó de
Jeanette, André Devauls, e Ana Ma-
ria Tim, amiga de Jeanette.

Os restos mortais da mulher de
Baumgartem serão encaminhados ao
IML do Rio, onde vão ser limpos,
descarnados e examinados, por peri-
tos, legistas e dentistas. Não só a
arcada dentária será pesquisada: os
legistas querem saber se Jeanette ti-
nha alguma fratura, para compará-la
com a morta.

Hoje o delegado Fontenelle vai in-
timar os ex-sócios de Baumgartem,
Cléo Garrafa e Romeu Onaga, que
chegaram a entrar com uma ação na
37a Vara Cível contra Remígio Rovi-
gato, que havia assumido a direçào
de O Cruzeiro, mas depois desistiram
e, em documento anexado à ação,
dizem que "se consideram satisfeitos
com a situação".

— Que situação é essa, que faz
duas pessoas desistirem de uma
ação? Eles vão ter que vir aqui na 16a
DP e contar tudo muito bem — aflr-
ma o delegado.

ÜBahia testa Santa Catarina
remédios com
seus doentes

. • Salvador — A Secretaria de Saúde
n do Estado e o professor Heonir Rocha,
; da UFBA, confirmaram ontem, em co-

municados à população e à comunidade
..médica e científica, que no Hospital

Couto Maia, de doenças contagiosas,
nesta Capital, está sendo introduzido,' 
pela primeira vez no Brasil, com aplica-

íção em pacientes humanos, um novo"medicamento "para o tratamento con-"sentido de certa forma de meningite"."' Tanto a Secretaria de Saúde quanto
o chefe-da equipe médica que acompa-,

, nha os resultados da aplicação do novo' medicamento em doentes internados no1 
Couto Maia, porém, negaram que o re-"médio esteja sendo testado em seres' humanos pela primeira vez na Bahia,
"onde prepostos estrangeiros estão rea-s lizando experiências cruentas com anti-
hiótico em pacientes acometidos de" doenças infecciosas internados naquele
hospital", conforme denunciaram, tam-"bém em nota oficial, a Associação Baia-"'na de Medicina e o Sindicato dos Medi-* cos da Bahia.

Explicações
1,: O comunicado distribuído ontem à
a tarde em Salvador pelo professor Heo-"nir Rocha, que chefia uma das mais"respeitadas equipes de pesquisadores**'em doenças tropicais da América Lati-
'na, integrada inclusive pelo ex-Ministro

da Saúde, Castro Lima, deu maiores,
esclarecimentos sobre as experiências
em andamento no Hospital Couto Maia.

"A experiência está sob a minha res-
ponsabilidade e conta com a participa-
çâo voluntária de uma equipe respeita-
vi, bem qualificada, de oito colegas do
Hospital Couto Maia. O estrangeiro en-
volvido no estudo é o Dr Joe Bryan,
estagiário em nosso laboratório, que
tem a posição de fellow na Universida-
,de de Virgínia, onde trabalha sob a'orientação do professor Michael

Xscheld", informa o Dr Heonir Rocha.
{..- Sobre a acusação da ABM e do Sindi-
,'•'. cato dos Médicos de que "estáo sendo" 

feitas experiências como se pacientes
.servissem de cobaias para o uso precoce

Ve indevido de drogas nâo liberadas para
o consumo humano em seus paises de
origem", Heonir Rocha afirma: "A ver-

Xdade é que o produto que está sendo
Xutilizado, a cestriaxone, é uma cefalos-
Vporina de terceira geração já liberada" 

para uso em vários países da Europa.^ Além de seu país de origem, •# Suíça, e"'que jã foi amplamente testado em ani-"' 
mais de experiência, inclusive macacos,
no que diz respeito à sua excelente
eficácia e na toxidade".

muda estrutura
de sua Polícia

Florianópolis — O futuro Secreta-
rio de Segurança Pública de Santa
Catarina, Heitor Luiz Sche, anunciou
ontem que pretende acabar com to-
das as Delegacias Especializadas de
Florianópolis, inclusive o DOPS,
substituindo-as por Distritos Poli-
ciais localizados em pontos estratégi-
cos e com plantão permanente de
atendimento ao público.

Deputado Estadual na segunda le-
gislatura e ex-Delegado de Polícia,
Heitor Luiz Sche, de 37 anos, infor-
mou que ao assumir o cargo fará um
remanejamento no quadro funcionai'
da Polícia Civil, devendo alterar toda
a sua cúpula diretiva. "Todos os poli-
ciais irão passar por uma reciclagem
na Academia de Polícia, para formar-
mos uma polícia técnica e ética", ga-
rantiu.

Jogo do bicho
Disposto a "banir a violência a

partir da própria polícia", o novo Se-
cretário promete visitar semanalmen-
te as Delegacias para fiscalizar o tra-
tamento dispensado aos detidos e es-
pera contar nesta tarefa com o apoio
da OAB, do Ministério Público e do
Poder Judiciário. Considerando os
problemas de prostituição e envol-
vendo menores como de ordem assis-
tencial, Heitor Sche tem por meta
principal "fazer frente aos crimes con-
tra o patrimônio e a vida".

O novo Secretário de Segurança
mostrou-se favorável à oficialização
do jogo do bicho, "o que ajudaria no
combate à corrupção policial" e à
reabertura dos cassinos, "que repre-
sentam uma fonte de divisas que nos
ajudaria a superar os problemas eco-
nómicos que estamos enfrentando".

Em Sâo Paulo, o Ministério da
Justiça está à procura de um prédio
para alugar que esteja em condições
de abrigar os arquivos do DOPS pau-
lista. Desse prédio depende a transfe-
rència das fichas do órgão estadual
para a alçada da Polícia Federal, an-
tes de o Governador Franco Montoro
tomar posse.

O diretor do DOPS, delegado Ro-
meu Tuma — que tomará posse na
Superintendência Regional.da Poli-
cia Federal, no dia 10 — não quis
comentar o assunto. Ele tentou redu-
zir ao mínimo a documentação a ser
transferida, mas a atual sede da Poli-
cia Federal não tem condições de
acomodar os documentos.

/

Estes são os ganhadores
do 11.° grande sorteio y

SERIE J

ICM - MAI S PROGRESSO PARA O ESTADO E SEUS MUNICÍPIOS MAIS DINHEIRO PARA VOCÊ.

PLANO ESTADUAL: Cr$ 6.000.000,00
•Certificado n • 08.970.272 - Solange M.F. Ribeiro - Rua Souza Cruz, 67, apt.' 404 - Andarai - Rio de Janeiro -

éM^tmmm ImÊlsâmÊíÊ -Carios Ferreira Lima íRua Càndid0 Mendes'98'204 \Glona - R,°de Jane,ro
PRÊMIOS DIVERSOS ^ ,. a „nnQQ,„„

09.062.272 - BONECAS: Certificado n.° 09.067.272 - BOLAS: Certificados n." 09.072.272, 09.077.272, 09.082.2^, us.uov,^

PLANO REGIONAL

Cri t^oeSÒat» 
*Lalcy 

André • Rua Joaquim Maria da Silva, 281 - Jardim América ¦ Barra Mansa ¦

Crtí'^00Ô',M'?RoM Mana Moreira da Cunha - Rua 754 n ° 165 ¦ apf." 202 - Casa de Pedra -

^Z^M^^^o ¦"*•¦«» "¦• ¦ • '2 • cen"° •va,en<;a ¦ cert",cado" °
cliioo9000.00 ¦ Oderte Dini. Branco ¦ Rua Américo Silveira n.° 109 • Cenlro - Valença - Certificado
n.°01 519.363

CADERNETA DE POUPANÇA BANERJ o o ¦
cí$20oSo.OO TiLu-TAI-ano dos Santos FlorÃ • Rua Ary Fontenelle n.» 386 - Barra Mansa -

C* ÍMOJmÔo-léma0^Conceição Sipriano - Rua Dr. Luiz Pinto n.° 172 . Miguel Pereira -

CrtSSSÍo- Mana d! Paula Carvalho - Rua Tiradentes n.» 325 - Barra do P,rài - Certificado n.»

CrS2O02O0Ó.O0 - Cláudia Regina M. Rosa - Rua das Lavadeiras n.° 139 • Angra dos Róis •

Certificado n.° 01.201.478

Cer»cado n° 0M99 982 - Maria Aparecida de Falima Silvério - Ruaido Barrosoir)» 50 - Valença
Certljlado n> 01 :_85.603 - Maria Elena de Souza Belo - Rua Barão de Juparanà n.° 118 - B. de

Certíteado n.° 01.512.030 - Antar Fontoura da Silva Filho - Rua Nilo 
^^LVft

Certificado n.° 01.571.425 - Cecília Coutinho Ballhazar - Rod. Luciano Medeiros n.° 985 • Casa 2
Paulo de Frontin.

Scíc^iÇ^eSicYdfs"» 0.133.753. 01.338.753, 01*43,753 - RÁDIO AM-FM-GRAV,

^^^'ê^^-^^^^m^^^Át 
¦ PATINS: Certificado a»

nf ?rv?55 BM«c5?C«tlliea*M n" 01 508.953. 01.513.953. 01.518.953 • RADIO-RELOGIO

01524^3 
"òl 

BM63 01 »Hjf? BOLA: Certificados n.» 01.539 363. 01.544.363. 01.549 363.
01 554.363

Cr$" •'skSÔo.M 
"L!_d?Pe?éi.a^ad.íra 

- Rua Cheik Re,ami n • 43 ¦ Japen . Nova Iguaçu ¦

X* v3&™%9-8Se°ma Ferreira Nobre - Rua Frulo do Mato ri? 150 - Jacarepaguá - Certificado

Crt°60OO0Ó2O0 - Dirce C da Silva Barcelos - Rua Colso de Azevedo n.° 64 • c 2 - Chaluba •

T^MoSt&im da S?,va8sõuza - Rua Sergma n.» 211 - Solidão - Bellord Roxo - Cer.lli.ado
n.° 02.096.145

ÍÊÈÊÊ s^iii^liii U *• - «*i ¦ ~ •
C* MW 

2'èupi!-o9Nogueira 
dos Santos • Rua da Mina n.° 35 ¦ Shangnlá ¦ Nova Iguaçu .

Cri-S^,'M02^too3pinheiro Xavier - Rua Augusto Cardoso n.° 194 • Mesquita - Certificado n.»

C2r$2008000.00 - Luciano Araújo de Almeida - Rua Ibicul n.° 481 - Bloco 38. apl» 406 - Braz de Pina ¦

Certificado n.° 01.617.433

cÍIwIS^wBe? - Adélia Mendonça da Silva • Av. Santos Dumont „.» 173 - sala 4. Piabetá

•Certifica-o n.° 01.729.426 • Irene Fernandes - Rua Comendador Luiz de Maios n.° 60 ¦ B. Bellord •

'clrtifètdo n *02 144 293 - Oswaldo Corrêa da Silva • Rua Zelaide R. da Silva n> 184 - Nilópolis

iSrtlíteSdS n> 02 l&SíO • Lu-. Roberto Monle Negro • Rua Belo Horizonte n.° 23 • M.guel (.ou.o -

Nova Iguaçu

ESIctI? GeEcYctofn'» CM 985 045 01 990 045, 01.995.045 • RÁDIO AM-FM-GRAV :

„, _,I rn niifi-j, 727 . CÂMARA FOTOGPAE CA: Certificados n.0101.626.727 01 631.727,.¦ S -.636727; 8:8:1» - «BS8^'^<^^n^i0»xVeAOB' ¦
BOLA: Ceriilicadosn." 02.116.145, 02.121.145,02.126.145. 02.131.145

UÉS^È ro^aSa^^Ru? Silva Pln.0. 46 20, - Vila Isabel - Certificado n.

Cri?VCmoOO.OO - Bento Luiz Guimarães Santos - Rua Uruguai. 139703 - T„u.a - Certificado n.°

C8r$?W)2MO.0O - Sandra Maria Lipapoll Vieges - Rua Afonso Pena. 29/902 - Ti,uca - Certificado n.°

C°r»640Ò60.O.0O - Mana Emilia do Nascimento Maia ¦ Rua Delgado de Carvalho. 32/202 - Tijuca •

Certificado n.° 03 338.688

?£S%EIâ2í SK.S. *B - De, Castilho - Certificado

C*2£wÒM ¦ Luiz de Paiva Moura - Rua Humberto de Campos. 382/1003 - Leblon - Certificado

C« mS> - Newton da França Ribeiro - Rua Conde de Bonlim, 512/304 . Ti,uca - Certilicado

C* mOOOOO - Ronny de Mello Golstortf - Rua Joào Romar.z, 84 - c/9 - Ramos- Certificado n,«

10326.467

Sito 
"JniwHO • Deocléa da Penha Cavalcante - Rua Chapinha 15,402^-M Castilho

CertiLcado n.» 06.983.300 - Geovanio José de Arau|o ¦_f"a '3 - c.asa 40 -t swou anão

^lySlfnloS«-932 - Oci-oma de Almeida Fontana 
^Rua 

Canavlelras, 627.Grajaú
Certificado n.° 08.742.289 - Roberto C. Mello - Rua Anlonto BaifflO, 2|1'^' K _ ,8 .
Certilcado n.° 10.633.601 - Marcos Ferreira dos Santos • Eslrada do Bananal. 4bu c

Sadoa» 03.339.688 • Paulo Jorge Coutmho Rodrigues - Rua Oilo de Dezembro. 264,101 • Vila

Isabel

I Cri 1^^W.M 
"Fer!ando°Pinho 

da Cruz - Rua Pereira da Silva n.° 259 ¦ apt • 1002 ¦ Icarai ¦

Crt Soôo.00 
5Mlrtha 

Regina Monteiro • Rua 5 de Março n.° 3 ¦ Fonseca • Certificado n •

C«6-a000.00 - Marcos Roberto da Silva ¦ Rua Lemos Cunha n.« 203 702 - Icaraí - Cert.licado n •

CrS4(S|7000,00 - Mana Geralda C. Sangmeto • Rua Luiz Gomes n.= 358 ¦ Fundos - Centro • S.lva
Jardim - Certificado n.° 4.572.922

a-^S^M^-oíma Cola Castro - Rua JeTômmo Afonso. 140 - Fonseca - Certificado n»4 207.808
CÍÍ 2PQ.'000:00 - Perciía da Concebo Cosia - Rua XV de Novembro n.° 210 - Centro - Rio Bonito •

C^-OT^M^nfDAvila A. Barros • Rua Heitor Levi. 10/204 - Barro Vermelho - S Gonçalo -

CriímCOT.»i8TánlaCristírW- A. Rangel - Rua «avio Carneiro. 89/1104 - Icaraí • Certificado n.«
4 943.655

Zuleide Lopes de Moura - Rua Rosa Saiào n " 4 - Cenlro ¦ Rio de Janeiro
Elizabelh da Silva • Praça Roberto Pereira dos Santos. 37 • Itaboraí
Rossine J. Pinheiro • Rua José Jeronimo Mesquita. Lote 8 • Bairro

Marina Fabiano Teixeira Leite - Rua Paulo Alves n.» 131 201 • Inga

Jorqe Brum • Rua BarSo do Amazonas. 2278 - Centro ¦ Niterói
Mana da Penha Damasceno Abreu • Rua Mana Luiza. Lote 20 - Lindo

Elio Rocha-Rua Herotides de Oliveira. 61/1001 - Niterói
Carlos Roberto Soares Nunes • Rua Auguslo Antônio Amorim s n » • Silva

MOTONETAS
Certificado n.° 4.448.582 •
Certilicadon." 4.591.010-
Certilicado n.° 4.215.992-
Almerinda • S.Gonçalo
Certificado n.° 4.329.309 ¦

GELADEIRAS
Cemlicado n.° 4.354.639
Certificado n.° 4.751.126
Parque ¦ Sâo Gonçalo
Certilicado n.° 4.601.077
Cerlilicado n.° 4.573.922
Jardim

BIOC-ETAS- CeBlcadoS!n » 4358.639. 4.363 639. 4 386 639 • RÁDIO AM-FM-GRAV.:
rSado» n « 4 373.639 4 378 639. 4.383.639. 4.388 639 • FERRORAMA: Certilicados n.~
4 605 077° 4 610 0?7 4 615 ó?7 ¦ PATiNSk Certificado n.» 4.620.077 . BOMECAS: Certificados n «

4:625 077 4 630.077 4.635.077- RADjO-RELÓGIO DK3ITAL: Certihcadosl n « 4 755.1126,
_ 7cn 1.B 4 7B . 12-. - CÂMARA FOTOGRAFWÁ: Certl içados n.M 4770.126. 4 775 126.

780 26 4785 126 - RáSiO A PlÜHATCertificadoS „.« 4.577922 4 582.922. 4 567.922 -

BOLA: Certificados ri.« 4.592.922. 4.597.922. 4.602.922. 4.607.922

05 i.2M*X).Oo"cora Pinheiro Reis - Av. Euterpe Fnburguenso. 21 • Nova Fnburgo ¦ Certilicado

CrS°l5'()00.ÍMO.00 ¦ Leia André - Rua Francisco N.colau. 82 • Auto de Olaria - Nova Friburgo ¦

CrS w5m« 
*cSS-à 

Luzia de Souza Pires - Av Con». Julius Arp.. 32 c8 - Nova Fnburgo -

cfsrt4M.CW.0005J3o5â3o8E9v7angelista da Fonseca - Rua Silva Jardim - Pa.aiba do Sul - Cerlilicado n •

05 820717

CADERNETA DE POUPANÇA BANERJ _ _ h
D$20oSo.OO Denise Favila dos Santos - pTaça Getul.o Vargas n.« 173'302 • Nova Fnburgo •

C^$rt-'M%^.M0^Pa7ulo5C8ésar da Costa - Rua Edmundo Lacerda. 251/304 . Petrópolis. CeiMicado

C*2MÍ0Ofta) • Dion, Couto • Rua Manoel Carreiro de Mello n.° 377 • Gran|a Primor. Teresópolis .

xSmSÓoül?-^ Se6rg°io4Antonio Diniz • Av. Oellim Moreira n.° 715 ¦ Várzea • Teresópolis -

Certilicado n." 05.948.447

Cerceado n.° 05.558.147 - Lelr Nogueira de Olinda • Rua Joio Ventura Torres. 7 • Estrada da

CertKdo n°,r05-374.052 • Nilia Maria Araújo Jacinto • Rua Quinze, casa 24 - Três Rios
C. rt cado ¦ 05 103.143 • lone Salgado Cardmof- Rua Thieres Perissé. 10 - Nova Friburgo
Certíicado n> 05:293.543 - Manha Coutinho Gomes - Silk. Shalon - Tabuado - Cachoeiras de
JMacacu

ÍÍ!aC^CTÍ9 Cer-llcydfs n.» 05^51.386. 05.156.386. 05.161.386 • RÁOIO AM-FM-GRAV.:
rS^tos?,'" 05 16638CI OS-171 366. 05 176.386. 05,131.385 - FERRORAMA: Certificados n » -
n?«B«Q7 - . ira R07 053B889. ^PATINS! Certilicado n.°05.373.897 - BONECA: Certificados
n"n . ..8897 05 383 897 05 388 897-RADrO-REL^IO DK.ITAL: CortllKados n.» 05 387.747,
ns 1S2747 0Ebp'747. cA-aAwf TOTcJgRAFICÂ: Certificados n.» 05.402747. 05 407 747.
05 412.Í7' oÍaVi 747 - RAtMO Â PILHAfCertilicadOS n- 05 825717. 05.830 717. 05 835717 -

BOLA: Certificados n.« 05.840717, 05.845717. 05.850 717, 05 655717

CÍ 1^k8oo.OO ^Ediluzia Mcwaes Jorge • Rua Domingos Viana. 594 • Parque Turf-Club • Campos -

CrS t^tmcJoÔ.OoTaytoíximenes Fernandes • Rua LeopoWina de Araújo n.° 243 • Fundos ¦ Macaã

Crt?600 000 00° -°Jo7sé F^nclsco Ribeiro - Rua »G" n> 124 - U.ural - Certificado n.« 02 996 544
CÜ 400:000;00 - Angeto Guamo Neto - Rua Almirante Barroso n.» 392 • Passagem - Cabo Fno -

Certilicado n.° 02.521.334

CADERNETA DE POUPANÇA BANERJ „ ,
Cr^-mòo • HenrlqíeMendes -Rua AriIuSes R. França, 114 - Porciúncula - Certilicado n.»

CrS 20Ó.0O0.00 - Neuza Rabello Azevedo - Rua Siqueira Campos, 117 - Centro • Campos •

Crtl»^,'oO)?'Héro2te. Fernandes Paes Júnior - Rua 24 de Maio. 107 - Centro - Campos -

oSm^?ÍSfm8i Souza Gomes • Ru. Joaquim Macedo. 1 • Horto - Campos - Cemlicado
n.° 02.986.675

C^SISn» oI&46.B01 ¦ Maria Helena Alves Bersol - Rua Amélia Mo"a'5,,9,n -.K' 
Parau,

Certilicado n.° 02.990.973 • Antônio Ribeiro da Silva - Rua Cora de Alvarenga n.° 296 Parque

Cedido3 n•"03.811.875 - Jacquelm. Rodrigues de Almeida - Av. Pelin.a. 245 - Bloco 7.» - apt.»

Certificai.» 03.195 096 • Denezer Toledo • Rua Rubens Tinoco Ferraz. 245 • Itaperuna

Shc?i_ÍetÍs- CerWicYdos!n » 03 W)4 204, 03.009 204. 03 014.204 • RÁDIO AM-FM-GRAV.:
?CrtSofn-Õ3,^--4%30^^^
03.001 544. 03.006.544, 03.011.544 - W»*^^ n." M.016.544\.^BONECA. CertiKario^
n » 03.021 544. 03 026.544. 03.031 544 -RADWrRELÓGIp OK31TAL: CertrlreadOS n_ 02TOW
02 780 534. 02785.534 - cAMÁRA roTOGRÁFK^|Cert^cadO!in."^02W.SM jf.79"3^ .
02 800 534. 02.808.534 • RADIO A ^*Çertl1l^n"02S26^L 

02.531.334. 02 536 334
BOLA: Certilicados n.™ 02.541.334. 02.546.334. 02.551.334. 02.556.334

' Premiados em decorrência de desclassificação.

Os prêmios em dinheiro, as Cadernetas de Poupança Bjgfto^
e a TV a cores serào entregues HOJE, as 16:00 horas,^""^^™ °3 ""Soa 

pwmladoi residentes no interior entregues nas

stísssairiís^ na ^do concur8° -Rua Buenos A
^térreo, onde também serão forneciãas quaisquer informações. ^______

Sorteio realizado no dia 21 de fevereiro, às 10:00 horas,
na sede da LOTERJ — Rua Sete de Setembro n.° 170,
e assistido por grande público.

Secretaria de Estado de Fazenda
do Rio de Janeiro

Domingo — A moda começa no Domingo, a Revista do
Jornal do Brasil.

GLOBE* UTILIDADES s/a
C.G.C. 33.041.260/0001-64

COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sío convocado! o« Senhore» Acionistas desta sociedade, para se
munirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dir 'O ds março do 1983, às 10.00 horas, na sede social, na Rua
do Posírlo n9 164-39 andar, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rto de Janolro, a fim de discutirem e de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: - 1. Apreciar a Proposta do
Conselho de Administrado no sentido de se alterar o subitem
"12.3" da cláusula IV da Escritura de Segunda Emissão de
Oebéntures da sociedade, aprovada pela Assembléia Geral
Extraordinária de 12 de novembro de 1982; 2. Outros assuntos
[relacionados com o (tem "anterior. — Rio de Janeiro, 28 de
Weverelro de 1983. - SIMON M. ALOUAN - Presidente do
l____n|eir30_^_AdMD-fií?Ç#°---

^^^^ JORNAl. DO BRASIL 
^^•"^^
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mimimmm.
Sem livros e cadernos. Muito mais economia.

Pela primeira vez no Estado são usadas apenas apostilas

programadas, no primeiro e segundo graus. Este novo método
está sendo lançado pelo Colégio Santa Edwiges - o SUSE -

depois de muitas pesquisas. Em cada apostila estão todas as

matérias e são apenas 4 para todo o ano letivo. O estudo e

positivo, programado e ainda dá uma verdadeira aula

de economia: sem livros e cadernos. Um dia este método ainda

será usado por todos os outros colégios. Por enquanto, e um
lançamento do SUSE.

Também lardim, primeiro e segundo graus

X$tí mwwí
R. Cândido Benicio, 850 ¦ Jacarepaguá Tels.: 390-3033e 3594633
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Informe JB
Conservador

A subideologia de bolso de alguns
setores radicais condenam o conser-
vadorismo, como se o desenvolvimen-
to do homem na Terra só pudesse
alcançar estratos mais altos e melho-
res através do novo que surge da
destruição do velho. A história tem
provado que não é assim. Há valores
perenes e permanentes, cuja conser-
vação é indispensável para que a exis-
tência do homem se torne mais digna.

Ê digna de elogios, portanto, a deci-
sáo do Prefeito Júlio Coutinho de man-
ter intacto o prédio da Fundição Pro-
gresso, em certo momento ameaçado
de demolição pela atual administra-
ção. Artistas, arquitetos, urbanistas e
intelectuais dirigiram-se ao Prefeito
pedindo que aquele espaço fosse desti-
nado a atividades culturais, conforme
consta de um plano da Secretaria de
Educação.

a ¦ ¦
Mantendo de pé o prédio da Fundi-

ção Progresso, o Prefeito Júlio Couti-
nho conserva um espaço que poderá
ser o coração do Corredor Cultural.
Revitalizará o centro e dará à cidade
um pequeno Beaubourg.

Que se conserve, pois, para o bem
de todos.

Nomeado
O Secretário de Fazenda do Gover-

no Leonel Brizola será o Sr César
Maia.

E há fortes indicações de que o
Presidente do Banerj será o Sr Rafael
de Góes; o Secretário de Governo o Sr
Neiva Moreira e o Secretário de Indús-
tria e Comércio o Sr Nestor Rocha.

Tanto melhor
.... Vale adia o Projeto Carajás.

S.V.B.E.V.
Ou, si vales, bene esl tego) valeo —

como escrevia Cícero, nas Cartas Fa-
miliares.

Sem convite
A ex-Primeira-Dama, D Maria Te-

reza Goulart, mulher do falecido Presi-
dente Joáo Goulart, por sua vez
cunhado de Leonel Brizola — Jango
era irmão de D Neusa — ainda não foi
convidada para a,posse do novo Go-
vernador do Rio.

Se não me mandarem convite, é
claro que não vou — disse ela, expli-
cando que há muito tempo nâo tem
contato com Leonel Brizola.

Observou que está sendo muito di-
fícil "para quem está de fora" se apro-
ximar dos assessores do futuro Go-
verno,

No Rio as coisas estão muito
complicadas. Se a gente náo tem um
pistolào, alguma pessoa que faça a
gente chegar perto de Brizola, isto se
torna impossível — desabafou.

Aparentemente resignada, ela co-
mentou:

Mas na. verdade o que está me
preocupando mais é a boutique que
vou abrir em Brasília.

Teoria e prática :
O melhor teórico da democracia do

Brasil é o Presidente'Figueiredo.
Só que a teoria, na pátria, é outra.

vários deputados e senadores, na sole-
nidade de reabertura do Congresso.

Não se permitiu comentários. Ape-
nas sorriu, meio sem graça.

No Espírito Santo
A família do ex-Senador Dirceu

Cardoso não está satisfeita com o con-
vite que ele recebeu do Governador
Gérson Camata, para que assuma a
Secretaria de Segurança do Estado.
Pessoas ligadas a ele temem que Car-
doso nâo dure seis meses na Secreta-
ria, não só por sua rigidez de princí-
pios, como pela implacabilidade de
sua ação.

O ex-Senador recebeu também um
convite do Senador Tancredo Neves,
mas ainda não revelou para que cargo
ou função.

Morenos
O socialismo moreno começa dia

15.
Uma semana mais tarde, dia 21,

começa o outono moreno.

Sem festas
O Governador Antônio Carlos Ma-

galhàes cancelou a gigantesca festa
marcada para o próximo dia 12 para as
suas despedidas do Governo da Bahia.

Concluiu — e acertadamente — que
o momento não é de festas, mas de
austeridade.

Movimentos
O noticiário político informa que o

ex-Ministro Armando Falcão está-se
movimentando.

É hora de tomar cuidado com a
louça da democracia.

Controle
Na primeira reunião com seu futuro

secretariado, o Governador eleito de
Pernambuco, Roberto Magalhães, de-
cidiu formar uma comissão para risca-
lizar o repasse de verbas e sua utiliza-
ção pelas empresas estatais em sua
jurisdição.

A ordem de Magalhães foi clara e
dura: fiscalizar os gastos de forma im-
placável.

Prédio velho é motivo
de briga entre igreja
e Prefeitura no Sul

Porto Alegre — Um velho prédio construído em 1907,
estilo "art noveau", em "Hamburger Berg", parte velha
do Município de Novo Hamburgo, distante 44 quilôme-
tros da Capital, que já foi fábrica de sapatos, lojas e, por
ultimo, o Cinema Alda, fechado no final do ano passado,
é o responsável pela maior polêmica, da cidade nos
últimos anos e das freqüentes ameaças telefônicas sofri-
das pelo pintor Ernesto Scheffel, ex-presidente do Conse-
lho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e
Cultural da Cidade.

Em Hamburgo Velho existem inúmeros prédios anti-
gos arrolados pela prefeitura, passíveis de tombamento.
Há dois anos, quando assumiu a presidência do Conse-
lho, Scheffel diz qufr ("omeçaranLasjjressões dos especu-
ladores imobiliários que querem atuar na área.

Principal centro das atenções da cidade, desde que
foi comprado pela Assembléia de Deus, que pretende
construir no local um templo, modificando as linhas
originais do antigo prédio considerado patrimônio pela
Prefeitura, o ex-cinema Aida deverá ter seu destino
decidido até o final do mês, prazo que o Prefeito do
PMDB, Atalibio Foscarini, deu para o pastor Hermann
Sasse, a Secretaria de Cultura, o Movimento de Preser-
vação do Patrimônio Histórico e a Metroplan, chegarem
a um acordo sobre o projeto do novo templo, já que o
antigo foi embargado pela Prefeitura. O pastor Hermann
Sasse, acusado por Schaeffel de ser um dos autores das
ameaças, não abre mão de construir uma torre na sua
igreja.

Disciplinados
Ao final da tarde de ontem, quando

a solenidade de instalação dos traba-
lhos legislativos no Congresso chega-
va ao fim, o Deputado Gérson Peres,
do PDS do Pará, aproximou-se de
Paulo Maluf e lhe pediu que assinasse
seu projeto de emenda constitucional,
transformando o atual Congresso em
Constituinte. Resposta de Maluf:

Sou um parlamentar disciplina-
do. Vou consultar o Presidente do meu
Partido, Senador José Sarney. Se ele
concordar, darei meu apoio à sua
emenda.

Está bem, Governador — res-
pondeu Peres. No ano que vem. quan-
do o senhor me pedir o voto, vou-lhe
responder: consultarei o Presidente
Figueiredo. Se ele concordar, votarei
no senhor.

Drama
O relatório final sobre a situação

das contas do Estado do Amazonas
repousa, há dois anos, na mesa do
escritório carioca do Governador elei-
to daquele Estado, Gilberto Mes-
trinho.

O documento é dramático: Mestn-
nho assumirá o Governo em março,
sem dinheiro para pagar 30 dias de
salários do funcionalismo público.

Perdido
O Deputado fçderal Paulo Salim

Maluf dispóe, no escritório que inau-
gurou anteontem em Brasília, de ape-
nas uma linha telefônica. Está deses-
perado. Quer, pelo menos, mais 3 li-
nhas — e sua secretaria apelou ontem
para a secretaria do Ministro Haroldo
Correia de .Matos, das Comunicações.

¦ ¦ a
Depois de ficar preso, por alguns

minutos, dentro de um elevador, Maluf
viveu ontem outra atribulação de um
recém-chegado a Brasília: seu moto-
rista, que nâo conhece a cidade, per-
deu-se na Esplanada dos Ministérios e
o Deputado rodou preciosos minutos
até encontrar a Secretaria de Planeja-
mento da Presidência da República.

Maluf e Delfim conversaram a sós
por quase uma hora.

Cumprimentos
— Meu Vice-Presidente, como vai?
Foi dessa forma que o Senador

Marco Antônio Maciel foi saudado por

Aniversário
Se vivo fosse, o Presidente João

Goulart completaria ontem 65 anos de
idade.

Um ano
Por coincidência as idas e vindas

do processo judicial sobre o assassina-
to do procurador Pedro Jorge de Melo
e Silva terá sua última etapa
cumprida exatamente um ano depois
do crime: amanhã, o procurador da
Justiça Aristides Junqueira apresen-
tara o libelo de acusação contra os
sete indiciados de terem tramado o
assassinato de Pedro Jorge.

Depois, o julgamento.

Lance-livre
O Governo federal não vai mais

comprar uma casa, aqui no Rio, para a
residência oficial do Presidente da Re-
pública quando de suas visitas à anti-
ga Capital. Está decidido: o Presidên-
te e sua família se hospedarão na casa
do Horto, no Jardim Botânico. A resi-
dència já está em fase'de remodelação,
para receber o Presidente.

A Escola Superior de Guerra foi
autorizada, pelo Ministro-Chefe do
EMFA, a convidar pessoas de "reco-
nhecido saber e competência" para
participar ativamente dos vários tra-
balhos ali executados, na qualidade
de colaboradores. Será formado um
Corpo de Conselheiros e outro de Con-
ferencistas. As nomeações serão feitas
pelo Ministro-Chefe do EMFA.

Já atinge a casa dos 300 mil o nume-
ro de passaportes emitidos anualmen-
te para cidadãos brasileiros.

O Governador Leonel Brizola este-
ve em Nova Iorque para comemorar
com sua mulher, I) Neuza, 33 anos de
casados. Voltou animado com a recu-
peracào de sua mulher, que deverá
retornar ao Rio brevemente. E disse:
"Ela só nào vai poder vir para a
minha posse, para não interromper o
tratamento, mas será representada
nela nossa netinha, Laila".

A convite do Presidente da Confede-
ração Nacional do Comércio, o Minis-
tro Hélio Beltrão almoça na próxima
segunda-feira na CNC com membros
da Associação dos Correspondentes
da Imprensa Estrangeira

Comemora 40 anos, a Turma Alipio
Serpa, da Escola Militar de Realengo,
onde se formaram os Generais Octa-

limpa)
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vio de Medeiros, Ministro-Chefe do
SNI, Ademar Machado, Comandante
Militar do Planalto, o ex-Senador Jar-
bas Passarinho, o Chefe do Gabinete
do Ministro Delfim Neto, Sérgio Faria
Lemos e o Governador do Distrito
Federal, José Ornellas.

O festival de Cinema de Gramado,
que começa dia 21, conta este ano com
a participação de vários estreantes.
Geraldo Moraes, saindo da categoria
de curtas, lança Difícil Viagem, onde o
ator Paulo José vive o papel de um
engenheiro, que, ao sair dos grandes
centros, sofre o choque cultural de
uma nova vida no Araguaia. O filme
tem indicações de melhor ator, melhor
diretor e coadjuvante (Roberto
Bonfim).

Começa nesta sexta, o Io Encontro
de Mulheres, organizado pelo Grupo
de Mulheres Negras do Rio de Janeiro.
Na sede do Instituto Bennctt às 20h.

Hoje, na Xanam, lançamento de
Arca da Memória de Belkis Morgado.

No restaurante Tarantella, em Bra-
silia, o governador eleito Tancredo
Neves almoçava ontem em compa-
nhia do jornalista Carlos Castello
Branco e de seu futuro secretário de
Cultura, o Deputado José Aparecido.
O deputado Ulisses Guimarães e o
governador eleito do Paraná José Ri-
cha se juntaram ao grupo, prolongan-
do a conversa até o fim da tarde.

O Rotary Clube de Sào Cristóvão
realizou ontem, no América Futebol
Clube, sua reunião festiva, com uma
palestra da Dra Maria Lídie. Gomes de
Mattos, diretora do Instituto de Psico-
logia Aplicada. Tema A Felicidade e a
Paz Interior.

SECRETARIADO
EXECUTIVO

8 matérias. Inicio-. 07.3. Há 48
anos preparamos e encaminha-
mos profissionais gs Empresas,
CENTRO TAQUIGRAFICO BRASI-
LEIRO — Dir. do Prof. Paulo Gon-
çalves. Praça Floriano, 55 — 12°
(Cinelàndia) — Tels..- 240-7234 —
240-6834.
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JORNAL DE LETRAS
NÚMEROS DE MARÇO NAS BANCAS (P

Monje quer
ir corpo

do carioca
O monje budista Dhl-

ravamsa chega ao Rio e,
no fim de semana, estará
no Centro Hoffman da
Quadrinidade oferecen-
do a todos a oportunida-
de de "limpar nosso cor-
po, purificar nossa mente
e abrir nosso coração".
Segundo informações do
Centro, Dhiravamsa
"nos guiará na explora-
ção de nós mesmos atra-
vês do método de medi-
tação Vipassana, o cami-
nho .da_sabedoria e do
amor, que está baseado
na conscientização clara
e simples".

O propósito de Dhira-
vamsa, segundo seus se-
guidores, é integrar .cor-
po, mente e coração e
mostrar o caminho para
casa e para um fluir cons-
tante e vasto da cons-
ciência, a essência da vi-
da. O Centro Hoffman da
Quadrinidade informa
que, "durante este fim de
semana, seguindo esse
camiho, teremos a medi-
tação sentada, visualiza-
ção de cores, trabalho de
corpo chating, usando
sons diferentes para cia-
rear e mobilizar centros
de energia, dança e sh-
aring do grupo".

LÍNGUAS indígenas
CENTRO STUOI CA ROMANA

TEL 252-5767

CURSO DE TRADUTORES E INTÉRPRETES
OFICIALIZADO. Diretor ±- Prof. Daniel Brilhante de Brito. Nível de Inglês exigido: o de certificados
como o Michigan e o Cambridge Proficiency ou o das classes terminais dos Cursos de Letras_Av
l\S. Copacabana 605 s/1209, Tel. 237-9320 e 256-8604 Atendimento das 10 as 12 e das 4 às
19-.30hs Também alemão preparatório da estaca zero para quem já sabe inglês. Em Niterói no

CCBEU — R. Otávio Carneiro, 81 — Icarai.
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Filho de Uzeda diz
que só vendeu o
turismo brasileiro

— Sonho de uma noite de verão.
A afirmação é do filho do Coronel Aníbal Uzeda. ex-

presidente da Riotur, Carlos Eduardo Uzeda de Oliveira,
ao se referir, ontem à tarde, às acusações feitas pelo
advogado e deputado estadual Mariano Gonçalves Netu,
do PDT, de que ele teria desviado e vendido ingressos de
80 camarotes para o desfile das escolas de samba nos
Estados Unidos, numa viagem realizada 30 dias antes do
carnaval. „

Acompanhado pelo "amigo e advogado da família ,
jurista Heleno Fragoso, Carlos Eduardo Uzeda nào ne-
gou a viagem e afirmou que realmente fez vendas nos
EUA, "Nós fomos vender o turismo do Rio e do Brasil.
Podem perguntar isto a dois acompanhantes meus, o
prefeito Júlio Coutinho e o presidente da American
Airlines, Joseph Lorenzo", afirmou Carlos Eduardo.

Surpresa
Afirmando que ficou surpreso ao ler os jornais de

ontem, Carlos Eduardo negou conhecer o deputado
Mariano Gonçalves Neto e disse que vai até o fim para
esclarecer as denúncias de venda ilícita de ingressos
para camarotes no carnaval. "Eu quero que ele prove
tudo o que disse, caso contrário vou requerer, dentro da
Lei, um ressarcimento cabível no caso", afirmou.

Segundo o advogado Heleno Fragoso, o inquérito
aberto no DGIE diz respeito a um possível desvio na
venda de ingressos no Maracanã. Este serviço, na opi-
nião do jurista, esteve a cargo da firma que imprimiu os
ingressos, a Thomas de Ia Rue; da Brink's, que fez o
transporte dos ingressos; e do Banerj, onde os ingressos
estiveram guardados. "Ainda por cima, nesta ocasião,
tanto o Coronel Uzeda como Carlos Eduardo nào traba-
lhavam mais na Riotur", finalizou Heleno Fragoso.

As denúncias do deputado Mariano Golçalves Neto
são de que 19 mil 328 Ingressos teriam sido desviados e
não vendidos nos guichès do Maracanã. As Investigações
já foram iniciadas Delo DGIE e os primeiros denoimentos
dos funcionários aa Riotur acusados de envolvimento no
caso já foram tomados. Heleno Fragoso acrescentou
ainda que as acusações contra Carlos Eduardo nâo
caluniosas e que está estudando medidas legais, que
prefere nào adiantar por enquanto, "mas o deputado
pode ser processado criminalmente dentro da Lei".

Inquérito
"Todas as pessoas que tiveram antes da. venda ao

público a posse temporária dos ingressos de arquibanca-
das e camarotes para os desfiles da Rua Marquês de
Sapucaí, serão ouvidas no Departamento Geral de Invés-
tigações Especiais, no inquérito que apura denúncia de
desvio de bilhetes da Riotur". A informação é do diretor
do DGIE, delegado Francisco de Paula Borges Fortes.

Ontem, no DGIE, foi ouvido o Coordenador dos
desfiles das escolas de samba, Antônio Lemos, que nào
quis falar à imprensa ao sair do DGIE. Hoje, outros
depoimentos seráo tomados mas os policiais nâo quise-
ram fornecer os nomes das pessoas que serão ouvidas.

Investigações
Sem mencionar o que a polícia já apurou em relação

à denúncia, o delegado Borges Fortes, após o depoimen-
to de Antônio Lemos, Informou que o DGIE, paralela-
mente aos depoimentos, está fazendo o mesmo percurso
dos funcionários da Riotur, com os ingressos, desde a
gráfica até as bilheterias do Maracanã, passando pelo
Banerj.

Com esse trabalho o delegado acredita que a Polícia
chegará aos autores do desvio de bilhetes e ao número
exato de ingressos extraviados. Uma lista com nomes de
pessoas que tiveram posse temporária dos ingressos,
inclusive funcionários do Banerj. está com o DGIE e
todos seráo chamadas a depor, disse o policial.

Ontem, o DGIE recebeu uma denúncia de que com o
dinheiro conseguido com a venda dos bilhetes extravia-
dos da Riotur, um funcionário do órgão está remodelan-
do sua casa, no Lins de Vasconcelos. Borges Fortes, que
nào quis revelar de quem se trata, adiantou que o DGIE
investiga também a possibilidade de enriquecimento
ilícito por parte de algumas das pessoas citadas no caso
dó desvio dos ingressos.
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É isso aí! Se você não
sabe, mais de 60 países falam
francês. Uma língua que
também fecha grandes
negócios, fazendo
profissionais em qualquer
setor.

Ela é importante para
você. Aprenda francês na
Aliança. É com a gente que
você vai fazer bonito por aí.

Informe-se agora pelo
telefone geral-220-4029.

Entre para o francês
da Aliança.aliança

france/a
Barão da Torre • Botafogo'» Centro • Copacabana • Ipanema
|a<arepaf>uá • Madureira • Meier • Tijuca • Ilha do Governador.
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Centro

Copacaoana
ipanemâ Barra e Tsjuca

Cursos tspicws pari executivos inclusive, na Inglaterra

' 
Se você acha que "lt's
ralning cats and dogs"
quer dizer "esta chovendo
gatos e cachorros", vá
urgente matricular-se num
curso regular, individual ou
intensivo do Feedback.
Mas se você sabe que a
tradução correia é "esta
chovendo a cântaros",
parabéns, seu Inglês está
ótimo Mesmo assim, você
pode se matricular num
curso de conversação para
nâo perder a torma.
Feerfoack 0 melhor curso
cie Inglês Sem duvida

CURSOS DE APROFUNDAMENTO
(« nivel da PósGr»duaç»o)

FINANÇAS
OBJETIVO: O curso atualizará o Instrumental
técnico dos profissionais de Finanças.
Consolidará a experiência dos participantes em
Contabilidade aplicada a decisões gerenciais e
de Matemática Financeira. Aprofundará os
conhecimentos de Métodos Quantitativos de
Economia e da Moderna Teoria Financeira,
aplicados á Gerência de Empresas.
PERÍODO: 18.04 à 13.09 (160 hs.)
MARKETING
OBJETIVO: Fornecer Instrumental técnico na
área de Marketing, permitindo uma visão geral
da estratégia empresarial, enfatizando a
possibilidade de combinar teoria com
experiência prática, através das disciplinas:
Princípios e Prática de Marketing, Gerência de
Marketing e Estratégia de Produto e Gerência.
PERÍODO: 28.03 á 27.07 (150 hs.)
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: Oferecer visáo sistêmica da área,
Intercâmbio de experiências e embasamento
teórico/prático em Recursos Humanos.
PERÍODO: 14.03 à 03.07 (160 hs.)

REQUISITOS: Apresentar diploma de graduação,
Histórico Escolar, Curriculu*- Vitae e submeter-
se à entrevista.
HORÁRIO 2*. 3" e 4" feiras, das 19 15 às 22:00 hs.

INSCRIÇÕES: IAG/PUC, Rua Marquês de Sâo
Vicente, 225 -Gávea CEP 22.453 Tels 274-6698,
274-5649 e 274-9922 ramal 250 Credenciamento
C F M O 0855



JORNAL DO BRASIL CIDADE/NACIONAL
Almir Veiga
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Ò carpinteiro Paulo Félix dos Santos reforçava as escoras, quando a laje ruiu sobre ele, esmagando-o

Laje esmaga carpinteiro
e fere 22 pessoas ao ruir

Um desabamento matou um operário
e feriu 22, ontem à tarde, no local do
antigo Cinema Mauá. em Ramos, onde
está em construção uma agência da Cai-
xa Econômica Federal. Os operários fa-
ziam a concretagem da laje, quando ela
cedeu e desmoronou, soterrando o car-
pinteiro Paulo Félix dos Santos, retirado
dbs escombros já sem vida, por bombei--
ros dos quartéis do Méier e de Ramos.

A construção do prédio foi interditada
logo após o acidente pelo Corpo de Bom-
beiros. A obra está sendo feita no interior
do antigo cinema, que ainda conserva as
paredes laterais e o teto. A parte da frente
do imóvel já foi demolida. No local, ne-
nhum operário soube ou quis dizer o
nome do engenheiro responsável, mas, do
lado de fora, havia três placas: Alfredo
Simões Engenharia, Monte Alfenas e Ser-
viço Hünnebeck.'

Estrondo

Segundo o armador Antônio Soares do
Nascimento, a demolição do cinema e a
construção da agência de penhores de
Ramos, na Rua Euclides Faria, n05 25 e
27, começou há cerca de cinco meses.
Ontem, por volta das 13h45min, o carpin-
teiro Paulo Félix dos Santos redobrava o
-escoramento da- laje com os operários.
José Teodóslo dos Santos e Manoel Lino
Batista, enquanto outros faziam a con-

cretagem, quando "ouviu-se um estrondo
e a laje arriou de uma vez. O pessoal
ferido gritava", segundo o armador.

Imediatamente foi acionado o quartel
do Corpo de Bombeiros de Ramos, que
fica a poucos metros, e, em seguida, o do
Méier. Cerca de 15 bombeiros foram mo-
bilizados para retirar os feridos dos es-
combrós, a maioria com contusões e esco-
riações. Eles foram levados para os Hos-
pitais Getúlio Vargas e do INAMPS de
Ramos e o caso mais grave é o de Roberto
Silva ferreira, de 51 anos, qüe sofreu
fratura na coluna.

O acidente causou tumulto na rua e o
trânsito ficou congestionado, porque era
grande o número de curiosos que queria
acompanhar os trabalhos dos bombeiros.
O local foi isolado por soldados do 16°
BPM; dentro, um homem que se identifi-
cou como agente federal Ferreira pedia
aos policiais que não permitissem a apro-
ximação dbs repórteres do local onde
ocorreu o acidente, nos fundos do terreno.

Logo após o desabamento, os rèspon-
sáveis pela obra deixaram o local e, até as
20h, não haviam comparecido à 27a DP,
na Vila Cosmos, onde foi aberto inquérito
para apurar as causas do acidente, para
prestar depoimento. Embora os bombei-
ros tenham garantido que não há risco de
jiovo desabamento, a. construção deverá
ficar interditada até o resultado da pe-
ricia.

Produtor garante
que leite paulista
é de boa qualidade

São Paulo — O presidente da Comissão Técnica
de Leite da Federação da Agricultura do Estado de
Sâo Paulo, Lúcio Seabra, assegurou, ontem, que "os
produtores fornecem um bom leite, com um minimo
de 3,3% de gordura e sem contaminação. Caso contra-
rio, é recusado pela usina. Nosso leite sofre o rigor da
fiscalização do Ministério da Agricultura e da própria
usina".

O delegado Moisés Berdan — que chefia uma
sindicância no DOPS para investigar as denúncias
sobre a contaminação do leite — adiou para hoje, o
depoimento de Vera Regina Monteiro de Barros,
chefe da Secção do Leite do Ministério da Agricultura
em São Paulo, porque o Instituto Adolfo Lutz não lhe
enviou, ontem, os laudos a respeito das condições do
leite.

Os laudos deverão ser enviados hoje e Vera
Monteiro deverá esclarecer denúncias do prof. Rena-
to Barufaldi, da Universidade de Sào Paulo — USP,
de que o leite do Estado está com alto grau de
contaminação.

Um grupo de 22 produtores (no Estado existem 36
mil propriedades produtoras) reuniu-se ontem, na
Faesp, e, depois de dizer que o leite é entregue sem
contaminação, afirmou que, apesar do recente au-
mento do leite, o pequeno produtor não tem condi-
ções de cuidar do gado e das instalações onde é
realizada a ordenha.

Ministro
participa do
Promorar

Ministro do Interior,
Mário Andreazza, preside
hoje de manhã no Rio, no
auditório da sede do BNH,
a solenidade de abertura
do 2o Encontro Nacional
do Promorar — programa
implantado em 1979 pelo
Presidente Figueiredo
com o objetivo de erradi-
car a submoradia em todo
o país. A solenidade terá
início às 9h.

Durante o encontro, o
Ministro Mário Andreazza,
com o presidente do BNH,
José Lopes de Oliveira, es-
tragará 861 títulos de pro-
priedadés a moradores das
favelas Rubens Vaz, da
Maré, do Timbau, Parque
União e Nova Holanda, lo-
calizadas na área do Proje-
to Rio.

¦Até 31 de janeiro último,
o BNH, através do Promo-
rar, entregou 56 mil 707
moradias a favelados, e
tem 102 mil 785 já contra-
tadas.
4>:-'
Figueiredo
vai atender
ãABERT

Brasilia — O presidente
da ABERT — Associação
Brasileira de Empresas de
Rádio e Televisão — Joa-
quim Mendonça, ouviu on-
tem do Presidente João Fi-
gueiredo, durante audiên-
cia com toda a diretoria da
instituição, a promessa de
que vai adotar providên-
cias para evitar a satura-
ção de estações de emisso-
ras de rádio (AM e FM) em
alguns Estados.

A saída do Palácio da
Alvorada, Joaquim Men-
donça disse ter mostrado
ao Presidente que somente
na Grande Porto Alegre há
30 emissoras de rádio para

milhão de habitantes, en-
quanto São Paulo, com 10
milhões de habitantes tem
também 30. Pediu ainda
ao Presidente que não faça
wiaiores restrições às ven-
das de publicidade oficial,
pois do total do fatura-
mento das-emissoras de rá-
dio, no ano passado, 12%
foram de publicidade do

. Governo.

00
BANCO CCONOMKO S.A.

CGC/MF 15.124.464/0001-87
CARTA PATENTE 1-2
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL

RATEIO DE SOBRAS
Nos termos da decisão da Assembléia Geral Extraor-
dinária de 1o de dezembro de 1982, convidamos os
Senhores Acionistas a comparecerem à Divisão de
Acionistas, na Rua Conselheiro Saraiva, n° 26 —
Edifício 15 de Julho — 7o andar, nesta Capital, ou às
agências do banco onde estão jurisdicionados, a fim
de subscreverem as reservas de sobras de ações,
conforme opção feita nos boletins de subscrição.
O prazo para o exercício desta subscrição irá até 25
de março de 1983.
Cidade do Salvador — BA, 02 demarco de 1983.

(Ass.) ÂNGELO CALMON DE SÁ
Diretor-Presidente (P

GOVERNO DO ESTADO DO RIO BE JANEIRO - -
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro — CERJ

Concorrência n° 02/DICP/83

A CERJ torna público que fará realizar em sua sede —
Rua Luís Leopoldo Fernandes Pinheiro, 517 — 15°
andar, sala 1503, em Niterói, a concorrência acima para
aquisição de transceptor de onda portadora, cujas
propostas serão recebidas e abertas no endereço acima
indicado às 15:00 horas do dia 21 de março de 1983. O
edital, as informações e condições gerais para participa-
ção na concorrência poderão ser obtidos, diariamente,
no endereço supramencionado. (P

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro — CERJ

Concorrência n° 03/DICP/83
A CERJ torna público que fará realizar em sua sede -—
Rua Luís Leopoldo Fernandes Pinheiro, 517 — 15°
andar, sala 1503, a concorrência acima, para a aquisição
de autotransformador trifásico 50/66,5/83 MVA, cujas
propostas serão recebidas e abertas no endereço acima
indicado às 14:00 horas do dia 21 de março de 1983.
O Edital, as informações e condições gerais para
participação na concorrência poderão ser obtidos, diária-
mente, no endereço supramencionado. (P

Dois bons motivos para passar
uma noite éÊÊk em São Paulo

Joe Williams
cantam
1501»»1
I J°e Williams é o maior

II cantor de jazz
da atualidade (eleito cinco vezes
seguidas pela Down Beat Magazine).
E o 150 Night Club é o elegante
"prive" do Maksoud Plaza
londe, antes e depois do show, você
dança a noite inteira ao som da
fantástica Banda 150'). Indo a São Paulo,
não perca a oportunidade de ver
esta apresentação exclusiva e
inédita de um cantor que
realmente emociona.

, Voce aproveita
eficano

Maksoud Plaza.

a
2ÀwmmmkWk Reservando sua
I Dl mesa para ver e
ouvir Joe Williams, você pode também
hospedar-se no Maksoud Plaza em
condições muito especiais: casal a
partir de CrS 31.500,00 com café da
manhã incluído • o complemento
perfeito para um programa
extraordinário. Aproveite.
E faça melhor proveito de sua viagem
a São Paulo. Reservas por telefone:
interurbano gratuito 101118008811;
em São Paulo 251-2233.
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Falta dágua faz até uma i
tinturaria só lavar a seco

MAKSOUD PLAZA
SAO PAULO

Alameda Campinas, 150
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A creche Primi Passi, no Flamengo,
está sem água desde outubro. A Tintu-
raria Cantuária, na Urca, nunca fez tan-
ta lavagem a seco, pois há 10 dias não
entra água na cisterna. Trechos de Bo-
tafogo, Laranjeiras, Tijuca, Usina e Alto
da Boa Vista também sofrem de seca. A
cotação dos carros-pipa já alcança Cr$
15 mil, e os relógios digitais'da cidade
estáo sempre registrando temperaturas
em torno de 40 graus.

Para cada problema, uma explica-
çáo. Segundo a Cedae, a Rua Fernando
Osório, onde fica a creche, necessita de
obras que terão que esperar a próxima
administração para começar. A Rua
Marechal Cantuária é fim de linha, tem
tubulação antiga e como Botafogo e
Laranjeiras sente as conseqüências da
paralisação da adutora de Ribeirão das
Lajes na semana passada. A Tijuca foi
afetada por um vazamento já ocnserta-
do na Rua Maxwell, e Usina e Alto da
Boa Vista ganharão novas bombas na
Caixa Nova para atender à demanda.

Inflação da pipa
Conviver çòm falta de água, é dificil,

ainda mais no período mais quente de
um veráo que demorou a chegar. No
caso da creche Primi Passi, o problema
é ainda mais grave, pois se trata de
abastecimento para cerca de 120 crian-
ças de até quatro anos de idade. Ava
Gluz, psicóloga e uma das proprietárias
da creche, chega a ficar com os olhos
cheios dágua quando começa a falar da
crônica falta dágua na Rua Fernando
Osório. Interrompendo a entrevista ai-
gumas vezes para avisar aos pais das
crianças por telefone, que afinal conse-
guiu um carro-pipa, Ava diz que está
emocionalmente desequilibrada:

— Especialmente ontem, quando vi
as crianças suando, cheias de areia, sem
uma gota dágua para tomar banho. A
creche funciona desde agosto de 1981,
fizemos obras para aumentar a capaci-
dade das caixas dágua e em outubro
começou o problema. Em dezembro ti-
vemos casos de empetigo (doença que
segundo Ava é característica de falta de
higiene), e os pais estáo cientes disto.
Estamos comprando cerca de duas pi-
pas dágua por semana, e como os preços
variam de acordo com a demanda eles
chegam a pedir Cr$ 15 mil por uma pipa.
Além disso estamos comprando duas
caixas de água mineral por dia, a Cr$ 1
mil 500.

Celina Cortes
Ava disse que reclamou diversas ve- j

zes com a Cedae — e ficou revoltada J
quando D Terezinha. da Cedae, lhe tele- j
fonou no meio da entrevista (o órgão;
fora avisado do problema naquela ma- J
nhâ pelo JORNAL DO BRASIL) para;
saber o que estava se passando.

i

Lavagem a seco

Uma tinturaria sem água é uma iro-;
nia. Pela primeira vez em 22 anos oi
português João Gomes se viu obrigado;
a abastecer sua cisterna de oito mil
litros com pipa dágua, que custa Cr$ 10^
mil. "O jeito é aproveitar ao máximo a;
lavagem a seco", disse. Seu quase vizi--
nho e patrício Domingues Antônio Gas-.
par, proprietário do Bar e Restaurante,
Nobre, na Marechal Cantuária, também;
foi obrigado a recorrer à pipa: Ji

— O pior é que paguei Cr$ 36 mil à
Cedae pela água e esgoto no trimestre'
— queixou-se.

Segundo informação da assessoria,
de comunicação da Cedae, a Rua Fer-
nando Osório necessita mudar a tubula-,
ção de 75mm para 150mm, ao longo de,
aproximadamente 120 metros. O mate-:
rial está orçado em Cr$ 1 milhão, fora ai
mão-de-obra, e a 13 dias do fim da
administração ela admite que a obra —
cujo projeto já está aprovado — terá que •
esperar verbas para ser iniciada.

Quanto à Rua Marechal Cantuária,;
também existe um projeto de substitui-;
ção da tubulação aprovado, que igual-1
mente terá que esperar. Esta é uma das;
ruas da Urca que mais sofre com falta-
dágua.segundo a Cedae, porque fica noj
fim da linha. Mas os moradores—que já:
estão falando até num conchavo entre pj
manobreiro da água e os proprietários;
dos carros-pipa — lembram que o Forte-,
Sáo João, que fica no flm do bairro, náo:,
tem problemas de água.

Urca, trechos de Botafogo, Flamengo:
e Laranjeiras ainda estão sofrendo as|
conseqüências do fechamento da aduto-'
ra de Ribeirão das Lajes, na quinta-feiraj
passada, durante 24 horas, para a exe-1
cução das obras de interligação com a)
nova subadutora da Maré. Na Tijuca,;
porém, o problema foi outro: o rompi-;
mento da tubulação na Rua Maxwell,;
na altura dó número 22, prejudicou o;
abastecimento da parte mais alta do.
bairro, mas segundo a Cedae já está)
consertado.
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(031)26-3055:
PUÉO PBNUBfflfwmmifm.
Chame (031) 226.3055, o nosso

Plantão Permanente, e obtenha todas as
informações sobre os financiamentos do
PROVÁRZEAS - Programa Nacional de
Aproveitamento de Várzeas Inigáveis -
e PR0FIR • Programa de Financiamento
para Aquisição de Equipamentos de
Irrigação.

0 Plantão Permanente é um serviço do
Banco de Crédito Real para todos os
homens do campo.

Assim, para aproveitar suas várzeas
inigáveis e comprar equipamentos para
irrigação, chame (031) 226.3055 -
Plantão Permanente Provárzeas/Profir.
Ou fale com o gerente da agência mais
próxima do Credireal.

Crediregi
BANCO DE CREDITO REAL DE MINAS GERAIS

o banco de hoje
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Escola em obras
procura outra
para seus alunos
•i- Bruno Thys

Moacir Costa Júnior, 11 anos, aluno da Escola
Municipal Estados Unidos, no Catumbi, já está can-
sado de soltar pipa e jogar bola de gude. Ele é um dos
2 mil 200 alunos sem aula da maior escola do bairro,
em obras há seis meses e que só ficará pronta no final .
do semestre. Ontem pela manhã, a diretora reuniu
num galpão em frente ao colégio cerca de 1 mil
pessoas, entre pais e alunos, e pediu "paciência
enquanto tentamos arranjar provisoriamente outro
colégio".

A diretora Marilda da Silva Lacerda informou aos
pais dos alunos que vem mantendo contatos para
alugar por seis meses o Ginásio Franciscano, tam-
bém no Catumbi, que está fechado. Frei José Luís,
responsável pelo ginásio, disse, entretanto, que ai-
guns membros da paróquia de São Francisco nâo
estáo "multo inclinados a ceder a escola". Os alunos
mais caxias, com saudades das aulas, e outros, felizes
por mais uns dias de férias, terão uma resposta
definitiva sobre o reinicio das aulas na sexta-feira.

Sem aulas >'

A reunião no galpão do posto de gasolina em
frente à Escola Estados Unidos, na Rua Itapiru,
durou menos de 20 minutos. Acompanhada do Depu-
tado Estadual Ítalo Bruno (PDS), que se apresentou
como "amigo da comunidade", Marilda Lacerda afir-
mou, aos gritos — náo havia equipamento de som —
que "a obra é uma coisa boa para nós, e todos vocês
deviam estar satisfeitos como eu estou":

— Nós e a Secretaria Municipal de Educação
estamos empenhados em conseguir um prédio aqui
por perto, para abrigar até julho, quando terminarão
as obras, todos os alunos. A Secretaria está disposta,
inclusive, a pagar Cr$ 400 por aluno pelo aluguel de
algum prédio —- disse a diretora, acrescentando que"para termos uma coisa boa é preciso de um pouco de
sacrifício".

Garantiu aos pais que os alunos não ficarão sem
aula: "Até o dia 15,10 salas já estarão prontas. Se nâo
conseguirmos outro colégio aqui nas proximidades,
vamos dividir os alunos em turmas, e dar duas horas
de aula por dia, compensando a carga horária duran-
te as férias de julho."

Obras

A Escola Municipal Estados Unidos fica num
prédio de dois andares, construído em 1930. Com
dezenas de salas, possui um amplo pátio interno, em
estilo espanhol, e auditório com capacidade para
cerca de 500 pessoas. A reforma do imóvel, que está
transformado num grande canteiro de obras, é geral:
troca de telhas, mudança nas instalações elétricas e
hidráulica, pintura, troca de janela e reforço na
estrutura.

A maioria dos pais concorda com a reforma do
prédio, mas não admite, como o funcionário público
Almir Borges, com dois filhos matriculados, "que as
crianças fiquem prejudicadas":

Eu estudei aqui e isso estava precisando mes-
mo de uma reforma. Acontece que ela poderia ter sido
concluída nas férias. Agora, o que não pode ocorrer é
deixar a criançada sem aula ou com apenas duas
horas de aula por dia — disse.

Lia Regina Lopes Alves, que tem quatro filhos na
Escola Estados Unidos, tem a mesma opinião:

Essas obras vêm desde o ano passado. A
diretora poderia ter conseguido outro colégio nas
férias, pois sabia que as obras não estariam prontas
para o reinicio das aulas. Separei o dinheiro do
material escolar, minhas filhas querem estudar, mas
não podem.

Novo colégio
b" Deputado" íiálo- Bruno, ex-aluno-da-escola,-

afirmou que tem acompanhado as obras, "que estão
dentro do cronograma, mas houve um atraso no
início, em conseqüência da concorrência e da licita-
ção". ítalo Bruno revelou que, além do Colégio Fran-
ciscano, tentou-se também um contato com o Instltu-
to Lafayete, na Tijuca, "mas o ideal é o Ginásio
Franciscano, pois o Lafayete fica um pouco longe".
Frei José Luís, pároco da Igreja de São Francisco de
Assis, que é proprietária do GinásiCy^Franciscano,
afirmou que o pedido está sendo examinado:

— O ginásio está desativado como colégio e
realmente poderia ser emprestado ou alugado. Ocor-
re que alguns membros da igreja sâo contra, pois cr
imóvel tem três andares e apenas um deles está
montado para atender as exigências de um colégio.
Vamos dar a resposta até o final da semana.
í

Secretaria

A Secretaria Municipal de Educação informou,
no final da tarde de ontem, que está realizando
contatos com as escolas públicas e particulares da
região para que as crianças da Escola Estados Unidos
não fiquem sem aulas.

Ao inaugurar oito escolas do Io grau em cinco
municípios fluminenses, o Secretário Estadual de
Educação, Arnaldo Niskier, disse ontem que nenhu-
ma criança ficará sem escola no Estado e, para isso,
observou, "aumentamos o Io e o 2o graus em 200 mil
novas vagas e 200 mil bolsas de estudo em quatro
anos".

Metrô liga linha 2
e pede à população
que tome cuidado

i A nove dias da inauguração, pelo Presidente
João Figueiredo, do trecho entre Maracanã e
Irajá, na linha 2 do metrô, começam a ser ligados
ainda hoje o terceiro trilho lateral e a rede aérea de
cabos elétricos, que vão transmitir energia aos^
trens articulados, em todo o percurso. A Compa-
nhia do Metropolitano recomenda aos moradores
da área "cuidados especiais de segurança", evi-
tando a travessia dos trilhos e que as crianças
soltem pipas próximo ao leito da via.

Nos primeiros dias após a ligação da energia,
guardas de segurança do metrô vão vigiar, dia e
noite, os muros ao longo da linha, impedindo que
pedestres desinformados pulem e atravessem os
trilhos. Avisos — com o desenho de uma caveira —
serão colocados também, em toda a extensão,
alertando sobre os riscos de eletrocutaçáo. O
mesmo esquema foi adotado na ativação do ter-
ceiro trilho, entre Estâcio e Maracanã, e nenhum
acidente foi registrado. No sábado à noite, os trens
articulados começam a operar em marcha branca
(sem passageiros) das 20h às 5h, em teste final
para a inauguração, no dia 12.

A linha 2 do metrô — com 12,5 quilômetros
entre Maracanã e Irajá — corre em quase toda a
extensão por superfície, obrigando o metrô a ado-
ter medidas para evitar acidentes. O primeiro
trecho entre Maracanã e Maria da Graça, é ligado
pelo terceiro trilho lateral — sistema utilizado em
toda a linha 1 — e que foi possível por não
existirem travessias de nível ao longo do percurso.
Só o terceiro trilho tem potência de 750 volts,
suficiente para eletrocutar e matar uma pessoa.

Frederico Roíárío
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Dívida pode deixar ligação
Rio-Niterói sem 2 barcas

A Companhia de Navegação
do Estado do Rio de Janeiro (Co-
nerj) terá que conseguir Cr$ 410
milhões até o dia 29. Caso contra-
rio, ela perderá as barcas Ipane-
ma e Itapetininga — que fazem
parte da frota do trajeto Rio —
Niterói — penhoradas para pagar
uma dívida trabalhista, cujo pro-
cesso tramita na Ia Junta de Con-
ciliação e Julgamento de Niterói
há quatro anos. A açáo foi movi-
da por cerca de 180 ex-
funcionários da empresa.

A frota da Conerj foi reduzida
quase à metade, já que além das
duas barcas penhoradas mais
duas se encontram paradas no
estaleiro de Ponta D'Areia, em
Niterói. Para a Conerj, a falta das
quatro barcas nâo afetará o
transporte na Baía de Guanaba-
ra, onde atualmente cerca de 180
mil pessoas viajam diariamente
no trecho Rio—Niterói. Usuários
disseram que até agora nada de
anormal ocorreu no serviço.

Nota sumiu
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A Ipanema e a Itapetininga estão paradas no cais da Ponta D Areia

Cristina Paranaguá

A Conerj já tinha preparado
uma nota oficial de 25 linhas,
onde explicava a ação trabalhis-
ta movida pelos ex-funcionários.
Mas segundo o assessor de im-
prensa, Maurício Azevedo, a Se-
cretaria Estadual de Transportes
pediu a nota oficial, já que "havia
incorreções no texto e as infor-
mações seriam então transmiti-
das pela assessoria da Secretaria
de Transportes".

O assessor Alberto Lima, após
se reunir durante quase uma ho-
ra com o Secretário Adyr Veloso
de Albuquerque informou que
não existia nenhuma nota oficial
sobre o assunto, que "era verda-
deiro e não passava de uma roti-
na". Segundo informações do as-
sessor da Secretaria Estadual de
Transportes, esta náo é a primei-
ra vez que a Conerj sofre uma
açáo trabalhista semelhante e
que a dívida será paga nos próxi-
mos dias. A única informação
conseguida na Secretaria é que a
penhora foi decretada em proces-
so que corre na Ia Junta de Conci-
liação e Julgamento de Niterói.

Segundo ainda a Secretaria, a
falta das duas barcas não preju-
dica o transporte e que "prova-
velmente elas estão funcionando
normalmente, já que uma penho-
ra não significava que as barcas
deveriam parar de funcionar".
Em Ponta D'Areia, Niterói, as

Ronaldo Braga
barcas Ipanema e Itapetininga
estão paradas no cais da Conerj e
a entrada dos repórteres no local
não foi autorizada.

Funcionários da Ia Junta de
Conciliação e Julgamento de Ni-
terói informaram que as duas
barcas foram avaliadas em Cr$
420 milhões por engenheiros na-
vais. O Juiz encarregado do pro-
cesso é Vanderlei Valadares e a
Conerj terá até o dia 29 próximo
para depositar o dinheiro. Caso
contrário, as barcas Ipanema e
Itapetininga serão leiloadas. O
preço mínimo fixado é de Cr$ 420
milhões.

A Secretaria Estadual de
Transportes garantiu que a
quantia será paga nos próximos
dias. As barcas penhoradas têm
capacidade para transportar 4
mil pessoas e são consideradas
pela Conerj como "embarcações
antigas e já desgastadas". O mo-
vimento de barcas na Baía de
Guanabara, ontem, era normal.
A viagem era feita em 20 minutos
e a espera nas estações não che-
gava a 15 minutos.

, Vai piorar
— Caso não coloquem mais

barcas a situação deverá piorar.
Por enquanto não percebi nada
porque nâo ando na hora do rush,
mas acredito que muitas pessoas
deverão sofrer çom a falta das
quatro barcas —. A opinião é de
Sebastião Freitas, 46 anos, ven-
dedor autônomo, que ontem à
tarde retornava de Niterói, onde
foi "fechar negócios". Já Maria da
Conceição, 62 anos, residente em
Niterói, acha que a situação "já

piorou há muito tempo: — Quem
anda nas barcas na hora de maior
movimento sente que o serviço
está ruim. A resposta é muito
simples — continuou — porque as
barcas na hora do maior movi-
mento estão sempre lotadas e, se
a Conerj colocasse mais barcas, o
sufoco seria menor.

Nenhum funcionário da Co-
nerj quis comentar a ação movi-
da pelos ex-empregados e nem
sobre a penhora das barcas. Al-
guns deles pediram para nâo se-
rem identificados e acrescenta-
ram que os problemas de superlo-
tação na hora do rush acontece
por falta de mais barcas.

 Por enquanto o trabalho es-
tá indo normalmente — disse um
deles — mas caso ocorra algum
defeito em outra barca a situação
deverá piorar.

Favelados da Maré recebem
casa própria com apreensão

Não foi com entusiasmo e sim
com apreensão que Maria Carlos da
Costa, de 48 anos, recebeu na terça-
feira a notícia de que ganharia hoje,
do Ministro Mário Andreazza, o ti-
tulo de propriedade da casa de ape-
nas um cômodo onde mora, há mais
de dez anos, com dois filhos e dois
netos, na Favela Rubens Vaz. A
euforia por saber assegurado o seu
Imóvel não foi maior do que a preo-
cupação. com a dívida que assu-
mira.

— Não sei se terei forças para
continuar trabalhando e pagando
as prestações. Sustento sozinha a
minha família e, como servente, ga-
nho apenas um salário mínimo. Es-
tá tudo tão caro — a comida, as
roupas, os remédios—que tenho
muito medo de não arcar com essa
dívida, mesmo sendo táo pouco
(Cr$ 282,81), explicou. Depois de
receber seu título, Maria pretende
arrumar uns bicos como faxineira
ou cozinheira, para conseguir mais
dinheiro e "quem sabe ajeitar um
pouco a minha casinha?"

Insegurança

Francisco agradeceu, nuits disse que 
"não dá para morrer de felicidade"

Desempregado há mais de dois
meses, o gráfico José William Coe-
lho dos Santos, de 27 anos, também
receberá hoje o título de proprieda-
de da casa onde nasceu e se criou,
no Parque União, na Rua Tiraden-
tes número sete. Apesar da insegu-
rança por ter perdido o emprego,
José se sentiu aliviado quando sou-
be da notícia, na tarde de terça-
feira, e dividiu a alegria com os
irmãos que moram com ele na casa
de dois andares:

— Vou ter que me virar para
arrumar outro emprego. A situação
do país está preta e quem é pobre
ou está desempregado que se segu-'
re. As prestações sâo pequenas
.(1,2% do salário mínimo vigente)
mas as outras despesas são tãp
grandes que não tem jeito de não se
ficar com a corda no pescoço ele
disse.

Mesmo desempregado, José Wll-
liam tem esperança de um dia po-
der pintar a casa de branco e arru-
mar o assoalho dos três quartos
para "no futuro morarem meus fl-
lhos e netos", como queria sua mãe,
Dona Gentilina, que trabalhou a
vida inteira como servente em hos-
pitais e morreu há dois meses sem
saber que a propriedade de sua
casa estaria agora assegurada.

Outro proprietário intranqüilo
que será "oficializado" hoje será o
carpinteiro Francisco de Assis Sil-
va de 38 anos, morador há três
anos na Rua Nova 78, em Rubens
Vaz:

— Náo dá para morrer de felici-
dade quando se ganha Cr$ 30 mil
por més, com mulher e duas filhas
pequenas para sustentar. Agradeço
a Deus por ter ganho enfim o titulo
dessa casa, mas rezo todas as noites
í

Tereza Cristina Levy
para que ele me dê forças para
continuar lutando e alimentando a
minha família — foi o comentário
do carpinteiro. Sua casa, apesar da
fachada modesta, tem três quartos
e uma mobília jeitosa, feita por ele
mesmo. Nas paredes, caiadas de
branco, há muitos retratos das fi-
lhas e da mulher, que é costureira.

Entrega dos títulos

A entrega de mais 861 títulos de
propriedade a moradores das Fave-
las Rubens Vaz (401 títulos), Par-
que União (372), Maré (26), Morro do
Timbau (3) e Nova Holanda (59 títu-
los) do Projeto Rio será feita hoje
pelo Ministro Mário Andreazza e
pelo presidente do BNH, José Lo-
pes de Oliveira, na abertura do H
Encontro Nacional do Promorar.

Durante o encontro será feito
um balanço das atividades do Pro-
morar em todo o Brasil, e serão
debatidos vários temas em quatro
painéis.

Em junho de 1981 foram entre-
gues pelo Presidente Figueiredo os
primeiros 302 títulos aos moradores
do Timbau. Em 1982, mais 1 057
títulos de propriedade foram entre-
gues a moradores das cinco favelas
do Projeto Rio, além de 392, remeti-
dos pelo BNH. Na primeira etapa
do Projeto foram entregues 1 546
unidades de habitação e na segun-
da etapa, abrangendo a área dos
Pinheiros, serão entregues 3 280 ca-
sas, sendo 2 000 do tipo embrião
(que podem ser aumentadas poste-
riormente pelos proprietários) que
estarão prontas em junho deste
ano, segundo os assessores do Mi-
nistro Andreazza.

Até maio do ano que vem serào
entregues 1 280 apartamentos no
setor denominado vermelho que
pertence a área recentemente ater-
rada na antiga Ilha dos Pinheiros.

Atualmente estão sendo cons-
truídas mais 2 189 casas no prolori-
gamento da Vila do Joáo. Estas
serão entregues entre o final deste
ano e o segundo semestre de 1984.

A entrega dos títulos de proprie-
dade que será feita hoje beneficiará
os moradores de casas antigas, já
existentes nas cinco favelas e os
novos proprietários serão favoreci-
dos pelo BNH com o financiamento
para obras de infra-estrutura.

Ismar Buarque, assessor do Ml-
nistro Andreazza, disse ontem que
o Projeto Rio, que vai até Caxias,
prevê o melhoramento de 17 fave-
las. Ele explicou que a entrega de
títulos foi feita aos mais carentes,
que a partir de hoje terão que pagar
as prestações correspondentes a
1,2% do salário mínimo vigente. O
prazo de pagamento é de 10 anos.
Até agora já foram entregues 2 mil
612 títulos do Projeto Rio pelo B N
H.
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1^FUNDO DE INVESTIMENTO FINASA-157
CÓDIGO:426

RELATÓRIO ANUAL 1982
Prezado Investidor,

O mercado acionário, durante o ano, apresentou dois períodos bem
distintos. No primeiro semestre, reagindo ao declínio observado em dezem-
bro de 1981, as cotações evoluíram de forma acentuada e praticamente Inin-
terrupta, no sentido de alta, tendo o índice Bovespa, nesse periodo, apre-
sentado uma valorização de 93,3%. No segundo semestre, apesar de alguns
momentos de relativa estabilidade, houve a predominância de uma tendên-
cia de baixa, com um decréscimo de 15,3% no índice Bovespa, que ao final
do ano apresentava uma valorização de 63,9% sobre o fim de 1981.

As aplicações em debêntures conversíveis em ações alcançaram,
em 31.12.82,29,16% do patrimônio liquido do Fundo. Essas aplicações, em
períodos de elevada Inflação e de dificuldades econômico-flnancelras, tém
um efeito estabilizador, com reflexos positivos na rentabilidade do Fundo
de Investimento Finasa-157, que atingiu a 99,7%, no corrente ano.

Em 30 de junho foi efetuada, sob a forma de "quotas-dividendos", a
distribuição do resultado financeiro líquido, apurado nos termos do artigo
16 do Regulamento, correspondente ao periodo de 1.7.81 a 30.6.82 e impor-
tando em CrS 1,724 por quota possuída naquela data. O resultado financeiro
liquido do 2.° semestre de 1982 - Cr$ 223 milhões -juntamente com o resulta-
do que se apurar no 1? semestre de 1983, será distribuído em 30.6.83.

Acreditamos que as potencialidades e as perspectivas de médio e
longo prazo do Pais, que possui base Industrial ampla e diversificada, enor-
me capacidade de produção agrícola e mineral e que vem encaminhando
com êxito a solução de seus problemas de energia, são fatores que levarão
à superação dos óbices que se antepõem à retomada do desenvolvimento
brasileiro.

Como administradores do Fundo de Investimento FINASA-157, per-
maneceremos atentos às oportunidades de investimento que se apresenta-
rem e confiantes de que nossos investidores continuarão indicando em
suas declarações de rendimento o código 426 e o nome FINASA, certos de
que serão envidados nossos melhores esforços e conhecimentos para man-
ter o desempenho alcançado pelo Fundo de Investimento FINASA-157.

Atenciosamente

BANCO FINASA
DE INVESTIMENTO S.A.

COMPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINASA-157 EM 31.12.1982
Empresas Tipo Quantidade Cotação Valor Total Empresas Tipo Quantidade Cotação
1. AÇÕES
1.1. CIAS. ABERTAS PRIVADAS
Alpargatas ON
Alpargatas PN
Antárctica ON
Antárctica PN
Antárctica do Nordeste PN
Arno PP
Artex PP
Belgo Mineira OP
Brahma PP
Brasmotor OP
Brasmotor PP
Casa Anglo OP
Cervejaria Polar PN'
Cevai PN
Cia. Hering PP
Cimento Gaúcho ON
Cimento Gaúcho PN
Cimento Itaú PP
Cimento Tocantins PP
Cobrasma PP
Cônsul PP'
Copene PP'
Cosigua PN
Distribuidora Ipiranga PP
Duratex PP
Estrela OP
Estrela PP
Ferro Brasileiro PP
Fertisul OP
Fertisul PP'
Fertisul PP'
Fundição Tupy OP
Fundição Tupy PP
Ibesa PP'
Indústrias Roml OP
Indústrias Roml PP
Karsten PP
Lojas Americanas ON
Manah ON

'A'

NACIONAIS
8.692.770

27.337.712
3.361.820

138.903
1.699.784
4.575.131

10.780.210
24.584.782
52.440.328

7.438.110
9.970.846
9.092.670
6.804.598
5.550.000
4.708.218

951.581
9.442.799

20.367.906
7.441.737

99.162.468
2.027.995
7.276.928

22.518.800
29.812.131
45.318.392

5.547.731
72.657.943
39.040.535

3.535.740
23.897.954
21.946.956

2.046.000
64.402.720

925.552
3.201.182
1.820.788
2.293.586
9.996.698

22.859.657

18,48
13,35
13,10
9.70
6,34

12,51
2,31
2,76
5,89

10,50
5,98

17,00
5,85
0,70
4,30

12,00
12,00
4.37
9,50
0,55

16,00
2.64
1,45
1,60
2,71
1,10
1,03
2,53
0,90
0,64
0,48
0,70
0,70
1,15
0,80
0,70
5,55'.
8,75
0,95

160.642
364.958
44.039

1.347
10.776
57.234
24.902
67.853

308.873
78.100
59.625

154.575
39.806

3.885
20.245
11.418

113.313.
89.007
70.696
54.539
32.447
19.211
32.652
47.699

122.812
6.102

74.837
98.772

3.182
15.294
10.534

1.432
45.081

1.064
2.560
1.274

12.729
87.471
21.716

389,60
455,20
842,00
359,10
630,56
888,81
285,10
.998,32
531,92
155,00

.659,08

.390,00

.898,30
000,00
337,40
.972,00
588,00
749,22
.501,50
357,40
.920,00
089,92
260,00
.409,60
842,32
.504,10
.681,29
.553,55
.168,00
690,56
.538,88
200,00
.904,00
384,80
.945,60
551,60
.402,30
107,50
674,15

2,57
5,83
0,70
0,02
0,17
0,91
0,40
1,08
4,94
1;25
0,95
2,47
0,64
0,06
0,32
0,18
1,81
1,42
1,13
0,87
0,52
0,31
0,52
0,76
1,96
0,10
1,20
1,58
0,05
0,25
0,17
0,02
0,72
0,02
0,04
0,02
0,20
1,40
0,35

Manah PN 24.476.517 0,95
Mesbla OP 1.683.984 2,90
Mesbla PP 17.521.201 1,80
Metal Leve PP 24.055.653 5,84
Moinho Fluminense OP 23.488.668 9,70
Moinho Santista OP 68.639.487 3,98
Perdigão PN 16.965.021 0,85
Perdlsa PN 2.008.861 0,60
Petróleo Ipiranga OP 28.083.689 1,40
Petróleo Ipiranga PP 72.468.845 1,70
Refinaria Ipiranga PP 9.093.211 1,80
Sadia Concórdia PP 26.874.209 1,25
Schlosser PP 18.628.112 1,05
Siderúrgica Riograndense PP 25.044.116 2,20
Teka OP 12.469.950 2,00
Teka PP 10.503.992 1,50

1.2. CIAS. ABERTAS EM GERAL
Braslllt OP 5.476.250 3,09
Metalúrgica Barbara OP 8.283.866 1,60
Petrobras PP 5.533.437 6,38
Pirelli OP 17.024.569 1,70
Souza Cruz OP 16.166.566 11,00
ValedoRioDoce PP 7.758.398 11,20
Vidraria Santa Marina OP 36.065.390 8,72
White Martins OP 93.717.903 1,79

2. DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES
2.1. CIAS. ABERTAS PRIVADAS NACIONAIS
Aços Anhanguera DEB. 4.082 27.332,70
Aracruz Celulose DEB. 6.494 27.332,70
C.G.I DEB. 134 279.503,40
Cevai DEB. 700 28.229,69
Clmepar DEB. 91 290.502,30
Cia Hering DEB. 4.320 27.332,70
Cia. Indl. Santa Matilde DEB. 3.900 27.950,34
Cofap DEB. 360 290.502,30
Comesa DEB. 160 290.502,30
Cosigua DEB. 525 273.327,00
Cosigua DEB. 168 290.502,30

Valor Total

23.252.691,15
4.883.553,60

31.538.161,80
140.485.013,52
227.840.079,60
273.185.158,26

14.420.267,85
1.205.316,60

39.317.164,60
123.197.036,50

16.367.779,80
33.592.761,25
19.559.517,60
55.097.055,20
24.939.900,00
15.755.988.00

3.417,360.260,01

16.921.612,50
13.254.185,60
35.303.328,06
28.941.767,30

177.832.226,00
86.894.057,60

314.490.200,80
167.755.046.37
841.392.424.23

111.572.081,40
177.498.553,80
37.453.455,60
19.760.783,76
26.435.709,30

118.077.264,00
109.006.326,00
104.580.828,00
46.480.368,00

143.496.675,00
48.804.386,40

%
0,37
0,08
0,50
2,24
3,64
4,36
0,23
0,02
0,63
1,98
0,26
0,54
0,31
0,88
0,40
0.25

54.60

0,27
0,21
0,56
0,46
2,84
1,39
5,03
2.68

13,44

1,78.
2,84
0,60
0,32
0,42
1,89
1,74
1,67
0,74
2,29
0,78

Empresas

Cosigua DEB.
Dedini DEB.
Elekeiroz DEB.
I.A.P. DEB.
Ibesa DEB.
Manasa DEB.
Pérsico Pizzamigllo DEB.
Rlocell DEB.
Selva ..DEB.
Seiva DEB.
Springer Refrigeração DEB.
Suzano DEB.

2.2. CIAS. ABERTAS EM GERAL
Cia. Vale do Rio Doce DEB.
Cia. Vale do Rio Doce DEB.

3. LETRAS DO TESOURO
NACIONAL LTN

4. TlTULOS SEM COTAÇÃO
Brasilit PN
De Maio Gallo PP
Induco PP
José Olympio OP
José Olympio PP
Ponderosa OP
Ponderosa PP
Porcelana Schmidt OP
Porcelana Schmidt PP"A"
Porcelana Schmidt pp"B"

Tipo Quantidade Cotação

290.502,30
139.751,70
290.502,30

27.332,70
290:502,30

29.050,23
27.332,70

290.502,30
262.594,95
290.502,30
28.235,68
27.950,34

Valor Total
135
417

18
7.776

7
•408

2.137
420

76
76

2.948
3.300

39.217
58.276

5.229
212.539

2.033
11.852
58.409

122.010
19.957
22.078
83.238
92.236

810,50
458,90
041,40
075,20
516,10
493,84
979,90
966,00
.216,39
174,80

.784,64
122,00

%
0,63
0,93
0.08
3,40
0,03
0,20
0,93
1,95
0,32
0,35
1,33
1,47

1.670.246.070,93 26,69

4.400
923

73.550
1.200.000
1.428.000

224.798
244.449
38.755
77.509

194.619
483.525

72.528

29.050.23
29.050,23

2,04
0,43

6,30

0,59
0,59
0.59
0,59
0,59

127.821.012,00
26.813.362,29

154.634.374,29' 2,47

113.546.588,26 1,81

7.560.000,00 0,12

22.819,17
45.637,75

114.592,80
284.702,33

42.704,91
0,01

5. VALOR TOTAL DA CARTEIRA (1 + 2 + 3 + 4).

6. OUTRAS APLICAÇÕES
6.1. BANCOS - CONTA DE DEPÓSITOS
6.2. VALORES A RECEBER (Saldo)

7. VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES (5 + 6).

8.070.456,9? 0.13

6.205.250.172,68 99,14

34.891.455,18 0,56
18,972.331,61 0,30
53.863.786,79 0,86

6.259.113.959,47 100,00

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E1981

BENS, VALORES E APLICAÇÕES:
Disponibilidades
Titulos e valores mobiliários a preço de mercado

(Custo: CrS 6.210.509.370,30)  6.095
Valores a receber  351
(—) Provisão para perdas em titulos (3

1982
CrS

148.438.041,44

1981
CrS

64.337.059,42

3.116.525.536,28
300.217.081,53

(2.359.357,24)
6.591.202.136,50 3.478.720.319,99

.287.400,62

.060.508,64
583.814,20)

EXIGI BI LIDADES:
Investidores
Valores a pagar...

314.
17.

812.554,57
275.622,46

332.088.177,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Representado por 132.939.571,563 quotas a CrS 47,082  6.259.113.959,47
Representado por 129.442.381,246 quotas a Cr$ 24,539 —

293.059.003,32
9.230.110,20

302.289.113,52

3.176.431.206,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃODO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS"
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E1981

1982
CrS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO:
Total de 129.442.381,246 quotas a CrS 24,539  3.176.431.206,47
Quotas emitidas no periodo: 16.235.343,668 596.732.652,80
Quotas resgatadas no periodo: 18.091.899,261  (158.807.157,50)
Variação no resgate de quotas  (536.567.461,17)
Patrimônio líquido antes do resultado do periodo ".  3.077.789.240,60

RECEITAS 1.363.211.420,17
Dividendos auferidos . 373.843.915,94
Bonificações em dinheiro 1,50
Recuperação de corretagens 748.427,90
Rendas financeiras 988.578.796,16
Rendas eventuais 40.278,67

DESPESAS 
Despesas de corretagens e emolumentos
Taxa de administração
Despesas administrativas
Despesas com prestação de serviços
Aprovisionamentos, ajustes e reversões do exercício .

215.035.948,56
3.000.394,35

174.538.330,88
20.810.688,64
15.133.344,31

1.553.190,38

EXCEDENTE DAS RECEITAS SOBRE AS DESPESAS 1.148.175.471,61
Resultado na venda de titulos (33.494.097,83)
Variação no valor da carteira - Resultado da avaliação

dos investimentos ao preço de mercado 2.066.643.345,09

RESULTADO DO PERÍODO 3.181.324.718,87

DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 3.181.324.718,87
Lucros a distribuir ¦. 353.932.228,08
Resultados acumulados 2.827.392.490,79

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO:
Total de 132.939.571,563 quotas a CrS 47,082 6.259.113.959,47
Total de 129.442.381,246 quotas a Cr$ 24,539  -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1981
CrS

1.603.832.247,16
454.863.406,74
(68.674.861,29)

(174.670.973,29)
1.815.349.819,32

556.084.294.32
159.187.230,56

3.838.946,06
1.068.910,89

391.941.122,62
48.084,19

106.936.849,13
4.142.260,41

79.521.764,94
13.160.675,86
7.752.790,68
2.359.357,24

449.147.445,19
4.589.778,28

907.344.163,68

1.361.081.387,15

,1.361.081.387.15
142.885.132,16

1.218.196.254,99

3.176.431.206.47

NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982.

A. PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis obedecem aos critérios estabelecidos pelo Plano Contábil dos Fundos Fiscais de Investi-
mento - CODIF, instituído pela circular n.° 571, do Banco Central do Brasil, sendo os principais os seguintes:
1. Avaliação dos títulos

As ações componentes da carteira são avaliadas pelo valor da cotação media do último dia em que foram negociadas
em Bolsa de Valores, onde a ação apresentou a maior liquidez no semestre civil anterior,
As ações não cotadas em Bolsa ou não cotadas há mais de 180 dias e de empresas em regime jurídico especial são
avaliadas pelo valor de custo.
As debêntures, sem negociação diária em Bolsa, são avaliadas pelo valor Intrínseco dos títulos, que Inclui a cqrre-
ção monetária Incorrida até a data do balanço. Os juros incorridos e não recebidos são registrados como Valores
a Receber.
As aplicações em Letras do Tesouro Nacional são registradas pelo valor de aquisição, acrescido dos rendimentos
incorridos até a data do balanço.

2. Provisão para perdas em titulos
A provisão é igual ao montante dos titulos de companhias em regime especial, acrescido de importância considerada
suficiente para cobrir prováveis perdas na realização do valor de titulos sem cotação.

3. Bonificações em ações
As ações bonificadas são computadas na carteira apenas pelas quantidades, com a conseqüente diluição do custo
unitário, quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito" nas Bolsas de Valores. As oscilações

. . decorrentes dessas ações bonificadas são consideradas dentro da variação da carteira.
4. Subscrições

As subscrições de ações são registradas pelo montante subscrito, ficando a parcela não integralizada a crédito de
Subscrições a Integralizar.

5. Despesas
Os gastos com corretagens e emolumentos, decorrentes de transações de compra e venda de titulos, estão registra-
dos a débito de Despesas de Corretagens e Emolumentos. Os valores correspondentes às devoluções de correta-
gens, na base de 25%, são registrados na conta Recuperação de Corretagens.

6. Taxa de administração
A taxa de administração é computada sobre o patrimônio liquido diário, nos termos das disposições pertinentes,
sendo paga mensalmente.

7. Distribuição de rendimentos
O resultado do exercido foi apropriado em Lucros a Distribuir e Resultados Acumulados, de acordo com as normas
em vigor e o Regulamento do Fundo. Em 30.06.82 foi efetuada uma distribuição de CrS 1,724 por quota, no valor total
de Cr$ 226.672.248,10, através da emissão de 5.353.745,910 novas quotas, ao valor unitário de CrS 42,339.
As quotas provenientes desta distribuição são livremente resgatáveis pelos condôminos.

B. INSTITUIÇÃO CU3TODIANTE.
Os títulos e valores integrantes da carteira do Fundo estão custodiados no Banco Mercantil de São Paulo S.A., Agência
Central de São Paulo; os encargos incorridos com a custódia dos titulos montaram a CrS 13.796.344,31 no exercício
de 1982.

C. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Informações estabelecidas pela Resolução 470, de 25.04.78, do Banco Central do Brasil.

 Rentabilidade
Valor da quota Rendimentos 

—., .„•„,„—I :—„ .' 
Exercício no final distribuídos No exercício Acumulada

d exercido „. Inversão „,

< 
° feita há /0

1977 6,281 18,71* 46,92 6 anos 1.149,13
1978 7,223 15,92* ** 16,81 5 anos 750,21
1979 11,157 12,35* 54,46 4 anos 627,86
1980 14,251 4,24** 31,15 3anos 371,23
1981 24,539 5,23'* 79,94 2 anos 259,30
1982 47,082 7,03" 99,68 lano 99,68

" 
por capitalização' * em quotas-dividendos''' 
por capitalização e em quotas-dividendos

Taxa de administração no exercício de 1982: 3,453% sobre o Patrimônio Liquido Médio.Montante dos encargos e despesas, debitadas ao Fundo no 2° semestre de 1982 (excluída a Taxa de Administra-
ção): 0,391% sobre o Patrimônio Liquido Médio no periodo.

PARECER DOS AUDITORES
Examinamos os balanços patrimoniais do Fundo de Investimento Finasa 157, levantados em 31 de dezembro de

1982 e 1981, e a respectiva demonstração da movimentação do patrimônio liquido, correspondente aos exercícios findos na-
quelas datas. Nossos exames obedeceram a normas usuais de auditoria e às exigências do Banco Central do Brasil e inclui-
ram os procedimentos julgados necessários nas circunstâncias.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima citadas representam, adequadamente, a situação patrimc-
nial e financeira do Fundo em 31 de dezembro de 1982 e 1981 e a movimentação do patrimônio liquido para os exercícios fin-
dos naquelas datas, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e usuais em fundos de investimento,
aplicados uniformemente.

São Paulo, 31 de janeiro de 1983

REVISORA NACIONAL- AUDITORES INDEPENDENTES S/C
(CRC • SP n? 164)

LUIZ FERNANDO MUSSOLINI
Contador CROSP n? 2.834

JOSÉ ANTÔNIO BORTOLUZZO NETTO
Contador CRC-SP n.° 64.353
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Celebração da Trégua
Definida por Otávio Mangabeira como "a

arte de conversar", a política vive naturalmente

j das palavras mas sobretudo da disposição de usá-', 
Ias como instrumento da convivência. Há pala-

j vras, por isso, que em certos períodos dominam
! os corpos parlamentares e os conselhos partida-' rios, levando a imprensa, à força de repeti-las, a
! intensificar o seu uso, que chega a alterar-lhes o
\ sentido para aumentar-lhes o poder conotativo.

Uma dessas palavras de curso forçado acaba de
. ser lançada entre o Planalto e o Congresso:

trégua.
0 Presidente Figueiredo pediu ao Congres-

so, "uma trégua política" para a superação das
dificuldades em clima de cooperação e entendi-', mento". Que será trégua? Não vale buscar no
dicionário um de seus significados precisos, ad-

i quiridos ao longo do tempo. Na linguagem politi-
¦ ca as palavras se tornam, por vezes, essenciais

pelas sutilezas semânticas que sugerem. Não
' valem por si mas pelo que passam a conotar na

atmosfera eletrizada das assembléias políticas.
Da rigidez do regime que se pretendia abrir

na gestão Geisel, entre um aceno animador e uma
! cutilada nos direitos políticos, decorreu a circula-

ção intensa da palavra distensão — que de certo
momento em diante ficou semanticamente furta-
cor. Mas foi importante dar-lhe curso intenso. As
variações de significado, operadas pela mudança
brusca da natureza dos atos oficiais, não impedi-
ram que a palavra distensão passasse a rotular
uma política e a identificar, afinal, um moyimen-
to liberalizante que pôs o AI-5 a claudicar com,
distensões musculares sucessivas, das quais resul-
tou a sua imobilização e morte pelo ato revoga-
tório.

Com a palavra trégua pode ocorrer a
mesma coisa. Ê inútil perguntar o que seja para,
à luz de uma definição qualquer, opor-lhe embar-
go à circulação. E pode vir a ser de grande
utilidade aceitá-la, tal qual se apresenta, procu-
rando-se saber, não o que é em "estado de
dicionário", mas em que consiste aquilo a que ela
nomeia no contexto das relações entre dois cam-

' pos que não se encontram em guerra porém' 
separados pelo desentendimento sistemático.

Não há de ser no sentido bélico que ela se
encontra na mensagem que integrou o ato solene
de inauguração da primeira sessão da legislatura.

A palavra trégua funciona como correspondente
semântico de normalidade. Entendida assim,
passa a ser rica de sentido, principalmente se for
levado em conta que se trata de um apelo do chefe
do Poder de cuja força incontrastável emanava
tudo até bem pouco; até as vésperas das eleições
que mudaram, apesar disso, a fisionomia geral do
país e do regime.

Se, além dessa mudança, tiveram as eleições
o efeito de induzir o Governo a alterar na medida
do necessário a própria fisionomia interna, tanto
melhor para todos que a trégua se faça, isto é:
que o Congresso se comporte em conseqüência do
reconhecimento de que o espírito do Governo está
mudando e já se torna possível fazer voltar ao
nível da vontade constitucional — e do interesse
alevantado da sociedade como um todo — as
relações entre os dois Poderes.

No fundo e, acima de tudo, na prática, há
de ser este — e não outro por inexistente — o
significado da palavra trégua no contexto de um
documento em que o Presidente se declara sub-
metido à tutela do processo democrático e que
deste dá idéia correta quando afirma que a
necessidade do consenso para as grandes decisões
não exclui a discussão, "antes a exige". O que se
propõe, como trégua, não é o silêncio do corpo
político pela boca fechada de seus representantes
mas "a discussão como instrumento da busca do
verdadeiro, do útil e do necessário; a discussão
tendente a encontrar fórmulas que promovam o
bem coletivo"; a discussão, em suma, que, 

"rejei-

tando dogmatismos irredutíveis, seja sensível à
demonstração da verdade".

Que é isto, senão o funcionamento normal
dos Poderes do Estado democrático? 0 Executi-
vo, pela voz oficial de seu Chefe em ato solene,
declara-se disposto a abandonar o dogmatismo
autoritário para conviver normalmente com o
Legislativo e, com ele, buscar o bem coletivo. Não
há • o que objetar. O Congresso, rejuvenescido
pelo voto popular, está em condições de corres-
ponder a tal apelo, o que significa simplesmente
exercer com altitude e propriedade sua função.
Tome-se, portanto, a palavra trégua como sinôni-
mo de normalidade porque outro sentido não
pode ter.

Volta Atrás
O Governo rescindiu finalmente o contrato

que deu à Capemi o privilégio de explorar a
madeira da área a ser inundada pela represa de
Tucuruí. Como privilégio não gera eficiência, a
Agropecuária Capemi gerou um grande descala-
bro. A falência iminente foi citada pelo Ministério', da Agricultura como motivo da rescisão: realmen-
te a Capemi está sepultada sob dívidas e má

• gestão do privilegiado negócio que teve em mãos.
Mas há também uma falência de critério adminis-

- trativo a ser citada.
A decisão governamental é o reconhecimen-

to de que houve no episódio um erro essencial de
escolha. A inundação da área coberta de árvores
despertou cobiças mas não mobilizou a indispen-
sável competência. A firma organizada pela Ca-
pemi erá por demais recente no ramo. Recebeu
um presente de pai para filho, mas como a
Agropecuária Capemi não é uma empresa nascida
e dirigida segundo as regras da economia de
mercado, o resultado não poderia ser diferente:
ficou demonstrado que estava tudo errado desde
o começo e continuou errado por três anos.

O monopólio do desmatamento de Tucuruí
foi assegurado a uma firma errada com base em
motivos igualmente equivocados. A decisão teria
que resultar no monumental desastre que se
consumou aos olhos espantados da opinião públi-
ca. O último a perceber a extensão do erro
cometido é o próprio Governo, que preferiu não
ver o engano e esconder as conseqüências.
Curvou-se, afinal, a verificação de que só lhe
restava desfazer o mau negócio. Foi a maneira de
reparar, com atraso mas em tempo, um erro
agravado por um custo elevadíssimo.

A extração passará a ser feita pelas firmas

privadas credenciadas pela experiência. A madei-
ra de Tucuruí, será tratada e armazenada e,
através de editais públicos, oferecida a empresas

privadas para se encarregarem da comercializa-
ção dentro e fora do país. Enfim, a percepção do
caminho certo para chegar a resultados práticos.
O Governo precisou de três anos para chegar ao

ponto de onde deveria ter partido: a conjugação
de esforços com empresas privadas, de experiên-
cia e idoneidade técnica, para atender ao interes-
se nacional — que é simplesmente o de retirar a
maior quantidade possível de madeira e comer-
cializá-la, principalmente no mercado externo,

como fonte de divisas. A Capemi, com o tesouro
nas mãos, conseguiu apenas fazer uma dívida de
CrS 53 bilhões em bancos privados nacionais e
outra de 25 milhões de dólares no exterior.

Em três anos a Capemi só desmatou 25% do
que estava previsto e, supremo atestado de inefi-
ciência, desses 25% desmaiados ela só conseguiu
vender 9%. Além de tudo, metade da madeira
extraída pela Capemi em Tucuruí desapareceu.
Como é que alguém pode explicar o desapareci-
mento de metade de 349 mil metros cúbicos? A
incompetência só não explica. O coordenador do
projeto — que assumiu há seis meses — declara
que está procurando e não acha, desde que
chegou a Tucuruí, essa parte desaparecida. No
entanto, madeira não evapora.

Várias lições podem ser extraídas de Tucu-
rui, muito antes que a efetiva extração da madei-
ra comece. Mais uma vez fica suficientemente
demonstrado que empresas governamentais ou
aquinhoadas com a confiança oficial, mas que
não se afirmaram pelo mercado, são contra-

-, indicadas para desempenhar- missões de interesse
público. A Capemi deixou na região de Tucuruí a
imagem de um festival de esbanjamento, de
descritério, de incapacidade de distinguir entre o
essencial e o supérfluo. Em compensação, trouxe
uma falência e foi agraciada com a rescisão do
contrato privilegiado.

O Governo pode verificar que o êxito de um
empreendimento econômico não depende apenas
da sua potencialidade. 0 aproveitamento de um
recurso natural pede mais do que a idéia de
fávorecimento. Antes de decidir a quem deve
caber a preferência, é dever do poder público
avaliar com isenção — isto é, objetivamente — a
capacidade técnica e profissional, ao lado da
idoneidade empresarial, para um projeto desse
porte ser digno da confiança.

A impessoalidade é que deve distinguir as
decisões em matéria de interesse público. O
Ministério da Agricultura só tem um lucro a tirar
do episódio,- para dividi-lo com todo o Governo e
quitar a satisfação devida à opinião pública: é a
assimilação da experiência, para evitar a repeti-
ção do erro. Pois não há lucro a ser obtido em
Tucuruí que seja capaz de ressarcir o prejuízo
moral do episódio.

Cerco Asfixiante
Um menino esbarra em outro no interior de

um ônibus. Os dois discutem, descem para bri-
gar. Um deles puxa um revólver e atira para
matar.

Assim se conta mais um episódio extraordi-
nariamente violento da vida da nossa cidade. A
violência já seria brutal em si mesma; mas há algo
que talvez seja pior: a possibilidade, perfeitamen-
te plausível, de que por uma dosagem excessiva
ela perca a capacidade de nos sobressaltar.

A violência ultrapassa, todos os dias, o que
seria o hipotético limite de uma comunidade sã.
Pode-se, assim, atingir o ponto em que a anorma-
lidade passe a ser tida como normal. E não
estamos longe disso.

O tecido da vida urbana dá sucessivos
indícios de que poderia romper-se. As fugas de
presos são quase tão chocantes quanto os ussassi-
natos, sobretudo quando se sabe o que está por
trás delas. Nas cidades do "velho Oeste" norte-
americano (e de outros faroestes), a vida social
tinha início depois que se providenciava uma
Igreja, uma cadeia e um cemitério. Numa cidade
das proporções do Rio de Janeiro, a deterioração
do sistema carcerário e da máquina policial não
indicam o início de um colapso mais amplo?

A violência torna-se muito mais brutal por
não fazer parte dos hábitos da cidade. Qualquer
cidadão de meia-idade ainda tem na memória um
Rio em que a violência era basicamente a dos
"crimes da rotina". E quem for um pouco mais
velho certamente se lembra de um Rio onde

praticamente não havia um passeio perigoso:

— Hoje não, rapazes: trégua é trégua.

Cartas

podia-se ir a qualquer lugar sem medo. O cresci-
mento vertiginoso transformou esta cidade ante-
rior numa lenda. 0 Rio exibe hoje sintomas
avançados de patologia social. Não há qualquer
mistério nisso, nem muita metafísica: basta tomar
um pouco de distância, visitar uma cidade média
brasileira, para encontrar uma relação ainda
aceitável entre normalidade e anormalidade —
situações em que o normal, exatamente por ser
normal, é mais freqüente que o anormal.

Mesmo no Rio de hoje, os crimes ainda não
paralisam a vida social -r- ainda que todos
tenham sido forçados a adotar a estranha "reser-

va mental" que é a possibilidade de um assalto.
Mas há um câncer em andamento, que pede
providências para que a metástase não seja
completa.

Não se trata apenas de que o Rio tenha-se
tornado uma megalópole: o fato inelutável é que
essa megalópole está cercada por vastas "terras

de ninguém", por regiões ocupadas de maneira
patológica onde a lei não chega, onde não se sente
a presença do Estado — a não ser como cobrador
de tributos.

Não há muitas alternativas: ou se encontra
um modo de desfazer o laço asfixiante que as
correntes migratórias teceram ao redor do Rio,
ou se coloniza, a perder de vista, esses novos
territórios, sementeiras da violência e da margi-
nalidade. A terceira hipótese seria permitir que a
cidade escorregue definitivamente para a psicose
do medo, de um terror virtual — o que seria, por
sua vez, fonte de novas e talvez maiores viofên-
cias.

O cheque no Brasil
Sob o titulo Suspeição absurda, esse

jornal publicou dia 23/2/83 a carta do Sr.
Carly Silva, reprovando a atitude natú-
ral de o Banco Boavista recusar-se à
entrega pura e simples de uma nota
promissória, contra o pagamento de um
cheque, possivelmente por ele mesmo
emitido, sendo cheque especial, sem que
o documento fosse primeiramente com-
pensado. Agiu corretamente o Banco
Boavista. Esse senhor, quando da assi-
natura do contrato, deveria se inteirar
das normas que regem esse tipo de con-
ta. Ela estabelece a garantia de cheques
até o valor unitário de até 10% do valor
do limite contratual. Nâo me parece que
o cheque do Sr. Silva tenha sido de Cr$ 5
mü e Igual valor da promissória. Pois, só
assim, se poderia liberar a promissória.

Antes das eleições de 1978, segundo
publicações da imprensa, Pele teria afir-
mado que o "brasileiro não está em
condições de votar". Teria sido uma de-
claração honesta e sensata. Eu endosso
isso. Também endosso que o brasileiro
ainda não tem condições de ter conta
corrente especial e, a grande maioria,
nem as contas simples. E que não sabem
nem preencher um cheque direito. A
lista do Banco Central está sendo feita
em dois volumes gigantescos, com os
nomes dos que usam o cheque de modo
desorientado, sem base alguma.

As respostas às perguntas que o Sr.
Silva faz na carta publicada estão ai e
também que um cheque, ainda que espe-
ciai, não assegura o pagamento líquido e
certo (também o cheque visado nào é a
garantia de impunidade das fraudes). Os
bancos nâo possuem técnica atualizada
para as conferências de assinaturas dos
funcionários autorizados para esse flm.
Nâo foi arbitrariamente recusado o che-
que do Sr. Silva, eis que o mesmo teve o
conhecimento de pelo menos dois fun-
cionários daquele estabelecimento, con-
forme suas próprias afirmativas. Quem
trocaria um cheque por uma nota pro-
mlssória, com aval, firmas reconhecidas
e o mais que lhe assegure a lei para a
cobrança judicial? Este país não é tão

• sério como apregoam na frase atribuída
ao Gran De Gaulle, mas também nào é
tão inocente que lhe confiram alguns
recursos para a boa tramitação de um
cheque. Nísio Gonçalves Martins — Rio
de Janeiro.

Ação da PM
Na qualidade _dé representante da

Comunidade perante a PM e testemu--
nha dos acontecimentos havidos na Ur-
ca dia 21/02 nào posso deixar de dar o
meu depoimento do que vi e ouvi: Os
nossos guardas — assim os chamamos
porque os conhecemos bem, pelo nome.
há muito tempo — foram chamados pela
vitima para prenderem assaltantes que
covardemente invadiram uma casa de
familia estimada de todos na Urca. Após
se certificarem de que todos os da casa
estavam seguros, os PM foram ao encal-
ço dos criminosos sendo que um deles
logo acertou o PM Paulo na virilha.
Evidentemente a rua se encheu de gente
revoltada contra a açào dos ladrões e
sentida contra os ferimentos graves de
um nosso PM. Todos sentiram a cora-
gem dos PM e a covardia dos bandidos.
Um foi baleado e ainda dentro da ambu-
lància provocava os moradores! Outro,
achado na pedra, foi trazido com mate
cortesia que um rapaz em trote na Pa-
culdade. Mas a imprensa (Última Hora e
Rede Globo) fazia questão de documen-
tar um linchamento que jamais aconte-
certa e notaram que os moradores dali
nào eram Ignorantes quaisquer: suas
perguntas capclosas aos presentes nào
conseguiram torcer o coro contra a PM.
Em dado momento, para um policial
recém-chegado numa patamo, a repórter
da Globo perguntou, empurrando os
presentes, atrapalhando o certo e intro-
metendo-se no trabalho policial: "Por
que nào quer dar informações?" Pergun-
ta mais do que cretina e inoportuna
naquela hora, pois ainda 20 minutos
depois descobriu-se o outro assaltante
que, armado, levou consigo outro mora-

dor e sua moto". E só bem mais tarde
pôde-se saber tudo com exatidão.

No flm dos trabalhos, todos os mora-
dores presentes aplaudiram a PM, com a
qual lida diariamente e que tem garanti-
do à Urca o que os outros bairros nào
têm: tranqüilidade e segurança. Até o
flm a comunidade se envolveu, quando,
no Flamengo, foi preso o último ladrão,
arranhado porque caiu da moto em velo-
cidade. E pôde testemunhar o profisslo-
nalismo dos soldados em ação. Nesta
altura, o próprio Comandante do 2o
BPM. no Aterro, diante de quantos esti-
vessem presentes, abertamente, já apu-
rava o ocorrido.

Pelo que vi e ouvi começo a sentir
uma lamentável posição de certa im-
prensa que nào quer apurar fatos e sim
moldá-los à sua conveniência e precon-
ceito. E quando encontra uma opinião
diferente, como encontrou na Urca, logo
lança sobre suas vitimas venenos tais
como "queriam linchar" (quem queria?)
ou "impediram o trabalho da imprensa".
A vítima, desta vez, é a própria comunl-
dade ordeira e responsável que é a Urca.
Ainda bem que muitíssima gente tam-
bém viu e ouviu tudo como de fato
aconteceu... Carlos Alexandre Rodrl-
gues — Rio de Janeiro.

Pescador de jangada
Tendo estado recentemente em Fre-

cheiras de Mundaú, uma pequena colo-
nia de pescadores, a 127 km de Fortale-
za/CE, de onde, a pedido destes, na pes-
soa de seu representante Francisco Pas-
coal de Souza, faço-me portadora de
algumas das reivindicações mais urgen-
tes dos pescadores daquela localidade:

De acordo com a legislação prevlden-
ciaria vigente, a profissão de pescador de
jangada pertence ao âmbito do Funrural
e não ao INAMPS. Como o Funrural nâo
conta com nenhum posto ou ambulató-
rio médico ali, a lei determina, nesses
casos, o deslocamento de um proflssio-
nal para a localidade, do posto mais
próximo, a cada 15 dias, para atender à
comunidade.

Acontece que tal dispositivo não é
cumprido e a visita de médicos na colo-
nia só acontece muito eventualmente,
passando-se vários meses sem que apa-
reçam no local. Nessas visitas, os medi-
cos costumam deixar por lá vários lotes
de medicamentos, os quais não são se-
quer tocados, uma vez que os pescadores
não recebem instruções de como fazer
uso deles.

A cidade mais próxima da aldeia,
Trairi, fica á 22 km, e.-mesmo dispondo
de um hospital estadual, não presta
atendimento aos pescadores de Frechei-
ras, ainda que em casos de emergência.
O citado hospital, quando solicitado a
mandar ambulância para socorrer doen-
tes em estado grave em Frechelras, cos-
tuma cobrar destes "despesas referentes
à gasolina do trajeto".

Em vista do verdadeiro estado de
abandono em que se acham, os pescado-
res de Frechelras de Mundaú reivindi-
cam das autoridades competentes: 1 —
deslocamento regular de um médico do
Funrural à localidade, para prestar-lhes
assistência, pelo menos uma vez por
semana; 2 — direito a atendimento de
emergência no Hospital de Trairi, sem
que lhes seja cobrada qualquer despesa;
3 — instalação de um ambulatório equl-
pado com medicamentos de primeira
necessidade como soro antioBdico destl-
nado a neutralizar picadas de cobras (o
que acontece com muita freqüência) e
outros; 4 — providências, por parte da
Capitania dos Portos, com o objetivo de
obrigar o uso, nos navios de grande
porte, de equipamento que possibilite
detectar áreas destinadas às jangadas
de pesca, única forma de se evitar os'
constantes acidentes provocados pelos
barcos que ali trafegam, e que muitas
vezes fazem naufragar as Jangadas e seus
desprotegidos ocupantes. Japonina Go-
mes Barbosa — Rio de Janeiro.

Dívida externa
Deparei dia 20/1/83 com o artigo A

Divida Externa publicado na página 11

do Io Caderno e da autoria do Sr J. C.
Macedo Soares Guimaráes. Fiquei entu-
siasmado com a explicação e comenta-
rios feitos a respeito do assunto que hoje
é o mais importante na ordem da priori-
dade de esclarecimento ao povo brasi-
leiro.

Sou engenheiro civil e já com 70 anos
de idade exerço a profissão associado a
uma empresa de construção e monta-
gem de estruturas metálicas. Além da
enorme preocupação que atinge todo o
brasileiro, no meu caso somava-se uma
grande tristeza de ter de confessar a
todos e, especialmente, a mim mesmo a
total falta de capacidade intelectual de
compreender as explicações dadas pelas
notoriamente denominadas autoridades
financeiras oficiais do Governo.

O artigo em questão, da maneira cia-
ra, objetiva e competente por que foi
apresentado, me devolveu a confiança
que sempre tive de estar capacitado a
compreender qualquer problema, no seu
equaclonamento ou na sua solução, con-
tanto que explicado por elemento co-
nhecedor e honesto nos propósitos. Co-
mo brasileiro e ainda entusiasmado pela
minha pátria, prefiro pensar que haja
somente falta de capacidade do Sr Del-
fin Neto de transmitir os esclarecimen-
tos que são devidos ao povo. Nego-me a
achar que alguém muito capacitado use
justamente essa faculdade para escon-
der a gravidade do problema desfazendo
o.esforço dos que tentam alertar e escla-
recer o povo, o qual, na última instância,
é o maior atingido e o único a ser chama-
do a reconduzir o país à normalidade
financeira e econômica.

Recentemente, milhões de brasileiros
votaram para eleger os seus represen-
tantes nos níveis de Legislativo e de
Executivo. No Executivo, entretanto, fi-
cam sem respaldo popular Justamente a
cabeça e o cérebro de onde emanam
todas as decisões e explicações das atri-
bulções econômicas. Devo confessar que
jamais compreendi, nem ao menos ra-
zoavelmente, as tais providências manti-
das em segredo pelo Governo para ser
feito o apelo ao FMI como solução exter-
na de salvação do Brasil a longo prazo. O
que mais me entristece é o fato dessa
minha compreensão estar diminuindo
cada vez que as autoridades oficiais ten-
tam explicar através dos meios de comu-
nlcação.

Agora, animado pela extraordinária
abordagem do problema da divida exter-
na pelo Sr J. C. de Macedo Soares Gui-
marâes, venho pedir que ao transmitir

- meus efusivos parabéns faço com que ele
prossiga, através de outros maravilhosos
artigos, com o fornecimento compreensi-
vel da situação econômica que se nos
afigura caótica. Se a mais severa penali-
dade que pode sofrer o gênero humano é
a de ser dirigido por homens menos
capazes e evidentemente que o contrario
também é verdadeiro (principio mate-
mâtico) e assim aguardo, ainda que com
poucas esperanças, que esses homens
capazes apareçam pelo menos enquanto
é tempo! Jayme Staffa — Rio de Janeiro.

Indução telefônica
A propósito da reclamação de cruza-

mento no telefone do Sr Isaac J. Fará-
ene, esclarecemos que a indução é, real-
mente, um fenômeno normal, não provo-
cando na maioria dos casos problemas
que Impossibilitem ligações. Quando,
por algum defeito técnico, o ruido se
agrava, sâo necessárias medidas que de-
mandam muito tempo.

A providência tomada no caso do Sr.
Isaac de substituição do par foi paliatl-
va, mas se mostrou satisfatória. No en-
tanto, o aparelho será mantido em ob-
servaçâo ainda por 30 dias. Carlos Ro-
berto Wittlich, chefe da Divisão de Re-
laçôes com a Comunidade da Telerj —
Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no lodo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legi-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Bonn (Alemanha Ocidental), Buenos Al-
res (Argentina), Lisboa (Portugal), Lon-
dres iInglaterra), Nova Iorque (EUA),
Paris iFrança), Roma (Itália), Tóquio
(Japão), Washington, DC (EUA).

Serviços, noticiosos
ANSA. AFP, AP, AP Dow Jones, DPA,
Reuters, Sport Press, UPI

Serviços especiais
BVRJ, Le Monde, The New York Times.

RIO DE JANEIRO — MINAS GERAIS
Entrega Domiciliar Telefone: 228-7050
lmès Cr$3.040,00
3meses Cr$8 640,00
6 meses ', Cr$ 16.320,00
SAO PAULO — ESPÍRITO SANTO
Entrega Domiciliar
3 meses CrS 8.640,00
6 meses CrS 16.320,00
SALVADOR - JEQUtE — FLORIANO-
POLIS — MACEIÓ — RECIFE — FOR-
TALEZA — NATAL — J. PESSOA
Entrega Domiciliar
3 meses CrS 15 700.00
6meses CrS 29 950,00
BRASÍLIA — GOIÂNIA
Entrega Domiciliar
3meses CrS 11.690.00
6meses CrS 21950.00
ENTREGA POSTAL EM TODO TERRI-
TORIO NACIONAL
3 meses CrS 15 700.00
6meses CrS 29.950.00
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Coisas da política

Depois
da palavra

Villas-Bôas Corrêa

CERTAMENTE 

que não é ainda a hora da
cobrança, mas náo faz mal nenhum depositar
num carito, assim como quem se previne contra

mais uma decepção — e até fingindo que nâo se
percebeu a rima involuntária — uma boa dose de
desconfiança. Pois ou muito me engano ou a surpreen-
dente proposta de uma trégua política encaixada nas
linhas finais da introdução da mensagem presidencial
ao Congresso é muito mais uma flor de retórica, um
enfeite do estilo do que propriamente o anúncio de
uma negociação que inaugure novos tempos, na estréia
do "segundo momento" da abertura democrática.

Pois, antes de mais nada, trégua política não é uma
expressão feliz, cunhada, com adequação, com os
cuidados de traduzir uma intenção maduramente refle-
tida, uma decisão pousada em longas e solitárias
reflexões. A trégua, ensinam os dicionários, é a "sus-

pensão provisória das hostilidades". É isto mesmo o .
que o Presidente propõe?

Bem, só a articulação subseqüente e indispensável,
definindo o exato alcance da iniciativa do Presidente
João Figueiredo, os seus limites e objetivos dará a
resposta exata. Esta articulação não pode nem deve
tardar. Não há nenhum motivo para procrastiná-la e há
todas as boas razões para que o Palácio do Planalto
atenda à expectativa-nacional, forrada de esperanças
renascidas, e formalize, com nitidez e seriedade, a sua
proposta pol/tica. Pois o prazo de espera e de ansieda-
de, qufe começou a correr desde a divulgação da
mensagem, não deve diluir-se no cacoete invariável do
Governo de empurrar o tempo, espichá-lo para nào
decidir nada e esperar que as coisas se resolvam por si
mesmas. . _, '

Ora, uma trégua não se consuma por adesão. Ela
não se opera como uma mágica. Não basta que, o
Presidente faça a ela uma simples referência, embora
dentro de um contexto que preparou o fecho, com uma
firme costura de coerência. E absolutamente necessário
que as lideranças políticas do Governo dêem o empur-
rão da conseqüência à palavra do Presidente. Até
mesmo para que o publico fique sabendo que o
Governo e o PDS estão levando a sério as recomenda-
ções do João.

Mas, é aí que a massa começa a encaroçar. E pelos
muitos ingredientes acrescentados à receita. O Gover-
no não demonstrou até agora nenhuma aptidão para o
diálogo político, mantendo a Oposição a uma distância
preventiva, untada de suspeições, de má vontade, da
graxa grossa de velhas prevenções. Bem, o preâmbulo
da mensagem reconhece e proclama expressamente o
advento de novos tempos, desenhados com traço
generoso e límpido, com a invocação do "espírito de
concórdia", a identificação da "tendência para a nego-
ciação, a redutibilidade dos antagonismos". Trata-se,
de fato, de uma conversão, da transformação da água
em vinho? Convém acreditar, conceder o crédito de
uma mudança, de uma reviravolta completa. Mas é
bom precatar-se.

Pois, quem é que vai conversar pelo Palácio do
Planalto? Ninguém se habilita naturalmente para a
função pelos precedentes. E muito pelo contrário:
olhando para trás é fácil distinguir no caminho as
marcas das recentes ou mais antigas de insucessos que
arranharam profundamente a pele dos que se afoitaram
a negociações consentidas. Quando não se trata de falta
de vocação notória, de consensual reconhecimento
para a tarefa.

Se nos gabinetes do Planalto não há nenhum
articulador político reconhecível a olho nu, também
nos quadros do PDS náo é fácil localizar o líder que"mereça a confiança para valer do Governo.

Suponhamos, entretanto, que o Planalto engula as
suas vetustas prevenções ou que se encontre num
iluminado momento de acerto interno e que saia a
indicação do articulador oficioso e confiável. Ficará
faltando o principal, que é o recheio da proposta, a
indicação dos temas a serem negociados e o que o
Planalto admite conceder para engambelar a Oposição
e convencê-la à deposição das armas.

Na mensagem insinua-se que a trégua visaria a
facilitar a aprovação "do programa reformista e moder-
nizador" que o Governo pretende encaminhar ao
Legislativo, paradoxalmente, não no começo do seu
mandato, com-seis-anos pela frente para" implementa-
lo, mas já-no crepúsculo, no apagar das luzes dos dois
anos finais e no vórtice de uma crise que é a chave única
para explicar o súbito amolecimento da intransigência
oficial.

Exceção única, honrosa e salvadora do projeto
político, que vem sendo tocado com obstinação e
grandeza, o Governo do Presidente Figueiredo tem
desperdiçado sistematicamente oportunidades, como
um estróina perdulário. Ainda agora mesmo, o Presi-
dente lançou pela janeja a grande jogada clássica de, na
fumaça da eleição, reformular um Ministério marcado
pelo fracasso. Hesitou, demorou, tergiversou tanlo
que, se chegou a pensar mesmo em trocar alguns
ministros, deve ter recuado diante da constatação
melancolica.de que ninguém que zele pela sua biografia
deseja saltar na garupa do Governo embrulhado em
crises e já na curva que fecha a raia.

Só faltava mesmo o Planalto jogar fora, por
inação, falta de garra e de gana, a primeira proposta
política que o Presidente apresenta para abrir o diálogo
com a Oposição. Talvez fosse aconselhável rever a lição
da mão estendida, que nunca passou de uma frase, de
largo consumo nos palanques da campanha eleitoral. A
trégua também pode'ficar sepultada em meia dúzia de
linhas de um documento protocolar. A menos que,
desta vez, seja para valer.

Villas-Bôas Corrêa é repórter político do JORNAL DO
BRASIL

Mensagem de Roma

Silêncio no Vaticano
SEI 

que é um paradoxo, mas
devo dizer que é todo feito de
silêncio e velado de discrição o

fato que é noticia, por estes dias, no
Vaticano. Enquanto escrevo, o Papa
se encontra no terceiro dia de sua
semana de retiro espiritual.

Como seus últimos predecesso-
res, também João Paulo II tem esco-
lhido para estes exercícios espiri-
tuais a primeira semana da Quares-
ma. Este é, sabidamente, o tempo
litúrgico que, em preparação à ceie-.
bração dos mistérios pascais e da
festa máxima dos cristãos, convoca
todos à oração mais intensa, à cari-
dade fraterna mais generosa, à peni-
tència — e sobretudo à conversão
como revisão e reorientação da pró-
pria vida. É nó quadro deste tempo
litúrgico, no seu início, que o Papa
insere seu retiro espiritual.

Assim, por seis dias, o Papa esta-
rá em recolhimento.

Interrompe-se quase por comple-
to sua atividade extremamente ab-
sorvente. Estão suspensas as au-
diências quer a geral, multitudiná-
ria, da quarta-feira; quer as particu-
lares, concedidas habitualmente a
personalidades civis, aos bispos em
visita ad limina ou a outros; quer as
de trabalho, com os colaboradores
mais próximos. Suspensos também
os encontros e cerimônias públicas.

As missas destes dias são ceie-
bradas pelo Papa em sua Capela
particular, em companhia somente
dos dois secretários privados e das
religiosas que tomam conta do apar-
tamento pontifício. A recitaçáo das
várias horas litúrgicas e outros exer-
cícios de piedade, ele os faz junto
com o grupo bastante numeroso de
Prefeitos e Secretários de Congrega-
ções e outros Cardeais, Bispos e
sacerdotes que trabalham nós vá-
rios setores da Cúria Romana, a ele
unidos na oração e no recolhimento
como lhe estão unidos nas responsa-

bilidades do governo da Igreja Uni-
versai.

Ponto importante desse "retiro
do Papa" são as longas horas de
silêncio preenchidas só com multa
oração pessoal, leitura, reflexão si-
lenciosa e meditação. Mas, quatro
vezes por dia, um pregador escolhi-
do pelo Papa propõe os temas que
poderào servir de base para a medi-
tação.

Tive, há três anos — era o segun-
do retiro espiritual do novo Papa —
o privilégio e a responsabilidade de
ser o pregador. Conservo a lembran-
ça daqueles dias como uma das ex-
periências mais exigentes mas tam-
bém mais exaltantes em minha vida
de sacerdote e de bispo.

O pregador, este ano, é o Cardeal
Josef Ratzinger. Alemão, jovem ain-
da, apesar de seus densos cabelos
brancos, personalidade que irradia
serenidade, ele é um professor uni-
versitário com invejável experiência
em quatro prestigiosas cátedras de
seu país: Münster, Bonn, Tübingen
e Regensburg. Paulo VI o fez Arce-
bispo de Munique em março de 197-7
e Cardeal três meses depois. João
Paulo II o chamou a Roma, há pou-
co mais de um ano, como Prefeito da
importante Congregação para a
Doutrina da Fé.

Suas meditações, marcadas pelo
seu vigoroso pensamento teológico,
tèm também, como se espera em um
retiro, um conteúdo espiritual de
extraordinária qualidade.

São dias de inexcedivel impor-
tância e de alta significação para a
Igreja, estes em que o Pastor Uni-
versai e seus cooperadores inter-
rompem as atividades para dedicar-
se, sem outras preocupações, à pró-
pria santificação. Embora não pare-
ça, sáo dias fecundos e produtivos
para a própria Igreja porque, dos
frutos espirituais destes dias na ai-
ma do Sucessor de Pedro e dos que

Dom Lucas Moreira Neves
com ele colaboram, a Igreja só tem a
lucrar.

A Constituição conciliar sobre a
Igreja, Lumen Gentium, afirmou
com a máxima clareza que o dina-
mismo essencial da Igreja nâo é o
que transparece no ativismo exter-
no, no que ela constrói ou realiza —
reside no testemunho evangélico
que ela ofrrece, na demonstração de
santidade e de fidelidade a Jesus
Cristo e depois na obra de evangeli-
zação e santificação que ela leva a
cabo na pobreza, humildade, cons-
tância e paciência. Quando Pasto-
res da Igreja, no mais alto nível,
interrompem discursos e atividades
para encontrar-se fervorosamente
com Deus no silêncio e na oração, a
Igreja só pode crescer.

De resto, como já tive ocasião de
comentar mais de uma vez, mesmo
neste canto de jornal, esta atitude
de oração e penitência, de recolhi-
mento e meditação, é co-natural a
João Paulo II. Quem o conhece de
mais perto sabe e testemunha que
sua atividade singularmente inten-
sa é sempre fruto de longa e ardente
oração.

Várias iniciativas o atestam, en-
tre outras a exposição do Santissi-
mo diariamente, das 8 às 17 horas na
Basílica de São Pedro. Protegida do
burburinho dos turistas, a Capela é
naquelas horas tomada por grupos• de fiéis em oração. O próprio Papa
quis e determinou que houvesse es-
ta adoração perene e desceu em
pessoa à Basílica para a primeira
hora de adoração, pois, para ele,
criar focos de oração silenciosa,
acender lareiras de adoração é tam-
bém uma forma de cumprir sua mis-
são de Pastor e, além disso, de me-
lhorar o mundo e a humanidade, de
construir uma sociedade melhor.

No retiro espiritual, vejo uma ou-
tra dimensão que não quero deixar

sem registro. È a do testemunho e
do exemplo.

Só Deus conhece o peso das res-
ponsabilidades postas sobre os om-
bros deste homem em virtude de
sua missão singular. Mèsmó"àqueles
que estáo perto dele todos os dias
em uma colaboração mais ou menos
próxima não conhecem todo o volu-
me de suas preocupações traduzi-
das em toda espécie de contatos,
encontros, pronunciamentos.

Suspendendo, sem hesitar, tudo
isso, mesmo as coisas mais urgentes
e delicadas — basta dizer que ele
está preparando uma das viagens
mais difíceis do pontificado, à Amé-
rica Central — ele afirma a impor-
tância desta pausa de recolhimento
e ao mesmo tempo proclama a nós
bispos e sacerdotes, aos religiosos e
religiosas, aos leigos cristãos empe-
nhados na Igreja e na sociedade que
também nós temos o dever de inter-
romper oportunamente os afazeres
para os dias de oração, de medita-
ção e escuta interior da voz de Deus
que fala no silencio. Esta é a garan-
tia da autenticidade daquilo que
fazemos e que sem isso pode trans-
formar-se num automatlsmo frenéti-
co mas sem rumo nem conteüdo.

O Papa em retiro espiritual me
dá a impressão de ler às avessas
uma famosa página bíblica. Os Atos
dos Apóstolos narram uma prisão
de Pedro e comentam que, enquan-
to o Apóstolo estava na tribulação,
a Igreja rezava por ele. A Igreja na
tribulação, que conforto sentirá
pensando que Pedro reza por ela
mais do que nunca nestes dias de
retiro.

Dom Lucas Moreira Neves é Secretário da
Sagrada Congregação para os Bispos. Este
artigo foi escrito logo depois do carnaval,
quando o Papa João Paulo II ainda se prepa-
rava para a viagem, iniciada ontem, a oito
países da América Central e Caribe.

Uma jogada de mestre

ENTRE 

mortos e feridos, sal-
varam-se todos, à exceção,
talvez, da ovelha desgarrada,

que se recolheu aos campos verde-
jantes de Juiz de Fora e deixou que
o hábil político, realizasse uma joga-
da de mestre: Tarcísio Delgado, Pre-
feito da segunda cidade de Minas, e
Sílvio de Abreu (indicado para a
Secretaria do Interior e Justiça) — o
primeiro, representante de corren-
tes mais radicais, e o segundo, intér-
prete dos Ideais do finado PP — háo-
de neutralizar, certamente, os arrou-
bos do eficiente Senador Itamar
Franco. Pois, na jogada do hábil
político, especialista, ao mesmo
tempo, em mineirismo e mineirice
(vide Afonso Arinos), deu ao suplen-
te Luiz Guedes, de estreitas ligações
com o Prefeito de Juiz de Fora, a
oportunidade de assumir o mandato -
de deputado federal.

Na verdade, Tancredo soube, de-
pois de longas, cansativas e amiuda-
das reuniões, estabelecer as conver-
gèncias, tão necessárias ao instante
atual. O seu Secretariado represen-
ta a média de todas as opiniões,
além de se constituir numa equipe
de Governo com plenas condições
de atender às expectativas gerais.
Governar, para Tancredo Neves, é
administrar com eficiência as atuais
crises e as que certamente virão no
correr do tempo. Ele sabia, mais do
que ninguém, que a equipe do Go-
verno, que se instalará no dia 15
próximo, teria que contar com poli-
ticos e técnicos competentes, que
aliassem, às suas naturais qualida-
des, uma boa penetração nas áreas
federais.

A maior novidade talvez esteja
no desdobramento de uma secreta-
ria, a do Trabalho, que se transfor-
mou em duas: Trabalho e Ação Sin-.
dical e Social, para onde foi o Depu-
tado Ronan Tito, e Esporte e Turis-
mo, cujo detentor é o Deputado Car-
los Cota.

A Secretaria de Cultura, nas
mãos de José Aparecido, foi tam-
bém um achado: o seu titular, muito
ligado às áreas culturais mineira, do
Rio e de SâO Paulo, poderá dar a
Minas o lugar de destaque que sem-
pre fez por merecer. Trata-se, talvez,
de devolver ao Estado a sua vocação
natural, de estuário da cultura hu-
manística, empanada episódica-
mente pelos que tentaram apressa-
damente transportar, para as Alte-
rosas, o famoso e de hoje desacredi-
tado milagre brasileiro.

A Secretaria de Governo está en-
tregue ao Deputado Federal Renato
Azeredo, amigo de todas as horas e
que, para distrair os mais curiosos,
jogou durante algum tempo com a
camisa de prefeito. Renato será, no
Palácio, o companheiro que dará ao
Governador condições de mobilida-

Acílio Lara Resende
de para as suas incursões no cenário
nacional.

Fazenda e Planejamento, apesar
de algumas carpideiras oficiais, es-
tão entregues a dois moços que já
testaram a sua competência na Ad-
ministração Faria Lima, no Rio.
Ambos, bastante atualizados, estão
em condições de enfrentar a situa-
ção financeira adversa que têm pela
frente.

A Saúde ficou com o ex-
Deputado Dario Tavares, que foi da
Arena, depois do PP, e que fez, na
administração de Aureiiano Chaves,
nesta Pasta, amplamente reconhe-
cida pelos entendidos, uma boa ad-
ministração.

A educação estará nas mãos de
Otávio Eliseo, o mais jovem da equi-
pe, cuia formação é de técnico, mas
que já demonstrou, em cargos ante-

Arquivo/1981

Governador Tancredo Neves

riores, sua capacidade de adminis-
trador.

Milton Lima, na Ciência e Tecno-
logia; Jorge Ferraz, na Indústria e
Comércio (este um velho lutador de
muitas lutas); Luiz Otávio Vaiada-
res, nâ» Administração; Maurício de
Pãdua, nas Obras; e Arnaldo Rosa
Prates, na Agricultura — todos, sem
exceção, obedeceram a critérios de
equilíbrio, que tem sido buscado
incansavelmente, até mesmo quan-
do presidiu o Conselho de Ministros,
por quem considera a política nào
um simples brinquedo, mas um mis-
to de ciência e arte, cujo objetivo
maior é administrar conflitos.

Mas a nota maior, que terá seu
_ lugar na história, ficou com a indica-

çâo de um ex-Ministro do Supremo
Federal para a Secretaria de Segu-
rança. O Ministro Carlos Fulgêncio
da.Cunha Peixoto, que honra as_
letras jurídicas nacionais, mágistra-
do de carreira e que verá próxima-
mente o Desembargador Regulo da
Cunha Peixoto, seu irmào, na presi-
dência do Tribunal de Justiça de
Minas, diz tudo a respeito dos com-
promissos de Tancredo Neves com
Minas e com o Brasil, que outros
não são senão os de ver este País
elevado à categoria de nação demo--
crática, entregue e .submetido a um
ordenamento jurídico estável, sobre
o qual se deverá assentar todo o
nosso desenvolvimento material e
humano.

Finalmente, ao lado de Tancredo
Neves, como ocupante da recém-
criada Secretaria Extraordinária
para Assuntos Especiais, estará o
Professor Darcy Bessone, político,
jurista e escritor, que deverá ter,
pela intimidade com o futuro Gover-
nador, lugar de destaque na condu-
ção dos negócios do Estado.

Acflio Lara Resende é chefe da Sucursal do
JORNAL DO BRASIL em Belo Horizonte.
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A Esso apoia definitivamente
esta solução, dotando seus
postos com bombas a álcool,
distribuindo o produto por
todo o Brasil e substituindo
toda a sua frota de veículos
por carros a álcool.
Na hora de decidir, escolha
o máximo.
Escolha a solução definitiva.
Escolha o álcool.

(Isso)Ssso
Esso Brasileira

FORCA
MÁXIMA
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Líder dos comunistas italianos critica URSS e EUA
Arnúin Netto Milão/U Pt

Milão — Na abertura do XVI Congresso
do Partido Comunista Italiano, ontem de
manhã, no Palasport desta cidade, o Secre-
tário comunista Enrico Berlinguer nao fez o
menor esforço para atenuar as divergências
e polêmicas que há muito tempo separam o
seu Partido do Partido Socialista Italiano.

Ao contrário: o longo relatório, de 80
páginas datilografadas, lido em 2h50min pe-
lo principal líder comunista italiano para
quase 10 mil pessoas, na presença de 101
delegações estrangeiras e de representações
de alto nível de quase todos os Partidos
italianos, repetiu todas as críticas que o PCI
tem feito ao PSI. Sem a menor preocupação
com a gentileza, deixando em todos a im-
pressão de que o PCI não tem pressa e
interesse em facilitar uma reaproximaçào
das duas maiores forças da esquerda ita-
liana.

Fechamento
Impressão que provocou imediata rea-

ção da delegação socialista, chefiada pelo
Secretário do Partido, Bettino Craxi, assim
que Berlinguer deixou a principal tribuna do
XVI Congresso do PCI. Reação que foi ex-
pressa pelo vice-Secretário do PSI, Cláudio
Martelli, uma vez que Craxi preferiu nào
antecipar o que hoje dirá no mais esperado e
importante dos discursos que serão feitos no
Congresso comunista.

— Muitas são as nossas perplexidades
— disse Martelli, vice-secretário socialista. A
primeira é de que a ruptura com Moscou e o
PCUs foi usado diplomaticamente por Ber-
linguer, que parece ter preferido definir o
Presidente Ronald Reagan como o perigo
público número um para a paz. Mas o fato
que nos impressionou particularmente foi o
tratamento dispensado ao PSI. No relatório
de Berlinguer, o Partido Socialista e o refor-
mismo moderno que propomos foram am-
piamente subestimados. Parafraseando Ber-
linguer, diríamos que em relação aos sócia-
listas desenvolveu-se um grande e generoso
fechamento em vez de uma grande e gênero-
sa abertura.

Falando diante de um gigantesco painel
vermelho, onde se lia a definição dada pelos
comunistas ao seu XVI Congresso Nacional,
bem penteado, vestido de cinza, çom a habi-
tual voz pausada, Enrico Berlinguer foi ouvi-
do mais com atenção do que com entusias-

¦ mo. Durante a leitura do relatório, assim
como na sua conclusão, pouco ou nada fez
para estimular os aplausos dos que o ou-
viram.

Na análise da situação mundial, logo ao
início de seu relatório, Berlinguer renovou
sua primeira crítica à União Soviética: "A
intervenção militar no afeganistão — nos
limitamos a recordar o fato mais gave —
demonstrou que mesmo a União Soviética
teve e pode ter comportamentos próprios de
uma política de potência é cumprir atos
contrários à distensão e ao respeito de sobe-
rania e da independência dos povos". Aflr-
mação que mereceu o primeiro grande
aplauso do público.

Depois de admitir que se verificou um
desequilíbrio nos últimos anos na Europa
em favor da União Soviética, no que concer-
ne aos mísseis de médio alcance, novamente
o líder comunista italiano condenou a posi-
ção dos que dizem que se deve superar esse
desequilíbrio, instalando novos mísseis Per-

Araújo Netto
shing-2 e Cruise, para negociar com Moscou
uma posição de força.

Tristes méritos
Criticando a política exterior italiana,

Berlinguer disse que "entreos tristes méri-
tos dos nossos Governos está aquele de ter
feito da Itália o primeiro país da Europa
Ocidental a oferecer-se como lugar para a
instalação dos Cruises. Aquilo que quere-
mos é que, mesmo permanecendo na Alian-
ça Atlântica (OTAN), nossos Governos pa-
rem de dizer sempre sim a tudo aquilo que
pedem os Governos americanos. Embora
deva ficar muito claro que o PCI é favorável
às relações de amizade e de colaboração
entre a República Italiana e os Estados
Unidos, o que não quer é subordinação ou
servilismo."

Abrindo a análise da questão ideológica
(seis páginas de seu relatório), Berlinguer
formulou uma pergunta básica:

_ Tem ainda um sentido o objetivo do
socialismo?

— A quantos — continuou o secretário
do PCI — querem persuadir-nos de que náo
vale mais a pena ser comunista ou bate-se
pelos ideais e valores do socialismo, dizemos
logo que é evidente falsidade a afirmação de
que o movimento pelo socialismo já faliu.
Mais de um século de história econômica,
política e social foi marcado pelas idéias e
lutas do movimento operário e do socialis-
mo. Mesmo esquecendo as grandes afirma-
ções desse movimento, não é possível ígno'-
rar o fato de que as lutas e idéias do socialis-
mo influíram mais ou menos profundamente
sobre formas ou mecanismos capitalistas,
sobre políticas econômicas e organizações
de Estados burgueses.

Sempre a propósito da atualidade e da
utilidade do socialismo, Berlinguer susten-
tou que do atual panorama geral emerge "a
necessidade de uma grande renovação do
socialismo. Problema que apaixona e que
está no centro do empenho do PCI. Renova-
ção que deve ser feita no Leste e no Ociden-
te. E que seguindo as linhas do XX Congres-
so do PCUS (da denúncia do stalinismo) e da
dissolução do Comintern, não pode aceitar
nenhum Partido guia, nenhum centro de
direção ou de juízo, nenhuma relação privile-
giada, nenhum vínculo de organização ou de
disciplina, mas igualdade plena e autonomia
de qualquer formação política que se identi-
fica com o socialismo e com o comunismo.

Preocupado com a situação econômica e
social da Itália que, na sua opinião pode
precipitar-se na direção de resultados anti-
democráticos, ofereceu uma informação sin-
tética da crise italiana: o endividamento
público em 1983 superará os 80% do Produto
Interno Bruto. A dívida com o exterior, no
fim de 1982, era de 50 bilhões de dólares,
quase 10% do Produto Interno Bruto. Para
daí uma idéia da diferença entre a Itália e
outros grandes países industrializados bas-
tara recordar que o déficit anual de 82 equi-
valia a 12,5% do Produto Interno, enquanto
na Alemanha era de 4,1%, nos Estados Uni-
dos de 3,7%, no Japão de 3,3%, na França de
2,9%.

A maior crítica de Berlinguer dirigida ao
Partido Socialista Italiano foi o oportunis-
mo que caracteriza seus atuais dirigentes.

Alemanha condena mãe que
matou assassino da filha

Bonn — Marianne Bachmeiner, a mãe
que matou o assassino de sua filha, foi
condenada ontem a seis anos de prisão por
um tribunal na cidade de Luebeçk. O Juiz
Peter Bassehge não aceitou o argumento da
defesa de que Marianne, 32 anos, agiu por
afeto, mas também não atendeu ao promo-
tor, que pediu a pena máxima (oito anos)
para esse tipo de caso.

O julgamento foi no mesmo tribunal em
que Marianne matou a tiros, há quase dois
anos, Klaus Grabowski, que violentou e es-
trangulou sua filha Anna, de sete anos. O
processo contra Marianne transformou-se
em escândalo nacional, com acusações à
Justiça e à medicina alemãs.

Reincidente
Grabowski, a vítima de Marianne, já

havia sido condenado uma vez por crime de' violação sexual, e só escapou do interna-
mento numa clínica psiquiátrica depois de
ter concordado com a própria castração
química. De novo em liberdade, submeteu-
se a tratamento com hormônios, ministrado
por um médico e autorizado por um juiz, e
matou poucos meses depois a pequena
Anna.

Marianne também estava longe de ser
mãe modelo para os padrões apresentados

William Waack
pelos meios de comunicação conservadores
na Alemanha, que logo exploraram o caso.
Teve três filhos com homens diferentes, não
conseguia emprego fixo e, no dia em que
Arina foi morta, ia levá-la para uma famüia
que se dispusera a adotá-la.

A condenação de Marianne ficou prati-
camente certa depois de revelações feitas
por colegas de cela a jornais sensacionalis-
tas. Marianne não só teria planejado o crime
contra Grabowski como maneira de ganhar
dinheiro e publicidade mas, também, não se
cansou de vangloriar-se do fato.

Aos psiquiatras encarregados pelo tribu-
nal de formular um parecer sobre sua pes-
soa, Marianne negou toda colaboração, mas
vendeu por uma polpuda soma a história de
sua vida ao semanário Stern. A revista inter-
rompeu a publicação da série poucos antes
do início do julgamento, em novembro do
ano passado, por temer influenciar o júri.

A defesa de Marianne não aceitou o
veredicto do Juiz, que não expediu mandado
de prisão após anunciar a sentença. Marian-
ne respondeu ao processo em liberdade e
continuará solta até que a sentença seja
confirmada. Por ser primária, só cumpriria
dois terços da pena, da qual já foram tirados
os 18 meses que passou detida aguardando o
início do julgamento.1 Assim, teria de
cumprir apenas dois anos e melo de cadeia.

Luebeck, Alemanha Oeidfntal/jjpi
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Berlinguer admitiu o desequilíbrio de armas na Europa, mas condenou a instalação de mísseis

0 que mudou 30 anos após Stalin
Moscou — Há 30 anos, esta semana,

com um rufar de tambores, a Rádio Mos-
cou interrompeu sua programação e
anunciou para o povo: "O coração do
camarada de Lênin, o .herdeiro de seu
gênio e de sua causa, parou de bater." A
morte de Josef Stalin, no dia 5 de março
de 1953, marcou o início de uma nova era
na história soviética, mas a data deve
passar em branco, como no vigésimo ani-
versário, em 1973.

A União Soviética prefere comemorar
nascimentos, e não mortes. O centésimo
aniversário de nascimento de Stalin, há
três anos, foi registrado, cautelosamente,
pelo Pravda, que o chamou de "uma
complexa e contraditória figura histó-
rica".

"Tio Joe"

Quando o ditador, nascido na Geórgia,
morreu em sua casa de campo em Kunt-
sevo, perto de Moscou, 29 anos depois de
suceder a Vladimir Lênin, fundador do
Estado soviético, seus companheiros do
Politbirô fizeram um apelo a seus cida-
dãos atônitos para que não entrassem em
pânico."Não pude me controlar e chorei, sin-
ceramente, a morte de Stalin", escreveu
Nikita Kruschev, o líder soviético que,
três anos mais tarde, denunciou-Stalin.
como um" tirano assassino.

Passados 30 anos, o clima de terror,
imposto por Stalin para manter a União
Soviética sob seu fascínio, desapareceu.
Mas muitos dos pilares do sistema que ele
criou ainda existem.

Quando o Presidente Leonid Brejnev
morreu, em novembro passado, a pompa
de seus funerais chegou a lembrar a mor-
te de Stalin, mas o impacto das mudan-
ças foi completamente diferente.

Em 1953, até os filhos de diplomatas
ocidentais choraram quando souberam
da morte de "Tio Joe". Em 1982, muitos
moscovitas pareciam indiferentes à mor-
te de Brejnev. A atmosfera política torna-
ra-se mais cínica.

Resquícios
Stalin morreu deixando seus compa-

triotas aterrorizados, não apenas por sua
toda-poderosa polícia de segurança, mas
também por outro importante fator. Um

Arquivo

1^ *l II fyL 11

TL/\ lÉlfc
Wmf 'm\ Bk";vB H
WÊmé\ m mm
^Ma mmW^^mmw&tô-P&Síi&^M mm*

mMmW' m\ K

Bifei 1
Josef Stalin, nos anos 30

comentário distraído, que caísse nos ou-
vidos de um vizinho, poderia provocar
uma denúncia e uma pena de 25 anos dè ;
trabalhos forçados como "inimigo do po-
vo". Em 1953, havia milhões de russos em
campos de trabalho.-A maioria foi reabili-
tada nos anos 50.

As pessoas mais velhas ainda se lem-.
bram do clima de medo da era Staih. De
repente, as vozes se tornam baixas duran-
te uma conversação, ou os telefones são
desconectados durante a visita de um
estrangeiro. Algumas vezes, para evitar
escutas, reais ou imaginadas, a conversa-
ção é feita através de escrita em pedaços
de papel, que sáo depois picados e lança-
dos ao vaso sanitário.

Um dos paradoxos do sistema soviéti-
co é que parece mais estável que há 30
anos, embora seja difícil encontrar quem
acredite piamente na ideologia oficial do
marxismo lenismo.

Sob Stalin, o aparato do Partido Co-
munista era largamente eclipsado pelos
órgãos de segurança do Estado, através
dos quais ele preferia governar. O Comitê
Central do partido raramente se reunia.
Agora, a organização do partido, ainda
que dominada por velhos dirigentes, tem,
de alguma maneira, um mais firme con-

John Morrison
Reuter*

trole político sobre a sociedade soviética
do que em 1953.

Até caviar
Se Stalin aparecesse agora, de repen-

te, em Moscou iria encontrar muitas coi-
sas semelhantes ao que eram em 1953 — a
primeira página do Pravda, por exemplo.
Outros aspectos da vida soviética, espe-
clalmente no campo econômico, muda-
ram tanto que já não seriam reconheci-
dos. Kuntsevo, onde Stalin tinha sua
dacha, é agora um movimentado subúr-
bio de altos edifícios de apartamentos.

Em 1953, a maioria dos cidadãos sovié-
ticos vivia em minúsculos e míseros apar-
tamentos comunais, algumas vezes com
mais de uma família num quarto. Agora,
apenas um quinto da população urbana
tem de partilhar sua habitação. Outros
vivem em pequenos apartamentos indivi-
duais, em edifícios mal-construídos, é ver-
dade, mas já um grande progresso ante o
que era antes.

Os padrões de roupas também melho-
ráram bastante desde Stalin. As ruas de
Moscou, praticamente vazias há 30 anos,
exceto para os luxuosos Zès, dos funcio-
nários, ou os táxis Pobeda (Vitória), agora
apresentam o borburinho provocado pe-
los carros particulares. Mas, de qualquer
modo, um trabalhador médio precisaria-
do salário de quatro anos para comprar
um carro.

Embora os cidadãos soviéticos morem
e se vistam melhor, muitos reclamam que
o abastecimento de alimentos parece ter
piorado.— Quando Stalin era vivo, era possi-
vel comprar até caviar — é uma queixa
comum.

O velho ditador, cujos expurgos em
massa já nào são mencionados oficial-
mente, é lembrado, com carinho, por ai-
guns setores da classe trabalhadora como
o homem que levou a União Soviética à
vitória na Segunda Guerra Mundial e que
governou o país com mão firme e justa.

O que pouca gente lembra é que, sob
Stalin, os trabalhadores eram proibidos
de trocar de emprego, sob pena de prisão,
os camponeses eram efetivamente vincu-
lados ao campo, por toda a vida, e, se
alguém chegasse atrasado ao trabalho
por três vezes, num mès, corria o risco de
demissão sumária.
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Acompanhada de seus advogados e cercada de policiais, Marianne
Bachmeiner (morena) deixa o tribunal após ser condenada

Irã fuzila 100
e tem mais 2 mil
na fila de espera

Paris e Bahrain — Pelotões de fuzila-
mento iranianos executaram segunda-fei-
ra, na penitenciária de Evine, em Teerã,
100 presos políticos e mais 2 mil estào
aguardando o cumprimento da pena de
morte, denunciou ontem em comunicado
divulgado em Paris a organização Mujahe-
din do Povo, grupo esquerdista islâmico
Iraniano.

O Governo do Iraque afirmou que suas
forças navais destruíram ontem as instala-
ções de um campo de petróleo marítimo do
Irã, localizado no Norte do Golfo Pérsico, e
cinco navios iranianos. Em Teerã, no en-
tanto, um porta-voz do Ministério do Pe-
tróleo assegurou que não tinha informa-
ções sobre qualquer ataque.

A Mujahedin do Povo, citando fontes
"dignas de crédito", revelou que nenhum
preso político figurava entre as 8 mil pes-
soas cuja libertação na segunda-feira foi
anunciada pelas autoridades iranianas.
Em seu comunicado, a Mujahedin do Povo
fez um apelo a "todas as organizações e
personalidades internacionais, a fim de
que cessem as execuções coletivas no Irã".

O ataque iraquiano contra a platafor-
ma marítima de exploração de petróleo e
os navios iranianos seria o segundo em
dois dias. O Iraque afirmou que suas forças
navais e aéreas destruíram terça-feira "um
grande objetivo naval iraniano", a Nordes-
te do Golfo Pérsico. Não houve nenhum
comentário do Irá sobre esse suposto
ataque.

Governo militar
de Gana sufoca
golpe de estado

Abdi jà — O Governo de Gana frustrou
uma tentativa de golpe em que conspira-
dores civis e do Exército planejavam as-
sassinar o Chefe de Estado, Tenente Jerry
Rawlings, informou ontem a rádio de
Acra. Esta foi a terceira tentativa para
derrubar o Governo desde outubro pas-
sado.

A rádio afirmou também que nove
soldados e dois civis foram presos e que
foi apreendida grande quantidade de me-
tralhadoras, foguetes, munição e outras
armas. Foi encontrado na casa onde os
conspiradores se reuniam um texto que
deveria ser lido ao pais e uma lista de
pessoas que seriam assassinadas, incluirí-
do Rawlings, outros dirigentes e o chefe
da policia.

Quando a casa foi invadida pela poli-
cia houve troca de tiros e dois soldados
conspiradores ficaram feridos. Na casa
foram encontradas uma lista de pessoas
que contribuíram financeiramente para o
golpe e evidências de que ali se realiza-
vam rituais espirituais com ovelhas, talis-
más e velas.

A notícia sobre a tentativa de golpe se
tornou pública duas semanas depois do
regresso de cerca de 1 milhão de ganenses
emigrantes expulsos da Nigéria por esta-
rem neste pais ilegalmente.

O comunicado da rádio de Acra disse
que havia provas que ligavam os planos
deste golpe à outra tentativa de golpe
contra o regime descoberta pelo Governo
em 23 de novembro.

Paquistão faz a
maior apreensão de
heroína do mundo

Penshawar, Paquistão — A alfân-
dega paquistanesa fez a maior
apreensão de heroína do mundo: 421
quilos no valor de 250 milhões de
dólares (Cr$ 97 bilhões 500 milhões)
que estavam embalados em 450 sa-
cos dentro de um caminhão de trans-
porte de combustível.

O diretor da alfândega, Jeha Ngir
Khan, disse que a droga, preparada
em território afegão e numa região
tribal paquistanesa, ia para Bom-
baim, índia, que se tornou ponto de
convergência da droga distribuída
por traficantes afegãos.

eNgir Khan disse qué recebera
uma denúncia sobre a passagem da
droga, interceptou o carrunhão mas o
motorista do veículo acelerou, obri-
gando os agentes a persegui-lo até
que ele parou quando furaram dois
de seus pneus a tiros.

Nos últimos três anos, autorida-
des de diversos paises realizaram
grandes apreensões da droga, sendo
as principais: foram

420 quilos em maio de 81 no Irã;
396 quilos em dezembro do ano

passado no Afeganistão;
160 quilos na fronteira paquistano-

afegã.
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Papa pede o fim das violências na América Central
San José, Costa Rica — Ao che-

gar ontem a esta capital, o Papa
João Paulo II explicou que realiza
sua maratônica viagem pela con-
turbada América Central porque"ecoou com tom de urgência em
meu espírito o clamor desgarrado
que se eleva destas terras e que
invoca a paz, o final da guerra e das
mortes violentas", mas condenou o
recurso a "métodos de violência e a
sistemas de coletivismo, que po-
dem resultar não menos opressores
da dignidade do Homem que um
Capitalismo puramente econo-
mista".

Do aeroporto, o Papa se dirigiu
ao Seminário Central, onde se reu-
niu com mais de 60 bispos da Amé-
rica Central e do Panamá apresen-
tando-lhes uma mensagem em que
frisa a necessidade de se manter a
unidade interna da Igreja. Reco-
nheceu porém que "há lamentável-
mente, fatores de divisão que sere-
riem perigosamente sobre vossos
países!', onde, "abundam tensões,
enfretamentos (...) è violência em
tbdas-as-suas formas".

j - Conteúdo político
' 

Num dia nublado, com ameaça
de chuva, o Papa João Paulo II foi
recebido no aeroporto pelas autori-
dades locais e, em vez das honras
4e >Estado com tropas, havia um"exército de crianças", alunos de
çblégios católicos que, entusiasma-
dos, o saudavam com o grito de"João Paulo, amigo, o povo está
contigo". Nos 18 quilômetros até o
centro da cidade, milhares de pes-
soas se concentraram e agitando
bandeirlnhas do Vaticano e da Cos-
ta Rica homenagearam o Pontífice.
' O primeiro discurso do Papa na
América Central não deixou de ter
um conteúdo político forte e ele
mesmo se encarregou de lembrar
que nào estava se dirigindo somen-
te a este pacifico país, mas a toda a
ifegião, pois, "esta visita apostólica
tem caráter unitário em seu desen-
Volvimento global".

Neste sentido, não somente rea-
§rmou sua exortação à paz mas
também surpreendeu com a expli-
cita condenação ao "coletivismo",
Ipgo interpretada pelos jornalistas
como "o primeiro recado aos sandi-
Úistas".

• Mas, neste caso, foi também sua
direta condenação à opção de bus-
ca de justiça social através da luta
armada, como fizeram os grupos
guerrilheiros que lutam na América
Central.' Após explicar que veio à Améri-
ca Central depois que "ecoou com
tom de urgência" em seu espírito o
clamor de paz que sai destas terras,
6 Papa ressaltou que esse clamor
í'implora reconciliação, desterran-
do as divisões e o ódio" e "deseja
Uma justiça, longa e até hoje inútil-
mente esperada". ;
! João Paulo II disse que deseja
çom sua visita dar uma voz a esse
plamor.

Rosental Calmon Alves
E a dor dos povos que venho

compartilhar, tratar de compreen-
der mais de perto, para deixar uma
palavra de alento, e esperança, fun-
damentada numa necessária mu-
dança de atitudes.

Frisou que essa "mudança é pos-
sível" se, entre outras coisas, "fo-
rem aplicadas com rigor as normas
da justiça social proclamada pela
Igreja".

Mas — prosseguiu o Papa — sem
recorrer a métodos de violência
nem a sistemas de coletivismo, que
podem resultar não menos opresso-
res da dignidade do homem que um
capitalismo puramente econimista.
É a via do Homem, o humanismo
proclamado pela Igreja em seu en-
sinamento social o que poderá fazer
superar situações lamentáveis, que
esperam oportunas reformas. /

Minha palavra é de paz, con-
córdia e esperança. Venho falar
com amor para todos e exortar-vos
à fraternidade e ao entendimento
como filhos do mesmo pai. Precisa-
mente essa realidade é a que me
move a pulsarante as consciências,
para que de uma resposta adequa-
da possa brotar a esperança nestas
terras que tanto necessitam — dis-
se o Papa, pedindo a colaboração
dos diplomatas e dos meios de co-
municação.

A chegada do Papa foi transmi-
tida ao vivo pela televisão que ge-
rou sinal para uma cadeia centro-
americana. O locutor costarrique-
nho, bastante nervoso, lia biogra-
fias de Joáo Paulo n, chegando a
cometer uma incrível gafe. Em vez
de dizer que era, o primeiro Papa
nào italiano dos últimos séculos,
disse que sé tratava do primeiro"Papa não católico".

A pacata cidade de San José
estava paralisada desde cedo, espe-
rando o Papa. Embora a.comitiva
oficial estivesse cercada sempre de
policiais bem armados, incluindo
grupos especializados em ações an-
titerroristas, pelas ruas quase todos
os uniformizados de verde-oliva,
pertencentes à Guarda Nacional,
andavam desarmados ou apenas
com um cassetete de madeira —
algo extraordinário para um país
latino-americano, mas explicável e
natural nesta tranqüila e democrá-
tica Costa Rica.

O Papa aparentava cansaço,
mas náo se assustou com o tumulto
armado na pista do aeroporto, logo
após o seu desembarque. Os jorna-
listas que desembarcaram do DC-
10 da Alitália passaram a frente dos
que estavam à espera e estes tam-
bém invadiram. Poucos viram o
gesto tradicional de João Paulo II,
que beijou o solo deste país.

Helicópteros emprestados pela
Guarda Nacional do Panamá pa-
trulhavam constantemente a área
próxima ao aeroporto, enquanto
centenas de crianças — "este é nos-
so Exército", disse um costarrique-
nho orgulhoso de seu país ter elimi-
nado essa instituição em 1948;—-
gritavam slogans de homenagem a
João Paulo n.

Lisboo/UPI

'Beijando a terra
regada com sangue 9?

[ São José (do Correspondente) —
Ao chegar ontem ao aeroporto
Juan Santamaria, o Papa Joáo
Paulo n beijou pela primeira vez o
Solo da conturbada América Cen-
jtralr-Fara os-.esuitas dessa região,
autores de um estudo sobre a visita
papal e a perseguição que sofre a
Igreja Católica aqui, "ao repetir o
(.elo gesto de beijar o solo destes
países, João Paulo II está beijando
terra regada com muito sangue de
pristãos".• Guatemala e El Salvador são os
países onde houve maior número
de mortes entre católicos. Em toda
a região, calculam os jesuítas salva-
dorenhos da Universidade centro-
americana, "foram assassinados
nos últimos quatro anos 30 sacerdo-
tes e religiosas, centenas de cate-
quistas e milhares de cristãos".
¦. —- Não se pode negar que Joáo
Paulo II virá a igrejas de mártires,
fíão milhares os cristãos assassina-
dos por serem cristãos. Às vezes
muito explicitamente, por predica-
Tem limpamente o evangelho". Às
:vezes porque a prática da opção
pelos pobres — com maiores ou
menores implicações politlcas —
lhes torna suspeitos. Em todo caso,
porque, estruturalmente, essa for-
ma de ser da Igreja é vista pelos
poderosos como uma ameaça a
seus interesses e por isso querem
acabar com ela — afirma o estudo
da Universidade centro-americana.

No caso da Guatemala, onde o

Governo tem sido responsabilizado
por brutais massacres da popula-
ção rural indígena, a Igreja Católica
também se considera muito perse-
guida e já tem numerosos mártires.-Dizia um-bispo. guatemalteco on-
tem, antes de avistar-se com o Pa-
pa, que no interior de seu país mui-
tos catequistas tèm sido assassina-
dos apenas por fazerem alguma rei-
vindicação às autoridades, em no-
me de sua comunidade.

A principal dessas vítimas, que
setores da igreja consideram márti-
res, é Monsenhor Oscar Ranulfo
Romero, assassinado a tiros há três
anos, quando celebrava uma ceri-
mônia religiosa em San Salvador.
Por isso, os que seguem a linha da
chamada "igreja dos pobres" so-
nham com uma homenagem espe-
ciai do Papa durante sua visita à
catedral de San Salvador, onde se
encontram os restos mortais do bis-
po assassinado.

Mas dificilmente o Papa fará o
mesmo que na. Polônia, onde du-
rante a visita a Cracóvia homena-
geou seu sucessor naquele arcebis-
pado, São Estanlslau, que, como
Monsenhor Romero, foi assassina-
do. Padres salvadorenhos que con-
sideram Monsenhor Romero vir-
tualmente um santo gostariam de
ouvir João Paulo II falar sobre o
falecido bispo salvadorenho, o mes-
mo que disse na Cracóvia:

Ele era um bom pastor e morreu
por defender seu rebanho.

Primeira reunião
é com 60 bispos

São José, Costa Rica (do Corres-
pondente) — Sem descansar da lon-
ga viagem de Roma até aqui, o
Papa João Paulo II se reuniu no
final da tarde de ontem com mais
de 60 bispos da América Central e
Panamá, muitos dos quais esperam
que um dos resultados principais
da visita papal seja uma enérgica
afirmação do Vaticano a favor da
obediência à hierarquia eclesiásti-
ca pelos politizados padres da cha-
mada "igreja dos pobres".

Poucas horas antes da reunião
com o Papa vários bispos manifes-
tavam esperança de que o Papa
Jaria um chamado à obediência hie-
rárquica nas igrejas centro-
americanas, onde se verificam pro-
blemas de divisões internas e, so-
bretudo, de desobediência de sacer-
.dotes às ordens dadas pelos seus
superiores, geralmente por discre-

• páncias políticas.
Esse tipo de problema é mais

comum na Nicarágua, onde existe
um verdadeiro racha separando os
bispos de grande número de sacer-
dotes, mas também existe em ou-

tros países conflitivos como El Sal-
vador e Guatemala.

O presidente da Conferência
Episcopal da Nicarágua, Monse-
nhor Miguel Obandô Y Bravo, disse
que tinha motivos para esperar do
Papa essa exortação à hierarquia
da Igreja:

Sua Santidade já frisava esse
ponto em sua carta enviada recen-
temente à Conferência Episcopal
da Nicarágua. Claro que devemos
dar um amor preferencial aos po-
bres, mas a verdadeira Igreja é a
que está em compromisso com os
bispos e com o Papa.

O Bispo de Bluefields, na costa
atlântica nicaragüense (considera-
da zona de guerra pelos sandinis-
tas), Monsenhor Salvador Schae-
fler, também se mostrou muito
aborrecido com a indisciplina de
padres de seu país, favoráveis ao
Governo esquerdista.

A Igreja — disse ele — tem
que ser como um Exercito. Se nao
há hierarquia nào e Igreja de Deus.
De quem será entáo.
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O Papa disse que ia à América Central em atenção a um clamor de paz

Jornal argentino acha nazista
lantino/UPI

Buenos Aires — O jornal Clarín localizou o
criminoso nazista Walter Kutschmann, ex-Coronel
das SS acusado de assassínio de judeus poloneses na
Segunda Guerra, na cidade balneária de Miramar,
500 quilômetros ao Sul de Buenos Aires. Ele atendeu
os repórteres com a porta entreaberta, hostil diante
das perguntas, que rechaçou com um lacônico "nada
tenho a comentar, retirem-se".

Kutschmann vive na Argentina com o nome de
Pedro Olmo, se. limitou a confirmar sua identidade
afirmando que era aposentado e vivia no pais desde o
fim da guerra. Ele se negou a admitir que pertencera
às SS, encerrando o breve diálogo.

Denúncia
Há algumas semanas, o caçador de nazistas Si-

mon Wiesenthal, diretor do Centro Judeu de Do-
cumentação com sede em Viena, Áustria, denunciou
a presença de Kutschmann/Olmo no Sul da Argenti-
na, responsabilizando-o pelo assassínio de dois mil
judeus e intelectuais poloneses durante a guerra.

O criminoso nazista já fora localizado na Argenti-
na em 1975, quando trabalhava na direção de uma
empresa alemá em Buenos Aires com o nome de
Pedro,Olmo. Logo em seguida ele desapareceu mas já
havia informes anteriores de sua presença em Mira-
mar. Acredita-se que ele chegou à Argentina através
da Espanha depois da rendição alemã, é filho de pai
alemão com máe espanhola e parece que, na Espa-
nha, trocou o nonie de família do pai, Kutschmann,
pelo da máe, Olmo, emigrando para Buenos Aires,
onde se naturalizou na década de 50.

As recentes denúncias de Wiesenthal e a deporta-
ção de Klaus Barbie da Bolívia para a França renova-
ram o interesse sobre criminosos de guerra nazistas
que vivem escondidos na América do Sul como o
Anjo da Morte, Josef Mengele, Coronel médico das SS
no campo de Auschwitz, que ainda pode estar na
Argentina, onde morou muitos anos, ou no Paraguai.

Italiana se confessa
culpada de praticar
espionagem na Bulgária

Sofia — A italiana Gabriella Trevisin, 26 anos,
declarou-se culpada da acusação de colher "infor-
maçôes militares secretas" na Bulgária, ao reini-
ciar-se ontem o julgamento a que responde junto
com o namorado, Paolo Farsetti, 34 anos, também
italiano. Embora o julgamento se realize a portas
fechadas, foi permitida a presença de um funcio-
nário da Embaixada da Itália, parentes dos acusa-
dos e jornalistas búlgaros e estrangeiros.

O Juiz Mihail Menev, do tribunal municipal de
Sofia, adiou o julgamento, pouco depois de seu
início a 22 de dezembro do ano passado, a pedido
dos advogados de defesa. O promotor Atanas
Atanasov acusou o casal de fotografar "objetivos
militares". A agência búlgara BTA disse que ás
fotos deveriam ser entregues a um Estado ou
organização estrangeira.

Prisão de 20 anos

Segundo a agência italiana Ansa, Gabriella
não somente reconheceu ter cometido delitos de
espionagem militar pelos quais é acusada junta-
mente com o namorado, como pediu perdão ao
povo búlgaro pela ofensa feita.

Se condenados, ambos enfrentarão penas de
mais de 20 anos de prisão cada.

Paolo Farsetti é natural de Arezzo, na Itália
Central, e Gabriella Trevisin, de Roncade, perto
da Cidade de Treviso. Norte da Itália. O casal foi
preso perto da fronteira bulgaro-turca, em 26 de
agosto do ano passado, e compareceu a Corte pela
primeira vez em Sofia, em dezembro.

Miramar, Aro
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Kutschmann, hostil, expulsou os jornalistas

Israel descobre grupo
terrorista "fanático"

que ia atacar árabes
Tel Aviv e Washington — Os serviços de seguran-

ça de Israel descobriram um grupo clandestino arma-
do israelense que se propunha a atacar a população
árabe de Hebron (Cisjordània ocupada) e dos locais
próximos, para obrigá-las a deixar a região, informou
o jornal Maariv, de Tel Aviv.

Segundo os investigadores, "é evidente que se
trata de um grupo de fanáticos", cujos integrantes
chegaram há alguns meses do Estados Unidos para se
estabelecer na colônia israelense de Kiryat Arba,
perto de Hebron. O jornal afirmou que os serviços de
segurança estão surpresos com a grande colaboração
oferecida ao grupo pelos colonos da região.

A polícia descobriu terça-feira, perto de Kiryat
Arba, os cartuchos de nove projéteis de nove milíme-
tros, idênticos, conforme a agência italiana Ansa, aos
disparados sábado por pessoas náo identificadas
contra um grupo de casas árabes em Hebron. O
tiroteio provocou ferimentos em uma menina árabe
de quatro anos.

Funcionários do Governo americano revelaram
que Israel rejeitou um plano de compromisso apre-
sentado pelos Estados Unidos com o objetivo de
solucionar alguns dos problemas que dificultam as
negociações entre israelenses e libaneses sobre a
retirada das tropas estrangeiras do Libano.

O plano, explicaram os funcionários, incluía um"acordo de cavalheiros", aceito pelas autoridades
libanesas, segundo o qual concordariam, no prazo de
três a seis meses após a retirada das tropas israelen-
ses, em iniciar conversações políticas sobre a norma-
lização das relações entre o Líbano e Israel, um meta
desejada pelos israelenses, mas que os libaneses
vinham ate agora rejeitando.

Reagan negocia
com salvadorenhos
Washington — O Presidente

americano Ronald Reagan admitiu '
ontem que vem negociando secre- *.
tamente com as autoridades salva-
dorennas o possível adiantamento j
das eleições no país, numa aparen-
te tentativa, segundo a agência AP, •
de atrair o interesse da guerrilha
esquerdista.

O Departamento de Estado ad-
mltiu que Waslúngton apoia "çom
entusiasmo" o adiantamento das
eleições presidenciais e legislativas
em El Salvador e que o tema foi
discutido com as autoridades sal-
vadorenhas em "várias ocasiões". í

Avião polonês
vai para Viena

Varsóvia — Um avião da compa-
nhia aérea polonesa Lot foi desvia-
do ontem para Viena por seu piloto
e o mecânico do aparelho, quando
se dirigia de Varsóvia para Sofia, na
Bulgária, anunciou o porta-voz da
Lot em Varsóvia.

O avião, um Ilyushin 18, aterris- j
sou na tarde de ontem em Viena
após o piloto constatar dificuldades
técnicas quando sobrevoava a ,
Tcheco-Eslováquia. O piloto, o me- ,
cânico, suas mulheres e os filhos ,
decidiram ficar em Viena e pediram
asilo político, mas os 78 passageiros ;
que estavam a bordo do avião pu- 

'
deram seguir viagem para Sofia em ¦.
outro aparelho enviado especial-,
mente a Viena.

Suíça se defende
de estrangeiros

Berna — A Câmara Baixa.do
Parlamento aprovou ontem projeto
do Governo que impõe restrições à ,
aquisição por estrangeiros de pro- 

'

priedades na Suíça. O projeto irá ,
agora à Câmara Alta e em seguida a
referendo do povo. Os suíços estão
preocupados com surto imobiliário
que vem transformando regiões de ,
repouso nas montanhas em peque-;
nas cidades nos últimos anos.

¦¦'-¦> i'.

David Ni ven sofre
de doença muscular
Londres — O astro de cinema

inglês David Niven, 73 anos, inter-
nado numa clínica em Londres, es-
tá com dificuldade de falar e perdeu
parcialmente o uso da mão esquer-
da — informou sua mulher, Hjordis
Niven. O ator sofre de uma doença
muscular e precisará de longo tem-.
po para se recuperar.

— Posso dizer-lhes que David
nào teve ataque cardíaco e nào está
com câncer — disse Hjordis aos.
repórteres quando chegou ao aero-'
porto de Londres.

Greve em Gales
pode se ampliar

Londres — A greve dos mineiros
em Gales do Sul para protestar
contra o planejado fechamento da
primeira das 60 minas de carvão
consideradas "antieconômicas"
ampliava-se ontem rapidamente. A
perspectiva era de se transformar
em greve nacional, paralisando o
sistema do National Coal Board,
organismo estatal proprietário das
minas, que não se mostrava entre-
tanto disposto a concessões.

Alguns líderes de classe admiti-
ram ontem que já na segunda-feira
tenham parado todos os 200 mil
mineiros do país. A última greve do
setor ocorreu entre os anos de 1973
e 1974. Afetou profundamente a
economia do país e levou o então
Primeiro-Ministro conservador Ed-
ward Heath a convocar eleições pa-
ra decidir quem governava o pais:
ele perdeu.

Big Ben está
23cm inclinado

Londres — A torre que aloja o
famoso relógio Big Ben de Londres,
e que se ergue sobre o edifício do
Parlamento, está inclinada — 22,86
centímetros fora de seu prumo ori-
ginal — não se sabe ainda por que
motivo. O Vice-Ministro do Meio-
Ambiente, Sir George Younger,
confirmou o fato no Parlamento,
terça-feira, mas negou que se deves-
se à construção de um estaciona-
mento subterrâneo para os mem-
bros do Parlamento.

A situação nào é tão grave como
a da Torre de Pisa, na Itália. Youn-
ger disse que o desvio da torre foi
verificado há 15 anos pelos técnicos
do Estado e que não houve mudan-
ça desde então. Por isso, nem o
relógio nem os parlamentares cor-
rem perigo algum, assegurou.

Miss França nua
perde sua coroa

Paris — Miss França 1983, Isa-
belle Turpault, parisiense morena
de 19 anos, perdeu a coroa — que
lhe foi tomada pelos organizadores
do concurso porque quebrou um
acordo: posou nua, ou quase nua,
para fotografias, prejudicando seu
compromisso de "apresentar uma
imagem séria e adequada da moça
francesa" — comunicou Xavier de
Fontenay, secretário-geral do Co-
mitè Miss França.

Fontenay disse que Mademoll-
elle Turpault, coroada em dezem-
bro, posou para as fotos apenas de
calcinhas e sutiã transparentes.
Embora as fotos não tenham sido
distribuídas, a rainha da beleza
francesa autorizou sua publicação.
Turpault será substituída por Fre-
derique Leroy, também de 19 anos,
loura de Bordeaux.
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Pana pede o fim das violências na América Central
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San José, Costa Rica — Ao che-
gar ontem a esta capital, o Papa
João Paulo II explicou que realiza
sua maratônica viagem pela con-
turbada América • Central porque"ecoou com tom de urgência em
meu espirito o clamor desgarrado
que se eleva destas terras e que
invoca a paz, o final da guerra e das
mortes violentas", mas condenou o
recurso a "métodos de violência e a
sistemas de coletivismo, que po-
dem resultar não menos opressores
da dignidade do Homem que um
Capitalismo puramente econo-
mista".

Do aeroporto, o Papa se dirigiu
ao Seminário Central, onde se reu-
niu com mais de 60 bispos da Amé-
rica Central e do Panamá apresen-
tando-lhes uma mensagem em que
frisa a necessidade de se manter a

] unidade interna da Igreja. Reco-
.nheceu porém que "há lamentável-
mente, fatores de divisão que sere-

.nem perigosamente sobre vossos
paises" i onde, "abundam tensões,

, enfretamentos (...) e violência em
-todas as suas formas". 

* í Conteúdo político
Num dia nublado, cóm ameaça

de chuva, o Papa João-Paulo II foi
recebido no aeroporto pelas autori-
dades locais e, em vez das honras
de Estado com tropas, havia um
"exército de crianças", alunos de
colégios católicos que, entusiasma-
dos, o saudavam com o grito de
"João Paulo, amígo, o povo está
contigo". Nos 18 quilômetros até o

' centro da cidade, milhares de pes-
soas sè concentraram e agitando
bandeirinhas do Vaticano e da Cos-

! ta Rica homenagearam o Pontífice.
O primeiro discurso do Papa na

América Central não deixou de ter
um conteúdo político forte e ele

, mesmo se encarregou de lembrar
que náo estava se dirigindo somen-

; te a este pacífico país, mas a toda a
, região, pois, "esta visita apostólica
l tem caráter unitário em seu desen-
i volvimento global".
1 Neste sentido, não somente rea-
•' firmou sua exortação à paz mas
' também surpreendeu com a explí-' cita condenação ao "coletivismo",

logo interpretada pelos jornalistas
j como "o primeiro recado aos sandi-
- nlstas".' Mas, neste caso, foi também sua' direta condenação à opção de bus-

ca de justiça social através da luta
J armada, como fizeram os grupos: guerrilheiros que lutam na América
[ Central.

Após explicar que veio à Améri-
ca Central depois que "ecoou com
tom de urgência" em seu espírito o
clamor de paz que sai destas terras,

o Papa ressaltou que esse clamor
"implora reconciliação, desterran-

do as divisões e o ódio" e "deseja
uma justiça, longa e até hoje inútil-
mente esperada".

Joáo Paulo II disse que deseja
| com sua visita dar uma voz a esse
• clamor.

Rosental Calmon Alves
— E a dor dos povos que venho

compartilhar, tratar de compreen-
der mais de perto, para deixar uma
palavra de alento, e esperança, fun-
damentada numa necessária mu-
dança de atitudes.

Frisou que essa "mudança é pos-
sível" se, entre outras coisas, "fo-
rem aplicadas com rigor as normas
da justiça social proclamada pela
Igreja".

Mas — prosseguiu o Papa — sem
recorrer a métodos de violência
nem a sistemas de coletivismo, que
podem resultar não menos opresso-
res da.dignidade do homem que um
capitalismo puramente econimista.
É a via do Homem, o humanismo
proclamado pela Igreja em seu en-
slriamento social o que poderá fazer
superar situações lamentáveis, que
esperam oportunas reformas.

— Minha palavra é de paz, con-
córdia e esperança. Venho falar
com amor para todos e exortar-vos
à fraternidade e ao entendimento
como filhos dp mesmo pai. Precisa-
mente essa realidade é a que me
move a pulsar ante as consciências,
para que de uma resposta adequa-
da possa brotar a esperança nestas
terras que tanto necessitam — dis-
se o Papa, pedindo a colaboração
dos diplomatas e dos meios de co-
municação. y-

A chegada do Papa foi transml-
tida ao vivo pela televisão que ge-
rou sinal para uma cadeia centro-
americana. O locutor costarrique-
nho, bastante nervoso, lia blogra-
fias de Joáo Paulo n, chegando a
cometer uma incrível gafe. Em vez
de dizer que era o primeiro Papa
não italiano dos últimos séculos,
disse que se tratava do primeiro"Papa não católico".

A pacata cidade de San José
estava paralisada desde cedo, espe-
rando o Papa. Embora a comitiva
oficial estivesse cercada sempre de
policiais bem armados, incluindo
grupos especializados em ações an-
titerroristas, pelas ruas quase todos
os uniformizados de verde-oliva,
pertencentes à Guarda Nacional,
andavam desarmados ou apenas
com um cassetete de madeira —
algo extraordinário para um pais
latino-americano, mas explicável e
natural nesta tranqüila e democrá-
tica Costa Rica.

O Papa aparentava cansaço,
mas não se assustou com o tumulto
armado na pista do aeroporto, logo
após o seu desembarque. Os jorna-
listas que desembarcaram do DC-
10 da Alitália passaram a frente dos
que estavam à espera e estes tam-
bém invadiram. Poucos viram o
gesto tradicional de João Paulo II,
que beijou o solo deste país.

Helicópteros emprestados pela
Guarda Nacional do Panamá pa-
trulhavam constantemente a área
próxima ao aeroporto, enquanto
centenas de crianças — "este é nos-
so Exército", disse um costarrique-
nho orgulhoso de seu país ter elimi-
nado essa instituição em 1948 —
gritavam slogans de homenagem a
Joáo Paulo II.
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"Beijando a terra
regada com sangue'
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São José (do Correspondente) —
Ao chegar ontem ao aeroporto
Juan Santamaria, o Papa Joáo
Paulo II beijou pela primeira vez o
solo da conturbada América Cen-
trai. Para os jesuítas dessa região,
autores de um estudo sobre a visita
papal e a perseguição que sofre a.
Igreja Católica aqui, "ao repetir o
belo gesto de beijar o solo destes
paises, João Paulo II está beijando
terra regada com muito sangue de
rf*T*í^t*áos

Guatemala e El Salvador são os
países onde houve maior número
de mortes entre católicos. Em toda
a região, calculam os jesuítas salva-
dorenhos da Universidade centro-
americana, "foram assassinados
nos últimos quatro anos 30 sacerdo-
tes e religiosas, centenas de cate-
quistas e milhares de cristãos".

— Não se pode negar que Joáo
Paulo II virá a igrejas de mártires.
São milhares os cristãos assassina-
dos por serem cristãos. Às vezes
muito explicitamente, por predica-
rem limpamente o evangelho". As
vezes porque a prática da opção
pelos pobres — com maiores ou
menores implicações políticas —
lhes toma suspeitos. Em todo caso,
porque, estruturalmente, essa for-
ma de ser da Igreja é vista pelos
poderosos como uma ameaça a
seus interesses e por isso querem
acabar com ela — afirma o estudo
da Universidade centro-americana.

No caso da Guatemala, onde o

Governo tem sido responsabilizado
por brutais massacres da popula-
ção rural indígena, a Igreja Católica
também se considera muito perse-
guida e já tem numerosos mártires.
Dizia um bispo guatemalteco on-
tem, antes de avistar-se com o Pa-
pa, que no interior de seu país mui-
tos catequistas têm sido assassina-
dos apenas por fazerem alguma rei-
vindicação às autoridades, em no-
me de sua comunidade.• A principal dessas vitimas, que
setores da igreja consideram márti-
res, é Monsenhor Oscar Ranulfo
Romero, assassinado a tiros há três
anos, quando celebrava uma ceri-
mônia religiosa em San Salvador.
Por isso, os que seguem a linha da
chamada "igreja dos pobres" so-,
nham com uma homenagem espe-'
ciai do Papa durante sua visita à
catedral de San Salvador, onde se
encontram os restos mortais do bis-

1 po assassinado.
Mas dificilmente o Papa fará o

mesmo que na Polônia, onde du-
rante a visita a Cracóvia homena-
geou seu sucessor naquele arcebis-
pado, São Estanislau, que, como
Monsenhor Romero, foi assassina-
do. Padres salvadorenhos que con-
sideram Monsenhor Romero vir-
tualmente um santo gostariam de
ouvir João Paulo II falar sobre o
falecido bispo salvadorenho, o mes-
mo que disse na Cracóvia:

Ele era um bom pastor e morreu
por defender seu rebanho.

Primeira reunião
é com 60 bispos

Por causa cfaconfusfarformt^ entre os jornalistas que esperavam o Papae os que
vinham em sua comitiva, poucos puderam vê-lo beijar o chão da Costa Rica

Jornal argentino acha nazista
C7 Miramar, Araonlina/UP

São José, Costa Rica (do Corres-
pondente) — Sem descansar da lon-
ga viagem de Roma até aqui, o
Papa João Paulo II se reuniu no
final da tarde de ontem com mais
de 60 bispos da América Central e
Panamá, muitos dos quais esperam
que um dos resultados principais
da visita papal seja uma enérgica
afirmação do Vaticano a favor da
obediência à hierarquia eclesiãsti-
ca pelos politizados padres da cha-
mada "igreja dos pobres".

Evangelho
[Na reunião, João Paulo II disse a
eles que "devem atuar com valentia
na América Central e devem expor
com valentia todas as implicações
sociais que compartilha a condição
de cristão".

— E necessário e urgente que
em vossos paises — disse o Papa —
a Igreja, ao proclamar a boa nova
do Evangelho aos povos que sofrem
intensamente e de lia muito tempo,
continue expondo com valentia
seus pontos-de-vista.

Assistiu a reunião o Monsenhor
Alfonso Lopez TmiiUo. da Colóm-
bia. recentemente nomeado Car-
deal. O Sumo Pontífice recomen-
dou que "não se recorra a métodos
de violência que repugnam à condi-
çáo cristã nem a ideologias que se
inspirem em visões redutoras do
homem". Em seguida, fez um apelo
para "eliminar a opressão, a injusti-
ça em suas diversas formas".

Admitiu o Papa que "são difíceis
as condições dos povos da América
Central" e fez votos para que "a
concórdia tenha pontes em cada
um dos paises". Pediu ainda para
que se supere o quanto antes "as
atuais circunstâncias, situações de
luta e desconfiança, de desumani-
dade, que por desgraça prevalecem
dolorosamente em mais de uma na-
ção nesta área geográfica".

Para pór fim a esse estado de
coisas, concluiu João Paulo aos bis-
pos — contribui com vossas forças
para criar um mundo mais digno do
homem, mais justo, solidário e fra-
terno 1

Buenos Aires — O jornal Clarín localizou o
criminoso nazista Walter Kutschmann, ex-
Coronel das SS acusado de assassínio de judeus
poloneses na Segunda Guerra, na cidade balneà-
ria de Miramar, 500 quilômetros ao Sul de Buenos
Aires. Ele atendeu os repórteres com a porta
entreaberta, hostil diante das perguntas, que re-
chaçou com um lacônico "nada tenho a comentar,
retirem-se".

Kutschmann vive na Argentina com o nome
de Pedro Olmo, se limitou a confirmar sua identi-
dade afirmando que era aposentado e vivia no
país desde o fim da guerra. Ele se negou a admitir
que pertencera às SS, encerrando o breve diálogo.

Denúncia
Há algumas semanas, o caçador de nazistas

Simon Wiesenthal, diretor do Centro Judeu de
Documentação com sede em Viena, Áustria, de-
nunciou a presença de Kutschmann/Olmo no Sul
da Argentina, responsabilizando-o pelo assassínio
de dois mil judeus e intelectuais poloneses duran-
te a guerra.

O criminoso nazista já fora localizado na Ar-
gentina em 1975, quando trabalhava na direção de
uma empresa alemã em Buenos Aires com o nome
de Pedro Olmo. Logo em seguida ele desapareceu
mas já havia informes anteriores de sua presença
em Miramar. Acredita-se que ele chegou à Argen-
tina através da Espanha depois da rendição ale-
mã, é filho de pai alemão com mãe espanhola e
parece que, na Espanha, trocou o nome de família
do pai. Kutschmann, pelo da mãe, Olmo, emigran-
do para Buenos Aires, onde se naturalizou na
década de 50.

As recentes denúncias de Wiesenthal e a de-
portação de Klaus Barbie da Bolívia pára a Fran-
ça renovaram o interesse sobre criminosos de
guerra nazistas que vivem escondidos na América
do Sul como o Anjo da Morte, Josef Mengele, ,
Coronel médico das SS no campo de Auschwitz,
que ainda pode estar na Argentina, onde morou
muitos anos, ou no Paraguai.

Italiana se confessa
culpada de praticar
espionagem na Bulgária

Sofia — A italiana Gabriella Trevisin, 26
anos,.declarou-se culpada da acusação de co-
lher "informações militares secretas" na Bulgá-
ria, ao reiniciar-se ontem o julgamento a que
responde junto com o namorado, Paolo Farset-
ti 34 anos, também italiano. Embora o julga-
mento se realize a portas fechadas, foi permiti-
da a presença de um funcionário da Embaixada
da Itália, parentes dos acusados e jornalistas
búlgaros e estrangeiros.

O Juiz Mihail Menev, do tribunal municipal
de Sofia, adiou o julgamento, pouco depois de
seu inicio a 22 de dezembro do ano passado, a
pedido dos advogados de defesa. O promotor
Atanas Atanasov acusou o casal de fotografar
"objetivos militares". A agencia búlgara BTA
disse que as fotos deveriam ser entregues a um
Estado ou organização estrangeira.

Prisão de 20 anos

Segundo a agência italiana Ansa, Gabriella
não somente reconheceu ter cometido delitos
de espionagem militar pelos quais é acusada
juntamente com o namorado, como pediu per-
dão ao povo búlgaro peía ofensa feita.

Se condenados, ambos enfrentarão penas
de mais de 20 anos de prisão cada.

Paolo Farsetti é natural de Arezzo, na Itália
Central, e Gabriella Trevisin, de Roncade, per-
to da Cidade de Treviso. Norte da Itália. O casal
foi preso perto da fronteira búlgaro-turca, em 26
de agosto do ano passado, e compareceu 5
Corte pela primeira vez em Sofia, em dezembro.

tv* ''i:-y-'v-'fy y- ^SBMBBRS-fl-Btt-- £ >£-_£______!

. ¦ v___i__.v Í_B ü: li Ü ü
BmêPwamMwmÊ&k 'IH ^.H

Biplllliii B^ BB__P' • - *- nÊ Bi ¦' BBW" ' ' _^S B ¦ BB
WE X- -'SíP^^H IH .^B

*: fl B|H

S_H_SH.BE
'"S-JB Bi B

*$&&$¦ í V' ^BÊm^^^ÊsÊmWÊm^mm^^Wmr^^^^

II

- yy-.':-:'.''¦¦¦ :'¦¦¦•¦.':'.¦-.'¦'.&. ''?'*;•'¦: ;,:::---i_____P^^^

H

listasKMscíunann, hostil, expulsou os jorna

Guatemala pode
fuzilar 6 hoje

Guatemala e Brasília — O Go-
vemo guatemalteco fuzilará na ma-
nhã de hoje, quinta-feira, os seis
condenados a morte por terrorismo
e cuja execução foi adiada em Io de
fevereiro passado, informou ontem
a irmã de um dos réus à agência,
France-Presse.

Fontes extra-oficiais disseram a
mesma agência que a Suprema
Corte não aceitou o recurso impe-
trado em favor dos seis condenados
por tribunais especiais e que eles
podem ser mortos hoje, três dias
antes da chegada do Papa João
Paulo II. i ,~Os tribunais especiais funcio-
nam clandestinamente enàose co-
nhece sequer a identidade de seus
integrantes. Segundo a irmà de
Hector Morales, um dos condena-
dos, os réus "já foram notificados e
o fuzilamento será amanhã às 6h"
(9h de hoje em Brasilia).

Itamarati
O Governo brasileiro esfriou as

suas relações com a Guatemala
desde que o General Efrain Rios
Montt vem recusando a conceder
um salvo-conduto para o ex-
Ministro da Agricultura, René
Bombadilla, asilado na Embaixada
do Brasil na Guatemala.

O diplomata brasileiro Heitor
Soares Moura, nomeado Embaixa-
dor na Guatemala, permanece no"Rio aguardando uma solução para
o caso. O ex-Ministro já foi estudan-
te no Brasil e asilou-se em 82 duran-
te o golpe do General Rios Montt,
que o acusa de corrupção. Para o
Itamarati, no entanto, Bombadilla
é um asilado político.

Há dois dias, o Governo brasilei-
ro estabeleceu relações diplomáti-
cas com Belize, antiga colônia bri-
tânica e sobre cujo território a Gua--
temala reclama soberania.

Reagan negocia
com salvadorenhos
Washington — O Presidente

americano Ronald Reagan admitiu
r ontem que vem negociando secre-

tamente com as autoridades salva-
dorenhas o possível adiantamento
das eleições no país, numa aparen-
te tentativa, segundo a agência AP,
de atrair o interesse da guerrilha
esquerdista. l-

O Departamento de Estado ad-
mitiu que Washington apoia "com
entusiasmo" o adiantamento das
eleições, presidenciais e legislativas
em El Salvador e que o tema foi
discutido com as autoridades sal-
vadorenhas em "várias.ocasiòes".

Avião polonês
vai para Viena

Varsóvia — Um avião da compa-
nhla aérea polonesa Lot foi desvia-
do ontem para Viena por seu piloto
e o mecânico do aparelho, quando
se dirigia de Varsóvia para Sofia, na
Bulgária, anunciou o porta-voz da
Lot em Varsóvia.

O avião, um Ilyushin 18, aterris-
sou na tarde de ontem em Viena
após o piloto constatar dificuldades
técnicas quando sobrevoava a
Tcheco-Eslováquia. O piloto, o me-
cânico, suas mulheres e os filhos
decidiram ficar em Viena e pediram
asilo político, mas os 78 passageiros
que estavam a bordo do avião pu-
deram seguir viagem.

David Niven sofre
de doença muscular

Londres — O astro de cinema
inglês David Niven, 73 anos, inter-
nado numa clínica em Londres, es-
tá com dificuldade de falar e perdeu
parcialmente o uso da mão esquer-
da — informou sua mulher, Hjordis
Niven. O ator sofre de uma doença
muscular e precisará de longo tem-
po para se recuperar.

— Posso dizer-lhes que David
náo teve ataque cardíaco e não está
com câncer — disse Hjordis aos
repórteres quando chegou ao aero-
porto de Londres.

Israel descobre grupo
terrorista "fanático"

que ia atacar árabes
Tel Aviv e Washington — Os serviços de

segurança de Israel descobriram um grupo
clandestino armado israelense que se propunha
a atacar a população árabe de Hebron (Cisjor-
dània ocupada) e dos locais próximos, para
obrigá-las a deixar a região, informou o jornal
Maariv, de Tel Aviv.

Segundo os investigadores, "é evidente que
se trata de um grupo de fanáticos", cujos inte-
grantes chegaram há alguns meses do Estados
Unidos para se estabelecer na colônia israelen-
se de Kiryat Arba, perto de Hebron. O jornal
afirmou que os serviços de segurança estão
surpresos com a grande colaboração oferecida
ao grupo pelos colonos da região.

A polícia descobriu terça-feira, perto de
Kirvat Arba, os cartuchos de nove projéteis de
nove milímetros, idênticos, conforme a agência
italiana Ansa, aos disparados sábado por pes-
soas náo identificadas contra um grupo de
casas árabes em Hebron. O tiroteio provocou
ferimentos em uma menina árabe de quatro
anos. ,

Funcionários do Governo amencano revela-
ram que Israel rejeitou um plano de compro-
misso apresentado pelos Estados Unidos com o
objetivo de solucionar alguns dos problemas
que dificultam as negociações entre israelenses
e libaneses sobre a retirada das tropas estran-
geiras do Líbano.

O plano, explicaram os funcionários, incluía
um/-acordo de cavalheiros", aceito pelas auto-
ridades libanesas, segundo o qual concorda-
riam, no prazo de três a seis meses após a
retirada das tropas israelenses, em iniciar con-
versaçóes políticas sobre a normalização das
relações entre o Líbano e Israel.

Big Ben está
23cm inclinado

Londres — A torre que aloja 0
famoso relógio Big Ben de Londres
e que se ergue sobre o edifício do
Parlamento, está inclinada — 22,86
centímetros fora de seu prumo ori-
ginal — não se sabe ainda por que
motivo. O Vice-Ministro do Meio-
Ambiente, Sir George Younger,
confirmou o fato no Parlamento,
terça-feira, mas negou que se deves-
se à construção de um estaciona-
mento subterrâneo para os mem-
bros do Parlamento.

Greve em Gales
pode se ampliar

Londres — A greve dos mineiros
em Gales do Sul para protestar
contra o planejado fechamento da
primeira das 60 minas de carvão
consideradas "antieconômicas"
ampüava-se ontem rapidamente. A
perspectiva era de se transformai
em greve nacional, paralisando n
sistema do National Coal Board,
organismo estatal proprietário da|
minas, que não se mostrava entre<
tanto disposto a concessões.

Alguns lideres de classe admiti,
ram ontem que já na segunda-feira
tenham parado todos os 200 mil
mineiros do pais. A última greve do
setor ocorreu entre os anos de 1973
e 1974. Afetou profundamente a
economia do pais e levou o então
Primeiro-Ministro conservador Ed.
ward Heath a convocar eleições pa.
ra decidir quem governava o pais:
ele perdeu.
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ADMINISTRAÇÃO 1982
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SENHORES ACIONISTAS,
Em cumprimento às determinação» legais e estatutárias, a Administração da ELETRO-

PAULO • Eletricidade de Sâo Paulo S.A. submete à apreciação de Vossas Senhorias as De-
monstrações Financeiras referentes ao exercício social de 1982, acompanhadas das Notas
Explicativas e dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

Apresenta, Igualmente, relato dos principais fatos e eventos relacionados com a Empre-
sà durante o período.

DIRETRIZES
Em decorrência das negociações efetuadas com o Governo Federal, o Estado de Sâo

Paulo adquiriu o conjunto de bens e instalações que compunham o Subsistema LIGHT-Sâo
Paulo, passando a operá-lo, através da ELETROPAULO, a partir do dia 31 de março de 1981»

À Administração da Empresa foi atribuída a tarefa de gerir uma das maiores compa-
nhias concessionárias de energia elétrica da América Latina, responsável pelo atendimento
de cerca-de 16.000.000 de habitantes e de aproximadamente 3.700.000 clientes.

. A ela coube enfrentar os problemas decorrentes das diversas transições relacionadas
com as sucessivas rnudanças na propriedade do acervo patrimonial.

A atual administração Introduziu profundas modificações Internas, de caráter institu-
cional, organizacional e administrativo, e definiu novas diretrizes visando:

concluir o processo de consolidação jurídica, institucional e administrativa da Empresa;
estimular o aproveitamento de energia elétrica, através dos usos adequados e racionais
da eletricidade, principalmente na substituição dos derivados de petróleo;
aumentar a participação da ELETROPAULO no rnercado energético do Estado de São
Paulo, através de uma política de orientação aos clientes;
aproximar a Empresa do seu grande público, disputando novos segmentos do mercado
de energia; x
melhorar o relacionamento com os seus clientes, ampliando a credibilidade e a confiabi-
lidade na prestação dos seus serviços; _ .
expandir os benefícios do uso da eletricidade à zona rural, principalmente do cinturão
verde de São Paulo, incentivando a Irrigação;
promover a melhoria da quaildade de vida da população da área metropolitana de São
Paulo, através do aproveitamento integrado e racional dos recursos hídricos envolvidos
na geração de energia, no abastecimento de água e no saneamento básico;
ampliar os programas de cunho social da Empresa, atendendo ao cliente de baixa renda,
às entidades beneficentes e assistencials e aumentando a segurança da população, pe-
Ia ampliação do serviço de iluminação pública em conjunto com as Prefeituras Munici-
pais;
cumprir os compromissos assumidos pela Empresa com os seus fornecedores, Institui-
ções de crédito e acionistas, permitindo transmitir-à coletividade uma imagem de solidez
e equilíbrio financeiro, fatores fundamentais para angáriar.a confiança dos Investidores;
adequar os investimentos, tendo em vista as condiclonanles externas, oriundas da situa-
ção econòmico-financeira do Pais, que limitaram os dispèndlos das empresas estatais;
melhorar a estrutura econòmico-financeira da Empresa pormeio da diminuição do grau
de endividamento, da contenção de gastos ao nível dos recursos disponíveis e da eleva-
çâo do capital social;
valorizar o elemento humano, fator gerador de suas atividades, melhorando as condições
de segurança, assistência médica, social e previdenclária.

EVENTOS
A Administração da Empresa deseja destacar alguns eventos que pela sua importância,

requerem especial menção:
Realizou-se no MASP - Museu de Arte de São Paulo, na segunda quinzena de abril, a ex-
posição 

"São Paulo Registros e Anotações", ocasião em que, como um dos eventos co-
memoratlvos do 1? aniversário da ELETROPAULO, foram lançados os livros "São Paulo
Registros 1899-1940" e "São Paulo Anotações",
Concluindo as negociações com a LIGHT • Serviços de Eletricidade S.A. e com a comunl-
dade llnanceira internacional, visando a formalização da compra do Subsistema LIGHT-
São Paulo pelo Governo do Estado de Sã»Paulo através da ELETROPAULO, foi assinada
em 11/5/82 a Escritura Definitiva de Compra e Venda;
Em 26/3/82 loi eleito membro do Conselho de Administração da ELETROPAULO, o Enge-
nheiro Eduardo Celestino Rodrigues;
Em decorrência do falecimento do Presidente do Conselho de Administração e da Socie-
dade, Prof? Lucas Nogueira Garcez, foi eleito e empossado nestes cargos, em 27/5/82, o
Conselheiro Dr, Roberto Costa de Abreu Sodré;
Na qualidade de Presidente da CESP, membro nato do Conselho de Administração da
ELETROPAULO, foi empossado nesse Conselho em 22/6/82,0 Engenheiro José Geraldo
Villas Boas;
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1/7/82, foram eleitos membros do Con-
selho de Administração os senhores Prof. Eng? Luiz Cintra do Prado, Dr. Camlllo Ashcar,
Dr. Cláudio Regina, Eng? José Walter Merlo e Eng? Carlos Alberto Júlio Lohmann. O Con-
selho de Administração, èm reunião realizada em 2/7/82, elegeu e empossou cohrto seu •
Presidente e Presidente da ELETROPAULO, o Eng? José WaTter Merlo;
Em documento firmado em 16/6/82, estabeleceram-se as condições para a transferência
do acervo do sistema elétrico da Universidade de São Paulo para a ELETROPAULO;
Foram assinados, no mês de julho, contratos referentes a:
a) Operação externa, no valor de USI 30,000,000, de principal, contratada junto a grupo

de bancos, sendo agente o Citibank N.A., para aplicação no programa de investimen-
tos da Empresa;

b) Operação de crédito externo, no valor de CAN$7,000,000, de principal, contratada com
o Export Development Corporation, do Canadá, para o financiamento parcial de im-
portação de equipamentos e serviços de origem canadense;

Foi firmado em 9/9/82 Protocolo de Intenções entre a ELETROPAULO e a Companhia Mu-
niclpal de Transportes Coletivos - CMTC objetivando a transferência do sistema de ali-
mentação de trólelbus, visando a Integração do planejamento do transporte eletrificado
ao planejamento geral do sistema elétrico de distribuição, assim como redução dos eus-
tos de manutenção e operação;.
Em 27/9/82, por volta de 14:30 horas, a ocorrência de fortes chuvas e ventos com velocl-
dade próxima de 115 km/h, afetou de forma significativa o sistema distribuidor da ELE-
TROPAULO. Foram simultaneamente atingidos 208 circuitos primários, deixando 480 mil
consumidores desligados. Graças à pronta atuação da Empresa e, em especial, à dedica-
ção de seus empregados, a rede primária foi totalmente restabelecida às 23:30 horas do
mesmo dia;
Em 7/10/82, foi firmado Protocolo de Intenções entre a ELETROPAULO, a CESP e a CPFL
ob|etlvando a concessão de benefícios às entidades de cunho assistência! e beneficente
e aos templos religiosos, representados por redução calculada sobre o valor das contas
de'fornecimento de energia elétrica;
Em solenidade realizada na sede da ELETROPAULO, com a presença do Exmo.. Senhor
Governador do Estado José Maria Marin, foi assinado em 26/10/82, convênio entre a ELE-
TROPAULO, a CESP e a Fundação CESP, pelo qual a ELETROPAULO passa a ser prove-
dora de plano de benefícios prevldenciárlos especifico para seus empregados e depen-
dentes, gerenciado pela Fundação CESP;
Em 9/11 /82, foram substituídas as caldeiras a óleo do Hospital das Clinicas, por novo ge-
rador de vapor, elétrico, eliminando a poluição ambiental e propiciando substancial eco-
nomia de óleo combustível;
O Exmo. Sr. Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo, outorgou à
ELETROPAULO, em 1/12/82, através do Decreto n? 87884, concessão para a produção de
energia elétrica em diversas usinas em operação em seu sistema, bem como transferiu à
ELETROPAULO os direitos e obrigações relativos aos serviços públicos de que era titular
a LIGHT • Serviços de Eletricidade>S.A. no Estado de Sâo Paulo;
O Exmo. Sr. Ministro das Minas e Energia, César Cais de Oliveira Filho, outorgou à ELE-
TROPAULO, em 1/12/82, pela Portaria n? 1672, concessão para distribuição de energia
elétrica nos Municípios do Estado de São Paulo, de que era titular a LIGHT Serviços de
Eletricidade S.A.;
Em 15/12/82, nas dependências da ELETROPAULO, com a presença do Exmo. Sr. Minis-
tro das Minas e Energia, César Cais de Oliveira Filho, dando continuidade ao programa
de substituição de derivados de petróleo por eletricidade, foram assinados mais 43 con-
tratos para fornecimento de Energia Garantida por Tempo Determinado - EGTD;
Em 15/12/82, foi entregue ao público a passagem subterrânea sob o leito da rua Cel. Xa-
vier de Toledo • Galeria do Chá, totalmente reformada pela ELETROPAULO, que-terá a
seu cargo a manutenção e na qual manterá uma exposição permanente sobre a Cidade
de Sâo Paulo, com documentos e materiais de seu acervo.

ASPECTOS OPERACIONAIS
A energia requerida pelo sistema da ELETROPAULO foi de 37,4 bilhões de kWh, tendo

sido gerados 4,4 bilhões de kWh em suas usinas (12%) e adquiridos 33,0 bilhões de kWh
(88%), sendo, desta compra, 26,4 bilhões kWh da CESP (80%) e 6,4 bilhões de kWh de Fur-
nas (20%).

A ponta de carga atingiu 6.184.000 kWh/h, com acréscimo de 304.400 kWh/h, ou seja
5,2% acima da ponta registrada em 1981.

O consumo total de energia elétrica registrou, em 1982, crescimento de cerca de 3%.
Excluindo-se as perdas do sistema e o consumo interno, a energia efetivamente distribuída
aos clientes atingiu 32,7 bilhões de kWh.

O setor Industrial, que representa 57% do mercado da ELETROPAULO, e que havia
apresentado em 1981 uma redução no consumo de eletricidade de 4,7%, teve em 1982 um
crescimento de 1,2%, o que indica uma tendência de recuperação das atividades econômi-
cas. O número de clientes atingiu 3.637.000, representando aumento de 220.000 sobre 1981,
com crescimento da 6,5%.

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
A ELETROPAULO realizou em 1982 diversas obras em seu sistema elétrico, ampliando

• melhorando a capacidade de atendimento a seus clientes.
Foram acrescidos aos sistemas de transmissão mais 40 km fle circuitos, dos quais

4 km subterrâneos, atingindo, ao final do ano, 3.992 km de circuitos aéreos e 169 km de cir-
cultos subterrâneos, perfazendo um total de 4.161 km.

A interligação, em 20/9/82, dos sistema ELETROSUL, FURNAS, CESP e ELETROPAU-
LO, com a entrada em operação das linhas de transmissão Itaberá-Tijuco Preto e Ivaiporã-
Itabeiá, que fazem parte do sistema de transmissão para recepção da energia proveniente
da Usina de Itaipu, representa um aumento da confiabilidade no suprimento do sistema ELE-
TROPAULO.

Merece destaque, ainda, a efetivação da alimentação do primeiro cliente em 345 kV, a
Companhia Siderúrgica Paulista — COSIPA. (

No sistema transformação-transmissão. o aumento de 400.000 kVA na transformação
345/88 kV da ETT Sul. no ABC, elevou a capacidade das estações translormadoras de trans-
missão para 7.435.000 kVA, representando acréscimo de 5,7% sobre o existente em 31/12/81.
Deste modo, tornou-se possivel melhorar a qualidc.de de atendimento na região do ABC, be-
neficlando indiretamente outras regiões da Capital.

No sistema de transformação-distribuiçâo. foram acrescidos 563.000 kVA com a inau-
guraçâo da ETD Diadema e a ampliação de dezessete estações.

No sistema de distribuição, foram construídos 40 novos circuitos primários propiciando
o atendimento de novos clientes, além de sensíveis melhorias quanto a qualidade do serviço
prestado.

Foi iniciada a conversão de alguns sistemas aéreos para subterrâneos, abrangendo os
bairros da Bela Vista, Consolação, Santa Cecilia e Vila Buarque, visando a modernização e
ampliação do sistema.

Em razão dos acréscimos realizados em seu sistema de distribuição, a Empresa linali-
zou o ano com um total de 333.000 km de condutores, 1.273.000 postes, 140.000 transforma-
dores e uma capacidade de transformação de 5.800.000 kVA, em sua rede aérea, e 7.022 km
de condutores, 1.940 câmaras. 2.100 transformadores e uma capacidade de transformação
de 1.077.000 kVA, em sua rede subterrânea.

ASPECTOS COMERCIAIS
A ELETROPAULO adotou uma nova dinâmica de comercialização, visando ampliar a pe-

netração da eletricidade no mercado energético. Atenção especial foi dedicada visando con-
quistar o universo composto pelos 2.000 maiores clientes que utilizam insumos energéticos
importados.

Atuando em conjunto conra Agência para Aplicação da Eletricidade, a ELETROPAULO
desenvolveu ações junto aos empresários, que resultaram na obtenção de resultados signifi-
cativos no campo da substituição energética. >

A partir de agosto, foram feitos estudos e iniciadas negociações com 556 clientes, en-
volvendo uma potência de substituição de 1.400.000 kW, dos quais 159contratos já foram as-
slnados, com potência total de 226.000 kW.

A ELETROPAULO Iniciou a implantação do projeto de Irrigação de Mogí das Cruzes, pa-' 
ra fornecimento de energia elétrica a 371 propriedades agrícolas, o que propiciará a substl-
tuiçâo do consumo de derivados de petróleo e a melhoria na produtividade.

Objetivando a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica a habitações
subnormais (favelas) e arruamentos ou loteamentos não regularizados, deu-se continuidade
ao Programa de Ação Con|unta da ELETROPAULO com as Prefeituras Municipais •
PRO-LUZ, já tendo sido beneficiada uma população estimada em 330.000 habitantes, em
cerca de 746 favelas, atingindo o total de 64.215 barracos. v

Em continuidade aos serviços de Iluminação publica prestados pela Empresa às Prefei-
turas Municipais Implantaram-se, em 1982,'94.40O lâmpadas, fazendo com que o total exis-
tente atingisse aproximadamente 787.000 lâmpadas, 13,6% superior ao registrado no ano
anterior.

Durante o ano foram atendidas pelo Centro de Operação da Distribuição 2.544.000 cha-
¦madas telefônicas, representando 404.000 ocorrências nos sistemas de distribuição prima-
ria e secundária.

Registraram-se através das Agências e do sistema LIGUE-LUZ, 1.420.000 solicitações,
envolvendo serviços comerciais, informações e reclamações.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Ao final do ano, o efetivo de pessoal da Empresa totalizou 19.104 empregados. Realiza-

ram-se 21 Semanas de Prevenção de Acldentes-SPAT, com a participação de todas as
CIPAS, objetivando introduzir ou reativar o espirito de segurança do trabalho.

Com relação aos índices de acidentes do trabalho, manteve-se no exercicio a tendência
decrescente verificada nos últimos anos.

Objetivando atender aos anseios dos empregados, em outubro de 1982, após estudo de
diversas alternativas, á ELETROPAULO optou pela desvinculação da Fundação de Segurida-
de Social Braslight e adesão à Fundação CESP, para gerenciar seu plano previdenciárlo, e
adequar, a curto prazo, a assistência médicohospitalar aos moldes daquela que já vem sen-
do prestada nos segmentos de pediatria, ginecologia e obstetrícia.

Procedeu-se à reformulação administrativa e jurídica da Sociedade Beneficente dos
Empregados da ELETROPAULO — SBEL, visando aprimorar os serviços prestados aos fun-
clonarios e respectivos dependentes, convergindo os esforços para o setor de abastecimen-
to de gêneros alimentícios e utilidades domesticas. ¦

Na área de administração de materiais, dando seqüência à política de substituição de -
Importações, do volume de compras realizadas no ano, 97,8% foram destinados ao mercado
nacional.

¦ Por outro lado, através da aplicação de modernas técnicas de gestão de estoques e de
armazenamento, expressivos resultados foram obtidos quanto à otimização dos níveis de in-
vestimehto em materiais de estoque. ¦•¦i, .

ASPECTOS ECONÔMICOFINANCEIROS
Faturamento

A receita operacional da ELETROPAULO, em 1982, foi de CrS264.524 milhões, em valo-
res correntes, o que a coloca entre as maiores empresas estatais do Brasil.

Índices Econõmico-Financelros i
Os índices econòmlco-financelros demonstram a manutenção da liquidez da empresa,

associada à diminuição do grau de endividamento e à maior eficiência operacional, correia-
cionadas com o desenvolvimento de um programa de investimentos da ordem de USS 200
milhões em 1982.

1981 1982 VARIAÇÃODISCRIMINAÇÃO

Liquidez Corrente (
Liquidez Geral
Endividamento em Relação ao Patrimônio
Liqüido
Participação de Terceiros
Endividamento em relação ao

Ativo Imobilizado
Grau de Imobilizaçâo V
Retorno dolnvestimento
Taxa de Retorno Financeiro
/ Lucro do Serviço + RGG + RGR \

>' Imobiliz. Médio em Serviço '
Eficiência Operacional

N? de Consumidores
N? de Empregados
índice Consumidores/Empregado

Dividendo por ação

Resultados do Exercido ,
A ELETROPAULO auferiu Lucro Liquido de Cr$8.971 milhões ao final do exercício cor-

respondendo a Crl0,39 por ação do Capital Social Integralizado.
A remuneração do exercicio foi de Cr$21.854 milhões, equivalente a 7,60% do investi-

mentb remunerável, calculada segundo os critérios do Decreto-Lei n? 1.506/76 o a orientação
do DNAEE.'

A Conta Custo do Serviço-Déflclt, apresentou um saldo acumulado de Cr$ 12.319 ml-
lhões, sujeito à aprpvação do DNAEE, representando a insuficiência apurada na remunera-
ção legal, sendo computável nos futuros reajustes tarifários. De acordo com a legislação em
vigor, as tarifas são estabelecidas em função do custo do serviço e devem permitir às em-
presas, obter remuneração sobre o investimento remunerável de 10% a 12%.

O Ativo Permanente, ao final do período, atingiu o montante de Cr$447.379 milhões, re-
presentando um acréscimo de 109,1% sobre o correspondente valor de dezembro/81.

O Patrimônio Líquido, antes da apropriação dos dividendos, correspondeu a CrS 104 828
milhões, representando um acréscimo de 147,9% sobre o correspondente valor em dezem-
bro/81.

0,878 0,747 (14,92%)
0,176 0,136 (22,73%)

2,29 vezes 1,85 vezes (19,21%)
59,64% 57,15% (4,18%)

70,66% 66,22% (6,29%)
84,41% 86,31% 2,25%
6,84% 7,54% 10,23%

11,62% 20,74% 78,49%

3.416.319 3.636.922 6,46%
18.506 19.104 3,23%
184,60 190,37 3,13%

CrS 0,095 CrS 0,133 40,00%

Capital Social
A evolução do Capital Social da Empresa, no ano de 1982, foi a seguinte:

Quantidade
da Ações CrS mil

Integrallzadas 
Capital Social em 31/12/81  22.025.689.293 24.038.534
Aumento de Capital em decorrência da incorporação da

Variação Monetária do Capital Social 15.995.683
Aumento de Capital mediante subscrição de novas

ações (Quota-partedo IUEE) 936.771.713 2.332.562
Integralizaçâo de ações subscritas  9,000,000
Capital Social em 31/12/82  22.962.461.006 51.366.779

No decorrer de 1982 foi integralizada, para subscrição de novas ações em futuros au-
mento de Capital, a importância de Cr$5.988.264 mil relativa à distribuição das quotas esta-
dual e municipais do Imposto Único sobre Energia Elétrica.

Tributos a Encargos Diversos
As contas de consumo de enerpia elétrica incluem os tributos e encargos a seguir discriml-
nados e, em 1982, os valores foram os seguintes:

CrS mil CrS mil
Englobadamente com o preço da energia elétrica:

Quota da Reserva Global de Reversão .,  10.923.494
Quota da Reserva Global de Garantia  27.289.118
Quota da Conta de Consumo de Combustível  4.618.365 42.830.977

Em separado:
Imposto Único sobre Energia Elétrica  37.804.264
Empréstimo Compulsório à ELETROBRÁS  32.505.241 70.309.505

TOTAL 113.140.482

Financiamento - Banco Mundial
Após intensas negociações com o Banco Mundial e pom o apoio da Secretaria de Pia-

nejamento da Presidência da República e da ELETROBRÁS, a ELETROPAULO deverá assi-
nar no 1? semestre de 1983 contrato.de financiamento da ordem de USS60.milhões, visando
propiciar com recursos do BIRD a ampliação do fornecimento de energia elétrica à popula-
ção de baixa renda'.

O apoio financeiro do Banco Mundial a projetos sob responsabilidade da Empresa se
reveste de enorme interesse em função das características do financiamento (custos vanta-
losos e longo prazo de pagamento), bem como representa o reconhecimento sobre a viabili-
dade econòmico-financeira da Empresa e a prioridade do empreendimento.

A ELETROPAULO Iniciou novos entendimentos com o BIRD com o objetivo de discutir
futuros financiamentos para os programas de Eletrificação Rural e de Eletrotermia.

HOMENAGENS ESPECIAIS
A Administração registra com pesar o falecimento em 11/5/82, no exercicio do cargo da

Presidente da ELETROPAULO, do eminente engenheiro e professor Lucas Nogueira Garcez.
Por suas realizações como Governador do Estado de São Paulo no periodo 1951-1955 e

como Presidente da CESP entre 1966 e 1975, a coletividade paulista e o setor elétrico muito
lhe devem.

Como primeiro presidente da ELETROPAULO, desempenhou função primordial no pro-
cesso de sua criação e consolidação.

Ao mestre, companheiro e amigo Prof. Garcez, o preito de gratidão e saudade dos con-
selheiros, diretores e empregados da ELETROPAULO.

Em 27/5/82, o setor elétrico paulista perdeu outro de seus baluartes, o eminente enge-
nheiro Francisco Lima de Souza-Dias Filho, que faleceu no exercicio da Presidência da Com-
panhia Energética de São Paulo - CESP, e na qual, como diretor no período 1966-1975, teve
fundamental participação na construção das obras que integram o sistema hidroelétrico da
CESP.

Vice-Presidente do Conselho de Administração da ELETROPAULO, teve participação
destacada no processo de aquisição do acervo do Subsistema LIGHT São Paulo.

Ao engenheiro Souza Diasros conselheiros, os diretores e os empregados da ELETRO-
PAULO estendem o preito de gratidão e saudade.
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Recorda com saudade os que faleceram no correr do ano.

A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

ATIVO PASSIVO

1982
II ATIVO CIRCULANTE
III Disponibilidades "¦

Numerário Disponível 2 897.391
Aplicações no Mercado Aberto —
Numerário em Trânsito 54 175

2.957.566

112 Créditos, Valores e Bens Realizáveis Até 01 Ano
Consumidores 27.129.415

• Revendedores 706.755
Rendas Diversas 229.947
Rendas Diversas Sujeitas à Variação Cambial '. 277.485
Devedores Diversos 3.686.952
Oufros Créditos 1.378.644
(—) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (415.143)
Almoxarilado 5.249.628
Cauções e Depósitos Vinculados 1.249.062
Desativações em Curso 25.975
Serviços em Curso 793.036

39.711.096

113 Despesas Pagas Antecipadamente Até 01 Ano
Pagamentos Antecipados 554.964

43.217.626

72 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO'
121 Créditos, Valores e Bens Realizáveis Após 01 Ano

Outros Créditos 2.579700
Imóveis Destinados à Alienação 6.0/7
Titulos e Valores Mobiliários 9 649
I—) Provisão para Reduzir Titulos e Valores Mobiliários

ao Valor de Mercado 1323)
Cauções e Depósitos Vinculados ' 766
FGTSIContaempresa 374.609
Depósitos Vinculados a Litígios 127 930

3.099.542

73 ATIVO PERMANENTE
131 Investimentos

Imóveis para Uso Futuro no Serviço Concedido 80 665
Outros Investimentos 4.567
(—) Provisão para Desvalorização de Outros Investimen-
tos 13 947)

81.285

732 Ativo Imobilizado
Intangíveis 268.000
Terrenos 20.925 931
Reservatórios, Barragens e Adutoras 29313.525
(—) Depreciação Acumulada (9.298 942)
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias 26.218.563
(—) Depreciação Acumulada (6 980237)

, Máquinas e Equipamentos 382 977.721
(—) Depreciação Acumulada (90.141.073)
Veículos 3911.341
(—) Depreciação Acumulada (561.861)
Móveis<e Utensílios 7.879 766
(—) Depreciação Acumulada (398 389)
Variação Cambial Especial 46 502.814
(—) Amortização Acumulada 775.695 722)
Imobilizações em Curso 37.256.611

426.778.048

733 Ativo Diferido
Despesa de Remuneração das Imobilizações em Curso 17000862
(—) Amortização Acumulada (747.848)
Outras Despesas Diferidas 4 927.167

21.780.78?
447.379.514

Total do Alivo 493.696.682

1981

3076.861
3.000.000

5.773
6.082.634

1982
27
277

74.745.685
77.964

777.897
2/2.556
398.864

2.082.217
(111352)

2951.485
3.227.052

4.053
455.310 22

24.155.731 22J

285.016
30.523.381

1.224.659
4.861 23
3.147 231

1.776 24
210 252
28.217 241

1.472.912

40934
242

40.941'

101.827 244
9 727.934

14.854.589
(4.263.993)
72.885.306
13.103.680)

177 428.469
(39 331.441)

1.787.527
(232.923)
812088
(177.204)

23.514.352
(3 552.811)
17141.368

207.591.408

6 528.756
(27 7.7851

6.310.977"
213.943.320

245.939.673

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Venciveis Até 01 Ano
Fornecedores 26.522.438
Fornecedores no Exterior 8.526
Folha de Pagamento 640.267
Encargos de Dividas 9.286 736
Encargos de Dividas em Moeda Estrangeira 1.773.293
Tributos e Contribuições Sociais 1.046.860
Distribuição de Lucros 3.045.208
Parcelas a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamen-
los 3167.889

Parcelas a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamen-
tos em Moeda Estrangeira í 249.512

Credores Diversos 728.039
Obrigações Estimadas 5 305.007
Outras Obrigações 33 907.058

86.680.233

PASSIVO EXIQiVEL A LONGO PRAZO
Obrigações Venciveis Após 01 Ano
Debêntures 76.723,669
Empréstimos e Financiamentos 7.621.927
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira 50.263.440
FGTSIContaempresa 374.809
Obrigações Especiais 44.280 766
Outras Obrigações 126.551.848

305.216.459

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Receita Recebida Antecipadamente
Recebimentos Antecipados 17.228

patrimônio líquido
Capital Social
Autorizado 100 200000
A Subscrever (48833.221)
Capital Subscrito 51.366.779
(—) Capital a Integralizar. —
Capital Subscrito e Integralizado 51.366.779

Reservas de Capital
Correção Monetária do Capital Integralizado 43.081.341
Outras Reservas de Capital 45.317

43.126.658

Reservas de Lucros
Reserva Legal 672.307
Reservas Estatutárias 3050.482
Reserva de Lucros a Realizar 3.566.536

7.289.325

1981

75.624.296
491.889
254.595

6.055.421
537.878
418.346

1.526.052

1.276.706

949232
2 618.233

24.596463
54.349.111

38.492 268
5.046.754

13.693.919
210.252

21.068.703
72.322.740

150.834.636

180

60000000
(26.96I.466J
33.038.534
(9000.000)

24;038.534

16.004679
22914

16.027.593

7/3/48
576.47 7

689.559
101.782.762 40.755.686

Total do Pass 493.696.682 245.939.673
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

61
611

RÉDITO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
p&Àjhfiifjfi
Fornecimento tie Energia Elétrica
Faturado
Nâo Faturado (Liquido)
Sunrimantn rte Fnerqia Elétrica
Ajustes e Adicionais Especilicos
Serviço Taxado
Outras Receitas
Soma

1982

254.071.960
6.049.685___?ôe

530.548
238.661

3.020.721

1981
(Abril a

Dezembro)

103.872.246
7.297.994

284.610
297.071

47.632
1.129.256

lll

264.523.8.5 t12.928.809

673 (—) Deduções à Receita da Tarila
Encargos do Consumidor:
Quota para a Reserva Global de Reversão.
Quota para a Reserva Global tie Garantia .
Quota para a CCC
(—) Soma •
Receita Liquida da Tarifa

70.923.9.
27.289.118

4.618.365
(42.830.977)
221,692,898

615 44.77S.934
(5.378.786)

38.800.748

(—) Despesa
PôssosI  •»•"(•-•¦• i»•'•• »»t»••'•••• ¦

(-.) Transferido para Contas Patrimoniais

Material ..;  IfÜÍ?j(—) Transferido para Contas Patrimoniais  (24.261.981)' 3.966.168

Serviço de Terceiro  'Jgjf J.f?;r_i Transferido para Contas Patrimoniais  (b.bl/.ibi)
7.395.022

Energia Elétrica Comprada para Revenda  128.859.119
Quotas de Reintegração:
Ativo Imobilizado
Depreciação
(—) Transferido para Contas Patrimoniais

5.636.307
7.586.958
7.614.636

(8.837.907)
104.090.908

75.596.570
(2.658.622)
72.937.948

IV

1982

Saldo no inicio do exercício
Correção monetária do saldo inicial
Saldo ajustadoe corrigido oíotom
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 8.970.838
Saldo à disposição tia Assembléia Geral 8.970.838
Destinações propostas à AGO:~1 ¦ Transferência para Reservas:

Reserva Legal • •• • • ¦ ¦ • • • • ¦¦ ¦ ¦¦ <44S&42)
Reservas Estatutárias ¦ Remuneração tio Capital Próprio Aplicado

nas Imobilizações em Curso ,.___'!«.
- Reserva tie Lucros a Realizar (J.obo.ajo)

' 
- Ações Ordinárias ¦ CrSO.054 por'açâo em 1982 (CrS0,03 por ação

em 1981), próratatempore ¦ ¦¦¦ (-----.o.
¦Ações Preferenciais Classe "A" ¦ CrS0,191 por ação em 1982

(CrSO, 10 por ação em 1981, pró-rata-tempore) (2.BU1.M4)
Ações Preferenciais Classe "6" • Crt 0,054 por ação, próratatempore (4.324)

Saldo no tim tio exercido ~ J

1981
(13.243)
(12.657)
(25.900)

2.239.412
2.213.512

(111.971)

(575.489)

(34.271)

(1.491.781)

9.823.779
(8.457.078)
1.366.701
3.054.984
(1.600.433)
1.454.551

11.473.754
(11.351)

70.980.199

4.514.085

11.462.403 4.514.085
Variação Cambial Especial
Ativo Dilerido
Encargos Sociais (desvinculados da Folha de Pagamento) .
Despesas Gerais
Outras Despesas  
(—) Transferido para Contas Patrimoniais

6.250.909 1.378.312
235.463 74.802

608 -
1.244.646 263.072
2.446.138 919.065
(557.958) (127.697)

1.888.780

63
631

635

(-)Soms  (200.103.266)
LUCRO DÓ SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA  

~_"7.589.632

RÈblTO FINANCEIRO
Receita
Renda de Aplicações Financeiras
Variação Monetária
Variação Monetária em Função tia Taxa tie Câmbio
Outras Receitas Financeiras
Soma

5.093.963
7.706.767
4.501.829
1.505.845

12.807.798

4.373.236
(—) Despesa
Encargos de Dividas a Curto Prazo  
Encargos de Debêntures

, Encargos de Dividas a Longo Prazo ' 7-°^%%%
Encargos de Dividas em Moeda Estrangeira a Longo Prazo '»™
Juros sobre os Recursos Aplicados do Fundo tie Reversão 7.385,507
Variação Monetária ..;.... 7 .,,__«„-
Variação Monetária em Função tia Taxa de Cambio 22.2S9.044
Outras Despesas Financeiras   30.419
(-)Soma. <l9Ai78-63°>' . ilS6.670.832)

(165.081.200)

67
671

RÉDITO NÃO OPERACIONAL
Receita
Remuneração das Imobilizações em Curso:
Capital Próprio  
Capital de Terceiro
Renda da Prestação de Serviço
Renda da Alienação de Bens e Direitos
Lucro na Desativação de Bens e Direitos —
Outras Receitas Nâo Operacionais
Soma

1.910.552
1.112.474
3.043.481

802.615
7.202

661.042
7.537.366

791.368
(93.761.038)
10.329.870

843.908
494.616

1.422.329
473.064

3.233.917

889.070
2.610.092 ¦
9.517.641
1.335.567

635.665
62.371.015

2.918.450
63

(80.277.563)
(77.043.646)
(66.713.776)

966.207
757.289

7.752.537
144.106

7.406
133.913

2.567.452

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES
DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

1.1
1.2

1982

ORIGENS DOS RECURSOS
Realização do capital social  71.332.562
Recursos originários:

Do aumento do passivo exigível a iungo prazo < 22,552• Do valor liquido da desativação de bens e direitos
Outros

1.947.996
__5_

1.3 Total.
22.547.199
33.879.761

675 (—) Despesa
Despesa com Imóveis para Uso Futuro
Custo do Serviço Prestado
Custo dos Bens e Direitos Alienadps  .
Prejuízo na Desativação de Bens e Direitos...
pPffigK
Constituição tie Provisões Nâo Operacionais.
Outras Despesas Nâo Operacionais
(—)Soma

2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Lucro liquido do exercício #/»_]_.._§
(—) Quotas de reintegração ,ilí_a ofÀ
I—) variações monetárias líquidas a longo prazo ' ,,._*_

j Outros (21.097)
( +) Resultado tia correção monetária ,7ln?on«
(+) Remuneração das imobilizações em curso j.uíj.imo

5.415.881

Dividendos propostos — 3.045.208
Aquisição tie direitos e bens do ativo imobilizado 32.421.889
Aumento de aplicações:

no ativo realizável a longo prazo.
em investimentos • ¦ • ¦

- no ativo dilerido

71.602
1.277

1.488.694
1.561.573

24.000.000

110.460.411
735.623

111.t96.034
135.196.034

(2.239412)
(5.967.262)

(54.022.588)

68.323.246
1.123.490
7.277.474
1.526.052

132.173.252

768.644
24.503

2.996.605
3.789.752

Transterència do passivo exigível a longo prazo para o circulante  11.072.087 14.351.333

Total . 53.516.638 159.057.863

68
6

SALDO DA CONTA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA .

(—) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

, -1.378 550
3.098.304 1.169.779

703.972 130.471
7.675.495 491.882

17.251 -
6.292 20.756

326.484 18.672
(5.769.176) (1.831.510)
1.768.790 • 729.942

172.693.848 68.323.246

3 REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
(1.3 menos 2.6)  (79,636.877)

4 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

1982

Lucro Liquido por Ação tio Capital Social (Sobre o Número tie Ações
ao Final do Exercido)

9.380.838
(410.000)

8.970.838

Crt 0,39

2.339.412
(100.000)

2.239.412

CrJ 0,14

_ Inicio do Fim do
Componentes Exercido Exercido

Ativo Circulante 30.523.381 43.217.626
(-) Passivo Circulante 54.349.111 86.680.233
Capital Circulante

Variação

12.694.245
32.331.122

Inicio do
Exercido

36.492
393

1981

Fim do
Exercido
30.523.381
54.349.111

(23,861.829)

Variação

30.486.889
54.348.718

Liquido  (23.825.730) (43.462.607) (19.636.877) 36.099 (23.825,730) (23.861.829)

NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982

NOTA 1 — ATIVIDADES
De acordo com a Assembléia Geral Extraordinária tie 20 de março de 1981. a Empresa

teve alterada sua denominação de Pesquisa e Planejamento tie Transportes tio Estado de
Sâo Paulo S.A. ¦ TRANSESPpara ELETROPAULO - Eletricidade tie Sâo Paulo S.A. e o seu ob
jeto social, passando a empresa a ter como atividade principal operar usinas produtoras de
energia elétrica e linhas de transmissão, bem como realizar estudos, projetos, construção e
operação de linhas de distribuição de energia elétrica.

As suas novas atividades operacionais foram iniciadas em 1? de abril de 1981, após a
aquisição do Subsistema Sâo Paulo da LIGHT ¦ Serviços de Eletricidade S.A. (vide Nota 2).

O tato indicado no parágrafo anterior deve ser considerado para eleito de comparação
das demonstrações financeiras deste exercido com as correspondentes tio exercido an-
terior.

NOTA 2-AQUISIÇÃO DE BENS, VALORES ATIVOS E VALORES PASSIVOS DA LIGHT ¦
SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

O Estado de Sâo Paulo, a ELETROPAULO ¦ Eletricidade de São Paulo S.A.. de um lado e
a LIGHT ¦ Serviços de Eletricidade S.A., de outro, com a interveniéncia do Ministério das Mi-
nas e Energia, do DNAEE ¦ Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica e da Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. ¦ ELETROBRÁS, celebraram Convênio, em 26 de março de 1981,
destinado a estabelecer as condições da alienação dos bens que compõem o Subsistema
LIGHT ¦ SP á ELETROPAULO, conforme detalhado no Relatório dos trabalhos executados
pele Comissão Especial criada pela Portaria 850/80, do Ministro de Estado das Minas e Ener-
g/a. Esse Convênio loi ratificado pelo Instrumento Particular de Promessa de Compra e Ven-
da assinado em 31 de marçc tie 1981 epela Escritura Definitiva de Compra e Venda assinada
em 11 tie maio de 1982.

O preço fixado de aquisição dos mencionados bens, valores ativos e valores passivos, loi
estimado em Crt 775 bilhões. Esse montante, poderia vir a solrer ajustes em decorrência de:

a) pelas retificações eventualmente apuradas por auditoria independente e Grupo de
Trabalho constituído pela ELETROPAULO e pela LIGHT, referidas a um Balanço dos
valores dos bens, valores ativos e valores passivos levantado em 31 tie março tie
1981, dos registros da LIGHT - Serviços tie Eletricidade S.A.

b) constatação, por outro Grupo de Trabalho constituído por representantes do Gover-
no do Estatio tie Sâo Paulo, da ELETROPAULO ¦ Eletricidade de São Paulo S.A., da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, da LIGHT- Serviços de Eletncitia-
tie S;A. e tie membro que é seu Presidente, escolhido de comum acordo pelo Minis-
tro de Estado das Minas e Energia e pelo Governador do Estado de São Paulo, de fa-
lhas ou omissões nos dados que integram o relatório tia Comissão Especial criada
peia Portaria n? 850180.

O exame do Grupo de Trabalho e dos auditores independentes, referido no item (ai an-
terior, resultou na apuração de uma redução no preço estimado da alienação em Crt 731.761
mil (vide Nota 5). Nos relatórios do Grupo de Trabalho e dos auditores independentes loi ele-
tuada especial relerência ao lato de que estavam ainda sujeitos à apreciação delinitiva do
DNAEE ¦ Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica os valores relativos à correção
monetária especial do ativo imobilizado procedida em 1978, inclusive os da correção mone-
teria das depreciações calculados de acordo com o Decreto-lei 1.302176; loi, ainda, citado
que o DNAEE ¦ Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica havia aprovado em cará-
ter provisório a Prestação tie Contas tio exercido de 1978.

Os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo citado no item (b) anterior encontram-se ainda
em andamento. Portanto, não existe condição prática no momento de se afirmar se novos
ajustes serão ou nâo necessários.

NOTA 3 ¦ SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Diretrizes contábeis básicas
Foram adotados os princípios gerais de contabilidade aplicáveis as sociedades por

ações e, em particular, os padronizados pelo "Plano de Contas tio Serviço Público tie Ener-
gia Elétrica" estabelecido pelo Decreto nf 82.962/78, retificado pelo Decreto n? 84.441/80.

Reconhecimento dos eleitos Inttaclonirios
Os eleitos da inflação sobre as demonstrações financeiras estão reconhecidos me-

diante correção monetária do ativo permanente e do patrimônio liquido baseada nas varia-
ções do valor das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ¦ ORTN. O produto liquido
dessa correção é computado no resultado do exercício.

Os empréstimos e financiamentos, bem como os demais passivos e ativos sujeitos à
correção monetária ou ajustáveis em função de variações cambiais estão atualizados ate a
data de balanço. Os efeitos líquidos dessas atualizações estão computados no resultado do
exercício.

Critérios gerais de avaliação de ativos e passivos
a) A renda a faturar, refletida na conta de Consumidores, foi apurada em bases estima-

aas e corresponde aos fornecimentos de energia elétrica enire a data da ultima me-
aiçào e a de encerramento do exercício social.

b) A provisão para créditos de liquidação duvidosa está constituída com base na esti-
mativa das possíveis perdas que possam ocorrer na cobrança dos créditos.

c) Os materiais em estoque no almoxarilado estão registrados ao custo médio de aqui-
siçâo, interior.aos preços de reposição.

d) Os serviços em curso eslâo avaliados ao custo correspondente à lase já executada
dos serviços, incluindo material, mão-de-obra e gastos indiretos.

e) O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção corrigido mone-
fartamente A depreciação está calculada pelo método linear mediante a aplicação
de taxas especilícas estabelecidas pelo DNAEE ¦ Departamento Nacional tie Águas
e Energia Elétrica.

I) As imobilizações em curso, corrigidas monetariamente, estão remuneradas, nos ter-
mos tia legislação vigente, à taxa de 10% ao ano. A despesa decorrente desse eleito
loi amortizada á taxa tie 4% ao ano a partir do mès em que a obra correspondente loi
posta em serviço,

g) A reserva tie lucros a realizar é constiwitia por apropriação de parte dos lucros apu-
rados no exercício decorrentes do saldo credor tia conta tie correção monetária, con-

lorme facultado pela Lei das Sociedades por Açóes.
h) O imposto de renda devido pelos concessionários de Serviço Público de Energia Elè-

tnca, nos termos tio Decreto-Lei n° 1898/81, é calculado pela alíquota de 6% sobre o
lucro real até o exercício financeiro de 1985, ano-base de 1984.'

NOTA 4 - IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PREVISTOS NO PLANO DE
CONTAS

Em 31 de dezembro de 1982, encontravam-se em lase de implantação alguns dos pro-
cedimentos contábeis previstos no Decreto n? 84.441/80. Os principais procedimentos con-
tàbeis não implantados pela Empresa sâo:

a) Os materiais adquiridos para atendimento do programa de obras, principalmente de
distribuição, vinculados às correspondentes ODI ¦ Ordens de Imobilização, enquanto
não aplicados, permanecem classificados como Ativo Circulante ¦ Almoxarilado,
Material em Estoque; caso o procedimento contábil tivesse sido implantado, os ma-
teriais seriam classificados no Ativo Permanente ¦ Imobilizações em Curso, sendo
computados sobre os saldos, correção monetária e remuneração de imobilizações
em curso, com um conseqüente acréscimo ao resultado tio exercido, por valor que
nâo loi praticável quantificar.

b) O Plano tie Contas do Serviço Público de Energia Elétrica determina que seiam apro-
priados às contas ativas que registram as operações de compras, imobilizações.
serviços, desativações, etc, os custos diretos de pessoal, material, serviços de ter-
ceíros, depreciações, etc, vinculados a estas operações, por outio lado. os custos
remanescentes registrados nas contas de Despesas de Administração Geral Supe-
nor, Construção e Suprimentos após as apropriações diretas, são rateados às con-
tas patrimoniais Os sistemas atualmente Implantados nâo permitem que o custeio
direto destas apropriações e o rateio dos gastos indiretos antes mencionados se/am
efetuados em plena conformidade com as normas previstas no relendo Plano de
Contas. Como conseqüência, uma parcela desses gastos seria apropriavel às Con-
tas Patrimoniais cujo valor, entretanto, nào loi praticável de ser determinado

Cri mil
NOTA 5 ¦ OUTROS CRÉDITOS

1) Obrigações estimados (fé-
nas, gratificação úe férias
13° salário e encargos so-
ciais)

2) Cláusula onze. parágrafo
... 3? do Convênio assinado

em 26 de março de 1981
com a LIGHT • Sen/tços de
Eletricidade S.A

Outros  

1) Corresponde a parle das obrigações estimadas devidas pela Light Serviços de Eletri-
cidade S.A. relerenles a férias, gratificação de férias, 13? salário e encargos sociais,
dos empregados vinculados ao Subsistema LIGHT ¦ Sâo Paulo, relativas ao periodo
até 31 de março de 1981 O valor de Crt 1.488 694 mil que integrava o saldo desta
conta em 31 de dezembro de 1981 loi transferido neste exercício para o Ativo Diferi-
do ¦ Outras Despesas Diferidas e corrigido monetariamente desde 31 de março de
1981, o que resultou em um valor de Cri 4.927.167 mil O tratamento contábil dado a
esse valer esta senão examinado pelo poder concetiente.

1982 '98'
Circulante Longo Total Circulenf Longo Total

16050Í 642004 802SO5 1.711.742 '.— 1711142

242 191 1937 543 2. tr- 736 I £24 659 I 224 659
¦ 40,694 2.579.547 2.982.24! ' 1.711.142 '.224.659 2.935.801

97..950 ' 
" 

153 976 103 371 075 "?71 075
.3.8644 2.579.700 3.958.344 2 082.217 1224 659 3.306.876

2) Refere-se à diferença de preço (Crt 731.761 mil) citada na Nota 2, acrescida tie corre-
çâo monetária de acordo com a variação das Obrigações Reajustáveis tio Tesouro
Nacional e juros calculados em função da taxa anual variável obtitia na LIGHT, à ti-
tulo tie remuneração do investimento remunerâvel. Essa diferença será recebida em
parcelas anuais, proporcionalmente iguais até 1991, na lorma de compensação com
os encargos que lorem devidos à LIGHT ¦ Serviços de Eletricidade S.A. pela subsen-
çâo de debêntures (vide Anexo I, às notas explicativas).

NOTA 6 ¦ ATIVO IMOBILIZADO
Está demonstrado no balanço patrimonial de acordo com a sua natureza. A composi-

çâo, em lunçâo das atividades operacionais, é a seguinte:

1982 1981
(mobilizações em Serviço:
Gpracào 68157.966 34:225.900
Transmissão   104.048970 49.276.966~^::;;;:;;:;;::::::::::::::::::::::::::::::: 2£^ Sil
Depreciação e amortização acumuladas  (107.380.502) (47 109.241)

_58.dS4._4. 170.488.499

Variação cambial especial ,.  46.502.814 á.5H3K
Amortização acumulada  Jl5-695.722} .. &_Mül

30.807.092 19.961.541

Imobilizações em Curso:
0Todu%om0biliZaÇ3° 598.-1. 410.692

Distribuição c.,. .".. '7.336.062 7.975.670
Venda de Energia Elétrica 37.978 2.7bf
Serviços Auxiliares Gerais 1.576.134 ,i7
Apoio Operacional. *Rfb "'
Administração Geral  • 388 999 gíMs;

35.947.516 15.959.593

Compras em Andamento ...,....!  '30 7.085 92?AÍ%
Importações em Andamento  201Q 2UJS^r

37.256.611 17.141.368
426.118.048 207.591.408

NOTA 7-EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES
As informações relevantes sobre os empréstimos, financiamentos e debêntures estão

apresentadas no anexo I às notas explicativas.

NOTA 8 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
Compreendem:

Crt Mil
1982 1981

27 400 273 13 355069
16.880.493 7.213634

44.280.766 21.068.703

Reversão constituída até 1971.
Contribuição do consumidor..

Face a natureza dessas obrigações, estes valores não devem ser considerados como
exigibilidades para fins de cálculo de indicadores económico-linanceiros.

NOTA 9- OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cri Mil

1982 1981
Passivo Ejtlçfni a Passivo Exigível a

Circulante longo prazo Circulante longo prazo

Encargos tío Consumidor a recolher
Imposto Único sobre Energia Elétrica -lu£E 4 266 824 2 309 606
Empréstimo Compulsório a ELETROBRÁS 3 4B4 808 2 053 322
QuolaparaCCC 384 864 179404
Resen/a Global oe Garantia 571000 1409326
Recursos restituiveis em novas ações . 6 258 435 ¦ 2332 562
LIGHT Serviços de Elen.cidadeS 17.993 097 123 276 249 15 956 722 72-<W. 110
Outras . _8 030 J _S 599 3M 521 2&: 630

33.907.058 126.551.848 24 596.463 72.3--.7J0

iiiiiiii i i_íiibi«iiii-í-Wh_éiiwi nmi iiiiMinii-WMWBi_imiiiMiiHMBiMg_rn_í_-_TTiMi^_raT¥»MMm»_____r
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ELETROPAULO Eletricidade de
São Paulo S.A.

RELATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO 1982

Os valores de Crt 17.993.097 mil (Crt 15.956.722 mil em 1981) eCrt tfMJJMN Mfe*
r9Ml lio mil em 1981) são representativos de financiamento de longo prazo da LIGHT a

ELETROPAULCuT/TidecorMclada aquisição mencionada na Nota 2, a partir de 31 de março

de1981pagàveleni moeda corrente do pais, com encargos variáveis, amorttzável no período

compreendido entre 1983 a 1994.

Para Uns de cálculo de Indicadores econômlco-linancelros, os ^cursos restitujvelsem

novas ações nêo devem ser considerados como eyigibiljdades. uma vez que serão obrigato-

riamente utilizados em aumento do Capital Social da Empresa.

NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social em 31 de dezembro de 1982 e 1981 está assim distribuído (ações sem

valor nominal):

Quantidade de Ações
1982 1981

E*A*rflll 
Ordinárias  »¦ 136.942.936 1.359.022.626

AAçts °r1^aisCÍasse''ÁK 
Y.^  ^-?S5_Í2_ ,4-666<566fÍ67

Ações Preterenciais Classe »B" -S_OT§ 
16.025.789.293

As ações ordinárias nominativas têm direito a voto e a um dividendo de, no mínimo,
25% do lucro liquido ajustado na forma da lei, observada a prioridade das ações preteren-
ciais classe "A'.

As ações preferenciais classe "A ". nêo têm direito a voto. mas o adquirirão se a Empre-
sa deixar de pagar por três exercidos consecutivos os dividendos a que fizerem jus: são ir-
resoatáveis e não conversíveis em ordinárias; possuem prioridade na percepção de um divi-
dendo anuatfixo e cumulativo, para cuja determinação è utilizada a taxa anual variável obti-

da na LIGHT ¦ Serviços de Eletricidade S.A., a titulo de remuneração do investimento remu-
nerável apurada conforme normas do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(havendo compensação de insuficiência do resultado de exercícios anteriores, após 31 de
março de 1981, a taxa a ser apurada será aquela calculada sem levarão custo do serviço o
valor da respectiva compensação); possuem direito de participar dos aumentos de capital

decorrentes de correção monetária e da capitalização de reservas e lucros, recebendo ações

da mesma espécie e classe.

As Ações Preferenciais classe "B" não têm direito a voto; são irresgatáveis e não con-
verslveis em ordinárias; têm direito a um dividendo de no minimo 25% do lucro llçjuido a/ys-

tado na torma da lei, observada a prioridade das ações preferenciais classe A -.possuem

direito de participar dos aumentos de capital decorrentes de correção monetária e da capita-

lização de reservas e lucros, recebendo ações da mesma espécie e classe.

Os detalhes quanto a movimentação e composição das contas que compõem o Patrl-

mônio Liquido, estão apresentados no Anexo II, às notas explicativas.

NOTA 11 ¦ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
19Í2 1S81C)

I. d» Con- * N. de Con-
C/assa si/m/dorej trlWI) Crt mil aum/r_ores MWo Cr» mil

Residencial 3.244 463 7.228893 73 101.912 3.046.198 4.9)1.256 -29.747 515

Industrial 54.164 18.494.952 115.800.789 51.916 12.455 173 48.160190
'Sdádes"^"'0"''3' 316551 

3.844.182 48.121.102 298.441 2.5)8.326 ,9.0-358.
JUZ 5.997 ' 97.795 

'600.760 4.828 63.214 228.74)

._____!£. 13-791 647.975 1)32.749 12.965 437.539 2899889
:_::»:::::: <°« ''«.559 u>m ..w 

^.«0 
*™

. <_n»con_-/,co ... 557 7. 124.0)9 4.167.393 491 750676 1.635.657
[Sumo próprio  328 2L9-5 278.208 324 16.092 1)8.026

SuoriZmòdeZeraia 1)8.522 6)2.325 9 103.365 284.6,0

TOTAL .." !,Z2". 3_-_922 573-35 -55Ü-M |||ylf 22J77J|7 WMM:"" (')Movimento de Abril a Dezembro de 1981

NOTA 12- SISTEMA EXTRAPATRIMONIAL . ¦

A Empresa mantém em seus registros os seguintes principais valores:
CrS mil

1982 1981

/ • Direitos e Bens próprios ,„ . ,.,.„.,
Custo do serviço/déficit 12.319.230 M"M«»
Escrituras em andamento  680.334 357.346
/mobilizações alugadas a consumidores  75.368 1497

Notas promissórias de consumidores  47.573 77.690

Ou„os. 1.229.295 266.192
14.291.740 2.118.628

O saldo da conta Custo do serviço/déficit representa a Insuficiência apurada em 1981 e

1982 em comparação com a remuneração legal, sendo computável nos futuros aumentos
tarifários e está sujeito à aprovação do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica ¦

DNAEE.
Crt mil )

1982 1981

II ¦ Direitos e Bens de terceiros .___,--, _ ,-, 0t>
ELETROBRÁS/Reserva global de reversão 18.580.973 _._77.maj
ELETROBRÁS/Reserva global de garantia.... 28.876.076 1-586-^58
CCCICombustlvel em Consignação „„I.Ó'.Í. osqriÂr
Capital autorizado a subscrever 48.833.221 _6.ao7.4oo
Encargos do consumidor a receber. 2.734.237 1.476.578
Empréstimo compulsório ELETROBRÀS ¦ Decreto-lei n.° ,«.,10,.

7.572 de 29-1276 67.449.783 26.213.917
Fiança prestada pelo Tesouro do Estado de Sâo Paulo ¦

empréstimos em moeda estrangeira (USt 184.000 mil em ,_>*_c0.,
7982 eUSt 145.595 mil em 1981) 46.491.280 18.606.925

Fiança prestada pelo Tesouro do Estado de Sâo Paulo :n.LJ.B. -... ..-
empréstimos em moeda nacional 10.509.887 6.080.447

Debêntures em moeda estrangeira ¦ série "A" USt848.978 '. ¦" . 
"'¦

miKVideNota 13) 2M~" „i ._----,
Diversos •• 36.787.422 153.029D,versos 475,548,568 88,159.331

NOTA 13-GARANTIAS
a) Em decorrência da aquisição do Subsistema LIGHT- São Paulo mencionada na No-

ta2 eem razão de parte dos bens que o integravam estarem gravados por garantia
llutúante a ELETROPAULO e a LIGHT celebraram em 4 de dezembro de 1981 como
National Trust Company a "Fourth Supplemental Indenture (quarta alteração da
"Trust Indenture" de 01 de outubro de 1948 entre a LIGHTe a "National Trust Com-

panv") estabelecendo a emissão pela ELETROPAULO de debêntures série A . com
a finalidade de cauclonálas junto ao Agente Flduciárlo (TRUSTEE) como garantia
colateral do cumprimento das obrigações em favor dos credores externos da IM3H1.

portadores das debêntures série "B" da LIGHT, emitidas com lundamento no Trust
Indenture". (Vide Nota 12).

b) As garantias relacionadas com operações de crédito efetuadas pela Empresa estão
descritas no Anexo I, às notas explicativas.

NOTA 74 - EVENTO SUBSEQÜENTE
Em janeiro de 1983 foi firmado com á Companhia Municipal de Transportes Coletivos ¦

CMTC um termo de transferência provisório dos bens que compõem o sistema de alimenta-

Cio de tróleibus daquela Companhia, cujo preço de alienação será posteriormente definido
após um levantamento llsico/contábil a ser executado, e será pago mediante subscrição de

ações preferenciais classe "B".

Sào Paulo, 77 de fevereiro de 1983.

PARECER DOS AUDITORES

limos. Srs.
Diretores da .„.-,__
ELETROPAULO ¦ Eletricidade de São Paulo S.A.

1. Examinamos o balanço patrimonial da ELETROPAULO ¦ Eletricidade de São Paulo

S A levantado em 31 de dezembro de 1982 e as respectivas demonstrações do resultado,

dos lucros acumulados e das origens e aplicações de recursos correspondentes aoe*ercl-

cio findo naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com os padrões àe auditoria ge-
ralmente aceitos e, conseqüentemente, incluiu as provas nos registros contábeis e outros

procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias.

Anteriormente, examinamos e emitimos nosso parecer sobre as demonstrações fl-

nanceiras do exercício lindo em 31 de dezembro de 1981, cujos valores estão apresentados

para fins de comparação. Nosso parecer sobre essas demonstrações foi ressalvado devido

aos fatos descritos nos parâgratos 3 e 4.

Conlorme mencionado na Nota 4, alguns dos procedimentos contábeis previstos no

Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica encontram-se em fase de im-

plantação. _
O valor de determinados bens, valores vtlvos e valores passivos adquiridos durante

o exercido de 1981, poderá sofrer ajustes, conlorme explicado na Nota 2.

Em nossa opinião, sujeita a eventuais reflexos que poderão advir em decorrência

dos tatos descritos no parágrafo precedente e na Nota 5, as demonstrações financeiras relê-

ridas no primeiro parágrafo representam adequadamente a posição patrimonial e financeira
dl, ELETROPAULO -Eletricidade de São Paulo S.A. em 31 de dezembro de 1982 e o resultado

de suas operações e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao exercício

lindo naquela data, de acordo com princípios de contabilidade geralmente aceitos para em-

presas d% energia elétrica, conforme Decretos 41.019/57 . 84.44.180, exceto duantoaomen-
cionado no terceiro parágrafo. Esses princípios toram aplicados de maneira consistente em

relação ao exercício anterior.

SSo Paulo, 11 de fevereiro de 1983

BOUCINHAS, CAMPOS _ CLARO S/C
CRC.SP- 5.528

José da Costa Bouclnhas
Contador ¦ CRC.SP ¦ 10

PARECER DO CONSELHO FISCAL

No cumprimento das disposições legais e estatutárias declaramos que examinamos o

Balanço Patrimonial da Empresa, encerrado em 31 de dezembro de 1982. a Demonstração
dos Resultados do Exercício, _ Demonstração dos Lucros Acumulados, a Demonstração
das Origens e Aplicações de Recursos e o Relatório da Administração sobre as atividades

sociais e os principais tatos administrativos no exercido.

Considerando que a documentação examinada está formalizada em termos que tradu-

zem com correção e propriedade, a situação patrimonial e financeira da Empresa em 31 de

dezembro de 1982 e tendo em vista ainda o parecer dos Auditores Independentes, o Conse-
lho Fiscal é de parecer que essa documentação seja aprovada.

Sâo Paulo, 25 de fevereiro de 1983

LUIZ OSWALDO NORRIS ARANHA
JOSÉ ADÉLIO DE REZENDE FILHO

NELSON PITTA

NORMAN PUGGINA
SALVADOR PERROTTI

DEMONSTRAÇÕES ANEXAS ÀS NOTAS EXPLICATIVAS
I ¦ EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES A PAGAR, EM

31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

CGC. 61.695 227/0001 9}

,,,..

VENCIMENTO
00

PRINCIPAL
TAXA MÉDIA

DE JUROS
f% a.a.)

7 982

PRINCIPAL DEVIDO
CIRCULANTE LONGO TOTAL

PRAZO

198»

PRINCIPAL DEVIDO
CIRCULANTE LONGO

PRAZO
TO ML

IA)

(A)

EM MOEDA NACIONAL
EMPRÉSTIMOS

Cama Econômica do
Estado de Sâo Paulo
S 1983/1985 12.0000

FINANCIAMENTOS
Consumidores 8.0000
Agência Especial da
Financiamento
Industrial ¦ FINAME 198311987 10,7623
LIGHT- Serviços de
Eletricidade S.A. 198311988 6.0000

DEBÊNTURES
(E) LIGHT- Serviços de

Eletricidade S.A. 1992/2011 —
TOTAL EM MOEDA NACIONAL
EM MOEDA ESTRANGEIRA

EMPRÉSTIMOS
(D) Consórcio de Bancos

• Agenciado pelo
Citibank N.A. 19861)990 15.8455

(A) Banco Sumitomo
Brasileiro S.A. 198111989 )4.0767

IA) Banco Itaú S.A. 1984/1990 14.7062
(A) Banco Brasileiro de

Descontos S.A. 198311989 )4.7297
IA) Citibank N.A. 1984/1990 14.5833
(A) Banco Saíra S.A. 1983/1990 12.2722
(AeC) Banco do Commèrcio

e Indústria de Sâo
Paulo S.A. 198311990 12.1666

(A) Banco Crefisul de
Investimento S.A. 1984/1989 12.3750

IA) Banco de Investimento
Credlbanco S.A. 1983/1990 13.3375

IA! Banco Mitsubishi
Brasileiro S A. 1984/1990 12.5625

tA e B) Banco Boiano,.
Simonsen de
Investimento S.A 1983/1989 12.2500

(A) Banco de Crédito
Nacional S.A. 198311989 )2.9085

(A) Banco América do Sul
SA. 198511990 13.5000

(A) Banco Holandês
Unido S.A. 1984/1990 12.5875

(A) Banco Noroeste de >
Investimento S.A. 1984/1990 12.6875

IA) Banco de Tokyo S.A. 1984/1990 12.5000
(A) Banco Sudamerts

Brasil S A. 1984/1990 12.7292
(A) Banco Financeiro

Industrial de
.¦.'-. i .'. . Investimento S.A. 1984/1990 12.6250

FINANCIAMENTOS .
LIGHT ¦ Serviços de
Eletricidade S.A. 198611990 18.8125

I Banco Auxiliar S A. 1984/1987 14,4814
Banco de Tokyo S.A. 1984 11.9785

2.752.304 6.157.166 8.909.470 1.237.379 4.603.857 5.84l,23<

11-969

403.716

268 059

I. 196 702

279 928

1600 418 28.478

10.849

99.447

210 733

132 7)7
415.S85 1.464.761 1.880.346 39.327 442.897

99.447

239 211

143.566
482.224

76..23.669 76.123.669 38.492.268 38.492.268
3.167.889 83.745.596 86,913.485 1,276.706 43.539,022 44,815.728

«3 886

103.174

167.419

631.675

167 773

95.585

7.580.100

5 558 740
5 053 400

4 590 509
3 790.050
3 66)609

3. M 7.29!

2 526 700

1.895.025

2.526.700

1.853587

1 319367

1 263 350

1 263.350

1.263.350
1.263.350

505 340

7.580.100

5 558 740
5.053400

4 674.395
3.790 050
3.764.783-

3284 710

2 526 700

2.526.700

2.526 700

2.021.360

1 414952

1.263350

1.263.350

I 263.350
1.263350

758 oro

505.340

1.533 «0 1533 600
1.917.000 1917.000

2.364 300 2.364.300
1.278.000 I 278000
1.904.220 1904.220

1022.400 1.022.400

1278 000 1278 000

639 000 639.000

1022400 1022400

715 680 715 680

1.249.512 49.789.828 51.039.340 13.674.600 13.674.600

19319 19319
370 591
103 021
473.612

370.591
103.021
473.672 19.319

1.249.512 50.263.440 51.512.952
4.417.401 134.009.036 138.426.437 1.276.706 57.232,941

TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA
TOTAL GERAL  
(A) Com Garantia do Governo do Estado de Sào Paulo
ÍAeB) Com Garantia do Governo do Estado de Sao Paulo e Notas Promissórias
(AeC) Com Garantia do Governo do Estado de Sáo Paulo e Letras de Câmbio

Com Garantia em Nolas Promissórias Avalizadas pelo Tesouro Nacional „__,_.„
Os Juros correspondem a mesma lata de remuneração do Investimento Remuneravel da aplicadora

13.693.919
19.319

13.693.919
58.509.647

(D)
IE)

A Divida em Moeda Estrangeira está representada par.

MOEDA
USt

t MIL
203 874

I 982
TAXA CAMBIAL

Crt
252.67

Crt MIL
51 512.952

MOEDA
USt

tMIL
107.151

198 1
TAXA CAMBIAL

Crt
127.80

Crt MIL
73693919

// ¦ MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍOUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981

(Valores expressos em milhares de cruzeiros)

RESERVAS DE CAPITAL
CAPITAL CORREÇÃO

INTEBGRALt°ADO DO CAPITAL OUTRAS LEGAL ESTATUTÁRIAS A REALIZAR
RESERVAS DE LUCROS LUCROS

ACUMULADOS
TOTAIS

Saldo no inicio do
extrcicio

Aumento de
capital ¦ Reuniio
do Conselho de
Administração
de2404.8l:
Aproveitamento
de créditos em
conta corrente
Integralizaçôes
em dinheiro

Departamento
de Águase
Energia .
Elétrica ¦ DAEE

Aumento de capi-
tal-Assembléia
Geral Ordinária
e Extraordinária
de 01 07-82:

Quotas do
IUEE.

Estadual
Municipais

Capitalização
de reservas

Correção
monetiria

Lucro liquido do
exercício

Destinaçiodo
lucro:
Reserva legal
Reservas
Estatutárias
Reserva de
Lucros a
Realizar
Dividendos
Propostos

Saldo no fim
do exercício

24.038.534 76.004,679 22914 713.148 576.411 40 755.686

1981

38 280

24000000

9000000
9.000 000

7 937 022 —
7.9.1.022 - 395 540 —

395.540 — —

15.995 683 (15 995 6831 — ~

43.072345 22.403 1106,7 563519 4J 7_S.aM «004.04S

_ 8.970 838 8 970.838 2.239.412

¦'-_.'.'• 448 542 .(448 542) - V,

_ 
'._¦'.'' 

7.910552 fl.910.S52l ~ —

_ 3.566536 (3 566 53151 — —

'- (3 045 208) 13.0*5 208) (1.526.052)

51.366.779 43.081.341 iTÍTl 672.307 3.050.482 Tslilil 101.7.2.7M 40.7S5.Mj

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ WALTER MERLO

Presidente

CLÁUDIO REGINA
Conselheiro

MIGUEL REALE
Conselheiro

JOSÉ WALTER MERLO
Presidente

JOSÉ GERALDO VILLAS BOAS
Vice-Presidente

EDUARDO CELESTINO RODRIGUES
Conselheiro

CAMILLO ASHCAR
Conselheiro

JOSÉ COSTA CAVALCANTI
Conselheiro

CARLOS ALBERTO JÚLIO LOHMANN
Conselheiro

LUIZ CINTRA D PRADO
Conselheiro

DIRETORIA
CAeLOS ALBERTO JÚLIO LOHMANN

Vice-Presidente Executivo

JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA SOBRINHO OSCAR MARCONDES PIMENTEL
Diretor de Administração Diretor Comercial

DAGOBERTO ANTÔNIO REDOSCHI
Diretor Financeiro

TEODOMIRO CARNEIRO RENNÓ
Diretor Técnico

GILBERTO SAMPAIO DE TOLED'-
Piretor de Suprimentos

URBANO CÉSAR BELVISI
Diretor de Planejamento

COSMO ADAMIANO BORELLO
Contador CflC-SP 22.823

Governo
José Moria Morin

__/' I

Trabalhando
para o povo.

SECRETARIA DE OBRAS E DO MEO AMEENTE

ELETROPAULO
Eletricidade de São Paulo S.A.

HMIiim 8__w_Bg_-3H_wn^^  
' "" ,""l|1'in,^rin^i*|^

'' , 
• *——~~ ""~ ' "™ ~



JORNAL DO BRASIL CIDADE quinta-feira, 3/3/83 o Io caderno a

Menino
i •
i

que matou menino tem 14 anos
, "Matei sim. Eles eram dois e vi que ia

! apanhar". A confissão, de acordo com
policiais da Divisão de Segurança e
Proteção ao Menor, foi feita pelo meni-

1 no C.E.F:, de 14 anos, acusado da morte
;~aÕ estudante Idyl Duque Estrada Bas-
• tos Neto," de 15 anos, na Praça Afonso
Pena, Tijuca. Os dois discutiram num

| ônibus da linha 413 (Muda-Copaca-
I bana), "por um simples esbarrão", e
lutaram: C.E.P. estava com revólver

; Taurus calibre 32 e atirou."Senhor Presidente. Pelo amor de'. Deus, não deixe que isso tortie aconte-
cer. Pelo amor que o senhor tem à sua

i mãe,, filhos e netos< tome conta dessas
| crianças desamparadas. O senhor gosta
; tanto de crianças", foi o apelo, chorando
convulsivamente, feito por Ybanez Fi-
guelra, tio de Idyl. Ele diz que C.E.F. é
vítima como o sobrinho: "Vitima da
sociedade". A posição do tio é a mesma

ido pai de Idyl, o bancário LÍtís Sérgio'.Cortes Bastos:'"Eu não sei ainda quem
é o criminoso, mas acho que o culpado é
a sociedade" — disse. '

Tortas fechadas

A dor de Maria da Glória Faria, mãe
de C.E.F., é semelhante à de Maria Alice
da Silva Bastos, mãe de Idyl. Chorando
muito, cercada por dezenas de reporte-
res e de policiais — que sussurravam:"Vai querer defender o filho bandido" —
Maria da Glória contou que C.E.F. é
bom filho, carinhoso com os três irmãos
(Cláudio, 12 anos; Cléber, oito e Clóvis,
dois) e com ela.

Mas por que ele teria feito isso?
Não sei. Deve ter sido devido à

situação financeira que atravessamos
ou porque ele é muito nervoso em fun-
ção da meningite que sofreu — disse
Maria da Glória, que lembrou: "Meu
filho já esteve internado no Instituto
Padre Severino, na Ilha do Governador,
mas lá maltratavam muito ele e por isso
fugiu. O mesmo aconteceu quando ele
esteve internado na Funabem, em
Quintino. Foi maltratado e fugiu."

De acordo com Maria da Glória,
C.E.F. fugiu de casa em janeiro e nunca
mais voltou. Ela soube de sua prisão e
do crime que teria cometido pelo rádio.
E garantiu que nunca o viu com nenhu-
ma espécie de arma, "muito menos re-
volver".

Ele estudou até a quarta série no
Colégio Mário da. Veiga, mas no ano
passado saiu do colégio. Não podíamos
comprar os materiais — disse Maria da
Glória, cujo marido, José Ribeiro da
Silva, trabalha como balconista numa
farmácia na Tijuca e ganha multo
pouco.

Ela ainda não acredita que seu filho
tenha cometido o crime, embora os poli-
ciais lhe dissessem que ele já havia
confessado. Segundo os policiais, C.E.F.
estava no ônibus quando entraram Idyl
e seu amigo Paulo Henrique. Idyl pisou
e esbarrou em C.E.F. e começaram a
discutir. Depois se atracaram e quando
Idyl desceu do ônibus C.E.F. atirou. O
motorista do ônibus tentou fechar a
porta para prendè-lo, mas C.E.F. fugiu.

J* Paulo da Silva
Nervoso, correu até a Rua Haddock

Lobo, entrou num táxi e disse ao moto-
rista: "Atirei num cara." Pediu para
levá-lo ao Estácio e ficou na subida do
Morro de São Carlos. O motorista do
táxi chamou uma patrulha da PM e o
denunciou. C.E.F. foi preso logo e, de
acordo corri os policiais-militares, esta-
va com um revólver Taurus calibre 32.
Levado à Divisão de Segurança e Prote-
ção ao Menor, foi encaminhado, mais
tarde, ao Instituto Padre Severino, na
Ilha do Governador — onde já esteve,
segundo sua mãe.

A relação de C.E.F. com a morte do
estudante Idyl foi feita pelo delegado
Fernando José de Almeida, de 18» DP,
na Praça da Bandeira. Quando soube
da prisão de C.E.F, à noite, ficou des-
confiado por ter ocorrido minutos de-
pois do assassínio.

Mãe duvida
Para o delegado Fernando, a buro-

cracia Impediu que o caso fosse resolvi-
do logo: ele foi ao Instituto-Padre Séve-

-rinò para ouvir o menor, mas qjilretor,
Nerval Pires de Souza, não permitiu,
dizendo que precisava da autorização
do Juiz Campos Neto.

C.E.F. só foi ouvido pelos policiais da
Divisão de Segurança e Proteção do
Menor com autorização do Juiz de Me-
nores Antônio de Campos Neto. Antes,
porém, preocupada e tentando tirar a
dúvida, a mãe do menino, Maria da
Glória, procurou o magistrado, para sa-
ber se seu filho era ou não o culpado^ já
que soube que o criminoso era negro.
C.E.F. é mulato.

Foi-nos apresentado um menor
com uma arma que tinha uma bala
deflagrada. Não existe confissão e não
há nenhuma acusação formal — disse o
Juiz Campos Neto à mãe de C.E.F.. Em
seguida, ele a aconselhou que fosse à 18*
DP obter melhores informações:

Mas doutor, eu não acredito que
meu filho tenha feito isso. Ele tinha
pavor àté de ver matar galinha — disse,
chorando, Maria da Glória.

A história contada pela polícia sobre
o motorista de táxi que teria conversa-
do com C.E.F., quando ele contou ter
baleado o estudante, bem como sua
confissão, foi recebida com reservas por
Maria da Glória Faria, que permaneceu
horas no Juizado de Menores, tentando
um contato com o filho, e disse:

Ainda não estou acreditando nes-
sa história.

Num clima de tensão e itevolta, Idyl
Duque Estrada Bastos Neto foi sepulta-
do ontem, às llh30min, no Cemitério
Jardim da Saudade, em Jacarepaguá.
Cerca de 300 pessoas, entre parentes,
amigos de rua e colégio, compareceram.
Aos avós do "estudante, a família disse
apenas que Idyl morreu atropelado.
Uma das irmãs, Adriana, de 17 anos,
teve uma crise nervosa. O mesmo acon-
teceu com sua mãe, Maria Alice da Silva
Bastos.

Eu quero acordar. Eu estou so-
nhando. Não é possível, meu Deus, que
meu irmão esteja morto — disse Adria-
na, chorando convulsivamente.

Fotos de Corlos Hungria

Adriana, irmã de ídyl, consola a mãe, no Jardim da Saudade

Depoimento durou 3 horas
\ Tânia Rodrigues

Durante três horas, o Delegado Fia-
vio Marletta, da Divisão de Segurança e
Proteção aò Menor, ouviu o depoimento
de C.E.F., enquanto a mãe do menor,
Maria da Glória, aguardava a hora de
vê-lo e ouvir dele a confissão. Mas foi o
próprio delegado quem disse a ela que o
filho já havia confessado que matara"um garoto da mesma idade, por causa
de uma discussão no ônibus".

Segundo o delegado, C.E.F., mostra-
va-se arrependido e não sabia até ontem
que era um assassino. "Atirei só para
assustar e ainda vi que ele correu. Esta-
va sangrando muito, fiquei nervoso e
fugi. Eu estava quieto no ônibus e eles
entraram querendo brigar. O revólver
eu arranjei no morro prá me defender.
Aí me deu um troço e eu atirei no
garoto".

Confissão '

C.E.F. é um menino franzino, e, se-
gundo sua máe, "às vezes violento, às
vezes muito carinhoso". Para o delega-
do Marletta, C.E.F. "parece um menino

doente, precisando de tratamento psi-
quiátrico" (ele teve meninginte aos oito
anos) porque, durante sua confissão, ele
parecia estar alheio ao que acontecia e,
de repente, "acordava" e chorava.

O depoimento durou três horas (das
17 às 20) e, conforme o delegado, o
menor contou e recontou a história mui-
tas vezes, sempre da mesma maneira:
."Estava no ônibus quando entraram
dois garotos. Um deles pisou no seu pé,
ele reclamou, o garoto respondeu com
um palavrão e ele retrucou. O outro
garoto também quis tomar satisfação e
partiu para a briga.

— Eles eram dois e vi que ia apa-
nhar. Saquei da arma, um deles (Idyl)
ficou com medo e pulou do ônibus pela
porta traseira, fiquei com raiva e atirei
de dentro do ônibus. Ainda vi ele cor-
rendo e outro atrás. Fiquei com medo e
fugi também".

Leia editorial
"Cerco Asfixiante'
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Maria da Glória Faria, mãe de C. E. F., o sofrimento não é menor

Presos encerram greve de fome com jantar
Jorge Antônio Barros e Oscar Valporto

" Macarrão, arroz, carne, pão e café.
Com este jantar, os presos do Instituto
Penal Esmeraldino Bandeira, em Ban-
gu, terminaram, às 18h de ontem, a
greve de fome que já durava dois dias. O
movimento tinha como objetivo princi-
pai, segundo os detentos, a transferèn-
cia da turma de guardas comandada
pelo inspetor Maurício Sabino dos San-
tos, responsabilizado pela morte de um
preso — exigência que não foi aceita
pelo Desipe. Amanhã, a equipe de Mau-
rício assume novamente a segurança do
presídio."Tudo voltou à normalidade; a crise
está realmente superada", garantiu pe-
lo telefone o diretor do Desipe, Antônio
Vicente, no início da noite de ontem.
Pela manhã, porém, os 60 detentos res-
ponsáveis pela cozinha não fizeram o
café nem o almoço. Em represan . js
agentes penitenciários trancaram os de-
tentos nas celas e alguns deles chega-
ram a sentir tonturas pela falta de ali-
mentação. Apenas quatro presos fura-
ram a greve: "A gente nâo pode ser
teleguiado", disse um deles.

Os fura-greve
Desde o começo da mann ã, havia

entre os agentes penitenciários a expec-
tativa de que a greve iria acabar ontem
mesmo. Apesar disso, os encontros de
familiares de presos com assistentes so-
ciais foram suspensos, o culto evangéli-
co semanal não pôde ser realizado e o
diretor du presidio, Osvaldo Sampaio,
continuou-se recusando a falar aos jor-
nalistas, pois "não tinha ordem do dire-
tor do Desipe". Segundo fontes da pri-
sâo, ele chegou a ameaçar suspender as
visitas do fim de semana, se o movimen-
to continuasse.

Trepados entre camas de ferro, estra-
dos e latas — material recolhido desde
anteontem, em varias viagens de cami-

nhão — os quatro presos que furaram a
greve tinham um aspecto em comum: o
pouco tempo que falta para cumprirem
suas penas. Por isso, preferiram não
apoiar o movimento. Enquanto descar-
regavam o lixo, falaram aos repórteres:

— O certo é cada um ficar na sua;
nào há motivo para fazer greve — asse-
gurou Francisco de Oliveira, 37 anos, o
Dago da Lei — como o identifica uma
tatuagem no braço direito, condenado
pela Lei de Segurança Nacional por
assalto a banco. Faltando 11 meses para
cumprir a pena de 10 anos, Dago admi-
tiu que os presos acusam o inspetor
Maurício de "ser rígido", mas defendeu
o guarda:"Nào foi ele quem matou o
preso e sim outro detento". Após a
entrevista, quando os repórteres já se
afastavam, Dago da Lei perguntou a um
guarda do presidio: "O que é que o
senhor achou?".

Sem o grupo de choque dos dias
anteriores, o Coronel Renato Neves, Co-
mandante do 14° BPM. foi ao presidio
para saber se a situação estava normali-
zada, mas encontrou os guardas peni-
tenciârios continuando a revista e os
presos trancados em suas celas ainda
em greve de fome, da qual foram retira-
dos, também, pela alimentação que eles
recebem de parentes. O Coronel Neves
garantiu que, na ação da PM, "nenhum ,
preso levou um peteleco sequer".

Apesar de não terem preparado nem
o almoço nem o café da manhã, os
presos, no começo da tarde, em peque-
nos grupos, começaram a discutir o
final do movimento. Alguns já haviam
sentido tonturas e passado mal em suas
celas. Às 15h, o Padre Bruno Trombet-
ta, da Pastoral Penal, chegou ao presi-
dio, garantindo que a greve acabaria
pois já havia conversado com os presos '¦
na terça-feira.

Por volta das 16h30min, chegava a

noticia, através dos guardas penitencia-
rios, de que o movimento tinha termina-
do e os presos tinham retomado suas
atividades e começado a preparar o
jantar. Logo em seguida, o padre deixa-
va o Esmeraldino Bandeira e confirma-
va: "Está tudo normal, os presos volta-
ram ao trabalho e eu disse a eles que
essa atitude madura teria como reflexo
benefícios para os presos". O Padre Bru-
no Trombetta, porém, não revelou quais
seriam esses benefícios.

A greve terminou sem que os presos
conseguissem sua principal reivindica-
çâo: o afastamento do inspetor Mauri-
cio Sabino dos Santos, que retoma o
serviço de segurança amanhã, com sua
equipe. Fontes do Desipe garantem que
a equipe de Maurício náo será transferi-
da do presídio. O diretor Antônio Vicen-
te "não acredita" em outra manifesta-
çáo como esta no Esmeraldino Ban-
deira."

— O sistema penitenciário é tâo frá-
gil que uma manifestação pacifica dos
presos causa esse tumulto todo. O pro-
blema é que ninguém quer dialogar com
os presos quando eles tomam uma ati-
tude coletiva — afirmou o Padre Bruno,
acrescentando que "se tivesse havido
diálogo, o problema poderia ter sido
evitado".

Também os guardas penitenciários
reclamavam da falta de estrutura do
sistema, da falta de segurança no traba-
lho e dos baixos salários. "A cadeia esta
toda quebrada; esta tudo entupido",
denunciou um dos guardas através da
guarita, mostrando apenas seu contra-
cheque: CrS 31 mil. Os guardas protcs-
taram ainda com a demora do Desipe
em se pronunciar sobre a rebelião dos
presos: "A gente nem sabe de que lado
eles estavam".

Apesar do fim da greve, os repórteres
nâo puderam entrar. Como eles, caren-
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Concorrência n° 04/DICP/83

CERJ

A CERJ torna publico que fará realizar em sua serie - Rua
Luis Leopoldo Fernandes Pinheiro. 517 — 15° andar, sala
1503, eni Niterói, a concorrência acima, para a aquisição de
transformador de força trifásico. cujas propostas serão
recebidas e abertas no endereço acima indicado às 15.30
horas do dia 23 de março de 1983 O edital. a<, informações
e condições gerais para participação na concorrência pode-
rão ser obtidos, diariamente, no endereço supramenciona-
do. (P

tes e advogados de presos permanece-
ram a maior parte do dia à espera de
informações, na esperança de mante-
rem contatos com os detentos. Exceto
uma jovem que não quis identificar-se
— que pôde receber, através dos guar-
das, algum dinheiro do marido que está
preso — os outros parentes voltaram
sem noticias.

— Eu queria ser uma formiguinha
para entrar lá (na penitenciária) e mor-
der meu filho — disse, em tom sério.
Dona Z. P. ipediu para dar somente as
iniciais do nome), ansiosa para ver o
filho, Carlos, de 29 anos, condenado por
envolvimento com tóxicos.

. — A guarda dele (do inspetor Mauri-
cio Sabino dos Santos, conhecido como
Maurição) tem que sair. Já é o segundo
que eles matam. A gente mata e tem
que pagar. Será que a Justiça ê cega? —
denunciou um ex-presidiário, de 28
anos, que pediu para não ter o nome
divulgado. - temendo represálias. Ele
conseguiu a liberdade ontem, após.dois
anos, seis meses e sete dias de pena
cumprida no Esmeraldino Bandeira,

Ele afirmou que o preso acusado da
morte do detento Aloisio foi "usado
como robô" para assumir a culpa do
crime, ocorrido na solitária, sexta-feira
passada. Olhar desconfiado, barba por
fazer e sem os dentes do maxilar supe-
rior, o ex-preso lembrou que saiu do
presídio só com a roupa do corpo e "uns

papéis do curso de enfermagem" por
correspondência que concluiu na ca-
deia.

— Ser humano náo pode viver na-
quilo. Esta tudo quebrado, tem vaza-
mento de água —¦ lembrou o ex-detentu.
condenado por furto, que trabalhava na
cozinha. Descansou durante a greve, em
que "só bebemos água", enquanto "eles
ios guardasi quebraram tudo e deixa-
ram a gente no chão".
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Concorrência n° 05/DICP/83

A CERJ torna público que fará realizar em sua sede —
Rua Luis Leopoldo Fernandes Pinheiro. 517 — 15°
andar, sala 1503, em Niterói, a concorrência acima, para
a aquisição de medidores, cujas propostas serão recebi-

_das__e_abertas no endereço acima indicado às^ 14:00
horas do dia 23 de março de 1983.
O edital, as informações e condições gerais para
participação na concorrência poderão ser obtidas, diária-
mente, no endereço supramencionado. (P

Passat. Voyage.
Parati e Gol
por telefone.
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A equipe Cnsaulo de vendas externas vai
ai. onde você estiver. Na empresa ou em

casa. você lica sabendo tudo sobre os
modelos da linha Volkswagen, inclusive os
utilitários, Tudo e mais alguma coisa sobre
os excelentes planos de finanòiamento da

sua distribuidora Volkswagen
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CRISAUTO ©
Rua Mariz e Barros, 843 - A B • Tijuca.

Tels: 284-1093. 284-3341. 248-9571 e 248-9790
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COORDENAÇÃO^
CENTRAL DE
ATIVIDADES
DE EXTENSÃO

EXTENSÃO CULTURAL
Coordenação Acadêmica: Profa. Lúcia C. Go-
mes Ferreira.
SEMINÁRIOS:

Arte Brasileira: tendências a partir dos anos
50.

História do Brasil: da era de Vargas ao co-
lapso democrático de 1964.

Literatura Brasileira: O Romance de 30.
Literatura Russa do Séc. XIX: Puchkin,
Gogol e Dostoiewski.

Música Popular Brasileira: suas raízes, sua di-
nâmica.
Política Internacional: as Super-Potências e o
39 Mundo .

Obs.: o interessado poderá matricular-se no(s)
seminário(s) que desejar.
ÉPOCA DE REALIZAÇÃO: 10 de março a 7
de julho de 1983.
HOR AR IO DAS AULAS: 3as. e 5as. feiras de
14 às 17 horas.
.INSCRIÇÕES: 28 de fevereiro a 9 de março, de
13:30m às 17:30m, na CCE/PUC, rua Marquês
de São Vicente, 225 Casa XV, Tel.: 274-4148
e 274-9922 r: 335. S

<- L
\1 BANCO CENTRAL DO BRASIL

TÍTULOS públicos federais*
LETRAS DO TESOURO NACIONAL

O BANCO CENTRAL DO BRASIL f\\ saber
às instituições financeiras e ao público em geral
que se encontra à disposição dos interessados, na
Associação Nacional das Instituições do--Mercado
Aberto (ANDIMA), localizada na Rua do Carmo
n9 7, 3? andar, no Rio de Janeiro, e em seus De-
partamentos -Regionais, nas demais praças, o
seguinte comunicado: •
COMUNICADO DEMOB n? 269, de 28.02.83:
oferta pública semanal de LTN de 91 e 182 dias,
no montante de Cr$ 60.000 milhões, cujas pro-
postas serão recebidas no dia 07/03, na forma e
nas condições ali estabelecidas.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1983.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

•REDE
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FERROVIÁRIA
. HtSn

FEDERAL S A,

DIRETORIA DE TRANSPORTE
METROPOLITANO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
N° 001-TP/83

A Rede Ferroviária Federal S/A, através da
Diretoria de Transporte Metropolitano, torna públi-
co que fará realizar às 15.00 horas do dia
28/03,83, na Sede da Divisão Especial, situada à
Praça Cristiano Ottoni s/n° — sala 411 — 4o andar
do Edifício da Estação D. Pedro II, na cidade do
Rio de Janeiro — RJ, Tomada de Preços para
execução dos serviços de reforço de estruturas
metálicas de suspensão das redes aéreas de
tração nos trechos Mangueira — Bento Ribeiro e
Marechal Hermes — Nilópolis.

Os interessados na presente licitação poderão
obter cópia do Edital e respectiva documentação,
bem como quaisquer outras informações, na
Chefia da Divisão Técnica da DTM. à Praça
Cnstiano Ottoni s/n° — sala 451 — 4o andar, no
horano das 14 00 as 16:00 horas, de 2a a 6a feira.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1983 (P

DIVIRTA-SE no Caderno B
Sexta-feira o programa de teatro
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Falecimentos
Rio de Janeiro

José Ernesto Loureiro
de Azevedo, 35, de afoga-
mento. Carioca e advoga-
do, era desquitado.

Regina Célia Costa Ro-
drigues, 38, de embolia
pulmonar, no Instituto Na-
cional do Câncer. Carioca,
era solteira, morava em
Duque de Caxias. /

Marcus Severino dos
Santos, 51, de pneumonia,
na Casa de Saúde Dr Eiras.
Carioca e tintureiro, era
viúvo.

Samuel Baptista Peres,
54, de acidente vascular
cerebral, na Clínica Santa
Cristina. Carioca e mecâni-
co, era casado e morava
em Santo Cristo.

Álvaro Roma Filho, 56,
de caquexia neoplásica, no
Hospital do INAMPS do
Jardim Botânico. Carioca,
auxiliar de administração,
era casado com Stella Ma-
ria Carneiro da Silva Ro-
ma, tinha uma filha.

Martha Vaseoneellos Ja-
cia, 59, de insuficiência
cardíaca, na residência.
Carioca, funcionária públi-
pa, era casada com Sebas-
tião Jacia.

Mariana dos Santos, 62,
de broncopneumonia, na
Fundação Abrigo Cristo
Redentor. Era natural de
Minas Gerais e solteira.

Ilza Faria Jabur, 63, de
caquexia neoplásica, na
residência. Carioca, casa-
da com Afif Jabur, tinha
dois filhos. Morava em Co-
pacabana.

Maria Fonseca Montei-
ro, 64, de edema pulmonar,
no Hospital dos Servidores
do Estado. Era carioca e
casada.

Isaura Machado Neves.
67, de parada cardíaca no
Hospital Evangélico. Ca-
rioca, casada com Mário
Victorino das Neves, mora-
va em Del-Castilho;

Honorina Soares dos
Santos, 71, de hematoma
cerebral, no Hospital Ser-
vidores do Estado. Paraen-
se, era funcionária pública
e viúva.

Mariam Paboudjian, 79,
de parada cardíaca, na re-

| sidência. Natural da Arme-
. nia, era viúva de Aram Pa-
,' boudjian. Tinha quatro fi-
, lhos e morava na Tijuca.
; Albertina da Silva, 82,
, de neoplasia, na residèn-
» cia. Carioca, solteira, mo-
. rava em Laranjeiras.
i Delmira Moreira Teixei-

ra, 83, de insuficiência res-
piratória, na residência.
Portuguesa, viúva de Ade-
Uno Laje Teixeira, tinha
uma filha.

Í Sara Bider Casa Branca,
« 86, de broncopneumonia,

ho Hospital da Ordem Ter-
- ceira da Penitência. Cario-

ca, viúva de Arthur Reis,tinha dois filhos e morava
; na Tijuca.Carmem de Vasconcel-

los Kastrup, 91, de insufi-ciência cardíarca, na resi-
. dência. Carioca, era viúva" e morava no Flamengo.

í PM tem
: três novos
. comandantes

Ontem de manhã foram
realizadas solenidades depassagem de comando em

. mais três batalhões da Po-
lícia Militar. O Io BPM, no
Estácio, tem como novo
comandante o Coronel Ed-
son Gomes Moreira, que
assumiu o cargo às nove

, horas, substituindo o Co-
, ronel Caio Figueiredo No-
\ gueira.No mesmo horário, emsolenidade no 6o BPM, no

Andaraí, o Coronel Celso' de Oliveira Guimarães,passou o cargo para o' Co-
ronel Adriano Antônio
Gouvea Ferreira. As lOh, o
Coronel Austral Manhães
dos Santos assumiu o co-
mando do 7o BPM, em Al-
cântara, em substituiçãoao Coronel José Carlos

. Lemos. ,

* Grupo mata
três homens

;em favela
, Três homens foram as-
. sassinados por um mesmo
. grupo que invadiu a Fave-
, Ia Cavalo de Aço, em Sena-

dor Camará. Dois dos mor-
tos, Luis Antônio Macha-

[ ret, de 25 anos, e um outro
conhecido por Preguinho,foram seqüestrados na fa-
vela e assassinados a tiros
na Estrada do Lameiráo,
em Santíssimo. O grupo' voltou à favela, possível-mente para procurar ar-
mas dos dois mortos, e se
encontrou com um compa-" nheiro de Luis, conhecido
por Peixinho, que também
foi morto.

Segundo policiais da
34* DP e da 35a DP, o gru-
po usou um carro Chevet-
te Eles desconfiam que os
assassinos são os mesmos
que mataram quatro ho-
mens, semana passada, cm
Belford Roxo, em um cam-

i po de futebol O pai de
Luís, Miguel José Macha-
ret, disse que seu filho che-
fiava uma quadrilha e que
os dois outros mortos per-
Umciam ao bando. Miguel
reconheceu os três corpos.

Refúgio de Míriam
do Milho pode ser a
casa de D Eugênio

Míriam Mesquita, a vendedora de milho da praia de
Piratininga, a única testemunha do seqüestro de Misa-
que José Marques e Luis Carlos Jatobá e que mora — ou
se esconde — há cinco meses num batalhão da Polícia
Militar com seu filho de quatro anos por causa de
ameaças, está por arranjar um novo esconderijo, que
talvez seja a residência oficial do Cardeal Eugênio Salles,
no Sumaré.

Pelo menos esta é uma das possibilidades que surgi-
ram ontem, na realização do 3o encontro do comitê que
leva seu nome. Até o dia 15. Míriam ficará no batalhão,
de onde só pode sair com escolta policiai. Mas num outro
encontro realizado ontem, o vigário-geral Dom Romeu
Bringente, representando o Cardeal Eugênio Salles, pro-
meteu que o caso será discutido na reunião de hoje dos
bispos e que uma solução será encontrada em 48 horas.

Depois que ficou claro ser Míriam Mesquita, a única
testemunha do seqüestro de Misaqüe e Jatobá, ela
começou a receber telefonemas ameaçadores e se refu-
giou num sítio em Minas Gerais. Isto aconteceu há dois
anos, mas com a descoberta do corpo da "loura de
Teresópolis" — o mesmo corpo que agora se supòe ser o
da mulher do jornalista Alexandre von Baumgarten —
Míriam teve que voltar áo Rio, pois pensaram que ela era
a morta. Desde então, Míriam mora no 12° BPM, de onde
só pode sair com escolta policial e, mesmo assim, conti-
nua a sofrer intimidações.

Foi formado o Comitê Míriam Mesquita, hoje com-
posto pelos deputados estaduais do PT, Lúcia Arruda e
Lizt Vieira; pelos deputados do PDT, Afonso Celso,
Carlos Fayal e Eduardo Chuahy; pela OAB; pela Liga de
Defesa dos Direitos Humanos; pelo SOS-Mulher; pelo
Conselho Nacional das Mulheres do Brasil; pelo jornal
Folha da Praia; pelo Centro Mulher Brasileira; por
Fernando Gabeira, Rose Marie Muraro e por Antônio
Carlos Biscaia, da Associação do Ministério Público,
entre outros.

Belo Horizonte com
nova enchente tem 1
morto e 441 sem casa

Belo Horizonte — As enchentes, que voltaram a
ocorrer no Centro desta Capital, na noite de anteontem,
com o transbordamento do ribeirão Arrudas e córregos
afluentes, mataram uma pessoa e desabrigaram 447,
informou ontem a Cedec — Coordenadoria Estadual deD"éíesã~CrviirSão" 87 os^mertõspélãschüvas em"Mnâs7'
desde 18 de agosto passado.

Embora os estragos tenham sido maiores em Belo
Horizonte, onde choveu 62,4 milímetros, foi em Florestal,
a cerca de 60 quilômetros, que o Serviço de Meteorologia
registrou o maior índice pluviométrico: 106,4 milímetros.
Nos últimos seis meses, 14 mil 479 pessoas ficaram
desabrigadas com os enchentes em Minas e, ontem, 5 mil
937 continuavam sem ter onde morar, segundo a Cedec.

São Francisco
Foram danificadas, no período, 1 mil 947 casas e 1 mil

365 ficaram destruídas. A Cedec registrou ainda 43
pontes danificadas, 59 destruídas e 10 prédios públicos,
incluindo escolas, foram danificados.

O Vale do Rio São Francisco, que transbordou ao
longo de toda a sua extensão, estava ontem com 1 mil
483 pessoas desabrigadas e 145 casas danificadas, além
de 519 inundadas. Em Itacarambi, onde 1 mil 200 pessoas
ficaram desabrigadas, 35 continuam sem casas. Em
Manga, dos 597 desabrigados, 591 já tinham retornado às
suas casas, mas em Januária, dos 1 mil 262,973 continua-
vam sem ter onde morar.

Além de arrastar Aparecido José Gonçalves, de 23
anos, solteiro, cujo corpo não foi localizado, as enchentes
que atingiram a região de Belo Horizonte, na noite de
terça-feira, danificaram duas e destruíram seis casas e
uma ponte, deixando o Centro da cidade enlameado.
Mas, como o Ribeiro Arrudas subiu apenas 30 centime-
tros acima do seu leito, náo causou maiores prejuízos ao
comércio.

Barreiras
São Paulo — Continua interrompido o tráfego ferro-

viário entre Campinas, interior de Sao Paulo, e Brasília,
devido à queda de barreiras nos trilhos, em Ituverava, na
região da Alta Mogiana do Estado. Oitenta homens da
Fepasa (ferrovias paulistas) trabalham na recuperação
do trecho interditado. A empresa já acumula um prejuízo
estimado em CrS 150 milhões.

A linha Campinas—Brasília possui dois trens de
passageiros e um de carga por dia. A queda de barreiras
ocorreu no último fim de semana, em conseqüência das
fortes chuvas que caem sobre o Estado, nos últimos dias.
No trecho interrompido, os trilhos ficaram cobertos com
terra e pedras. Os funcionários da Fepasa estão drenan-
do a água e limpando os trilhos, além de realizarem o
alargamento da linha, para evitar que novas quedas de
barreiras interditem o tráfego. A Fepasa prevê que, se o
tempo ajudar, o tráfego poderá ser reiniciado amanhã à
tarde.

Juiz seqüestra os bens do
contador ífue deu desfalque
de Cr$ 44 milhões na UBC

A diretoria da União Brasileira de Compositores
conseguiu ressarcir-se do desfalque de Cr$ 44 milhões
— entre 1977/80, na gestão do compositor Jair Amo-
rim — praticado pelo então Io contador da entidade,
José Ribamar Pereira. O Juiz Eduardo Mayr, no dia
10 de fevereiro, condenou-o a quatro anos de prisão e
determinou o seqüestro de seus bens.

Em virtude do desfalque, a UBC ficou impossibili-
tada de saldar suas dívidas e foi rompido o acordo de
reciprocidade com entidades internacionais, que en-
viavam ao Brasil os direitos autorais de brasileiros no
exterior, e a UBC, que pagava os dos estrangeiros no
Brasil. Na 24a Vara Cível, há uma ação contra o ex-
presidente Jair Amorim, mas seu advogado, Jair
Auler, disse ter provas da sua probidade e de sua
inocência.

Interdição

O presidente atual da UBC, César Costa Filho,
explicou que, durante a gestão de Jair Amorim, havia
boatos de desfalque, mas faltavam provas. O então
tesoureiro Roberto Martins apresentou queixa-crime
à Delegacia de Defraudações e foi instaurada ação
penal na 33a Vara Criminal contra José Ribamar
Pereira e Lilian da Glória Kilzer Amorim, filha de Jair
e companheira do contador.

O Juiz Eduardo Mayr considerou Lilian inocente,
mas condenou José Ribamar Pereira a quatro anos,
ao pagamento da multa de Cr$ 80 mil, ao pagamento
das custas, à interdição das profissões de advogado e
contador por oito anos e ao seqüestro de seus bens.
Devido aos seus antecedentes, não poderá recorrer da
sentença em liberdade.

Procurado ontem, em sua residência, parentes
informaram que ele está viajando e só voltará ao Rio
no dia 16. Ele tem 90 dias para se apresentar e, se não
for encontrado nesse periodo, será considerado revel
e sua sentença definitiva.

Perícia

Peritos do Instituto Carlos Éboli constataram
que os desfalques totalizaram Cr$ 44 milhões, os
quais, com juros e correção monetária, atualmente,
chegam a cerca de Cr$ 150 milhões. César Costa Filho
disse ter a certeza de que o desfalque foi maior e, em
conseqüência, a entidade deu prejuízos a cerca de 2
mil associados.

Os bens seqüestrados pelo juiz — todos em mãos
de terceiros — sáo: 11 imóveis, um dos quais no

. - mesmo-prédiOr-na-Urea, onde-o santor-RobeFtQ^arlás-
tem um apartamento; uma vaga de garagem no
Edifício Meneses Cortes; quatro carros; quatro telefo-
nes; cotas da Karem Metalúrgica Ltda; e ações da
Casa de Saúde Santa Luzia.

¦ Os advogados da UBC, Hélio Sabóia e Nilo Batis-
ta, explicaram que o Juiz Eduardo Mayr deixou a
incumbência ao Ministério Público de apreciar as
provas e, se assim entender, denunciar Jair Amorim e
seus filhos Jair Amorim Filho e Marcus Kilzer
Amorim.

CARLOS VALENÇA DE LEMOS.
(FUNC. APOSENTADO DO BANCO DO BRASIL)

MISSA DE 7o DIA

NAIR LÍRIO DE LEMOS
MISSA DE 30° DIA.

tDr. 
Carlos Alberto L. S. Lemos,

esposa e filho. Dr. Luiz Carlos de
Lemos e esposa, convidam pa-

rentes amigos de seus queridos e
amantíssimos pais, sogros, avô —
CARLOS E NAIR, para a missa que
mandam celebrar amanhã — Dia
04/03/83 às 10:30 hs, na Igreja Na
Sra Conceição e Bôa Morte.

AVISOS RELIGIOSOS

t

L

ARY MILESI
(MISSA DE ANO)

Maria Paula Cezar Milesi, fi-
lhos, genro, noras e netos
convidam para a Missa de 1o

Ano de Falecimento por alma do
seu querido ARY MILESI, a ser
celebrada Amanhã, dia 4, às -9
horas, na Igreja de São Sebastião
(Capuchinhos), à Rua Hadock Lo-
bon0 266—Tijuca. (P

MARIA DA GLORIA RODRIGUES
(GONA)

(MISSA DE 7° DIA)

t 

Sérgio Menge de Freitas, filhos, Livia de Alvim
Menge, agradecem as manifestações de pesar rece-
bidas por ocasião do falecinnento de sua querida
MARIA e convidam parentes e amigos para a Missa
de 7° dia que será celebrada amanhã, Sexta-Feira,

dia 04, às 10:00 horas, na Igreja de São Francisco de Paula,
no Largo de São Francisco. (P

MARTHA HELAAOLD

t 

Maria de Lourdes Helmold, Yeda Helmold
Macieira, Anselmo Macieira, Gélson Hei-
mold Macieira e Sra., Flávio Helmold Ma-
cieira (ausente), Luciano Helmold Maciei-

ra, nora, filha, genro e netos convidam parentes
e amigos para a Missa de 7o Dia em sufrágio de
sua alma, na Capela do Santuário das Almas, à
Rua Álvares de Azevedo, 237, Icaraí, Niterói no
dia 03 de março, 5a feira, às 10hs.

J

t
MARIA DAS DORES

YILLELA DE ANDRADE
(MIQUITA)

Seus sobrinhos, Jorge Villela de Andrade, esposa e
filhos, Luiza Villela de Andrade da Silva, esposo, filha
e genro, convidam para a Missa de 7o Dia a ser
celebrada no dia 04 de março, às 11:30 hs., na Igreja
N S. do Carmo (Rua Io de Março).

TURMA ALIPIO SERPA

t 

Aspirantes de 1 de Março de 1943 da
Escola Militar de Realengo farão ceie-
brar no próximo dia 4, sexta-feira, às
18,00 horas, na Igreja da Santa Cruz

dos Militares, Missa "In-Memorian" do
patrono e dos companheiros falecidos, pa-
ra a qual convidam parentes e amigos.

MOEMA VIANNA DE CARVALHO
MISSA DE 7o DIA

t 
Antônio Alves de Noronha Filho e família, Maria Cristina, Francisco de Sá
Júnior e família, Amélia Maria, Fernando José Pessoa de Queiroz e filhas,
Maria Helena de Carvalho Noronha, Ana Mana Noronha e filhos, José

Carvalho de Noronha e família, comunicam que farão celebrar Missa de 7o
Dia no dia 4 de março, sexta-feira, às 11 horas, na Igreja de Nossa Senhora
do Carmo da Antiga Sé (Antiga Catedral), na Rua 1o de Março, 3.
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No Rio
Tempo nublado a encoberto com pancadas de chuvas
esparsas. Temperatura estável no inicio ç declinando no
decorrer do período. Ventos de Noroeste a Sudoeste fracos
a moderados com rajadas-ocasionais. Máxima: 37.1 em
Bangu c minima: 234 no Alto da Boa Vista.
Chuvas — Precipitação em milímetros nas últimas 24 horas:
0.0; 'acumulada' este més: 0.0; normal mensal: 133.1;
acumulada este ano: 78.4; normal anual: 1075.8.
O Sol — Nascerá às 05h49mln e o ocaso será às 18hl9min.
O Mar — No Rio de Janeiro: Preamar: 04h40min/1.2m e
!7h07min/!.2m. Baixamar: Ilh0°min/0.5rn. Em Angra dus
Reis: Preamar: 0Jh42min/l.2m c I6h()6min/I.3m. Baixa-
mar: Uh20mln/0.4m, Em Cabo Frio: Preamar-
(Uh.Mmin/l.lm e I7h02min/1. lm. Baixamar:
Ilh22miní0.4nl e 23h51min/0.4m.
O Salvamar informa oue o mur está agitado — banho

proibido — com águas a 25" correndo de Sul para Leste.

A Lua

Frente fria, no litoral do Rio de Janeiro, perde
intensidade. Uma nova (rente Iria no Uruguai e Norte da
Argentina avança para Nordeste, seguida de massa polar de
fraca intensidade.

$ I sn
Cheia ' Minguante

-éí?
Nova
14/3

Crescente
21/3

Nos Estados
Amazonas: Nub. a pte. nub. pncs. isol no SW. Temp:
estável. 34.2 e 26.5. Roraima-Amapá: Nub. a pie. nub.
Temp: estável. 35.5 e 24.3. Acre-Rondônia: Nub. a pte.
nub. c/ pncs e irov. isoladas. Temp: estável. .12 e 23.2. Pará:
Nuh. pte. nub. pncs. de chvs. no NE e SE. Ternp: estável.
33 e 23. Maranhão: Pte nub. no litoral. Nub. a pte. nub. cí
pncs esp. no int. do Est. Temp: estável. 32.1 e 25.3. Piauí:
Pte. nub. nub. a pte. nub. c/ pncs isol. no SW. Temp:
estável. 31.7 e 22.6. Ceraá-Rlo Gde. Norte: Pte. nublado.
Temp: estável. 30.2 e 23.3. Paraíba-Pernambuco: Nub. a
pte. nublado. Temp: estável. 30.7 e 23.1. Alasous-Serulpe:
Pie. nublado. Temp: estável 31.4 c 23.4. Bahia: Pte. nub.
nub. a pte. nub. d pncs de chvs. no Oeste c Sul. Temp:
estável. 32 e 24.6. Mato Grosso: Nub. c/ pncs esp. e trov.
isol. Temp: estável. 35.3 c 24.8. M. Grosso Sul: Nub. c/ pncs
de chvs e trov. isol. Temp: estável. 30.7 e 23.3. Golas:
RnuUia-KK: Nub. cl pncs esp. e trov. isol. Temp: estável.
30.2 e 20. Minas Gerais: Nub. suj a pncs de chvs e trov. esp.
Temp. estável. 30.6 e 18.8. Espirito St": Nub. chvs ocas a
partir do Sul do Estado. Temp: estável. 32 e 24.6. Sáo
Paulo: Nub, a ene c/chvs esp e trov isol. Temp: estável. 27.2
e 20.4. Paraná: Nub c/pncs de chvs esp e trov isol. Temp;
estável. 23.4 e 17.4. Sla. Catarina: Nub pass a instável
c/chuvas. Temp: estável. 26.7 c 19.4. Rio GO. Sul: Nub pass
a instável c/chuvns no ceniro-norte do Estado. Temp:
estável. 26 e 17.4.

ANÁLISE DA CARTA SINÓTICA DO INSTITUTO NA-
CIONAL DE METEOROLOGIA — Frente fria localizada"TtT1mffirTê-iita'-o'v-£stjd-;«-de-Sáo-P2Ute-i-Ri^dí-Jap,í!ro,-

Linfiasde instabilidade no interior de M.S.. Sul de Goiás, e.
Oeste do Pnraná com atividade moderada. Nova frente fria
localizada a SW do Rio previsões elaboradas com o auxilio
dr fotos do satélite recebidas pela eslaçáo receptora do
Inemct.

No Mundo
Aberdeen. 05, chuva; Amsterdã, 04, nublado; Ancara, 02,
neve; Atenas, 14, nublado; Auckiand, 17, nublado; Beimte,
t7, nublado; Berlim, 01, névoa; Bonn, 06, nublado; Bruxe-
Ias, 08, nublado; Buenos Aires, 14, claro; Cairo, 21, claro;
Casablanca, 20, claro; Copenhague, 03, nublado; Dacar, 26,
claro; Dubllm, 11, chuva; Estocolmo, -01, claro; Genebra,
-05, claro; Helsinque. -05, dato; Lima, 25. nublado,
Lisboa, 16, claro; Londres, 06, chuva; Madri, 27, claro;
Manllha, 27. claro; Miami, 19, claro; .Montreal. -03, nubla-
do; Moscou, 03, neve; Nalrobl, 25, claro; Nassau, 20,
nublado; Nice, 13, claro; Nova Dell, 24. claro; Nova Iorque,
09. nublado; Oslo, 00, claro: Paris, 06. nublado; Pequim,
08. nublado; Pretória, 27, nublado; Riyad, 21, claro: Roma,
16, claro; Seul, 02, chuva: Sófla, 02. nublado; Sfctntl, 24.
claro: Tóquio, 07, chuva; Varsóvia, 00, nublado; Viena, 03,
chuva; Washington, 13, nublado.
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DORA PALATNIK
Sua família comunica a descoberta da
Matzeiva a realizar-se Domingo, dia 06
de Março, às 9 horas, no Cemitério
Israelita de Vila Rosaly (antigo).

PEDRO JORGE DE MELO E SILVA

tlvo, 

Maria Zélia, Maria Teresa, convidam parentes,
amigos, procuradores e todos os que lutam pela
Justiça, para a Missa que será celebrada hoje no
Mosteiro de São Bento, Rua Dom Gerardo, às 11.30
h por ocasião da passagem do 1o ano de seu

falecimento.

PROCURADOR DA REPÚBLICA

PEDRO JORGE DE MELLO
E SILVA

(UM ANO)

tOs 
PROCURADORES DA REPÚBLICA NO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO, ao verem completar um ano de
saudade de seu digno colega, morto no cumprimento do

dever, convidam os membros do Ministério Público, Magistra-
tura, Procuradorias, Advogados e amigos para a Missa que
será celebrada hoje, dia 3 de março, às 11.00 horas, no
Mosteiro de São Bento.

DESEMBARGADOR
CRISTIN0

CASTELO BRANCO
(MISSA DE SÉTIMO DIA)

tDulcila 

Castelo Branco, Florisa e Waldir Gonçalves, Alita e Domingos Fortes
Castello Branco, Isis Castelo Branco, Hélio e Delsa Castelo Branco, Carlos e
Elvia Castello Branco, Amélia Castelo Branco, Adelina Castelo Branco, Lucidio
e Lina Amarante Castello Branco, Maria Dulce e Waiter Fortes Castello

Branco, viúva, filhos, genros e noras do Desembargador CRISTINO CASTELO
BRANCO, e mais seus netos e bisnetos agradecem as manifestações de pesar por
seu falecimento e convidam demais parentes e amigos para a missa de Sétimo Dia
a ser rezada hoje, às 10,30 horas, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa
Morte, na Rua do Rosário Esquina de Avenida Rio Branco, como saudosa
homenagem ao querido morto. (P

J »¦«'

STELLA CLARISSE
LASRY SITNOVETER

—TEINHA—
(DESCOBERTA DA MATZEIVA)

Mario Sitnoveter e filhos convidam parentes e amigos para a Descoberta
da Matzeiva de sua querida esposa e mãe, domingo, dia 6, às 9 30hs, no
Cemitério Comunal Israelita no Caju. Favor não enviar flores
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Salário sobe 42,7% e aluguel aumenta 93,7% em abril
O presidente do IBGE, Jessé Montei- aos seguintes aumentos de preços: arroz ^. _O presidente do IBGE, Jessé Montei

lo, anunciou ontem, em Brasilia, que o
índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor — INPC — de fevereiro deverá ficar
em 6,7% e o acumulado no semestre,
que servirá de base aos reajustes sala-
riais de abril, subirá para 42,1%. O rea-
juste dos aluguéis em abril será de
93,77c

Segundo sua estimativa, o INPC de
fevereiro cairá em relação ao do mès de
janeiro (10,85%) que registrou a maior
variação desde que o índice começou a
ser calculado em maio de 79. O acumu-
lado no semestre subirá, no entanto, de
41,8% para 42,7%, confirmando a ten-
dència de alta. No semestre julho/de-
zembro o INPC foi de 36,29%.

Em janeiro, quando o INPC bateu
seu recorde histórico, 60% da variação
foi atribuída pelos técnicos do IBGE

aos seguintes aumentos de preços: arroz
polido, que registrou aumento médio de
25% no mès; feijões, que apresentaram
altadevido ao término da oferta dos
estoques da CFP (no Rio o feijão preto
aumentou 20%); leite pasteurizado, cujo
aumento de novembro ainda teve reper-
cussão de 5%; carnes, que sofreram au-
mento de 10%; frangos, com aumentos
em torno de 15%, entre outros ali-
mentos.

Contribuíram também fortemente os
aumentos de preços dos combustíveis,
dos serviços públicos e líos transportes.
a alta dos produtos de vestuário e lar-
macèutico, assim como os reajustes dos
fretes rodoviários.

Se a previsão de Jessé Montello se
confirmar em relação a fevereiro, o
INPC açumulado-ne-ano passará para
104,1%.

Tabela de Reajustes
QUEM GANHA REAJUSTE ADICIONAL
De 1 a 3 s.m.
(Cr$ 23.568,00 42,7% —
Cr$ 70.704,00) (100% INPC)
De 3 a 7 s.m.
(Cr$ 70.704,01 40,56% Cr$ 1.509,53
Cr§ 164.976,00) (95% INPC)
De 7 a 15 s.m.
(Cr$ 164.976,01 34,16% Cr$ 12.076,24
Cr$ 353.520,00) (80% INPC)
De 15 a 20 s.m.
(Cr$ 353.520,01 21,35% Cr$ 57.362,15
CrS 471.360,01) (50% INPC)
Acima de 20 s.m.
(CrS mais de Cr$ 157.997,51
Cr$ 471.360,01

Economista teme que INPC
ajude a concentrar a renda

O presidente do IERJ (Instituto de
Economistas do Rio de Janeiro), Antô-
nio de Barros Castro, alertou ontem que
a tentativa de manipulação do INPC
(índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor, base para o cálculo dos reajustes
salariais) torna-se especialmente grave
quando se considera a já "desastrosa
distribuição de renda no Brasil".

Segundo Castro, o Governo está ten-
tando conciliar duas metas incompati-
veis: a redução da inflação e, ao mesmo
tempo, a retirada dos subsídios do pe-
tróleo, do trigo e outras subvenções."Procurou-se, então, o elo mais fraco na
cadeia e fazer com que alguém amortize
o choque da maxidesvalorização",
afirmou.

Antônio de Barros Castro foi um dos
técnicos do IBGE — os outros sáo o ex-
diretor-técnico Marco Antônio de Souza
Aguiar e seu assessor Armando Castro
— que se demitiram semana passada de
seus cargos por nào aceitarem que os
métodos estatísticos de cálculo do
INPC fossem modificados. Os três técni-
cos foram ontem homenageados com
uma reunião de solidariedade na sede
do IERJ, da qual participaram repre-
sentantes de associações de economis-
tas, geógrafos, sociólogos, estatísticos e

profissionais de processamento de
dados.

Para o presidente da Associação dos
Profissionais de Processamento de Da-
dos, Ezequiel Dias, "é fundamental que
se democratizem os indicadores econò-
micos. Nâo interessa apenas saber os
números, mas conhecer e discutir a sua
metodologia". Também o presidente da
Associaçáo dos Sociólogos do Rio de
Janeiro, Jair Sá, protestou contra a ten-
tativa de manipulação do INPC e afir-
mou: "Nós, sociólogos, dependemos di-
retamente dos dados fornecidos pelo
IBGE e precisamos confiar neles."

A nota conjunta elaborada por todas
as instituições representadas na reu-
nião afirma que "é um direito elementar
dos cidadãos dispor de informações so-
bre todas as dimensões da realidade
econômica e social do país. Cabe ao
Estado produzir tais informações atra-
vés de instituição pública socialmente
reconhecida e respeitada pela qualida-
de e rigor de seus procedimentos e inde-
pendência frente aos ocupantes do po-
der. Constitui, portanto, ato lesivo aos
interesses da sociedade qualquer tenta-
tiva de sonegação ou manipulação dos
resultados obtidos".

I

Açougue promove a carne
[com o prêmio da costela

Porto Alegre — Nestes tempos de
crise nada melhor do que a oportunida-

: de de ganhar 10 quilos de costela. E o
que oferece o Supermercado de Carnes

. e Derivados Sáo Jorge, desta capital,
aos fregueses que comprarem no mini-
mo um quilo de carne: eles ganham uma
cautela que corre no final do més com a'. extração da loteria e dá ao primeiroprêmio 10 quilos de costela e cinco

: quilos para o segundo.

Se o freguês nâo gostar de costela,
j não há problema. Adão Almeida, dono
i do açougue, se dispõe a reverter o valor
I referente ao prêmio em abatimentos
( nas compras diárias de carnes. A pro-

moção, segundo ele, tem o objetivo de
. estimular o consumo de carne e, ao
; mesmo tempo, premiar seus fregueses.
if *

; Presidente também do Sindicato dos
I Retalhistas, Adão Almeida decidiu re-
jj petir a experiência que realizou em 1972

no seu açougue como forma de "promo-

| ver a carne". Há oito anos instalado na
j esquina da Avenida Ipiranga com Getú-
5 lio Vargas, ele vende uma média de 250

kg de carnes por dia e, com a promoção,
acredita que o movimento aumentará.

Pão econômico

A partir de agora as donas-de-casa
gaúchas que quiserem driblar o aumen-
to do preço do pão (passou de Cr$ 98
para Cr$ 120 o meio quilo) basta que
telefonem para o número 21.09.65, nesta
Capital, e terão receitas práticas e bara-
tas de pão caseiro fornecidas por uma
nutricionista da Coordenadoria de De-
fesa do Consumidor (Codecon), órgão da
Secretaria de Agricultura.

Além de receitas mais tradicionais à
base de farinha de milho ou trigo, ela
também orientará sobre a fabricação de
pães de queijo, batata, soja e mandioca.
A nutricionista Luzia Barros revelou
que sempre aconselha a dona-de-casa
"a usar produtos mais baratos para a
fabricação do pão: ao invés de farinha
de trigo, sugiro que usem farinha de
milho ou mandioca".

Controle do preço do óleo
pode criar um monopólio

São Paulo — Um rígido controle de
preços de óleos de milho poderá ter
como conseqüência a concentração do
mercado praticamente nas mãos de
uma única indústria — a Refinação de
Milho Brasil, filial da Corn Products,
dos Estados Unidos. Isto porque os for-
necedores de óleo de milho bruto para
outras refinarias acharão mais vantajo-
so exportar do que atender ao mercado
interno. As prejudicadas, no caso, serão
empresas como J. B. Duarte, Sanbra e
Minasa, entre outras.

A conclusão é do diretor da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Alimen-
tos e da própria Refinação de Milho
Brasil, Jacques Rochat. Por deter cerca
de 60% a 70% do mercado de óleos de
milho e por dispor de abastecimento
próprio de óleo bruto, sua empresa será' 
uma das poucas a nào sofrer com o
controle de preços. Outros alimentos
sob ameaça de congelamento de preços
também poderão ter problemas seme-
lhantes, disse Rochat.

E o caso da margarina, produto com-
| posto em até 60 â base de óleo de
' milho bruto. "Acontece que o óleo bruto
: tem variação de preço de acordo com as

Preço do passaporte passa
a Cr$ 11 mil após 8 anos

cotações do mercado internacional. A
indústria não tem poder de controle de
preço em 70% do processo de fabricação
do produto", segundo Rochat.

Ele considera provável uma pressão
exportadora em função do tabelamento
ou controle de preços de alimentos no
mercado interno. A conseqüência se-
riam distúrbios de abastecimento e até
a falta de muitos produtos. "Em dois
anos de liberdade de preços, náo vi
nenhuma perturbação no mercado". O
tabelamento de preços, segundo Jac-
quês Rochat, tem duas desvantagens:

— O melhor produto terá o mesmo
preço do produto inferior. A conseqüèn-
cia será um desestímulo à qualidade.
Em segundo lugar, o controle de preços
atingirá empresas, em situação diferen-
te, contribuindo para a cartelização de
alguns setores".

Ao admitir que a cartelização pode-
ria ocorrer com sua própria empresa —
a Refinação de Milho Brasil — fez uma
ressalva: "Para nós, é preferível que
haja concorrência". O mercado de óleos
de milho atinge apenas 5<ã do mercado
total, e já está cedendo para o óleo de
girassol.

Açúcar refinado terá
reajuste superior a 30%
e carta já custa Cr$ 30

Brasília — O quilo do açúcar refinado para o
consumidor deverá aumentar entre 307c e 38%, previu
ontem o Ministro da Indústria e do Comércio, Camilo

-Penav-Nesse-c-asOi-o-preço-atual-de- Gr$-119--poderia—
subir para até Cr$ 164, no caso do percentual maior. A
data da entrada em vigor do novo reajuste (há cinco
meses que o açúcar está com seu preço inalterado)
deverá ser fixada pelo Conselho Interministerial de
Preços — CIP, mas geralmente não é superior a 15 dias
após as correções liberadas para a remuneração do
açúcar, álcool e cana-de-açúcar paga ao produtor.

Açúcar, álcool e cana
Os aumentos nos preços do açúcar, álcool hidrata-

do e álcool anidro (23,5%) e da cana-de-açúcar (23%)
para o produtor vigorarão com efeito retroativo a Io de
março. O aumento concedido é inferior ao solicitado
pelos produtores, de cerca de 45%, e da própria propôs-
ta do IAA — Instituto do Açúcar e do Álcool.

Com esse aumento, o preço da saca de açúcar, na
região Norte-Nordeste, passa de Cr$ 3 mil 575,23 para
CrS 4 mil 415,41 e, na região Centro-Sul, de 2 mil 518,89
para Cr$ 3 mil 110,83.

De acordo com a tabela divulgada ontem pelo
Ministério da Indústria e do Comércio, o preço da
tonelada de cana, na região Norte-Nordeste, passa de
Cr$ 4 mil 545,01 para Cr$ 5 mil 590,36 e, na região
Centro-Sul, sobe de Cr$ 3 mil 184,45 para Cr$ 3 mil
916,88. O álcool hidratado (litro) teve seus preços
reajustados da seguinte maneira: região Norte-
Nordeste, de Cr$ 93,13 para Cr$ 114,93, e, na região
Centro-Sul, de Cr$ 87,77 para Cr$ 108,93.

Por sua vez, o litro do álcool anidro, utilizado na
mistura carburante, na região Norte e Nordeste passou
de Cr$ 98,26 para Cr$ 121,29 e, na região Centro-Sul, de
Cr$ 92,72 para Cr$ 114,45. Os preços do álcool anidro e
do álcool hidratado, para o consumidor, serão defini-
dos pelo Conselho Nacional do Petróleo nos próximos
dias.

Críticas
Em Recife, o fechamento de dez usinas e conse-

qüèncias sociais "imprevisíveis" são os efeitos imedia-
tos que os presidentes dos dois maiores sindicatos
patronais do setor alcool-açucareiro de Pernambuco —
da indústria do açúcar e q dos cultivadores — previram
ontem diante do índice de reajuste para os dois produ-
tos anunciado pelo Ministério do Planejamento:

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar,
Gilson Machado Filho, enviou ontem um telegrama ao
Ministro Delfim Neto para informâ-lo de que os indus-
triais do setor nào podem responsabilizar-se pela esta-
bilidade social da região. Ele explicou que, segundo
levantamento de custos efetuado pelo sindicato, o
reajuste deveria ser de 45%. O IAA — Instituto do
Açúcar e do Álcool pleiteou 30% mas o Ministério do
Planejamento concedeu apenas 23,5%

A título de comprovação da exigüidade do reajuste
concedido, o Sindicato da Indústria do Açúcar de
Pernambuco apresentou uma relação de índices on-
ciais de outubro de 1982 a março deste ano, meses em
que são promovidos os reajustes nos preços do setor.
Segundo esse estudo, a variação nos índices do Gover-
no foi a seguinte: inflação: 36,2%; dólar: 84,1%; ORTN:
37,3%; INPC: 33,8%; Energia elétrica: 43,7%

Além dos problemas inerentes à atividade em
Pernambuco (topografia acientada, infertilidade do
solo, ineficiente combate às pragas), o Sr Gilson Ma-
chado Filho explicou que 70% da produção de cana no
Estado são baseados em pequenos fornecedores sem
capacidade financeira para resistir a reajustes aquém
da elevação dos custos. Em todo o Nordeste, a ativida-
de proporciona 400 mil empregos diretos.

Entram em vigor também hoje os novos preços dos
serviços postais, reajustados pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT) em 25%. Uma carta
simples, com peso de 10 gramas, passa de Cr$ 24 para
Cr$ 30; um telegrama com dez palavras custa agora
Cr$ 174; uma carta registrada de 10 gramas, Cr$ 250, e
uma carta com "aviso de recebimento" (AR), Cr$ 265 e
CrS 530.

Segundo o presidente da ECT, Adwaldo Botto, o
reajuste ficou 13,8% inferior ao índice previsto inicial-
mente — 38,8% e 13,8% abaixo do INPC acumulado no
semestre setembro-fevereiro, que foi de 41,87c.

No caso do custo do telegrama, são computados,
além do seu valor, mais 23% do Fundo Nacional de
Telecomunicações (FNT). Os dois valores relativos às
cartas com "AR" referem-se ao caso de nào declaração
de valor do seu conteúdo (preço menor) e à declaração
do valor (preço maior).

Reação
Adwaldo Botto disse que está "apostando numa

reação positiva dos usuários, em termos de aumento
da demanda dos serviços, para que as tarifas, em vigor
a partir de hoje, possam sustentar as necessidades
operacionais da empresa, pelo maior prazo possível".
Explicou que só um aumento de 5% a 10% na demanda
dos serviços da empresa permitirá a ela garantir a
absorção "da substancial elevação de seus custos
básicos", como transportes, sujeitos aos preços dos
derivados de petróleo.

Mas ele está otimista. Acha que essa meta poderá
ser alcançada, em decorrência dos baixos preços dos
serviços oferecidos pela empresa. Além dos custos de
seus serviços, a ECT está com uma folha de salários
quase integralmente com base no índice total do INPC,
em cada semestre.

Brasilia — O passaporte comum, que
era expedido no Brasil ao preço de CrS
120. passou a custar, a partir de ontem, o
equivalente ao Maior Valor de Referèn-
cia (MVR). CrS 11 mil 225. o que repre-
senta um aumento de 9.354%. A portaria
reajustando o valor do passaporte foi
assinada pelos Ministros da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel, e das Relações Exte-
riores, Saraiva Guerreiro.

Segundo o secretário-geral do Mlnis-
tério da Justiça, Arthur Pereira de Casti-
lho, o custo de confecção do passaporte
é da ordem de CrS 1 mil. No Brasil, a
Divisão de Policia Marítima, Aérea e de
Fronteira (DPMAF), do Departamento
de Policia Federal, expede anualmente
uma média de 300 mil passaportes, o
que. ao preço atual, representará uma
receita de mais de Cr$ 3 bilhões para a
União.

Como o preço do passaporte foi fixa-
do, agora, com base no Maior Valor de
Referência, ele será reajustado, automa-
ticamente, sempre que o índice for corri-
gido. De acordo com a portaria ministe-
rial, a concessão de novo passaporte por
extravio do anterior — a validade é de
seis anos — somente será feita mediante
o pagamento de Cr$ 22 mil 450, o equiva-
lente a dois valores de referência.

Outras taxas
O secretário-geral do Ministério lem-

brou que o último reajuste do passapor-
te foi fixado em 1975 e que os Cr$ 120
cobrados pela sua emissão não cobriam
nem mesmo as despesas de confecção do
documento. A partir de agora, o passa-
porte emitido no exterior pelas embai-
xadas ou consulados brasileiros será co-
brado em "cruzeiro-ouro", que eqüivale

a 1 dólar norte-americano. O preço do
passaporte comum, no exterior, está li-
xado em 20 cruzelros-ouro.

A portaria, assinada conjuntamente
pelo Ministro Ibrahim Abi-Ackel e Sarai-
va Guerreiro, estabelece ainda os valo-
res a serem cobrados pelos demais do-
cumentos necessários às viagens ao ex-
terior. tanto para brasileiros, como para
os estrangeiros que venham ao pais.
Assim, o visto de entrada, expedido pe-
las embaixadas do Brasil no exterior,
custa 20 cruzeiros-ouro; a concessão de
novo documento de viagem para estran-
geiro, por extravio do anterior, 40 cruzei-
ros-ouro; inclusão de menores em passa-
porte comum, 0,8 do MVR; inclusão de
páginas suplementares em passaportes
comuns, 0,2 do MVR; e concessão de
visto de saida, 0,4 do MVR.

O preço de um passaporte em 1975
representava 22,5% do salário mínimo
da época — CrS 532,83. Com o reajuste
autorizado ontem, para CrS 11 mil 225
passa a representar 47,6% do salário
mínimo — Cr$ 23 rriil 568.

Há oito anos atrás com o valor do
passaporte era possível adquirir 80 litros
de gasolina, que custava na época Cr$
1,50. Hoje, apenas é possível adquirir 67
litros com os Cr$ 11 mil 226. Na ocasião,
o dólar era vendido a Cr$ 7,62 e portanto
se podia comprar quase 16 dólares com
CrS 120.

Naquela época um pãozinho de 50
gramas custava CrS 0,20, o que permiti-
ria adquirir um total de 600 pàes. Com o
aumento para Cr$ 11 mil 225 pode-se
comprar hoje 1 mil 122 pães. Em 75, era
possível comprar com o preço de um
passaporte 10 quilos de feijão-preto, que
custava Cr$ 1,20 o quilo.

Construtora Mendes Júnior SA JSatosca

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO — C.G.C.: 17.162.082/0001-73

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que a partir de 17.03.83, iniciaremos a

distribuição de ações bonificadas, conforme deliberação da AGE de 31.12.82.
1

2 -
2.1.

2.2.

23.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

BONIFICAÇÃO
90% sobre o capital de CrS 15.999.349.574,25 elevando-o para CrS
30.398.764.191,50, mediante a emissão de 5.862.828.195 ações ordinárias e
1.289.822.203 ações preferenciais, ao portador ou nominativas, a serem distribui-
das entre os senhores acionistas, gratuitamente, e que seráo emitidas a partir do
número 3.764.552.842.
INSTRUÇÕES GERAIS
Para o exercicio desse direito, e substituição dos certificados, os acionistas

deverão apresentar o cartão CIC (P. FÍSICA) e DOC. IDENTIDADE; cartão CGC (P.
JURÍDICA).
As frações advindas dessa bonificação serão pagas em dinheiro, no ato do
recebimento das novas cautelas.
Os acionistas possuidores de ações ao portador deverão preencher formulário

próprio, fornecido nos locais de atendimento, onde relacionarão os certificados em
seu poder, entregando-os contra recibo que será fornecido no ato.
O acionista detentor de ação nominativa receberá pelo correio o documento

"AVISO AOS ACIONISTAS" contendo a posição acionária atualizada.
Dos eventuais procuradores, solicitamos a apresentação do documento legal de

mandato, segundo modelo padronizado fornecido pelo Banco Itaú S/A, nos locais
de atendimento.
O "ESTADO DOS DIREITOS" dos novos certificados conterão no quadro as

indicações DIV. 012, BON. 009; SUB 001 e serão considerados "ex-direitos", não
fazendo, portanto, juz aos dividendos a serem distribuidos relativos ao exercício de
1982.
Ficam suspensas as transferências, conversões, desdobramentos, agrupamentos

e atualizações de direitos atrasados no período de 02.03.83 a 16.03.83.
LOCAIS DE ATENDIMENTO
Os acionistas serão atendidos de 2a a 6Meira. no horário das 10 às 16 30hs, nas
agências do Banco Itaú S/A.

Belo Horizonte, 02 de Março de 1983

ALBERTO LABORNE VALLE MENDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE (P

15 PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO SA

CGC MF N° 33 000 167/0O0I-01

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação

O Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A.— PETROBRÀSconvocaos
Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária,
no dia 11 de março de 1983, às 14 horas e 30 minutos, no Auditório dò Edificio-Sede da
Companhia, na Avenida República do Chile n." 65.1o andar, na cidade do Riode Janeiro,
a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
_ Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer do Conselho

Fiscal, relativos ao exercicio de 1982.
II — Destinação do lucro liquido do exercicio ehomologaçãodopagamentoantecipa-

do de dividendos.
III — Eleição dos 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, na

conformidade do artigo 20, parágrafo único, da Lei n° 2.004, de 3 de outubro de
1953, e dos artigos 67 e 68 do Estatuto da PETROBRÁS.
Fixação da remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal.
Fixação da remuneração dos Administradores.
Correção da expressão monetária do capital social e capitalização de parte da re-
serva constituída para esse Mm, no montante de CrJ 313.606.061.652,24, nos ler-
mos do art. 167 da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aumentando o capital
social de Cr$ 320.776.356.684,00 para CrS 634.382.418.336.24, sem modificação
do número de ações emitidas, alterando-se, então, o valor nominal da ação de
CrS 8,50 para CrS 16,81.

IV
V

VI

I
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aumentodocapital social deCrS634.382.418 336,24 paraCr$679 291.108.272,00,

V

por incorporação de parte de reservas e lucros acumulados, no montante de
CrS 44 908.689.935,76, elevando-se o valor nominal da ação de CrS 16,81 para
CrS 18,00.

II — Desdobramento das ações representativas do Capital Social, com a emissão de
uma ação da mesma espécie e lorma para cada ação possuída com a simultânea
redução do valor nominal de CrS 18,00 para CrS 9,00 e, consequentemente, alte-
rando-se o artigo 5? do Estatuto da Sociedade.

O Acionista que desejar representar-se nas referidas Assembléias deverá depositar a
respectiva procuração, com poderes especiais, na Divisão de Titulos e Valores da
PETROBRÁS, no andar térreo do Ed:'icio-Sede, ate às 17 horas do dia 9 de março de
1983.

As pessoas |uridicas de direito publico inlerno poderão, de acordo com o § 2o do art.
17 do Estatuto da PETROBRÁS, credenciar representantes, mediante comunicação ofi-
ciai á Companhia.

Rio de Janeiro. 25 de fevereiro de 1983
PAULO VIEIRA BELOTTI.

no exercício da Presidência
do Conseino de Administração
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White Martins vai
pagar Cr$ 0,10 de
dividendo por ação

O Conselho de Administração da White
Martins decidiu ontem convocar assem-
bléia-geral dos acionistas, a ser realizada na
primeira quinzena de abril, para decidir so-
bre a distribuição de um dividendo de Cr$
0,10 por ação, relativo ao segundo semestre
de 1982. A empresa pretende também redu-
zir o valor nominal das ações, a ser elevado
para Cr$ 2,50, de forma a permitir a distribui-
ção uma e meia ação nova para cada uma
possuída anteriormente.

Isso provocou uma alta expressiva das
ações da White Martins negociadas no pre-
gáo da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro:
subiram em média 17,28%, passando de Cr$
3,24 para Cr$ 3,80. Foram transacionados43
milhões 254 mil títulos.

fftttfVUÍ S. A. DISTRIBUIDORA
de Títulos e iàiores Mobiliários-

Rua do Passeio, SB • 14.° andar
Tel.: (081) 868-7474 - Blo de Janeiro

EMPRESAS
e Softscience — No Micro-
Festival de Informática do
Anhembi, São Paulo, até domi-
noo, a Softscience Sistemas
Computacionais apresenta
uma séris de programas do-
mestiços, pessoais, científicos
e comerciais para microcom-
putadores, todos em Portu-
guês e podendo ser encomen-
dados por correio ou telefone.

Angra 6 — A Telbra (Stan-
dard Electrica) vai realizar no
dia 18, no Rio, convenção para
apresentação de sua linha de
equipamentos quando lançará
oficialmente o Angra 6, um KS
eletrônico de avançada tecno-
logia.

Kita Cola — O novo refrige-
rante da Brahma vai disputar

a fatia mais expressiva do mer-
cado, com 40r;; o sabor guará-
ná tem 26'A o laranja, 13%; o
limão. 12%;'e outros 97c.
e Serviços de Viagens — Estào
participando da Exposição de
Serviços de Viagens para Ho-
mens de Negócios, dos dias 8 a
10 no US Trade Center, em São
Paulo, os Hotéis Meridien dos
Estados Unidos (Nova Ioroue,
Boston e Houston).
e Artis — Mais uma empresa
paulista acaba de comprar um
gefador de ar quente elétrico
da Artis Equipamentos Eletro-
térmicos Ltda. Trata-se do
Grupo Babcock BSHTJnion
Carbide, que usará a máquina
para secagem de adubo a uma
temperatura de 600 graus C.

Produtos Químicos — As
empresas brasileiras poderão
tomar conhecimento de uma
vasta gama de produtos chine-
ses na I Feira Chinesa de Pro-
dutos Químicos e Farmacéuti-
cos. a realizar-se de 21 a 30
deste mès, no Centro Cultural
Rebouças, São Paulo.

Novo diretor — Marcelo Bra-
sil é o novo diretor de marke-
ting da Pólo Indústria e Co-
mércio — uma associação en-
tre a Cia. Souza Cruz e a Hércu-
les Inc — em substituição a
Miguel Pascual. que retorna à
matriz da Hercules, em Dela-
ware. EUA. A Pólo produz fil-
mes plásticos de polipropileno
bi-orientado em Varoinha.
Minas.

ÍNDICEoi 03-83

LETRA DE CAMBIO MESBLA
? BDM PAPEL.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Bolsa no
fechamento

desvaloriza 0,7%
A realização de muitas vendas para realiza-

ção de lucros, obtidos com as altas das duas
ultimas semanas, provocou uma baixa de 0,7%
da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro no
encerramento do pregão. Na média, porém,
registrou alta de 2,1%, com IBV — índice Geral
de Lucratividade atingindo 7 mil 358 pontos.

O mercado de opções continua muito ner-
voso, com oscilações acentuadas durante o
pregão. A maioria dos participantes não fica
com a mesma posição por mais de um dia,
realizando day-trades (compra e venda por um
dia de um mesmo título, por um mesmo investi-
dor, para um vencimento idêntico) constantes,
basicamente com ações da Petrobrás e do Ban-
co do Brasil. No total foram movimentados Cr$
2 bilhõe_s 915 milhões. A maior alta do dia foi
White Martins ÜFTtT28%T -¦

Titula

Cotações (OS)
Quant

(mil) Abert Fech Máx

% i/ Ind de
M4d do Luctot

Min MédDiaantNo ano Titulo

Cotações (Cr$)
Quant

(mil) Abert Fech Máx

% s/ ind de
M*d do lucrat

MèdDiaant No ano

B Nacional pn
B. Nordesteon
B Nordeste pp
Bcnerj on
Banerj pp
Banespa pp
Belgo Mineiro op
Bozano, Simonsen pp
Bradesco os
Bradesco ps ,
Bradesco Inv ps

•1.00 <l.00 4.00 E« 1)6.28
7.95 7,95 7,95 -0,63 130.33
9,80 9,80 9.90 Esl 128,10
0,95 0,86 0,93 2.11 101.C9
1,10 1,01 1,03 - 4.63 88.79
2,90 2,80 2,82 2.17 144,62
4,60 4,40 4,57 1,56 165,58

14 27 00 27,00 27,00 27,00 27,00 -3,57 141,96
3 3,40 3,40 3.40 3,40 3,40-1,45 149,12

939 3,40 3,40 3,40 3,'40 3,40-0.59 152,47
17 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 Est 140,87

1.288
19

134
62

I 781
5.886
4.855

4,00
7.95
9,80
0,95
1.10
2,80
4,40

4.00
7,95
9,80
0,86
1,01
2.80
4,55

Brahmaop
Brahma pp
Brasiljulaop
Brosiljutapa
Café Brasília pp

20
4.066
3.554

15.300
50

7,00
7,05
0,86
0,87
1,49

Cataguases Leop pa 2.37o 1,25
Cemig pp
Cosigua ps
DocosSanIOSOp
Ectsopp
Eletrobrás pb
Ferro Brasileiro pp
Ferro Ligas pp
Fertisul op
Fertisul pa
Fertisul pb
Finarei
FisetReflorest ci

6 730
3.500

50
123

30
24

440
6.658
2.230
I 798
3 000

52

0,
1,60
4,90
3,49
3,50
1,60
0,75
0,60
0.70
0.60
0,56
0,90

7,00
6,90
0,85
0,87
1.49
1,28
0.85
1,60
4,80
3.50
3.50
1,60
0,80
0,60
0,68
0,60
0,56
0,90

7,00
7.05
0,86
0,87
1,49
1,28
0,8B
1,60
4,90
3,50
3,50
1,60
0.80
0.60
0,70
0,60
0,56
0,90

7.00
6,90
0,85
0,87
1,49
1.25
0,85
1,60
4,80
3,49
3,50
1,60
0,75

7,00
6.96 -
0,85
0,87
1.49
1,26
0,86
1,60
4,82
3,49
3,50
1,60
0,78

0,60 0,60
0,65 0,68
0,60 0,60
0.56 0,56
0,90 0,90

Titulos

Colações (CrS)
Quant

(mil) Abert Fech Máx Min

% lf Ind de
Méd da Lucra)

MédDiaantNo ano

Aconorte po 135 2,45 2.45 2,45 2,45 2,45 — 153,13
Alpargatas os 10 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 _ 127,07

. Anhagucràop 500 3,10 3,06 3,10 3,06 3,08 — 186,67
B Amoroniaon 200 2,35 2,35 2.35 2,30 2.35 0,86 134.29
B Bamerindus Brasil os 12 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 —169.05
B Brasiloo 2 e32 16,70 15,80 16,70 15,80 16,10 1,07 180,09
B.Brosilpp 7.985 17,20 16.75 17,30 16,70 17,02 0,95 180,87
B. Esl. Ceara pp 100 0.95 0,95 0,95 0,95 0,95 — 95,00
B Nacional on 31 4.00 4,00 4,00 4,00 4.00 Esl 116,28

-JEoatBinsüJSE.  _225 32
Gerdaupp :------
Grazziottnpp
Imcosul pp
Light os
Lobrns pp
Mannesmann op
Mannesmann pp
Morcovanon
Marcovonop
Morcavan pn
Marcovan pp
Mendes Jr. pp
Mesbla pp

225 32,01 32.01 32,01 32,01 32,01
suo-
300
450

20
9

14 773
5.643
3.460
2.364
4.158
1 546

-3-.3Q„3_7.Q_.3..70 12a_
1,35 1.35 1,35 l"35

ESI 123.67
0,71 118,17

ftl 142.62
0,67 270,91
0.79 157,50
2,27 132,31

EST 1 14.29
1,43 195.93

205,29
EST 112.54

63.24

80,00
-2,86 106,25

EST 125,00
1,82 140,00

- 10,00 183,67
102,27
119.74

Pet Ipiranga op
Pet, Ipiranga pp
Petrobráson
fe-trobrós pp
Rtograndensepp
Sadio Joacabo pp
Samitri ap
5ouzaCruzop
T Janer pp
Telerj oe
Telerj on
Telerj pe
Telerj pn
Unibancoon
Unibanco bn
Unibancoon
Unibanco po
Unibanco pb
Uni par po
Uni par pb
Vale Rio Doce op
Vale Rio Doce pp
WhüeMo'-tnsop

15
860

2.602
42,023

184
300

20
I 14
950
218
108

22
52
14
18

313
120
151
58

200
6.533

43.254

3,30
4.10
8,00

13,10
2,45
2,10
2,90

30.00
0,90
0.82
0.82
4,25
4.25
2.26
2.13
2,10
2,25
2.27

13,21
13.21
12,00
16,00
4,00

3,30 3,30
4,00 4,10
8.05 8.10

13.20 13,30
2.45 2,45
2,10 2,10
2,90 2,90

20,30 20,30
0,90 0,90
0,80 0.82
0.83 0,83
4.25 4,25
4,35 4,35
2.26 2,26
2,13 2,13
2.06 2,10
2,25 2,25
2.27 2.27

13,50 13.50
13,21 13,21
12.00 12,00
15,00 16,00

3,80 4.30

3,30 3,30
4,00 4,07
8.00 8,01

12.85 13.16
2,45 2,45
2,10 2.10
2,90 2.90

20,00 20,1 7
0,90 0,90
0,80
0,82
4,25
4,25
2,26
2.13
2,06
2.25
2.27

0,82
0,83
4,25
4,33
2.26
2.13
2.09
2,25
2.27

13,21 13, .1
13,21 13,21
12,00 12,00
14,80 15,33

3,60 3,80

-2,94 235,71
-2,40 239,41

0.13 170,79
3,95 206,27

Est 104.26
123,53

-0.34 123,40
0,80 183.36

Est 90,00
2,47 126,15
2,47 150,91

Est 130.77
1,64 153,00

20,21 186,78
13,30 186,84
12,37 181,74

2,74 175,78
18,85 187,60

_ 164.71
1,62 165,13

104.35
-4,96 136,88
17,28 212,29

Mercado futuro

1,35
2,10 2,10 2.10 2,10 2,10
1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

20 4,20 4,20 4,20 4,20
20 2,40 2.40 2.20 2,32

1 95 1,95 2,10 1.95 2,01
5,31 5,31 5,31 5,31 5,31

31 5,31 5,31 5,31 5,31
5,31 5,31 5,31 5,31 5,31
2.55 5.31 5.31 2.55 5,07
4 95 4.95 4,95 4.95 4.95

00 3,20 3,20 3,00 3,15
Moinr<oFÍuminenseop669 14,20 15,00 15.00 14,20 14.45
PauiistaFço luzop 100 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Títulos
B Brasil pp
Banespa pp
Monnesmann op
Petrobrás pp *
White Martins op

Venc.
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr

Ult.
17,80

3,10
2,57

14,30
4,00

MM. Quant. (mil)
18,07 1.400
3,10 200
2.56 2.700

14.30 6.300
4,03 8.040

5.232
2.230

EST 1 16,67
EST 172,64

105,00
6.91 I57.B2
4,15 150.00

133,78
5,00 175
3,14 230,00
8,33 130,00

Opções de Compra
Títulos

B Brasil
B Bras.l
B Brasil
B Brasil
Pet'obros
Petrobrás
Pelrobras

Tipo

pp
pp

Preç
Exur

15,00
16.00
17,00
18.00
10,00
12,00
13,00

Quant. Prêmios
(mil)

24 700
2.100

1 8 600
800J
100

292 000
131.400

Ult
3.80
3.25
2.55
2,10
4.15
3,05
2,50

Méd.
4.04
3,35
3.05
2,42
4,15
3.19
2.58

Valor
(Cri 1000)

100014
7.043

56 775
1 940

415
933.576
339.798

N° de
Neg.

63
11
58

311
207

INPC — Novembro: 4,18%, 6 meses: 37,6^ (reajusta os
salários em janeiroí: 12 meses: 94,48r'r. dezembro; 6.43^. 6
meses: 36,61 i reajusta os salários em fevereiro); 12 meses:
97.871. janeiro; 10.851. 6 meses: 41.801 (reajusta os
saiãrios em março); 12 meses: 103.951.
Aluguel residencial — (desde janeiro os reajustes anuais
dos aluguéis são iguais a 901 do INPC de dois meses
anteriores ao do vencimento do contrato); janeiro:
85,031, fevereiro: 88,081; março: 93,561. O aluguel não
residencial tem reajuste igual a correção monetária em 12
meses.
Salário mínimo — Cr$ 23.568,00.
Inflação (IGP) — Novembro; 51 (2.185,2); no ano: 82,21;
12 meses; 95,31; dezembro; 6.11 (2.319,4); no ano: 99,71;
janeiro: 91 (2.520.2): 12 meses, 104;91.
ICC — (índice de Construção Civil) — Novembro; 4.11
(2 63.6); no ano: 103,21; 12 meses; 109.51; dezembro: 2,41
(2.112.6); no ano: 1081; janeiro 3,91 (2.194,3); 12 meses:
108.11.
ICV — (índice do Custo de Vida) — Novembro; 4.71
(1 53 81- no ano: 87,31; 12 meses: 96,4ri; dezembro; 7.8r'<
(2.105,5): no ano: 101.81; janeiro: 91 (2.294.2); 12 meses;
105,21.
Correção monetária — Janeiro: 6,51; 12 meses: 100,211;
fevereiro: 6,01; no ano: 12,891; 12 meses: 102,111; março:
6 71- no ano: 20,451; 12 meses; 105.391.
ORTN — Janeiro: Cr$ 2.910,93; fevereiro: Cr$ 3.085,59;
março; CrS 3.292,32.
UPC — Io jan'31 mar — 821; CrS 1.453.96; no trimestre;
17 311 12 meses 96:881; Io abr/Jun —82; CrS 1.683,14; no
trimestre; 15,76%; no ano: 35,81,12 meses; 91.731; Io jul
30 set — 82- CrS 1.976,41; no trimestre; 17,41; no ano:
59 51; 12 meses: 89.01 Io out/ 30 dez —82; CrS 2.398,55; no
trimestre: 21,361; 12 meses: 100,211 (reajusta as presta-
çòes do SFH em Io janeiro).
Correção cambial —No ano: 53,8161; 12 meses: 175.3361
Dólar — Compra: CrS 386.71: venda; CrS 388.64 (a partir
de 02/03). com 251 de IOF CrS 485,80.
Dólar paralelo — Compra: Cr$ 630
venda: CrS 650. A procura aumentou causada pelas
incertezas no setor externo, em relação à economia brasi-
leira.
Ouro — Cioci (tel.: 541-2249): compra: CrS 8.860,00; venda:
CrS 9.380,00
Goldmine (tel.: 224-1970): compra: CrS 8.800,00; venda:
Cr$ 9 500,00; Ourinvest: (tel.: (011) 283-0388): compra: CrS
9 000 00- venda: Cr$ 9.595,00; Safra: (teL 216-3355): com-
pra: Cr$ 9.100,00; venda: Cr$ 9.750,00 (preços por um
grama de ouro para lingotes de mil gramas)
Prime rate — Entre 10% e 10,5%
Taxa overnight — (médias SDP): No dia: 11,11; semana
anterior: 7,891; mês anterior: 7%
Libor — 9 1/16
MVR (Maior Valor de Referência) — CrS 11.225,00
UFERJ (Unidade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro) —
CrS 6.800,00 (para cálculos de pagamentos de taxas.
tributos e multas estaduais).

MERCADO
EXTERNO

Cotações futuras nos bolsos de Mercado-
rias de Ctveago. Nova Iorque e londres.
onlemi

Contratos

Ui, Fech Oscilação Aberto»

AÇÚCAR (NI)

Mo, 6.38 +0,20 35 080

Ju, 6 67 -0,20 17639
Sei 6,97 +0.12 2.984
Cr 7 22 +0.14 18.073
Jan 7>5 +0.10 2
Mor 8.22 + 0.12 3 119
112 mit libros cor-uate, ce^-s de U5$'iibfo

oeso

ALGODÃO (NI)

Mor 72.00 +0.70 664
Moi 71,48 -0,36 13 940

Jul 70.90 +0.20 7.077
Out 68.80 + 0,40 863
De; 68.55 * 0.48 11 55?
Mor 69.75 + 0.50 561
50 mil libras contraio, centi de US$'l*bra

CAFE (NI)

Mor
Mor
Jul
Set
Deu
Mar

1.757
1.794
1.829
1.843
1.858
1 900

10 r mé'ficas'coi

84
11.510
5557
2.464
2543

276
rroto; U5$'> métrico

.12
-5
-20
.20

COBRE (NI)

Mor
Abr
Moi
Jul
Set
De;

76 50
76.85
77,60
79,00
80,30
61,85

1.50
1,30
1,30
1.25
1.30
1,25

3 090
14

54 652
27 937
10/12

9 397

25 mil libras/contrato, cents de USJ/libra
peso

FARELO DE SOJA (Chicago)

Mar
Moi
Jul
Ago
Sei
Out

168,90
174.20
177,60

179,50
181,00

182,00

0.60
1,50
1,30
1.30
1.20
1,00

3.162
19.880
10716
3.403
3 083
1.396

100 i/controio, US$'t

MILHO (Chicago)

SERVIÇO FINANCEIRO

Cotação de ORTN cai
em dia de poucos negócios

Mor 277 3/4 +3 3/4 11.871
Moi 287 3/4 +3 3/4 59.131
Jul 293 1/2 +3 1/2 42.555
Sei 289 3/4 +3 1(2 7.460
De- 288 1/2 +3 3/4 26.971
Mor 298 1/4 +4 4.481
5 mil bu seriei.'contrato; centes de USS-bu-
•hei

ÓLEO DE SOJA (Chicago)

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

1 São Paulo — O pregão de ontem fechou
com o indice Bovespa alcançando 48 mil 609,
novo recorde, superando em 0,8% a marca
anterior. O mercado fechou em alta, movimen-
tando 1 bilhão 368 milhões 593 mil 509 títulos
no valor de Cr$ 3 bilhões 914 milhões 132 mil
38,30.

A ação de melhor desempenho foi Petro-
brás pp c/27, responsável por 17,3% do mercado
à vista, com alta de 3,5%. Seguiram como as
mais vendidas: Paranapanema pp, Alpargatas
pn, Petrobrás on e Bardella pp.

As maiores altas foram obtidas por: White
Martins op, Anderson Clayton op div e Uniban-
co on. Maiores baixas: Manah pn, Artex pp e
Telesp oe.

As negociações a termo movimentaram, em
43 negócios, Cr$ 88,6 milhões, todas as opera-
ções com vencimento em 30 dias.

Aber. Min. Méd. M6« Fech. Osc. Oucr.t.
(mil)

Aber. Min. Mod. Máx. Fech. Osc. Quant.
(mil)

Títulos Min. Méd. Máx. Fech. Oic. Quant.
(mil)

Cofap pp
Com e Ind SP on
Com e Ind SP po
Confnb pp
Const Beter pp
Cônsul pp
Copene pn
Copene on
Copene pp
Corbetta pp
Cosiguo on
Cru-teiro Sul pp
Dist Ipirong pp
Doe Imbituba op
Duralex pp
Ecíso pp
Econômico pn
Eletr Caiua on
Eliziario pn
Engesa op
Engesa pp
Ericsson op
Est Ceara pp
Estrelo pp
Eucatex pp
F Cotaguoses pn
Fnv pp

4.10
3,51
1,50
3.60
3.03

18,50
2,80
4,15
3.20
0:70
1,35
1,20
3.50
4,70
3,15
3,00
4,00
0,75
0,70
3,00
3,05
7,30
0,85
1.85
3.75
1.01
2.90

4,00
3,51
1,50
3,55
3,02

18,50
2,80
4,15
3,05
0.60
1,35
1,20
3,50
4,70
3,00
3,00
4,00
0.75
0.70
3.00
3.00
7,30
0.85
1,85
3.70
1,01
2.90

l pp

op

Acesita op
Aços Vill op
Aços Vill pp
Adubos Cra pp
Alpargatas on
Alpargatas pn
Ama/onia on
And Clayton op
Anhanguero op
Antarct Nord on
Antorct Nord pn
Antorct Nord pn
Antardic MG on
AntorctiC MG pn
Artex pp
Arthur longe op
Auxiliar pn
Bamerind Adm on
Bamerind Br on
Bandeir Inv pp
Bandeirantes pp
Banespa on
Banespa pn
Banespa pp
Bardella pp
Belgo Minei'
Besc pp
Bradesco on
Bradesco pn
Bradesco Fm on
Bradesco Fin pn
Bradesco Inv on
Bradesco Inv pn
Brahma pp
Brasil on
Brasil pp
Brasi met op
Brasmotor op
Brasmotor pp
Buettner pn
C Fabrini op
C Fabrini pp
Caf Brasilia pp
Casa Anglo op
Caso Anglo pp
Casa J Silvo pp
Cbv Inds Mec po
Celm op
Cemig pp
Cerv Polar on
Cesp po
Cevai pn
Cha peco pp
Ga Hering pp
Cea pp
Cim Aratu op
Cm Caue pp
Cim Itau on
Cim Itau pp
Cmopar op
Cobrasma oo
Cobmsmo pp

0,70 0,70
0,30 0,30
0.38 0,38
0,50 0,50

23.10 23.10
20.40 20,40
2,30 2.30
4.55
3,50

15,00
14.00
13.00
2,80
3,50
3.98
0,85
0,90
7,90
7,05
2,05
1,21
2.50
2.60
2,76
5,80
4.50
1,10
3,45
3.40
5.00
5.00
3.55
3.61
7.00

16.60
17.10

1,40
14,20
8,35
0,95
1,00
1,39
1.40

25,80
22,00
7,80
7.55
6.00
0.85
7.10
1,05
1.45
4,50
7,05
1,42
1,00
2,00
4,U
7,00
1,00
0,45
0,52

4,55
3.50

15,00
14.00
13,00
2.80
3,50
3,90
0.85
0,90
7.90
7,05
2.05
1,20
2,50
2,60
2,75
5,80
4,50
1,10
3,45
3.40
5,00
5,00
3,55
3,61
6.90

16.00
16,80

1,40
14,20
8,30
0,95
1,00
1.35
1.35

25.80
22,00
7,80
7,55
5,50
0,85
7.00
1,03
1,45
4,50
7,00
1.35
1,00
2.90
4.1 I
7.00
1.00
0.45
0,51

0,70
0,35
0.39
0,50

23,43
20.62

2,30
5,16
3.50

15.00
14.00
13,42
2.80
3,50
3,92
0.85
0,90
7,90
7,05
2,09
1.24
2,50
2,60
2.78
5.99
4,54
1,10
3,45
3,40
5.00
5.00
3.55
3.63
6,97

16,33
16,91

1.40
14.20
8,35
0,95
1,00
1.38
1.37

25.80
22,00
7.80
7.55
5,88
0.85
7,10
1,05
1,45
4,50
7,01
1.40
1,00
2,91
4,11
7,00
1.00
0.45
0.52

0,70
0.35
0,40
0,50

23,52
20,80

2,30
5.40
3,50

15.00
14,00
13,50
2,80
3,50
3,98
0,65
0.90
7.90
7,05
2,10
1,25
2.50
2.60
2,85
6,10
4,55
1,10
3.45
3,40
5.00
5,00
3.55
3,70
7,00

16.60
17,10

1,40
14,20

8.41
0.95
1.00
1.39
1,40

25,80
22.00

0,70 — 45
0.35 + 16.6 529
0 40 + 5,2 39.999

_ 80
+ 2,1
+ 2.0
-2,1
10,8

0,50
23,51
20,40

2,30
5.00
3.50 +34,0

15.00 —
14,00 +9.0
rt.50
2.80
3.50
3,90 -8,2
0.85
0,90
7.90
7,05
2,10
1,25
2,50
2,60
2,80
6.10
4.54

643
3 623

116
8.133

25
3

440
13

I
I

+ 5,3
+ 6,6
+ 2,4
+ 3,3

+ 1,1
+ 1,4
+ 7,0
+ 0,8

t-03
-1,1

7.80
7,60
6.00
0.85
7,10
1,05
1,45
4,50
7.05
1.45
1,00
2,00
4.11
7.00
1,00
0,45
0,52

1,10 +10,0
3,45
3,40
5,00
5,00
3,55
3,64
6,90

16,25
16,80

1.40
14,20
8,40
0,95
1.00
1,35
1,35

25,80
22.00
7,80
7.60
5.50
0.B5
7,00
1,03
1,45
4,50
7,05
1,40
1,00
1.90
4,1 I
7,00
1,00
0,45
0.51

2 000
5

1.223
100

21
683

6.525
130
84

4.303
9.500

333
444

1.192
7.871

9
10

213
512

1 361
395

1.172
500

1.210
5584

198
103
235

3,5 10 270
284
174

1.200
422
200
500
738

1.348
6 650

60
1.315
15.772

33
756
122

1.380
I

.38

+ 0,6
-8,3

1.9

-5.0

Fab C Renat
Farol Pn
Ferbasa pp
Ferro Ligas pp
Fertisul op
Fertisul ppa
Fertisul pp
Ford Brasil op
For|a Taurus pp
Francês Bras on
Fngobras pp
Fund Tupy pp
Grazziatin pp
Grazíiotin pp
lguac.u Café pp
Ind Villares op
Ind Villares pp
Invesplan pn
Haubaneo on
Itaubanco pn
Itousa on
Itausa pn
Kolil Sehbe pp
Korsten pp
lacto op
light on
loias Renner ppb
Luxma pp
Madef pn
AAognesita op
Magnesito pp
Manah pn
Manasa op
Manasa pp
Mangels Indi pp
Mannesmann op
Marcopolo pp
Mec Pesada pp
Mendes Jr pp
Merc S Paulo on
Merc S Poulo pn
Mesbla pp
Met Barbara op
Metal Leve pp
Moinho Flum op
Moinho Som op
Muller pp
Muilitextil pp
Nacional on
Nocionol pn
Nakata pp
Nordon Met op
Noroeste on
Noroeste pn
Noroeste pp
Olvebro pp
Orion op
Paranapanema op
Paranapanema pp
Paul F Iuí ap
Perdigão pn
Perdiso pn
Pérsico pn
Pet Ipiranga op

2,05 2,05
1,85 1.77
2,30 2.30
0.75 0.75
0.58 0.58
0.75 0,74
0,58 0,58

40.00 40,00
1,80 1,80

17.00 17,00
2,50 2,47
0.85 0,85
1,30 1,30
1.25 1,25
7,00 7,00
0,50 0,50
0,45 0.44

I 70 1.70
3.58 3,58
3,00 2.99

17,00 17,00
16,00 16.00
3,50 3,50
7,00 7,00
2,66 2,66
1,50 1.50
3,35 3,35
0,40 0,40
0,70 0.70
1,80 1,80
2,00 2,00
1.00 0.90
0.75 0.75
0.80 0.80
3,60 3,60
2,25 2,25
0,95 0,95
1.30 1,21
4.95 4,90
4.90 4,90
4,00 4,00
3,10 3,10
1,80 1,80

10.36 10,30
14.50 14.30
5,20 5,15
0,37 0,37
0,48 0,48

4,01
3,51
1,50
3,56
3,03

18,50
2,83
4,15
3.13
0,62
1,35
1,24
3,50
4,70
3,08
3,00
4,00
0,75
0,70
3.00
3,05
7,30
0,85
1.88
3,78
1.01
2,90

2,09
1,85
2.30
0.80
0.58
0,74
0.58

40,00
1,80

17.00
2.49
0.90
1,35
1,28
7,00
0,50
0,45
1.72
3,58
3.00

17.00
16,00
3,50
7,00
2.66
1.50
3,35
0.40
0.70
1.80
2,00
0,94
0,75
0,80
3.60
2,25
0,95
1.28
4.97
4,93
4,00
3,12
1.80

10.34
14,35
5,19
0.37
0.48

4 II)
3.51
1,50
3,60
3,03

18,50
2,85
4,15
3,20
0,70
1,35
1.25
3,50
4,70
3,15
3,00
4,00
0,75
0,70
3.00
3.05
7,30
0,85
1,90
3,82
1,01
2,90

2.11
1.95
2.30
0,84
0.58
0,75
0,58

40,00
1,81

17,00
2,50
0.90
1.35
1,35
7,00
0.50
0,45
1,72
3.58
3.00

17,00
16,00

3,51
7,00
2,66
1,50
3,35
0,40
0,70
1.80
2.05
1,00
0,75
0.80
3,60
2,25
0,95
1,30
5,10
5,00
4,00
3.15
1,80

10,40
14,50
5,20
0.37
0,48

4,00
3.51
1.50
3,60
3.02

18,50
2,85
4,15
3,10
0.60
1,35
1,25 —
3,50
4.70 + 80.7
3.10 1,5
3.00 +29,8

+ 0,6
+ 1.6
+ 9,6

-1,5
-25,0

-9,5

12

4.00
4.00
4.00
4.80
7.01
4,15
4.00
1.40
1,00
7,50
5,00
0.60
1.50
0.80
0,65
3.13

4,00
4.00
4.00
4,80
7,01
4,15
4.00
1.35
1.00
7,50
4.80
0.60
1,50
0.80
0,65
3.13

4.00
4,00
4,00
4,97
7,01
4,15
4,10
1,46
1.00
7.50
4.95
0.60
1.50
0.80
0.65
3,13

4,00
4,00
4,00
5,00
7,01
4,15
4,25
1.50
1.00
7,50
5.05
0,60
1,50
0,80
0,65
3,13

4.00
0.75
0.70
3.00
3.05
7,30
0.85
1,90 +2.7
3.82 +3,82
1,01 —
2,90 -2.3

2,10
1.77
2.30
0.80
0,58
0,74
0.58

40.00 i
1,81

17.00
2,47
0.90
1,31
1,35
7,00 I
0.50
0,45
1,72
3.58
3,00

17,00
16.00

3,51
7,00
2,66 -
1.50
3,35
0,40
0.70
1,80
2,00
0,90
0,75
0,80
3,60
2.25
0.95
1.30
5,10
5,00
4.00
3,15
1.80

10,40
14,30
5.20
0.37
0,48
4,00
4,00
4.00
5.00 -
7.01 ^
4.15
4.25 +
1.45 +
1.00
7,50
5,05
0,60 +
1,50
0.80
0,65
3,13 +

775
5
8

7.060
80

13
60

6.891
120
422

3300
635
500

6.135
100
58
85
180
25

1.880

4
9.894
4,590

75
1.100

+ 5,0 5.395.
-4,3 8.022
i 2.2 220
+ 6,6 20.417

137
I 000.

349
14.2 100

+ 6,4 480
13

- 1.2 1.020
+ 5,8 5 403
+ 0,7 10.371
+ 8.0 7.931

-12,9 274
- 500

-- 6.816
+ 1.1 1.025

53
9.901

+ 1,1 85
1.478

+ 3,2 1.200
+ 6,0 470

1-33.0 100
320

3.451
I 000
100

-2,7 1B
3.115

-14,2 5.000
+ 7,1 500

255
+ 1,4 10

1
-5.0 2,000
-7,1 21.420
¦• 3,0 5 468
+ 2.0 581

. 14
+ 5,0 2.040

100
+ 0,9 2.601
+ 0.7 411

_ 1.878
600

+ 6,6 800

Pet Ipiranga pp
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Peve on
Pir Brasilia pp
Pirelli op
Pirelli pp
Premesa pp
Prometal pp
Real on
Real pn
Real Cia Inv on
Real Ca Inv pn
Reul Cia Inv pp
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons on
Real de Inv on
Real de Inv pn
Reol de Inv pp
Real Pari pn
Reol Part pn
Real Port on
Sadia Avicol pp
Sadia Concor pp
Sadia Joacab pp
Sano pp
Sansuy pp
Savena Bco pn
Schlosser pp
Semp op
Sharp pp
Sid Aconorte ppa
Std Guaira pp
Sid Riogrand pp
Sifco Brasil pp
Solorrico pp
Souza Cuz op
Springer Adm pp
Sta Olímpia pp
Sudameris on
Sudameris pn
Suzano ppa
T Janer pp
Teka pp
Tel B Campo on
Tel B Campo pn
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Tibras oe
Transbrasil on
Transbrasil pn
Transbrasil pp
Transporana pn
Unibanco pna
Unibanco pnb
Unibanco on
Unibanco ppa
Unibanco ppb
Unipar ppa
Unipar ppb
Vale R Doce pp
Vale R Doce pp
Varig pp
Vidr Smarina op
Votec pp
Vulcabros pp
Whit Martins op
Zanini pp

4,10
8,00
8,50

13,20
3.20
1,25
3,40
3.00
0,38
0.75
3.60
3,60
6,50
6,60

18,00
6,60
6,60
6,60
8,19
6,65
7,50
7,60

15,61
5,01
5,01
4,95
2.50
2,95
2.25
3,11
0,70
3.00
2,20
1.10
4,50
2.30
1.40
2,50
4.40
0.40

4,10
7,90
8,50

12,90
3,20
1.20
3,25
3,00
0.38
0,75
3,60
3.60
6.50
6,60

18,00
6,60
6.60
6.60
8.19
6.65
7,50
7.51

15.49
5,01
5,01
4,95
2,50
2,77
2,25
3.10
0,70
3.00
2,10
1,09
4.40
2,25
1,40
2,50
4,40
0,40

20,50 20,43
2,60 2,60
0,65
1.66
1,35
4.60
0,90
2,75
2.05
3,20
3,10
2,60
6,70
6,53

0,65
1,66
1.35
4,55
0.90
2.74
2.05
3,20
2.77
2.60
6.60
6.52

50.00 50,00
1,00 1,00
1,00
1,15
0,50
2,05
2.01
2.10
2,25
2,25

13,50
14,00
16,00
13,50

1.65
13,00
0,40
3.70
3.79
1,40

1,00
1,10
0.50
2.05
2,01
2,10
2,25
2,25

13,50
14,00
15.00
13.50

1,65
12,90
0,40
3,70
3,70
1,35

4,10
7,97
8.50

13,09
3.20
1.25
3.33
3,10
0.3B
0.75
3.60
3,60
6.50
6.60

18,43
6,60
6.60
6,60
8,19
6.65
7.50
7.60

15.53
5.01
5,01
4,95
2,50
2,86
2.28
3,11
0.70
3.00
2.11
1.09
4,43
2,26
1.49
2.50
4,40
0,40

20,67
2.60
0.65
1,66
1.35
4,57
0,90
2.75
2,05
3,20
2,80
2,79
6,69
6,53

50,00
1.00
1,00
1,14
0,56
2,12
2,13
2,32
2,33
2,32

13,50
14,00
15,20
13,50

1.65
12,93
0,41
3,77
3,80
1.38

4.10
8,.'0
8,1'i

13,3.)
2.2.1
1,25
3,40
3,10
0,38
0,75
3,60
3,61
6.50
6,60
19.00
6.60
6.60
6.60
8,19
6,65
7.50
7.60

15.61
5,01
5,01
4,95
2,50
2,95
2.30
3.11
0.70
3.00
2,20
1.10
4.50
2,30
1,50
2,50
4,40
0.40

21,00
2,60
0,70
1,70
1,35
4,60
0,90
2,76
2,05
3,20
3,10
2,80
6,70
6,56

50,00
1,00
1,00
1.15
0.60
2,16
2,14
2.40
2,35
2,35

13,50
14,00
16,00
13.50
1,69

13.00
0,42
3.80
3.85
1,40

4,10
7,95 +
8,50 +

13.30 +
3,20
1,25
3.30 -
3,10 +
0.38
0.75 -
3.60
3,60 -
6,50
6,60 -

19,00 +
6,60
6.60
6.60
8,19
6,65
7.50
7,51

15,55 +
5,01 -
5,01 -
4.95
2,50 -
2,85 -
2,30 t-
3.10
0.70 -
3.00
2,10 -

. 1,10
4,40
2,25
1,50
2,50
4,40
0,40

20,80
2.60
0.70
1.66
1,35
4,60
0.90
2,75 +
2,05
3,20
2.77
2.75
6,60
6.52

50.00
1.00
1,00
1,10
0.56
2,16
2,14
2.40
2,35
2.35

150
0,6 8.307
6.2 I
3,5 24.040

9
1,615

2,9 2 913
3.3 5.534

115
11,9 2 465

484
996

6
8

1 176
29

70
308
98
252
171

1.766
149
396
199
100

5840
350
691
60
60

4880

O mercado aberto esteve muito fraco ontem, com""
poucas negociações. Apesar da desvalorização do cruzei-
ro, as ORTNs com cláusula de correção cambial, mais 8%
de juros ao ano, tiveram uma queda de 20 pontos percen-
tuais. -"O que houve foi uma realização de lucro (venda de
títulos cujas cotações subiram muito) de algumas insti-
tuiçóes financeiras. Elas aproveitaram a alta para vender
porque nào querem correr maior risco por não saberem o
que pode acontecer daqui para frente", declarou um
operador de uma distribuidora de médio porte.

As ORTNs com vencimento em novembro de 87, com
cláusula de correção cambial, foram cotadas a 104,3% e
104,4% do valor nominal (Cr$ 3.292,32) para compra e
venda, respectivamente. Os títulos com vencimento em
agosto de 85, também com cláusula cambial, foram
cotados a 100,45% e 100,55% do valor nominal para
compra e venda.

A taxa de financiamento do Banco Central para as
carteiras de títulos das instuições financeiras foi de 11%
ao mès, e as taxas entre as instituições variaram de 11% a
11,16% ao mès para LTNs e ORTNs.

Segundo a ANDIMA, o volume de negócios com LTNs
somou Cr$ 351 bilhões 683 milhões, e com ORTNs Cr$ 3
trilhões 955 bilhões 602,3 milhões.

Mor 16,77 +0,21 3.973
Moi 17.17 +0,21 26.452
Jul 17.53 +0,22 II 176
Ago 17,68 +0,22 2.364
Sei 17,80 +0,19 1.785
©oi <?^"3 '-9.X7 _SZA
60 mlt libras/contrato,* cents US$/llbra

SOJA (Chicago)

ftor 568 +6 3/4 5 365
Ma', 584 1/2 +6 1/2 36 677

Jul 597 1/4 +6 3'4 23 787

Ago 502 1<2 1-7 1,2 I 665
Sei 604 -6 1610

Nov 615 I'2 +6 12 068
5 mil buíheifcontrotoi cents de USi/bushel

TRIGO (Chicogo)

Mor 312 1/2 +3/4 2 404
Ma, 325 3/4 +1/2 15.605
Jul 336 1/4 9.805
Sei 346 1/2 +3/4 922
Dez 363 1/2 +3/4 1.395
Mor 376 1/4 +3/4 327
5 mil bushel/cantrato,* cents de USS/bushel

Londrti — Llbra/t métrica
Mil Abertura fechamento

Ouro

•8,3 114
•2,2 330
-4.2 1864

+ 7,1 1.904
, 2,0 15

2000
330

+ 4.0 2.210
30

+ 7,6 462
* 3,7 1.825

200
+ 1,0 610

200
H0,0 4.200

2
-0,6 2
-7,6 457

+ 5,3 259
+ 1,5 455
+ 0,3 156

Londres, Rio d* Janeiro o Sâo
Paulo — O preço do ouro à vista
subiu ontem em todos os merca-
dos. Em Londres, onde foi cotado a
428,5 dólares o onça Iroy (31,103
g), a alta se deveu à procura dos
países produtores de petróleo O
ouro Cioci teve alta de Cr$ 570 por
grama, o Goldrnine de Cr$ 600, o
Ourinvest CrS 646, e o Safra CrS
950

Interbancário
O mercado interbancário de

câmbio para contratos prontos foi
oferecido, com volume fraco de
negócios realizados com taxas en-
Ire CrS 387,00 e CrS 387,29, para
cheques e telegramas. O bancário
futuro também foi oferecido, ecom
volume fraco de negócios feitos
com taxas de CrS 388,64 mats
3,7% e 4,2% ao mès, para contra-
tos de 30 e 180 dias

AÇÚCAR

Taxas de Câmbio

-4,3
+ 1,8
+ 2,8
+ 6.4
+ 9,0
+ 4.4
+ 4,4

13,50 +12,0
14,00 +7,6
5.15

13,50
1,65

12,90
0,42
!.B0

-5,3
-3,5

-0,7
+ 5,0
+ 2,7

3,80 +18,7
1,38 +2,2

19
12

3.800
660
490
335*
202

2 780
761
000
200
166
100

9.426
1 245

590
2025
I 833

650

Moedas
D6lor
Dólar australiano
Libro
Coroa dinamarquesa
Coioa norueguesa
Coroa sueco
Dólar canadense
Escudo
Florim
Franco belga
franco francês
Franco suíça
Iene japonês
Lira italiana
Marco
Peseta s
Xelim
As taxas ocimo fororr

Compra
386,71
365,43
579.95
44,444
53,741
51.446
313.71
4,0914
143,10
8,0190
55,779
187,06
1,6180

0,27364
158,11
2,9247
22,504

adas onter

Venda
388,64
371.40
589,68
45,249
54.721
52.383
319,00
4.2020
145,47
8,1652
56.718
190,26
1,6455

0.27824
160.75
2,9728
22,893

em cruzeiros,

Rapais*
387,29
365.98
5B0.B2
44,510
53.822
51.523
314,18
4,0976
143,32
8,031 I
55,863
187,34
1.6204

0,27405
158,34
2,9291
22.538

pelo Banco

Cobertura
388,26
371,03
589,11
45,205
54,668
52,332
318,69
4,1979
145.32
8,1572
56,663
190,07
1.6438

0.27796
160.60
2,9699
22,871

Central, às

Londres — librai/métrico
Mo. 111,50 IH.40
Ago 119.25 119,20
Out 125,50 125.40
De- 131.25 131.00
Mar 140,40 140,30
Mo, 145.00 '42.00

CACAU

Mor 1287 1286
Ma, 1304 1.303
Jul 1318 1.316
Sei 1.323 I 321
Der 1.335 1.334
Mar 1.347 1.346

CAFÉ

Mor 1=80 1-679
Mal '"5 l652
Jul 1550 1549
;., 1.490 I 48B

Nov 1451 +449
Jon 1 413 1 405

Metais
Cotações, dos Meiois em LONDRES, ornem,
Alumínio

B75.0 876.0
902,0 902,5

lóh30m do Rio, no fechamento do mercado de Câmbio brasileiro.

Taxas do Euromercado
Proio Dólar libra Marco
1 mès 8 7/8 11 1/2 5 7/16
3 meses B 15/16 II 7/16 5 3/8
6 meses 9 1/16 II 5/16 5 7/16
12 meses 9 1/4 11 5 9/16

Fr.Suíço Fr.Francês
31/8 27 4 5/8

3 3/16 24 1/2
3 1/2 21 3/4
3 3/4 19

Florim

5(8
4 I 1/16

1/8
As taxa» acima foram fornecidos pelo Banco Central,
e lem caráter meramente informativo. 5âo válidas porá 04/03/83

a visto
três meses
Chumbo
à vista
três meses
Cobre (Calhodet)
à vista
trás meses
Estanho (Standart)
à visto
três meses

292,0
304,0

I 078
8825

8825
8,825

Estanho (Highgrode)
ò vista
três meses
Níquel
à visto
três meses
Prata
à visto
três meses
Zinca
à vista
três meses

8.825
8825

2.960
3037

725.5
746,0

292.5
304.5

1 079
8.830

8 830
8.830

8 830
8 830

2.965
3.039

725,5
746,5

441,5 442.5
457.0 457,5

Nola: Alumínio, Chumbo, Cobre, Estanho,
Níquel e Zinco — em libras por Toneladas.
Prata — em pence por troy (31,103 grs).

22
357
200

I 150

Opções de Compra

2,4
118

4 055
3.5 25.507

28
678

27.815
5,2 100

1.130
2.008
100

0.6 6

Código
OBB3
OCI1
OCPI1
OMP6
OPI 7
OPT1
OPT2
OPT3
OPN 12
OTU2
OVGI

Açóo-Objoto
BB PP C24
CIC PP C51
CPN PA
MEC PP
PET PP C27
PET PP C27
PET PP C27
PET PP C27
PMA PP C33
TUP PP C80
VAG PP

Sòi.e
ABR 1,8
ABR 1
ABR 3
ABR 1
ABR 10
ABR II
ABR 12
ABR 13
ABR
ABR
ABR

Quant. (mil)
160.200

1,200
500

1.100
71 300
26.600
18.940

330.500
1.700

50.000
I 500

Abert.
0,70
0,14
0.41
0.16
4,25
3,20
3,10
2.45
1.80
0,24
0,13

rv.oa. uti
0.89 1.50
0,15 0.15
0.41 0,41
0,13 0.11
4.40 4,29
3.51 3,55
3,20 3,05
2,56 2.40
1,80 1,80
0.16 0,08
0,13 0,13

(^

Incaf corretora de câmbio e títulos mobiliários Itdo.
AÇÕES - CÂMBIO - OPEN MARKET

uma empresa oo grupo Inter • continental de oof é s.o.
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BOLSA DE MERCADORIAS DE SAO PAULO
BOI GORDO

BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE

Nova Iorque — A Bolsa de Valo-
res de Nova Iorque teve muitas
oscilações nos títulos negociados
ontem, em uma sessão com muitas
negociações. O índice Dow Jones
bateu pela segundo vez consecuti-
va o recorde, subindo 4,06 pontos,
fechando com 1 134,76 pontos. Fo-
ram negociados t 13 milhões de
títulos aproximadamente.

Ainda que os realizações de lu-
cro (venda de ações pelos investi-
dores que estão satisfeitos com a
colação) limitassem a alta, os in-
vestidores foram estimulados pelo
anúncio de que o indicador econo-
mico registrou uma alta de 3,6%

em janeiro, o maior dos últimos 30
onos

Nova Iorque
Iorque, ontem:

< Fo> a seguínt* o Media Dow Jones no Bolso de Valor«t de Nova

Açòei

30 Industriais
20 Transportei
15 Serv.çoi PObl
65 A0ej

Abertura
1.133.32

503.10
127.45
446,97

Maiirrta
I 144,45

510.09
129,01
452,06

Mínima Fechamento
I 121,90 1.135.06
498,41 505,72
126,61 127,77
442,78 448.22

Foram os seguintes ot preços finais do 6oiso ae Valores de Nova Iorque, ontem, em
dólares

Aircolnc
Alcon Alum
AlliedChem
AltisChalmerj
Alce»
AmCynomid
Am Teli Tel
Aff.f Inc
Asarco
A'l R.chfiedd
Avcocorp
BenCP
BeíhlehemSreei
Boe.ng
Boise Coscaae

32
31 1/4
39 3/8
12 1/4
35 1/8
39 1/2
66 3/4
18 1/8
34 1/4
40 5/8
32 1/4
21 1/2
22 1/8
3o 7/8
39 112

BordWarner 43 3/4
Brunswick 27
BourroughsCorp 47 5/8
Campbell Soup 44 3/8
Caterpillar Troc 4-1 5/8
CBS 651/4
Celanese 55 3/4
Chos« Wonhat BK

48 7/8
Chrysler Corp 16 1/2
Citicorp 38 3/8
Coco Cola 50 3/4
ColgotePalm 20 1/2
Com Salellite 70 1/8

Cons Edison 21 7/8
Control Oala 49 3/4
Corning Glau 74 Í/2
Cpc Int.l 39 3/4
Crown Zellerbach

28 1/2
DowChemicol 31 5/8
DresserInd
Dupont
Easiern Air
Eastman Kodak
V, Passo Companyn

16 3/4
Easmork 57 t/4
Exxon 30 7/8

I7 3'4
41
10
89

Firestone
Ford Motor
Gen Dynamics

Gen fclwtnc
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tire

GettyOil
Gillene
Goodricijc
Goodyear

Gracew
Gi Ali & Pac
GulfOi!
Gulfí. Western
IBM
IntHorvester
Int Paper
Int Tel & Tel
Johnson & Johnson 50
KennecottCop 28 1/2
Litton Indust 62 3/8
Lockheed A.rc 92 1/2
ITVCcrp 15 3/8
Manaroct Honaver

42 1/4

18
41 3/8
42 1/4

108
39 1/2
63 1/8
34 3/8
57 1/2
47 1/8

35
31 5/8
42 1/2

9 7/8
32 7/8
25 1/4

102 1/8
6 3/4

57 3/8
33 3/4

McOonell Doug 69 1/8
Merck 86 1/4
Mobil O.I 28 1/2
MonsantoCo 84 7/8
Nabisco 341/8
NalDistilliers 26
NCRCorp 106 3>4

NLIndust 16 1/8
Northeast Airlines

49 3/8
Occidenlol Pet 19
OlinCorp 275/8

Owens Illinois 28 1/4
PacificGaslEI 31 3/4
PonAmWarldA.r 5 1/2

Penn Central
Pespsico Inc
Pfizer Chás
PhiIlipMoms
Phillips Pet
Polaroid

Proc»er Gamble
RCA
Reynolds Ind
ReymoldsMef

58 1/2
38 1/8
74 1/4

62 3/4
32 1/2
28 7/8

57
23 1/2

47
33

Rockwell Inll
Royal Dutch Pet
Safeway Str»
Scotl Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
SmgerCo
SmithkelineCorp
SperryRand
STDOilColif
STDÜil Indiana
Stown
Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments

155 1/2
Textron 26
Trans World Air 33 1/8
Union Carbtde 61 1/4

Uniroyal 11 3/4
United Brands 9 3/4
US Industries 14 3/8
US Steel 22 7/8
Wesr Un.on Corp 42 1/4
WesthElect 49 1/4
Woolworth 30

51 1/8
351/2
51 5/8
20 5/B

34
38 1/2

24
74

35 5/8
36 7/8
42 l/B
45 3/8

154
33 3'8

33

Mor 6010
Moi 6.110
Jul 6 500
Out 6.950
Der 7.200
Mar —7 400
Total

Cotocóo em Crj/I51>a — Mercado Firme.

CAFÉ

Abr

Jun

Ago

Ojt

Der

fer

Ab.

Total

102
154

384

1 628

671

203
214

3356

5314

6 200

7.360

9.320

9.100

9.045

9550

5314

6.124

7.144

9024

8824

849
354

5 314

6.124

7.144

9.024

824

B8Í9

354

156

241

168

S0

44

762

Mor
Moi
Jul
Set
Der
Mar
Total

177
514
277
940
584

2
2.494

27 000
29 000

32400
36 750

27.000
29 000

32 340
36 700

27 000
28950
30 550
32340
36750
40 110

Cotação em OS/ioca de 60 Vg — Mercado Calmo

2

27

Cotação em CrJW.5 Kg Mercado froco.

SOJA

OURO

Abr
Jun
Ago
Out
Der
Tctol

91
29
10
23

9 750
12 395
16000
17.560
20 660

9 750
12 000
15 775
17 560
20 600

9 750
12 395
16010
17,560
20 660

I
5
2
3
3

14
P'eços por umo gtomo Urdcde de negócios, lingotes de 1 000
gramas por centrofo M«'cado Firme

Mor

Moi

Jul
Set
Nov

Jar*.

Mor
Toral

83

993

241
249
325

15
I

I 907

360

4,890
680
500

560

287

4 310
345
560

455

7.560

8 287

3750

4354
4.890

678

470

7.550

8 280

96

54
65

69

4

8
316

Ccto;co em O$'60 kg — Metcaao frme
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Bradesco compra
outra caderneta

São Paulo — O Bradesco anun-
ciou ontem ter adquirido a carta-
patente de uma associação de pou-
pança e empréstimo que atuava no
Norte do país, pela quantia de Cr$ 1
bilhão 800 milhões. Com esta com-
pra, a instituição passa a atuar pra-
ticamente em todas as capitais do
país, com exceção de Salvador e
Recife. O presidente do Bradesco,
Lázaro de Mello Brandão, disse que,"se houver oportunidade, nós tam-
bém nos estabeleceremos em Salva-
dor e Recife".

A carta-patente adquirida pelo
Bradesco dá direito de atuação nos
Territórios ao Amapá e de Roraima,
além dos Estados do Acre, Pará e
Amazonas.

Custo de vida
sobe em S. Paulo

São Paulo — O custo de vida da
classe média de São Paulo aumen-
tou 8,03% em janeiro, informou on-
tem o presidente da Ordem dos Eco-
nomistas de São Paulo, Miguel Co-
lasuonno. O índice foi ligeiramente
superior ao de dezembro (7,79%) e
acumulou 101,5% nos 12 meses até
janeiro. No mesmo mês, o índice de
inflação calculado pela Fundação
Getúlio Vargas chegou a 9% e o
INPC (índice Nacional de Preços ao
Consumidor), de responsabilidade
do IBGE, atingiu 10,85%. Segundo a
pesquisa da Ordem dos Economis-
tas, a alimentação, com 29,9% do
dispêndio doméstico, aumentou
9,7% em janeiro, sobretudo em vir-
tude de aumentos como o do café,
arroz, feijão-rouxinho e carnes.

Simonsen deixa
órgão da FIESP
São Paulo — O Ex-Ministro do

Planejamento, Mário Henrique Si-
monsen, através de carta, pediu de-
missão do cargo de membro do Con-
selho Superior de Economia da

BtESPiLüis. Eulálio de: Búéna Vidi-
gal Filho, na última terça-feira, pelo--
correio. Há 15 dias, durante a reu-
nião do Conselho Superior de Eco-
nomia da FIESP, houve uma "dis-
cussão acadêmica" entre os econo-
mistas Adroaldo Moura Silva e Má-
rio Henrique Simonsen, que defen-
diam a necessidade de uma imedia-
ta maxidesvalorizaçáo do cruzeiro.

Minascaixa aciona
3 parlamentares
Belo Horizonte — O Senador Muri-

Io Badaró (PDS-MG) e o Deputado
federal Paulino Cícero (PDS-MG) es-
tão sendo processados na Justiça pela
Caixa Econômica Estadual de Minas
Gerais, para pagarem um título no
valor de Cr$ 5 milhões 048 mil 553,20. A
dívida é referente a uma nota promis-
sória do ex-Deputado federal Altair
Chagas (PDS-MG), vencida em 2 de
setembro de 1981, no valor de Cr$ 2
milhões 200 mil. Apesar de vencida há
um ano e meio, somente no dia 18
passado a Minascaixa decidiu exigir o
pagamento em juizo, na 2o .Vara da
Fazenda Pública. O título avalizado
pelos dois parlamentares era de Cr$ 2
milhões 200 mil. Mas entre juros e
mora bancários, de 7% ao mês, e IOF
— Imposto Sobre Operações Financei-
ras — 0,6% e despesas de protesto, os
três teriam de pagar, até ontem, mais
Cr$ 2 milhões 848 mil 553,20.

Mendes Júnior
é homenageada
Belo Horizonte — Principal res-

ponsável pela expansão da Constru-
tora Mendes Júnior no exterior, on-
de assinou contratos que somam 2
bilhões 100 milhões de dólares, re-
presentando o ingresso de divisas
no país de 1 bilhão, o vice-
presidente da empresa, Murilo Vale
Mendes, recebe hoje, em solenidade
presidida pelo Governador France-
lino Pereira, o título de "Destaque

de Exportação Minas Gerais". Con-
cedido pela Secretaria de Indústria
e Comércio de Minas e a EBID —
Empreendimentos Brasileiros de In-
formações Dirigidas, o título é um
reconhecimento ao sucesso do pia-
no de expansão da Mendes Júnior.

Fuga de fábrica
irrita prefeito

Belo Horizonte — O Prefeito de
Machado, no Sul de Minas, Jorge
Eduardo de Oliveira, confirmou que
a Proex — Produtores e Exportado-
res S/A, irá instalar em outro muni-
cípio os equipamentos de despolpa-
mento e beneficiamento de café que
estavam na usina transferida à In-
terbrás (subsidiária da Petrobrás),
como forma de pagamento de uma
dívida de mais de Cr$ 795 milhões. O
Prefeito confirmou, também, confor-
me denúncia do Estado de S. Paulo,
que, pela escritura lavrada no 6o
Oficio de Notas do Rio — trasladada
para o Cartório de Registro de Imó-
veis de Machado - a transação en-
volvia toda a área da usina de 48 mil
400 m2 ("alqueire mineiro"), suas
instalações, o mobiliário e uma ar-
mazém em Araraquara (SP).

Empresas já pagaram CrS 291 bilhões a© IR
Brasília — A arrecadação do Im-

posto de Renda de pessoa jurídica
(empresas) no mês de janeiro crês-
ceu, nada menos, que 539% em rela-
ção a igual período do ano passado,
chegando à soma de CrS 291 bilhões
291 milhões 97 mil. Este dado, di-
vulgado ontem pelo Ministério da
Fazenda, é indicativo, segundo um
técnico da Receita Federal, da rea-
ção das empresas à instituição da
correção monetária (tendo como
base as Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional) para a cobrança
dos débitos para com a Receita.

O mesmo técnico informou que,
após a mudança na legislação do
imposto a pagar, as empresas que
tinham disponibilidade para quitar
seu Imposto (cobrado mensalmen-
te) ã vista o fizeram, para evitar o
acréscimo da correção monetária.
Segundo ele, para o "leão" da Re-
ceita Federal, não tinha importân-
cia o pagamento à vista ou parcela-
do com correção, porque em qual-
quer hipótese, o Governo nâo sairia
perdendo: se recebesse parcelado,
ganharia o equivalente à correção
monetária. A decisão das empresas,
comprovada pelos números, de an-
tecipar o pagamento, entretanto,
correspondeu às expectativas do
Governo.

Arrecadação
De todos os tributos arrecada-

dos, o que teve menor crescimento
— o Imposto de Importação — au-
mentou em 49% em relação ao mes-

mo mès do ano passado. No total, a
arrecadação do primeiro mês deste
ano, comparada ao mesmo período
do ano anterior, cresceu nada me-
nos que 184%, passando de CrS 269
bilhões 794 milhões 711 mil para
Cr$ 766 bilhões 751 milhões 516 mil.

O maior aumento de arrecada-
çáo verificada no primeiro mès des-
te ano foi realmente no Imposto de
Renda de pessoa jurídica. Em con-
seqüência, o Imposto de Renda co-
mo um todo — ai incluídos pessoa
física e imposto retido na fonte —
ocupou o segundo lugar em cresci-
mento, atingindo um acréscimo de
271% e passando de CrS 126 bilhões
615 milhões 529 mil, para Cr$ 469
bilhões 303 milhões e 943 mil.

Outro imposto que teve sua ar-
recadação aumentada significati-
vãmente foi o Imposto Único sobre
Minerais. Comparando-se janeiro
deste ano com o mesmo mês do ano
passado, o aumento foi de 231T1 —
ou seja, bem mais do que os 99,7';;)
de inflação verificados de janeiro a
dezembro do ano passado. Este im-
posto passou de Cr$ 1 bilhão 379
milhões 88 mil, no primeiro mês do
ano passado, para Cr$ 4 bilhões 571
milhões 400 mil em janeiro passado.

Na área de Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados, por exem-
pio, o crescimento foi de nada me-
nos que 123% — também superior a
inflação verificada ano passado. So-
mente o IPI incidente sobre cigar-
ros e fumo aumentou 1467c, passan-
do de Cr$ 18 bilhões 925 mil, para
Cr$ 46 bilhões 658 milhões 352 mil.

Caputo

BNDES lança programas
para apoiar a exportação

O BNDES lança amanhã os no-
vos programas de apoio às empre-
sas privadas nacionais que o Go-
vemo federal anunciara pouco de-
pois de divulgar a maxidesvaloriza-
ção do cruzeiro. Dois deles (que
contarão com Cr$ 100 bilhões) tèm
a finalidade de incentivar exporta-
ções e substituir importações. O
terceiro — o Funpar, que o BNDES
já estava estudando antes mesmo
da maxidesvalorizaçáo, contará

-tamb-ém-cam_C.r$...100_ bilhões e se
destina a prestar auxilio a"ê"ffipre--
sas em dificuldades. . 

Em nenhum dos casos o banco
estabelecerá prioridade de acordo
com o porte das empresas que soli-
citarem créditos, apenas elas terão
que se enquadrar nas finalidades
dos programas.

Os programas
No caso dos programas de ex-

portaçâo e substituição de importa-
ções, para obterem créditos as em-
presas terão que se comprometer a
alcançar algumas metas, a serem

estabelecidas por empresa. Assim,
quem quiser recursos do Programa
de Apoio à Substituição de Impor-
tações terá que cumprir as metas
de substituição de importações de-
terminadas em acordo entre a em-
presa que se vai beneficiar do crédi-
to e os consumidores de seus pro-
dutos.

O Programa de Apoio ao Incre-
mento das Exportações exigirá me-
tas bienais de aumento das expor-
tações para cada empresa. Contu-~ cTõrnSirsó- as-empr-esas_.expqr.tado-
ras poderão solicitar crédito atra"'"
vés desse programa. Também esta-
rão aptas a obter créditos as empre-
sas que pretendam passar a operar
na área de exportação. Nesse caso,
a empresa terá que provar aos téc-
nicos do BNDES que está em con-
dições de vender seus produtos no
exterior.

O Funpar — Fundo Nacional de
Participações tem a finalidade de
auxiliar as empresas em dificulda-
des e já estava sendo elaborado
quando o Governo anunciou a ma-
xidesvalorização.

Carmo fez melhor oferta
pela Federal de Seguros

Dois anos depois de ter sido co-
locada à venda pelo Governo, a
Companhia Federal de Seguros
S/A, hoje de propriedade do IAPAS,
tem seu comprador: a empresa Car-
mo Indústria e Comércio Ltda, hol-
ding do Grupo Capanema. A tran-
sação ainda não se completou por-
que o IAPAS e a Comissão de De-
sestatização do Banco Central pe-
diram 72 horas para dar a palavra
final entre as duas propostas apre-
sentadas na reunião de ontem.

A outra proposta foi da empresa
Etesco S/A — Comércio e Constru-
ções, no valor de Cr$ 2 bilhões 726
milhões 376 mil 776, contra a da
Carmo Indústria e Comércio Ltda,
de Cr$ 2 bilhões 831 milhões 395 mil
200. Entretanto, segundo dois parti-
cipantes da reunião, a diferença en-
tre os preços propostos não é o
fundamental para que a empresa
Carmo ganhe. Ao contrário desta, a
Etesco exige que, durante os qua-
tro anos de pagamento, os seguros
do Governo sejam feitos pela Fede-
ral — o que, para o representante
da Comissão de Desestatização do
Banco Central, José Paes Rangel,"é impossível atender". ,

Questão de filosofia
Consciente que está adquirindo

um patrimônio de Cr$ 2 bilhões 726
milhões 360 mil (valor em ORTNs

de março), mas com uma dívida
acumulada de Cr$ 1 bilhão 37 mi-
lhões junto ao IAPAS, o presidente
da holding, Gustavo Capanema,
acha que ainda nào é hora de falar
como proprietário da Federal de
Seguros, já que a Comissão de De-
sestatização pediu mais 72 horas, a
contar das 10 horas de ontem, para
dar a decisão final.

— Mas, se a minha empresa for
realmente a compradora, nós man-
teremos a vocação da Federal, que
é seguro de vida em grupo e indivi-
dual e faremos alterações na parte
administrativa para que a empresa
passe a dar lucro. Mesmo porque o
mercado de seguro é positivo e nâo
tem sentido uma empresa dar pre-
juízo. Uma empresa privada, ao
contrário das estatais, que podem
se sustentar com verbas do Gover-
no, tem que dar lucro — comentou
o Sr Gustavo Capanema.

O representante da Comissão de
Desestatização, José Paes Rangel,
anunciou que a próxima empresa
do Governo a ser desestatizada, no
inicio de abril, é a Companhia Usi-
nas Nacionais, produtora do açúcar
Pérola. Já foram pré-qualificados
quatro grupos: a Companhia Usina
Oeste de Minas, Associação de Usi-
nas de São Paulo, um consórcio de
10 torrefadores de café do Rio e a
empresa exportadora de café Inter-
continental.

Privatização de empresas
terá 4 editais em março

Curitiba — Até o final de março,
o Governo federal pretende publi-
car editais de pré-qualificação para
a privatização de quatro empresas:
a Companhia Usinas Nacionais e a
Refinaria Ramiro, que pertencem
ao Instituto do Açúcar e do Álcool,
a Editora José Olímpio e a Indús-
tria Carbonifera Catarinense (ICC).
A Companhia Ferro e Aço de Vitó-
ria (ES), com edital de pré-
qualificação publicado recente-
mente, já recebeu propostas do
Grupo Gerdau, da Siderúrgica
Mendes Júnior e Aliperti. E as pro-
postas da Companhia Federal de
Seguros, do IAPAS, serão abertas
na próxima quinta-feira.

As informações são do presidên-
te da Comissão Especial de Deses-
tatizaçãò, Paulo Roberto Nicolli.
Segundo ele, quando foi criada a
comissão, no início do Governo Fi-
gueiredo, o número de empresas
estatais era de 560. E até o final do
Governo, este número deverá ser
reduzido para 420 empresas. "Esta-
mos trabalhando na privatização,
incorporação ou associaçào de 75
empresas, sendo que 15 delas já
estão privatizadas", informou.

Propostas

Segundo Nicolli, para a privati-
zação da Companhia Federal de

13.500
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Viacava disse que: buscará reduzir o déficit comercial com exportadores de petróleo

Viacava quer garantir superávit
Banqueiro admite até

menor margem de lucro
Salvador — Apesar de considerar ineficaz um

possível tabelamento das taxas de juros, que "força-
ria a baixa da remuneração do poupador", o presi-
dente do Banco Econômico e membro do Conselho
Monetário Nacional, Ângelo Calmon de Sá, admitiu
ontem que "os banqueiros estão dispostos a abrir
mão da atual margem de lucro". Acrescentou que

Iodos os setores devem fazer alguma coisa para
baixaf^êtlvariienfee-Gs4ura&_ba_çáríos.

O ex-Miriistro revelou que a demãnSa íntêHiartte—¦
empréstimos bancários vem aumentando, enquanto
cai a busca no exterior, pois os empresários estáo
receosos de serem surpreendidos com uma nova
medida de efeitos semelhantes aos das maxidesvalo-
rizaçòes. Segundo ele, a procura do mercado interno
tem crescido mesmo com o custo do dinheiro em
torno do dobro da correção monetária, enquanto lá
fora está custando o equivalente à correção monetá-
ria mais 187<'.

Em vez do tabelamento das taxas de juros, que
considera inconveniente para o momento — "tivemos
uma experiência recente e o tabelamento náo funcio-
nou" — Ângelo Sá defende a necessidade do restabe-
lecimento da confiança dos empresários na política
econômica do Governo, a fim de que voltem a tomar
empréstimos externos.

Para tanto, junta-se ao presidente da Federação
Brasileira dos Bancos (Febraban), Pedro Conde, ao
defender a adoção de uma medida imediata do Go-
verno, sob pena de continuar crescendo a demanda
interna e, conseqüentemente, elevarem-se as taxas
de juros.

CSN inicia pagamento
de seus funcionários

Volta Redonda — A
Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) começou
ontem a pagar os salários
de fevereiro dos seus em-
pregados e anunciou que
até amanhã estarão em dia
os vencimentos dos seus
quase 25 mil funcionários.
Segundo fonte da direção
financeira da empresa, ain-
da não é possível assegu-
rar que os salários de mar-
ço serão pagos antes do
dia 10 de abril.

O processo de demissão
de operário, iniciado pela
empresa na semana passa-
da. gerou uma crise no
PDS da cidade. O presi-
dente do Diretório Munici-

pai, Sávio Gama, é diretor
de coordenação da CSN e,
por isso, não assinou o do-
cumento, subscrito pelo
Prefeito Benevenuto dos
Santos Netto, pelo Depu-
tado federal José Figueire-
do e pelos sete vereadores
do Partido na Câmara Mu-
nicipal.

O protesto do PDS con-
tra as demissões na Side-
rúrgica, na Companhia
Brasileira de Projetos In-
dustriais (Cobrapii e a de-
sativação progressiva da
Escola Técnica Pandiá Ca-
lógeias, denuncia a "le-
viandade e incompetência
da diretoria da empresa".

A meta prioritária continua sendo o balan-
ço de pagamentos e, dentro dele, a balança
comercial, e não o combate à inflação. Nesse
sentido, o Governo perseguirá o superávit de 6
milhões de dólares, ampliando a exportação e
reduzindo a importação. À medida que oscila-
rem as cotações de mercadorias e moedas, no
mercado externo, novos ajustes serão feitos,
inclusive no câmbio.

Isso foi o que deixou claro, ontem, o diretor
da Cacex, Carlos Viacava, que ao lado do
antecessor, Benedito Moreira, recebeu a im-
prensa em seu gabinete carioca. A partir de
abril, quando o Presidente Figueiredo visita o
México, será iniciada ofensiva junto aos países
exportadores de petróleo, de forma a reduzir o -'"süpef avit~eonr& Brasi-l,-d^
no ano passado, para algo entre 2 e 4" bilhões ctê , „
dólares, este ano, abrindo novas perspectivas
de venda às empresas brasileiras.

Novidades
Carlos Viacava admitiu que o sistema de

draw back interno, chamado"verde e amarelo" ..
— em que o Governo concede incentivos e
isenções de impostos a matérias-primas e peças
que entram nos produtos a serem exportados —
será estendido a outros setores, além do têxtil,
e citou a indústria de autopeças e de constru-
çào naval.

Negou que tenha havido redução dos recur-
sos para os exportadores, na linha de financia-
mento 674. O que aconteceu, explicou, é que a
maxidesvalorizaçáo elevou o desembolso em
cruzeiros e o Governo tratou de ajustar isso aos
níveis em vigor anteriormente. De qualquer
forma, se for constatada a necessidade de se
ampliarem os recursos de apoio às exportações,
prometeu levar essa reivindicação ao Ministro
da Fazenda.

Propôs negociação aos produtores de soja,
irritados com o Imposto de Exportação de 20%,
em decorrência da maxidesvalorizaçáo de 30%.
"Vamos conversar. Primeiro, não há soja para
ser exportada, agora; segundo, nào é hora de
posições radicais."

Quanto à importação de petróleo, a propôs-
ta é no sentido de os países fornecedores, como
Arábia Saudita, Emirados Árabes, Argélia, Ira-
que, México e Venezuela aceitarem mercado-
rias brasileiras como parte do pagamento. No
ano passado, de janeiro a dezembro, o Brasil
importou do Oriente Médio 6 bilhões 532 mi-
lhões de dólares (200 milhões a menos do que
em 1981) e para lá vendeu somente 1 bilhão 204
milhões (menos 45 milhões do que em 1981).

Com relação a câmbio, sua opinião é a de
que a maxidesvalorizaçáo incentivou a tomada
de empréstimos externos, via Resolução 63.
Acha natural a negociação dos empresários
com os importadores de produtos brasileiros,
no sentido de reduzir preços: "Não estou dizen-
do que devem ceder às pressões externas; ape-
nas, que podem negociar no sentido de vender
mais e, assim, aumentar a margem de lucro".

r
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Seguros, do IAPAS, o Governo des-
qualificou os grandes conglomera-
dos e deverá abrir na quinta-feira as
propostas de quatro interessados:
três companhias de seguros inde-
pendentes — a Porto Seguro (RS),
Carmo (RJ) e a Haspa (SP), além da
proposta do empresário gaúcho
Sérgio Weiss, como pessoa física."Demos preferências a empresas in-
dependentes porque o Banco Cen-
trai não tem interesse em aumentar
a participação dos conglomerados
neste setor", disse ele.

No caso das refinarias do Insti-
tuto do Açúcar e do Álcool, já se
apresentaram dois consórcios —
um de produtores de café e outro de
produtores de açúcar — com inte-
resse em comprá-las. Outra empre-
sa, a Editora José Olímpio, que hoje
tem suas ações distribuídas entre o
BNDES e o Banco Central, e cujo
edital de pré-quallflcaçâo deverá
ser publicado este mês, tem tam-
bém dois grupos interessados: o
Grupo Abril e a Editora Nova Fron-
teira. "No caso da José Olímpio,
estamos estudando ainda uma for-
ma de preservar a imagem de José
Olímpio, seu criador, que ficaria
como um conselheiro da nova em-
presa. Este detalhe não constara do
edital, mas estamos preocupados
em valorizar o que ele fez", afirmou
Nicolli.

ARTEFATOS DE COURO 5 A
CIA. ABERTA

C.G.C. n933.042.961/000l-18
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da
Empresa, sito à Rua Ururaí, 556 nesta cidade, os documentos a
que se refere o artigo 133 da Lei n9 6.404 de 15.12.76, rolatl-
vos ao exercício encerrado em 31.12.82.

Rio de Janeiro, 2 de março de 1983
Hélio Paskin

Diretor Presidente  A

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

<7b borghoffc - Com_rcweTécnicadeMáquin**,Motof«aEíjuipamentot

CIA. ABERTA - CGC 33.323.742/0001-07
AVISO AOS DEBENTURISTAS

DEBÈNTURES DA 2* EMISSÃO - APROVADA PELA AGE DE 14 0B.B1

Comunlcamol >0| Sanhoial Dabanturlllai qua • partir da 01 dl março da I9B3. iniciar»
moi o paoarrumo doi luroí da 2,8737%ao trlmwtra, calculado! «obra o valor nominal dai
(Jtb*ntur« •wal.Mdo fnon*tariamtnt«, mim da ti. corrttpondtmt a CrJ 211,03 por dt-
trtrmira. Oi randlmantol «rio pagoi comra apraiantaçlo da caulala. a antraaa do cupom
n9 6 • •xlbiclo dt documento dt idtmldíd*. orocurtçio «p*cfflci, CtC^otj cartio do
CG C conlorma o caio. Aganle Flduoírlo: Dra. Maria Tharajlnha Caaiíno. O atandlmarv
10 Iara alatuado dl Sagunda a Saxlelaira. no Horário da B.OO il 11.00 a dai 14.00 A» 17.00
horal na Rua Rlachualo, 243 - Bairro da Fátima - Rio da Janalro-RJ. A OIRETORIA.

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S A,

DIRETORIA DE TRANSPORTE
METROPOLITANO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
N° 002-TP/83

A Rede Ferroviária Federal S/A, através da
Diretoria de Transporte Metropolitano, torna
público que fará realizar às 15:00 horas do dia
29/03/83, na Sede da Divisão Especial, situada
à Praça Cristiano Ottoni s/n° — sala 411 — 4o
andar do Edifício da Estação D. Pedro II, na
cidade do Rio de Janeiro — RJ, Tomada de
Preços para execução dos serviços da Subesta-
ção de Deodoro.

Os interessados na presente licitação po-
derão obter copia do Edital e respectiva do-
cumentação, bem como quaisquer outras infor-
mações, na Chefia da Divisão Técnica da Dl M,
à Praça Cristiano Ottoni s'n° — saia 451 — 4o
andar, no horário das 14.00 as 16:00 horas, de
2a a 6a feira.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1983.

L(P————— i————gMaU——a—J
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METAL LEVE
s.a. indústria e comércio

Companhia Aberta
C.G.C n? 60.476.884/0001-87

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Sâo convidados os Senhores Acionistas a se reunir no pró-
ximo dia 10 de março de 1983, As 15 horas, na sede social, a
rua Brasllio Luz n? 535 (Santo Amaro), Sâo Paulo, SP, em
Assembléia Geral Ordinária o Extraordinária, com a seguin-
te ordem do dia:

1) Prestação de contas dos administradores, exame, dis-
cussâo e votação das demonstrações linancelras reta-
rentes ao exercício social encerrado em 31.12.82;

2) Deliberação sobre a destinaçáo do lucro liquido do
exercício e a distribuição de dividendos,

3) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4) Fixação da remuneração dos administradores;
5) Deliberação sobre a elevação decapitai 30cial de

Cr» 5 100 400.000,00 para Cri 10.250.000.000,00 através
dacap!talizaçâode<a)Cr* 4.985.600.000,00 da reserva de
correção monetária do capital e (b) ÇnJ 164.000.000.00
da reserva especial - DL 1892/81 (MATÉRIA EXTRAORDI-
NARIA), mediante aumento do valor nominal de cada-'-âodeca-

do Esta-
iiniiin), iiiuuibiiiv mm.¦¦«*•¦••» »-— •—  —

ação para Crt 6,25, com a conseqüente aposta
rimbo nos certificados e alteração no artigo 4?
tuto.

6) Proposta de inclusão no Estatuto de autorização para a
Companhia negociar açoos de sua 6missáo (MATÉRIA
EXTRAORDINÁRIA).

Sâo Paulo, 28 de fevereiro de 1983
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

José E. Mindlin
Presidente
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C.G.C.-MF N°33.000.571/0001-85 -COMPANHIA ABERTA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente - Pedro L. C. Coelho

Conselheiros
Jayme Bastian Pinto
João B. P. Almeida

José Lifschits
Paulo Figueiredo

DlRETORIA
Diretor Presidente
Pedro L. C. Coelho

Diretor de Administração e Relações com o Mercado
Cherubin H. Schwartz

Diretor de Gases Industriais
Félix de Bulhões

Diretor Comercial
João B. Cataldo

Diretor de Soldagem e Revenda
Joércio M. Greca

Diretor de Finanças e Contabilidade
Ricardo Estera Sanza

Diretor
Robert J. Hart

Diretor Técnico
Tod O. Ganzer

NOSSAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS

NAS BOLSAS
DE VALORES

A Cirewrl ?S> S.A. White Martins tem. o prazer de submeter à consideração de

V Sas o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras.o Rarecer dos

Auditores Independentes e a Resolução do Conselho de Admimstraçao relativos ao

txe cício Social encerrado em 31 de dezembro de 1982 que, por força de alteração

Introduzida nos Estatutos Sociais pela Assembléia Geral Extraordinária de 14 de

janeiro de 1982, abrangeu um período de 23 (vinte e três) meses, iniciado que foi em

01 de fevereiro de 1981. i.ii.Ü „„„ . .oCONSIDERAÇÕES GERAIS
Cumpre-nos esclarecer-lhes, inicialmente, que o Balanço ora apresentado contem-

nia três colunas- a primeira, com data de 31/01/1981, refletindo os resultados do

Hxectcio Social anterior; a segunda, com data de 31/12/1981. que tem por objetivo

permitir uma comparação entre a posição existente ao-final «£8"o «vil de 1981 com

a da data do encerramento do Exercício Social em análise, isto é, 31/12/1982, â qual
corresponde, a seu turno, a terceira coluna. .'¦;-. t

No que tange ao Lucros e Perdas, está ele exterionzado em quatro colunas: a

primeira com data de 31/01/1981, abrangendo os doze meses do Exercício Socai

ant™or% quarta, datada de 31/12/1982. abrangendo os vinte e três: mesesido, Exer-

cício Social em análise; quanto a segunda (correspondente ao período de 0/02 a

31/12/1981- isto é, onze meses) e terceira (correspondente eo período de 01/01 a

31/12/1982' isto é doze meses) foram incluídas nas Demonstrações Financeiras com
¦o propósito'de possibilitar a V.Sas. levarem a efeito comparações e análises abrangen-

tes de diversas hipóteses. . _ , . e ._,
Ainda no que tange à alteração da época do encerramento do Exercício Social

permitimo-nos relembrar-lhes que, com tal iniciativa, objetivamos trazer palpável
imagem econômica para a Companhia. Entretanto, como já se tornou praxe a terá-

ções levadas a efeito na legislação do Imposto sobre a Renda no curso do período
.culminaram por absorver considerável parte do resultado que seria obtido com a

•meNãoestante esse fato. e também a grave crise econômica em que mergulhou o

País reflexo aliás, de problemas semelhantes por que passam inúmeras outras nações,

a performance da Companhia no período foi altamente positiva, conforme exteriori-

zada nas Demonstrações Financeiras abaixo. ¦ .'
Assim é que o volume de vendas em cruzeiros no período de vmte e três meses

atingiu a considerável soma de CrS 109.226 milhões, contra CrS 17.757 m.lhoes do

exercício anterior de doze meses.
O lucro líquido desses mesmos vinte • três meses, a seu turno, totalizou a quantia

de CrS 18.742 milhões, montante esse que, comparado com o verificado no período

precedente (doze meses), Isto é, CrS 2.648 milhões, traduz em substancial crescimen-

to. ainda que em termos reais. ';¦• ;,'.:- '¦ :;' .•'
Esse crescimento refletir-se-á, por outro lado, na distr.bu.çao de dividendos a

V Sbs oois enquanto no exercício pretérito (doze meses), a Companhia pagou-lhes,
sob esse título, a quantia de CrS 742.278 mil,.pagar-lhes-á caso seja aceita a Proposta

que lhes será brevemente submetida em Assembléia Geral, por conta dos resultados

do Exercício Social ora findo (vinte e três meses), a considerável parcela de CrS. . . .

5 146 904 mil, nela incluídos os dividendos pagos intermedianamente. _' 
No campo dos encargos fiscais, significativa foi, igualmente, a elevação da contri-

buição da Companhia para os cofres públicos. Dessa forma, entre impostos e taxas

pagos ou provisionados no período, registramos a vultosa quantia de, aproximada-
n.enterer£-26.3r49_rnijhões. „„*„:?„

Referidos números refreTemTõaõ-uTffTrabalho-^^
de dotar a Companhia das condições mínimas necessárias a enfrentar uma conjuntura

nacional adversa que vinha se desenhando no horizonte e que, lamentavelmente, veio

a se transformar em realidade.
Dentro desse contexto, merece especial destaque a política financeira posta em

prática consistente na gradual substituição de todos os compromissos indexados em

moeda estrangeira (Resolução n° 63), o que foi realizado em montante bastante

considerável no exercício ora encerrado.
Ademais todos os compromissos decorrentes da dívida a longo prazo em moeda

estrangeira a serem saldados em 1983, e que totalizam USS 6.100 mil, foram co oca-

dos fora do alcance dos efeitos das variações cambiais, já que t.veram seu equivalente

em cruzeiros depositado no Banco Central do Brasil ao amparo da Resolução n° 432.

Demonstrando toda a sua confiança na pujança do País, que, sem duvida conse-

guirá ultrapassar airosamente os obstáculos com que atualmente se depara, a Compa-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

nhia concluiu dois importantes projetos industriais durante 1982, que foram as usinas

produtoras de gases líquidos de Jacareí (SP) e Triunfo (RS), as quais, juntas, perfa-
zem uma capacidade nominal de 1.000 ton/dia de produto.

Um dos mais importantes momentos de 1982 deu-se quando, em 24 de maio. a

Companhia completou seu septuagésimo aniversário.
Aq curso desses 70 anos, em que teve sempre como diretriz básica o diuturno

aprimoramento do atendimento de sua clientela, a Companhia experimentou cons-

tante e permanente crescimento, mantendo, dessarte, a posição de maior empresa

produtora e comercializadora de gases industriais e medicinais do País.
Esse sucesso nos anima a prosseguir atuando com redobrado vigor, no sentido de

cada vez mais melhorarmos nossos serviços e, por via de conseqüência, mantermos

solidamente protegida nossa posição no mercado. '
Por outro lado, não podemos deixar de registrar nosso eterno reconhecimento a

todos aqueles quantos, há 70 anos atrás, associaram-se e lançaram as bases da empresa

que, posteriormente, viria a se transformar na S.A. Wh'te Martins.
DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS E OUTRAS PROPOSTAS

A) DIVIDENDOS
Em Assembléia Geral Ordinária a ser proximamente realizada, sara proposta a

distribuição de um dividendo de CrS 0,10 (dez centavos) por¦ eçfci do valor

nominal de CrS 1,00, sobre o atual capital social de CrS 18.520.622.487,00,
dividendo esse referente ao segundo semestre do exercício social ora encerrado.
Referido dividendo, adicionado àqueles já antecipadamente distribuídos, quais
seiam CrS 0,08 (oito centavos) em outubro de 1981, CrS 0,09 (nove centavos)
em março de 1982 e Cr$ 0,12 (doze centavos) em outubro de 1982, totalizará um
dividendo global no exercício de CrS 0,39 (trinta e nove centavos) por ação. A.

seu turno referido valor global representará, aproximadamente, 27,46% (vinte e

sete vírgula quarenta e seis por cento) do lucro líquido do exercício aiustado na

PorTutro lado, a comparação do valor dos dividendos pagos em relação ao ano de

1982, com aqueles pagos em relação ao ano de 1981, representará um acréscimo
de 124% (cento e vinte e quatro por cento).
Prevemos que o pagamento desse dividendo, se processe durante a segunda quln-
zena do mês de abril próximo.

B) AUMENTOS DO CAPITAL SOCIAL
B.1 - Mediante Incorporação da Reserva da Correção Monetária do Capital

Realizado
Ao ensejo da realização da mesma Assembléia Geral, deverá ser aprovada
a incorporação ao capital social da Companhia, da reserva acima referida,
no valor de CrS 23.109.744.078,49 (vinte e três bilhões, cento e nove
milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setenta e oito cruzeiros e

quarenta e nove centavos), passando o capital social a ser de CrS. . ... .'
41 630.366.565,49 (quarenta e um bilhões, seiscentos e trinta milhões,
trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco cruzeiros e

quarenta e nove centavos). Essa providência determinará, por outro lado,
a modificação do atual valor nominal das ações de CrS 1,00 (hum cruzei-
ro) para CrS 2,247. . . (dois cruzeiros e duzentos e quarenta e sete centa-
vos), com o que se estará dando cumprimento às disposições do artigo
167 da Lei de Sociedades Anônimas.

B2 - Mediante Incorporação de Outras Reservas de Lucros e de Capital
jyn Assecnbléia_Geral Extraordinária a ser realizada separadamente da

Assembléia Geral" OfdíhTriã-ãnres-ated^ do
capital social de CrS 41.630.366.565.49 (quarenta e um bilhões, seiscen-
tos e trinta milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta
e cinco cruzeiros e quarenta e nove centavos) para CrS 46.301.556.217,00
(quarenta e seis bilhões, trezentos e um milhões, quinhentos e cinqüenta
e seis mil, duzentos e dezessete cruzeiros), a qual será atendida através da
utilização' de Reserva Diversas e Lucros Acumulados. A majoração de
capital aqui anunciada também não implicará em alteração da quantidade
de ações que o compõe, mas sim em elevação do seu novo valor nominal,
resultante da incorporação de que trata o item B.1, de CrS 2,247...
(dois cruzeiros e duzentos e quarenta e sete centavos) para CrS 2,50 (dois
cruzeiros e cinqüenta centavos), na conformidade, aliás, da permissão
constante do artigo 169 da Lei de Sociedades Anônimas.

C) REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL DAS AÇÕES
Será ainda, submetida a V.Sas. proposta no sentido de se proceder a redução do

valor nominal das ações de CrS 2,50 (dois cruzeiros e cinqüenta centavos) resul-

:ante do aumento do capital social objeto do item B.2 acima, para CrS 1,00 (hum

cruzeiro), na forma admitida pelo artigo 12 da Lei de Sociedades Anônimas,

através de desdobramento (split-up), sem alteração do valor do capital socai, e

com a conseqüente distribuição aos Srs. Acionistas da quantidade de ações que
lhes couber, em proporção às ações que possuírem (a relação deverá ser a seguinte:
cada 10 (dez) ações do valor nominal de CrS 2.50 (dois cruzeiros e cinqüenta
centavos) serão desdobradas em 25 (vinte e cinco) ações do valor nominal de

CrS 1,00 (hum cruzeiro) cada uma. _„,-__f~,~
D) DESTINAÇÃO DO SALDO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Relativamente à parcela aqui intitulada, deverá ter a seguinte destinação: a) CrS. .

937 092 000 00 (novecentos e trinta e sete milhões e noventa e dois mil cruzelrosl

para a ReserCa Legal; b) CrS 1.769.055.336,91 (hum bilhão, setecentos e sessenta
e nove milhões, cinqüenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros e noventa
e hum centavos) como Reserva para Futuros Investimentos, indispensável a
execução dos projetos de expansão da Companhia. ._¦._ .„>»..»¦

E) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE SUBSCRIÇÃO, A SER ATEN-
DIDA, PARTE EM BENS, PARTE EM DINHEIRO:
Já é do amplo conhecimento de V.Sas. que o Conselho de Desenvolvimento
Industrial - CDI, quando da aprovação dos projetos de expansão da Companhia,
vem'estabelecendo, como condição básica para a fruição dos benefícios fiscais que
concede, que os bens a serem importados para tais projetos, o sejam sem cobertu-
ra cambial posto que deverão ser remetidos pelos nossos acionistas estrangeiros,
sob a forma de investimento. Exige, ainda o CDI, paralelamente à condição supra,
a manutenção da proporção de participação no capital social da Companhia
existente entre os acionistas estrangeiros e os nacionais.
Em decorrência e. considerando que os acionistas estrangeiros da Companhia já
remeteram bens destinados aos projetos de Iguatama (MG), Cabo (PE) e Triunfo
(RS) no valor de USS 4,338.659.30 (quatro milhões, trezentos e trinta e oito
mil seiscentos e cinqüenta e nove dólares americanos e trinta centavos), os quais
já foram inclusive, liberados pelas autoridades alfandegárias, aproveitaremos a
realização da Assembléia Geral Extraordinária antes referida para propor nova
elevação do capital social, agora de CrS 46.301.556.217.00 (quarenta e seis
bilhões trezentos e um milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil. duzentos e
dezessete cruzeiros), para, aproximadamente, CrS 50.000.000.000,00 (cinqüenta,
bilhões de cruzeiros), mediante subscrição de ações ordinárias do valor nominal de
CrS 1 00 (hum cruzeiro) cada uma, sem pagamento de qualquer ágio. Nessa Asem-
bléia deverão ser designados os peritos que promoverão a avaliação desses bens.
Por outro lado; como tais bens têm seu valor em dólares, estando, por via de
conseqüência, sujeito a variações até a data de sua avaliação pelos Srs. Peritos,
somente após tal evento é que se poderá definir o exato valor em cruzeiros dos
mesmos. Por tal razão é que, na presente comunicação ô utilizada a expressão
aproximadamente.
Quanto aos restantes 50% do aumento do capital aqui tratado, deverão ser inte-

gralizados em dinheiro pelos acionistas nacionais. Prevemos que essa subscrição
ocorra durante o primeiro decôndio de maio próximo.

PROGRAMA DE AUMENTOS DE CAPITAL MEDIANTE SUBSCRIÇÃO
EM BENS E DINHEIRO

Por força da mesma razão já anunciada aoinfcio do título precedente, a Compa-
nhia deverá realizar, por volta de outubro/dezembro de 1983, nova chamada de capi-
Taí-no-vsVar-gtebaLde,jpr.QxJmxdannerite^rS 780.000.000,00 (setecentos e oitenta
milhões de cruzeiros) que deverá ser atendida cõm-observânciada rflesro.MiMwnátir.a..
e proporção supre referidas.H CONCLUSÃO

Ao encerrar o presente Relatório, desejamos registrar os nossos agradecimentos
aos Senhores Acionistas, pela confiança em nós depositada e aos Senhores Clientes,
hoje em torno de 450.000 cadastrados, pela constante preferência com que nos tâm
distinguido. Por fim. é de total justiça também agradecermos ao nosso seleto corpo de
funcionários, a cuja habitual eficiência e dedicação devemos creditar, quase que inte-
oralmente, o êxito da Companhia.
Rio de Janeiro, 1 de Março de 1983 - PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO -

Presidente do Conselho da Administração e da Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981 E 31 DE JANEIRO DE 1981
(Em milhares de cruzeiros)

ATIVO

CIRCULANTE:,
Caixa e bancos
Aplicações financeiras de liquidez

imediata
Contas a receber de clientes, menos

duplicatas descontadas de
CrS 180.437 em 31/01/81 •
provisão para devedores
duvidosos de CrS 494.273 em
1982 (CrS 102.464 em 31/01/81)

Financiamentos a receber-crédito
direto ao consumidor, menos
financiamentos a pagar de
CrS 546.827 (CrS 309.684
em 31/01/81) (Nota 3)

Estoques (Nota 13)
Aplicações financeiras
Outros créditos a receber

Total do circulante
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:

Contas a receber — empresas
controladas (Anexo II)

Financiamentos a receber-crédito
direto ao consumidor, menos
financiamentos a pagar de
CrS 302.652 (CrS 127.029
em 31/01/81) (Nota 3)

Incentivos fiscais a realizar (Nota 13)
Obrigações e empréstimos

àELETROBRÁS
Outros créditos

Total do realizável a longo praz
PERMANENTE:

Ativo imobilizado (Nota 4)
Investimentos —

Em controladas (Anexo II)
Outros investimentos

Ativo diferido
Total do permanente
Total do ativo

31/12/82

1.321.050

725.200

31/12/81

828.297

106.051

31/01/81

436.760

177.725

PASSIVO

31/12/82 31/12/81 31/01/81

15.476.978 6.675.032 3.054.036

6.829.798

1.949.044

3.920.017
1.550.716
1.490.058

2.121.980
611.382
448.793

CIRCULANTE:
Imposto de renda (Nota 5)
Empréstimos bancários (Nota 6)
Fornecedores
Obrigações fiscais
Dividendos propostos
Provisão para férias
Contribuições sociais
Contas a pagar
Adiantamentos para futuro

aumento de capital
Financiamentos (Nota 7 e Anexo I)
Outros passivos circulantes

Total do circulante

10.398.639
7.608.191
3.767.953
2.080.577
1.852.062
1.496.758
1.043.207

698.657

590.107
500.255
904.986

1.247.257
1.216.524
1.685.497

953.405

605.156
453.062
226.101

701.874
240.165
459.830

527.947
22.100

630:451
429.356
449.921
202.710
222.424
108.634

181.453
190.428

30.941.392 7.788.871 2.965.424

26.302.070 14.570,171 6.850.676

274.943

390.838

1.013.374
13.846

586.814

138.979

251.398
24.598-

229.687

140.016

118.166
11.721

1.693.001 1.001.789 499.590

49.312.992 16.517.789 5.512.827

9.612.483
1.091.939

420.347

3.474.759
461.208

47.226

1.632.155
175.955
91.325

60.437.761 20.500.982 7.412.262
88.432.832 36.072.942 14.762.528

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
Financiamentos (Nota 7 e Anexo I)
Debèntures (Nota 8)
Empréstimos hipotecários (Nota 9)
Imposto de renda diferido
Contas a pagar — empresas controladas

(Anexo II)
Provisão para o imposto de renda
Outras exigibilidades

Total do exigível a longo prazo

RESULTADO DE EXERCÍCIOS
FUTUROS (Nota 10)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social (Nota 11)
Reservas de capital —

Reserva de correção monetária-
do capital

Outras reservas
Reservas de lucros
Lucros acumulados

Total do patrimônio Líquido
Total do passivo

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982E 1981 E 31 DE JANEIRO DE 1981

(Em milhares de cruzeiros, exceto o lucro por ação)
 3V12/82~ 31/12/81 31/01/81

3.778.248
2.121.947
1.311.970
1.001.700

43.687

169.462

2.572.868
1.072.972

146.609

271.953
3.326.174

157.950

1.370.962
573.327

53.073

37.592
1.221.049

107.741
8.427.014 7.548.526 3.363.744

416.875 258.360 175.363

18.520.622 9.484.328 3.577.941

23.109.744 6.896.158 1.824.091
713.464 128.422 32.080

2.737.993 933.660 2.716.971
3.565.728 3.034.617 106.914-

48.647.551 20.477.185 8.257.997

(23 meses)
RECEITA OPERACIONAL:

Produtos e mercadorias vendidas e
serviços prestados 109.226.119

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA:
Impostos incidentes sobre at
vendas (Nota 13) (.

Receita operacional líquida
CUSTO DOS PRODUTOS E

MERCADORIAS VENDIDAS
DOS SERVIÇOS PRESTADOS,
inclusive CrS 3.471.234 no
período de 23 meses (CrS 506.218
em 31/01/81) de depreciação de
maquinismos e equipamentos

Lucro bruto
DESPESAS OPERACIONAIS:

Despesas de vendas (Nota 13)
Gastos gerais e administrativos
(Nota 13)
Depreciações e amortizações
Provisão para férias
Contribuições para previdência
privada (Nota 12)
Despesas financeiras, líquidas das
receitas financeiras (Nota 13)

(12 meses) (11 meses) (12 meses)

74.132.923 35.093.196 17.756.832

16.549.715) (11.433.675) ( 5.116.040) ( 2.381.187)
92.676.404 62.699.248 29.977.156 15.375.645

( 47.519.927) (32.959.830) (14.560.097) ( 7.991.582)
45.156.477 29.739.418 15.417.059 7.384.063

( 10.289.653) ( 7.687.958)1 2.601.695)1 1.397.688)

9.661.513) ( 6.783.171) (
621.364) ( 441.227) (

1.294.048) ( 891.602) (

113.848) ( 82.150) (

5.936.081) ( 4.993.031) (

3.222.281)1
180.137)1
402.446) (

31.698)1

943.050) (

1.393.655)
67.842)

104.163)

42.264)

564.787)
(.27.916.507) (20.879.139) ( 7.381.307) ( 3.570.399)

4.814.042 4.379.451

274.290
22.328.302

155.872

173.040
13.412.770

71.076

434.591

62.201
8.532.544

123.845

315.785

24.590
4.154.039

57.629

88.432.832 36.072.942 14.762.528

O balanço levantado em 31/12/81 foi incluído apenas para efeitos comparativos.
As notas explicativas anexas e os Anexos I e II fazem parte integrante destes balanços.

LUCRO NA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL DOS
INVESTIMENTOS EM
CONTROLADAS (Anexo II)

OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS

Lucro operacional
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
RESULTADO DA CORREÇÃO

MONETÁRIA DO ATIVO
PERMANENTE E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO (Nota 13)

Lucro antes do imposto de renda
PROVISÃO PARA O IMPOSTO

DE RENDA (Nota 5)
Lucro líquido do período

LUCRO POR AÇÃO NO „ » . „„
FINAL DO PERÍODO CrS 1.01 CrSO,71 CrS 0,58 CrS 1,24

As demonstrações dos resultados dos períodos de 12 meses findos em 31/12/82 e de
11 meses findos em 31/12/81 foram incluídas apenas para efeitos comparativos.

As notas explicativas anexas e os Anexos I e II fazem parte Integrante destas demonstrações

7.595.313 7.374.393 343.440 (_ 3.323)
30.079.487 20.858.239 8.999.829 4.208.345

11.337.640) ( 7.636.539) ( 3.479.682) ( 1.560.107)
18.741.847 13.221.700 5.520.147 2.648.238

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LIQUIDO PARA OS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 1981 E 31 DE DEZEMBRO DE 1981 E 1982

(Em milhares de cruzeiros, exceto os dividendos por ação)

"--^^^^ CONTAS

DESCRIÇÃO DAS MUTAÇÕES

SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 1980
Ajuste na provisão para o imposto de renda
Aumento de capital aprovado na AGE de 08/05/80
Dividendos não reclamados
Doações recebidas (terrenos)
Aplicações em incentivos fiscais
Integralização de capital em dinheiro e bens, aprovada na

AGE de 12/01/81
Ágio na integralização de capital
Aumento.de capital com. recursos de incentivos fiscais

aprovado na AGE de 12/01/81
Correção monetária do patrimônio líquido
Lucro líquido do período
Dividendos distribuídos, referentes ao resultado do'primeiro semestre (CrS 0,14 por ação)
Dividendos propostos pelo Conselho de Administração

(CrS 0,21 por ação)
Retenção do saldo do lucro líquido do período para

futuros investimentos
Transferência para reserva leqaj

CAPITAL
SOCIAL
(Nota 11)
1.754.143

1.733.261

79.095

11.442

RESERVAS PE CAPITAL

Reserva de
Co nação
Monetária
do Capital

868.392

856.189)

Reserva de
Correção
Monetária
Especial

do Imobi-
lizado

392.003

(392.003)

1.811.888

Outras
Reservas TOTAL

27.268

( 27.268)

1.243
12.361

25.102

( 11.442)
4.816

1.287.663

( 1.275.460)

1.243
12.361

25.102

( 11.442)
1.816.704

RESERVAS DE LUCROS

Reserva
Legal

90.856

( 44.980)

Reserva
para

Aumento
de Capital

DL 1260/73

37.751

(37.751)

Reserva
para

Futuros
Investi-
mentos

67.559

23.573

132.412

34.715

1.773.548

Reservada
Avaliação
dos Invés-
ti mentos.

Lei
6404/76

550.023

(127.730)

216.995

TOTAL

746.189

( 210.461)

LUCROS
ACUMU-
LADOS

318.488
690)

( 247.340)
280

275.283

1.773.548
132.412

36.176
2.648.238

( 292.357)

I 449.921)

( 1.773.548)
! 132.412)

TOTAL
DO

PATRI-
MÕNIO

LÍQUIDO

4.106.483
690)

280
1.243

12.361

79.095
25.102

2.128.163
2.648.238

( 292.357)

( 449.921)

(Este quadro das Demonstrações dat Mutações, continua na pagina seguinte)
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(Continuação)

~^~"~—-—___^ CONTAS

Reserva da
"——--__ CAPITAL Corraçlo

__^ SOCIAL Monetária

BgSSBJCjgPAS,MUTAÇÕES __Tr^= <*»« 
U) doÇ^it-ü

RESERVAS OE CAPITAL

SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 1981
Ajuste na provisSo para o imposto de renda
Aumento de capital aprovado na AGE de 07/05/81
Dividendos nSo reclamados
Aplicações em incentivos fiscais „ ,.
Aumento de capital aprovado na AGE de 07/10/81
Correção monetária do patrimônio líquido
Lucro líquido do período
Dividendos distribuídos, referentes ao resultado do

primeiro semestre (CrS 0,08 por ação)
Tr»n.f.rânria para reserva legal ———
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981
IntegralizaçSo de capital em dinheiro e bens,

aprovada na AGE de 07/10/81
Ágio na integralização de capital aprovado na

AGE de 07/10/81 „Mtt,
Aumento de capital aprovado na AGE de 30/CM/H^
Dividendos distribuídos, referentes ao resultado do

segundo semestre de 1981
Aplicações em incentivos fiscais
Dividendos não reclamados .Y,.'. ,.,,n/00
Aumento de capital, aprovado na AGE de 14/10/8*!
Integralização de capital em dinheiro e bens,

aprovada na AGE de 14/10/82
Ágio na integralização de capital, aprovado na

AGE de 14/10/82 .
Ganho de capital decorrente da venda de imóveis
Correção monetária do patrimônio liquido
Lucro líquido do período
Dividendos distribuídos, referentes ao resultado do

primeiro semestre de 1982 (Cr$ 0.12 por ação)
Dividendos propostos pola administração <Cr$ 0,10 por açso)
Retenção do saldo do lucro líquido do período para

futuros investimentos
Transferência para reserva legal

3.577.941

4.325.666

1.580.721

9.484.328

1,104.085

3.176.524

4.273.990

481.695

1.824.091

( 1.821.108)

6.893.175

Reserva de
Correção
Monetária
Especial

do Imobi-
lizado

Outras
Rewvas

32.080

( 32.080)

91.654

36.768

TOTAL

1.856.171

( 1.853.1881

91.654

6.929.943

Reserva
Legal

201.861

(201.861)

RESERVAS DE LUCROS 
~~~

Reserva aa
Reserva

para
Aumento
da Capital

DL 1260/73

6.896.158 128.422 7.024.580

16.213.586

?ÁTbOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 18.520.622 I 23.109.744

552.043
(695.007)

348.525

(191.175)

484,625

86.031

552.043
695.007)

348.525

191.175)

484.625

16.299.617

276.007
276.007

Reserva
para

Futuros
Investi-
mentos

AvaliaçSo
dos Invés-
timentos,

Lei
6404/76

1.875.822

(1.875.822)

639.288

(287.381)

306.246

TOTAL

(276.007)

713.464

31.846

937.092
23.823.208 1 937.092 I 31.846

1.769.055

1.769.055

657.653

(123.850)

(723.548)

189.745

LUCROS
ACUMU-
LADOS

2.716.971

12.365.564)

306.246

276.007

TOTAL
DO

PATRI-
MÔNIO

LIQUIDO

933.660

( 123.850)

999555)

31.846
189.745

106.914
3.020

( 106.914)
455

( 1.580.721)
12

5.520.147

( 632.289)
276.007)
3.034.617

( 2.357.667)

( 952.957)

1.484
( 3.083.260)

( 31.846)
1.462

13.221.700

( 1.709.596)
( 1.852.062)

8.257.997
3.020

455
91.654

7.236.201
5.520.147

( 632.289)

1.769.055 I ( 1.769.055)
937.092 . L 937,0921

). 737.9931 3.565.728

20.477.185

1.104.085

552.043

( 952.957)
348.525

1.484

481.695

484.625

16.490.824
13.221.700

( 1.709.596)
( 1.852.062)

48.647.551

As notas explicativas anexas e os Anexos I e II fazem parte integrante destas demonstrações.

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982

E 31 DE JANEIRO DE 1981
ÍEm milhares de cruzeiros)  

31/12/82
(23 meses)

31/01/81
(12 meses)

ORIGENS:
Das operações:

Lucro líquido do período
Valores que não representam variações no capital

circulante:
Resultado ria correção monetária do ativo per-

manente e patrimônio liquido (Nota 131
Lucro na equivalência patrimonial dos investi-

mentos em controladas (Anexo 11)
Variações monetárias líquidas
Depreciações e amortizações
Imposto de renda diferido
Provisão para o imposto de renda
Outros_valores  

Total proveniente Bis operações
De terceiros:

Integralização de capital, inclusive ágio
Empréstimos hipotecários e financiamentos
Dividendos recebidos
Resultado de exercícios futuros (Nota 10)
Outras origens

TOTAL DAS ORIGENS
APLICAÇÕES:

Aquisição de imobilizado, ao custo
Dividendos pagos
Transferência de imposto de renda do exigivel a

longo prazo para o passivo circulante
Dividendos propostos
Transferência de financiamentos do exigivel a lon-

go prazo para o passivo circulante
Contas a receber — empresas controladas
Depósitos - Resolução n9 432 do Banco Central

do Brasil ,
Empréstimos compulsórios à ELETROBRÁS
Novos investimentos
Outras aplicações

TOTAL DAS APLICAÇÕES
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAPITAL CIR-

CULANTE LfQUIDO
O AUMENTO (DIMINUIÇÃO) ACIMA E DE-

MONSTRADO COMO SEGUE:

18.741.847 2.648.238

(7.595.313)

(4.814.042)
4.590.048
4.092.598

938.310

'15.953.448'

2.622.448
1.616.570
1.400.678

241.513
140.451

21.975.108 5.358.661

3.323

(31 5.785)
876.673
574.060

94.103
1.221.049

30.346 .'5.132.007

104.197
22.440

62.352
37.665

21.968.981
3.294.842

1.221.049
1.852.062

1.093.326
45.256

429.725
243.305
196.115
155.021

30.499.682

( 8.524.574)

1.817.076
292.357

289.276
449.921

390.023
217.928

289.491
55.029

32.802
3.833.903

1.524.758

( 2) MUDANÇA NO EXERCÍCIOS CIAL ,,.„.,,..
Com base no que faculta o artigo 175 parágrafo único da Lei 6.404/76 das

sociedades por ações, e com observância ao que dispõe o artigo 146 do

Decreto 85.450 do regulamento do imposto de renda, os acionistas delibera-

ram na Assembléia Geral Extraordinária de 14 de janeiro de 1982 alterar a

data do encerramento do exercício social da Sociedade de 31 de janeiro para
31 de dezembro. Como conseqüência, o exercício social que se encerraria em

31 de janeiro de 1982 foi prorrogado para 31 de dezembro de 1982 abran-

gendo, desta forma, um período de 23 meses.

( 3) FINANCIAMENTOS A RECEBER A PAGAR - CRÉDITO DIRETO AO

CONSUMIDOR .,.,.',
Os valores apresentados no ativo circulante e no realizável a longo prazo,
referem-se às vendas pelo sistema de Crédito Direto ao Consumidor. E de

responsabilidade da Sociedade a cobrança das parcelas mensais junto aos

clientes bem como as amortizações perante às instituições financeiras nos
vencimentos dos créditos, independentemente do recebimento das parcelas
dos clientes,

( 4) ATIVO IMOBILIZADO
A composição do ativo i

«
Taxa

Anual de
Dapre-
ciação

mobilizado da Sociedade era a seguinte:
31/12/82 31/01/81

Ativo Circulante
Passivo Circulante

31/12782
26.302.070

(30.941,392)
(. 4.639.322)

31/01/81
6.850.676

(2.965.424)
3.885.252

1982'
VARIAÇÃO

19.451.394
(27.975.968)
( 8.524.574)

1981
2.711.065

(1.186.307)
1.524.758

As notas explicativas anexas e os Anexos I e II
fazem parte integrante destas demonstrações.

Terrenos
Prédios e Benfeito-

rias
Maquinismose

Equipamentos
Móveis e Utensí-

lios
Veículos
Reflorestamento
Imobilizado em

Construção
Total

4%

15%

10%
20%

Depreciação
Custo e Exaustão

Corrigido Acumuladas Liquido"i.2'63.528 1.263.528

5.606.775 1.395.344 4.211.431

38.606.260 22.774.903 15.831.357

1.571.670 636.879 ' 934.791
1.588.790 949.015 639.775
616.348 510 615.838

25.816.272 25,816,27?
75.069,643 25.756,651 49.312,992

Liquido
277.341

883.397

2.678.100

138.650
49.278

143.528

1.342,533
5.512.827

(10) RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Corresponde às receitas recebidas dos clientes pelo direito de uso temporário
dos cilindros pertencentes à Sociedade, que serão reconhecidas em resultados
de exercícios futuros, à medida do transcurso dos prazos estabelecidos em
contratos.

(11) CAPITAL SOCIAL
O capital da Sociedade, subscrito e integraiizado, é representado por
18.520.622.487 (2.142.479.491 em 31.01.81) ações ordinárias nominativas
e ao portador, de valor nominal de hum cruzeiro cada uma (hum cruzeiro a
sessenta e sete centavos em 31.01.81).
Pelos estatutos sociais é garantido aos acionistas um dividendo mínimo da
25% sobre o lucro líquido do exercício, apurado de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações.
A composição do capital social, em quantidade de ações, é a seguinte:

Residentes no Pais
Residentes no Exterior

31/12/82
9.182.588.074
9.338.034.413

18.520.622.487

31/01/81
1.066.849.511
1.075.629.980
2.142.479.491

( 5) IMPOSTO DE RENDA
A provisão para o imposto de renda é constituída pelo valor total do impôs-
to isto é sem redução da parcela dos incentivos fiscais, a qual é registrada ao
custo no'realizável a longo prazo em contrapartida a uma conta de reserva da
capital por ocasião dos recolhimentos do imposto de renda devido.
Em 3112 82 a referida provisão reflete as recentes modificações do Deere-
to-Lei 1967/82 e Instrução Normativa SRF 111/82, inclusive com a atuali-
zação monetária do Imposto de Renda relativo aos doze primeiros meses do
exercício social findo em 31 de dezembro de 1982.

( 6) EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
Correspondem aos recursos obtidos a curto prazo para o capital de giro, e
estão garantidos por notas promissórias avalizadas pelos diretores. A compo-
sição do saldo, em 31.12.82. era a seguinte:

1(12) CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA
No período de 23 meses findo em 31 de dezembro de 1982, a Sociedade
registrou como despesa a quantia de Cr$ 113.848, correspondente as suas
contribuições mensais (calculadas com base nos salários dos funcionários), na

qualidade de uma das patrocinadoras da PREVUNIAO - Sociedade de
Previdência Privada. O montante de Cr$ 42.264 registrado no exercício

procedente refere-se à dotação inicial (também calculada com base nos
salários dos funcionários), acrescida da primeira contribuição mensal.
A PREVUNIAO - uma entidade fechada de previdência privada - foi
constituída nos termos da Lei 6.435/77, e tem como objetivo principal a
complementação da aposentadoria de seus participantes e beneficiários, no
caso os funcionários da S.A. White Martins e das suas demais patrocinadoras.

(13) COMPOSIÇÃO DE SALDOS
A título de maiores esclarecimentos, apresentamos a
algumas rubricas das demonstrações financeiras-

segu

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E

31 DE JANEIRO DE 1981
(Em milhares de cruzeiros)

( ii SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras anexas estão apresentadas de acordo com as

disposições da legislação das sociedades por ações associadas as normas

emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e a legislação fiscal em

Os°princípios e procedimentos contábeis mais importantes, adotados pela
Sociedade são como segue:
(a) As aplicações financeiras são atualizadas pela correção monetária e juros

auferidos até a data do balanço;
(b) Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição ou fabricação,

o qual é inferior ao valor de mercado; c-ron
(c) As obrigações e empréstimos à Centrais Elétricas Brasileiras -ELEI HU-

BRÁS são demonstradas ao custo, acrescido da correção monetária até a
data do balanço; . . ,

(d) O ativo permanente (imobilizado, investimentos e diferido) e o patrimo-
nio liquido são corrigidos monetariamente, com base na variação do valor
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. O valor liquido apura-
do é reconhecido no resultado do período, onde figura sob o título de
"Resultado da Correção Monetária do Ativo Permanente e Patrimônio
Liquido";

(e) O ativo imobilizado é depreciado pelo método linear, com base na vida
útil estimada dos bens;

(f) As participações em controladas são contabilizadas pelo método de
equivalência patrimonial, sendo a variação no valor do investimento
reconhecida no resultado do período. Os outros investimentos sao
contabilizados ao custo corrigido monetariamente, deduzido da provisão
para perdas prováveis, não excedendo ao valor de mercado;

(g) O ativo diferido é composto principalmente pelas despesas incorridas
durante a fase pré-operacional de novas unidades de produção, sendo
amortizadas em cinco anos a partir do início das operações corresponden-
te a cada unidade;

(h) Os empréstimos e financiamentos são atualizados pelas variações monetâ-
rias e variações cambiais, respectivamente, e pelos juros incorridos até a
data do balanço;

(i) As debêntures são atualizadas pelas variações monetárias e |uros incorri-
dos até a data do balanço;

(j) Nas demonstrações financeiras o lucro líquido do exercício e os lucros
acumulados são alocados conforma proposta para distribuição determi-
nada pela administração da Sociedade, no pressuposto de sua aprovação
na Assembléia Geral Ordinária.

Natureza Encargos

Empréstimos com bancos de
vestimentos

Empréstimos negociados nos
termos da Resolução n9 63
do Banco Central do Brasil

Conta garantida

Outros empréstimos
Total

12%a 30%a.a. mais
correção monetária
12,5%a 13,69%a.a.
mais variação cambial

27,5%a.a. mais corre-
ção monetária
até 7%a,m,

Data do
último

vencimento
Saldos

21.07.83 4.694.326

22.02.83 2.013.252

16.05.83
31.03.83

554.390
346.223

7,609-191

( 7) FINANCIAMENTOS

Referem-se aos recursbs obtidos para investimentos em ativos imobilizados
destinados ao plano de expansão da Sociedade.
As garantias dos financiamentos em vigor em 31 12.82 se constituem em

hipoteca do edifício sede da Sociedade, situado à Rua Mayr.nk Veiga n° 9, a

notas promissórias avalizadas pelos diretores.
OsTalores aplicados na resolução n° 432 do Banco Central do Brasil corres-.

pondem a depósitos efetuados para pagamento dos financiamentos em

moeda estrangeira sobre os quais incidem juros, as mesmas taxas dos finan-

ciamentos. e variação cambial.
Vide detalhas dos financiamentos no Anexo I,

' 8' 
0EMldoTcoí?esponde a 77.634 debêntures ao portador, não conversíveis em

ações, sem qualquer garantia específica.
Estes títulos rendem juros à taxa de 9,5% a.a., pagáve.s^ trimestralmente e

correção monetária com base na variação das Obrigações "«^.táveis do

Tesouro Nacional, pagável na data do vencimento fixada para 31 de agosto

de 1984.

( 9) EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS
Em 15 de dezembro de 1982, a Sociedade contraiu "rn empréstimo com a

sua controlada S.A. White Martins Nordeste, no valor de Cr* 1.311.970
tendo por base um contrato de mútuo com pacto ad)eto de hipoteca, em que
foi dado em garantia o imóvel constituído por prédio »;'^««o «rren

situado na Rua Aguanil n9 304, no Distrito Industrial de Santa Cruz - Rio

A «ferida controlada, com base nos dispositivos do Dacretol.il 70/66,
notadamon.e no item III do seu artigo 10, emitiu Cédula. Hipotecária,
Fracionárias aceitas pela Sociedade na Qualidade de 4tWttara.no.WUri*
480.000 ORTN's, com vencimento em 15.06.87 e |uros anuais de 12%sobra
o saldo devedor am ORTN.

(a) ESTOQUES
Produtos Acabados
Matérias Primas
Materiais Diversos
Produtos em Elaboração

(b) INCENTIVOS FISCAIS A REALIZAR
Fundo de Investimentos Setoriais (FISETRe-

florestamento)
Incentivos Fiscais ICM - Lei 2.990/71 do Go-

verno do Estado da Bahia
Incentivos Fiscais ICM - Outros
Empresa Brasileira de Aeronáutica - EM-

BRAER
Fundo de Investimentos do Nordeste - Fl-
NOR

(c) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VEN-
DAS
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
Imposto Sobre Serviços
Programa de Integração Social
Finsocial

(d) DESPESAS DE VENDAS
Despesas das Unidades de Vendas
Comissões sobre Vendas
Provisão para Devedores Duvidosos
Propaganda e Publicidade

(a) GASTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
Despesas Administrativas
Impostos e Taxas Diversas
Perdas Diversas
Honorários da Diretoria

(f) DESPESAS FINANCEIRAS, LÍQUIDAS DAS
RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS -

Variação Cambial
Correção Monetária
Juros
Outras despesas

RECEITAS-
Juros
Variação Cambial
Correção Monetária
Outras Receitas

|g) RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁ-
RIA
Imobilizado
Investimentos
Diferido
Depreciações
Patrimônio Líquido
Imposto de Renda Diferido

31/12/82

4.220.484
1.073.748

858.273
677.293

6.829.798

ir detalhes de

31/01/81

1.293.406
382.408
238.020
208.146

2.121.980

321.137 97.634

40.154 14.542
13.179 15.823

16.368 4.691

7.326
390.838 140.016

15.104.300 2.183.978
845.010 136.604
339.089 60.605
261.316 -_

16.549.715 2.381.187

8.711.008 1.128.310
1.103.652 206,152

435.519 60.906
39.474 2320

10.289.653 1.397.688

9.091.336 1.273.827
463.772 58.365

3.382 45.134
103.023 16,339

9.661.513 1.393.655

4.943.566 682.068
2.391.227 262.318
2.224.339 349.259

123.870 8.873

(1.875.208) (287.070)'
(775.522) (201.911)
1714,584) 1188.603)
(381,607) 160.147)

5.936,081 564.787

43.020.931 3.262.158
5.089.055 499.411

158.722 59.350
(16.761.454) (1.681.679)
123.727.025) (2.128.163)

1184.916) 114,400)
7.595.313 13.323)

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DOS FINANCIAMENTOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 31 DE JANEIRO DE 1981
(Valores em milhares)

~———___^^ Especificações

InftUui^esjMnajiçajras '
Société Générale de Banque (Brussels)
The Bank of Tokyo Lid. (Tokyo)
Export-lmport Bank of the United States
Société Générale de Banque (Brussels)
The Bank of Tokyo Ltd. (London)
The Chase Manhattan Bank (N. Y.)
The Bank of Tokyo Ltd. (Tokyo)
Manulacturers Hanovei Banque-Nordiqua (Paris)
Manufacturers Hanover Bank/Belgium S/A
Sub-total
Menos:
pi<pr)iitos - Res. 432 do Banco Central do Braul

Taxas anuais
da juros e
encargos

YEaiaL

1,5%acimado LIBOR
0,75%acimado LIBOR

6%
1%acimado LIBOR
1%acimado LIBOR

1,375% acima do "Prime Rata" da Instituição
1%acimado LIBOR

1,875%acimado LIBOR
2%acimado LIBOR

Saldos da financiamentos
-ds «xtarior

1982
US$
6,936
6,122
2,581
3,050

730

425
122

4.136
23,102

I 6.169)

1981
USS

12,140
8,308
4,171
4,157
2,209

476
472
427

"TOBT Saldos am cruzeiros

Curto
Prato

I 16,933

32,360

9.678)
_22Jia2_

447.250
366.847
269.063
181.123
184.297

21 630
26.706

,118,676-
1.615.592

(1.115.337)
500,255.

Longo
Prazo

1.052.623
1.179.969

383.137
589.563

85.800
4.130

_3,2Ji_45Z_

Total

4.221.679

( 443.431)
_J?778,248

1.499.873
1.546.816

652.200
770.686
184.297

107.430
30.836

1045.133

Curto
Prazo

5.837.271

II .568,768)
4-278.503

317.461
66.660
35.105
33.561
55.401
32.684

1.307
12.234

554.313

T981
Longo
Prazo
513.437
501.939
250.371
250.946

96.816

30.987
16.957

Total

830.898
568.599
285.476
284.507
151.217
32.584
32.294
26.191

Vencimentos
até

1.660.453

(372.860) I 289 491)

181,4» 1.370.962

2.214.766

I 662 351)

1986
1987
1985
1987
1983
1981.
1988
1984

_L9J2_

1.552.415.

LT (Continua)
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DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1&82
31 OE JANfHRODE 1981
(Em milhares de cruzeiros)

ANEXO
-*—¦ CONTROLADAS

DESCRIÇÃO  
:—-~

Sociedade
Anônima

White Martins
Nordeste

Companhia
Nacional

de Calcáreos
e Derivados
- CONCAL

Oxigênio
Edv S.A.

Eletrometa-
lúrgica

Saudade
Ltda.

CILBRÀS-
Empresa
Brasileira

da Cilindros
Ltda. TOTAL

1982
Capital Social (valor nominal)
Participações Societárias:

Ações (quantidades) —
Ordinárias
Preferenciais A
Preferenciais B
Preferenciais C

Quotas (quantidades)
Total (quantidades)

Lucro (Prejuízo) Líquido
Patrimônio Líquido
%de Participação
Contabilização Anterior
Resultado da Equivalência Patrimonial
Valor dos Investimentos Avaliados
Contas a Receber
Contas a Pagar

1981

1.143.608

6.208.337
937.687

7.089.265
1.727.124

15.962.413
3.977.956
8.555.291

99,10
3.656.632
4.821.662
8.478,294

23.206

53.675

53.617.202

53.617.202
77.815

205.779
99,89

119.947
85.606

205.553
251.737

26.228

26228.490

26.228.490
(2.468)
49.796

99,99
57.998
(8.207)

49.791

22.845

10.648

10.509.310
10.509.310

(32.230)
280.260

98,70
331.847
I55.230)
276.617

13.480

251.050

22.594.525
22.594.525

(25.309)
669.142

90,00
632.017
(29.789)
602.228

7.362

4.798.441
4.814.042
9.612.483

274.943
43.687

PEDRO L. C. COELHO
Diretor Presidente - CPF 003.504.007-68

FÉLIX DE BULHÕES
Diretor - CPF 025.630.377-00

JOÉRCIOM. GRECA
Diretor - CPF 045.504.128-87

ROBERT J SEPH HART
Diretor - CPF 722.260.487-15

CHERUBIN H. SCHWARTZ
Diretor - CPF 000.095.710-00

JOÃO B. CATALDO
Diretor - CPF 002.970.037-04

RICARDO ESTERA SANZA
Diretor • CPF 665.100.077-20

TOD ORIS N GANZER
Diretor - CPF 093.933.667-72

MARCO AURÉLIO R. DE MORAES
Contador - CRC-RJ - 27.954-5

CPF - 245.753.727-49

Capital Social (valor nominal)
Participações Societárias:

Ações (quantidades) —
Ordinárias
Preferenciais A
Preferenciais B
Preferenciais C

Quotas (quantidades)
Total (quantidades)

Lucro Líquido
Patrimônio Líquido
%de Participação
Contabilização Anterior
Resultado da Equivalência Patrimonial
Valor dos Investimentos Avaliados
Contas a Receber
Contas a Pagar

318.600

6.208.344
937.687

6.999.043
1.727.123

15.872.197
267.412

1.396.527
98,54

1.071.376
304.761

1.376.137
3.754

12.482

12.468.709

12.468.709
2.369

32.437
99,91

30.065
2.344

32.409

14.977

6.317

6.317.460

6.317.460
160

15.672
99,99

15.421
249

15.670

8.446

10.648

10.509.310
10.509.310

85
90.843

98,70
90.001

(339)
89.662

14.169

76.346

6.871,138
6.871.138

12.542
131.419

90,00
109.507

8.770
118.277
225.933

1.316.370
315.785

1.632.155
229.687

37.592

Exceto quanto ao comentado na nota (9), os resultados em transações com empresas controladas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 1982 e 31 de janeiro de

1981 foram de valor insignificante.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE

MARTINS, dando cumprimento ao disposto no Artigo 142 item V, da Lei n?

6 404 de 15 de dezembro de 1976, examinou o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
1982 tudo devidamente auditado por Arthur Andersen S/C, aprovando os referi-
dos documentos, que serão submetidos à Assembléia Geral dos Srs. Acionistas, a

qual competirá, também, apreciar a proposta dos órgãos da administração da
Empresa sobre a destinação do lucro do referido exercício.

Rio de Janeiro, 01 de março de 1983

PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO
Presidente

JAYME BASTIAN PINTO

JOSÉ LIFSCHITS

JOÃO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA

PARECER DOS AUDITORES

Aos Senhores Acionistas da
Sociedade Anônima White Martins:

Examinamos os balanços patrimoniais da SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS, em 31 de dezembro de 1982 e
1981 e 31 de janeiro de 1981, e as respectivas demonstrações dos resultados para os períodos de 23 meses findo em 31 de
dezembro de 1982 (dividido nos períodos de 12 meses findo em 31 de dezembro de 1982 e 11 meses findo em 31 de dezem-
bro de 1981) e 12 meses findo em 31 de janeiro de 1981, das mutações no patrimônio líquido para os períodos de 12 meses
findo em 31 de dezembro de 1982, 11 meses findo em 31 de dezembro de 1981 e 12 meses findo em 31 de janeiro de 1981 e
das origens e aplicações de recursos para os períodos de 23 meses findo em 31 de dezembro de 1982 e 12 meses findo em 31
de janeiro de 1981 (Nota 2). Os nossos exames foram efetuados de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e,
conseqüentemente, incluíram as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários
nas circunstâncias.

TT-T-~-ii"-nnriimTHff-iMftTr"-n-nn-m

Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras refletem com propriedade a posição financeira da Sociedade
Anônima White Martins em 31 de dezembro de 1982 e 1981 e 31 de janeiro de 1981, os resultados de suas operações e as
origens e aplicações de seus redursos referentes aos períodos acima mencionados, de acordo com os princípios de contabilidade
geralmente aceitos aplicados em bases uniformes.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1983.

ARTHUR ANDERSEN S/C - CRC-SP-123-S-RJ

Logan C. Ritchia
Sócio Responsável

Contador - CRC-BA-7.399-1T-RJ

J

SEI não recebeu proposta
de fabricação de supermini

Brasília — O secretário da SEI (Secre-
taria Especial de Informática), Coronel
Joubert Brizida, revelou ontem no semi-
nário O Brasil na Era da Informática que
até o momento o Governo não recebeu
qualquer proposta de empresas nacionais
interessadas em fabricarem no pais os
computadores supermínis. Ressaltou, po-
rém, que o prazo para a entrega das
propostas termina no dia 30 de junho e
por isso ele não está preocupado. '

Brizida não acredita que o investimen-
to de 20 milhões de dólares estimado para
um projeto desse nível seja fator de limi-
tação às indústrias nacionais. "Se alguém
tem reclamado sobre isso é porque sabe
que apenas duas ou três empresas serão
qualificadas pela SEI para produzirem
esse equipamento no país", disse.

Efeitos da máxi
O Coronel Joubert Brizida reconheceu

que a maxidesvalorização do cruzeiro em
30% vai provocar alguns impactos na
indústria nacional de informática, que
por ser muito jovem depende ainda de
importações de componentes. Ele acredi-
ta que a própria aquisição de componen-
tes importados no mercado interno exer-
cera um efeito direto sobre os custos, mas
observou que é preciso estudar calma-
mente o assunto para evitar que haja
reajustes de preços superiores aos neces-
sários.

Para ele, haverá reserva, de mercado
paia a indústria nacional fabricante de
computadores supermínis e que, em ter-
mos de tecnologia, as empresas poderão
fazer dois tipos de projetos: com tecnolo-
gia própria ou importada. Revelou tam-
bém que, preüminarmente, a demanda
por esse tipo de computador no Brasil é
da ordem de 2 mil 500 unidades, podendo
haver uma necessidade suplementar de
mais 1 mil 500 unidades.

Com relação à revisão do limite de 400
milhões de dólares para a importação
este ano pelo Setor de Informática, o
Coronel Joubert Brizida lembrou que es-
se limite foi uma decisão do CDE (Conse-
lho de Desenvolvimento Econômico) e
somente ele pode revê-la.

Ao abrir ontem o Seminário O Brasil
na Era da Informática, o Governador de
Brasília, José Ornelas, anunciou que nos
próximos 60 dias serã definida uma politi-
ca industrial para a Capital Federal, res-
saltando que o Distrito Federal poderá se
constituir num pólo de informática.

A instalação do ciclo industrial de
microeletrônica no CTI — Centro Tecno-
lógico para Informática — será deflagra-
da em meados deste ano. Os projetos da
Itautec e Docas de Santos, empresas pré-
qualificadas para essa fase, serão reava-
liados pela SEI — Secretaria Especial de
Informática, numa reunião especial mar-
cada para o próximo dia 15, em Brasília.

Ao prestar, ontem, essas informações,
em São Paulo, o secretário da SEI, Coro-
nei Joubert Brizida, revelou que um dos
principais motivos do reestudo dos proje-
tos diz respeito aos investimentos, cujos
valores estão ultrapassados, pois eles fo-
ram estipulados há mais de um ano.
Acrescentou que a estimativa de recursos
para a fase de industrialização foi ainda
mais afetada com a recente maxidesvalo-
rizaçào do cruzeiro.

Nessa análise da SEI, além da parte
financeira, serão revistos também deta-
lhes da industrialização, "mas nada será
cortado no programa. A seguir, confir-
mou que o encapsulamento dos primeiros
chips nacionais (componentes básicos de
computadores) será feito em outubro.

O secretário da SEI revelou que ajuda-
rá a Abicomp — Associação Brasileira da
Indústria de Computadores e Periféricos
no encaminhamento de reivindicações
destinadas a atenuar o impacto da maxi-
desvalorização.

Por exemplo, nos próximos dias a enti-
dade pedirá aos ministérios econômicos
que considerem como matéria-prima as
partes, peças e componentes para infor-
mática que sâo importados, que assim
serào beneficiados com a redução do IOF
de 25% para 15%. Além disso, solicitará o
refinanciamento das dividas contraídas
através da Resolução 63. Segundo o Sr
Joubert Brizida, os micros náo foram
afetados, pois eles são praticamente na-
cionalizados.

Seminário da Bolsa debate
a modernização financeira

Representantes do Banco Central, da
Secretaria de Informática e da Digibrás
confirmaram ontem suas presenças na
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, para
um seminário sobre a automação e a
modernização das instituições financei-
ras. O apoio do Banco Central ao seminá-
rio foi manifestado pelo seu presidente,
Carlos Langoni.

Linhas gerais do Plano Nacional de
Informática relacionadas com o mercado
financeiro e sua automação poderão ser
abordadas em uma palestra do secretário
adjunto da SEI, José E?yl Veiga da Ro-
cha, que fará uma exposição técnica se-
guida de um painel com debates na parte
da manhã, tendo como moderador o pre-
sidente do Sindicato dos Bancos, Theófi-
Io Azeredo Santos.

A agenda do seminário

a agenda do seminário é a seguinte.
Na parte da manhã serão feitas exposi-
çoes técnicas e painéis de debates com a
participação dos representantes da SEI,

de instituições financeiras privadas e da
Digibrás. As palestras e os painéis serão
dedicados a uma análise das aplicações
da informática nas instituições financei-
ras. Acredita-se que o tema da redução
dos custos operacionais através da auto-
mação poderá ser levantado, em conexão
com o interesse do Governo de reduzir as
taxas de juros e outros encargos financei-
ros.tanto no setor público como privado.

As 11 horas o vice-presidente interna-
cional para assuntos tecnológicos da
Merril Lynch, George Peterson, fará uma
exposição sobre os mecanismos usados
por sua empresa no campo da informáti-
ca. A Merril Lynch é considerada como a
maior corretora do mundo, e tanto opera
na área financeira como de matérias-
primas (commodities). Na parte da tarde
será feita uma exposição pelos peritos no
desenvolvimento de sistemas da Bolsa de
Valores do Rio, seguido de debates. Um
painel envolvendo produtores de equipa-
mentos e consumidores encerrará o semi-
nário, cujas inscrições estão abertas na
Bolsa do Rio. i

WÊÊmÊIS^

WÊèÉÈbÊÈÈÈ SsbHHhhSwmm

O TK 85 pode ser ligado por um cabo a qualquer televisor

Microdigital lança TK 85
Sâo Paulo — A Microdigital lançou

ontem o microcomputador TK 85, cujo
projeto permite seu uso por pessoas
com pouco ou nenhum conhecimento
da linguagem de programação. Com pe-
so ligeiramente superior a 500 gramas,
23 centímetros de comprimento, 14 cen-
time tros de largura e três de espessura,
o aparelho deverá destinar-se a todos os
segmentos dessa faixa de mercado, se-
gundo previsões de seu fabricante.

O TK 85 aceita programações nas
linguagens basic ou de máquina e pos-
sui 10 K bytes em sua capacidade de
memória operacional. Quanto à capaci-
dade de armazenamento, esse micro po-
de ser encontrado nas versões de 16 ou
48K bytes, sendo que a primeira versão
permite a expansão até 48K, aumentan-
do assim o potencial de cadastrar itens
variados, controlar estoques e solucio-
nar problemas, além de diversificar o
uso de jogos de entretenimento.

O teclado, em alto relevo, tem ape-
nas 0,5 centímetros de altura. Sua tela
tem display de texto de 24 linhas de 32
caracteres e funciona acoplada ao dis-
play gráfico com resoluçáo de 44 per 64

pontos. Esse equipamento permite a
combinação gráfica e alfanumérica,
possibilitando o manuseio de 160 fun-
ções através de 40 teclas.

A Microdigital afirma que o TK 85 é o
mais versátil dos micros brasileiros e,
nesse sentido, projetou o aparelho com
a função verify, que permite a confirma-
ção da transferência dos dados armaze-
nados para a fita cassete. Nessa opera-
ção, o usuário pode utilizar a velocidade
normal ou a high-speed, que também
acelera o processo de armazenamento
na memória do micro. Em alta velocida-
de, tudo isso é feito em 25 segundos na
versão de 16K e em 1 minuto 30 segun-
dos na versão 48K, enquanto, na veloci-
dade normal, gastam-se 6 e 15 minutos,
respectivamente.

O micro tem um gerador de som
opcional e os movimentos de vídeo >o-
dem ser acelerados ou retardados atra-
ves das funções fast e slow. Ambas as
versões usam um único software e o TK
85 pode ser ligado à saída da antena de
um televisor, por um cabo coaxial, por
onde o sinal de vídeo gera a imagem.

Klabin diz que Rio sofre
declínio em sua economia

—¦ O Rio de Janeiro vem mesmo so-
frendo um gradativo processo de decli-
nio econômico. Essa afirmação foi feita
ontem pelo presidente do Banerj, Israel
Klabin. quando entregou à imprensa a
Pesquisa Pro-Rio, um amplo estudo so-
bre as potencialidades e os problemas
do Estado, realizado ao longo de um
ano, sob patrocínio do banco e coorde-
nação do Instituto de Estudos Políticos
e Sociais.

Segundo Klabin, o trabalho — que
faz um completo levantamento econó-
mico-social do Estado, em oito grossos
volumes — "é um presente de minha
saída da vida publica'Y O presidente do
Banerj jâ enviou a Pesquisa a todas as

lideranças estaduais e alguns integran-
tes do Governo federal. Até mesmo o
Governador eleito Leonel Brizola ja re-
cebeu o trabalho.

Esvaziamento econômico

Em sua introdução, um volume que
resume todo o trabalho, a Pesquisa Pro-
Rio alerta para o fato de que "o Estado
do Rio de Janeiro vem experimentando
um processo de relativo declínio, com-
parativamente a outros Estados e a
muitas das médias nacionais, cujas ori-
gens remontam à crise do café fluminen-
se, em fins do século passado, e se
agudizam a partir da década de 1950".

Ação rende acima da
inflação no primeiro
bimestre deste ano

Investir em ações nos dois primeiros meses
de 1983 foi um ótimo negócio, segundo levanta-
mento realizado pela Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro: todas as 80 ações mais negociadas
no pregão carioca ganharam em rentabilidade
da taxa de inflação acumulada de 17,27c esti-
mada pelo departamento econômico da enti-
dade.

A ação que melhor remunerou os investido-
res foi da empresa de mineração Paranapane-
ma, com lucratividade acumulada de 264,7%
(sendo 127,2% em fevereiro). As ações de ban-
cos, que até o ano passado vinham liderando
nos dez primeiros lugares, não estão mais man-
tendo taxas tão elevadas.

As preferidas dos investidores com Docas
de Santos, Petrobras, Souza Cruz, White Mar-
tins e Banco do Brasil se situaram entre os 20
primeiros lugares na lista das 80 mais transa-
cionais no pregão. Apenas 11 títulos não tive-
ram rendimento positivo em fevereiro, sendo
que o mais desvalorizado foi da empresa Ferro
Brasileiro, que apresentou queda de 22,3%.

O papel de cotação mais elevada em 28 de
fevereiro era da Companhia Guararapes, nego-
ciado a Cr$ 58,01 na Bolsa do Rio. Sua valoriza-
çáo em dois meses foi de 187,1% (58,4% em
fevereiro). O valor patrimonial da ação, em 31
de dezembro de 1981, data do último balanço,
era de Cr$ 17,67.

Maiores ganhos
Jan./Fev.

Paranapanema PP
C. Solúvel Brasilia PP
Petr. Ipiranga PP
Anhanguera OP
Petr. Ipiranga OP
Bco. Econômico PN
Petr. Camaçari AN
Sharp PP
Docas de Santos OP
Ferbasa PP

264,7
258,2
244,7
242,4
235,7
220,3
218,0
217,4.
202,9"
187,5

Carteira tradicional (%)
Jan./fev.

Docas de Santos OP
Petrobras PP
Souza Cruz OP
White Martins O P
Banco do Brasil PP
Belgo Mineira OP
Lojas Americanas OS
Vale Rio Doce PP
Mannesmann PP
Brahma PP

VI
3

202,9
186,2
183,9
174,3
170,3
156,5
148,6
142,7
135,8
llí>,5

Menores lucros
Jan/fev

Ferro Brasileiro PP
T. Janer PP
Banerj PP
Riograndense PP
Banerj ON
Barbara OP
Brahma PP
Fertisul PA
Bco Nacional PN
Bco Nacional ON

76,7
92,0
94,8

102,1
102,2
112.5
115,5
115,6
116,3
116,3
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Nuclebrás atrasa prazo de
encomendas de Angra 2 e 3

ECONOMIA.NEGÓCIOS
Sáo Paulo — Fernando Pereira
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- Sào Paulo — A Nuclebrás retardou
em um ano o prazo para a fabricação
dqg equipamentos encomendados à in-
dústria nacional — consórcio Cobras-
ma, Bardella e Confab — destinado às
usinas nucleares Angra 2 e 3, e que
representam investimentos de 100 mi-
lhões de dólares. A indústria nacional
participará com 30% do fornecimento
total para essas usinas.

Como alguns desses equipamentos
já estavam com o seu cronograma de
produção atrasado, essa folga de um
ano compensará as empresas que terão
condição de entregar normalmente as
encomendas dentro do novo prazo, cau-
sado pelo retardamento do programa
nuclear assinado com a Alemanha. O
consórcio Bardella, Cobrasma e Confab
havia assinado um protocolo com a
Nuclebrás, em 1979, que nunca teve
seus prazos de execução cumpridos.

As empresas consorciadas capacita-
çào foram selecionadas depois da análi-

Milton F. da Rocha Filho
se encomendada pelo Governo brasilei-' 
ró à Bechtel Engenharia, dos Estados
Unidos, que as considerou capazes de
fabricar equipamentos dentro do rígido
controle de qualidade, que é exercido
sobre as construções nucleares.

A Cobrasma produzirá os trocadores
de calor e outros equipamentos adicio-
nais; a Bardella, o equipamento de
transporte interno das usinas; e a Con-
fab, o vaso de contenção das usinas,
como já o fez para Angra 1.

A Bardella, Confab e Cobrasma sem-
pre viveram um clima de expectativa
em relação ao programa nuclear, segun-
do um de seus diretores. O protocolo
assinado em 1979 só começou a ser
executado na prática a partir do ano
passado, com a assinatura de contratos
efetivos. Essas três empresas investi-
ram quase Cr$ 100 milhões na capacita-
çáo de técnicos e na compra de tecnolo-
gia no exterior.

KWU aumenta faturamento
apesar da crise nuclear
-1 Willisim Waack
Bonn —.Apesar dos atrasos no Pro-

grama Nuclear Brasileiro e na difícil
situação do mercado nuclear mundial, a
Kraftwerk Union aumentou seu fatura-
mento e a carteira de encomendas. Este
resultado foi anunciado pelo presidente
da empresa, Klaus Barthelt, durante
uma entrevista coletiva em que apre-
sentou seu balanço de 1982.

Barthelt não falou especificamente
do Brasil, mas queixou-se das "dificul-
dades de financiamento para negócios
de exportação". Neste sentido, pediu,
maior apoio do Governo na concessão
de garantias "também para países difi-
ceis".

O presidente da KWU afirmou que
sua empresa está plenamente "sadia",
embora só 45% de sua capacidade icon:
tra 52% no periodo anterior) estivesse
sendo aproveitada. As fabricas da KWU

William Waack
foram obrigadas a despedir 220 pessoas,
e só a jornada de trabalho reduzida
pode evitar conseqüências piores. Ape-
nas no setor de engenharia aumentou o
número de empregados.

Barthelt ressaltou como um dos fato-
res mais positivos em 1982 a concessão
de licenças para a construção de três
novos reatores nucleares na Alemanha,
após cinco anos de paralisação no setor.
Duas dessas encomendas já haviam si-
do feitas em 1975. Barthelt calcula que
uns 30 mil empregos na Alemanha seráo
garantidos com esses reatores, durante
um período de seis a sete anos.

Com as novas encomendas, a KWU
pode obter um resultado final que repre-
senta 16% sobre o capital básico: 50
milhões de marcos de lucro, num fatura-
mento de 4,8 bilhões de marcos (no ano
anterior, 2,3 bilhões).

Eletrobrás deve Cr$ 100
bilhões às empreiteiras
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A Eletrobrás deve as empreiteiras
Cr$ 100 bilhões, dos quais Cr$ 70 bilhões
só à Camargo Corrêa, empresa respon-
sável pela construção da hidrelétrica de
Tucuruí. no Pará. A informação é do
diretor-financeiro da Eletrobrás, Massa-
to Yokota, para quem essa dívida, já
com atraso de quase 60 dias, só deverá
ser paga no segundo semestre deste
ano. É nesse periodo que o fluxo de
caixa da empresa aumenta em 60% de
recursos provenientes de receita do pró-
prio Governo e de outras fontes interna
e externa.

Além desse débito, a Eletrobrás —
qúe foi afetada em CrS.700 bilhões em
sua divida externa com a maxidesvalo-
rizaçâo do cruzeiro em 30% em relação
ao dólar — também, há cerca de 30 dias,
náo libera CrS 10 bilhões para a hidrelé-
trica de Itaipu. Massato negou que os
salários dos operários da usina, por cau-
sa disso, estejam atrasados. "O que
ocorreu", disse, "é que, por solicitação
db consórcio Unicon, liberamos CrS 1
bilhão para que fossem pagos os direi-
tos trabalhistas de alguns operários de-
mitidos, depois da conclusão das obras
civis da usina".

Queda no orçamento

O diretor-financeiro disse, ainda,
que, mesmo antes da máxi, a queda real
np orçamento da Eletrobrás para invés-
timentos foi de 23%. Dos CrS 448 bilhões
em 1982, ele cresceu em 83 para Cr$ 615
bilhões. Náo descartou, porém, a possi-
bilidade de o orçamento ser reajustado
para compensar com a desvalorização
do cruzeiro.
fc* O Governo pretende adotar como
parâmetro para reajustar os orçamen-
tos de suas empresas, depois da máxi,
uma média do ano de 99% do INPC
(índice Nacional de Preços ao Consumi-

Jorge Oliveira
dor), depois de ter adotado como média
em dezembro último 78,6% do INPC.

Diante desse aperto financeiro, Mas-
sato informou que só as obras conside-
radas prioritárias pelo Governo mante-
rão seu nível de desenvolvimento. Basi-
camente, segundo ela, são as obras da
hidrelétrica de Tucuruí; a complemen-
tação do sistema de linhas de transmis-
sâo de Presidente Dutra para a cidade
de São Luís, para abastecer o projeto
Alcoa de energia; e o sistema de trans-
missão em corrente continua da usina
de Itaipu.

Consumidor

O diretor financeiro deixou claro
que, mesmo com esses problemas finan-
ceiros, o consumidor nào será onerado.
Ele explicou que as tarifas de energia
elétrica crescerão sempre este ano 5%
acima do INPC. Mas ressaltou que uma
das principais captações de recursos
internos da empresa deverá vir dos au-
mentos das tarifas.

A dívida externa da Eletrobrás é
uma das maiores do pais. O grupo todo,
incluindo as subsidiárias e concessioná-
rias de energia, deve cerca de 10 bilhões
de dólares. Isoladamente, a Eletrobrás
deve 7 bilhões 800 milhões de dólares,
mesmo tendo pago em 82 como serviço
da dívida (juros e amortização) 1 bilhào
420 milhões de dólares.

Pelas provisões do diretor-
financeiro, o pagamento do serviço da
dívida externa da Eletrobrás deverá
cair para 65% só a partir de 1986. No
momento a participação desses recur-
sos está em 100%. Ou seja: este ano a
Eletrobrás pagará de serviço da divida 1
bilhào 500 milhões de dólares e tomará
no exterior outros tantos 1 bilhão 500
milhões de dólares.

Exportação de minério de
Carajás é reescalonada
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Em nota divulgada pela assessoria
de imprensa da Companhia Vale do Rio
Doce. o presidente da empresa estatal,
Eliézer Batista, afirma que o adiamento
de 1985 para 1986 do início das exporta-
ções do minério de ferro de Carajás não
é ainda um fato consumado.

L "De concreto", diz a nota, "a Compa-
rjhla Vale d0 Ri0 Doce estuda ° redi'
mensionamento dos investimentos de
Í983, para melhor se adequarem as con-
Üngèncias do mercado internacional de
minério de ferro". Ele diz ainda que "a

empresa nao está no vermelho, como
comprovam seus balanços mensais ape-
sar dos baixos preços atuais do minério
de ferro no mercado internacional".

Recusa
" 

Apesar dos insistentes pedidos junto
_ assessoria de imprensa, as relações
publicas e diretamente ao presidente da
empresa. Eliézer Batista, e ao diretor
encarregado do Projeto de Ferro Cara-
t_s, Deoclècio Rodrigues, ninguém na
Vaie. anteontem e ontem, comentou o
adiamento do inicio do projeto, que já
havia sido confirmado por graduados
funcionários da empresa.

Em Brasília, ontem, depois de ter

prometido que dana entrevista no final
cia sua audiência de uma hora e 15

Delfim espera que estatal
volte a ter ajuda externa

São Paulo — O Ministro do Planeja-
mento. Delfim Neto. em reunião com
representantes da indústria de máqui-
nas e equipamentos, na última terça-
feira em Brasília, revelou a esperança de
que a situação do mercado financeiro
internacional se torne mais favorável, o
que permitiria às empresas estatais ob-
terem novos recursos, melhorando o seu
perfil de Investimentos.

Estiveram presentes à reunião com o
Ministro os dirigentes das Associações
Brasileiras para o Desenvolvimento das
Indústrias de Base (ABDIB), das Indús-
trias Eletro-Eletrònicas (Abinee) e das
Indústrias de Máquinas e Equipamen-
tos (Ablmaq), que apresentaram suges-
toes ao Governo, para uma melhoria no
nível de encomendas às empresas.

Franco

Empresários que estiveram com o
Ministro Delfim Neto consideraram
"franco" seu pronunciamento a respeito
das dificuldades e entenderam que o
Governo está atento e ciente da situa-

Ô microcarro está exposto diante do edifício

que levou a Dacon à concordata

Dacon lança o primeiro
microcarro brasileiro
e já recebe encomendas

São Paulo — O mercado brasileiro já tem, oficial-
mente, desde a última terça-feira, seu primeiro microcar-
ro: é o Dacon 828, idealizado pelo projetista Anísio
Campos e pelo diretor-presidente da revendedora Dacon,
Paulo Goulart. A empresa — que obteve, na Justiça, no
final do ano passado, concordata preventiva — acredita
que o novo produto ajude em sua recuperação econòmi-
co-financeira. Seus investimentos no projeto atingem
Cr$ 50 milhões.

. O microcarro Dacon já está apresentando resultados
positivos: no primeiro dia de exposição do modelo, foram
fechadas as vendas de 10 unidades, todas produzidas em
fevereiro Outros pedidos estão sendo feitos e, este mès, a
Dacon espera produzir e vender 40 unidades. O veiculo
tem mecânica Volkswagen, com motor de 1.600 centime-
tros cúbicos de cilindrada. Seu preço de lançamento é de
CrS 3 milhões 627 mil 600, ou seja, CrS 2 milhões 980 mil
pelo carro standard mais CrS 647 mil 600 em equipamen-
tos. Por enquanto, o veiculo só é vendido completo.

Idéia brasileira

O projeto do Dacon 828 começou no dia 13 de agosto
de 1981. Paulo Goulart e Anísio Campos resolveram
atender a um apelo do Presidente Figueiredo, de que a
criatividade brasileira deveria ser exercitada. Anísio
recordou: "Pensamos em fazer um carro econômico,
ideal para o tráfego urbano, e o único jeito seria dividir
(ou quase) o Fusca ao meio, Quando começamos o
projeto, o microcarro estava orçado em CrS 800 mil. O
Fusca custava CrS 500 mil."

O Dacon 828 tem um acabamento comparado aos
carros mais luxuosos do país. Possui um painel do
Voyage, limpador de pára-brisas com 3 velocidade,
espelho' retrovisor com controle remoto, tapete de luxo.
vidros ray ban, conta-giro e odómetro. Para evitar o
excesso de ruido, a Dacon fez um acabamento acústico
no automóvel, utilizando lã de vidro e fibra de vidro. O
menor carro do país tem 2,65 metros de comprimento,.
1,65 metros de largura, e 1,25 metros de altura.

A Dacon deu entrada na Justiça a um pedido de
concordata preventiva, no final do ano passado. Entre
suas alegações, estava o elevado custo financeiro, de
empréstimos externos contraídos através da Resolução
63 Uma das razões de sua dificuldade econômico-
financeira foi a construção de um prédio, ao lado da sua
revendedora, cujo investimento nâo teve o retorno espe-
rado.
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minutos com o Ministro da Fazenda,
Ernane Galvêas, o presidente da Vale,
Eliézer Batista, não quis prestar nenhu-
ma declaração, alegando pressa.

Ainda na nota distribuída ontem, no
Rio, Eliézer Batista afirma que "a situa-
çào da Vale e sólida, mas manda o bom
senso que se faça economia, que se
apurem os custos, que se diminuam as
despesas num momento em que a con-
juntura nacional e internacional se
apresenta desfavorável".

•As circunstâncias da conjuntura in-
ternacional", diz ainda a nota, "não

permitem projeções firmes. Por isso,
tendo em vista a grande consideração
que a CVRD dispensa a seus clientes no
mundo inteiro e que nela demonstram
plena confiança ao assinar contratos
antecipados de fornecimento para o mi-
nerio de ferro de Carajás, sua diretoria
sentiu-se na obrigação de entrar em
contato com seus compradores para
examinar a situação futura, de forma a
encontrar soluções que sejam do inte-
resse de compradores e vendedora."

A nota termina afirmando que "a

Vale nao adquiriu qualquer unidade no
edifício Baráo de Mauã. A compra foi
feita com recursos próprios pela Valia —
Fundação Vale do Rio Doce de Seguri-
dade Social, entidade dos funcionários
da CVRD.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

N° 06/83
O Chele do Núcleo Executivo de Licitações — NEL

do Departamento Nacional de Obras de Saneamento —

DNOS, comunica, que ãs 15 horas do dia 08 de abril de

1983 na Sede da 2" Diretoria Regional do DNOS (2" DR),

serão recebidos os envelopes de Documentação e de
Proposta das firmas interessadas em participar da

Concorrência destinada à prestação dos serviços de
vigilância diária das dependências da Sede da 2a DR , na

cidade de Belém, Estado do Pará
Os interessados poderão obter informações na

Divisão de Serviços Gerais, localizada à Rua Teófilo

Otoni h° 82 — 8o andar na cidade do Rio de Janeiro-RJ,
bem como, adquirir o Edital n° 06/83 com a respectiva
Especificação, na Sede da 2" DR.. situada à Avenida
Almirante Barroso n° 4-166, na cidade de Bclèm-PA (a)
Alberto Amand de Berredo Bottentuit (Chefe do Núcleo
E>,ecutivo de Licitações-Substituto) (P
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DNOS —
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

N° 07/83
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações — NEL

do Departamento Nacionai de Obras de Saneamento
— DNOS. comunica, que ãs 15 horas do dia 04 de
abril de 1983 na Snde da 2a Diretoria Regional do
DNOS '2" DR), serão recebidos os envelopes de
Documentação e de Pioposta das firmas interessa-
das em participar da Concorrência destinada à pres-
tação dos serviços de limpeza, conservação e asseio
das dependências da Sede da 2a DR. situada a
Avenida Almirante Barroso ir1 4466, na cidade de
Belém, Estado do Para

Os interessados poderão obter informações na
Divisão de Serviços Gerais, localizada a Rua Teófilo
Otom n° 82 — 8o andar na cidade do Rio de Janeiro-
RJ, bem como. adquinr o Edital n 07 83 com a
respectiva Especificação, na Sede da 2" DR. situada
no endereço anteriormente citado tal Aibert Amand
de Berredo Bottentuit (Chefe do Núcleo E «.ecutivo de
Licitações Substituto) '-p

ção das dificuldades que enfrentam es-
ses setores, praticamente sem novas
encomendas.

Explicaram ao Ministro que muitas
estatais, por falta de recursos, estão
alterando os prazos de recebimento de
encomendas já feitas à indústria nacio-
nal, o que agrava os problemas das
companhias que investiram recursos
nessa produção e sofreram mais prejui-
zos por não terem onde estocar o que
fabricaram.

Entre as sugestões apresentadas,
eles solicitaram a aplicação de um segu-
ro para cobrir uma possível diferença
entre a correção cambial e a inflaçáo,
nos contratos de vendas de equipamen-
tos que forem realizadas ao exterior.
Delfim Neto prometeu aos empresários
que analisará as sugestões.

Os empresários confirmaram que a
Sest (Secretaria Especial de Controle
das Empresas Estatais) está revendo os
orçamentos das empresas estatais devi-
do à maxidesvalorizaçào e também ao
novo índice de inflação previsto pelo
Governo para este ano, que é de 100%.

Frigorífico pede concordata
Curitiba — As altas taxas de juros e

a maxidesvalorizaçào do cruzeiro leva-
ram o Frigorífico Santo Antônio (Frigo-
santo), de Apucarana, a quinta maior
empresa do Paraná, a pedir concordata
no inicio desta semana. A divida total
da empresa é de Cr$ 9 bilhões 700 mi-
lhões, sendo que o equivalente a Cr$ 2
bilhões 286 milhões é em dólar. "A má-
xi", informou o assessor de comunica-
ção, Francisco Campoe, "elevou a divi-
da em dólar em Cr$ 600 milhões".

Fundado há 30 anos, o frigorífico tem
capacidade de abate de 1 mil 500 cabe-
ças de gado/dia e três mil cabeças de
suínos/dia. Com um ativo de CrS 15
bilhões, é o responsável pelo maior volu-
me de arrecadação de ICM de Apucara-
na, que varia entre Cr$ 15 milhões e Cr$
20 milhões mensais. Emprega 1 mil 157
funcionários diretamente e 6 mil Indire-

tamente. O frigorífico está paralisado
desde o final da semana passada e pre-
tende dar férias coletivas a seus funcio-
nários.

Nossa expectativa, agora, é que o
juiz da comarca, Ronald Negrão, aceite
o pedido de concordata. Só assim pode-
remos reabrir o frigorífico e acreditamos
que em dois anos poderemos liquidar
nosso débito, afirmou o assessor de co-
municação, Francisco Campoe.

O diretor da empresa, Francisco Si-
liào de Araújo, e o diretor-
superintendente, Humberto Bastos Ca-
chelli. tentaram obter junto ao BNDES
um empréstimo de Cr$ 1 bilhào 200
milhões para liquidar os titulos mais
urgentes mas o banco negou.

As dividas em dólar, feitas através da
Resolução 63, em sua grande maioria,
foram para ampliações do frigorífico.

CcE PEREIRA LOPES-IBESA
Indústria e Comércio S.A.

Companhia Aberta
CGC(MF) nP 60.882.610/0001-98

AVISO AOS SENHORES DEBENTURISTAS
Resgate da Primeira Série

Debéntures não conversíveis em ações

^

Comunicamos aos Senhores Debenturistas que o Conselho de
Administração desta Companhia deliberou que a partir de 19 de
abril de 1983 estará à disposição dos Senhores Debenturistas o
resgate das Debéntures não conversíveis em ações - primeira
série - pelo seu valor nominal corrigido monetariamente, ate esta
data, sem prêmio.
O atendimento aos Senhores Debenturistas será efetuado de
segunda a sexta-feira, no horário das 10:00 às 16:30 hs., perante
o Agente Fiduciário dos Debenturistas - Banco Antônio de
Queiroz S/A., sito à Rua Alvares Penteado n9 143 - 19 andar -

Capital. „___
São Carlos, 28 de fevereiro de 1983.

Conselho de Administração
Ernesto Pereira Lopes

Presidente

7S| Banco Antônio de Queiroz s.a.
Y-?J Agente fiduciário dos debenturistas 7

BLUMENAU

Hering: f_T_f
- SANTA CATARINA ^^ ^4 __T

A Cia. Hering, sediada em
Blumenau, Santa Catarina,
dedicada há 103 anos à produção
de artigos de malha (camisetas,
pijamas, cuecas, artigos infantis),
informa aos seus fornecedores,
clientes e amigos que não
mantém qualquer vínculo
empresarial ou familiar com a
Hering - Brinquedos e
Instrumentos Musicais S.A.
(Hering-Rasti), também sediada
em Blumenau, Santa Catarina.

Blumenau, 3/3/83
A Diretoria
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Informe Econômico

Tônico industrial
É muito provável aue o Governo adote

em breve algumas meaidas excepcionais de
apoio às empresas que fabricam aços especiais
e máquinas-ferramentas. Entre todos os subse-
tores da área de bens de capital são estes,
reunindo as maiores e mais importantes em-
presas, que estão enfrentando dificuldades
mais agudas.

Esse quadro poderá ser visto mais clara-
mente, por exemplo, quando for divulgado o
balanço da subsidiária do BNDES — a
BNDES Participações — que por ser órgão de
fomento está presente em praticamente todos
os segmentos ao ramo. Entre estes, com saúde,
mesmo, só há dois: o eletroeletrônico (que
sempre teve o melhor desempenho) e o quími-
co e petroquímico.

Porém, também em situação muito ruim
estão os de fertilizantes, papel e celulose e
equipamentos siderúrgicos, naval e ferroviário.

Tômbola de dólares
O "Projeto 4" — reabastecimento de

crédito de curto prazo para os bancos brasilei-
ros no exterior — irá engrossando aos poucos
pela eficiência da "tômbola internacional" se-
gundo revelações de uma graduada fonte liga-
da aos banqueiros estrangeiros.

Trata-se de uma lista, na qual o coordena-
dor do projeto (o Bankers Trust) relaciona o
nome dos participantes e o quanto eles devem
suprir. A "tômbola" passa diariamente, de
mesa em mesa, e os pequenos bancos assinam
muito mais por temor das retaliações de que
poderão ser vítimas, no próprio overnight ame-
ricano.

Além disso, o Governo americano está tão
engajado no amparo das contas externas brasi-
leiras que o Banco Central obteve uma inédita
linha de redesconto no Federal Reserve — o
Banco Central americano.

Tática monetária

A decisão do Banco Central de antecipar'para ontem o resgate de um lote de LTNs é
mais um movimento para estancar a pressão
por recursos exercida pelo mercado, sempre
ávido por financiamentos de suas posições — o
que ja fez a taxa do próprio Banco Central
escalar os 11%.-

a a ¦

Atualmente, existem no mercado Cr$ 116
bilhões em títulos, que devem ser somados a
outros CrS 174 bilhões da carteira do BC. Ou
seja: quase Cr$ 300 bilhões com prazo de
vencimento distribuído ao longo das quatro
semanas do mês.

Como o banco tem sido obrigado a finan-
ciar diariamente cerca de Cr$ 400 bilhões,
aumentando sua posição relativa no bolo de
recursos disponíveis, a antecipação de resgate
de papéis tem o propósito de atenuar esses
compromissos.

Além disso — explica uma fonte do mer-
cado — as autoridades querem dar o exemplo
na regulagem da taxa de juros, pois numa hora
em que se fala em "esforço" para baixá-los não
seria político o Banco Central ser responsabili-
zado pela prática de custos que puxam para
cima.

Da CVM para a Fazenda
Sadi Assis Ribeiro está deixando o cole-

giado da Comissão de Valores Mobiliários para
assumir a chefia da Assessoria Econômica do
Ministério da Fazenda, segundo qualificada
fonte do mercado de capitais. É antigo funcio-
nário do Ministério, onde já serviu como
responsável pela divisão de política monetária
durante o periodo de . Mário Henrique Si-
monsen.

Não podem aumentar

Sete produtos terão seus preços congela-
dos, a prevalecer o rígido critério do CIP de só
permitir aumentos na proporção de 90% da
correção monetária, medida a partir de outu-
bro do ano passado.

São eles: presunto (o que ficou caro, com
55%), refrigerantes, óleo de milho, biscoitos,
lingüiça, pão de forma e margarina. O cálculo
foi feito a nível de varejo pela Coordenadoria
de Orientação e Defesa do Consumidor —
Codecon.

Mesmo que o controle do CIP seja feito
nas indústrias, trata-se de um bom indicador
para os consumidores, pois quem aumentar
acima do estabelecido terá que compensá-lo na
próxima correção.

Internacionais
O uso da energia nuclear continuou a crescer

no ano passado, a despeito da recessão mun-
dial e da suspensão de alguns projetos, infor-
mou a Agência Internacional de Energia Atô-
mica, da ONU. Havia 294 reatores nucleares
em operação no fim de 82, produzindo cerca de
170 mil megawatts, contra 272 reatores com
capacidade de 150 mil megawatts em 81.

A Ford Motor convocou os proprietários de
140 mil veículos modelo 1983, que podem
sofrer acidentes devido a falhas numa das
peças da transmissão. Comprometeu-se a subs-
tituí-la gratuitamente.Dezoito engarrafadores de Coca-Cola dos
Estados Unidos entraram com ação judicial
contra a Coca-Cola Co, acusando-a de força-
los a assinar novos contratos que consideram
injustos. Segundo os queixosos, a Coca está
impondo condições para vender o xarope do
refrigerante dietético que está fazendo grande
sucesso nos EUA.

A BBDO International, uma das principais
agências de propaganda de Madison Avenue,
anunciou um aumento de 9% em sua renda
líquida no período encerrado a 31 de dezem-
bro, quando totalizou 14 milhões 982 mil
dólares.

EUA têm maior crescimento em 33 anos
Sete países produtores
examinam corte no preço
do óleo hoje em Londres

Londres — Ministros de sete países produtores de
petróleo farão hoje, em Londres, uma
"mini-conferèncla" da OPEP, na tentativa de evitar
que iniciativas unilaterais de redução de preços aca-
bem com o que resta do poder de fogo da Organização.

Segundo a Reuters, o encontro reunirá Ministros
dos Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Argélia, Vene-
zuela, Nigéria e Indonésia, além do representante
saudita, Xeque Zaki Yamani. Os contatos precedem
uma conferência extraordinária da OPEP a ter lugar
no sábado ou na segunda-feira e tèm sido conduzidos
principalmente pelo Ministro venezuelano das Minas e
Energia, Humberto Calderón Berti.

Ele já realizou esforços para que três produtores
que não pertencem à OPEP — México, Grã-Bretanha e
Noruega — coordenem sua política dé preços com a da
Organização, para estabilizar o mercado — sacudido
pela decisão britânica e norueguesa de reduzir o petró-
leo em três dólares o barril. A Nigéria também decidiu
um corte de 5,50 dólares.

Ontem, na Cidade do México, o Subsecretário de
Energia, Eliseo Mendoza Berrueto, confirmou oficial-
mente que seu país ajustará seus preços ao percentual
a ser determinado pela OPEP (queda entre 10% e 12%,
de 3 a 4 dólares por barril). Berrueto admitiu que a
redução da receita da exportação do petróleo, num
momento em que o México enfrenta uma grave crise,
criará problemas para o programa de recuperação
econômica do Governo.

A libra continuou em queda nos principais merca-
dos de câmbio ontem, descendo do límite-psicológico
de 1,5 dólar em Londres e Nova Iorque. Os investidores
temem que uma guerra de preços reduza a receita do
Governo britânico e provoque problemas no balanço
de pagamentos da Inglaterra.

Chile decide não pagar
a bancos que se negarem
a dar novos empréstimos

Santiago — Numa aparente represália contra os
bancos estrangeiros que.se negaram a concorrer para o
refinanciamento da dívida externa chilena, o Banco
Central ordenou aos bancos chilenos que cancelem
seus compromissos com instituições que não hajam
concedido novos créditos ou renovado os já existentes.

O Governo chileno Iniciou em janeiro negociações
para reflnanciar sua divida externa de 17 bilhões de
dólares, depois que as autoridades econômicas decidi-
ram liquidar três Instituições financeiras, intervir em
cinco bancos e designar inspetores para outros dois. O
Chile obteve moratória de 90 dias.

Mais dois países enviam delegações a Nova Iorque
para renegociar a dívida externa com os principais
bancos norte-americanos. A missão uruguaia, chefiada
pelo presidente do Banco Central, José Puppo, já está
mantendo contatos com o Cltlbank, Bank of America,
Chase Manhattan e Marlne Midland. Já o Ministro da
Fazenda da Venezuela, Arturo Sosa, inicia hoje as
conversações para reflnanciar a dívida de curto prazo
de 9,5 bilhões de dólares.

SEU INVESTIMENTO
EMCDB0URDB

PODE SER MELHOR
ADMINISTRADO.

A diferença
está aqui.
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REDE FEfiftOVTÁMAFEDCRAt SA,

DIRETORIA DE TRANSPORTE
METROPOLITANO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
N° 003-TP/83

A Rede Ferroviária Federal S/A, através da Dire-
toria de Transporte Metropolitano, torna público que
fará realizar às 15:00 horas do dia 30/03/83, na Sede
da Divisão Especial, situada à Praça Cristiano Ottoni
s/n° _ Sala 411 — 4o andar do Edifício da Estação D.
Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro — RJ, Tomada
de Preços para fornecimento e execução dos servi-
ços de montagem de estruturas metálicas para LT's
de 44KV no trecho Deodoro-Pavuna.

Os interessados na presente licitação poderão
obter cópia do Edital e respectiva documentação,
bem como quaisquer outras informações, na Chefia
da Divisão Técnica da DTM, à Praça Cristiano Ottoni
s/n° — sala 451 — 4o andar, no horário das 14:00 às
16:00 horas, de 2a a 6a feira.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1983
(P

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES ^frP— - 0001

S—ES^oe FERBOVIÁMA FEDERAI S A,

DIRETORIA DE TRANSPORTE
METROPOLITANO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO
N° 004-TP/83

A Rede Ferroviária Federal S/A, através da Diretoria
de Transporte Metropolitano, torna público que fará
realizar às 15.00 horas do dia 31/03/83, na Sede da
Divisão Especial, situada ã Praça Cristiano Ottoni s/n° —
sala 411 — 4o andar do Edifício da Estação D. Pedro II,
na cidade do Rio de Janeiro — RJ. Tomada de Preços
para execução dos serviços do Centro de Controle
Operacional — CCO da Divisão Especial — Subúrbios do
Grande Rio.

Os interessados na presente licitação poderão ob-
ter cópia do Edital e respectiva documentação, bem
como quaisquer outras informações, na Chefia da Divi-
são Técnica da DTM, à Praça Cristiano Ottoni s/n" —
sala 451 — 4o andar, no horário das 14.00 às 16.00
horas, de 2' a 61 feira.

Rio de Janeira, 22 de fevereiro de 1983 (P
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Armando Ourique
Washington — O indice

dos principais indicadores
econômicos dos EUA su-
biu 3,6% em janeiro, regis-
trando a sua maior alta
desde 1950. Com este au-
mento. o Governo ameri-
cano está prevendo que a
recuperação econômica se-
rá muito mais forte do que
havia sido previsto há um
mès.

As últimas expectativas
de queda dos preços de pe-
tróleo e de uma recupera-
çâo americana mais vigo-
rosa aumentaram conside-
ravelmente as possibilida-
des de êxito do programa
econômico brasileiro e dos
esforços para melhorar a
situação financeira inter-
nacional do Brasil, segun-
do o diretor do Instituto
para Estudos Econômicos
Internacionais, Fred
Bergsten.

— Deus parece de fato
ser brasileiro — disse
Bergsten, ao comentar que
estes sinais positivos po-
dem ter surgido à última
hora para os banqueiros
manterem sua disposição
de sustentar a liquidez in-
ternacional do Brasil e o
Governo brasileiro poder
evitar uma moratória da
divida. A recuperação
mais forte da economia
americana deverá melho-
rar o clima geral do mundo
dos negócios e abrir mais
mercados para as exporta-
ções brasileiras. Bergsten
vinha prevendo, junto com
vários outros economistas,
que a insolvèncla do Brasil
seria inevitável se a econo-
mia mundial continuasse
estagnada.

A expectativa de queda
dos preços do petróleo de-
verá precipitar a curto pra-
zo uma queda abrupta das
taxas de juros internacio-
nais, o que facilitará o ser-
viço da dívida brasileira.
Nos próximos meses, se o
preço do petróleo cair em
mais cinco dólares por bar-
ril, o Brasil economizará
bilhões de dólares de divi-
sas com a sua importação,
disse Bergsten.

A divulgação dos 3,6%
de alta do índice dos prin-
cipais indicadores econó-' micos dos EUA em janeiro
provocou ontem um novo
recorde na média Dow Jo-
nes da Bolsa de Valores de
Nova Iorque. O aumento
excedeu as expectativas
de Wall Street e "é uma
evidência nítida de que a
economia vai-se recuperar
em 1983", disse o vice-
presidente da corretora Al-
bany, Hugh Johnson.

Junto com a queda dos
preços do. petróleo e a re-
dução recorde (de 18,8 bi-
lhões de dólares) dos esto-
quês das empresas ameri-
canas nos últimos meses, o
aumento do índice de ja-
neiro levou o Departamen-
to de Comércio a rever as
projeções econômicas fel-
tas no mês passado para o
Orçamento de 1984. A ex-
pectativa agora é para a
economia crescer neste tri-
mestre à taxa anual de 4%,
enquanto que há um mès
esperava-se um crescimen-
to de apenas 1%. As novas
previsões para 1983 são de
5% de crescimento, contra
a previsão anterior de
3,1%.

As Indústrias mais atin-
gidas pela recessão deve-
rão registrar taxas recor-
des de recuperação: a pro-
dução de aço deverá au-
mentar entre 20% e 25%
em 1983: o Início da cons-
trução de novas habita-
ções deverá subir 40% e as
vendas de automóveis de-
verão crescer em 20%.

Aço carbono
do Brasil
será taxado

Washington (Armando
Ourique) — A Comissão
Internacional de Comércio
dos Estados Unidos (ITC)
concluiu que as exporta-
ções brasileiras de placas
de aço carbono causam da-
no à Indústria americana e
autorizou o Departamento
do Comércio a impor so-
bretaxas de direitos
compensatórios, apesar de
o Governo brasileiro estar
cobrando um imposto de
exportação para evitar es-
ta medida.

A ITC afirmou que sua
decisão unânime mantém
o acordo entre o Departa-
mento do Comércio e o Mi-
nistério da Fazenda, que
levou o Governo brasileiro
a impor um imposto de ex-
portação para neutralizar
os subsídios. O comunica-
do da ITC acrescenta, en-
tretanto, que, "no caso de
que este acordo venha a
não atender mais os requi-
sitos da lei de direitos com-
pensatórios, a comissão
autorizará o Departamen-
to do Comércio a ordenar
direitos compensatórios às
importações de placas de
aço carbono do Brasil".

Coputo

EUA — índice do desempenho econômico
(Variação (%) em relação ao mès anterior)
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Fonte: Departamento de Comércio dos EUA.

O indice é calculado a partir dos principais indicadores econômicos — corno preço
de ações, meios de pagamento e encomendas industriais — e antecipa o comporia-

mento da economia americana

Polônia pagará a dívida
em produtos e serviços

Brasília — Vào terminar hoje, qual-
quer que seja a resposta de Varsóvia a
uma proposta final feita pela parte bra-
sileira, as negociações que Brasil e Polo-
nia iniciaram há duas semanas para
liquidar o débito comercial polonês de
1,6 bilhão de dólares através de uma
forma que prevê a compra, pelo Brasil,
de produtos e serviços poloneses, in-
clulndo navios — como assegurou uma
fonte do Itamarati.

A delegação da Polônia, que vinha
sendo chefiada pelo Vice-Minlstro de
Comércio Exterior, Andrey Dorsz, já
tornou claro que não vai ser admitida a
venda da base de Atrowsky, na Antárti-
da, como parte dessas negociações. Var-
sóvia, no entanto, pode examinar a pos-
sibilidade de um arrendamento de parte
dessas instalações científicas para uso
pelo Brasil, caso a Marinha continue a

insistir no negócio. O Ministro Maxi-
miano Fonseca confirma esse interesse.

Fórmulas levantadas para liquida-
ção do débito polonês envolvem forneci-
mentos de carvão, enxofre, máquinas,
navios (incluindo um quebra-gelo para
atuar com o apoio do Barão de Teffé em
futuras expedições à Antártida), e, tam-
bém, a ampliação dos prazos para o
pagamento das parcelas atrasadas —
900 milhões de dólares — e aquelas que
ainda se vão vencer, equivalentes a
mais 700 milhões de dólares. Por parte
do Ministério da Fazenda e do Banco
Central, que integram com seus repre-
sentantes o grupo brasileiro, existe pre-
ferência para que todo o processo de
liquidação se faça através do pagamen-
to em divisas, com um mínimo de parti-
cipaçáo de produtos poloneses.

Terex acredita que México
volte a importar do Brasil

Belo Horizonte — A Terex do Brasil,
desta Capital, confirmou ontem que o
Governo do México vê possibilidades de
reabrir em breve o seu mercado aos
fabricantes brasileiros. A empresa, que
tinha no México seu principal cliente
externo e que entrou em crise quando
ele suspendeu as importações, prefere,
porém, diversificar suas atividades —
com a fabricação de estruturas metáll-
cas e serviços de usinagem — a esperar
pela promessa mexicana.

Fabricante de máquinas pesadas pa-
ra mineração e terraplenagem, no ano
passado a Terex operou com uma ócio-
sidade de cerca de 75%, para uma capa-
cidade de produção de 600 máquinas

por ano. As vendas da Terex no merca-
do externo, em 1982, ficaram 20% abai-
xo da média dos dois anos anteriores,
que oscilaram em 130 máquinas. A co-
mercialização interna, no ano passado,
foi de 50 máquinas, contra cerca de 150
em 1981.

O diretor da Terex não revelou qual
foi o faturamento da empresa em 1982,
dizendo apenas que "teve uma queda
proporcional". No ano anterior, sua re-
ceita bruta tinha sido de Cr$ 5 bilhões
471 milhões, com um crescimento nomi-
nal de 90%. Para este ano, o Sr. José
Lieb náo acredita na possibilidade de
uma reabilitação do mercado.

CURSO DE IMPOSTO SOBRE A
RENDA-PESSOA JURÍDICA-

(PROF. STEFANO ANTÔNIO ZOCCOLI)
As Mudanças na Legislação do Imposto sobre a Renda

•Definições e Tratamentos Alternativos do Lucro • Remunera-
ção de Administradores — Gratificação e Participação nos Lucros
•Despesas Incentivadas • Propaganda • Investimentos no Ativo
Permanente • Formação de Provisões e Reservas • Correção
Monetária • A Tributação das ORTNs Cambiais.

Distribuição da Material Didático . '

Reallieçío: t5.O3a05 04 83.de2aa5a-teira.das 18 30âs20 30 horas
Local, com estacionamento para seu carro:
IBMEC Av. Beira-Mar, s/n° (anexo ao MAM) — R)
Maiores Informações e Reservas
Tels.: 220-6822 (ramal 841 e 240-9934

IBMEC
•M&1t'l>'0 *lt»Mlltf*0
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£y CURSO DE'macroeconomia e analise de conjuntura
Uma análise da conjuntura econômica baseada nas informações diariamente

veiculadas pode ser a diferença entre ter lucros ou prejuízos

V y PROGRAMA TEÓRICO: Política Fiscal, Monetária, Creditícia, Cambial e Comercial;
Inflação, Recessão, Taxas de Juros, Balanço de Pagamentos e Dívida Externa.
TEMAS ATUAIS EM DISCUSSÃO: Alterações Tributárias, Perspectivas do Open-
Market; Impactos da Maxi e Expectativas quanto à Futura Política Cambial;
Desindexação da Economia; Eleitos da Retirada dos Subsídios; Como Derrubar as
Taxas Reais de Juros; Orçamentos Fiscal. Monetário e das Estatais; Perspectivas da
Inflação, Crescimento, Juros, Câmbio e Balanço de Pagamentos para 1983.

Distribuição de Material Didático
Realização: 14.03 a 27.04.83. de 2a a 5a feira, das 18 30 às 20 30
horas
Local, com estacionamento para seu carro: IBMEC, Av Beira Mar,
s/n° lAnexo ao MAM) — RJ
Maiores Informações e Reservas: Tel 220-5822 (ramal 64) e 240-
9934

IIBMEC
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X CURSO DE INTRODUÇÃO

Programa:
• Fundamentos de Matemática Financeira • O Mercado de Capitais e o Desenvolvimento
Econômico • O Sistema Financeiro Nacional • Mercado de Títulos de Renda Fixa • O
Mercado de Ações no Brasil • Investidores Institucionais • O Investidor e o Mercado de
Capitais • A Empresa e o Mercado de Capitais.

Distribuição de Material Didático
Realização. 07.03 a 23 05.83. de 2a a 5aa feira, das 18 30 as

20 30 horas.
Local, com estacionamento para seu carro
IBMEC. Av Beira Mar, s.n° lAnexo ao MAM) — RJ
Maiores Informações e Reservas
Tels.. 220-5822 (ramal 64) e 240-9934.

IIBMEC
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Piquet testa amanhã o carro mais novo da F-l
¦¦'" ¥7»! HAT • _ AhIAmÍa Rnlctlehni

Um carro-turbo totalmente no-
vo e que levará, no mínimo, três
meses para ser copiado pelas ou-
trás equipes, se der certo, será pilo-
tado por Nelson Piquet nos testes
de pneus, a partir de amanhã, no
Autódromo de Jacarepaguá. Pi-
quet — que chegou ontem de Mona-
co, onde mora—considera o carro o
que há de mais novo na Fórmula-1,
mas ainda náo o conhece bem tec-
nicamente, pois só andou com ele
duas vezes em Brands Hatch, "ape-
nas para ter certeza de que tudo
funcionava com perfeição".

O carro de Piquet — que chega
hoje ao Rio — é bonito, tem uma
frente completamente diferente da
dos outros (em forma de V) e teve
que ser pintado com tinta dágua,
para evitar cópias. Piquet disse que
não testou de fato o novo carro da
Brabham, ainda sem o principal
patrocinador (Fila é um deles), por-
que houve atraso na realização do
projeto.

Mais segurança
Nào pudemos testar o carro

ainda. Acho que andei com ele um
dia e meio, porque fazia muito frio
na Inglaterra e chegamos à conclu-
são de que não adiantaria conti-
nuar. Mas a Brabham é a única
equipe que fez um carro totalmente
novo. Ele é bonito, bem diferente
dos outros e deve ter um bom rendi-
mento na pista. Isso vamos ver a
partir de sexta-feira (amanhã).

Bem mais magro, Nelson Piquet
falou bastante de seu novo carro,
mas sem entrar muito em detalhes.
Disse que o centro de gravidade do
novo Brabham foi deslocado mais
para trás, aumentando a tração;
que ,os triângulos das suspensões
são grandes, o que dá a impressão
de que ele tem a frente mais estrei-
ta; que o monocok é mais seguro; e
que se sente mais protegido dentro
dele.

As modificações deixaram o
carro totalmente diferente e seguro.
Agora, em caso de batida, as rodas
protegem os pés, porque as rodas
dianteiras receberam antes o im-
pacto. No carro antigo, era o con-
trário. No lugar do piloto, a segu-
rança aumentou. Acho que a Bra-
bham está fazendo um bom carro.
Mas temos que esperar um pouco
mais para saber como ele se apre-
senta na pista.

. As mudanças no regulamento,
que supostamente diminuiu a velo-
cidade dos carros nas curvas e que
criou a possibilidade de os pilotos
se destacarem no braço (na habili-
dade), não tiveram muita influência
para Nelson Piquet. Ele continua
achando que piloto e carro têm sua
cota de participação e que um não é
mais importante do que o outro,
cabendo a cada um 50% de respon-
sabilidade na vitória ou derrota de
uma equipe.

Para ele, náo mudou nada. Ele
vai dirigir do mesmo jeito e buscar
as vitórias com o mesmo empenho.
A velocidade nas curvas realmente
diminuiu, mas os carros continuam
bem velozes nas curvas, o que pro-
vocou uma série de comentários
técnicos de Piquet.

— A única coisa que modificou
na realidade é que, se você bater,
haverá menos impacto. Os carros
perderam dois segundos, o que re-
presenta uma média de aproxima-
damente 10 a 15 quilômetros. Nada
mais. As equipes ainda estão traba-

p Alfa Romeo quer
se destacar logo

Andréa de Cesaris e Mauro Bai-
di estiveram ontem no Autódromo
e acompanharam por algumas ho-
ras a montagem de seus carros,
para iniciar amanhã os testes de
pneus, pois a Alfa-Romeo pretende
colocar-se entre os seis primeiros
no GP do Brasil, chegando a Long
Beach como favorita do GP dos
EUA.

O carro é projetado por Gerard
Ducarouge, responsável pelo suees-
so da Ligier, e está sendo apontado
com um dos capazes de se destacar
já no início da temporada, apesar
das grandes modificações exigidas
pelo novo regulamento da Fórmu-
la-1, que eliminou as asas e as mi-
nissaias, acabando com o efeito
solo.

Nos testes realizados na Europa,
Ducarouge mostrou-se satisfeito
com o desempenho de Andréa de
Cesaris, que obteve a pole position
em Long Beach e chegou a liderar a
corrida por várias voltas, até ser
ultrapassado por Niki Lauda. Os
dois carros vão a pista amanhã,
sábado e domingo.

Eloir Maciel
lhando, desenvolvendo seus carros
e, no final, as mudanças quase não
serão notadas em termos de veloci-
dade.

Nelson Piquet incluiu a Bra-
bham, Ferrari e Renault entre as
favoritas para o Mundial deste ano,
colocando em seguida as outras
equipes que possuem carros equi-
pados com motor-turbo. Acredita
mais na Brabham, principalmente
se o novo carro der certo.

Passamos muito tempo tra-
balhando no novo carro. Creio que,
se ele der certo, poderemos levar
pelo menos uns três meses na frente
das outras equipes, pois o carro foi
realmente todo construído. Não pe-
gamos o carro antigo e tentamos
adaptar ao novo regulamento. Fize-
mos um carro novo. Para copiar o
queva Brabham fez levará algum
tempo, talvez três meses ou mais.
Isso nos dará tempo.

Para Nelson Piquet, o fato de a
Brabham apresentar um carro to-
talmente novo no Rio é mais um
motivo para ele fazer uma ótima
apresentação no GP do Brasil, on-
de pretende, se possível, repetir a
vitória do ano passado, quando ele
fez uma corrida extremamente téc-
nica, conseguindo várias ultrapas-
sagens arrojadas.

Saudades
Sei lá. Já corri tantas vezes.

Mas acho que minha melhor corri-
da foi a do ano passado aqui no Rio.
Mas cada corrida tem sua história e
agora já estamos nos preparando
para outra.

Depois de um ano fora do Brasil,
o almoço de Piquet ontem foi com-
posto de feijão, arroz, farofa e me-
lancia, de sobremesa, o que deixa
evidente a saudade que ele vinha
sentindo do Brasil, que não conhe-
ce bem. Inclusive, é sua intenção
visitar o Nordeste, pois ele mesmo
considerou chato conhecer toda a
Europa e vários outros países e nào
conhecer bem seu país de origem.

Na primeira oportunidade
vou conhecer melhor o Brasil, prin-
cipalmente o Nordeste. Conheço
apenas Recife e acho que chegou a
hora de conhecer um pouco mais do
Brasil.

Piquet quis saber como estava o
Vasco (sorriu ao saber que havia
sido campeão no Rio), do resultado
da Portela no desfile das Escolas de
Samba e de várias outras coisas do
Brasil. Ficou supreso quando lhe
perguntaram pela crise econômica
internacional.

Só ouço falar dessa crise aqui
no Brasil. Lá ninguém tem conheci-
mento dela.

Disse que está fazendo caça sub-
marina como uma forma de lazer e
para manter a forma física e mos-
trou-se apaixonado pela beleza do
fundo do mar da Sardenha, onde
passou vários dias na casa de ami-
gos e aproveitou para pescar.

Foi difícil aprender a mergu-
lhar. Comecei com um instrutor,
que jogava a garrafa de ar e o cinto
de chumbo no fundo e me mandava
mergulhar atrás. No início, foi ruim
porque minha cabeça batia na gar-
rafa que ia às costas. Mas, depois
que passei a mergulhar sem garra-
fa, melhorei bastante e hoje vou
tranqüilamente a uma profundida-
de de 10 metros sem nenhum equi-
pamento. Só com o cinto de chum-
bo. Estou me sentindo bem de
saüde.

Três dias para
testes de pneus

Com a chegada hoje de Niki
Lauda, John Watson, Ricardo Pa-
trese, Alain Prost, Eddie Cheever e
outros sem previsão, o GP do Brasil
vai-se organizando para realizar
mais um teste de pneus — amanhã,
sábado e domingo — último antes
da tomada oficial dos tempos para
a corrida do dia 13, abrindo a tem-
porada de Fórmula-1 deste ano, em
Jacarepaguá.

Ontem chegaram Elio de Ange-
lis e Nelson Piquet, que se juntaram
a Jean-Pierre Jarier, Mauro Baldi,
Andréa de Cesaris e Keke Rosberg,
hospedados no Hotel Interconti-
nental desde anteontem. O coque-
tel de abertura do Mundial de Pilo-
tos e Marcas de 83 será quarta-feira,
no Intercontinental.

Até o momento, não estão defl-
nidas as equipes participantes dos
testes. Mas, pelo nivel de trabalho e
preocupação de uma montagem rá-
pida, a Renault, Toleman, McLa-
ren, Alfa-Romeo, Williams, Ligier e
a Lotus levam seus carros à pista
desde o primeiro dia, com a Bra-
bham de Nelson Piquet.

Antônio Batalho
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Mais magro e elegante, Piquet agora se dedica à caça submarina, como forma de preparo físico e lazer

Venda de ingressos é
discutida em reunião

Um carro chega danificado
Ninguém viu e não houve responsa-

veis. O certo é que o carro de Raul
Boesel apareceu com partes da care-
nagem arrebentadas e os componen-
tes da Ligier chegaram a pensar que
ele havia caído do guincho, na hora do
desembarque no Aeroporto Interna-
cional do Galeão,

Mas esta possibilidade também foi
afastada por Carlos Henrique Hausen,
despachante responsável pelos carros
no Rio. Ele explicou ao pessoal da
Ligier que o carro de Boesel nâo havia
sofrido absolutamente nada, desde
que passou à sua responsabilidade.

A explicação foi aceita apenas par-
cialmente, pois os franceses continua-
ram de mau humor e sempre que se
aproximavam do carro olhavam para
as partes finais da carenagem, onde a
fibra estava quebrada em dois lugares.
Somente a chegada de dois represen-
tantes da Alcântara Machado, agência
responsável pelo patrocínio de Boesel,

aliviou um pouco a tensão dos homens
da Ligier.

Assim que o problema foi esqueci-
do, todos cercaram o carro, vendo co-
mo ele ficaria com o adesivo da Em-
bratur estampado na parte lateral do
aerofólio traseiro. A borboleta (simbo-
lo do turismo brasileiro no exterior)
colorida, com o apelo Fly to Brazil
(voe para o Brasil), acompanhará Boe-
sei até o final da temporada, assim
como o logotipo do IBC (Instituto Bra-
sileiro do Café), o mesmo usado pela
Seleção Brasileira na Copa da Es-
panha.

Sobre as condições técnicas do car-
ro, as informações sâo as melhores
possíveis. Segundo Pierre Gall, mecã-
nico responsável por ele, a Ligier terá
realmente condições de disputar com
as equipes mais tradicionais. O carro é
competitivo e pode melhorar muito a
posição de Boesel na Fórmula-1. Basta
que ele marque alguns pontos, como,
evidentemente, é seu objetivo.

Antônio Batalha
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O Ligier de Raul Boesel levará o símbolo da Embratur

Para acabar com a falta de orientação na compra
do ingresso e para que o público saiba das informações
básicas sobre cada setor, Wilson Siqueira Leite, do Rio
Motor Racing e responsável pela venda de entradas
nas corridas anteriores, reúne-se hoje com represen-
tantes do Banco Comind (Comércio e Industria de Sâo
Paulo), rede encarregada da venda dos ingressos para
a corrida do.dia 13.

Em quatro agências (Praça Pio X, Graça Aranha,
Copacabana e Leblon) visitadas ontem, as informações
dos funcionários do Banco não representaram a reali-
dade e numa delas (Leblon) Reinaldo Augusto, respon-
sável pelo atendimento ao público, chegou a dizer que
o ingresso de Cr$ 65 mil era o'que permitia melhor
visão da pista, o que não é verdade, pois a área restrita
a ele é o padock, de onde sequer se vè o circuito.

"Padock"

Assim como a maioria das moças que atendeu nas
outras agência do Comind, Reinaldo Augusto também
julgou que o ingresso padock, o mais caro, fosse
também "o melhor". Nào sabia — e nào recebeu
orientação de ninguém ligado à corrida — que esse tipo
de ingresso só interessa a quem quer ver os carros e
pilotos de perto, mas sem ter acesso a eles.

O padock é uma área muito restrita, por onde
todos transitam, até porque compreende um espaço
entre as garagens e os boxes. Quem comprou esse tipo
de ingresso (foram colocados 500 à venda) poderá
conversar com os pilotos num momento de descanso,
mas não terá um local específico para assistir à corrida.
A entrada é pelo portão 7.

Wilson Siqueira Leite orientará o Banco Comind a
colocar um guichê em cada agência só para atender o
pessoal da Fórmula-1. Também procurará aumentar o
horário de venda na próxima semana (até as 18 horas) e
tentar liberar, junto à Suderj, uma das bilheterias do
Teatro Municipal. Segundo Wilson, nos anos anterio-
res, a venda era feita em vários postos (Maracanã,
Maracanãzinho, Estádio de Remo, Automóvel Clube
do Brasil e vários outros lugares) e ainda assim havia
confusão.

OS PREÇOS
Dias 11 12 13

Setor Cr$ 1 mil Cr$ 2.500 Cr$ 12 mil
Setor Cr$ 1 mil Cr$ 2.500 Cr$ 15 mil
Setor Cr$ 50 mil (os três dias)
Setor Cr$ 1 mil Cr$ 2.500 CrS 7.500
Setor Cr$ 1 mil Cr$ 2.500 Cr$ 7.500
Setor Cr$ 1 mil Cr$ 2 mil Cr$ 7 mil
Setor Cr$ 1 mil Cr$ 2 mil Cr$ 5 mil
Setor CrS 1 mil Cr$ 2 mil Cr$ 5 mil
Setor Cr$ 1 mil CrS 2 mil Cr$ 5 mil
Padock Cr$ 65 mil (os três dias)

matrículas abertas
para o seu sucesso.
PBX: 571 OI07 25* 3075%'
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Na 3a Série Especial dos Colégios da REDE MV 1
você enc-ontra o preparo certo para enfrenfar qualquer
vestibular. Tudo-com a melhor equipe de professores,-
o melhor material didático e a informação na dose cer-
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Faça MV1: a garantia do sucesso

* Ipanema — Tijuca—..Méier— Maejureira — Campo Grande — V.1
Redonda (Colègip MacedolSoar.es)- Barra Mansa-(Colégio Verbo'
Divino). Barra do'Pirai|Colèbio N-S; Medianeira). Campos (Colégio ;
Grannoi Itaperuna (Colègks-N.S.-ilatividade), Saquárema (Colégio-
Cenecis.ta A.Coulirtnoj. Cabo Frio (Colégio Alèxis Noveliino)..N:
Iguaçu (Colégio Leopoldo). Macaé(ColègioS. José).- ¦ _ •¦¦ .' ¦,
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Vol oeiiaz jogo com URSS no campo do Maracanã
A reunião na Confederação Brasilei-

ra de Vôlei para o anúncio dos pré-
convocados da seleção masculina que
começa dia 21 de abril a se preparar
para os Jogos Pan-Americanos prome-
tia ser tranqüila e sem surpresas. E foi
assim até que o presidente da CBV,
Carlos Nuzman, anunciou que recebera
um telex em que a União Soviética
concordava em jogar uma de suas amis-
tosas contra coütra o Brasil no Maraca-
nã, num tablado sobre o gramado. O
jogo deve ser dia 19 de julho, uma terça-
feira, à noite.

íía relação dos pré-convocados, nào
houve nenhuma surpresa, e.pesar do nú-
mero excessivo de jogadores: 22. Mas o
técnico Bebeto de Freitas, presente com
seus auxiliares mais diretos, Paulo Sér-
gjo Rocha, Jorge de Barros e José Car-
los Brunoro, justificou. Ele pretende tra-
balhar com duas seleções: a dos jogado-
res mais experientes, vice-campeòes do
mundo, que deve ficar mais tempo no
Brasil, e com um grupo mais jovem, que
terá oportunidade de viajar para um
maior intercâmbio com seleções mais
fortes. Esta irá à Universidade de Ed-
monton, Canadá..

Renan contundido
A reunião de ontem se prolongou por

mais de duas horas e, no final, um
telefonema tirou o bom humor de Bebe-
to. O médico Roberto Kattan avisou
que Renan terá mesmo de ser operado
do menisco interno da perna esquerda.
A contusão, sofrida no Mundial da Ar-
gentina, agravou-se com uma torsão
que Rçnan teve quando treinava em
Porto Alegre. O jogador fará ainda uma
série de exames mas, segundo o médico,
suas chances de escapar da operação
sáo pequenas. Sua recuperação deve
levar um mès.

Dos 22 convocados, nove são dò Rio
(Bernard, Renan, Bernardinho, Rui,
Paulo Roese, Eric, Badá, Leonldio e
Marcus Vinícius, todos da Atlântica-
Boavista), 10 de São Paulo (Amauri,
William, Xandó, Maurício, Montanaro,
Marcão e Ronaldo, da Pirelli, e o novato
Aldmir, da Fonte de Campinas, e Do-
mingos e Sidney, do Santos) e três de
Minas Gerais (Cacau, Fernandão e Zé
Eduardo, do Atlético Mineiro).

Bebeto justificou algumas convoca-
ções como as de Aldmir e Sidney ("pelo
que jogaram na última temporada"), a
volta de Badá ("tecnicamente ele não
tem mais nada para me provar, só preci-
sa mostrar que é um jogador capaz de se
concentrar num treinamento rígido") e
o número excessivo de jogadores ("tere-
mos muitos compromissos este ano e
precisamos dividir a turma").

Depois, explicou esses compro-
missos:

— De 1 a 10 de maio a Seleção A faz
uma série de amistosos com Cuba. De 1
a 11 de julho, a Seleção B joga com a
Universíade. De 18 a 27 de julho a Sele-
çáo A enfrenta a União Soviética. Em
seguida, faz uma série de jogos com uma

seleção asiática que poderá ser Japão
ou Coréia já que a China avisou hoje
(ontem) que não virá pois seus jogado-
res estão participando do Campeonato
Nacional.

Bebeto disse que os 12 que irão ao
Pan-americano serão definidos antes
dos jogos contra a União Soviética. Dos
22 convocados ontem, só 15 participa-
rão desses amistosos. Os 12 que vão ao
Pan-americano também jogarão o Sul-
americano (de 27 de julho a 2 de agosto,
no Brasil), e a Pré-Olímpica (de 9 a 13 de
agosto, em Los Angeles).

Nuzman explicou depois o que são as
Seleções B e C:

A B está se preparando para os
Jogos de 88, em Seul, e a C para os de
1992. A primeira será convocada no-fim
deste ano e já começa a treinar no inicio
de 84.

Nuzman está certo da realização de
um dos jogos Brasil x URSS no Mara-
cana.

O Frank Sinatra nâo cantou lá?
Pois então vamos jogar. Para isso já
conto com o apoio do Otávio Pinto
Guimarães, um desportista, membro do
COB.

Braga x Kalil .
Bebeto de Freitas também comen-

tou as acusações do presidente do Atlé-
tico Mineiro, Elias Kalil, ao presidente
da Atlântica-Boavista, Antônio Carlos
de Almeida Braga, no caso da transfe-
rència de Badá.

¦ — Fui testemunha de toda a nego-
ciação para a volta do Badá ao Rio. Ele
me disse que não queria mais jogar em
Belo Horizonte onde só tinha amigos.
Queria voltar para o Rio. Aí a Atântica
contratou-o. Depois o Alexandre Kalil,
que é diretor de vôlei do Atlético e filho
do Elias, telefonou para o Braga e disse
que se Badá não ficasse lá ele acabaria
com o vôlei no clube. O Braga respon-
deu que tinha entrado no vôlei para
ajudar e não para acabar com ele. E se
comprometeu a convencer o Badá a
ficar no Atlético.

Bebeto confirmou ainda a realização
de uma reunião entre ele, Almeida Bra-
ga, Badá e o diretor de esportes da
seguradora, Hélio Andrade.

Nesta reunião — prosseguiu — o
Braga devolveu ao Badá o contrato que
ele assinara dias antes, liberando-o para
voltar a Belo Horizonte. O Badá então
explicou que não queria ficar por di-
nheiro e que inclusive tinha recebido
uma proposta bem mais alta do Atlético
que prometera cobrir qualquer outro
salário. Ele queria mesmo ficar no Rio,
porque estuda Administração de Em-
presas e há dois anos náo consegue sair
do sexto período. E alegou razões senti-
mentais. Por isso acho que as acusações
do senhor Kalil ao Braga são injustas e
extremamente infelizes logo neste mo-
mento em que o Atlético anuncia a
contratação de dois jogadores do Minas
e um do Olímpico, de Florianópolis —
concluiu Bebeto.

Rubens Barbosa

Futivôlei terá Jairzinho
O li Torneio de futivôlei da Rua

Constante Ramos, maracado para este
fim de semana, terá a participação das
16 melhores duplas de praia. Os jogado-
res Jairzinho e Doval já estáo inscritos,
além de Marcelo e Leivinha, campeões
do último Torneio do Leme.

As eliminatórias serão disputadas
sábado, a partir das IOh. e as finais
domingo, a partir das 12h. Na Constante
Ramos, rua onde este esporte surgiu,
também estarão presentes as duplas
das Ruas Miguel Lemos, do Lido, e da
Vinícius de Morais.

São Paulo/lsaias Feltosa
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Christian teve mais sorte que o tio Emerson e vai correr em 83

Christian terá patrocínio
para temporada de kart

São Paulo — Christian Fittipaldi, 12
anos, campeão da categoria quarta me-
nor de kart, e filho de Wilsinho Fittipal-
di, renovou ontem seu patrocínio com a
equipe Norway de kart, na sede da No-
ruega Industria e Comercio de Malhas,
em São Paulo. Seu tio, Emerson Fitti-
paldi, desejou-lhe vitórias nas provas do
Campeonato Paulista e do Campeonato
Brasileiro, marcado para julho em For-
taleza.

Emerson não fez muitos comentários
sobre sua volta às pistas da Fórmula-1,
em 1984, mas se mostrou animado com
o campeonato deste ano.

A mudança do regulamento vai
trazer de novo o espetáculo para o pU-
blico coisa que o carro-asa havia tirado
— observou.

o fiicampeâo mundial de F-l acha
que este ano haverá uma maior seleção
entre os pilotos.

Quem é bom. continuará bom
sempre, como Lauda e Keke Rosberg,

com qualquer regulamento. Mas, para o
pelotão do meio, a coisa vai ser dife-
rente.

Nesta temporada, a equipe Norway
terá dois chassis Riomar novos. Com
um deles, que já desenvolve em Interla-
gos, Christian estreará domingo em
Iterlagos na primeira prova do
Campeonato Paulista deste ano.

O regulamento da categoria quarta
menor liberou a preparação de motores,
mantendo, porém, a exigência do carbu-
rador standar. Wilsinho Fittipaldi expli-
cou que o filho tem treinado todo dia
para desenvolver seu kart e o novo
chassi.

Ele tem treinado ate debaixo de
chuva para sentir bem as reações do
equipamento na pista molhada.

Sobre sua volta ã Fórmula-1. Wilsi-
nho brincou:

So voltarei se criarem uma F-l a
pé.
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Bebeto (E) ongo vôlei em 83

Gama Filho muda a
equipe de atletismo
para o Campeonato

O responsável pelo setor de meio-fundo e fundo
da Universidade Gama Filho, professor Genário,
disse que seu time virá muito modificado este ano
para o Campeonato Estadual de Atletismo, "com

uma equipe nova que em pouco tempo vai começar
a se apresentar bem".

— Nosso time não tem o lastro de uma grande
equipe, nem nomes fortes, mas vai surpreender
muito este ano. Na verdade, as corridas de rua, que
dão dinheiro aos atletas, acabaram esfacelando a
nossa equipe.

Mesmo assim, Genário acredita que a prova de
domingo — uma corrida rústica em volta da Lagoa
Rodrigo de Freitas — que abre o campeonato
estadual, tem dois favoritos: Carlos Alberto Alves
(Flamengo) e José Baltar (Fluminense).

Sem destacar ninguém na equipe adulta, Gená-
rio não esconde que tem um juvenil em que acredita
muito, Elias Pereira Júnior, de 17 anos.

A equipe adulta, que pode ser modificada nas
próximas corridas, pois quase todos sáo desconhe-
cidos, "e há uns que treinam bem e correm mal e
outros ao contrário", será formada por Gilberto da
Silva, Alzemar dos Anjos, Elias de Menezes, Ernâni
Vicente, Jorge Santana, José Agostinho, José Se-
gundo e Marcelo Trancoso.

Clínica da Atlântica
passa a ser no Alto

A clínica volante Atlântica-Boavista vai sofrer
duas modificações esta semana. Passará a ser na
Praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista, e a ter
duas barracas de atendimento, sob a supervisão do
médico Carlos José Magalhães, com duas equipes,
em vez de uma só, como acontecia até agora.

A mudança de local foi uma reivindicação dos
atletas que moram na Zona Norte, pois o Hotel das
Paineiras, onde se realizava antes, era de difícil
acesso. A clinica começa às 8h e logo depois será
feito um treinamento para a Maratona Atlântica
Boavista/Jornal do Brasil, a ser disputada dia 2 de
julho.

Hocevar pode ficar de fora da Davis
Marcos Hocevar, recuperando-se de uma

desidratação, é o maior problema do técnico
brasileiro Ivo Ribeiro para escalar a equipe
que vai enfrentar a Colômbia, a partir 

"de

amanhã, na segunda rodada da zona sul-
americana da Taça Davis. Caso Hocevar não
possa jogar, Ribeiro poderá escalar Cássio
Motta, que chegou às quàrtas-de-final do
WCT do Delray Beach. quando perdeu para
Guillermo Vilas após derrotar Bill Scanlon.

Hocevar não jogou o Delray Beach por
causa da desidratação, e o médico que o
assistiu nos Estado Unidos só permitiu que
ele voltasse aos treinamentos segunda-feira.
Por isso, pode ser que não esteja em forma

Silvana joga final
com Mercedes Paz

São Paulo — Numa partida disputada
sob intenso sol, e que durou pouco mais de
uma hora, Silvana Campos nào encontrou
dificuldade para derrotar Niegi Dias por 6.1 e
6<3. na semifinal da categoria de 18 anos do
14° Campeonato Sul-América Banana Bowl,
disputada ontem, no Clube Pinheiros. Hoje,
Silvana decidirá o título contra a argentina
Mercedes Paz, que venceu Amali Falcon, por
4/6, 7/5 e 6 2.

Os resultados das semifinais de simples,
foram: Feminino: 14 anos — Gabriela Sabá-
tini (Argentina 1 venceu Ronna Danniels
(EUA), por 5/7,7/6 e 6/2; Amy Scjwartz (EUA),
6 10 e 6'3, Cláudia Faillace (Brasil); 16 anos
— Stefan Rehe (EUA) 7/6 e 7/6, Mariana
Roldan (Arg); Jennifer Fuchs (EUA), 2/6, 6-3
e 7.5, Manola Murillo (Chile); 18 anos —
Silvana Campos (Brasil), 6/1 e 6/3, Niege Dias
(Brasil); Mercedes Paz (Arg), 4/6, 7/5 e 6/2,
Amali Falcon (Arg). Masculino: 14 anos —
Guilherme Roldan (Arg), venceu Cristian
Arraya (Chile), por 7/6 e 6/0; Chris Garner
(EUA), 6 3 e 6 3, Ricardo Taurisano (Brasil).
16 anos — Jaime Izaga (Peru), 6/3 e 7/5, Ricky
Brown (EUA); Gary Cohenour (EUA), 5/7,7/5
e 7 5, Cristian Miniussi (Arg), 18 anos — Bill
Stanley (EUA), 6/1 e 6/3, Agustin Moreno
(México); Fernando Garcia (Espanha), 6/2 e
6/3, David Jenkins (EUA). ,.

até a hora da primeira partida da simples de
amanhã. O sorteio dos jogos será hoje, co-
mandado pelo arbitro geral do encontro, o
venezuelano François Savi, o mesmo juiz da
vitória do Brasil contra o Peru, em janeiro.

Argentina x EUA
O norte-americano Gene Mayer deve ser

o jogador número dois de seus país — o
primeiro é John McEnroe — na série entre
Estados Unidos e Argentina pela primeira
rodada da divisão principal da Taça Davis.
A dupla norte-americana terá Peter Fleming
e John McEnroe, e o reserva da equipe será

Ellot Teltscher. Este mesmo time conquis-
tou a Davis de 82 vencendo a França na
final.

Mesmo assim, os argentinos estão sendo
considerados favoritos e, na última vez que
jogaram contra os EUA, na Argentina, ven-
ceram. Guillhermo Vilas chegou ontem a
Buenos Aires, dizendo que o encontro será"muito difícil", mas acreditando na vitória
argentina. O sorteio dos jogos será hoje.

Outro jogo da primeira divisão será en-
tre o Paraguai (Victor Pecci e Francisco
Gonzales) e a Tcheco-Eslováquia (Van
Lendl, Tomas Smid, Pavel Slozil e Jaroslav
Navratil).

Circuito seleciona no Norte
O Circuito Sul-América — a competição

de tênis juvenil mais importante do Brasil —
começa dia 31 com a etapa de Fortaleza,
uma eliminatória para os tenistas do Norte e
Nordeste, classificando dois no masculino e
uma no feminino, em cada categoria, para as
etapas normais, que começam em junho, em
Porto Alegre.

Em cada categoria — 12,14,16 e 18 anos,
— vão jogar 24 tenistas, no masculino, e 12
no feminino. As etapas vào ser, Porto Alegre
(16 a 19 de junho), Florianópolis (15 a 18 de
julho), Sào Paulo (22 a 25 de setembro),
Brasília (30 de outubro a 2 de novembro) e o
Masters, no Rio (3 a 6 de novembro).

No masculino, os 24 tenistas da chave
serão escolhidos pela Confederação Brasilei-
ra de Tênis (18), os ganhadores da etapa
eliminatória Norte-Nordeste (2), e dois do
torneio de qualificação e dois convidados,
por acordo entre a CBT, a Sul-América e a
Koch/Tavares, promotores do circuito. No
feminino, são oito escolhidos pela CBT, duas
convidadas e duas do torneio de qualifi-
cação.

Internacionais
Torneio de Monterrey (México), segunda

rodada: Nick Saviano (EUA) 60 e 6/2 Steve
Krulevitz (EUA), Sammy Giammalva (EUA)
7 6, 6/7 e 6/1 Ross Case (Austrália), Nduka
Odezar (Nigéria) 7,6, 3/6 e 6.4 Bruce Foxwor-
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th'EUAi, Terrv Moor (EUA) 62 e 64 Neal
Brash (EUA) e Erick Iskersky (EUA) 6 4 e 6 0
Andy Battison (EUA).

Torneio feminino dr Rancho Mirage: Ju-
li Harrington (EUA) 6 0 e 7/6 Catrin Jexeli
(Suécia), Yvonne Vermaak (África do Suli 6 2
e 6/1 Corinne Vanier (França), Michele Tor-
res (EUA) 6 0 e 6 1 Dianne Fromkoltz (Aus-
trâlia) e Wencly White (EUA) 6/1 e 6 1 Laura
Arraya (Peru).

Satélite

São Paulo — As derrotas do campeonato
brasileiro Júlio Góes. para o norte-
americano Mareei Freeman, por 6 2 e 6 3, e
de Ivan Kley (campeão da primeira etapa do
torneio, realizada em Santos), para o inglês
Nick Brown, por 6 3. 1/6 e 6 3, foram as
surpresas da rodada de ontem da segunda
etapa do Circuito Satélite Melita de Tênis. A
competição está sendo disputada nas qua-
dras do Hotei Fazenda Duas Marias, em
Jaguariúna e os brasileiros eram favoritos.' Os outros resultados: Nelson Aerts 26,
6/1, 6/4 José Yunls, Eduardo Oncins, 63 e 6 3,
Ray Disco; Carlos Chabalgoity, 63, 67 (7 4ie
6 1, Ney Keller; Carlos Gattiker, 62 e 6.1,
Bruce Brescia; Paseoal Penetta, 1 6, 6 3 e 6 2,
Fernando Roese; Ed Nagel, 6 2 e 6 0, Evaldo
Oliveira. A rodada simples, hoje, terá os
seguintes jogos válidos pelas semifinais do
torneio: Aertx x Oncins, Brown x Chabalgoi-
ty, Gattiker x Penetta. e Nagel x Freeman.

São Paulo/Fernando Pereira
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A vitória fácil sobre Niege Dias deixou Silvana Campos confiante para a final do Banana Bowl
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A brisa pelo meio-campo motiva o treino no Vasco: Marquinhos, com a bola, e Ernáni contra os titulares Elói (E) e Dudu

Garcia quer provar que o
Fluminense superou crise

Fumaça já pode jogar para
surpresa de todos no Vasco

Quem pensou que o técnico Cláudio
Garcia,' do Fluninense, ficaria satisfeito
com uma vitória sobre o Coríntians,
domingo, porque ela garantirá ao clube
carioca a segunda colocação em seu
grupo, enganou-se completamente. Ele
quer mostrar que as últimas vitórias de
seu time náo foram por acaso e acha
que, passando pelo Coríntians, o Fluml-
nense ganhará moral para chegar à fl-
nal. Seu raciocínio é simples:

Com os jogadores que o Corin-
tlans tem, certamente estará entre os
quatro finalistas do Campeonato Nacio-
nal. Uma vitória sobre eles serviria para
provar que estamos no caminho certo e
em condições de também chegar lá.

Ascensão

Cláudio nâo tem dúvida de que o
Fluminense é um time em ascensão e
que ainda vai melhorar muito no decor-
rer da Taça de Ouro:

Quando cheguei aqui mal nos co-
nheciamos, a Comissão Técnica e os

jogadores. Tive apenas uma semana pa-
ra trabalhar e os resultados não pode-
riam vir de imediato. Em oito pontos
disputados, perdemos sete. Em com-
pensação, na hora que acertamos o ti-
me, nâo perdemos mais. Isto nào quer
dizer que nâo possa acontecer e mais
ainda contra o Coríntians, um dos me-
lhores times do Brasil. Mas tenho con-
fiança na vitória e a ascensão do time
virá com ela ou sem ela porque a ten-
déncia com o esquema assimilado é de
crescer.

O técnico dirigiu um treino tático
ontem, procurando entrosar Amauri na
função de cabeça-de-área. Gostou do
resultado, mas prefere aguardar a reali-
zação do coletivo para ter uma idéia
melhor:

— Ensaiamos as jogadas, mas sem
adversário. O Amauri esteve bem, movi-
mentando-se com facilidade, auxiliado
pelo Leornir. Mas uma idéia melhor só
no coletivo, quando terão um adversa-
rio pela frente.

O próprio Orlando Fumaça nâo espe-
rava recuperar-se tâo cedo, para voltar
ao time do Vasco no jogo de domingo,
contra o Treze, em São Januário. O
técnico Antônio Lopes tinha até anun-
ciado a permanência de Chagas, mas
ontem o zagueiro titular empenhou-se
no coletivo como se não viesse em trata-
mento de um princípio de distensão,
acabando por convencer a todos da
recuperação total.

O médico Clóvis Munhoz e o profes-
sor Edinho também se surpreenderam
com a disposição de Orlando, pois, an-
tes do treino, recomendaram que evis-
tasse as jogadas mais ríspidas e os pi-
ques. Fumaça fez exatamente o contra-
rio e foi liberado. Antônio Lopes ficou
satisfeito, porque poderá contar com o
time completo:

— É sempre bom, pois melhora o
entrosamento — comentou.

Outro susto

Desta vez, o susto ficou por conta do
extrema-direita Jussiè, obrigado a dei-
xar o coletivo por sentir fortes dores na

perna direita. O susto foi realmente
muito grande, até para os companhei-
ros, por se tratar da perna operada
recentemente. Medicado no vestiário,
Jussiè pôde retornar a tempo de partici-
par de mais alguns minutos do coletivo,
embora temeroso. Hoje será reexamina-
do mas, segundo o Dr. Clóvis Munhoz,
não haverá maiores problemas.

O técnico Antônio Lopes só nào gos-
tou de Almir, na goleada (4 a 0) dos
titulares sobre os reservas, gols de Ro-
berto (2) Dudu e Elói, durante uma hora.
A cada cruzamento malfeito ou tenta ti-
va frustrada de passar pelo zagueiro.Al-
mir decepcionava o técnico, que balan-
cava a cabeça negativamente. Acabou
no time reserva, mas com escalação
garantida no domingo.

— Reclamei do Almir, que nào este-
ve bem. Acho que o forte vento aqui da
Ilha o atrapalhou um pouco. Mas a
posição de titular é garantida e ele
enfrenta o Treze — explicou Lopes.

Além do coletivo à tarde, houve trei-
namento físico ontem pela manhã, num
ritmo a ser mantido até o final da sema-
na, no campo da Portuguesa, na Ilha do
Governador.

Roberto não chega a acordo
Contundidos já preocupam

As contusões de Jasson e Aldo come-
çam a preocupar o técnico Cláudio.
Mesmo com a garantia do médico Ar-
naldo Santiago de que os dois terão
condição de jogo até domingo, ele está
preocupado, e a primeira conseqüência
disto foi o adiamento do coletivo de hoje
à tarde para amanhã. A esperança do
treinador é poder contar com os dois
jogadores, porque senão terá que mexer-
em mais duas posições, jã que Flávio e
Branco nâo poderão atuar porque fo-
ram expulsos.

Mais tranqüilo que o treinador, o
médico Arnaldo Santiago garante que
amanhã já terá um quadro melhor da
reação dos dois jogadores — Aldo sen-

tindo uma pancada no joelho e Jasson,
o tornozelo direito. Durante a tarde de
ontem, ele manteve o seguinte diálogo
com Jasson:

Ò Jasson, vé se náo toca em bola
até sexta-feira. Sua contusão é assim
mesmo, demorada. Mas a cada dia vai
doer menos. Tenha confiança que você
vai jogar.

Deixa comigo, doutor. Só chuto a
bola no domingo e de preferência para
marcar um gol no Coríntians.

Se nâo puder contar com qualquer
dos dois jogadores. Cláudio já escolheu
Ferreira para substituir Jasson e Careca
para o lugar de Aldo.

No Vasco, as renovações dos contra-
tos também nao serão fáceis. Em espe-
ciai a de Roberto, que ontem deixou
transparecer a disposição de não jogar,
caso náo haja acordo até o dia 30. Con-
frontando-se as declarações dos dirigen-
tes e do jogador, conclui-se que o acordo
será realmente dificílimo. Segundo o
dirigente José Luís Mano, o clube dará o
que Roberto merece. Pelo menos, por
enquanto, em desacordo com o que de-
monstra o jogador.

Rob*erto apoiou os que se vèm recu-
sando a atuar sem contrato, por enten-
der que é uma forma de pressionar os
dirigentes para que reconheçam "o ris-
co que corremos. Poderemos até sofrer
uma contusão que nos incapacite para o
futebol". Roberto é de opinião também

que o clube deva procurar o jogador
para um acerto, pelo menos 20 dias
antes do término do contrato.

— Do contrário, estará demonstra n-
do o desinteresse por este jogador.
Quanto a mim, respondendo a uma per-
gunta, faltam bem mais de 20 dias.
Tudo bem, por enquanto — explicou.

Marquinhos e Geovani continuam
sem enégar a um acordo para acertar os
contratos. O de Geovani será o primeiro
como profissional e o Vasco lhe oferece
CrS 250 mil mensais, entre luvas e orde-
nados. Mas o jogador deseja uma casa,
no valor de CrS 5 milhões. Com Marqui-
nhos, o problema parece de difícil solu-
çào, porque pretende CrS 1 milhão 300
mil. ou seja, mais de o dobro oferecido
pelo Vasco.

Edu e Jair Pereira, um
Bagatini custa 10 milhões encontro de bons amigos

Um contato mantido á tarde entre o
vice-presidente de futebol Nílton GraU-
na e o presidente do Esporte de Recife,
Arsènio Vasconcelos, serviu para que
fosse fixado o preço do goleiro Bagatini,
que interessa ao Fluminense: Cr$ 1C
milhões. O preço pedido desestimulou o
dirigente:

Deste jeito, o melhor é ficarmos
com Paulo Goulart ou tentarmos o Ri-
cardo, do Serrano, por quem estáo pe-
dindo Cr$ 2 milhões pelo empréstimo. O
Bagatini seria uma boa solução, mas

Leornir treinou
e diz que joga

O olho continua inchado mas nào
chega a preocupar Leornir, que partici-
pou ontem do treino tático, embora sem
forçar nas bolas altas porque levou cin-
co pontos na cabeça. Ele nâo quer nem
ouvir falar em ficar de fora do jogf
contra o Coríntians:

Desta partida é que não fico fora
mesmo. Já joguei em situações piores e
náo vai ser agora contra o Coríntians,
com um Maracanã cheio de torcedores
do Fluminense, que vou deixar de jogar.
Se a partida fosse amanhã entraria da
mesma forma, mesmo fazendo um certo
sacrifício. O time começa a acertar e
nào seria agora que deixaria de entrar.

Com a mesma vontade de Leornir
está Amauri. Ele quer acertar de qual-
quer maneira, porque sua preocupação
agora é outra: espera se destacar para
•er mantido como titular do time:

Náo gosto de ficar na reserva e
faço qualquer sacrifício para continuar
no time. Estou com muita vontade de
acertar e só espero que tudo dè certo
contra o Conntians.

nestas condições existem outras priori-
dades.

Entre as outras prioridades está o
ponta-direita Cláudio Garcia, da Sele-
çào Argentina de Juniores e do Hura-
can. Um empresário argentino levou a
proposta do Fluminense. Segundo
Graúna, a resposta virá em 48 horas.
Um lateral-direito contínua sendo cogi-
tado, mas o dirigente pede um prazo
maior — 36 horas — para informar o
nome do jogador que interessa ao clube.

Jogo será mesmo
domingo à tarde

A Rede Globo de Televisão tentou
ontem novamente a mudança do jogo
de domingo para sábado à noite, pois
faria a transmissão direta para Sâo Pau-
lo. O Fluminense aceitava a proposta
desde que lhe fossem pagos Cr$ 8 mi-
Ihões.

A emissora de televisão tentou então
passar a partida para sábado à tarde e
os dirigentes do clube argumentaram
que teriam que aumentar sua proposta,
já que naquele horário o público é me-
nor. Náo houve acordo e o horário da
partida contra o Coríntians foi mantido
para as 17h de domingo. A explicação
foi dada por Dilson Guedes, represen-
tante do Fluminense na Federação:

— Nossa proposta foi justa. Nos es-
tudos feitos na Federação, um jogo sa-
bado a noite cai 30^ em relação ao
publico de domingo. O mesmo jogo
disputado sábado â tarde cai 5Qcfr. Te-
riamos então que pedir uma compensa-
ção maior, que não foi aceita pela emis-
sota.

O técnico Edu. do América, foi sur-
preendido no treino de ontem, no Anda-
rai, com a presença do técnico Jair
Pereira, da Seleção Brasileira de Junio-
res que conquistou o Campeonato Sul-
Americano na Bolívia. Foi o reencontro
de dois grandes amigos que, por coinci-
déncia, moram em subúrbios do Rio.

Edu mora em Quintino e Jair Pereira
em Cascadura, logo depois. Jair ainda
não acertou a renovação de contrato
com a CBF e pode deixar o cargo. Edu
sonha em ser treinador de Seleção Bra-
sileira, embora reconheça que, se seu
nome for cogitado, a CBF certamente
será muito pressionada.

Quando o treino terminou, Jair Pe-
reira. Edu e Melo, preparador físico da
Seleção Brasileira e do América, se reu-
niram no centro do campo, para uma
conversa muita animada.

Como vai, baixinho? — perguntou
Jair Pereira.

Meus parabéns pela conquista do
Campeonato Sul-Americano — respon-
deu Edu.

Jair Pereira não se cansou de elogiar
Edu:

Este baixinho náo era mole. Tive
o prazer de ser seu treinador no Campo
Grande, apesar de ele já fazer parte da
Comissão Técnica.

Edu interrompe.
Espera ai. Nunca escalei o time

Depois de falarem sobre o Campo
Grande e sobre os tempos em que joga-
ram juntos no Vasco, em 1976. o assunto
foi o Sul-Americano. na Bolívia. Princi-
palmente o jogo decisivo, contra os ar-
gentinos.

Melo começou a contar a Edu alguns
lances principais da briga.

Você tinha que ver o Jair Pereira.
Todo mundo brigando e ele so fazendo
gestos. Terminada a confusão, notei que
Jair estava com a orelha vermelha e
com um pouco de sangue. Ai perguntei

a ele: o que foi isso aí? Você precisava
ouvir a resposta: Não amola. Isto é o
efeito da altitude.

Edu ri. nâo acredita no Melo.
Nào posso acreditar que o Jair

pipocou. Ele nunca fez isso.
Jair também elogiou o trabalho de

Edu no América.
Ele foi um grande jogador. E por

isso não encontra dificuldade para
transmitir a seus jogadores o que deseja
deles. Edu nâo inventa. Tem um grande
futuro pela frente.

Terminada a conversa, os três dei-
xam o campo e se dirigem para a saida
do estádio de Vila Isabel. Edu e Melo
vão para a Funabem, onde trabalham.
Jair Pereira volta para Cascadura. na
esperança de que a CBF lhe dè um bom
salário para permanecer ã frente da
Seleção de Juniores.

Goleada

Mesmo sem contar com a presença
do atacante Luisinho, que continua
com problemas no joelho, o time do
America mais uma vez goleou os reser-
vas: 8 a 3. gols de Toninho(2), Gilber-
to(2), Gili2i, Gilson e Moreno.

Após o treino, o técnico Edu pratica-
mente definiu o time para a partida
contra o Rio Branco, domingo, em Caio
Martins: Gasperin, Donato, Adilson. Ze-
dilson e Aírton; Pires, Gilberto e More-
no; Gil. LuisinhoiToninhoi e Gilson.

Edu e o vice-presidente de Futebol
Léo Almada tiveram uma conversa com
Luisinho. Náo ficaram satisfeitos com
declarações do jogador, que reclamou
de seus companheiros por não lhe pas-
sarem a bola. No final, tudo ficou resol-
vido. Luisinho não foi advertido, mas
Edu ficou aborrecido. Ele acha que o
ambiente no America e o melhor possi-
vel e. por isso. nào havia necessidade
dessa declaração.

Futebol nos Estados
MINAS

Eder renova contrato
e espera publicidade

Belo Horizonte — Éder já acertou a renovação de
contrato com o Atlético, mas continua sem contrato. E
que ainda não foi assinado o compromisso com a
empresa multinacional que vai explorar sua imagem.
Os dirigentes, que fizeram uma reunião ontem, no final
da tarde, esperam resolver tudo ainda nesta semana.

A reunião de ontem foi mais para o presidente
Elias Kalil tomar conhecimento oficial dos aconteci-
mentos ocorridos durante sua ausência. Ele manteve a •
multa de 20% sobre os salários de Éder — aplicada
segunda-feira pelo presidente interino, Flávio Dalva •
Simào — e recebeu a confirmação da permanência do
vice-presidente de Futebol,Jvo Mello, que ameaçara se
demitir.

Ontem, o técnico Paulinho de Almeida testou o .
substituto de Éder no jogo de domingo, contra o
juventus: Ròmulo. E ele foi o responsável pelas melho- •
res jogadas do ataque titular, sempre procurando o
caminho da linha de Fundo. 1

i

Cruzeiro faz amistoso
para testar reservas

Belo Horizonte — O Cruzeiro disputa hoje, às 21h,
contra o Guarani, em Divinópolis, um amistoso, pelo
qual receberá cota minima de CrS 2 milhões. Por
exigência contratual, Tostão participa da delegação,
mas o técnico Orlando Fantoni o deixará no banco de ¦
reservas, Já que o atacante não terá condições de atuar
no próximo jogo pelo Campeonato Nacional. O Cruzei- ,;.
ro jogará muito modificado.

Na defesa, além de Luis Cosme, sai o lateral-direito
Eugênio, na verdade zagueiro de área. O meio-campo
terá o retorno de Mauro. Nas pontas, voltam Carlinhos
e Joãozinho. O Cruzeiro está escalado com Vitor, Celso
Roberto, Silva, Ailton e Carlos Alberto; Douglas, Eu- .
des e Mauro; Carlinhos, Edmar e Joãozinho.

Juniores cariocas
enfrentam mineiros

Belo Horizonte — Iniciando a fase semifinal do
Campeonato Brasileiro, as seleções de juniores de •
Minas e do Rio de Janeiro se enfrentam hoje, às
15h30min, no Estádio Independência. DQiningo voltam
a se enfrentar, no Rio. O vencedor da série se habilitará
a decidir o titulo com o ganhador da outra semifinal,
disputada pelas seleções paulista e catarinense.

SÃO PAUtO

Cronistas pedem apoio
de Figueiredo à Copa
Sào Paulo — A Associação Brasileira de Cronistas

Esportivos enviou telegrama ao Presidente Joáo Fi-
gueiredo apoiando a realização da Copa do Mundo no
Brasil. A Associação considera um desafio para o
brasileiro, além de significar o alargamento do merca-
do de trabalho e uma oportunidade de mostrar capaci-
dade de trabalho e organização.
BAHIA

Léo Oliveira treina
apesar do ferimento

Salvador — Apesar de estar com uma infeeção no
braço direito há 36 dias, provocada por uma injeção do
antiinflamatório Voltarem, aplicada por um enfermei-
ro do clube, o meia-armador Léo Oliveira continuou
ontem a participar dos treinamentos do Bahia e será
escalado pelo técnico Carlos Froner para na partida de
domingo, contra o Goiás, na Fonte Nova. O Bahia,
precisa de um empate para passar à próxima fase da
Taça de Ouro.

O ferimento esta em carne viva — mais de 20
centímetros no braço — mas, Léo Oliveira afirmou que
nâo vem sendo pressionado pela direção do clube para
continuar jogando: "Assumo toda a responsabilidade e
inocento os acusados em boatos de que estou jogando
forçado. Nada disso. Sei que estou correndo risco, mas
assumo", disse Léo, considerado o melhor jogador do
atual elenco do Bahia.

O diretor de Futebol do Bahia, que acumula tam-
bem a função de chefe do Departamento Médico,
Raimundo Deiró da Paixão, reclamou do comporta-
mento do meia-armador, que expôs a infeeção aos
jornalistas e permitiu que o braço afetado fosse foto-
grafado sem os curativos, para mostrar as condições
em que vem atuando há mais de um mès, e que
estariam provocando queda em seu rendimento.

— A situação está sob controle e nâo vejo motivo
para tanto alarme a respeito do assunto. Diariamente
eu faço curativos no braço do jogador. Nào entendi
porque Léo Oliveira expôs o braço. Seu procedimento
foi errado e vou conversar com ele.

Internacional
ITÁLIA

Benfica vai a Roma e
ganha jogo por 2 a 1
Roma — Com dois gols de Filipovic contra um de

Bartolomei, o Benfica derrotou ontem à tarde, no
Estádio Olímpico, a equipe do Roma pelas quartas-de-
final da Copa da UEFA. O resultado deixa a equipe
portuguesa bem próxima das semifinais da compe-
tiçáo.

Em outras partidas da Copa, o Liverpool foi derro-
tado pelo Widzem Lodz, da Polônia, por 2 a 0, em
Varsóvia, a equipe theco-eslovaca da Bohemians Pra-
ga. jogando em casa, derrotou os escoceses do Dundee j
United por 1 a 0, e o Hamburgo, da RFA, venceu o £
Dinamo de Kiev (URSS). Os outros resultados de
ontem foram os seguintes: Kaiserslauter 3x2 Universi-
dade Craiova e Anderlecht 2 x 1 València.

St

PERU

Rapaz morre afogado
ao tentar pegar bola

Huancavelica. Peru — Até ontem à noite a policia .
peruana ainda não havia encontrado o corpo de Simon
Ramos Veliz, de 18 anos, que se afogou nas águas de
um rio ao tentar resgatar a bola com que ele e outros
amigos disputavam uma partida de futebol. Simon e
seus companheiros aguardavam, jogando bola, os re-
sultados de um exame à Universidade.
ESPANHA

Kempes é suspenso por
usar meios violentos

Madri — Por "empregar meios violentos, ferindo
gravemente um adversário", o argentino Mario Alberto
Kempes. do València, foi punido pelo Comitê do Cam-
peonato Espanhol com suspensão por quatro partidas.
Balbino, o adversário atingido por Kempes, saiu de
campo diretamente para um hospital, foi operado e "•
devera permanecer inativo pelo menos durante um
mès.
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O poíro Kenético, que será montado pelo chileno Gabriel Meneses, em preparativos para o Clássico Latino-Anwricano. O tordilho White Bali e seu jóquei O. Ruben
.1 'i.iyDerek e Kenético

Cânter
O 

presidente da Comissão Coordenado-
ra da Criação do Cavalo Nacional,

general Darcy Jardim de Mattos, recebeu
a imprensa especializada, ontem às 14
horas no seu gabinete. Foram debatidos
vários assuntos pertinentes à Criação Na-
cional e sobretudo a nova lei do turfe que
brevemente será examinada pelo Congres-
so Nacional.

Primeiramente, o general falou da neces-
sidade de uma divulgação maior por parte
da imprensa das principais atividades da
Criação Nacional. Esta cobertura é funda-
mental, segundo ele, pois a Comissão
Coordenadora não tem verba para propa-
ganda e ainda nào foi possível estruturar
um serviço de relações públicas para o
órgão.

Em seguida, o general Darcy Jardim de

Mattos falou dos diversos encargos, exerci-
dos pela CCCCN e da sua função normati-
va de fiscalizar o bom andamento de tudo
o que se refere ao cavalo nacional. Esta
fiscalização é a nível de averiguar o
cumprimento das normas e do código da
CCCCN.

Em relação à lei do turfe, o general
explicou que foram feitas algumas refor-
mulações, principalmente no sentido de
aperfeiçoar e atualizar a legislação. Segun-
do ele a lei atual preocupa-se muito pouco
com a criação que é inadmissível". A lei
que será examinada pelo Congresso é mui-
to mais específica no que se refere aos
problemas peculiares de cada setor turfis-
tico, sendo, portanto, a partir de sua apro-
vação, muito melhores as oportunidades

da CCCCN em acompanhar as necessida-
des do turfe brasileiro", concluiu.

DEPOIS 
de um princípio de semana um

pouco indeciso, o cavalo argentino El
Temido Já superou os obstáculos e vai aos
poucos voltando à sua melhor forma física.
O seu treinador acredita que até a hora da
competição ele esteja no seu melhor esta-
do atlético. O mais falado dos argentinos,
Sir Gold, impressionou aos observadores
pela maneira elegante no seu caminhar e
agradou, igualmente, no seu galope na
pista de areia do Hipódromo de Cidade
Jardim. Sir Gold foi o último vencedor do
Grande Prêmio Carlos Pellegrini, a prova
mais importante do turfe argentino. Mas o
vencedor da carreira seletiva foi El Temi-

do, que pesa aproximadamente 495 quilos.
O grande clássico do próximo domingo,
tem a seguinte representação estrangeira.
Argentina, Sir Gold, El Temido, Cantone-
ro e White Bali. Chile, Fabbiani, Salinidad,
Maxbor e Marc. Uruguaio, Botón. O pré-
mio da competição é de Cr$ 52 milhões.

¦ ¦ ¦

O 
cavalo Alanto, um filho de Canuto em
Alanydia, catarinense, de criação do

Haras da Ronda, estreou nas pistas no
Hipódromo de Carazinho, disputando um
temo, em 700 metros, no dia 25 de novem-
bro de 1979.

A prova, dedicada à Rede Brasil Sul de
Comunicações, foi o 2o páreo da reunião, às
17 horas. Seus adversários, todos potros de
2 anos inéditos, foram: Gitanear, Gralcest
e Ybisuko.

Esta noite, na
!• PAREÔ Às 19h45 — 1.300 nwtros — R«c. 78s(BARTER) — Animais nae. de 6/7 anos,

ganhadoras ati Cr$ 180 mil
6o PÁREO — Às 22H05 — 1.000 metros — Rec. 59s2(CHAPEUER) — Cavalos nacionais de 5/7

anos, ganhadores até Cr$ 440 mil

1-1 Okitz.V.Gonoolves 6 58 2o ( 5) Great Chanwn .0 NL 63» S.Franco
2—2 Tokuthimo.J. Ricardo 4 54 2o ( 6) linewonder 1.3 AL 82»2 R.Nanid

ClearCul.F. Silvo 3 57 u° (10) Tifrào 1.0 AL 62s4 S.T.Càmoro
3—1 Zapican, E. Marinho 2 57 5Ó ( 6) Beau Pivoge CP 1.1 NP ™» L.Acuria

Fogville, A. Ferreiro 5 58 3o ( 6) Linewonder 1.3 AL 82»2 H.Cunha
4—6 Aurícila.F. lemos  156 2o ( 6) Ballard 1.0 AL 63» D Nello

." Guy Nelo, M. Andrade  7 57 5o ( 6) Linewonder 1.3 Al 82s2 Idem

Prova equilibrada na abertura da reunião. Okitz é o melhor retrospecto da prova
e tem condições de prevalecer. A disputa pela formação da dupla é muito difícil.
Tokushima está melhor aguerrido e vai muito bem montado. Fogville continua
correndo menos do que pode, cuidado. Zapican é um ótimo azar.

OKITZ — TOKUSHIMA — FOGVILLE

1—I Inox.L. Silveira 3 56 2
Artôme.R. Silva 5B

2—3 Tardif, J. C. Castilho 48
4 Cananou. R. V.eiro .. 55

3—5 EmKifalá.M.C. Porto... 56
6 Bonomi.J. Pinto....  56

4—7 CfO«ingRoad, C. A. Morimj . 55
André, D. F. Graco :i. 57
Tuyulesque, J. M. Silva V.. 56

2° (10) Smidlh Winner
u° ( 8) EHendi
2o (13) Humboldt
9° (12) Jabor,
6o (10) Humptyr Du
8o ( 9) lord Black
4» (13) Humboldl
5o (13) Humboldl
8o (13) Humboldl

ply

NM 8lsl
NU I03s2
Al 60»
NL 6ls2
NP 62s2
NM 82i4
Al 60s
Al, 60s
AL 60s

G. F. Santo»
A. Nob.d
L. C. Soarei
J B. Silvei
J. M. Aragáo
J. C. Mafchant
t. Amaral
A. C. lemo
P. Morgodo

2° PAREÔ — As20hl5- 1.200 metros — Ree.72s2(1ATAGAN) •
sem mais de 1 vitória

- Cavalos nacionais de 4 anos,

1—1 Tokesk. J. Ricardo 57
Exu,G.F. Almeida 57

2—3 So In Love, J.Pedro 57
. Anoiram Khan, R. Silva 57

3—5 Fulgure, J. Pinto 57
landjat, V. Gonçalves 57
Produtel. L Corrêa  10 57

4—B Hasta Quando, F. Lemos 57
Cale Pino, G.Alves 57
Golor.U.Meireles  57

2o ( 8) Crondoll
Io ( 7) lio Iba
5° ( 9 Condecorado
u° ( 9) Carneiro
u° ( 8) Crondal
7° (II) Doclor
8o ( 9) Iron
2o ( 8) leoniIdo
6o ( 8) Crondal
u° ( 9) Iron

1.3 AL 79s J.G.Vielro
1.0 AL 62s G.F.Sanlos
1.3 NL 80s4 J.A.limeiro
1.4 AM 87s4 A.Nahid
1.3 AL 79s O.J.M.Dias
1 Al 87» C.H.Coulinho
1.0 AL 6I»3 O.Ribeiio
1.0 NP 6lsl D.Netto
I .3 AL 79» SM Almeido
1.0 AL 61 s3 Idem

Inox está prometendo e nada de ganhar. O páreo está a sua feição e acreditamos
em seu triunfo. Em Kifalá gosta da distância e mesmo com seus problemas de casco
nâo deve ser esquecido pelo apostador. Tardif caiu vertiginosamente de turma e
embora tenha corrido pouco, pode aparecer com uma pule alta. Bonimi é ótimo
azarão...

INOX — EM KIFALÁ — TARDIF

7o PAREÔ — As 22h35 — 1.200 metros. Rec. 72s2(IATAGAN) — Éguas nacionais de 3 anos, sem
vitória

Takesk vem atuando com muita regularidade. Está sempre chegando perto do
vencedor. É possível que finalmente obtenha a tào esperada vitória. So In Love é seu
maior adversário, sobretudo por que seu apronto foi ótimo. Fulgure talvez estivesse
melhor numa corrida pela reta grande, mas como a turma nâo está forte, ele pode ser
cogitado.

TAKESK — SO IN LOVE — FULGURE

—I MokeGold.G. F Almeida 56
JackelineCourt, P C. Pereifa. 56

— Acuna, A. Ramos 56
Kedge, M. Andrade 56

3—4 SaraUa. J. Queirós 56
Gambeba.G. Gulrnarów «... 56
Gaity, M.Monteiro  56

4-—6 New Jersey, M C. Porto  -í 56
VonMonik. J Ricardo 53
HolSlult, E.R. Ferreira  10 56

8o (13) Jelko
5o ( 7) Neckie CP
4o (12) Von Fobel
6o (10) Maylair
7° (II) Nandura
3o (12) Von Fobel
7° (10) Moyfoir
6o ( 7) Tia Zora
ES1REANTE
8o ( 8) Garono

1.3 AL 80s3 O. Ribeiro
800 NL 57s3 A. Alves
1.2 NI 75sl D. Nello
1? NI 7.ls3 Idem
1.4 Al 87» G. Ulloa
1.2 NL 75sl V. Nahid
1,2 NI 74» Idem
1.4 AP 90s3 J. G. Vieira

W Ahono
l.l NL 69» N. A. Silva

3* PAREÔ • • Às 20h40 — 1.300 metros — Rec. 78s(BARTER) — Animais nacionais de 5/7 anos,
ganhadores até Cr$ 70 mil

1_1 Leoniio.J.M. Silvo 8 56 3o (10) Vobodabodoo 1.3 NL 83» F.P.Lavor
LeSaiellileM.Androde 5 58 7o (10) Yobadobaddo 13 NL 83» D.Netto

2—3 Copyaba, M. C. Porto  .7 56 5o (10) Yabodobodoo 1.3 NL 83» O.Ribeiro
Tavanar.F. Silva  2 58 u° ( 8) Imballux CP 1.2 NI 81»! H.Cunha

3— Baiurto.A. Soura  3 58 10° (14) Ouvinte CJ 1.3 Gl 79»9 S.I.Cómaro
Anversa.E. Barboso 4 56 5o ( 6) Fanonlo 10 NI 63»2 W.Pedersen

4—7 Dubom, JL. Monns I 58 4o ( 7) Karamoiov 1.3 NL 82»3 S Franco
Ocorrelero, A. Ferreira 6 58 5o ( 7) Karamoiov 1.3 NI 82»3 Idem

Make Gold tem corrido bem menos do que é capaz. Nesta oportunidade, em
prova muito fraca, é bem provável a sua vitória. Van Monik é uma estreante bonita e
com pinta de corredora. Gambeba mostrou ótimos progressos em seu apronto,
podendo aparecer correndo mais do que se espera. Seraka é uma boa alternativa...

MAKE GOLD — VAN MONIK — GAMBEBA

8o PÁREO — Às 23h00 — 1.300 metros — Rec. 78 (BARTER) — Éguas nacionais de 5/6 anos,
ganhadores até Cr$ 440 mil.

Carreira das mais complicadas em que qualquer resultado será normal. Vamos
arriscar Balurca, que vai enfrentar turma multo fraca. Leonita deve ser cogitada,
principalmente por causa da montaria do Juvenal. Dubom pode disputar a vitória
desde que esteja em seus melhores dias e os outros podem até surpreender, pois aqui
tudo é possível.

BAIURCA — LEONITA — DUBOM

4° PÁREO — Às 21H05 >—1.200 metros — Rec _ 72s2 (IATAGAN) — Éguas nacionais de 4 anos,
sem mais de 1 vitória

1 —I EsGuapa, A. Ferroiro A 56
2 Ignominia, A.Souza 9 55

2—3 Delia Jean, CA Maio ..... 2 58
4Greal Chanson. J.Pinto '4 57

3—5 Letty, T.B.Pereiro ..',...,.¦ 3 58
6 Miss Divo, JLMarins .'.*.. 5 56

4—7 Great Droom, J.Ricardo  I 56
6 Blando, M Monteiro 7 57
" Mu» Dixie, J Queirós .-8 56

2o ( 7) Escalada Skiddy
7o ( 9) Jinarlly
3o ( 7) EKolada Skiddy
Io ( 5) Okli_
5o ( 7) Dinha SiS
u° (II) Jocasler
Io ( 9) Tako lindo
5o ( 7) Elcolado Skiddy
6° ( 8) Adelaide

1.3 AL 8I»4 s Franca
1 NU 74»4 H Cunho
I AL 8H4 L Prev Neto
1.0 NL 63» A. Orciuoli
1.1 AM 68»l s. R. Cru*
1.0 NM 62»3 s. I. Câmara
1 NP 76»3 A. Nahid
1-3 Al 8I»4 d. Nohid
1.1 NI 68s3 Idem

Prova muito difícil e de prognóstico imprevisível. Great Dream largando pela
linha um, pode ganhar de ponta à ponta. Letty já enfrentou provas bem mais fortes
do que esta. Es Guapa e Delta Jean sào boas alternativas para os que gostam de
pules altas.

GREAT DREAM — LETTY — ES GUAPA

1—I Mono RoioE.Ferre.ra  57 2o ( 8) Air Croft 1.3 NI 80»3 W P. Lavor
R,co.J.E»reve» 57 4o ( 7) Elcalá 1.0 NI 62sl C.I.P. Ngne»

2—3 Bcluno.M. Andrade 57 2o (II) Or.nea 1.1 NI 68»l D. Nello
Gebora F Silvo 57 Io ( 8) Sanem 1.3 NL 82»l S. França

»— «.wi/ituiR Silva 57 3o ( 7) lalolaha CP 1.2 NL 78» J. I Ferróo

íulogioJ. Ricardo, 57 5o ( 8) Air Croft 1.3 NL 80» OL. Ferreira

Cellamby. E 8 Que.ro» 57 Io (10) Iralana 10 NP 63» A. Ricardo
Voilure J.Queiro» 57 4o (11) Cireneo l.l AL 68»! I. C. Soarei

7o ( 8) Morrorio 10 NI 6I»4 R Nohid

9o PÁREO — Às 23h30 — 1.200 motros — Rec. 72s2 — (IATAGAN)
anos, sem vitória

- Cavalos nacionais de 4

Zulogia é uma égua corredora e pode repetir seu recente triunfo. Terá uma séria
rival em Maria Rosa, que reapareceu correndo bem e agora está melhor aguerrida.
Beluna foi muito prejudicada e mesmo assim deixou ótima impressão em sua
atropelada. Em percurso normal, deve ser temida pelas nossas preferidas.

ZULOGIA — MARIA ROSA — BELUNA

5° PAREÔ — As 21H35 — 1.200 metros — Rec. 72s2(IATAGAN) ¦
sem mais de 2 vitórias

Éguas nacionais de 4 anos,

1—I Icoro, E. Marinho  57
I.olba. A.Ferréira 57
Samboia, A.Souia 57

2—3 Fragole.J.M Silvo.  57
lamDui. CA Morimi  57

Et Dotore Fab.ano, H Cunha 57
Kentucty, F.Lemos  14 57

3—7 Moquem, J. Ricardo ....... ... 57
Komol.PC.Pere.ro  15 57

Eponymo, V. Coelho ». 11 57
10 BlockFooi, J. Machado..... 13 57

4-11 Canlann, J P.nlo 57
12 Efugio. J Malta .. 57
13 Ciclamor.XX  12 57

Oibano.U Meireles. 10 57

2o (10) Inch Shorr
Tf ( 7) Eiú
6o ( 7) Edone CP
2° ( 9) C.Veneo
u" ( 9) C.reneo
8° ( 9) Moster P.ece
u° ( 9) lanivco
2° (10) New Irovollo
5o ( 8) Orelhano
ff> ( 9) lonisco
4o ( 7) Eiú
2o ( 8) My Pr.ncelel
5o (10) New T.ovoüo
2o ( 9) Bock Cro-j»

5o ( 7) Eiú

I—I GoldW.nner.M.Andrade ¦ 57
" GoIdRush, V. Gonçalves ¦ 57

2—2 AirGroft. J. Ricardo 57
3 TiaCelio. J.Queirós 57

3—i Porvi.J P.nlo 57
t Woldford. J. Mo.ta  57
6 Tuoco. U. Meire» 57

4—7 Cireneo, E Marinho 57
Dulegreen, J. Maíio 57
Prelude. G. F Alme.da .... 10 57

2o ( 9) Heolhrow
4o ( 9) Healraw
Io ( 8) Mor.o Roso
6o ( 7) loslyon
7o ( 9) lulor
3o ( 9) Heolhrow
5o ( 9) heaihrow
Io (II) Beluno
3° ( 8) Burguesia
9° (10) El.anii.o

1.0
1.0

3
3

NI
NL
NI
NP
AL
NL
NL
NI
Al
AM

61 s
61»
80s3
82»2
88sl
61»
61»
68» I
81»
68»!

D. Netto
Idem
Z. D. Guede»
A. Morales
J. G V.e.ra
O. M. Fernandes
S. M. Almeida
G. L Ferreira
L. C Soares
G F. Santos

Credenciado por ótimo apronto, vamos arriscar o cavalo Fragole. No entanto
terá que con*er tudo o que aprontou para derrotar Icoro em fase muito boa e
Cantarim a cada dia em prova mais fraca. El Dotore Fabiano disparou no cánter
quando era levado com muita fé porseus responsáveis. Moquem sempre chega perto
e nào ganha. J. Ricardo está tentando desencabulá-lo.

FRAGOLE — ICORO — CANTARIM

Air Craft ganhou com incrível facilidade deixando a impressão que mesmo
subindo de turma vai repetir o triunfo. Cirenea é corredora e pode dar muito trabalho
a pilotada do Jorge Ricardo. A parelha Gold Winner e Gold Rush tèm muitas
possibilidades de influir no resultado da prova. Waldford e o melhor azar deste
pareô...

AIR CRAFT — CIRENEA — GOLD WINNER 0wtefofteòo»aasafi<adoí££5sii~i^

aprontam hoje
em Cidade Jardim

São Paulo — Os cavalos paulistas Deretc* e
Kenético, inscritos no Clássico Associação Latino
Americana de Jóqueis Clubes, aprontam esta ma-
nhã no Hipódromo de Cidade Jardim, conduzidos
por Luiz C. Silva e Gabriel Menezes, respectivamen-
te. A expectativa quanto ao rendimento de Derek é
maior, uma vez que ele sofreu um acidente (sem
gravidade) sábado passado, quando o jóquei Alben-
zio Barroso se machucou.

Derek, que seria montado por Barroso, esteve
na raia terça-feira e demonstrou boa disposição,
mas os seus proprietários estarão atentos ao seu
rendimento no apronto de hoje, quando levado por
Luiz C. Silva, será mais exigido. O alazão Kenético,
filho da campeã Donética, de propriedade do Haras
Malurica, larga domingo na baliza 1, mas o jóquei
Gabriel Menezes não está preocupado, pois consi-
dera boa a forma do cavalo.

Vários animais que disputarão o Clássico Lati-
no-Americano de Jóqueis Clubes-Marlboro Cup,
estiveram na raia ontem cedo, sendo que o uru-
guaio Boton, mais uma vez, foi o primeiro a entrar
na pista. Os argentinos Sir Gold, Cantonero e El
Temido, foram à raia, e estavam mais dispostos que
na terça-feira, quando ainda sentiam os efeitos da
temperatura. Amanhã, todos os inscritos estarão na
raia, entre 7 e 8 horas, e a movimentação em Cidade
Jardim deverá ser grande.

Quatro animais representarão o turfe chileno na
importante prova de domingo, que será corrida na
distância de 2.000 metros, pista de grama, com
dotação de Cr$ 52 milhões. Fabbiani, Maxbor, Marc
e Salinidad — esta a única égua do páreo — vieram
do Chile e trazem as seguintes campanhas:
Salinidad — castanha, 4 anos, ülha de Mr. Long e
Saiera. correu üu vezes e sô se descolocou uma
Única vez. Conquistou 11 vitórias. De abril de 82 até
novembro, somente foi derrotada no Clássico Invés-
tigações do Chile, quando chegou na segunda colo-
cação. Logo depois, ficou invicta através de seis
apresentações, sendo sua última vitória no Clássico
Club Hípico de Santiago, em 2.000 metros, no
tempo de 2'04"l/5. Treinador: J. Cavieres. Proprie-
tário: Stud Sta. Amélia.
Marc — Tordilhode, 5 anos, filho de Marcus e
Magelona. Correu 39 vezes, todas no Chile. Ganhou
17 corridas (12 clássicas). Obteve ainda quatro 2.S
(dois clássicos), cinco 3.S, sendo quatro clássicos.
Treinador: J. Bernal. Proprietário: Stud Petunia.
Fabbiani — castanho, potro de 3 anos, filho de Saint
j^nge II e Figurara, propriedade do Stud Curiche.
Treinador: J. Castro. Tem apenas 12 corridas, nas
quais obteve 3 vitórias. Foi 2o colocado no Clássico
El Ensayo, em 2.400 metros, prova do grupo I; 2o no
Clássico República do Chile, também do grupo I,
em 2.400 metros; e também 2o no Derby Chileno,
disputado dia 6 do mès passado — sua última
apresentação.

Maxbor (8 vitórias, sendo 4 clássicas) está ainda
sem o Certificado de Atuações em poder da Comis-
sâo de Turfe.  :
7o PÁREO — III Clássico Associação
Americana de Jóqueis Clubes Marlboro
Grupo I — às 17 horas. Prêmio equivalent
51.465.600,00 ap Io — 2.000m — grama
1—1

10 NI 6I»4 S. T. Càmoro ,, ,,
1.0 AL 62» S Franr.0 » *

1.1 NP 75» Idem "
1.2 NL 74»2 S. P Gome» ,, „
1.2 NI 74s2 L Acuna «5 ^
1.2 AU 76s2 J B. Silva 4
10 NL 6ls2 G Fe.|ó
1 NI 74» A. V Neve» O
1.3 GL 79» J- C Qu.nio» g
1.0 NL 6I»2 A Ricardo
1 AL 62» W Pederien 7
1.3 NL 8li2 8. Corrapilo o
I NI 74» H Tob.o» "
1.0 NL 62i2 S. M. Alme.da 9
I Al 62» Idem >•

Derek, L.C.Silva
OffTheWay.I.Quintana....
Kenético, G.Meneses
Kigrandi, L.Saldanha
Sir Gold, L. A. Alzamora
Maxbor, A.Gonzalez
El Temido, H.C.Libre
Boton, C.Gomez
Cantonero, E.A.Liceri
Marc, P.Ceron

6—9 White Bali, O.R.Ayude
Etiope, Não correrá

8—12 NeverBeBad.A.Oliveira." Latino, E.Ferreira" Zucher( + ),J.M.Silva" Primo Rico (+ -H.J.Pinto...

Latino-
Cup —
e a CrS

60—13
58— 4
56— 1
56— 3
60— 9
.61—15
60-14
61—10
60— 5
61— 7
56— 6
:. 56
56—16
61—11
60— 8
56— 2

8" PÁREO — Às 17h35min — CrS 645.000,00 —
l.OOOm — Grama
1—lPepeSatan.J.R.Olguin  56— 6

2 Quentin.R.Santi  56—12
2—3 Eroba, If.Ribeiro.....  54^.. 1

4 Go-Getter, A. Abreu  56—15
3—5 Malton.B.Carneiro  56—11

6 Tabaco, J.Garcia * 56—16
4—7 Oswald, R.Penachio  56—8

8 Vinte Mil, J.G. Costa  56—14
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(^arpegi
•v ¦ -trsz.ri

ani prevê duelo entre Titã e Baltazar
PTtêônico Paulo César

Cjvpeglani acha que o jogo
dCtí&âhhã entre Flamen-
go^Vorêmio, acima de um
conuanto direto entre
dua§„e§colas destintas — o
Flamengo, mais técnico; e
o "prêmio, mais competiu-
vo^pode ser um duelo de
afflpgSrmáção de Titá e
Baltazar. Carpegiani acre-
dCÊalque os dois, tentando
PKÍyjif"-suas virtudes aos
torcedores e dirigentes de
se,üs ex-clubes, vão procu-
rar render mais do que o
normal.

Amigo pessoal de Titã e
admirador do futebol de
Baltâ&r, Carpegiani co-
mentava ontem na Gávea
que espera dos dois uma
exibiç|o de alto nível. E
mostrava também outra
convicção: Titã deve ter
passado ao treinador do
GrjêttíÔ, Espinosa, todas
as;informações sobre o
$íatnèflgo, já que o atacan-
tCÇSJjhece profundamente
osssegredos da equipe, não
apenas por ter jogado nela
muito -tempo, mas princi-
pãrnèhte por sua sólida
amfâade com Carpegiani.

COTADO COM
TARCISO

Paulo César Carpegiani
falou com toda convicção:

i--Nãò apenas o Titã,
mas também o Baltazar
tentará mostrar seu valor.
Acredito que vão correr,
vão tentar provar, tudo
nurg jogo. Os dois vão se
superar, movimentando-se
e-tentando render até mais
do'que o normal. A obriga-
ção pela vitória sempre
existe,' mas num caso as-
sim.a motivação é sempre
maior.
"carpegiani reuniu o time

antes 
"do coletivo de ontem

à tarde — 3 a 3, com os
titulares mostrando a vul-
neràbllidade habitual em'
sua defesa — para mostrar
cortló quer ver o Flamengo
em campo amanhã. Usou
bptpes, conversou durante
20 minutos aproximada-
mente e definiu alguns
pontos básicos como os
avanços dos laterais. Fi-
cou decidido que Leandro
vai ter mais liberdade do
que Júnior porque o Grè-
mio joga com ponta-
esquerdo falso, enquanto
Tarciso, na direita, será
sempre uma preocupação
põf''seu posicionamento
adiantado.

, 7'Temendo que Júnior não
chegasse a um acordo com
o clube, Carpegiani lançou
Ademar na lateral esquer-
da' Eficou satisfeito com o
rendimento do time, que
conta' com a volta de Adi-
lio ao meio-de-campo. O
íitaCánte treinou normal-
mente e confirmou sua es-
calaçào:

7— Acho que o time vai
acertar com a seqüência
de jogos — disse Carpegia-
ni — porque até agora esti-
ve sempre com problemas
de contusões e renovações.
Jogando completo, pode-
remos render mais. Até o
último jogo, as atuações
estavam sendo satisfató-
rias, mas; sem as improvi-
saçóes que era obrigado a
fazer e com mais entrosa-
mento, chegaremos a um
ponto final.

Sobre o Grêmio, Paulo
CéfeàV' Carpegiani recebeu
informações precisas de
Fernando Soares, seu au-
xiliar-técnico:

-==• É um time mais talen-
toso do que o que enfrenta-
mos ¦ ano passado. Tem
mais habilidade no meio-
de-campo e, portanto, é
mais perigoso.'Um time
mais. .técnico tem, lógica-
mente, mais gabarito. Será
um adversário difícil.

O Flamengo entra em
campo sob protesto por-
que a Confederação Sul-
Americana de Futebol ig-
norou seu telex pedindo
substituição de Arnaldo
César.Coelho. O comunica-
do do clube náo foi levado
em conta e Arnaldo, incluí-
do no trio que será sortea-
do antes da partida, conti-
nuajsób suspelção. A dele-
gaçâo embarca hoje pela
manha para Porto Alegre.
Treina à tarde no Beira-
Rio. concentrando-se no
estádio do Internacional.

Delfim Vieira

Baltazar passa pela defesa reserva, no treino de ontem, mostrando muita aplicação e vigor

Júnior finalmente renova contrato
A expectativa em tomo da renovação de

contrato de Júnior finalmente terminou: o
lateral chegou a um acordo com o Flamengo
e acertou sua.permanència por mais um ano.
Uma reunião com os dirigentes ontem à
noite contornou o impasse em relação às
cifras que envolviam o novo contrato e Jú-
nior, embora as bases nào tenham sido di-
vulgadas, deve receber cerca de Cr$ 4 mi-
lhões 700 mil mensais, quantia que, ao longo
dos 12 meses, corresponde aCr$ 54 milhões.

O procurador do jogador, Válter Melo,
chegou à Gávea por volta de 20h e logo
começou uma reunião — contando com a
participação de Júnior — de uma hora e
meia. Regado a refrigerantes e água mineral,
com quibes, pastéis árabes e salgadinhos, o
encontro teve o fim que todos já previam: o
Flamengo aumentou sua proposta e Júnior
reduziu a sua. A renovação, no entanto,
acabou sendo feita sem ajuda de. publici-
dade.

O esquema publicitário ficou de ser rea-

tivado após o encerramento do contrato de
Júnior com a Tylenol. Até o fim da tarde,
havia realmente certa dúvida em relação à
renovação de Júnior. A partir do momento
em que Carpegiani, enquanto dava èntrevis-
tas, foi chamado pelo presidente do Flamen-
go para uma rápida conversa e, depois de
um curto cochicho no ouvido do técnico,
surgiu um sorriso entre os dois, a certeza da
renovação ficou mais evidente ainda.

Pouco antes da reunião, Júnior comen-
tava:

— Realmente havia uma possibilidade
de a Bombril fazer o contrato comigo, mas
surgiu o impasse por causa do comercial da
Tylenol. Mas eu pergunto: como nâo há
retorno, num momento como o atual, para
uma firma que me ajudasse a renovar com o
Flamengo? Essa nâo. Quem não tem retorno
é a Avenida Brasil. E se esse jogo fosse
contra o Rio Negro? Haveria tanta pressa
em renovar?

Depois da reuniào, com o acerto divulga-

do, Júnior já parecia ter-se esquecido dos
momentos que considerou os piores da car-
reira. O lateral viaja hoje e tem sua escala-
çâo confirmada, embora não tenha assinado
o novo contrato. A assinatura deve ser feita
na próxima semana, com os detalhes já
totalmente conferidos. A diretoria do Fia-
mengo pretende realizá-la num coquetel,
como aconteceu com Zico, ano passado.

— Achei bacana o reconhecimento do
clube, que fez um esforço muito grande para
me manter, e assim fico em paz com essa
torcida maravilhosa. Sempre mantive mi-
nhà confiança em renovar e acho que até
mesmo a notícia da possibilidade da venda
de meu passe foi uma forma de pressão. O
importante é que as duas partes cederam.
Estamos em cardo.

O Flamengo também recebeu de Júnior
autorização para explorar sua imagem, fi-
cando por conta do clube qualquer contato
para conseguir publicidade para auxiliar em
seu pagamento.

Grêmio mantém Tarciso para atacar
Porto Alegre — O treinador do Grêmio,

Júlio Espinosa, definiu, no coletivo realizado
ontem á tarde no Estádio Olímpico, as duas
dúvidas que tinha para o jogo de amanha
contra o Flamengo. O lateral Paulo Roberto,
que vinha sendo substituído por Silmar, mas
que no último jogo pela Taça de Ouro,
contra o Atlético Paranaense, voltou à posi-
ção, será mantido como titular. Na ponta
direita, Tarciso, que se vem saindo bem no
lugar de Renato, também foi confirmado.

O zagueiro Leandro, que se fixou na
defesa ao lado de De Leon, disse que o time
está tranqüilo à espera do Flamengo e que o
Grêmio é favorito:

— O Grêmio é um time muito diferente
daquele que o Flamengo enfrentou nas fi-
nais do Campeonato Brasileiro do ano pas-
sado. Vários jogadores novos entraram na

equipe, comprados ou promovidos dos juve-
nis, mas isso só dará mais motivação para o
pessoal. Nosso time hoje é mais técnico, toca
mais abola do que a equipe de 1982. Jogan-
do em casa, o favoritismo é nosso.

Tarciso elogia Flamengo

O ponta Tarciso, por sua vez, nào crê
que o Flamengo seja um adversário mais
fácil pelas alterações que sofreu, ou mesmo
pela fase que atravessa:

— Isso não existe. O Flamengo é um
tremendo time. Nâo ficou inferior à equipe
do ano passado. Se o Titã está conosco, o
Baltasar está com eles. O Adílio pode voltar,
o Figueiredo renovou. Entào, o único grande
ausente pode ser o Júnior, mas esse Ademar,

Nunes treina melhor no
quartel e faz dois gols

Os gols saíram, finalmente, e em dose
dupla. Mas ainda não foi ontem que a torci-
da do Botafogo pôde aplaudir Nunes. Ale-
gando que a grama de Marechal Hermes
está alta, o técnico Zé Mário transferiu o
coletivo para um quartel em Magalhães Bas-
tos. E ficou satisfeito com o rendimento do
atacante, sobretudo por ter-se entendido
perfeitamente com Té, autor dos outros dois
gols na vitória dos titulares sobre os reservas
por 4 a 3.

"— Foi Dem melhor hoje (ontem). Confor-
me esperava, o entendimento do Nunes com
o resto do time permitiu a criação de algu-" mas jogadas de área e, embora nào me
preocupasse com o resultado do treino, per-
cebi que os gols marcados foram frutos de
jogadas do Nunes com o Té.

O técnico ainda vai dirigir outro coleti-
vo, amanha, quando divulgará a formação
da equipe que decide com o Internacional,
domingo, em Porto Alegre, a permanência
na Taça de Ouro.

— Tudo indica que Té será o compa-
nheiro de Nunes — afirmou Zé Mário. — Ele é
um jogador inteligente, sempre sabe o que
fazer com a bola quando vem de trás e,
ocasionalmente, poderá trocar de posição
com o Nunes na área adversária.

Longe da pressão dos torcedores — que
mais uma vez compareceram a Marechal
Hermes em grande número — o time pôde
realizar jogadas capazes de envolver qual-
quer adversário. Na primeira parte, quando
venceram por 3 a 0, os titulares tinham a
formação que enfrentará o Internacional. Na
segunda, convencido de que Geraldo está
jogando prejudicado por uma leve contusão
no pé, Zé Mário preferiu poupá-lo, colocando
Edson na direita e Lupercinio na esquerda.

O resultado, entretanto, foi pior, mais
por causa do cansaço do que propriamente
pela atuação dos jogadores, já que, tanto por
um lado quanto pelo outro, Edson se desta-
cou com uma série de jogadas eficientes.

Autor de dois gols e dos passes para os
de Té, que retribuiu lançando-o para marcar
os seus, Nunes revelou que, aos poucos, está
percebendo como gostam de jogar os novos
companheiros.

— É claro que hoje (ontem) foi bem
melhor. Na véspera, sentimos o esforço feito
pela manhã e o rendimento no treino não
podia ser bom. Conversei antes com o Té
sobre a melhor forma de atuarmos e ficou
claro que, quando eu lançar o Geraldo ou o
Edson e não puder acompanhar a jogada,
será ele quem se lançará para a conclusão.

Hoje está previsto treino de manha e a
tarde, quando Zé Mario ensaiará jogadas
para Nunes. '

que pode entrar no lugar dele, me disseram
que é muito bom.

Com relação à arbitragem do jogo, o
presidente do Grêmio, Fábio Koff, disse ter
estranhado a atitude do Flamengo, divulga-
da no Sul, de que tentaria vetar o nome de
Arnaldo César Coelho, que foi designado
junto com José Assis de Aragão e Romualdo
Arpi Filho pela Confederação Sul-
Americana:

— Se o Arnaldo foi escolhido pela FIFA
para apitar a final da Copa do Mundo da
Espanha, deve ser muito bom, como acredi-
tamos que seja. Estaremos no vestiário na
hora do sorteio e nâo permitiremos qualquer
tipo de pressão contra o juiz. Já chega no
ano passado, quando o Scolfaro teve um
atuação desastrosa nas finais do Brasileiro,
entre Grêmio e Flamengo, disse Koff.

Giulite vai à
Câmara defender
Copa no Brasil

O presidente da CBF, Giulite Coutinho,
vai na próxima semana à Câmara Federal, a
convite de alguns deputados que a principio
estão a favor do Mundial de 86 no Brasil,
para apresentar as razões que o levam a
defender a realização da Copa do Mundo no
país.

Até agora Giulite nâo recebeu nenhuma
informação do Governo — se ele aprova ou
não o patrocínio da Copa pelo Brasil — mas
está otimista ao saber que toda a documen-
tação que deixou em Brasilia está sendo
analisada com muito interesse pelo Ministro
Leitão de Abreu.

Com respeito à convocação do técnico
da Seleçào Brasileira, Giulite explicou que a
meta principal no momento é a realização
do Mundial no Brasil e que logo em seguida
é que acertará com João Boueri, Diretor de
Futebol, a data para anunciar os nomes do
técnico e do supervisor. Por isto. somente na
próxima semana e que a situação ficará
resolvida.

O presidente da CBF falou sobre o pro-
blema da renovação do contrato de Jair
Pereira, técnico dos Juniores, dizendo que a
entidade já aumentou seus vencimentos de
CrS 100 mil para CrS 300 mil. sem nenhuma
obrigação, e que lhe ofereceu CrS 450 mil
para a renovação após o dia 9 de maio,
quando o contrato termina, mas que Jair
continua exigindo CrS 500 mil. Pelas decla-
rações de Giulite, ê bem provável que o
técnico acerte a sua renovação em maio.

r
T Carro e Moto — O caderno mais bem equipado do

Jornal do Brasil, traz um tanque cheio de informações
para motoristas e motociclistas.

Bola Dividida
Sandro Moreyra

O Flamengo num es-
forço louvável conseguiu
finalmente renovar o con-
trato com Júnior. Não se
sabe ainda — foi ontem à
noite — se o clube vai
pagar os CrS 6 milhões
que o craque estava pe-
dindo, mesmo porque não
foi encontrado um patro-
cinador. Mas deve beirar
aquela cifra.

A quantia é alta, embora não devesse
deixar assim tão surpresos Antônio Augusto
e seus pares. Afinal, Júnior figura entre os
três melhores jogadores do Brasil, e nada
mais justo do que pleitear um salário à altura
de seu prestígio. Ainda mais porque já vai
chegando aos 29 anos, idade que não deixa a
um jogador muita margem de garantia quan-
to à valorização no próximo contrato.

Seis milhões ou cinco, mesmo sendo de
cruzeiros, é uma cifra respeitável. Mas se
comparada com o que Sócrates pediu e foi
aceito pelo Corintians — em torno de CrS 12
milhões mensais — não pode ser considera-
da um exagero. , .

¦ ¦ ¦

O 

profissional de futebol hoje em dia
não é mais aquele ingênuo do passa-
do, de quem o clube se servia à

vontade. Lembro-me de uma época em que
o Botafogo andou de mal comigo porque
alertei Nilton Santos, Didi e Garrincha para
que cobrassem uma parte das cotas de excur-
são, já que eram os três que aumentavam o
seu valor. Hoje o jogador tem consciência
do que representa na valorização do seu
time. E tanto Júnior como Zico sabem o
papel que tiveram na coleção de títulos que o
Flamengo conquistou. Títulos que abriram
para o clube numerosas e ricas praças inter-
nacionais, antes só acessíveis ao Santos de
Pele e ao Botafogo de Garrincha.

Há um detalhe mais importante, porém,
e que dá razão a Júnior e a seu tio-
procurador. Os dois, com os pés na terra,
negociaram com o Flamengo de inflação em
punho. Se esta indesejável senhora se incor-
porou à vida brasileira, tornando-a cada ano
100% mais cara, nada mais natural que o tio-
procurador exigisse para o sobrinho-craque
um aumento correspondente.

Vendo bem, aliás, Júnior não pediu um
aumento. Quis apenas reajustar o seu sala-
rio, acompanhando a inflação. Júnior, na
verdade, vai ganhar o mesmo que ganhava
no ano passado... com correção monetária.

¦ ¦ ¦

CLARO 

que para o Flamengo — como
de resto para qualquer clube brasilei-
ro — pagar salários deste nível é um

sacrifício. O jeito então é apelar às empre-
sas, ou seja: conseguir um contrato de publi-
cidade para o jogador que cubra pelo menos
50% da transação. O negócio não é proble-
mático para uma empresa porque é um
dinheiro que ela subtrai ao guloso leão do
imposto de renda. As empresas, no entanto,
já não estão com a mesma animação de
antes. A maioria vem preferindo investir em
outras modalidades esportivas, principal-
mente o vôlei, que anda na moda e conta
com gente de visual mais bonito. Outro dia
mesmo ouvi de um velho amigo, Ari da
Graça Filho, diretor financeiro da Supergas-
brás, algumas das razões que levaram sua
empresa a investir no vôlei. A primeira, que
dispensa falar das outras, é que no vôlei a
Supergasbrás pode formar a sua própria
equipe.

¦ ¦ ¦

O 

contrato está assinado, mas será difí-
cil para o Flamengo atender às pre-
tensões de Júnior. E muito mais difí-

cil ainda as que Zico vier apresentar em
maio próximo. O futebol brasileiro, o mais
barato do mundo, não dá retorno capaz de
cobrir gastos desse vulto. O preço dos in-
gressos não acompanhou a inflação, tanto
que o futebol é hoje, talvez, a diversão mais
em conta. Ir a um cinema, ou dar uma volta
na montanha russa, custa o dobro de uma
arquibancada. E o futebol não tem sessões
contínuas, como os cinemas, que começam a
funcionar de manhã e vão até o fim da noite.

Júnior vai receber agora um pouco me-
nos do que considera uma justa paga. O
Flamengo sabe o valor de seu craque, mas
chegou a um ponto em que não pode mais
atendê-lo em tudo. E como será com Zico?
O problema é sério. E a única saída está na
Loteria Esportiva, que vive em função do
futebol e em todo mundo separa a parte
maior de sua arrecadação para os clubes de
futebol. Aqui fica na Caixa.

¦ ¦ ¦

HISTÓRIAS: Numa passagem do time
do Vasco por Munique, Sabará e Da Silva
deixaram atônito e sem entender nada um
corado garção alemão, ao sentarem no bar
e um pedir:

Uma braminha tinindo de gelada...
e outro emendar:

casco escuro, ó meu...



Zico. os Híi um homem Cl í^ luta
Michel Laurence

Zico completa hoje, 30 anos. Dez anos como
jogador profissional. Uma carreira de 610 gols e 820
jogos. Uma carreira de cinco títulos de campeão
estadual; pentacampeão da Taça Guanabara; duas
vezes campeão brasileiro; campeão da Taça Liberta-
dores e Campeão Mundial. Uma carreira com seis
títulos de artilheiro de Campeonato do Rio e dois
pelo Campeonato Nacional. Uma carreira de 198 gols
só nessas competições oficiais, sem contar os 60 já
marcados pela Seleção Brasileira.

Uma carreira brilhante que vai durar pelo menos
até 86:— Eu quero jogar a próxima Copa do Mundo.
Vou tentar estar lá ou aqui, seja onde for. Depois não
sei. O que vou ser, o que vai acontecer, realmente não
sei. Só sei que quando chegar esse dia, não poder
mais treinar vai ser um golpe terrível.

Almir Voiga/23-11-82
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Das quadras ao campo,
uma carreira exemplar

3 de março de 1983. Um dia impor-
tante para a família Antunes Coimbra,
em particular, e para a família rubro-
negra, em geral: Zico faz 30 anos. Pou-
cas vezes um ídolo terá se identificado
tanto com a camisa que vestiu — a
única, sem contar, naturalmente, a da
Seleção Brasileira — e com a torcida
que o glorificou.

Houve, ao longo da história do Fia-
mengo, a classe de Domingos da Guia,
a criatividade de Leõnidas. a arte de
Zizinho, o cavalheirismo de Dequinha,
a picardia de Rubens, o oportunismo
de Dida. Pode ser que Zico não tenha
essas qualidades tão desenvolvidas
como nesses outros nomes ilustres,
mas é certo que tem uma boa dose de
cada uma delas ao mesmo tempo.

Zico é o Flamengo de hoje e, ao
contrário daqueles grandes craques
que o precederam na história do clube,
é Flamengo desde que nasceu, na casa
número 7 da Rua Lucinda Barbosa,
em Quintino, a casa famosa de seus
pais, Seu Antunes e Dona Matilde,
onde até hoje tremula, num mastro, a
bandeira do Flamengo.

Todos os irmãos jogavam futebol,
exceto, é claro, Maria José, a mais
velha, que seguiu os caminhos da Psi-
cologia. Antunes, por exemplo, fez
muitos gols pelo América e pelo Flu-
minense; Edu, outro dos irmãos, foi
ídolo do América, onde brilha agora
como técnico. Era natural, portanto,
que o caçula — Artur Antunes Coim-
bra — seguisse os passos dos mais
velhos.

O apelido

O apelido veio numa progressão
natural: Artur, Arturzinho, Arturzico,
Zico. A simplicidade de quatro letras,
como em Pele, e também como em
Dida, o primeiro e grande ídolo de
Zico. Dida foi, ainda, uma das. primei-
ras palavras que o menino aprendeu a
pronunciar, depois de mamãe e papai.
Corria a segunda metade da década de
50 e o nome de Dida corria toda a
cidade no grito da maior torcida.

O começo, Zico ainda muito garoto,
foi no futebol de salão, onde logo se
desenhou o artilheiro do futuro. Ele
nào se contentava em fazer dois ou
três gols por partida: fazia cinco, oito,
às vezes dez. Os irmãos tomaram ar de
profetas: "Este menino vai ser o me-
lhor da família". A formação no fute-
boi de salão teve grande importância
para ele, mais tarde, no futebol de
campo, segundo seu próprio depoi-
menio:

— Na quadra o espaço para criar
era muito pequeno, tudo curtinho. Por
isso, as coisas se tornaram mais fáceis
depois, nos campos. Na quadra eu
tinha que ter a rapidez da decisáo,
rapidez de raciocínio. Não pode haver
exercício melhor para o reflexo.

O destino guardara justamente pa-
ra o caçula a alegria de defender o
clube que é a paixão de toda a família.
E Zico chegou à Gávea em 1967, leva-
do pelo radialista Celso Garcia, amigo
dos Antunes. Chegou no dia errado,
por sinal, pois, ao contrário do que
recomendavam seus franzinos 14 anos,
ali estavam treinando juvenis de 18,
19.

Como em todo clube, nessas horas,
aparece sempre a turma do contra:
poucos lhe notaram o fino trato da
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Fernando Calazans
bola; a maioria observou-lhe apenas o
físico mirrado, o ar tímido. Ainda bem
que vozes mais sensatas lembraram
que o irmão Edu, também franzino,
era um craque, e que Zico era conside-
rado, na intimidade da família, o me-
lhor de todos. Um grupo de pessoas
que apostou no garoto — o dirigente
George Helal, o preparador físico José.
Roberto Francalacci, o médico José de
Paula Chaves Filho e o técnico da
escolinha, José Nogueira — deu início
a um trabalho de laboratório, à base
de vitaminas, sais minerais, proteínas
e musculação, que transformou Zico, a
custo também de seu próprio esforço:
quantas vezes saiu de casa de manhã
cedinho, para só voltar às 11 da noite,
e recomeçar tudo no dia seguinte.

Os recordes
Mas em 71 já alcançava sua primei-

ra oportunidade no time de cima, con-
duzido pelas mãos de Don Fleitas So-
lich, um velhinho que sempre gostou
de gente jovem. Dois anos depois, Za-
galo fez outras experiências com Zico
entre os titulares, mas só em 74, com
Jouber, seria definitivamente efetiva-
do, agora já com 69 quilos bem distri-
buidos em l,72m de altura. E, a partir
de então, foi quebrando, um após o
outro, os recordes de seu ídolo Dida.
Em seu primeiro ano como titular, fez
49 gols na temporada, superando os 46
de Dida. em 79, elevaria esse recorde
para a extraordinária marca de 81 gols
em um ano. Ainda em 79, marcou seu
245° gol pelo Flamengo, batendo os
244 de Dida, transformando-se no
maior artilheiro do Flamengo em to-
dos os tempos e transformando o pró-
prio Dida num de seus maiores admi-
radores:

— Zico é mais completo do que eu
— afirmaria Dida mais tarde. — Além
de artilheiro, arma as jogadas, cria
oportunidade rjara os companheiros,
dá gols para todos eles. Ah, se eu
tivesse a firmeza do chute de Zico,
nem sei o que teria feito no futebol...

Possivelmente teria sido tricam-
peão carioca, pentacampeão da Taça
Guanabara, duas vezes campeão bra-
sileiro, campeáo da Taça Libertadores
da América e campeão mundial de
clubes — sempre como artilheiro do
time, como Zico foi. Só lhe faltaria um
título, um título muito importante, de
campeão do mundo, que, por Ironia,
Dida conseguiu em 58, na Suécia, ain-
da que na reserva.

Mas Zico certamente já escreveu
seu nome na história do futebol brasi-
leiro, mesmo sem ser campeão do
mundo. É um jogador de técnica re-
quintada, de toques sutis que descon-
certam o adversário, de uma rapidez
de raciocínio que lhe permite antever
a jogada. É, ao mesmo tempo, sofisti-
cado e simples, pois até o seu drible
mais espetacular ou seu passe de
maior efeito tem como objetivo único
o caminho mais curto em direçào ao
gol. Zico consegue ser artilheiro — e
nesse ponto poucos lhe dão o justo
valor — sendo, ao mesmo tempo, um
jogador de meio-campo. um criador de
jogadas e de gols para os compa-
nheiros.

Artur, Arturzinho, Arturzico, Zico
— um craque completo ao qual o desti-
no teima em negar a gloria de ser
campeáo do mundo.
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Na idade da razão, um homem que sabe muito bem o que quer

Fora dos campos, a
liderança continua
Causas jurídicas.
Assistência social.
Questões trabalhistas.
Condições de sanidade.
Luta de classe.

Não parecem problemas ligados à vida de um
jogador de futebol. Mas foi com esses assuntos que
Zico conseguiu os mais belos e difíceis momentos de
sua carreira nestes dois últimos anos.

Como presidente do Sindicato dos Atletas de
Futebol do Rio de Janeiro, Zico tem conseguido
muitas vitórias para a classe, apesar de reconhecer
que ainda falta muito para que a profissão de
jogador de futebol seja como qualquer outra.

O que nos atrasou um pouco — explica Zico
— foi a derrota na Copa do Mundo. Se a gente
vencesse, tinha o plano todo prorito para apresentar
ao Presidente da República. Desse plano fazia parte
um sindicato nacional e o fim da lei do passe. Agora
temos que percorrer o caminho de novo.

Nestes últimos dois anos, a transformação de
Zico foi incrível. Chamado à responsabilidade de
dirigir sua classe, depois que Zé Mário deixou de
jogar e da transferência do goleiro Leáo para o
Grêmio de Porto Alegre, Zico assumiu a direção do
Sindicato do Rio e passou a lutar por tudo aquilo
que, achava justo.

A verdade é que o jogador continua um
escravo — a afirmação é feita quase com vergonha,
gaguejando.

Enquanto existir o passe, vamos continuar
sendo um bando de homens sem direito a escolher
onde queremos trabalhar. Somos apenas uma espe-
cie de mercadoria, às vezes valiosa, às vezes barata,
mas sempre usada pelos dirigentes da maneira que
bem entendem. Tudo isso é contra a Constituição
Brasileira.

A lei do passe é o maior desafio do mandato de
Zico à frente do Sindicato. Um desafio que ele nâo
vai conseguir vencer, porque terá seu mandato
encerrado ainda neste mês de março.

Mas foi com ele que o Sindicato dos Jogadores
conseguiu algumas de suas mais importantes vitó-
rias: vistoria dos estádios e conseqüente fechamen-
to por falta de condições higiênicas; representantes
dos jogadores de futebol nos tribunais de Justiça
Desportiva e na CBF; organização de jogos e shows
para angariar fundos para os sindicatos e, assim,
poder construir sede própria; apoiar ações jurídicas
de jogadores com advogados e financeiramente.

Mas o que mais marcou a passagem de Zico
junto ao Sindicato foi a coragem de sempre tomar a
frente dos problemas que envolveram seus compa-
nheiros. Foi assim que Zico propôs ao presidente do
Flamengo a venda de Nunes para o Botafogo,
alegando que Nunes estava sendo prejudicado em
sua vida profissional, jã que o Flamengo não queria
mais seus serviços. Assim foi também no caso
Anselmo, que depois de ter sido falsamente empres-
tado ao Botafogo de Ribeirão Preto, ficou dois
meses sem contrato e sem receber quando voltou ao
Flamengo.

— Mas eu sou a vitrine, eu tenho que tomar a
frente — explica Zico. — Mas sempre que faço isso
sou orientado pelos advogados do Sindicato. AJu-
dar os companheiros é minha obrigação.

Mas a luta para conseguir uma lei do passe mais
humana, que garanta direitos aos jogadores e aos
clubes, vai continuar sendo o principal objetivo de
Zico, que, quando deixar a presidência, vai conti-
nuar fazendo parte da diretoria do Sindicato,

—- Acho que o ideal seria um contrato de três
anos, com passe livre ao final. Garantia ao clube,
caso haja uma proposta do exterior por um jogador,
de receber o dobro da oferta feita por esse jogador.
Mas também que o clube garanta ao jogador um
contrato de 20 ou 30 por cento do valor do preço de
seu passe, caso nào queira vendé-lo. Enfim, detalhes
que podem vir a representar um futuro mais digno
para todos.

Odir Arr.urim/7-3-68
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Março de 68, Gávea. O menino bate bola com seu ídolo. Silva testa o toque ile bola de Zico



Rio de Janeiro — Quinta-feira, 3 de março de 1983

Mães em tempo caderno

integral
ELAS ABANDONARAM BONS EMPREGOS
PARA CUIDAR DOS FILHOS

Antônio Batalha
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Teresa (E), Cristina (C) e Vitória (D) acham imprescindível a presença
das mães ao lado dos bebês durante todo o dia para que cresçam saudáveis e seguros

Luiz Marcos Fernandes

As feministas radicais
condenariam abertamente
sua atitude, Mas, mesmo
cientes das dificuldades que
terão para retornar a um
mercado de trabalho cada
vez mais competitivo,
depois de dois ou três anos
de afastamento, elas
decidiram abandonar
empregos vantajosos e
estáveis para ficar em casa
cuidando dos filhos
recém-nascidos.
Em vez de entregarem seus
bebês a babás nem sempre
carinhosas e habilitadas ou
a creches às vezes
superlotadas, ficam à

disposição dos filhos 24
horas por dia, num regime
de dedicação exclusiva que
consideram imprescindível
ao desenvolvimento sadio e
pleno de qualquer criança.
Satisfeitas com a opção, e;;
com d apoio que recebem*
dos maridos, vêem, *Vr
orgulhosas, cada passo de
seus bebês, suas primeiras' palavras e descobertas. E
não se queixam das
restrições que a perda de
seu salário trouxe ao
orçamento familiar numa
época de crise econômica,' nem se arrependem das
festas e programas a que
deixam de ir para ficar ao
lado dos filhos.

IRREQUIETOS, 

engraçadinhos e en-
saiando os primeiros passos, Daniela,
Victor e Marcelío sào bebês sadios e
normais como muitos outros. Mas

com uma grande e importante diferença a
seu favor. Tèm o privilégio de serem
cuidados pelas próprias mães durante todo
o dia.

Com salários em tomo de Cr$ 250 mil e
relativa estabilidade no mercado de traba-
lho, as mães destas três crianças, a exemplo
do que ocorre hoje com outras mulheres nas
mesmas condições, abdicaram, ainda que
temporariamente, da realização profissional
para assumirem esta tarefa doméstica.

Funcionária há 13 anos de uma firma
onde era gerente administrativa, a econo-
mista Maria Vitória Leite, de 31 anos, máe de
Victor, de sete meses, renunciou a um sala-
rio que atualmente estaria na faixa de Cr$
260 mil para dedicar-se ao filho. A princípio
tinha pensado em ficar em casa apenas
durante os três primeiros meses — direito
que lh- garante a lei — mas mudou de idéia
logo após o nascimento do bebê:

Senti a necessidade de dar a ele uma
assistência maior nos primeiros anos — diz
ela.

Este mesmo sentimento foi um dos fato-
res que levaram a engenheira Maria Cristina
Pfeiffer, 29 anos, a solicitar uma licença não
remunerada à firma de processamento de
dados onde trabalhava. Pouco depois de
concluir o curso de pós-graduação em enge-
nharia de produção, ela abdicou a um sala-
rio de cerca de CrS 360 mil para cuidar de
Daniela que, aos oito meses, ainda mama no
peito.

Para a secretária bilingüe Teresa Balas-
sian. de 31 anos, o filho Marcelío, agora com
nove meses, e o resultado de uma idéia
amadurecida desde a época de seu casafrien-
to ha dois anos.

Senti que a mãe é insubstituível e
decidi assumir esta minha opção — explica.

Teresa abriu mão do cargo de secretária
de uma firma ligada ao setor petroquímico
onde trabalhava ha nove anos e hoje ganha-
ria cerca de Cr$ 250 mil. '"

Em relação aos sacrifícios e privações
trazidos por esta escolha, todas admitem
que o orçamento doméstico foi afetado:

Não posso negar que esta decisáo
abalou a nossa situação financeira e que
tivemos que abrir mão de muitos gastos e
despesas extras — revela Teresa.

Já Cristina diz que. além do problema
econômico, outro fator que pesa na decisão
de se afastai do mercado de trabalho por um
tempo é a dificuldade que terão para arru-
mai outro emprego quando as crianças esti-
verem creseidinhas. Opinião semelhante

tem também Vitória, que vê ainda a questão
por um outro prisma:A dependência é um preço que se
paga, pois é chato a gente nâo ter o nosso
próprio dinheiro.

Mas as três fazem questão de dizer que
não estão arrependidas e que esta atitude é
uma prova de amor e uma opção pessoal.
Sobre a renúncia a seu direito de realização
profissional, garantem que pretendem vol-
tar a trabalhar futuramente.

Mas é quando se fala das repercussões
que esta escolha provocou entre seus cole-
gas de trabalho, parentes e amigos que as
queixas sào maiores.

É incrível, mas as mulheres sào as
primeiras a discriminar e muitas acham
incrível que até hoje eu continue a amamen-
tar — conta Cristina.

Segundo Vitória, muitas de suas amigas
afirmam que prefeririam abortar a terem
que fazer renuncias deste tipo por um filho.
E para ela é uma surpresa que algumas
pessoas "prefiram tomar um chope na praia
do que curtir" seus bebês. Teresa lembra
então que no emprego os comentários eram
irônicos, do tipo "vai virar doméstica".

Em relação ao comportamento dos ma-
ridos, dizem que foi o melhor possível:No meu caso, eu mesma achei que
meu marido poderia modificar sua atitude
em relação a mim por optar por uma tarefa
doméstica, quando, na verdade, ele me deu a
maior força — diz Cristina.

Para Teresa e Vitória, o relacionamento
do casal "até melhorou", pois, segundo afir-
mam, há mais tempo e disposição para o
diálogo. Estas versões sao confinnadas por
eles. Noé, marido de Vitória, ressalta:

O importante ê dar assistência aos
nossos filhos, sem que isto desmereça a
mulher, que deve ter também apoio quando
se decidir a voltar a trabalhar.

AS 

três explicam por que não dei-
xam seus bebês aos cuidados de
creches e babás, como muitas ou-
trás mães, atualmente:

— Nenhuma baba, por mais consciente
e profissional que seja, vai conseguir substl-
tuir a presença da mãe. que nos pri.vieiros
anos de vida da criança é vital — diz Vitória.

Esta opinião é compartilhada por Tere-
sa. que critica o tratamento dado aos bebês
por muitas babás. Já Cristina lembra a quês-
tão da educação recebida por uma criança
que tenha apenas a assistência de uma ba-
ba Acrescenta, ainda, que a mãe que traba-
lha oito horas por dia não pode continuar
amamentando seu filho e sugere uma serie
de medidas que ajudariam na tarefa de cnar

uma criança, a começar pela conscientiza-
ção da mulher e do homem ("eles seguem
muito o esquema machista de que tarefa
doméstica é para mulher, quando o ideal é
que tudo fosse compartilhado pelos dois").

Para Vitória, se as empresas
cumprissem a lei que as obriga a ter uma
creche para os filhos dos funcionários, "já
ajudaria bastante". E afirma nào entender
por que só é valorizada a mulher que deixa o
filho com a babá ou numa creche para
trabalhar, enquanto á "que fica em casa é
discriminada".

Esta discriminação tem diminuído com
a maior conscientização sobre a importância
do aleitamento materno e das outras tarefas
exercidas pelas mães, para o que tèm contri-
buído muito os movimentos feministas. Mas,
segundo Teresa, isto "ainda nào é suficien-
te".

Sobre este assunto, a arquivista pesqul-
sadora Márcia Corrêa, uma das organizado-
ras do movimento Amigas do Peito, que
desde 1981 luta pela valorização da ama-
mentaçáo natural, afirma:

A realidade da mulher é diferente e a
própria responsabilidade que lhe é atribuída
pela sociedade na educação dos filhos é
excessiva, pois tudo o que acontece de erra-
do com a criança é culpa da máe. Mas nào
lhe dáo condições nem espaço para conciliar
suas funções de mãe, como a questão da
amamentação, e nem ouvem a sua opinião
quando se trata de assuntos do seu interesse
numa atitude pouco democrática.

Vitória, Teresa e Cristina reafirmam sua
confiança na escolha feita ao falarem sobre
as compensações e benefícios que esperam
alcançar dedicando-se aos filhos em tempo
integral:

Olha, eu já vejo como meu filho é
calmo e noto perfeitamente a diferença em
relação às outras crianças desta Idade que
tèm a assistência de babás — comenta Vi-
tória.

JÁ 

Teresa acredita que os maiores
resultados surgirão no futuro,
quando espera transmitir com seu
amor maior segurança e indepen-

dência a seu bebê. Para Cristina, o fato de
ainda estar amamentando já é um grande
benefício para sua filha:

Além disso, eu vejo como é esperta e
desenvolvida, além de ser uma criança mui-
to sorridente, dando a impressão de que e
feliz. E é isto o que importa.

Para o pediatra Ruy de Souza Rocha, se
a máe tiver condições psicológicas e mate-
riais de parar de trabalhar para acompanhar
o desenvolvimento do filho, esta opção é
Ideal. Mas ressalva que isto nâo resultará em
nenhum benefício para a criança se a mãe
for obrigada por necessidades circunstan-
ciais. E concorda que o leite materno é
benéfico para o bebê, principalmente nas
classes mais pobres, onde todo o resto da
alimentação é deficiente.

As três mães em tempo integral admi-
tem que nem todas as mulheres se podem
dar ao luxo de seguirem seu exemplo, mas
ressaltam que muitas, mesmo dispondo de
condições para isso. preferem cuidar de seus
interesses pessoais:O que eu condeno sào as mulheres
que decidem ter filhos mas que, a partir do
momento em que sáo requisitadas a abdicar
de suas prioridades e interesses pessoais,
nâo abrem mão destes, deixando estas
crianças sem a devida assistência nos pri-
meiros anos de vida — afirma Cristina.

A educadora Edelvira Gomes, que reali-
za um trabalho pedagógico especifico com
crianças a partir de dois anos de idade,
confirma que há realmente diferença entre
os bebês criados por babás ou em creches e
os que tiveram assistência materna durante
os dois primeiros anos de vida:

Estas são mais seguras e o fato de
terem recebido mais amor e afeto faz com
que elas apresentem muito melhor desempe-
nho na aprendizagem do que as outras que
nao tiveram este tipo de apoio. Sou franca-
mente favorável a que a criança tenha nos
dois primeiros- anos a companhia da mae.

Drummond

O LIVRO DIDÁTICO
EXPERIMENTE 

entrar nu-
ma papelaria, neste começo
de março, para comprar
uma fita de máquina. Duvi-

do que consiga. Toda a loja é um
hlmalaia de livros, cadernos, pastas,
maletas, lancheiras e o mais que se
tomou indispensável para rolar o ano
letivo. Desistindo da fita, continue na
calçada espiando homens, mulheres e
adolescentes que a custo saem da pa-
pelaria. Vèm sobraçando enonnes pa-
cotes que constituem o indispensável
para alguém acompanhar um curso
colegial, durante o ano, neste pais em
que o acesso ao conhecimento ainda
nâo é para qualquer um.

Tudo isso custa uma fortuna, como
se sabe, e para adquiri-lo contraem-se
empréstimos que náo sào resgatados
facilmente. Mas se fosse só Isso. Os
livros de classe oferecem uma varieda-
de quase infinita de opções para o
estudo da mesma disciplina, mas nem
sempre correspondem à confiança ne-
les depositada. Desde que se apurou a
existência de um mercado crescente
na população escolar, começaram a
pulular autores de compêndios que, a
poder de copiar o sabido, e às vezes
copiá-lo mal, acrescentando outros er-
ros e impropriedades, e adicionando-
lhe figurinhas e recortes de jornais,
compõem o que se chama de livro
didático e bem.se poderia chamar de
antididático. De sorte que o pobre
aluno, cujos pais se sacrificaram para
proporcionar-lhe esses livros, recolhe
neles a lição de aprender errado.

As figurinhas sào um dos aspectos
mais impressionantes do livro didáti-
co atual. Sem elas, afiançam os enten-
didos, o livro nâo funciona. "Se nâo
tiver apelo visual, o livro não é aceito
nem pelo aluno nem pelo professor" —
declara um dos autores felizes de
obras escolares. Tudo que a mente do
homem fez para transformar os obje-
tos em noções abstratas, capazes de
habitar o cérebro de alguém indepen-
dentemente da presença ou da repre-
sentação material desses objetos, cal
por terra, cede lugar à quadrinização
de bonecos, o mais possível colorida,
porque o preto e branco já nâo atrai
depois do cinema e da TV multicores.
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de burrificar a cabeça,
esse tipo de livro abre um
buraco ipsondável no bolso
do brasileiro classe média,

com dois ou três filhos em idade esco-
lar. Aí está um aspecto do problema
que bem poderia chamar a atençào do
MEC, pois a regulamentação do assun-
to nâo importaria em violentar a Uber-
dade de criação intelectual nem a li-
berdade de comércio. Seria oportuna
uma recomendação de ordem geral,
dispondo sobre a simplicidade da edi-
çâo para garantia do baixo preço de
venda, em país de recursos limitados,
que deve fugir ao supérfluo para alcan-
çar o mínimo de rendimento social.

A reportagem de Veja sobre a in-
dústria do livro escolar, tão desenvol-
vida no Brasil mas em termos que não
se conciliam com a modéstia de nossas
condições materiais, aponta um resul-

tado admirável à primeira vista e que,
bem analisado, conduz antes ao pas-
mo. Autores com 3 a 6 milhões de
exemplares vendidos em poucos anos
devem constituir motivo de orgulho
para a inteligência brasileira, atestan-
do o soberbo nível cultural que atingi-
mos. Curiosamente, esses autores não
se chamam Jorge Amado, Euclides da
Cunha, Augusto dos Anjos, Machado
de Assis ou Érico Veríssimo, cujas tira-
gens mais elevadas não chegam aos
pés desse portentoso monumento edi-
torial; São compiladores de noções
cientificas ou literárias de uso univer-
sal, adaptadas às condições movedi-
ças do ensino oficial no pais e sujeitas
à remanipulaçâo em edições de consu-
mo quase obrigatório, pela ditadura
ou complacência dos estabelecimen-
tos de ensino oficiais e privados. Há
autores que desdobram uma disclpli-
na positiva, como a matemática, nu-
ma série de volumes válidos para cada
periodo do currículo, de modo que a
cada ano o aluno enfrente uma espécie
de ciência nova, a exigir documenta-
çâo "nova" para ser assimilada.
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exploração do mercado co-
legial assume traços parti-
cularmente curiosos nas
obras que servem à área de

'•comunicação e expressão", rótulo
pretensioso e redundante com que se
enfeita o ensino da língua portuguesa.
Uma tesoura afiada, um tubo de cola
plástica, meia dúzia de exercícios in-
gènuos e fabrica-se um manual de re-
cortes de crônicas, noticias de jornais,
caricaturas e fotos pitorescos, com o
qual se "comunica" a nova geração de
brasileiros e se "exprime" o que eles
devem saber dos fatos de uma lingua
que aboliu os modelos clássicos para
se comprazer de preferência no trivial
da linguagem falada. Esse livro feito
praticamente a custo de nada serve-se
do trabalho profissional dos cronistas
e caricaturistas, e seus autores (?) nem
se lembram de pedir autorização nem
cogitam de pagar direito autoral pelo
material usurpado. Náo importa que a
Constituição de frangalhos, que nos
governa, e decisão especifica do Su-
premo Tribunal Federal assegurem a
propriedade intelectual contra esse ti-
po de rapinagem. Ele prossegue invic-
to, com a alegação de que os autores
copiados se beneficiam com o mais
largo contacto com estudantes que
amanhã serào eventualmente admira-
dores e consumidores de suas obras
originais.

Por tudo isso que fica dito e mais
pelo que não houve espaço para dizer,
conclui-se que o livro didático no Bra-
sil é, em muitos casos, adversário da
formação regular dos jovens brasilei-
ros, em benefício do enriquecimento
de alguns autores. O salário médio de
uma empregada doméstica não daria
para comprar os 40 mil cruzeiros de
livros que a reportagem de Veja pro-
vou serem necessários para "a traves-
sia de um ano letivo": seu filho em
idade escolar terá que permanecer
analfabeto, entre milhões de exempla-
res de obras oferecidas teoricamente a
toda a gente nova do Brasil.

Carlos Drummond de Andrade

^AmWtm^^mVOGUE
10 VEZES SEM JUROS

20% DESCONTO À VISTA
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Estas vantagens você só encontra
na única firma especializada em
armários.

INSTALAÇÃO
IMEDIATA

Peça a visita de nosso projetista
Disque VOGUE

LEBLON COPACABANA
259-0545 255-7849
TIJUCA 542-2698
234-4788 ORÇAMENTO

GRÁTIS

Venha conhecer as últimas novidades em
portas com espelho, papel, cortiça, infan-
til, cerejeira, pirrus, molduras diversas.

'(-K Visite o

SUPER CENTRO VOGUE
DE ARMÁRIOS EMBUTIDO
Uma Empresa do Grupo MÓVEIS PRÁTICOS

H. Barata Ribeiro, 399 • Av. Ataulfo de Paiva, 80-B
R. Barata Ribeiro, 194 J • R. Conde Bonfim, 80-B

SHOWROOM de COZINHAS VOGUE: Av. Ataulfo de Paiva. 19-F
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JfecLitilCA <B£Mati
Casa de Saúde-Maternidade — Lab. Anàli-
ses, Raios X. Aberta a classe Medica. Con-
sultas: Clinica Médica. Catdiologia, Pe-
diatria. Ginecologia, Obstetrícia e Outros.
Atend. 24 hs. Convênios: tnamos, Patro-
nal, Amil, Sul América, Unlmed, Petrobrás
e Outros. R. Chaves Faria, 86.

S.Crl9l6vlo.ia)l.-2M-2S73
Dir. J. Bias Aloan Ciemeij— 5M6648-2

ItótisAN
DDTIZAÇÃO- CUPIM

ZONA SUL • 247-9797
ZONA NORTE • 248-9797
£ UM POUCO MAIS CARO MAS t MUíTO MELHOH

' 
fSíÍa;cÍsa;¦ um I

mundo II
todo seu.

E para torhá-lo melhor, ' \
seja ele casa ou apartamento,
conte com a nossa experiência
em tecidos para cortinas,
estofados e forrações de parede.

¥> OSTROWERCOM.EIND.
RUA MARQUES OE ABRANTES, 1TI -•TEL.: 551-459»«551-Í248

L|. D.

NA 1
[TV RECORD!
l CANAL (§) J

15:25 h. O ^ O

; 17:00 h. I

- 19.00 h. CHIP8

TÕmÃnCHE" O Dana Andrews e Linda Cristal Dir.: George Sherman
Guia da cavalaria tenta salvar filha de aristocrata seqüestrada pelos índios.

IIiÜÍÜ
canal @ RIO
sua nova amizade

ESPECIAL DOMINGO
JORNAJL DO BRASIL

MUSICA |££\
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Paillard e sua orquestra: bons momentos de música na Sala Cecília Meirelles "

PRIMEIRO ENCONTRO COM PAILLARD
Luiz Paulo Horta

PARA 

os que já conhe-
ciam o conjunto através
de suas numerosíssimas
gravações (ou de outras

visitas ao Brasil), não foi surpresa
a finura de som e de interpretação
com que a Orquestra Paillard
atacou, no concerto de terça-
feira, a Cassation K. 63 de Mozart,
abrindo em alto estilo av nossa
temporada de concertos. Havia,
ali uma afinidade sensível entre a
musica e os intérpretes pois o
Mozart adolescente desta peque-
ná serenata era um representante
do estilo rococó que veio, em boa
parte, da França, com a sua leve-
za característica. A afinidade ain-
da era maior no belo Concerto
para Flauta K. 314, pois, a essa
altura, Mozart já vivera, de fato,
na França, e estava escrevendo
num estilo que é também o do
Concerto para Flauta e Harpa:

Watteau ou Fragonnard postos
em música. Christian Lardé foi o
excelente solista deste concerto
para flauta, justificando a posição
que lhe foi conferida nesta tempo-
rada da Orquestra Paillard.

O grande momento da noite,
entretanto, numa Sala Cecília
Meireles superlotada,, foi o Con-
certo para Piano K. 482, em mi
bemol, obra de um Mozart senhor
absoluto dos seus meios e das
suas intenções. Este é, normal-
mente, um concerto para grande
orquestra. É significativo que
nessa época (1784-1786) Mozart,
beirando os 30 anos, não tenha
escrito sinfonias. Os concertos
em que ele se apresentava como
solista ao piano constituíam a
sua principal preocupação, e, pa-
ra esses concertos, ele amadure-
ceu a vigorosa linguagem orques-
trai que transparece no Concerto
em mi bemol, nos dois grandes

concertos em dó maior e em vá-
rios outros.

PRA 

enfrentar o 482, a Or-
questra Paillard preci-
sou socorrer-se de vários
instrumentistas brasilei-

ros. Mesmo assim, o contingente
orquestral era muito reduzido. Is-
to produziu uma curiosa leitura"espectroscópica" dp concerto.
Todas as vozes tornavam-se per-
feitamente "visíveis" — e o con-
tingente da casa sustentou ga-
lhardamente o teste, destacando-
se algumas intervenções musica-
líssimas do fagote de Noel Devos,
do clarinete de José Botelho, e a
base firme oferecida pela trompa
de Zdenek Schwab.

No piano, Arthur Moreira Li-
má estava em um de seus dias de
extrema felicidade. Esse pianista
freqüentemente associado com
Chopin (e ultimamente com Na-
zareth) tem toda a embocadura

necessária à abordagem dos"clássicos". Mas o Mozart "clássi-
co" torna-se romântico no admi-
rável Andante do Concerto em mi
bemol. Solista e orquestra, que
no primeiro movimento denun-
ciavam levemente a escassez de
ensaios, atingiram então uma
perfeita fusão artística; e ouviu-se
na Sala Cecília Meireles o Mozart"verdadeiro", pungente no seu
controle soberano, tão diferente
do Mozart dos clichês e das exe-
cuções amadorísticas.

Ao final do concerto, entre
muitos abraços e entusiasmos, o
que se perguntava é por que nào
dispõe ainda o Rio de Janeiro de
uma Camerata que permita a
execução em alto nível das obras
do período propriamente "clássi-
co" (Bach, Mozart, Haydn, etc).
Náo custaria tão caro; e os instru-
mentistas estáo aí, à espera de
quem tenha a imaginação e a
disposição para reuni-los.

SALA CECÍLIA MEIRELES
3? CONCERTO:
Dia 03.03.83
LULLY: Suite Francesa em Sol menor
COUPERIN: Peças para Violoncelo e Orquestra
R. STRAUSS: Capriccio •
VIVALDI: Concerto para Flauta, Op. 10 n? 6
LECLAIR: Concerto para Flauta em Dó Maior
MOZART: Divertimento K. 136 ,
SOLISTAS: CARLOS DOURTHÉ (violoncelo)
CHRISTIAN LARDÉ (flauta)
GILLES HENRY (violino)

nmm«tíÊKm
#¦¥¦ Ingressos ò vendo na

Bilheteria da Sala Cecília
Meireles (Largo da Lapa, 47)

Preços:
Platéia — 5.000,00
Platéia Superior — 2.500,00
Platéia Supierior Estudante — 1.500,00

Promoção:

FUNARJ
JORNAL DO BRASIL

MHfímaspmmD
7:30 Horas.

Um alegre despertar, de rádw igado.

O Jornal do Brasil Informa.
O noticiário completo nas primeiras horas da manhã. Sábados, domingos e feriados, às 8:30 horas.

Fique na Rádio Jornal do Brasil.

O CARREFOUR CONVIDA:
VAMOS V • II

Ouça também ó
noticiário das .12:30

18:30 e 0:30 hora.

M PatrocínioRADIO JORNAL DO HRASIL AM nAJUM>DIM{>U$
O banco da naua tarra.

PEDALAR JUNTOS.
Dia 6 de Maorço é dia de festa no Rio.
Às 16 horas, vai acontecer o

I Passeio Ciclístico Carrefour. Todo
mundo pode e deve participar: jovens,
adultos e coroas.

O Passeio começa no Carrefour,
passa pela Via lie Sernambetiba até
o n.° 1700, retornando ao Carrefour.

Serão distribuídos dezenas de
prêmios: Inscreva-se gratuitamente no
Carrefour ou em qualquer loja de
Classificados do Jornal do Brasil para
concorrer.

Vamos todos pedalar juntos. Vai ser
uma tarde feliz e inesquecível

Organização: Printer
APOiO:' JORNAL DO BRASIL
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carrefour
Melhor e mais barato mesmo.
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Conheça
o piso ;

que está
pôr cima.

Arte/lex é a última
moda em pisos.

É o único piso em
tábua; corrida de
madeira natural que
já verti/pronto.

Nada de obras.
Arteflex é colocado

diretamente por cima
do assoalho em
apenas três dias.

E nunca mais sai
de moda.

A conservação ô
tão simples como a
instalação: pano
úmido e mais nada.

Com Arte/lex
no chão todo
apartamento vai ficar
com jeitinho de
casa nova.

Fale com a ACAB.
Lé você encontra
todas as facilidades
para dar um passo
importante na
decoração de sua
casa. £ sem nenhuma
demora: a entrega
e a instalação
são imediatas.

Com Arte/lex e a
.ACAB, você vai estar
sempre por cima.

Cheiro de demagogia
Sabe-se já que da pauta de preocupações do

chamado grupo de transição qüe cuida de tomar
mais amena a passagem de Governo consta uma
possível revisão da programação para este ano do
Teatro Municipal, considerada demasiadamente
elitista. - ¦

1 • Trata-se de idéia que cheira a grossa demagogia.
j • Perseverar nela significa uma ameaça cultural
í para a cidade, a partir do fato de que a discussão

í sobre arte elitista, nos termos demagógicos em
! que está lançada, pode vir perfeitamente a dèsa-

l guar na programação para o palco do Municipal
j de, por exemplo, rodas de samba. '

Convém, aliás, lembrar que o samba nunca
'precisou do Municipal para coisa alguma e nada
jlhe;acrescentaria; como arte popular, invadir o
solene espaço do teatro.

; • Anào ser que embutida na intenção de populari-
í zarSi programação do Municipal esteja o plano,
í coriib muitos sonham' até hoje, de ali se voltar a
[: promover bailes de carna vai.
f '•' Mas isto só passando por cima dos cadáveres de

todas as pessoas que pehsam nesta cidade.

POPULARIDADE
Assimcomo espantou

o pessoal da Alfândega,
deve ter surpreendido o
próprio governador
eleito Leonel Brizola os
aplausos suscitados
por sua presença on-
tem no Aeroporto Inter-
nacional

Primeiro a descer do
Jumbo da Varig que

chegou de manhã cedo
de Nova Iorque, Brizola
passou rapidamente
pela Alfândega e, sem
esperar qUese movesse
a esteira dá bagagem,
ganhou rapidamente o
saguão do aeroporto
sendo aplaudido pelas
pessoas que esperavam
do lado de fora, por fa-
miliares e amigos.

Zózimo
.. y . ¦ ¦ • "• Ruben» Monteiro
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Apreço mútuo
Se o Sr Cibllis Vianna vier realmente a ganhar a

Secretaria de Planejamento do Estado, é provável
que o Governador eleito Leonel Brizola tenha
levado em consideração o fato de que -Vianna e o
Ministro Delfim Neto, apesar de divergirem pro-
fundamente em matéria de política econômica,,
mantêm um ótimo relacionamento há mais de 30
anos.

Nào faz multo tempo, Delfim teceu rasgados
elogios a um livro de Vianna sobre contabilidade.

Se, como pessoas jurídicas, os dois se chocam,
como pessoas físicas o que há é um saudável
apreço mútuo.

Trocadilho
Um rumor restrito até

agora a muito poucas
áreas é o que coloca futu-
ramente o ex-Ministro Eli-
seu Resende, candidato
derrotado do PDS ao Go-
verno de Minas, na Embai-
xada do Brasil em Wa-
shington.

Apesar de insólito, já
que a presença de um ex-
presidente do DNER nu-
ma Embaixada é no mini-
mo discrepante, o rumor
existe.

Se o problema é dar a
Resende uma Embaixada,
melhor obraria o Governo
se o deslocasse para Paris,
onde uma eventual visita
sua ao Palácio do Governo
poderia pelo menos susci-
tar um trocadilho.

Eliseu no Elysée. '

-Iate em
:l#y$. IORQUE
• Depois de movimentar o
Rio,nofihàl do ano passado,
Claudine de Castro levou um
pouco de agitação também a
Nova Iorque promovendo O
lançamento ali da coleção de
jóias que assina a quatro
mãos com Clóvis Paes de
Carvalho.

Òs saiões escolhidos pa-
ra o cocktail oferecido não
poderiam ser, aliás, mais
ilustres, já que recebendo,
num magnífico duplex em
Sutton Place, estavam Nancy
e Henry Luce (Time & Life).

Entre os inúmeros ameri-
canos presentes, um grupo de
brasileiros formado por Lour-
des Catão Baer, Vivi Nabuco,
Claudia Carvalho, Alicinha
Bueno, Jua Haffers, para ei-
tar apenas alguns.

Onde comer
bem no Rio

'm%wmmWÍ9n9mK<ãÊÊ^^^^Sm^6^f mmmm là^&&Z0À

RODA VIVA — Av. Pàsteur, 520 — ao lado do bondinho do Pâo de
Açúcar — Praia Vermelha. O lugar mais calmo e mais alegre do Rio
onde, no almoço, as especialidades da cozinha internacional giram
em torno de carnes e. no jantar, Bira do Bandolim e seu Conjunto
tocam músicas românticas para dançar. Todas as noites. Res. tels.:
295-1496/1546, ' . .

CENTRO
BECO DO CARMO — Rua do Carmo, 55 — 2o andar — Ed.
Garagem. Principalmente, no çajor (40°) precisamos de motivação
para hos alimentértiribscònyeníãhtêmente. O Cher Mário, no alâ de
variar seu "menu'.', nos recomenda hoje "Lapin au Chambertin" —
a receita francesa que tem por base o vinho, servida com batata
noisette é'arr'oz.'"Darne" às 6as.f. T. 222-4400.

Aponte Onde Comer Bem pelo Tel.: 255-1658

VÁ AO FUNDO!
Está na hora de investir no
mais importante: em Você.

Você pode escolher: INGLÊ3 INTENSIVO,
CONVERSAÇÃO. PREPARAÇÃO PARA OS

TESTES MICHIGAN, TOEFL e ALIQÚ,
SECRETARIADO BILINGÜE, INGLÊS NAS EMPRESAS, ALEMÃO
e aléCURSOS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS e ADOLESCENTES.

Algumas horas dt Inglês por stmam podem significar exatamente
a diferença na sua Balança de Pagamentos

\

I «pjH
invista em v„ce,valeapeM-

0THE GROUP
GÁVEA R. Marque! de sao Vlcenle 52 S 211

Shopping da Gávea
CENTRO Av.Rlo Branco 135 • S. 201 a 205 • Conlro

CURSO DE FORMAÇÃO
PSICANALISTAS
Pré-requisito: Ser formado ou estar cursando o últi-
mo período dó curso de graduação em Psicologia, Me-
dicina ou Serviço Social.
.Objetivos: Capacitar profissionais no exercício teóri-
co e técnico da psicanálise em suas diferentes modali-
dades clínicas (psicòterapia individual, grupai e de
objetivos e prazos limitados).
Obs.: Os participantes.terão acesso ao quadro de terá-
peutas do Departamento Clínico do IBRAPSI.
SÓCIO AN A LIST AS X
Pré-requisito: Formação superior.
Objetivos: Formar: profissionais capacitados a traba-
lhar com análise institucional (coordenação de grupos
e outras técnicas aplicáveis à área de recursos huma-
nos e intervenção institucional).
Obs.: Os participantes terão acesso ao quadro de con-
sultores do Departamento de Análise Institucional do
IBRAPSI.

INSTITUTO BRASILEIRO
Maiores informações:
Rua Visconde Silva, 61
Botafogo - Rio de Janeiro ,
tels.: 266-3966 246-9596 Dt PSICANÁLISE,
286-4598 GRUPOS E INSTITUIÇÕES.

EWITA
3S5 48S f,a'.E tyi* AS21 CVHORAS,

IAIXIS ASÍOOOt P2W HORAS
DOMINGOS A.S I8(X>1 '.' OOMtJRA.S

l()AOr Al I ANO
Mil 'OI .IANI 11(1

PLATÉIA . 3.000.00
BALCÃO SUPERIOR .,1200 00

PLATÉIA 2 500.00
BALCÃO SUPERIOR I 000 00

INüRFSSOSAVEMDA
NA BILHETERIA
DOTFATFIO

demarco
Ampliando suas intalações

LIQÜIDA TODO SEU ESTOQUE
até o final das obras.

Móveis de classe
Rua Barata Ribeiro, 739 D.

PORTbÓUÊS — REDAÇÃO
Inicio 07/03 — Curso Gcimarâes Rosa Av 13 da Maio, 13 — 611 I. 262-7521

'iiriiiiiiiiMiiiiiiiiniii».

CASIN0 ROYALE world

SÓ PARA QUEM QUER ESTUDAR!.
INGLÊS — PORTUGUÊS — ALEMÃO

BOLSAS 50%

NÃO COBRAMOS MATRÍCULA!

j^"" _ INGLÊS — STREAMLINE

- HOJE E TODAS AS 5's FEIRAS A PARTIR DAS 16HS

I7ARDES CARNAVALESCAS
• Entrada de Damas Grátl9 com direito a mesa, Buffet
Variado e bebidas Nacionais à vontade. Proibido para
menores de 18 anos, ESTRADA DO JOÁ, 2570 — JOÁ —
BARRA — RESERVAS: 399-3311.

K

H

iE

REVESTIMENTOS E
DECORAÇÕES LTDA.
(Distribuiaor Artoflex)

Rua Miguel Lemos,
41. s/304

Tel.: 267-8787

/*>$..£2 PORTUGUÊS — TÉCNICAS DE
,,'r •>'- -REDAÇÃO

E MAIS VÍDEO CASSETE EM SALA DE AULA

CURSO GPF ,.' » '• - -V ¦'*4V^V'
RyMaxwe.ll, 388 — Tel. 238-0388^-Z'yk
Aulas também aos.sábados XXX ,v
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NO MELHOR SHOW DE SUA
CARREIRA NO GOLDEN ROOM

DO COPACABANA PALACE.
ING. TEL. 2568590-2571818

RAMAIS 479 E 597

AJUDE O JUOUINHA A PAGAR SUA PARTEAO FMI.

Apoio cultural C\ R LXON #t&% Um ram Prazer-

Romance
As acirradas negociações que en-

volveram nas últimas semanas em
Nova Iorque autoridades brasileiras
e banqueiros americanos viram nas-
cer um romance envolvendo uma ele-
gante paulista e um dos principais
articuladores dos empréstimos final-
mente obtidos pelo Brasil.

O mais novo par constante da noi-
te de Manhattan junta Cosete Alves
e o diretor do Morgan Guaranty
Trust, Tony Gebauer.

¦ ¦ ¦
RODA-VIVA

Chegando hoje ao Brasil o Conde
Alberto Marone Cinzano, presidente
da indústria de bebidas que tem o
seu nome. Com ele, a irmã, Ana San-
dri Cinzano.

Alicinha Bueno recebe hoje em
Nova Iorque para um almoço em
torno de Mareia Kubitschek.
•'. Maria Alice e José Halfln de volta
de uma viagem que os levou à Poli-
nésia e a Miami.

Consta que o INPC passará a ser
calculado pela Proconsult.

O Embaixador americano Antho-
ny Motley está convidando para um
almoço dia 8 em homenagem ao dire-
tor-geral do USIS, Charles Wick.

Os compositores Marcos e Paulo
Sérgio Valle lançando um compacto
novo e vendo uma de suas músicas,
Estrelar, virar tema favorito de exe-
cução em aulas de ginástica. Em
abril, lançam um LP.

Amélia Maria e Mareio Roberto
convidando um grupo de amigos pa-
ra o fim de semana em Angra. I•¦"-.

Passando rapidamente pelo Rio,;»
caminho de Buenos Aires, o veterà-
no tenista Nicola Pietrangeli, um
dos ases da sua época.

No Rio, para um mès de férias, o
cômico italiano Lino Toffalo.

Uma das sensações do momento
da música jovenv Eduardo Dusek,
estará de volta ao palco nos dias 7 e
8 no Circo Esperança da Gávea. A
produção do show leva a assinatura
de Gracinha Motta.

Helena Gondim e Lia Neves da
Rocha reabrem segunda-feira seu
Chá das Cinco, no Marina Palace.

Comum acordo
Um acordo entre as partes, no caso o

anStrião e o homenageado, podou
uma parte do protocolo que rege os
almoços de despedidas oferecidos pelo
Chanceler Saraiva Guerreiro em ho-
menagem aos Embaixadores estran-
geiros que deixam o posto, como é
praxe no Itamarati.

No almoço oferecido esta semana ;
por Guerreiro em homenagem ao Em-
baixador de Israel, Shaul Ramatl, dis-
pensou-se, de comum acoido, a saúda-
ção protocolar que se segue ao final da
sobremesa.

Teria sido extremamente difícil tro-
car amabilldades em torno de tantas
divergências.

MB

Até agora,
nada

Um colaborador multo próximo do -
Governador eleito Leonel Brizola ga-.
rantia ontem que nenhum só dos Se-'
cretários de Estado que comporão o
futuro Governo recebeu até agora
qualquer convite.

Já ocorreu até casos em que Brizola;
deu a um ou outro candidato a cargos-
em seu Governo a impressão de que o
chamaria mas convite formal até on-
tem não tinha havido.

Estima-se que os convites venham a
ser feitos ao longo do fim de semana,
paralelamente, às reuniões da banca-
da federal e diretório regional marca-
das para a sexta, sábado e domingo no
Rio.

Até porque, como Brizola já disse
que anunciará seu Secretariado na se-
gunda-feira, se ele não fizer os convites
no fim de semana corre o risco de ver
os futuros Secretários saberem que
foram escolhidos pelo jornal.

E eventualmente até não aceitarem.

¦ ¦

COMPENSAÇÃO
O PDT já achou uma fórmula para

aplacar a ira do Deputado Agnaldo
Timóteo, protagonista de um incidente
no primeiro dia de funcionamento do
Congresso ao se ver preterido para
vice-lider de seu partido.

Timóteo deverá ganhar a vice-
presidência da Comissão de Defesa do
Consumidor, que nào existia e é uma
novidade da atual legislatura.

Reprise
A TV Bandeirantes está espantada

com o sucesso e a repercussão da
entrevista de Rogéria no último Canal
Livre.

Na segunda-feira, os telefones da
emissora no Rio passaram o dia prati-
camente bloqueados pelas sucessivas
chamadas de telespectadores pedindo
uma reprise çlq programa. ¦

A Bandeirantes está inclinada a
fazê-lo.

|f Novâí fase
• Um grande cocktail, na própria sede
de Álvaro Chaves, vai marcar no dia 10
o lançamento do primeiro número da
nova fase da Revista do Fluminense.
f. Assinada por Carlos Leonam e enri-
.quecida pela colaboração de Millòr
Fernandes, o primeiro, da série de hu-
moristas que, um por número, terão ali
um espaço, a Revista do Fluminense
promete para seu relançamento, como
peça de resistência, um extenso artigo
do presidente do clube, Silvio Kelly
dos Santos, explicando por que o Flu
desceu até o fundo do poço.

Zózimo lhirrozo do Amaral

USE ANTES
DE AGITAR
0SEUMA.

JtmNALDOlfflAUH.

MINICOIFAI
X I w
Todat as marcai

e modelos.
R. Ministro Allrtdo

Valadlo. 35 O
{•ntrt Sir*. Cirr.pos, 215 •

Flg. Migalha». 7281
Copicabtna — RJ

235-6575
236-2610/256-8710
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CORT. ENROLAR
PREGUEADAS
PAINÉIS
ROMAN-SHADE

Peça a visita de nossos
decoradores sem com-
promisso ou nos visite
para um cafezinho.
Rua Francisco Sá, 85 Copacabana

' 287-0836 — 267-1103

r atrações da noite
cériocíi

SÓ TEM CHOPP...I —Você não pode perder a ensola-
rada cervejaria (de frente p/o. mar) do complexo RIO'S,
onde a grande atração é o choppinho bem gelado. Em
anexo, rest. francês (almoço e jantar) e piano-bar'
c/música aconchegante. Parque do Flamengo (em fren-
te ao Morro da Viúva). T. 551-1131,
*¦ ¦-¦ m * * *

1 PRA QUEM QUER VIVER "NO MUNDO DA LUA" —
Este é o mais novo sucesso (também de critica!) da

. cidade Nâo perca MPB4 no VELHO GALEÃO de 5' a
| sáb. Dir. e criação Ruy, Aquiles, Magro(f) e Miltinho.' 

Abertura dos salões 20.30li jantar opc. e mús. ao vivo
p/dançar. Antigo Aerop. do Galeão, t. 398-4457 e 398-
5415. Apoio cultural Minalba, água pura de montanha.

Esta coluna é da responsabilidade de Ney Machado e Sieiro
Netto do Grupo Certa de Imprensa. Tel. 223-4122.

PROMOÇÃO
TECIDOS DE

VERÃO
COM ATÉ

50%
DE DESCONTO.

rakam
TECIDOS

Av. N S de Copacabana V8;> A
Rua Vise de Piraià. 44.1 Arü

¦. Ipanema -..

abertura da loja

androa' salelto
r. marquês de são vlcente 52 - L. 361 ¦ shopping da gávea • rio

;
n
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COTAÇÕES: ***** EXCELENTE **** MUITO BOM *** BOM ** REGULAR * RUIM

ESTRÉIAS
BANQUETE DAS TARAS (Brasileiro), de Carlos ALber-
to Almeida. Com Jota Barroso. Sérgio Madureira, Bianca
Blonde e Kelly Berg. Metro Boavista (Rua do Passeio,
62 — 240-1291). Condor-Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610), Largo' do Machado 1
(Largo do Machado. 29 — 245-73741: 14h30min.
16h10min. 17h50min. I9h30min. 2lh10min. Baronesa
(Rua Cândido Benicio, 1.747 — 390-5745), Astor (Rua
Ministro Edgar Romero, 236 — 390-2036): 16h.
17h40min, 19h20min. 21h. Coral (Praia de Botafogo,
•316): 15h. 16h40min, 18h20min. 20h. 2lh40min. Tiju-
ca-Palace 2 (Rija Conde de Bonfim. 214 — 228-4610):
14h20min, 16h. 17h40min. 19h20min, 21h. Atè amanha
no Metro, Condor, Largo do Machado e Baronesa
(18 anos).

Pornochanchada.

SADISMO, ABERRAÇÕES SEXUAIS (Brasileiro), de
Fauzi Mansur. Com Ana Maria Kreisler, Sérgio Hingst.
Alain Fontaine e Kristina Keller. Vitória (Rua Senador
Dantas. 45 — 220-1783): 13h30min. 15h30min.
17h30min, 19h30min, 21n30min. Caruso (Av. Copaca-
bana. 1.326 — 227-3544). Seal o (Praia de Botalogo.
320). Tiiuca-Palace 1 (Rua Conde de Bonfim. 214 —
228-4610). Madurelra-2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54
'— 390-2338), Ramos (Rua Uranos, 1.009 — 23CM094):
15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos).

Pornochanchada.

CONTINUAÇÕES
****

PRA FRENTE, BRASIL (Brasileiro), de Roberto Farias.
Com Reginaldo Faria. Antônio Fagundes. Natália do
Vale. Elizabeth Savalla. Carlos Zara e Cláudio Marzo.
Odeon (Praça Mahatma Gandhi. 2 — 220-3835). Cario-
ca (Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-8178): 13h30min.
15h30min, 17h30min, 19h30min. 2th30min. Roxl (Av.
Copacabana. 945 — 236-62451. Leblon-1 (Av. Ataulfo
de Paiva. 391 — 239-49981. Barra-3 (Av. das Américas,
4.666 — 327-7590). Ópera-1 (Praia de Botafogo. 340 —
266-2545): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Imperator (Rua
Dias da Cruz. 170 — 249-7982). Maduroira-1 IRua
Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338). Olaria (Rua
Uranos, 1.474 — 230-2666): 15h, 17h, I9h, 21h. (18
anos).

O filme narra a história de um rapaz que é
confundido com um militante político no dia da
estréia do Brasil na Copa, em 1970. Sob o signo do
Milagre Econômico, os brasileiros vivem um mo-
mento de euforia mas também existe tensão: assai-
tos a bancos, seqüestras de embaixadores, luta
armada, prisão de estudantes, torturas e mortes.
Melhor filme e.melhor montagem no Festival de.
Gramado de 1982.

Cotaçáo do JB: ****
Cotação do leitor: *** (7 votos)
SONHOS ERÓTICOS NUMA NOITE DE VERÃO (A
Midsummer Nighfs Sex Comedyl. de Woody Allen.
Com Woody Allen. Mia Farrow. José Ferrer, Julie
Hagerty e Tony Robens. Barra-1 (Av. das Américas,
4 666 — 327-7590). Studio-Paissandu (Rua Senador
Vergueiro. 35 — 265-4653): 14h10mm. 16h. 17h50mm,
19h40min. 21h30min. (14 anos).

Numa pequena fazenda no interior do Estado de4
Nova Iorque, no início do século, vivem Andrew, um
corretor de Wall Street, e suo mulher, Adrian, ataca-
da subitamente de (rigidez. Para o lim de semana,
chegam ao local mais dois casais que provocarão
situações imprevisíveis. Produção americana.

***
BLADE RUNNER - CAÇADOR DE ANDRÔIDES (Bla-
da Runner). de Ridley Scott. Com Hatrison Ford. Rutger
Hauer. Sean Young. Edward James Olmos e M. Emmet
Walsh. Palaclo-1 (Rua do Passeio. 38 — 2406541),
Tiiuca (Rua Conde de Bonfim. 422 - 268-790): 14h,
16h20min. 18h40min, 21h. Rian (Av. Atlântica. 2.964 —
236.114): 14h30min. 16h50min. 19hl0min, 21h30min.
No Rian em dolby-stereo. (18 anosl.

A ação passa-se no ano 2020, quando milhões
de pessoas véem-se obrigadas a imigrar para outros
planetas em vista da superlotação da Terra. O boom
genético produz animais artificiais, inclusive seres
humanos que recebem o nome de replicantos. Neste
ambiente, o Capitão Cryant entra em açáo para
enfrentar um grupo de repticantes rebeldes. Produ-
çào americana. . __
TRON — UMA ODISSÉIA ELETRÔNICA (Tron). de
Steven Lisberger. Com Jeff Bridges. Bruce Boxleitner,
David Warner. Cindy Morgan e Bernard Hughes. Pai*-
cio-2 (Rua do Passeio. 38 — 240 .541). América (Rua
Conde de Bonlim. 334 — 248-4519): 13h30min,
15h30min. 17h30min. 19h30min, 21h30min. Copaca-
bana (Av. Copacabana. 801 — 255-0953). Barra-2 (Ay.
das Américas. 4 666 — 327-7590). Ópera-2 (Praia.de
Botafogo. 340 — 266-2545): 14h. I6h. 18h. 20li. 22h.
(10 anos)

Os programas de Kevin Flynn, um técnico de
computadores, sáo roubados por um concorrente.
Durante as investigações, ele é raptado por um raio
laser e transportado para dentro de um computador,
onde descobre a existência de réplicas humanas.
Produção americana.

jj 
¦

TROCA DE ESPOSAS ILoving Couples). de Jack
. Smight. Com Shirley Maclaine. James Coburn.,Susan

Sarandon. Stephen Collins e Sally Kellerman. Veneza
(Av. Pasteur. 184 — 295-8349), Comodoro (Rua Had-
dock Lobo. 145 — 264-2025): 14h. 16h, 18h. 20h. 22h.
(14 anos),

Comédia romântica. Walter náo consegue bom
desempenho sexual com sua mulher, Evelyn. Esta
conhece Stephen, um jovem de quem de torna
amante. Stephanie, a mulher de Stophan, conhece
Walter e ambos decidem afogar as mágoas num
caso amoroso. Produção americana.

Cotação do JB: **
Cotação do leitor: **** (25 votos)
VrTOR OU VITÓRIA? (Victor/Victoria). de Blake Ed-
wards Com Julie Andrews, James Garner. Robert
Pteston. Lesley Ann Warren, Alex Karras e John Rhus
Davies. Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239-
4998): 14h, 16h30min. 19h. 21h30rpin. (14 anos).

Paris, 1934. Victoria, uma cantora lírica america-
' 

na, está procurando emprego em qualquer cabaré
parisiense e acaba conhecendo um ator homosse-
xual. Este a convence a vestir-se de homem e passar
por um conde polaco. Produção anglo-americana.

AVENTURAS DE/UM? ARAlBA (Brasileiro), de Marco
Altbera. Com Catliue Ferreira. Cláudia Ohana. Paulào.
Tamarã Taxman. Paulo Vilaça. Ins Btuzzi. Ligia Diniz.
Catarina Abdala e Chico Diaz. Pathè (Praça Floriano, 45

220-3135) de 2a a 6a. às 12h, 13h40min. 15h20mm,
17h, 18h40mm. 20h20min. 22h. Sábado e dom.ngo. a
partir das 13h40min. Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim.
406 — 288-6898). Art-Madureira (Shopping Center de
Madureira — 390-1827): 15h, 16h40mm, 18h20min.
20h. 21h40min. Art-Copacabana (Av Copacabana, 759

235-4895) 14h, 15h40min, 17h 20min. I9h.

20h40n.in, 22h20min, Paratodos (Rua Arauias Cordei-
ro. 350 — 281-3628): 14h30rnin, 16hl0min. !7h50min.
19h30min. 21hl0min. Bruni-Ipanema (Rua Visconde
de Pirajá. 3711. Rio-Sul (Rua Marquês de Sâo Vicente.
52 — 274-4532): 14h40min. I6h30min, 18h20min.
20h10min. 22h. (18 anosl.

A história de um paraibano ambicioso que vem
tentar a sorte no Rio de Janeiro mas, devido ès
dificuldades de encontrar um bom emprego, acaba
vivendo de biscates e morando pobremente no
subúrbio.

O VALE DOS AMANTES (Brasileiro), ds Toni Rabatoni.
Com Deni Cavalcanti. Rita Cadilac. Liana Duval. Sérgio
Hingst e Acácia Andréa. Jóia (Av. Copacabana. 680 —
237-4714): 16h. 16h40min. 18h20min. 20h. 21h40min.
Palácio (Campo Grande): 15h. 16h40min, 18h20min.
20h. Rax (Rua Álvaro Alvim. 33 — 240-8285): de 2a a 6».
às 12h. 15hl0min. 18h20min. 20h. Sábado e domingo,
òs .3h40min, 16h50min. 20h. Programa complementar
no Rax: Punhos Selvagens do Karatè. (18 anos).

Pornochanchada. .

REAPRESENTAÇÔES
Cotação do JB: *****
Cotação do leitor: **. (6 votos)
EU TE AMO (Brasileiro), de Arnaldo Jabor. Com Sônia
Braga. Paulo César Pereio. Vera Fischer. Tárcisio Meira.
Regina Case e Maria Silvia. Cimma-1 (Av. Prado Júnior.
281): 16h/l8h, 20h, 22h. (18 anos).

Paulo, um rico industrial é abandonado por
Bárbara, uma médica. Solitário/procura Maria, quo
julga ser uma prostituta. Ela mantém o jogo mas, na
verdade, tenta esquecer Ulisses, piloto da aviação
comercial.

**•*
O AMIGO AMERICANO (Th* American Friand). de
Win Wenders. Com Dennis Hopper. Bruno Ganz. Lisa
Kreuzer e Gerard Blain, Participação especial de Nicho-
Ias Ray. Samuel Fuller, Peter Lilienthal e Daniel Schmidt
Cindido Mandas (Rua Joana Angélica. 63 — 267-
7098): 14h. 16h30min, I9h. 21h30min. (14 anos)

Jonathan Zlmmerman é um homem de 35 anos
que sofre de uma doença incurável. Ele é artesão e
vive com sua mulher e uma filha em Hamburgo. Um
dia é visitado por um francês que lhe faz uma
proposta: assassinar um mafioso no interior do
metrô. Produção americana.

Cotação do JB: ****
Cotação do leitor: ** (20 votos)
DAS TRIPAS CORAÇÃO (Brasileiro), de Ana Carolina.
Com Dina Sfat, Antônio Fagundes, Xuxa Lopes, Ney
Latorraca. Miriam Muniz, Álvaro Freire, Christiane Torlo-
ni e Cristina Pereira. Studio-Copacabana (Rua Raul
Pompéia. 102 — 247-8900): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h.
(18 anos).

Um colégio interno para adolescentes de alto
nível social vai ser fechado após sofrer uma inter-
venção estadual. O interventor chega ao local para
uma reunião e, enquanto aguarda o seu inicio,
decide tirar um rápido cochilo e sonha com todas as
mulheres que pertencem ao colégio.

Cotação do JB: *•*
Cotaçáo do leitor: **** (2 volos)
OS DEUSES MALDITOS (Tha Damned). de Luchmo
Visconti. Com Dirk Bogarde, Ingrid Thulin. Flonnda
Bulcâo e Helmut Berger. Coper-Tijuce (Rua Conde de
Bonlim. 615): I8h10min. 21h. (18 anosl.

A ação se passa na Alemanha durante a II
Guerra Mundial e o nazismo é usado como cenário
para uma discussão da cultura européia contempo-
rânea, onde, segundo Viscortti, a sensibilidade foi
destruída pela viplència.

Cotação do JB: ***
Cotação do leitor: ***** (2 votos)
GUERRA NAS ESTRELAS (Star Wars). de George
Lucas. Com Alec Guiness. Mark Hamill. Harnson Ford.
Carrie Fischer e Peter Cushing. Ricamar (Av. Copacaba-
na. 360 — 237-9932): 13h25min. 15h30min. 17h35min.
19h40min. Cinema-3 (Rua Conde de Bonlim, 229 —
234-1058): 13h30min. 15h50mm. IShlOmin, 20h30mih.
(10 anos).

Ficção científica americana, inspirada em aven-
turas de quadrinhos. A história mistura figuras
humanas com robòs-computadores, robôs de apa-
rência humana e faculdades extra-sensoriais.

***
A ROSA (The Rosai, de Mark Rydell. Com Bete Midler.
Alan Bates. Frederick Forrest, Harry Dean Stanton e
Batry Primus. Ricamar (Av. Copacabana. 360 — 237-
9932): sessão única, às 21h45min. (18 anos).

Uma cantora de rock. jovem a talentosa, vive
atormentada por instintos autodestrutivos e, como
um retrato dt sua geração, acaba procurando refú-

gio na bebida e nas droges. Produção americana.

Auto-Cine (Praia de Sâo Bento — Ilha db Governador —
393-3211): de 2a a 6a. às 20h30m. 22h30m. Sábado e
domingo, às 18h30m, 20h30m. 22h30m. Jacarepaguá
Auto-Cine 1 (Rua Cândido Benicio, 2.973 —392-61861:
20h. 22h. Até terça no Ilha e Jacarepa jtiá Auto-Cine 1
I16 anos) \\

David, 17 anoa, e Jade, 16 anos, estáo apaixona-
dos e mantém encontros secretos freqüentemente
até o dia em que os pai» d _ moça proíbem a entrada
dele na casa. Produção americana.

Cotação do JB: ** TT
Cotação do leitor: -iririf (Ç votos)
O BEIJO NO ASFALTO (Brasileiro), de Bruno Barreto.
Com Tarcísio Meira, Ney Latorraca, Lídía-Brondi. Chris-
tiane Torloni, Daniel Filho a Oswaldo Loureiro Studio*
Ilha (Rua Sargento Joào Loèes; 8261: 19h. 20h30min.
(16 anos). ¦ !.!,'

Um homem é atropelado e cai no asfalto. Um
transeunte aproxima-se e .beija a vitima na boca.
Este gesto provoca uma série de reações preconcei-
tuosas por parte da familia è dos colegas de traba-
lho, depois que o assuntoívira manchete de um
jornal sensacionalista. '

Cotação do JB: ** /
Cotação do leitor: ** (4 votos)
AMOR, ESTRANHO AMOR (Brasileiro), de Walter Hu-
go Khouri. Com Vera Fischer/, Tarcísio Meira. Xuxa
Meneghel. Mauro Mendonça, Iria Bruz2Í, Otávio Augus-
to e Walter Forster Udo-1 (Praia do Flamengo. 72 —
245-8904): 14h30min. I6h50min. !9hl0min;í1h30min.
(18 anos). j| .

Num luxuoso casario viva um influente político
com sua mulher. Ela recebe a visita do filho no
mesmo dia em que está sendo preparada uma
grande festa que acaba em orgia, O menino.assistee
tudo, escondido no porão, mas na manha seguinte,
todos são obrigados a fugir com as mudanças
ocorridas nos altos escalões do .Governo,

AS TARAS DE TODOS NÓS (Brasileiro), de Guilherme
de Almeida Prado. Com Matilde Mastrangi, Neide Ribei-
ro e Roberto Miranda. Largo do Machado 2 (Largo do
Machado, 29 — 245-7374): 14h30mln. 16h15min. 18h.
19h45min, 21h30min. (18 anos).

Pornochanchada.

PUNHOS SELVAGENS DO KARATÈ (SavaooKillers).
de Jinny Wang Yu. Com Chan Wei Un. La KatWing e
Tse Ling Ung. Programa complementar: O Vfllo dos
Amante*. Rex (Rua Álvaro Alvim. 33 — 240-8285): de
2a a 6". às 12h. 15hl0min, 18h20min. 20h. Sábado e
domingo, às 13h40min, 16h50min, 20h. (18 anos).

Um lutador com o corpo protegido por chapas
metálicas e armado de uma corrente com garras de
fera liquida um grupo de chineses rebelados contra
a ditadura manchu. 0 único sobrevivente aperfeiçoa
novo estilo que deverá derrotar os defensores dos
interesses manchus. Produção chinesa de Hong
Kong. ,,

A FOME DO SEXO (Brasileiro), de Ody Fraga.. Com
Aryadne de Lima. Márcio Nogueira. Daniela Ferrite. Luiz
Carlos Braga e Dulcméia Fernandez. Lido-2 (Praia do
Flamengo. 72 — 245.904): 14h, 15h30min. 17h,
18h30min, 20h. 21h30min. (18 anosl.

Pornochanchada.

AS VIGARISTAS DO SEXO (Brasileiro), de Ary Fernan-
des. Com Jussara Morais, Vanessa e Sérgio Hingst. Art-
Méier (Rua Silva' Rabelo. 20 — 249-4Ç44I: 14h,
15h50min. 17h40min, 19h30min. 21h20min. (18 anos).
Até amanhã.

Pornochanchada. \

***
A NOVIÇA REBELDE (The Sound of Music). de
Roberto Wise. Com Julie Andrews e Chistopher Plum-
mer. Coper-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 615) I5h
(Livre).

Adaptação musical da história A Familia Trapp.
Meria, noviça em um convento, vai servir de precep-
tora dos sete filhos do Barào Von Trapp e com o
tempo conquista a adoração dos sole filhos e o amor
do pai. Produção americana.
Cotação do JB: ***
Cotação do leitor: **** (5 votos)
AS AVENTURAS DA TURMA DA MONICA (Brasilei-
ro). desenho animado de longa metragem de Maurício
de Sousa. O filme é dividido em quatro episódios. Plano
Infalível, Um Amor de Ratinho, A Ermrtè e O Império
Empacota. Studio-llha (Rua Sargento João Lopes.
8261: 14h30min. 16h, 17h30min. (Livre).

O filme apresenta quatro histórias interligadas
pelo aparecimento de Maurício de Sousa que, à
procura de uma idéia para seu primeiro desenho
animado de longa metragem, pede sugestões aos
seus personagens Mônica, Cebolinha, Cascáo, Ma-
gali e Franjinha. Eles, porém, nôo podem ajudá-lo.
pois cada um já tem sua própria aventura para viver.

^^
ASSASSINATO NUM DIA DE SOL (Evll Under the
Sun), de Guy Hamilton. Com Peter Ustinov. Jane Birkin.
Colin Blakely, Nicholas Clay. James Mason e Roddy
McDov-ell. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502

255-29081, Bruni-Méier (Av. Amaro Cavalcanti. 105
591-2746). Brunl-Tijuca (Rua Conde de Bonlim. 379
268-2325). Brlstol (Av Ministro Edgar Rometo, 4601:

14h30min. 16h40min. 18h50min. 21h. (14 anos).
A calma de um hotel numa paradisíaca ilha do

Adriático é interrompida pelo assassinio de uma
mulher. O detetive Hércules Poirot, que estava da '

férias no local, decide assumir as investigações,
tendo os nove hóspedes no hotel como suspeitos.
Baseado em obra de Agatha Christie. Produçio
britânica.

Cotação do JB: **
Cotaçáo do leitor: ****I79 votos)
AMOR SEM FIM (Endless Love), de Franco Zefirelli.
Com Brooke Shields, Martin Hewitt. Shirley Knight. Don
Murray e Richard. Kiley Studio-Catete (Rua do Catete.
228 — 20571941 14h. 16h30min, 19h. 2lh30min. Ilha

Embrofilme

DRIVE-IN
**

A LAGOA AZUL (Tha Blue Lagoon) de Randal Kleiser.
Com Brooke Shields, Christopher Atkins. Leo McKern e
Eiva Josephson. Jacarepaguá Auto-Cine 2 (Rua Cândi-
do Benicio. 2 973 — 392-6186): 20h. 22h. Até terça. (14
anos)

Duas crianças, juntamente com o cozinheiro do
navio, sâo os únicos sobreviventes de um naufrágio.
Depois da morte do cozinheiro, as duas crianças são
obrigadas a descobrir sozinhas como sobreviver
numa ilha tropical sem contato nenhum com a
civilização. Produção americana.

I
O CONVITE AO PRAZER (Brasileiro), de Walter Hugo
Khouri. Com Sandra Brèa. Roberto Maya, Helena Ra-
mos. Serafim Gonzalez. Kate Lira, Aldine Muller e
Rossana Ghessa. Bangu Auto-Cine (Rua Francisco
Real, 975), de 2a a 6a e domingo, às 20h. 22h. 6a e
sábado, às 19h, 21h. 23h. (18 anos).

Marcelo, membro de alta burguesia e herdeiro
da empresa paterna, é um quarentôo aparentemente
cínico e desiludido. Encontra-se, depois de muitos
Bnos, com um amigo de infância e relembram suas
situações conjugeis.

AMOR SEM FIM — llh» Auto-Cine. de 2a a 6". ás
20h30min. 22h30min. Sábado e domingo, às 18h30mm,
20h30min, 22h30mm. Jacarepagué Auto-Cine 1 20h.
22h. Alé terça. (16 anos). Ver em Reapreaentaçóes.

EXTRAS

Dina Sfat
em Das
Tripas
Coração, de
Ana
Carolina:
esta
semana, em
reapresenta-

ão, no
Studio-
Copaca
bana

TEATRO

*****
CHAPUNIANA 83 IXIII) - Exibição de O Grande
Ditador (The Great Dictador). de Charles Chaplin (.om
Chaplin. Jack Oakie e Paulette Godatd. Hoje. as*
20h30min, na Cinemateca do MAM. Av Beira-Mar.
s/n°. (Livre).

Primeiro filme falado de Chaplin (realizado em
1940). Sátira ao nazlfascismo através dos persona-
gens de Hynkel (Chaplin) e Napolini (Oakie), ditado-
res de dois paises imaginários, a Tasmània e a
Bactéria.

PARADA WALT DISNEY — Exibição de Na Qahdala
(The Whoopee Party);. A Grande Eatréta (Mtekey-
Gala Premiarei, Como* Doença se Propaga (How
Disesse Traveis), Primeiros Socorros IFrist Aidersl,
Aló Amigosl (Saludos, Amigos) Você Já Foi a Bahia?
(The Three Caballerõs). desenhos animados produzi-
dos por Wall Disney Hoje. às 16h30min, na Cinemateca
do MAM Av. Beira-Mar, s/n". ¦

SIMENON NO CÍNEMA (V) — Exibição de O G».o [Im
Chat), de- Pierre Granier-Dolerro. Com Jean Gabm e
Simone Signoret Hoie. às 18h30min. na Cinemateca
do MAM. Av Beira-Mar. s'n° Versão francesa, sem
legendas.

6' MOSTRA OE ÃÜDÍÕ-vTsÜÂIS — Exibição de Aban-
dono, de Carlos Lévitanus. Maria Magalhães, Regina
Jourdan, Robson de Almeida e Sandra Gonçalves.
Sideropolis Visões, de Antônio Sagesse e Arrocho
Salarial, a Nova Política Salarial e Condições da
Trabalho, de Paulo Bahia e César Tartaglia. Hoie. às
12h30mm, 15h, 17h30min. na Galeria de Fotografia da
Funarte. Rua Araújo Porto Alegre. 80. Entrada Iranca

GRANDE RIO
NITERÓI
BRASIL (Nâo tem telefone) — Diário de Uma Prostitu-
ta. com Helena Ramos. As 17t.40mirf, 19h20min, 2ih.
(18 anos). Até sábado.

CENTER (711-6909) — Tron — Uma Odisséia Eletré-
nica, com Jeff Bridges. As 14h. 16h, 18h, 20h. 22h. (10
anos). Até domingo.

CENTRAL (717-03671 — Sadismo, Aberrações Se-
xuais, com Ana Maria kreisler As 14h, 16h2Qmin.
18h40min, 21h. (18 anos) Até domingo.

ICARAi (717-0120) — Pra Frente Brasil, com Reginaldo
Faria. As 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. (18 anosl Até
domingo.

NITERÓI (719-9322) — Mulher da Programa, com
Martha Anderson. As 14h20min, 16h, 17h40min,
19h20mm. 21h. (18 anos). Até sábado.

DRIVE-IN ITAIPU — A Lagoa Azul. com Brooke
Shields. As 20h30mm Sábado e domingo, às 20h30mm.
22h30min. (14 anos) Até terça.

CINEMA-1 (711-9330) — Aventuras de um Paraíba,
com Caioue Ferreira As I4h, 15h40min. I7h20min.
19h. 20h40mm, 22h20min. (18 anos) Até domingo. ¦

ART-UFF — Corpos Ardentes, com William Hurt As
14h20min, 16h40mm, I9h. 2lh20min. (16 anos). Ate
domingo.

• Os programas publicados no Divirta-se estão sujeitos a frequen-
tes mudanças, de última hora. que são de re_.ponsabilidade dos
divulgadores. É aconselhável confirmar os horários por telefone
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Cissa Guimarães e Milton Dobbhi em O Analista de Bagé, agora com
algumas novidades no elenco (Teatro Vannucci)

A BOLSINHA MÁGICA DE MARLY EMBOABA -
Texto de Carlos Queiroz Telles. Direção de Jotadmiz.
Com Antônio Augusto. Neyde Lyra. Jotadinu. Conrado
Freitas e Pimenta Jr. Teatro Imperial. Praia de Botafo-
go. Oe 5a a dom., às 20h. Ingressos a CrS 1 mil e CrS
700.

Cotação do leitor: ***** (9 votos)
EVITA — Música de Andrew Lloyd Weber. Letra de
Tim Rice. Traduçáo de Victor Berbara Direção de
Maurício Sherman. maestro Edson Frederico e Johnny
Franklin. Com Claudia. Mauro Mendonça. Carlos Au-

gusto Strazzer. Hilton Prado e Silvia Massari e outros.
Teatro Joáo Caetano. Pça. Tiradentes. s'n° (221-
0305). 3a, 4ae6a. às2lh;5a.às17he2lh;sàb..às20h
e 22h30mln; dom., às 18h e 21h. Ingressos: platéia e
balcão nobre, a CrS 3 mil; balcão superior a CrS 1 mil
200. Nas vesperais de quinta-fuira. platéia e balcão
nobre, a CrS 2 mil 500 e balcão superior a CrS 1 mil e
CrS 400 .(balcão superior).

COTAÇÃO DO LEITOR: ***** (17 votos)
A ETERNA LUTA ENTRE O HOMEM E A MULHER
— Comédia de. Millôr Fernandes. Direção de Gianni
Ratto. Com Tetè Medina. Eduardo Conde e Antônio
Pedra. Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel.
186 (275-3346). De 3a a 6a, às 21h30min; sáb.. às 20h
e 22h30min; dom., às 19h e 2!h30min. Ingressos a
CrS 2 mil e CrS 1 mil 200, estudantes. (14 anosl

Cotação do leitor: ***** (1 voto)
GODSPELL — Musical de John Michael Tebel3ck e
Stephen Schwarlz. Direção de Altair Lima. Com Fer-
nando Eiras. Isabel Ribeiro, Denise Dumont. Tiào
D'Avila e outros. Circo Esperança. Planetário 1239-

'1097. De 4a a sãb.. às 21h30min, dom. às 17h e
21h30min. Ingressos 4a. a CrS 500; de 5a a dom. a CrS
1 mil, arquibancada e Ct$ 2 mil. cadeira; na vesp. de
dom. CrS 500 para as crianças. (Livre).

E QUEM GOVERNA O REI? — Texto de Paulo Alonso
Grisolli o Maurício Abud. Direçáo de Paulo Afonso
Grisolli. Com Luiz Armando Queiroz. Sebastião Lemos,
Angela Vasconcelos. José Mnyer. Cássia Kiss e Pedro
Veras. Espaço Petite Galerle. Rua Barão da Totie.
220 De 4a a sáb., às 21h30min, dom., às 19h e
21h30min. Ingressos a CrS 2 mil* CrS 1 mil 200

Cotação do Leitor: ***** (13 votosl
A VOLTA POR CIMA — Texto de Lenita Plonczvnski e
Domingos^de Oliveira. Dir. de Domingos de Oliveira
Com Tânia Carrero. Milton Moraes. Roberto Maya.
Telma Reston. Jalusa Bárcellbs o Cuque Ferreira.
Teatro Maison de France. Av Pies. Antônio Carlos.
58 (220-4779). De 3a a 6a. às 21h30min. sáb. às 20h e
22h30min. dom, às 18h e 21 h. Ingressos 4a. 5a e dom.
a CrS 2 mil e CrS 1 mil. sáb.. preço único de CrS 2 mil.

Cotação do Leitor ***** (41 votosl
A AURORA DA MINHA VIDA — Texto, direção e
cenografia de . áum Alves do Souza Com Marreta^
Sqvero, Stella Freitas. Analu Prestos. Ctdmlia Milan.
Taatro de Arena. Rua Siqueira Campos. 143 (235-
2119) De4aa6a, 21h. sáb. às19he22h. Dom ás 18h
e 21 h. Ingressos 4a. 5a. 6a e dom. CrS 1 mil 500 e CrS 1
mil. sáb. CrS 1 mil 500. (14 anosl.

, Cotação do leitor: ***** (3 volos):
ADORÁVEL JUUA — Comédia de Somerset Mau-
gham. Adaptação de Sauvaion. Traduçáo e readapta-
çào do-Domingos de Oliveira e Mariha Pera Com
Marilia Pera. Paulo Vilaça. Norma Blum. Fábio Junquei-
ra, Nildo Parente e outros Teatro Copacabana Pala-
ce. Av Copacabana, 351 (257-18181. 4a e 6a. ás 21h.

'' 5a, às 17h e 21h, sáb.. às 20h e 22h30min. dom., às
18he2lh Ingressos 4a. 2a sessáo do 5a e dom , aO$

¦ - 2 mil e Ct$ 1 mil 200. estudantes, vesp. 5a. a CrS 1 mil
500, 6a e sáb.. a CrS 2 mil.

Cotaçáo do leitor: ***** (29 votosl
AS LAGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANT
— Texto de Rainer W Fassblnder, Dir de Celso
Nunes. Com Fernanda Montonegio. Renata Sorrah.
Rosita Tomás Lopes. Teatro dos Quatro. Rua Mai-
quês de S. Vicente, 52 - 2a (2749895) De 4a a 6a. as
21h30min, sáb. às 20h e 22h30mm. dom. às lBh o
21h. Ingressos 4a, 6a e dom a CrS 2 mil e CiS 1 mil
200, estudantes, 6a e sáb, a CrS 2 mil.

Cotação do leitor ***** II voto)
FEIRA DO ADULTÉRIO — Texto de Armando Costa,
Paulo Pontos, Jò Soares. Bráulio Pedroso. Ziraldo e
João Bethencourt Com Rosamana Murtinho. Haroldo
de Oliveira, Miguel Carrano e Deny . erner Teatro
Senac. Rua Pompeu Loureiro. 45 1256-2641). De 4a a
6a. às 21h. sáb. às 20h e 22h. dom. ás 18h e 21h.

SUBSTITUIÇÕES
E "STAND-IN"

A 
coletânea de textos do
humorista Luiz Fernando

Veríssimo O Analista de Bagé
em sua adaptação teatral —
está em cartaz no Teatro Va-
nucci — modificou parte do
seu elenco. Amândio foi subs-
tituído no personagem Ed
Mort por Eduardo Tornaghi,
enquanto Simone de Carvalho
teve o seu lugar ocupado por
Stella Miranda. E Evita, o mu-
sical que ocupa o Teatro João
Caetano, adotou, como se faz
em todas as grandes capitais
teatrais do mundo, o sistema
de stand-in, isto ê, atores en-
saiados e prontos a substituir

, os cabeças de elenco eip qual-
quer eventualidade. Mas uma
produção bem mais modesta,
em termos de custos, como é
Réquiem Para Uma Negra —
que pode ser vista no Teatro
Glauçe Rocha — também ado-
tou o sistema. A atriz Denise
Barreiros é a substituta even-
tual de Maria Cláudia, que de-
vido aos seus compromissos
com a televisão, está com pro-
blemas de horário.

DELFIN AINDA
EM SUSPENSO
O 

processo de intervenção
pelo Banco Central no

grupo Delfin finalmente atin-
giu a empresa que mantinha o
Teatro Delfin, no Humaitá —
atualmente apresenta Agnes
de Deus. Este que é um dos
mais confortáveis e bem con-
servados teatros do Rio estará
funcionando até 2 de maio,
quando termina o contrato
com o grupo de Agnes de
Deus, sem qualquer modifica-
ção, garante o Banco Central.
Mas como lembrou a atriz Ya-
ra Amaral no encontro da se-
mana passada com a Ministra
da Educação Esther de Figuei-
redo Ferraz, há o receio de que
a manutenção dessa sala, im-
prescindível para o teatro ca-
rioca, náo continue merecendo
a mesma atenção em termos
de cuidados _ conservação que
vem recebendo até agora. E
lembrou outros prédios de ór-
gãos governamentais que dis-
põem de teatros de alto pa-
drão de conforto mas que per-
manecem inexplicavelmente
fechados às empresas teatrais
ou que tem intrincados e tor-
tuosos critérios de ocupação.

' Macksen Luiz

Ingressos do 4a a 6' e dom. a C.$ 1 mil e Cr$ 800.
estudantes: sab. a CrS 1 mil 200.

Cotação do leitor *** (2 voto)
MENTIRAS ALUCINANTES DE UM CASAL FELIZ -
Texto de Louis Vermeil. Direçáo de Joào Bethencourt.
Com Maitè Proença e Armando Bogus Teatro Glnás-
tico, Av. Graça Aranha. 187. (220-83941. De 4a a 6a ás
21h15m. sâb. às 20h e 22h30m edom. ás 18he 21h.
Ingressos a CrS 1 mil 500 e CrS 1 mil. estudantes.

DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA — Comédia de
Martins Pena. Dir. de Luis Antônio Corrêa. Cen. e fig.
de Hélio Eichbauer. Com Emmanoel Cavalcanti. Cássia
Foureaux. Paulo Guarnieri. trneslo Piccolo. Neusa
Caribe. Teatro Céndido Mendes, Rua Joana Angélica.
63 (227-9882) De 3a a sáb. às 18h30m: às 3as, à-
21h30min. Ingressos a CrS 1 mil 300 e CrS 900.

Flagrante cômico dos costumes da pequena
burguesia carioca no fim da primeira metade do
sec. XIX.

ARTES PLÁSTICAS
ESPAÇO DE AMOSTRAGEM — Desenhos de Ester
Grinspum. Galaria Macunaíma, Rua Araúio Porto
Alegre, 80. De 2a a 6a. das 10h às 19h. 'naugutaçáo
hoie} às 18h30ra.

AUTO-RETRATOS BRASILEIROS. DE VISCONTI
AOS CONTEMPORÂNEOS — Cinturas de Antón.o
Maia, Carlos Bracher, Djantra. Glauco Rodrigues, Pan-
cem e outros. Galeria Banerj, Av Atlântica. 4066 De
2a a 6a. das 10h às 22h. sáb. das 1 bh às 22h. Atè sexta-
feira.

RITA LOUREIRO — Pinturas Solar Grandiean da
Montigny, PUC. Rua Marquês de S. Vicente. 225. De
2a a 6a, das9hàs 21 h. sab. das9hàs 13h Até dia 12
de jnfiarco.

GRAVADORES DE FRANKFURT — Museu da Arta

BELAS FIGURAS — Texto de Ziraldo Direção de Wolf
Mava. Com Nathâlia Timberg. Jorge Dona Teatro da
Lagoa. Av. Borges de Medeiros.. 1426 (274-79991. De
3" a 6a. às 21h30min; sáb . às 20h e 22h30mm. dom ,
às I9h e 21 h30min. Ingressos de 3'_ 5a e dom. a CrS 2
mil e CrS 1 mil 200. estudantes. 6a e sáb. a CrS 2 mil.

AGNES DE DEUS — De John Pielmeier. Direção de
Jorqo TaMa. Com Lucélia Santos, Nicete Bruno e Yara
Amaral, Teatro Deifin, Rua Humaitá. 275 (2664396).
De 4a a 6a, às 21h30mm, sáb às 20h e 22h30mm.
dom. às 18h30mm o às 21h30mm Ingressos 4a e 5a e
dom. a CrS 2 mil e CrS 1 mil 200. estudantes, 6a e sáb.
a CrS 2 mil.,

OS PENICOS BUflGUESES -. Texto de Georges
feydeau. Direção de'Páülo Afonso de Lima. Com
Moisés Aichenblat. Angela Aville.. Svlvia Heller e
Lauro Góes. Teatro Casa Grande. Av. Alrâmo de
Melo Franco. 290 (239-4046). Do 4a a 6a. às 21h30mm.
Sáb e domingo, às 18h30min e 21h30mm Ingressos
4a e 5a. a CrS 1 mil e 200 e CrS 800 (estudantes) De 6"
a domingo, a CrS 1 mil e 500 o CrS 1 mil (estudante).

Cotaçáo do leitor. **** (3 votos)
RÉQUIEM PARA UMA NEGRA — Texto de William
Faulkner. Traduçáo e adaptação de Luiz Carlos Maciel.
Direçáo de Luiz Carlos Maciel. Com Mana Claudia.
Ruth de Souza, Almir Telles e Pierro Astriè. Teatro
Glauca Rocha, Av. Rio Branco. 179 (224-2356). De 3*
a 6a às 21h; sab.. às 20he 22h; dom., às 18he 21h.
Ingressos a CrS 1 mil 200 e CrS 800. estudantes.

Cotaçáo do leitor: **** 15 votosl
O ANALISTA DE BAGÉ — Texto de Armando Costa
adaptado do livro de Luis Fernando Veríssimo Dir. de
Paulo César Poreio. Com Paulo César Pereio. Stella
Miranda. Maurício do Valle. Eduardo Tornaghi. Taatro
Vanucci. Rua Marquês de S. Vicente. 52 — 3o (274-
7246). De 4a a 6a, às 21h30mm; sáb. às 20h •
22h30min; dom.. às'l8h30mine 21h30min Ingressos
4a, 6a e dom . a CrS 2 mil e CrS 1 mil 300 (estudantesl.
6a e sâb. a CrS 2 mil. (16 anos).

LA ULTIMA NOCHE — Comédia de Paulo Goulart.
Direção de Aderbal Ji Com Paulo Goulart. Aríete
Sales, Stepan Nercessian. Olegário de Holanda, Mar-
eus Alvisi e Athaide Arcoverde. Teatro Mesbla. Rua
do Passeio. 42 (2406141). Do 3a a 6a, às 21h15mm;
sáb.. às 20h e 22h30min; dom., às 18h e 21h15min.
Ingressos de 3aa5aedom..aCrS 1 mil SOOeCrSl mil
200, estudantes; 6a e sáb.. a CrS 1 mil 800.

APOCALIPSE OU O CAPETA DE CARUARU - Texto
de Aldomar Conrado Direçáo do Cláudio Corma e
Castro. Com Vera Raible. Marco Fernando Canivelo.
Jorge Lanzelote e Soma Fassmi. Teatro do América.
Rua Campos Sales, 118. De 5a a dom. ás 21h.
Ingressos a CrS 800 e CrS 500. estudantes e súcios.
Ate dia 20 de março. .,

Cotação do leitor **** (4 votosl
EVITA-ME... QUE ASSIM NÃO DA — Texto de
Angela Leal e Wilson Cunha. Direção de Clgudro Gaya.
Com Tamaro Taxman. Yolanda Cardoso. Guilherme
Karan. Luiz Carlos Buruca e Ana Lúcia Ribeiro Teatro
Rival Rua Álvaro Alvim. 59. De 4a a 6a. às 21 h. sáb . à3
20h e 22h30mm. dom . às 18b e 20h30min. Ingressos
4a, 5a e dom . a CrS 1 mil 500 e CrS 1 mil, estudantes o
6a e sáb., a CrS 1 mil 500 (18 anosi.

MUSICA
Moderna, Av Infante D Henrique, 85. Sem indicação
de horários.

THEODORO DE BONA — Sala Bernadalli, Museu
Nacional de Belas-Artes. Av Rio Branco. 199. Sem
indicação de horários.

ACERVO — Obras de Guignard, Portinari, Raimundo
de Oliveira. Casiagnelo e outros. Galeria Bonino. Rua
Barata Ribeiro. 578. De 2a a sáb. das lOh as 12h e das
16h às 22h Até sáhado
MARIA CARMEM ACCIOLV — Monotipias. O Aleph
Rua Epitàcio Pessoa. 770. Diariamente, a partir das
20h. Até o dia 20 de março.

LORIS MACHADO — Fotogralias do artista que do-
cumentam as parfomances do desenhista e pintor
Ivaid Granato. Museu da Arte Moderna. Av infante
D Henrique. 85. Sem indicação de horários.

ORQUESTRA DE CÀMERA JEAN-FRANÇOIS PAIL-
LARD — Programa variado hoje. às 21 h. Peças: Suita
Francesa em Sol Menor, de Lully; Peças de Concer-
to Para Violoncelo e Orquestra, de Couperm. solista
Carlos Dourthê; Concerto Para Flauta em Dó Maior
Op 7 n° 3. de Leclair. solista Chnstian Lardé e outras
Sala Cecília Meireles, Lgo. da Lapa. 47. Ingressos a
CrS 5 mil, platéia, a CrS 2 mil 500, platéia superior e a
CrS 1 mil 500. estudantes. Promoção do JORNAL DO
BRASIL

RECITAL — Apresentação dos pianistas Sônia Mana
Vieira e João Carlos de Assis Brasil e do organista
Weber Drummond No programai peças de Misael
Domingues. C. Santoro. Vítor Assis Brasil, Nazaieth.
Debussy e outros Sala Cecília Meireles. Lgo da
Lapa, 47 Sábado, as 21 h. Entrada Iranca.

SHOW
GRUPO AZYMUTH — Show do gtupo formado por
Jose Roberto Bertrami üeciadosi, Alexandre Malhemos
(baixo). Ivan Conti (bateria) Teatro do IBAM, Lgo do
ibam, 1 De 5a a dom. as 2 lh. Ingressos a CrS 1 mil

MÚSICA NO METRÔ - Apresentação da Rio Dixie-
land Jazz Band Meianino da estacío da Carioca
Hoje. as 18h. Entrada franca

CRISTINA GOMES E GENESIO NOGUEIRA —
Show aa cantora e do violonista Casa do Estudante
do Brasil. Pçd Ana Amélia 9 Hoje e amanha, as
18h30m Ingressos a CrS 200

LET IT BE - Programação 5a, show do coniunto
Country Heart. 6a e sab. o coniunto Aiantico Blues,
dom, o cantor ae rock Setgei e o grupo Cerebelo Rua
Stqueira Campos 206 5a e dom, as 22h 6a e sáb as
23h Consumação a CrS 600 o couvert a CrS 600

ARCO-ÍRIS — Show do quarteto vocal formado por
Nelson Wellington. Ferrando Veloso. Ophelio Walvy e
Marcos Dantas acompanhados cor Papito ibaixoi. e
Mano Farias (percussão) D« Quatro Rua Prudente de
Moraes 831 1274-6-95) Hoie. as2!h30m,n Couvert
a CtS 1 má.

PARCEIROS — Show dos compositores e sambistas

Monarco e Dalmo Castello. Ba'ba's. Rua Álvaro Ra-
mos, 408(286 86151 De 5a a dom. as 22h Ingressos a
CrS 700 Ate dia 13 ae março

EXISTE UM LUGAR — Programação 3a. música
country com o grupo Firebnds. 6", rocl< e musica
country com o grupo Fnends. 6d e sab, música
popular com o grupo Sentiu Manda Estrada das
Furnas. 3001. Alto da Boavista (3994588) 3a. as 22h.
de 5a a sáb. às 23h Couvert a CiS 1 mil

MANJERICÃO — Programação 2a. os cantores e
compositores An de Oleira e julinho Morgado. 5a. o
show Cantar e o Melhor Remédio com o cantor
Ubiratan, 6a e sáb. 

'o 
cantor Agenor de Oiivei . e

participação de Muacyr Luz e Lu.a Dimoraes. dom, o-
cantor Fernando Fernandes acompanhado de conjurv
to Rua D Mariana. 225 2a. âs21h30mm de 5a a dom.
as 22h, Couvert 2a e 5a a CrS 400, 6a e sab, a CrS 500
e dom, a CrS i50

Cotação do leitor **** (1 voto)
FORRO FORRADO - Apresentação de Joáo do Vale.
Xangó da Mangueira. Juíinho do Acordeon. Jaime
Santos. Almir Saint Clair a banda Forró Forrado e o
conjunto Reais do Samba D^reçâu de Luü: Lu/ Todas

as 3as e 5as. às 21h30m Associação Racraativa
Gigantas do Catata. Rua do Catete. 235 -Ingressos a
CrS 500. homem, e a CrS 250. mulher

NÕ MUNDO DA LUA — Show do quarteto vocal e
rnstrumenial MPB4 Restaurante Valho Gaiato. Ilha
do Governador (398-4457 e 398-5415) 5", às 22h, 6a e
sáb. ãs 22h Couvert a CrS 2 mil 500 Sáiáo aberto, a
partir dás 20h30min, com música ao vivo para dançar,
com o conjunto du maestro D'Ângelo.

DE PRÉM/TÃNTE^QÜ-TiíWjrBAM — Show de
humor e musica com Jucá Cnaves Golden Room do
Copacabana Palace. Av Copacabana. 327 (257-
1818) 5a edom as 22h30mm 6a e sào. as 23h30min
Ingressos a CrS 4 mil 999 (pnmeiras filas) e CrS 2 mil
999 (18 anos)

JOÃO PERNAMBUCO, 100 ANOS — Show em
homenagem ao compositor João Pernambuco com
Antônio Adolfo e grupo No em Pingo D Água Direção
de Túlio Feliciano Sala Sidney Millar Rua Arauio
Porto Alegre. 80 De 3a a sâb. as 18n30r_m Ingressos
a CrS 300 Ate sábado

CORPO E ALMA - Show da cantora Simone acom-
panhada de orquestra Direçáo de Favio Rangel
Arranjos e legència oe Chiquinho de Moraes Cana-

•o Av VencesbuBraz.215(295-30d4e295-1047) 4"
e 5a. às 2,1h30rnn. 6a e sáb. às 22h30mm. dom. às
20h30min Ingressos a CrS 3 mil

SÉRÍFÍNDEPENDENTE — Show Tetè Espíndola...
Craviolando. Apresentação da cantora acompanhada
do Duo Fel. Direção de J J Don Alonso. Sala Sidney
Millar, Rua Araú|0 Porto Alegre, 80. De 3a a sab. às
21h Ingressos a CrS 400. Ate dia 12

'¦ 1" "
CHICO ANÍSIO — Show do humonsta Cine-Show
da Madureira Rua Carolina Machado 542 De 4a a
dom. as 2Ih30mm. Ingressos a CrS 2 mil Até dia 13.

PROJETO SEIS E MEIA — Show de Nara Leão
Taatro Carlos Gomas. Pça Tiradentes De 2a a 6a. às
18h30min

FANTASIAS NAS GALÁXIAS - Show de imagens
multicoloridas feitas tx>r raios laser planetário da
Gavaa. Rua Padre Letmel Franca. 240 De 3a a 6a. as
20h e 21h sao e dom, as 18h30min. 19h30min.
20h30mm. 2lh30mm. 22h30min Ingressos a CrS 800.
(livrei

MARIANA — Show da cantota e violonista -compa-
nhada do grupo Poien. tormado por Fernando Gama

(baixo). Raul Mascarenhas (sax;. Nacho Mena (bateria).
Toni Costa (guitarra) e Luizâo Paiva (piano) Prudente
de Mais, Rua Prudente de Morais, 729 De 2a a 6a. às
22h30min Couvert a CrS 600

LÚCIO ALVES — Jantar dançante com o violonista a
cantor acompanhado de conjunto. Restaurante Petro-
nius. Caesar Park Hotol. Av Vieira Souto. 460 (287-
31221 De 4a a dom. as 22h30mm. O salão abre às 20h
Ingressos a CrS 6 mil. Atè dia 13.

O VIRO DA IPIRANGA — Programação: às 22h.
show de Paulo Russo (contrabaixo). Romero Lubambo
(guitarra) e Raimundo Nicioli (piano), as 23b, apresen-
taçáo de Maurício Einhorn igana). Heiio Delmiro (gu.-
tarra) e Ansmar Espirito Santo (contrabaixo), as 24h,
sketch teatral com o pianista Tim Rescala. Rua Ipiran-
ga. 54 (225-4762) Couvert a CrS 1 mil Ate domingo.

CHUCRUTE - Programação 3a e 4a. Juarez Arauio
Quarteto, 5a. Carnaval em New Orleans, com a Rio
Jazz Dmeland Band; 6a e sab. Juare? Araújo Quarteto.
o cantor Mano Jorge e a flautista Adriana Prista Lgo
de S, Conrado (3994974) Sempre, as 22h 3a e 4a.
couvert a CrS 300 e consumação a CrS 800. de 5a a
sab. couvert a CrS 600 e consumação a CrS t mil

TRAVESTI SA — Show com os travestis Jane di

Castro. Eloma Guildá, Fugica e Veruska. Texto de José

Fernando Baslos e Veruska Direção de Fernando

Azevedo Teatro da Praia, Rua Francisco Sa. 881267-
7749 e 287-7794). 2a a 3a. às 21h30min; de 5a a dom.
às 24h Ingressos a CrS 1 mil.

ELAS GOSTAM DA DITADURA — Revista com
Brigitte Blair. Camile e Alex Mattos. Teatro Brigitte
Blair. Rua.MiguelLemos.51 (521-2955) De3aadom.
às 2lh30mm. oom. vesperal as 1Sn30min Ingresso»
de 3a a dom a CrS 1 mil e vesp. de dom. a Cri 700.

Cotação do leitor- ***** (1 voto)
RIO GAY — Revista musical de Vicente Pereira a

Jorge Fernando Direção de Jorge Fernando. Com

Rogéna. Marlena Casenova. Samantha. Kiriaiu, Elaine.

Desirêe e quatro batamos. Teatro Alasca Av Copa-

cabana. 1 241 (247-9842), De 3a a 6a. às 2lh30min.

Sábado, às 20h. 22n30min Domingo, ès 19n.

2!h30min. Ingressos de 3a a 5a e domingo aCrSI mil

800 e Cri 1 mil (üstudantes) 6a a sapado a Cri 1 mil
800.

^.



JORNAL DO BRASIL DIVIRTA-SE quinta-feira. 3/3/83 n CADERNO B

TELEVISA<
CANAL 2
12:00 D TELECURSO 1o GRAU. Língua
Portuguesa n° 2. Cotação do. leitqr: I
••••• (9 votos).
12:15 D TELECURSO 2° GRAU. Liteça- j
tura n° 9 Cotação do leitor: *¦*¦*¦** t9 '

i. votos).
% 12:30 D TVE — NOTÍCIAS. Noticiário

com ©Ida Muller, Luiz Orlando, Maria j- D'Ajuda e Márcio Martins. 'ú
:. 12:45 D CURUMIM. Programa infantil. ;

13:00 D ERA UMA VEZ. Hoje: Asdrji- !
| c bal, o Terrível. Cotação do leito!-. |
;A*W***(2 votos).

13:15 D SÍTIO DO HCA-PAU-AMARE-
LO — Episódio: O Fazedor de Milagres.

I Texto de Marcos Rey. Direção de Roberto
| Vignati. Com Zilka Salaberry. Jacyra Sam-' 

paio, Reny de Oliveira e André Valli. Cota-
!; çâo do leitor: *•* (14 votos).

13:45 D PATATI-PATATÁ. Animais.
Cotação.do. leitor: ••• (14 votos).

I 14:05 D TELERROMANCE. Hoje: Fio-
radas na Serra. Romance de Dinah Silvei-
ra depueiroz. Adaptação de Geraldo Víe-
tri. DÍfeçáo de Atílio Riccó. Com Beth
Mendás e Cleide Yáconis. Cotação do
leitor: *••• (18 votos).

14:50 b JORNAL DA FEIRA. Apresen-

I

k

tação de Márcia Leite. Cotação do leitor:
•••• (5 votos).
15:00 D GINÁSTICA — Com a Profes-
sora Yara Vaz. Cotação do leitor:
••••* (43 votos).
15:30 D CINEVIAGEM. Filmes de ani-
mação.
16:00 D BAMBALALÃO. Programa in-
fantil com fantoches, histórias e brincadei-
ras. Cotação do leitor: **+*¦* (2
votos).
17:00 D CATA-VENTO. Programa infan-
to-juvenil com Castrinho. Flávio Migliaccio
e. Daniel Azulay. Cotação do leitor:
•••• (16 votos).
18:30 Cl ANIMAIS, ANIMAIS. Do-
cumentários: Borboleta.
19:00 D GRANDES MESTRES DA PIN-
TURA. Hoje: Diego Velasquez.
19:10 D É FÁCIL. Flashes educacionais.
Hoje: Cotação do leitor: •*¦•*¦*•** (3
votos).

19:15 D ASSIM ESTÁ ESCRITO. Pro-
grama sobre,literatura. Hoje: Os Escritos
de Raul Pompeia.
19:30 D TELECURSO 1o GRAU. Histó-
ria n° 40. Cotação do leitor: **•*-** (9
votos).

19:45 D TELECURSO 2o GRAU. Lítera-
tura n° 9. Cotação do leitor: ***** (9
votos).

20:05 D MUNDO INDOMADO. Do-
cumentários: Hoje: Pássaros de pluma-
gens diferentes e Um Dia na África.
Cotação do leitor: ***** (10 votos).

21:00 ? ESPORTE HOJE. Noticiário es-
portivo apresentado por Eliakim Araújo.
Cotação do leitor: *** (17 votos).

21:15 D 1983 — EDIÇÃO LOCAL. Notl-
ciário com Nahum Sirotsky, Cláudio Bo-
junga, Tarcísio Holanda, Nina Ribeiro e
Virgílio Moretzsohn. Cotação do leitor:
***** (49 votos).

22:00 D RODA DE SAMBA —Homena-

gem a Aniceto do Império, com Mestre
Fuleiro, Geraldo Babão e Nôzinho. Cota-
ção do leitor:**** (4 votos).

23:00 D OPUS 83. Recital dos pianistas
Flan Rogolf, Fanny Soltar, José Feghali e
José Carlos Cocareili e o Duo Jerusalém.

00:00 D TVE NOTÍCIAS. Flashes jorna-
lísticos.

00:10 D ENCERRAMENTO. Conversa
de fim de noite com o pastor Jonas
Rezende. Cotaçáo do leitor: *****
(354 votos).

GNoaT
**********************************^^

Fernando Pereira (SP)

CANAL 4
k 6:30 D TELECURSO 2° GRAU. Co|a-

ção do leitor: ***** (9 votos). .
6:45 D TELECURSO 1o GRAU. Cota-

ção do leitor: ***** (9 votos).
7:00 O BOM-DIA BRASIL. Noticiário

apresentado por Carlos Monfort. Cotação
do leitor: ** (1 voto).

7:30 D BOM-DIA RIO. Noticiário apre-
sentado por Leda Nagle.

8:00 G TV MULHER. Apresentação de
Marília Gabriela, Nei Gonçalves Dias e

- Ney Galvão. Cotaçáo do leitor: *** (61
votos).
11:00 D GLOBO COR ESPECIAL. Dese-
nho: Cotaçáo do leitor: *• (9 votos).
12:40 D GLOBO ESPORTE. Noticiário
esportivo. Cotação do leitor: *** (40
votos).
13:00 D HOJE. Noticiário. Apresentado
por Sônia Maria. Cotação do leitor:
*••• (35 votos).
13:45 G VALE A PENA VER DE NOVO.

. Reprise da novela Plumas e Paetês. Cota-
ção do leitor: ***¦* (1 voto).

14:30 D FESTIVAL DE FÉRIAS: Filme:
A Princesa e o Pirata.

16:30 Q SESSÃO AVENTURA. Filme:
O Incrível Hulk. Cotação do leitor: ** (5
votos).

17:30 D CASO VERDADE. Episódio: O
Menino do Olho Azul. Texto de Walter
Negrão. Direção de Walter Campos. Com
Oberdan Jr., Eduardo Tornaghi, Eloisa
Mafalda e Mauro Mendonça.

18:10 G PARAÍSO. Novela de Benedito
Ruy Barbosa. Com Jofre Soares, Kadu
Moliterno, Cláudio Corrêa e Castro, Neuza
Amaral, Zaira Zambelli, Eloisa Mafalda e
outros. Cotação do leitor: **** (22
votos).

18:55 D FINAL FELIZ. Novela de Ivani
Ribeiro. Direção de Paulo Ubiratan. Com
José Wilker, Natália do Valia Lüian Lem-
mertz, Roberto Maia, Lídia Brandi e ou-
tros. Cotação do leitor: ** (10 votos).

19:48 Q RJ TV. Noticiário com Berto
Filho.

20:00 G JORNAL NACIONAL Noticia-
rio apresentado por Cid Moreira e Sérgio
Chapelin. Cotação do leitor: ,** (140
votos).

20:30 G SOL DE VERÃO. Novela de
Lauro César Muniz. Direção de Roberto
Talma, Jorge Fernando e Guel Arraes.
Com Tony Ramos, Irene Ravaehe. Cecil
Thiré, Débora Bloch e Beatriz Segall. Cota-
ção do leitor: **** (51 votos).

21:30 D CAIXA ALTA — Seriado: O
Mundo de Joye.

22:30 G SÉRIES BRASILEIRAS — Epi-
sódio: Parabéns Pra Você. Texto de
Bráulio Pedroso. Direção de Denis Carva-
lho e Marcos Paulo. Com Débora Duarte,
Daniel Filho e Altair Lima. 12° Capítulo.

23:30 G JORNAL DA GLOBO — Notl-
ciário apresentado por Renato Machado e
Beliza Ribeiro.

00:00 G FESTIVAL DE SUCESSOS —
Filme: A Família Rico.

CANAL 7
8:30 G ENCONTRO COM A VIDA. Re-
ligioso. . .

8:35 G GINÁSTICA. Educativo, Cota-
ção do leitor: •**** (37 votos).

9:00 G FESTIVAL DE DESENHOS. Co
tação do leitor: ** (4 votos).

9:4è G PERDIDOS NO ESPAÇO. Se-
; riado. Cotação do leitor. **** (56

votos).

10:45 G RIN TIN TIN. Seriado. Cotação
do leitor: •**• (3 votos). ¦

11:15 G O GORDO E O MAGRO. Seria-
. do. Cotaçáo do leitor: ***** (3 votos).

11:45 D AGENTE 86 — Seriado humo-
rístico.

12:15 G DORIS DAY SHOW — Seriado
, humorístico.

12:45 G QUEM É VOCÊ— Programado
variedades.

. 13:15 D A M. AVILHOSA COZINHA
DA OFÉLIA. Culinária.

13:45 G FESTIVAL DE DESENHOS.
„ Cotação do leitor: -k-k (4 votos).

.15:00 D FESTIVAL HB — Desenhos.

16:00 D JORNADA NAS ESTRELAS.
Seriado de ficção. Cotação do leitor:
•••• (40 votos). .

17:00 G A SORTE É SUA/OLHO VIVO.
Programa de prêmios com Ewerton de
Castro.

Foto: TV Bandeirantes

Ciça Manzano no papel de
Isabel na novela Campeão.
(Canal 7 — 18h50min).

17:40 D ASORTEÉSUA/FAMILIONÁ-
RIA. Programa de prêmios com Jonas
Bloch.

18:10 D A SORTE É SUA/TIC TAC Ml- '
LHÕES. Programa de prêmios com Paulo
Giovanni.

18:50 G CAMPEÃO. Novela de Jaime
Camargo. Com José Lewgoy, Cleide láco-
nis, Rubens de Falco, Maria Stela, Othon
Bastos e Míriam Pérsia. Cotação do leitor-
*** (3 votos).

19:40 G EDIÇÃO LOCAL. Noticiário.
Apresentação de Cévio Cordeiro. CQtaçôo
do leitor: *•***' (9 votos).

19:50 D JORNAL BANDEIRANTES.
Noticiário com Joelmir' Betting, Ferreira
Martins, Ronaldo Rosas e Newton Carlos.
Cotação do leitor: *•** (149 votos).

20:20 D JACQUES COUSTEAU. Do-
cumentário científico. Cotação do leitor'
*••• (62 votos).

21:00 D BOA-NOITE, BRASIL. Progra-
ma de variedades apresentado por Flávio
Cavalcanti. Cotação do leitor. ** (151
votos).

23:00 D JORNAL DA NOITE. Noticiário,
com Joelmir Betting, Aizita Nascimento e
José Augusto Ribeiro. Cotação do leitor'
••*• (8 votos).

23.30 D PROGRAMA FERREIRA NET-
TO. Jornalístico de entrevistas

CANAL 9
8:20 G ENCONTRO COM A VIDA. Re-

ligioso.

8:30 G TELEESCOLA. Educativo.
9:00 G IGREJA DA GRAÇA. Religioso

¦ com o missionário R. R. Soares. Cotaçáo
do leitor: ¦*-*** (5 votos).

9:30 G O REINO SELVAGEM Do-
cumentário. Cotação do leitor' ¦*•**+¦*¦
(4 votos). <

10:00 D HONG-KONG FU Desenho
Cotação do leitor *•* (2 votos)

10:25 G SPACE GHOST Desenho
10:50 O A CORRIDA MALUCA. Dese-
nho. Cotação do leitor ¦*•¦*¦+ (3 votos)
11:15 G LABORATÓRIO SUBMARINO
Desenho.
11:40 G COZINHANDO COM ARTE
Programa culinário. Cotação do leitor
•••••(25 votos)
11:50 ? ENCONTRO COM A PAZ A
vida, a obra e as mensagens de Chico
Xavier Cotação do leitor ••*•* (16
votos)

11:55 D RECORD NOS ESPORTES —
Programa esportivo com Tércio de Lima.

12:00 D RECORD EM NOTÍCIAS. Noti-
ciário geral com Hélio Ansallo, José Luiz
Meneghatti, Dionete Forti, Heitor Augus-
to, entre outros. Cotação do leitor: •••
(13 votos).

13:00 D À MODA DA CASA. Culinária
Com Etty Frazer Cotação do leitor **•
(13 votos)

13:15 D O REINO SELVAGEM. Do-
cumentário Cotação do leitor •••••
(3 votos)

13:45 ? OS APUROS DE PENÉLOPE
Desenho

14:10 D SPACE GHOST Desenho
14:35 ib HONG-KONG FU Desenho
15:00 ? A PATOTA DO ZORRO — De-
senho

15:25 ? REI ARTHUR — Desenho
15:50 D LABORATÓRIO SUBMARINO
— Desenho

Tônia Carrero
e Milton Moraes

Bons amigos
MUITO 

feliz com o sucesso da
peça A Volta por Cima, pres-

tesAa atingir 300 apresentações no
Teatro Maison de France, Tônia
Carrero, segundo ela própria, só tem
um "probleminha" no momento: a
insistência dos rumores sobre seu
romance ' com Milton Moraes (o
Aláor da novela Final Feliz). Tônia
desmente, embora isso não seja
muito fácil, já que os dois são vistos
todas as noites nos locais mais ba-
dalados do Rio. Mesmo assim, ela
nega com o tradicional: "Somos
acenas bons amigos."

Conversa
O 

jornalista e comentarista es-
pòrtivo João Saldanha é o en-

trevistado de amanhã em Noites
Cariocas (TV Record, 23h). O ex-
técnico da Seleção Brasileira con-
versará com seus entrevistadores,
Sérgio Cabral e Sandro Moreyra,
sobre política e, obviamente, fu-
tebol.
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Ma sorte
A 

atriz Lüian Lemmertz (a Maria
Luiza de Final Feliz) começou

a semana com o pé esquerdo. Ela
pretendia aproveitar bem esses dias
nos quais teria menos cenas a gra-
var e, portanto, mais tempo para
cuidar de si própria. Mas, para seu
azar, torceu o joelho domingo, quan-
do corria na praia. Resultado: suas
horas de folga foram gastas numa
Clínica, onde teve de se submeter a
um tratamento fisioterápico.

• O figurinista Clodovil, que já teve
um quadro no TV Mulher (Globo),
ganhou na Bandeirantes um
programa só seu: Clodovil tem
estréia marcada para dia 14, às 21h.
Na foto, Hebe Camargo, Clodô e o
diretor-presidente da Bandeirantes,
João Saad, comemoram com um
coquetel o lançamento do programa,
na sede da emissora, no Morumbi,
terça-feira à noite.

Domingo, o caderno de TV que pega bem todos os canais

OS FILMES DE HOJE

Hugo Gomez

16.15 D SUPER-ROBIN HOOD. De-
senho.

16:30 D A CORRIDA MALUCA. Dese-
nho. Cotação do leitor: ••• (2 votos)

17:00 D O ZORRO. Desenho. "Á

17:30 D OSLOCOMOT1VOS. Desenho.

18:00 D SHAZAN. Desenho. .

18:30 D A FEITICEIRA. Seriado come-
dia Cotação do leitor ****'(8 votos)

19:00 D SESSÃO AVENTUBA — Se-
riado Chips.

20:00 D SESSÃO BANG-BANG. Sena-
do Smith & Jones. Cotaçáq do leitor
••• (3 votos)

21:00 D BANG-BANG À ITALIANA. Fll-
me Comanche.

23:00 D NOITES CARIOCAS. Revista
diária com Augusto Nunes , Comentários
de João Ubaldo. Caca Diegues e Marcelo
Resende Cotação do leitor •••• (68
votos)

PRODUÇÁO 
de Samuel

Qoldwyn, A Princesa e o
Pirata tem entre os seus

roteiristas dois futuros direto-
rres, Don Hartman e Melville
Shavelson (este, em suas novas
funções, dirigiria Bob Hope em
dois filmes, Um Coringa e Sete
Azes e O Prefeito Se Diverte).
Comédia inconseqüente, típica
do ator, The Princess and The
Pirate vive de piadas, cuja graça
a tradução e a dublagem preju-
dicam sensivelmente, e de situa-
ções cômicas, como a fuga de
Bob vestido de cigana, tentanto
escapar à cólera careteira de
Victor McLaglen. A boa fotogra-
fia a cores e o charme estrábico
de Virgínia May.o, que só revela-
ria talento em sua segunda fase,
na Warner, estão no lado positi-
vo deste divertissement, que
tem bom elenco de apoio.

Filmado em 1957 por Phil
Karlson sob o título de Os Ir-
mãos Rico, com Richard Conte,

A Família Rico tem mais de um
ponto de contato com Sindicato
de.Ladrões, de Elia Kazan, e
Sangue de Irmãos, de Martin
Ritt. Além disso,, as histórias so-
bre a Máfia já se tornaram tão
repetitivas que raramente des-
pertamatenção. O diretor, ativo
na tela pequena, procura supe-
rar o déjà vu, mas Ben Gazzara
— que nos visitou nes último
carnaval — não tem carisma pa-
ra tanto. Sal Mineo, no papel
interpretado por James Darren
na primeira versão, morreria as-
sassinado alguns anos mais tar-
de. Jo Van Fleet certamente me-
recia coisa melhor.

A PRINCESA E O PIRATA
TV Globo — 14h30mm

(The PrincMS and the Pirate) — Produção norte-
americana de 1944. dirigida por David Dutler Elen-
co. Bob Hope. Virgínia Mayo. Walter Brennan,
Walter Slezak, Victor McLaglen, Hugo Haas, tvlaro
Lawrence Colorido (94 nin)
** Pavor doa mares, o pirata Gancho IMcla-
glen) assalta a caravela que conduz uma prince-
sa (Mayo), a quem quer seqüestrar,, mas a nobre
é salva por um ilusionista (Hope), que se alia a
um velho bucaneiro (Brennan) para descobrir
fabuloso tesouro enterrado numa ilha deserta,

COMANCHE
TV Record — 21 h

(Comancha) — Produção norte-americana de 1956.

dirigida por George Slierman. Elenco Dana An-
drevvs. Linda Cristal. Kent Smith. Nestor Paiva.
John Litel, Henrv Brandon, Mike Mazurki. Lowell
Gilmore Colorido.
** Liderados por seu chefe, filho de uma
mulher branca e um Indio de sua raça, os
comanches atacam povoado nas montanhas a
Oeste do México, deixando atras de si ruinas a
levando entre algumas mulheres cativas a filha
(Cristal) de uma aristocrática família espanhola.
Para resgatá-la o procurar a paz com os pelas-
vermelhas sào destacados dois batedores do
Exército (Andrews, Smith).

O SANTUÁRIO DE LORNA LOVE
TV Studios — 22

(Shrine of Lornà Lova) — Produção norte-
americana de 1976, dirigida por E W Swackhamer
Elenco Robert Wagner, Kalo Jackson. Mariana Hill.
John Carradine. Sylvia Sidney Colorido.
•• Estrela de cinema decadente (Sidney) viva
isolada numa mansào, onde escreve suas me-
mórias e procura.tornar tolerável a solidão.
Determinada a reconquistar o amor de um ex-
colega de profissão não hesita em recorrer à
magia negra.

A FAMÍLIA RICO
TV Globo — 24h

(The Family Rico) — Produção norte-americana de

1979 dirigida por Paul Paul Wendkos Elenco Ben

Gazzara. Jack Carter. Dane Clark. Leil Enckson,
James Farentino. Sal Mineo, John Randolph, Jo Van

Fleet. Colorido. (73min).
** Tendo atingido uma posição importante no

sindicato do crime, Eddie Rico (Gazzara) tenta
evitar que seu irmão caçula IMineo), que largou

a quadrilha, seja perseguido por seus superio-
res. Enquanto procura localizá-lo, á seguido,
sem o saber, por assassinos implacáveis. Basea-
do em livro de Georges Simenon. Feito para a
TV.

RADIO
JORNAL DO

BRASIL
AM —940 KHz

A cada hora, durante todo o dia, você acompanha tudo
que esta acontecendo na cidade, no pais e no mundo
O que você ouve a cada hora

00 — Repórter JB — síntese dos principais aconteci-
mentos até o momento
07 -Analisa — especialistas em economia, polilica.

esportes etc comentam tatos em destaque
15 — Reportagem — repórteres e correspondentes

com entrevistas, focalizando o fato no ato
30 — Informativo CEF - síntese dos principais

acontecimentos até o momento
37 — Noticiário Cultural — o que esta acontecendo

na área cultural da cidade

45 — Reportagem — repórteres e correspondentes
. com entrevistas, focalizando o lato no ato

JORNAL 00 BRASIL Informa (07 30 — 12 30 —
18 30 — 00 30) Sintese completa dos principais aconta-
cimentos.
Artes • Espetáculo» (07 45 - 12 45 - 18.45) -
Entrevistas e comentários com Luiz Carlos Saroldi

Rádio Noticia — Rádio Verdade
JB — AM

, A certeza da mlormação correta

FM ESTÉREO
99.7 MHz

HOJE
20h — Concerto em R* maior, para trompetê •

orquestra, de Tartmi (M Andro — 10 03), Hor ch'el
ciei • Ia terra, de Monteverdi (Corboz — 12 071.

Concerto Grosso em SI bemol, op. 6/7, de Haendol
ILeppard — 14.30). Trio com plano. n° 23, em ré
menor, de Haydn IBeaux Arts — 19 46). Concerto n°
7, em si menor, para flauta e orquestra, do Osvienno
(Nicolet — 17 30), Imagens para plano, Vols. I e II. de
Debussy lArrau — 31 521. Sinfonia n° 2, em Rè maior
op. 73. do Brahms (Karaian --41 00), Concerto n° 1
em lá menor, para violoncelo a orquestra, de Saint-
Saens (Rostropovitch — 19 151

AMANHÃ
20 h — Fantasia para sax soprano e orquestre,

de Villa-Lobos (Rousseau — 9 50), Concerto em lá
menor, para quatro planos e orquestra, de Bach
(Beroff. Tacchmo. Collard e Rigutto — 11 29). A Cria-
çáo. de Haydn (Helen Donath. Robert Tear. José Van
Dam e Ralael Bruhbeck de Burgos — 1h56m). Concer-
to n° 23, em Lá maior, para plano a orquestra, de
Mozart (Brendel — 25 301. Suite para órgão, do

. Francisco Palero (Paul Bernard 7 25)

CANAL 11
07.00 D GINÁSTICA. Educativo. Com a
professora Yara Vaz. Cotação do leitor
•¦**•• (37 votos)

07.30 D BOZO Infantil, de atrações cir-
censes Cotação do leitor *** (38
votos)

08.00 D PERNALONGA E SEUS AMI-
GOS. Desenho

08.30 D A.PANTERA COR-DE-ROSA —
Desenho Cotação do leitor •***-*• (3
votos)

09.00 D UGEIRINH0 E SEUS AMIGOS
— Desenho

09.30 G LASSIE SOCORRO — De-
senho

10.00 D LOONEY TUNES — Desenho
Cotação do leitor *•• (2 votos)

10.30 ? PAPA-LÉGUAS — Desenho
Cotação do leitor ••*** (1 voto)

11.00 LJ POPEYE — Desenho Cotaçáo
do leitor •*•* (3 votos)

11.30 ? A TURMA DO PICA-PAU —
Desenho Cotação do leitor ••** (8
votos)

12.00 D TOM & JERRY Desenho. Cota-
çào do leitor ••* (7 votos)

12.30 D PICA-PAU Desenhos.

13.00 D O POVO NA TV Variedades.
Apresentação de Wilton Franco Participa-
çao de Wagner Montes. José Cunha.
Cristina Rocha. Ana Davis, Roberto Jeffer-

- sen, Adolfo Cruz, Amauri e Sérgio Malan-
dro Cotaçáo do leitor •*• (218 votos)

18.30 D NOTICENTRO Jornalístico Co- 00.00 LJ CHEFE EISCHIED Senado

tação do leitor- ••• (18 votos)

19.00 D SOMBRAS DO PASSADO. No-
vela de Manssa Garrido Com Thais de
Andrade. Fausto Rocha, Annamana Dias e
Ricardo Blat y

19.30 D DESPREZO — Movela de Luiz
Maza e Regina Cervantes

20.00 D 0 ESPANTALHO—Reprise da
novela de Ivani Ribeiro Com Jardel Filho.
Natália Thimberg, Carlos Alberto Ricelli,
Eduardo Tornaghi e outros

21.00 G ALEGRIA 83. Humorístico Co-
tação do leitor *** (re votos)

22.00 ? III FESTIVAL CARIOCA DE Cl-
NEMA Filme O Santuário de Lorna
Love.

A programação e os horários sâo de responsabilidade das emissoras

í

O LEITOR E
O CRÍTICO

Neste cupom publicado diária-
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 truimi a cinco
(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 média, esta será publicada jun-
to à nota do respectivo espetácu-
lo na seçáo Divirta-se do Caderno
B. O cupom deve ser entregue na
agência dos Classificados do
JORNAL DO BRASIL mais pró-
xima de sua casa ou enviado pelo
Correio para o JORNAL DO
BRASIL, seção Divirta-se, Av.
Brasil, 500. 6o andar, CEP n° 20
940.

AS COTAÇÕES DI-
VULGADAS REFLE-
TEM APENAS A OPI-
NIÃO DOS LEITORES

I
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I
I
I
I
I
I
I
III
I

Espetáculo.

Dia. Hora,

Cotação,

Observações.

I I
Local/Canal de TV  | I

I I 1 I I
 I

I I I
I

mm I
i

Nome do leitor.

Profissão

Endereço 

CEP

. Idade

, Telefone.
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TWonarco e Palmo Castelo
UMA NOVA
PARCERIA
NO SAMBA

MONARCO 

e Dalmo Cas-
feio. Esta parceria é re-
cente mas jô dá sinais
de que vem com força.

Até show juntos os dois composito-
res vão fazer: de hoje até domingo
(repetindo-se na próxima semana)
no restaurante Barbas, em Bota-
fogo.

A idéia do espetáculo, segundo
Dalmo, é "deixar passar" ao públi-
co a importância da parceria e fazer
uma comemoração desse encontro:
um compositor com raízes no mor-
ro, da Velha Guarda da Portela
(Monarco), e o compositor do asfal-
to, formação de classe média
(Dalmo).

Parceria, segundo o falante Dal-
mo, tem um mistério às vezes náo
percebido, cria uma initimidade
tão grande que volta e meia um
parceiro se esquece da importância
do outro. Parceria é irmandade, é a
relação do bêbado com o garçom
antigo, parceria é marido e mulher
criando um filho. É estar junto,
mesmo não estando, finaliza Dal-
mo. Monarco, gentil e comedido,
completa com um "É isso aí".

De Dalmo, Monarco diz mais: "é
100% bom caráter, bom composi-
tor", De Monarco, Dalmo conta:
"Ele me apresentou ao tu", a segun-
da pessoa do singular, tão da inti-
midade de Monarco. nas suas com-
posições. E também o tom menor,
continua Castelo, além, é claro, da
admiração que ele tem pelo caçula
da Velha Guarda da Portela: "Sua
integridade e postura".

O encontro surgiu da idéia de
Beth Carvalho para seu último dis-
co: unir compositores tradicionais
a compositores novos-, "do asfalto"
em parcerias inesperadas. Pediu
para Monarco escolher um parceiro
e este pensou em Dalmo, mas, an-
tes de nascer o "primeiro filho"
musical dos dois — Mestre Coração

— Dalmo sugeriu: "Antes vamos
namorar". Aí foi muito almoço jun-
to, muita conversa, "até chegar a
um denominador comum em rela-
çáo à criação". Daí pra cá, "já Lze-
mos algumas bobagens", brinca
Monarco.

Esta parceria é encarada da me-
lhor forma possível por Dalmo. Ele
recorda que, quando procurou Car-
tola, o mangueirense andava abati-
do, desanimado com o processo de
divulgação do disco, com a falta de
reconhecimento do seu trabalho. A
chegada de Dalmo revitalizou-o:"Era um jovem querendo acertar."
E foi depois dessa fase que Cartola
compôs A vida é um moinho e As
rosas nâo falam. Mais tarde, Caste-
lo acredita que vai gostar de encon-
trar um parceiro jovem que tam-
bém o revitalize.

AMPLIANDO 

a idéia de
parcerias, paralelo ao es-
petáculo, o caricaturista
Mollica estará 'apresen-

tando 10 trabalhos seus, da exposi-
çào que fez na Funarte, Eu, Rio. E
acompanhando os dois composito-
res, os músicos Paulão no violão de
sete cordas, Agenor no pandeiro.
Márcio no cavaquinho e. Adauton
na flauta, com eventuais incursões
de Dalmo e Monarco no ritmo.

A seleçáo musical conta a histó-
ria dos dois. De Dalmo, Verde que
teu quero rosa (que inspirou o enre-
do da escola este ano) e Corra e
olha o céu, parcerias com Cartola;
Passarela da vida, com Ederaldo
Gentil. De Monarco, Vida de rai-
nha, fparceria com o saudoso Al-
vaiade", Tudo menos amor, com
Valtêr Rosa e Proposta Amorosa,
entre outras. O espetáculo será
muito à vontade e só a infra-
estrutura preocupa Monarco, "es-
tou acostumado a entrar só com o
corpo". Desta vez, bancam o paga-
mento do som e dos músicos: "Eles
merecem respeito e, se não der cer-
to, saem falando, mas se clarear dá
um troco legal." (Mara Caballero)

Barbas — Rua j^lvaro Ramos,
408 — Botafogo. Sempre às dez da
noite. Terças e quintas, Cr$ 500 e
sextas e sábados, Cr$ 700.

TENNESSEE
WILLIAMS É
SEPULTADO SEM
PRESENÇA
DE ESTRELAS
DO TEATRO

NOVA 
Iorque — Cerca de 300 pes-

soas compareceram ao funeral do
escritor Tennessee Williams, nesta cida-
de, entre as quais seu irmão Dakin, a
quem nào perdoava por tê-lo internado
num hospital para doentes mentais em
1969. Não passou despercebida a ausên-
cia dos atores que desempenharam no
teatro muitos papéis de sucesso criados
por Williams.

A cerimônia fúnebre foi celebrada
por seu primo e grande amigo, o Minis-

tro Episcopal Sidney Lanier. Entre os
presentes estava também a velha enfer-
meira russa que o escritor contratou há
mais de 30 anos para cuidar de sua irmã,
mentalmente desequilibrada. A loucura
da irmã, a quem era muito chegado,
abalou imensamente Williams, influen-
clando-o na escolha dos temas de suas
peças.

Jessica Tandy, que fez o papel de
Blanche Dubois na primeira montagem
de Um JBonde Chamado Desejo, não
compareceu ao funeral, mas deverá ler
uma mensagem durante um culto em
memória do escritor no próximo sába-
do. Durante a cerimônia foi observado
um minuto de Silêncio em respeito a
Williams mas não houve discursos elo-
giosos.

Foi comentada a ausência de Marlon
Brando, o primeiro Stanley Kowalski de
Um Bonde Chamado Desejo; de Eliza-
beth Taylor, a mais famosa das Maggies
de Gata em Telhado de Zinco Quente; e
de Paul Newman, que representou Biff
nesta mesma peça.

POLUIÇÃO
MATA 4 MIL
AVES MARINHAS
NO LITORAL
FRANCÊS v'
CHERBURGO, 

França — A con-
taminação das águas do Canal

da Mancha com petróleo derramado
por navios já provocou a morte de
mais de 4 mil aves marinhas de 30
espécies desde o final de janeiro. Es-
pecialistas franceses em ecologia con-
sideram o fato uma das maiores ca-
tástrofes ambientais ocorridas na Eu-
ropa nos últimos anos.

O assistente do Prefeito de Caena,
Franck Duncombe, organizou uma
equipe de 30 voluntários para tentar
salvar as gaivotas e outras aves1 que
se atolaram no petróleo e não pude-

ram mais voar. As autoridades da
polícia marítima do país consideram
misteriosas as circunstâncias do caso
de poluição, afirmando que aviões
enviados ao local para observar as
manchas nada viram de errado na
superfície do mar entre Cherburgo e
Caena. Muitas das aves mortas dào à
praia e ficam na areia quando a maré

Em março de 1978 o petroleiro
Amoco Cadiz afundou na costa Norte
da França, derramando 232 mil tone-
ladas de óleo bruto no mar e matando
mais de 10 mil aves.

HOMOSSEXUAIS
SUECOS QUEREM
PRIORIDADE
NO SERVIÇO
PÚBLICO

ESTOCOLMO 
— O ativista ho-

mossexual Stig Axe Pettersson,
da Organização para a Igualdade Se-

xual da Suécia, defendeu a prioridade
da admissão de homossexuais no ser-
viço público do país, sempre que os
candidatos gays tiverem qualifica-
ções idênticas as de seus concorren-
tes heterossexuais.

Ele alega que é "importante dar
atenção à experiência que náo pode
ser escrita no papel. Um paciente
homossexual ou uma paciente lêsbi-
ca num hospital iria, por exemplo,
achar muito mais simples ser tratado
por um médico ou uma enfermeira
homossexual".

A MALDADE ESTA EM TODOS OS LUGARES ATE' MESMO NO PARAÍSO I
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A CRÍTICA DO LEITOR]
Cinema
Troca de Esposas (Tijuca Palace 1) — Uma comédia

Xinas 
divertida,;valorizada pelo talento de Srurley

cLairie e Susan. Sarandon e a simpatia de um
canastrão como James Coburn. Mareio Ribeiro, estu-
dante.

¦
Jornada nas Estrelas II (Roxy) — Superou o primeiro
filme. Certos críticos não vêem pontos positivos,
achando que estes filmes só sáo efeitos especiais. Na
verdade, o Jornada é um filme emocionante e com
lances comoventes. Hélio José de. Oliveira Fonseca,
estudante.

¦
O Segredo da Múmia — Náo é bom como filme de
terror e muito menos como de humor. Dinheiro
jogado fora! Andréa Soares, estudante.

¦
A Turma da Moníc.a (Ópera 2) — Filme curto e com
pouca criatividade. Antônio Carlos Canto, estu-
dante. - ¦
Pra Frente Brasil (Cine I Madureira) — Um dos mais
sérios trabalhos feitos até hoje em matéria de cinema.
Muito bom. Há cenas que fazem lembrar Costa Ga-
vras. Roberto Farias retrata com fidelidade uma
época negra de nossa história, quando o obscijrantis-
mo e a instituição da lei do coice denegriam, erixova-
lharam e cobriram de vergonha este país. Mas Rober-
to Farias poderia ter ido mais fundo, há abundância
de elementos para isto. Nâo foi por que nâo quis e,
assim, embora de magnífica qualidade, seu trabalho
diz apenas meià-verdade, quando nào seria tão difícil
assim ele dizer a verdade por inteiro, desnudada e
corajosa. Jeo Moreira Linhares, professor.

*
A situação que o país atravessou e atravessa está

plenamente-demonstrada como documento para a
posteridade. Só lamento que no final estivesse escrito
"obra de ficção". Alcindp Salgueiro Filho, advogado.

.'. *
Gostei muito da dosagem entre o espetáculo

futebolístico e o drama da repressão, lado a lado num
filme inteligente. Edmilson S. Figueiredo, ator.

1 *
Trabalho importante na filmografia nacional. Pa-

rabéns ao diretor por procurar destacar e enfatizar a
tomada de consciência dos personagens, ao invés-de
ater-se às cenas de tortura. Pois, como vimos, a
tortura psicológica sofrida por Miguel e Marta tam-
bém foi muito grande. Perfeita a caracterização de
Fagundes e Carlos Zarâ. Boas as condições do Cine
Madureira 1. Marcus Vinícius S. Carvalho, comer-
ciante. i

Excelente retrato de época (muito atual). Um dos
bons momentos do cinema nacional. Ahmcd Nazih
M. Heloui, arquiteto. ,,
Teatro
Evita (João Caetano) — Ôtlmo espetáculo. Cláudia
mostra que é a maior e melhor cantora do.Brasil.
Vaídeta Bulhões, secretária.

* \
Espetáculo excepcional com Claudia e Silvia

Massari. Fortes e brilhantes, Edmilson S. Figueiredo,
ator. ¦'ij

" 'i
Evita-me... que assim nâo dá (Rival) — Uma revista
bonita e divertida. Yolanda Cardoso, a portuguesa, é
um show à parte. Paulo de Carvalho, funcionário
público. ¦
A Aurora da Minha Vida — Excelente crítica à antiga
escola — também aplicável, sem ressalvas, à moder-
na. Obrigatória para professores, alunos e interessa-
dos em educação. Andréa Soares, estudante.' 

¦ i
Mentiras Alucinantes de um Casal Feliz (Ginástico)
— Constata-se que Maitê Proença nào é apenas bela:
também tem talento. Wiltori da Silveira Filho, estu-
dante.
Televisão
Show sem limite (Studio) — Há dez anos era essa
mesma xaropada. Saia do ar, Silvestre. Barbara
Soares Teixeira, do lar.

¦
O povo na TV (Studio) — É uma covardia esses
indivíduos disporem de um programa na televisão.
São cínicos, enganadores, demagogos, etc. Deveria
ser proibido pela Censura. Antônio Carlos Teixeira,
estudante. * '

Assisto desde a sua criação há três anos e meio. É
de muita utilidade pública. Evandro M. de Albuquèr-
que, aposentado. m
Noites cariocas (Record) — Bons comentários e en-
trevistas, com destaque para o excelente Paulo Sér-
gio Pinheiro. Rozenda Boss, jornalista.

¦
Hong Kong Fu e Super Robin Hood (Record) -r
Desenhos horríveis e de péssima qualidade. Meu
garoto detesta e muda de canal quando começam.

^Afonso Velasques Neto, analista revisado. "•£_

HORÓSCOPO MAX KLIM

A história de um Zé Ninguém
qué se deu bem!

LUIZ CARLOS BARRETO
apresenta m

•;aiuM

nerói de corde\,capaz de pu*a!
de um

Pedro,

0 (ab£ít de Tvar as estações:-
paraíba e. c> 

vWer a van<»

/"Aventuras de um Paraíba tem
'um bom nível de produção, bonita

^fotografia, trilha interessante e
/empenho dos atores." Suzana Schild,

/JORNAL DO BRASIL

.spetàculc

Um filme de MARCO ALTBERG
Produção: LUCY BARRETO

CAIQUE FERREIRA • CLAUDIA OHANA
PAULÃO • TAMARA TAXMAN

PAULO VILLACA « ÍRIS BRUZZI

FESTIVAL DE BRASÍLIA 1982

Melhor Filme no Júri Popular
Melhor Ator Coadjuvante e Melhor

Atriz Coadjuvante no Júri Oficial
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ARIES
213 a 204
indicações de boa disposição em
relação ao seu trabalho e aos
negócios próprios, especialmen-
le os que estejam ligados a en-
genharia, medicina e industriai-
zaçào do ferro ou moldagem que
use o logo. Dinamismo e disposi-
ção para a superação de desafios
de caráter pessoal. Procure nâo
extremar suas reações dando ex-
cessiva importância a fatos pe-
queninos. Clima positivo em sua
vida intima. Saúde boa.

TOURO
21 i4 a 205

A regência desta quinta-feira ain-
da mantém as indicações de ins-
tabilidade para os negócios do
taurino. Procure ser mais discre-
to em suas iniciativas que pos-
sam ser alvo de interpretações

"duvidosas No periodo da tarde
vocô estará exposto a algumas
considerações danosas. Nâo as
enfrente com agressividade. O
momento mais o aconselha a
buscar apoio em família e junto à
pessoa amada.

GÊMEOS
21 5 a 20 6

Alguns acontecimentos novos fi-
gados a sua rotina de trabalho
poderão dar-lhe novo ânimo nes-
te dia que. no entanto, aind» lhe
reserva indicações de cena insta-
bilidade. Procure nâo se envolver
em negócios incertos ou duvido-
sos. Pessoa que você acredita
amiga poderá trazer-lhe alguma
decepção. Bom condicionamen-
to em rpiaçâo a sua vida dom*sti-
ca. Alep'<a no amor Saúde rpm
boas indicações.

*!\ttí

¦ >.** Jr*í-,

CAMPO
GRANDE

CÂNCER
21:6 a 21 7
As influências astrológicas hoje o
aconselham a agir com decisão
na busca de seus interesses ma-
teriais mais imediatos. Aja com
dinamismo e vontade e encon-
trará clima bastante receptivo en-
tre colegas e associados. Se pos-
sível. evite viagens ou longos
deslocamentos. Convívio familiar
favorecido com algumas benéfi-
cas alterações em sua disposi-
ção de ânimo. Realização. Saúde
instável.

LEÃO
22/7 a 22'8
Dia de grande favorabilidade no
trato dos negócios que mais lhe
interessem. Procure mostrar-se
plenamente consciente de sua
potencialidade ao buscar a solu-
ção de problemas de caráter pro-
fissional. Sua presença junto a
pessoas amigas lhe dará -mo-
mentos bastante compensado-
res. Dia de positivas indicações
em relação a sua vida doméstica,
onde fatos de importância po-
dem alterar sua rotina. Saúde
boa.

' -M^ky^m^

URRA
23/9 a 2210

O libriano terá uma quinta feira
marcada por influências1 desfavo-
ráveis de seu regente, Vônus.
posicionado de forma negativa,
levando-o a agir impensadamen-
te e de forma egocêntrica. Você
deve procurar reagir e buscar
junto aos que lhe são mais caros
a orientação correta e segura
para tomar suas decisões. Dê-se
ao diálogo e nâo faça de suas
concepções as verdades definiti-
vas de sua vida.

CAPRICÓRNIO
22'12 a 20: l

Você poderá encontrar alguma
dificuldade no trato com colegas
de trabalho, superiores ou asso-
ciados, em relação a problemas
pendentes. Procure agir com di-
plomacia e cuidado. Busque ra-
cionalizar seus planos e projetos,
tornando-os mais factíveis. Sâo
favoráveis as indicações de re-
gência para sua vida doméstica.
Alegria e satisfação no amor.
Ternura e encanto. Sua saúde
apresenta melhoras.

ESCORPIÃO
23/10 a 2V11
Dia que traz ao escorpiano ai-
guns bons momentos gerados
por algumas de suas atitudes
recentes. Trato facilitado em re-
laçâo aos negócios e finanças.
Indicações de positividade em
assuntos materiais. Procure tirar
dessa boa disposição a base es-
sencial a que suas atitudes se
façam mais calmas e equilibra.
das na condução de sua rotina.
Quadro muito bom para o trato
Intimo. Saúde boa.

am i
VIRGEM
23 8 a 22 9
O quadro benéfico criado com o
posicionamento conjunto e posi-
tivo de Vênus e Mercúrio o favo-
rece hoje em aspectos materiais
ligados a suas finanças e nego-
cios. Estabilidade profissional.
Trato bem encaminhado com
pessoas de suas relações recén-
tes. Começam a se firmar, de
forma benéfica, as indicaçóos de
regência para sua vida íntima.
Superação de obstáculos. Vanta- ._.-, «
gens óm assuntos domésticos.
Saúde debilitada.

 
.;';

SAGITÁRIO *
22 11 a 2hl2 ¦ i • ' . Y
Hoje estarão sensivelmente ate-
nuadas as influências negativas
para seus negócios e que marca-
ram de forma tão intensa os seus
últimos dias. Uma nova e promis-
sora disposição estará se firman-
do nos próximos dias. Procura
agir com maior confiança e oti-
mismo. Acontecimentos ligados
a pessoa muito querida o afeta-
ráo de forma bastante favorável
levando-o a firmar planos e no-
vos projetos. Saúde regular.

i

AQUÁRIO
21H a 1912
Dia neutro em relação a assuntos
profissionais e financeiros. Por
isso procure agir com mais deci-
são, moldando os acontecimen-
tos de acordo com sua melhor
disposição. Os acontecimentos
ligados b suá vida pessoal esta-
rão deixando marca favorável em
seu comportamento mais ime-
diato. Estabilidade afetiva e dedi-
cação de uma pessoa muito que-
rida o estarão deixando satisfeito
e realizado. Surpresas. Saúde dè-
bilitada.

PEIXES
20/2 a 20 3
Indicações de risco em relação a

' alguns de seus negócios que
podem sofrer influência negativa

•e danosa. Procure cercar-se de
maior cuidado ao assumir com-
promissos e ao buscar financia-
mentos ou empréstimos. Qua-
dro não muito favcrável no seu

• relacionamento com amigos.
Suas freqüentes mudanças de
humor podem gerar-lhe proble-
mas. Disposição regular para a
vida Intima. Saúde bem posicio-
nada.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

'ífl
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HORIZONTAIS— 1 — armadilha
de pesca que consiste em várias
estacas unidas que atravessem o
rio de um lado ao outro, e onde é
deixada uma abertura para que
os peixes caiam numa tela onde
sâo retidos; 5 — designação ge-
nérica de animais minúsculos
que se desenvolvem nos alimen-
tos, ou como parasitas de ani-
mais e plantas; 10 — instrumen-
to empregado na dessecação de
vários produtos, tais como: fru-,
tos, folhas, polpas, leite, etc; 12
— ponto ou zona de um sistema,
centro de ondas estacionárias,
onde a amplitude de vibração é
praticamente inexistente (pi); 13
.— bens que as freiras levam para
o convento; 14 — para bordo do
navio na parte de onde sopra o
vento; 15 — aparelho de madei-
ra. próprio para socar o balastro
sob os dormentes das rodovias
férreas; 16 — unidade de fluxo
luminoso no sistema tvl.T.S.,
quantidade de luz recebida por
uma superfície de 1 cm2 cuja
iluminação é de um lux, 19 —
cachaça de péssimo sabor; 21 —
sufixo substantivo que denota o
grau diminutivo; 22 — grande
quantidade de doces; 25 — pre-
sentes; 27 — desinència denota-
tiva do grau comparativo dos ad-
jetivos; 28 — veneno dado pelos
escravos ao desafeto quando es-
te já eslava embriagado e feito
com a cabeça da cobra cascavel,
29 — planta da familia das Urticá-
ceas; 31 — coberta ou fecunda-
da a vaca; 33 — personalidade
de cada homem; em Psicanálise,
apenas a parte da pessoa em
contacto direto com o real, e
cujas funções são a comprova-
çào e a aceilaçâo dessa realida-
de; 34 — grupo de ervas umbeli-
feras das zonas temperadas da
Europa.
VERTICAIS — 1 — sistema de
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penas, impostas pela lei; 2 —
empachar com fardos (naviosj;
obstruir ocupando grande espa-
ço; 3 — elemento químico de
simbolo Rn e peso atômico 222,
gás inerte e primeiro produto da
desintegração radioativa do rádio
e devido a isso è denominado
emanação de rádio; 4 — árvore
da familia das Artocarpáceas ve-
nenosa da Malásia; 5 — aura. 6

.— espécie de juiz muçulmano,
com funções civis e religiosas; 7

apropriar-se do que é alheio, 8
referente ao movimento de

um corpo em torno de um eixo
central e com análoga velocida-
de; 9 — pregue; 11 — estes;
aqueles; 17 — filho de Laio. rei
de Tebas e de Jocasta; 18 —
terrenos desbravados há pouco,
para cultivo; terras maninhas ar-
rateadas; 20 — espécie da bolo
que os nhambiquaras preparam
com um talu moqueado. tritura-
do em pilão e misturado com

farinha de mandioca; 23 — qua-
dragésimo quarto caráter da es-
critura sãnscrita, 24 - bens dotais
que. por contrato, o noivo asse-
gura à esposa; 26 — expressão;
30 — espécie de pato; 32 —
risca.
Léxicos: MOR; Melhoramen-
tos; Morais; Aurélio • Casa-
novas.

SOLUÇÕES DO
NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — retocador,
adili, ruer, bovas; se; amo; ta-
mati; na, colocar, asir; lua, rear-
mar; abam, guras; serosidade;
sarua; ram.
VERTICAIS — rabanadas, edo-
mas, tico; ota, cisto; dromo, ou,
restaurada, reira; alergia, acla-
rar; cremor; irará; mud, res;
sem; su.

Correspondência para: Rua das
Palmeiras. 57 ap. 4 — Botafogo
— CEP 22 270

LOGOGRIFO
PROBLEMA N° 1243

1. adverso (6)
2. caule (5)
3. contra-senso (7)
4. fenda (5)
5. insolação (7)
6. instrumento ginástico (6)
7. inteiriçado (5)
8. mau hálito (8)
9. meteoro luminoso (4)

10. mulher dissoluta (6)
11. pedúnculo (6)

T

L

12 escravizadoprisioneiro
(6)
próprio do senhor, com
relação ao escravo (5)

14. protagonista de obra lite-
rána 15) i
relativo às heteras (9)
risonho (6)
sal gema (6)
símbolo He (5)
sociedade literária grega
(7)

20 titubear (7)
Palavra-chave: 12 letras

13

15.
16.
17
18
19.

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo, cujas consoantes |á estáo
inscritas no quadro acima Ao lado, a direita, e dada uma relação de vinte conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo para cada um, com o número de letras entre parênteses, todos
começados pela letra inicial da palavra-chave As letras de todos os sinônimos estão contidas no
termo encoberto, respeitando-se as letras repetidas.

Soluções do problema n" 1242;
Palavra-chave GAMBETEAÇAO
Parciais: goma, gameta. gamáo, gèbo, gemaçáo. gabaçào; gama, gamboa: gabão; gatão;
goete, gêmeo, gambota, gema; gota, gamo. ganica, gambeta. gabo, gamote
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E ISTO O QUE CHAMA
A ATENÇÃO DO POVO
AO VER A GRIMALDA
MO . OCINHO DO CA-
CHORRO, NINGUÉM
RESISTE... E COMPRA'
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MAS NAO ESTOU
SATISFEITA. PRECl-
SO PENSAR EM
ALGO MELHOR.

tz-zz l\ | \

MA£ NÃO
E; NECESSA'-
RIAMENTE
MELHOR..

Y BOfM
l DIA!

O MAGO DE ID BRANT PARKER E JC-HNNY HART
7 ...EA NOVA |

MISS ID.... 1

_J LL_. __dii

...SERA COROA-
DA PELA MISS

DO ANO
PASSADO A

'/i) ''."j.'fJ'_'_y^-Ãí->~T^\'L' -''.Í1L'Í l
/foi um \TTm !/ . I ANO IN- I SpH I

/fifP/O'1'/*'.» PERNAL7 / LH '
*$ J>^ /T \ MINHA CA-/ i^O

BELINDA DEAN YOUNG E J. RAYMOND
.|(sS7__3,f3,-aHiry_0 uma | I s«s?sra ( L-JgpS*-| |( KAMOS _ S_rç_ío | , | / W„ TTJ5^ e'_C_

V___>____?"^gOM^ XWC^/A/iA. ^-g0?"- J V____, FeMININA. jr- \ 
Lls<"DArAÒ 

y~^^0"
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OO U/M _JACO DE CO/HP_AS.

FRANK E ERNEST BOB THAVÉS
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AV, ELE DISSE QUE
EU SQU DESSAS
PESSOAS QUE
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O QUE...
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ZEZE E CIA MORT WALKER E DIK BROWNE
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SALADA BAIANA
SALVADOR 

— Hemingvay só
disse que "Paris é uma festa"
porque nào conhecia Salvador.
Aqui, diariamente, o couro co-

me sob os mais variados pretextos. Nun-
ca vi gente tào festeira. Talvez a quanti-
dade de festas explique a lentidão do
baiano no emprego (falo do povào: a
classe média e a burguesia são iguaizi-
nhas a todas as outras). O pessoal descan-
sa no trabalho. Ninguém tem pressa. To-
dos parecem se mover em slow motion.
Alguns dizem que a lentidão é proposital:
o povão, sempre explorado, armou uma
grande operação tartaruga. Outros credi-
tam esse ritmo lento à preguiça do baia-
no. Há histórias a respeito.

Contam que um baiano definhava à
porta de sua casa. Muito preguiçoso, nào
tinha disposição nem para comer. Um
dia, os vizinhos, percebendo que o pregui-
coso estava ã morte, colocaram-no num
caixão. Sem tampa. E foram carregando-
o pelas ruas para o cemitério. Um amigo,
dono de uma vendinhá, pensando em
salvá-lo, parou o quase féretro e ofereceu
algum alimento. Meia dúzia de tangeri-

nas. O preguiçoso, quase sem voz, per-
guntou de dentro do caixão:

Estão descascadas?
Nào. Estáo com casca.

O preguiçoso levantou o pescoço e
ordenou aos vizinhos:

Então, toca o enterro.
A frase tornou-se muito popular na

cidade. Todas as vezes que você se apro-
xima de um baiano e lhe pede algo que
pode custar algum esforço, ele recusa e
diz:

Sinto muito, amigo... toca o en-
terro.

Nem sô de festas, porém, vive o baia-
no. Em Salvador, as atrações sâo múlti-
pias e variadas. Salvador é uma cidade
voltada para o turismo. Está sempre
atrás de novidades. Na gestão do Prefeito
anterior, a cidade conseguiu alguns mi-
Ihões de dólares de um organismo inter-
nacional para aplicar no desenvolvimen-
to urbano. O Prefeito rápido reuniu o
secretariado à procura de algo que signifi-
casse desenvolvimento urbano. Depois
de muita discussão, alguém sugeriu:

Que tal criar novos congestiona-
mentos?

A sugestão, ao que parece, foi aplaudi-
da de pé. Salvador tem muito sol, muitas
praias, muitas festas. Mas, em matrria de
congestionamentos, estava longe de sa-
tisfazer às exigências dos turistas mais
cosmopolitas. Segundo um trabalho da
Bahiatursa, vários turistas âe Hong-
Kong, Nova Iorque e Laranjeiras estavam
deixando de vir a Salvador por falta de
bons congestionamentos.

O Prefeito decidiu então construir vá-
rios calçadões. Evidente que escolheu lo-
cais onde pudesse estrangular, enforcar e
fuzilar o trânsito. O Porto da Barra, por
exemplo. Antes havia um largo, agora,
com o calçadáo estreitando a passagem
dos veículos, há um congestionamento
que funciona como farmácia de plantão.
Dia e noite você passa e lá está aquele
congestionamento de fazer inveja aos me-
lhores de Laranjeiras. Sabendo disso, tra-
tei de me hospedar num hotel no porto:
passo os dias debruçado na janela, co-
mendo acarajé e vendo congestiona-
mentos.

Para quem nâo conhece Salvador (mo-
rei aqui 10 anos) recomendo também o
congestionamento da Avenida de Contor-

no. Próximo à Praça Cayru. Ali. da janela
do carro, você pode passar horas apre-
ciando a paisagem: o Elevador Lacerda, o
Forte Sáo Marcelo e à distância, (leve
binóculos) a Ponta de Monte Serrat e a
Igreja do Bonfim. Poucas cidades tèm um
congestionamento tão turístico. O Prefei-
to está de parabéns. Um amigo, morador
em Laranjeiras, que encontrei no Merca-
do Modelo, declarou-se, encantado, que
Salvador hoje dispõe, sem favor nenhum,
de uma rede de hotéis e de congestiona-
mentos incluída entre as melhores do
mundo.

Somente segunda-feira à noite deixei o
hotel (e os congestionamentos). Fui à
casa de uns amigos assistir pela televisão
a fala do Presidente. O pronunciamento
do homem foi cercado de tamanho misté-
rio e expectativa que aqui. durante todo o
dia, não se falou em outra coisa. Havia
uma excitaçào semelhante a dos jogos do
Brasil na_Copa. Teve gente indo mais
cedo pra casa, algumas escolas noturnas"suspenderam as aulas, os cinemas, nas
sessões das oito, ficaram às moscas. A
idéia era assistirmos ao pronunciamento
em grupos, para podermos torcer melhor.

Até o Governador Antônio Carlos Maga-
lhàes se rjeuniu a outras pessoas. Assistiu
â fala do homem junto com o General
Comandante da Região Militar, Dizem
que foi por acaso. Ele estava na rua
quando Se lembrou do pronunciamento e
resolveu | entrar na primeira casa. Por
coincidência era a casa do general. Algu-
mas línguas ferinas, no entanto, afirmam
que foi mais uma jogada do Governador,
que sempre gostou de ficar por perto dos
generais (pior que ele, só o Maluf). Quem
sabe amanhã o comandante da região
não é indicado para a Presidência da
República? O Governador já terá um
pretexto para se chegar:

— Lembra-se, general, quando assisti-
mos juntos ao pronunciamento do Fi-
gueiretlo?

A fala do homem, entretanto, foi mais
inócua do que o futebol do Brasil na
Copa. Se demora mais 10 minutos, os
ministros iam adormecer nas cadeiras.
Náo disse nada que as pessoas já não
soubessem. Ficou o tempo todo passando
a bola para a crise mundial. Para dizer a
verdade, em matéria de fala, gostei muito
mais da do Guarnieri no Sol de Verão.

Evandro Teixeira
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:Um mapa de Nova Iorque foi transformado em minivestido de
malha, usado com pelerine (Blu-Blu)

;'---/' .'¦:!'"¦ I .;-' S

lesa Rodrigues

NESTE 

ano de apreensões entre
todos os setores que pretendem
vender algo ao público consumi-
dor, a moda procura caminhos

objetivos,-que garantam o sucesso. Esta foi a
conclusão final dos desfiles realizados na
segunda-feira, no edificio Fórum de Ipane-
ma, outra novidade nesta temporada de
lançamentos.

Os três estilistas que mostraram suas
coleções — Marilia Valls, Marco Rica e Suely
Sampaio — preferiram passar para um plano
bem comercial de estilo, sem deixar de se-
guir as tendências internacionais Se um
francês impõe a moda dos macacões de
gviadores, nossos bravos estilistas adotam a
Unha, mas adaptam ao gosto brasileiro, es-
quecendo das calças e blusòes excessiva-
mente largos e disformes Nossas calças são
cortadas com pences nas costas, para mode-
lar o corpo, riussas mangas nao gastam
tecido demais, o que barateia e traz mais
conforto. Ü preto é a coi forte, mas ha lugar

para o branco (como na coleção de Marco
Rica), muito lugar para o caqui, e até um
pedacinho de moda para cores mais fortes,
usadas em avessos e detalhes como camisas.
A camisa da moda tem pregas horizontais
na frente e golinha alta; pode também ter
úm entalhe em V que aparece ainda em
jaquetas. ^

O couro envelhecido, imitado perfeita-
mente em plásticos ou tecidos emborracha-
dos é outra vedete. Manchado, amarfanha-
do, descascado, faz saias, jaquetas, botinhas,
blusões. Um must do inverno. Mas Marco
Rica criou uma série irresistível de jeans
stone-washed, mais atraente porque contou
com a maneira certa de vestir, superpondo
peças de comprimentos diferentes. A malha,
um trunfo certo no inverno tropical, ganhou
cores fortes em fundos pretos, virou minives-
tido prático e jovem e consagrou-se nos
conjuntos de plush da Blu Blu, com colares
de correntes acobreadas da Bjou Box Suely
Sampaio, da Suka dirigiu todo seu desfile
peia moda masculina. Utilizando lemos, ja-
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conjunto de
calça e
jaqueta.
Note-se a
importância
dos
acessórios:
botinhas,
óculos
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Sedas e rústicos, um dos melhores
quadros da coleção de Francisco Fabi

quetões, gravatinhas com base, Suely mos-
trou roupas fáceis de usar, com toques de
vanguarda (como nos entalhes de couro en-
velhecido de saias justas) sem abandonar
seu tradicional lado bordado: as túnicas de
cetim vermelhas e pretas são lindas e usá-
veis por mulheres de todas as idades.

Enquanto Marco, Marilia e Suely mos-
traram roupas objetivamente anticrise,
Francisco Sabian, que desfilou sua coleção
na sexta-feira, no salão do Hotel Rio-Palace,
preferiu um espetáculo mais alegórico. Uma
das entradas de modelos trouxe as mane-
quins ricamente vestidas, de longos de teci-
dos finos, rendas e bordados, andando entre
três rapazes vestidos de mendigos, suplican-
do olhares (ou dinheiro? ou novas roupas?).
O fundo musical também foi critico, na
maior parte do desfile; quando entraram as
roupas cintilantes, com guirlandas de flores
atravessadas nas blusas, a musica era Café
Soçaite em samba rasgado Mas a coleção
tem babados, chapéus e smokings, além de
alguns rústicos, quase sempre debruados.
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UM LOCAL PARA A MODA
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pouco quente, devido à falta
de ar condicionado central;
um tanto apertado, porque
ainda falta definir melhor qual

o público certo para os desfiles. Mas exis-
tem compensações: um ponto central, em
plena Ipanema e uma vasta garagem com
vagas disponíveis: uma boa passarela e
uma estrutura adequada para a moda.
Entre altos e baixos, a cidade ganhou
mais um espaço para a moda, no edifício
Fórum de Ipanema. E durante um ano
teremos este apoio, que na segunda-feira
chegou a significar o pagamento das ma-
nequins dos três desfiles realizados.

A intençáo da construtora Joáo Fortes
é transformar o Fórum num lugar de
debates, de vanguarda da moda, um pon-
to de reuniáo de profissionais de moda.
As lojas teriam um nível alto de lança-
mento, estariam entre as melhores, e nas
salas dos dez andares as confecções con-

tariam com espaço para suas vendas.
Toda esta proposta é coordenada pela
Factotum, firma de promoçôes-da agèr*
cia de publicidade DPZ. Cláudio Prado,
responsável pela realização de eventos
deste tipo, explicou melhor:

— Em época de crise, é importante
atender às necessidades da comunidade.
Este prédio foi planejado numa época
antes desta etapa, que encontra as gale-
rias de Ipanema em decadência, muitas
lojas fechando.

O Fórum deve atender âs necessida-
des dos profissionais de moda oferece-
mos este espaço para os desfiles, paraconvenções, cursos de manequins Pré-
tendemos inaugurar um bar funcionando
das 17 às 20h, uma espécie de bar prive
que poderia virar um ponto de moda.
quem nao passasse por lá pelo menos
uma vez por semana, estaria demode.
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MESMO 

com a garantia — pro-
clamada pela diretoria da
Sociedade Nacional de Agri-
cultura — de que o leite dis-

tribuído e consumido no Rio não está
contaminado, o comprador do produto (e
de seus derivados) deve precaver-se. Al-
gumas cautelas são indispensáveis — e
não só por motivos médicos, mas até por
motivos de economia.

O leite de saco plástico, por exemplo,
só deve ser adquirido em balcão refrige-
rado. E deve trazer a data e apresentar,
sempre, consistência homogênea. Em hi-
pótese nenhuma o consumidor deve
aceitar leite de tonalidade marrom, aver-
melhada ou azulada. O leite embalado-
em plástico deve ser comprado nas suas
primeiras 24 horas e sua durabilidade em
casa jamais poderá passar de três dias,
conservado na geladeira. Antes do uso,
deve ser submetido a uma rápida fervu-
ra, levando-se ao fogo somente a quanti-
dade a ser consumida. Fervuras prolon-
gadas ou repetidas desnaturam as pro-
teinas.

Mesmo no caso do leite tipo longa
vida, não despeje nunca a sobra do leite
fervido na caixa em que ele estava ante-
riormente. A sobra deve ser guardada em
recipiente separado, na geladeira. No
momento da compra, a caixa do leite
longa vida deve estar integra, perfeita, e
conter na base a data de fabricação e o
tempo de validade estimada (aproxima-
damente três meses). Esse leite pode ser
conservado — fechado — em temperatu-
ra ambiente, de preferência em locais
abertos.

O armário embutido da cozinha, por
ser mais quente do que o ambiente, nâo é
um bom ninho para o leite longa vida.
Aberta a embalagem, o leite deve ser
consumido logo, só podendo ser guarda-
do na geladeira pelo máximo de 48 horas.
Teoricamente, dispensa fervura.

/¦*¦

MANTEIGA
EMBALADA

O tempo entre a fabri-
cação e a compra não de-
ve ultrapassar 45 dias. A
data de fabricação deve
estar picotada ou carim-
bada na embalagem, que
se deve apresentar inte-
gra e refrigerada. Resí-
duos rançosos na mantei-
gueira de vidro ou de piás-
tico pode estragar a man-
teiga nova. Conserve-a
sempre na geladeira em
manteigueira limpa ou
envolvida por papel ümpo
transparente.

A manteiga em lata não
deve ser estocada por
mais de seis meses. Uma
vez aberta, seu conteúdo
deve ser guardado em re-
cipiente seco, de vidro.

IOGURTE
A validade higiênica pa-

ra consumo é de 21 dias.
Não guarde a sobra, pois
ganha sabor ácido. Procu-
re consumir todo o con-
teúdo de uma só vez.

Na compra, a embala-
gem deve estar refrigera-
aa e sem estufamento.
Cuidado com o gosto se-
melhante a remédio ou
manchas de mofo na su-
perficie.

QUEIJO
BRANCO

Verifique sempre a cor
do soro que envolve o

queijo. Não compre queijo
limoso. A validade higiè-
nica para consumo é de
sete dias. Para manter
sua durabilidade, mante-
nha-o umedecido, conser-
vando-o dentro do saco
plástico ou vasilhame fe-
chado de plástico.

REQUEIJÃO
EM COPO

Na compra, verifique a
data da fabricação. A vali-
dade higiênica para con-
sumo não deve ultrapas-
sar 40 dias. Conserve o
vidro sempre tampado na
geladeira. No ato da com-
pra, o produto deve se
apresentar sem bolhas e
de aspecto homogêneo.

LEITE EM PO
O fundo da lata deve

trazer sempre a data da
fabricação. Não deve ser
nunca posterior a um ano.

A geladeira é o lugar
ideal para conservar pro-
dutos desidratados, como
é o caso do leite em pó,
pois ali, provavelmente,
serão mantidos o sabor e
o odor do alimento indus-
trializado. O produto
adulterado (por exemplo
— misturado á água), tem
gosto acre, amargo, nâo
produzindo uma mistura
homogênea.

Flavio Rotman e fellow do American
College of Nutntion e Professor de
Medicina da UFRJ.
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Lanche n° 1
Pte^a de Mozarela
Gelatina de Frutas
Suco de Cenoura com
Tomate

Pizza de Mozarela
Ingredientes: Para a massa: 21/3 de
xícara de farinha de trigo, uma co-
lher (de sopa) de banha, sal, pimen-
ta-do-reino, um tablete de fermento

•para pão (15g), 1/2 xícara mais uma
colher (de sopa) de água morna.

Para o Recheio: 1/2 lata de mo-
lho de tomate ou dois tomates pi-
cados, sal, pimenta-do-relno, 200 g
de mozarela cortada em fatias, 11/2
colher (de sopa) de azeite, 1/2 colher
(de chá) de orégâo.

Modo de Preparar: Numa supefí-
cie plana coloque a farinha, faça
uma cavidade no centro, junte a
banha, o sal, a pimenta e o fermen-
to com a água morna. Trabalhe a

massa até ficar macia. Coloque-a
numa tigela grande, cubra e deixe

. descansar por duas horas. Ponha
numa tábua polvilhada com fari-
nha, achate com o punho. Divida
em dois pedaços e abra cada um
numa forma de pizza untada (15 cm

y

de diâmetro). Espalhe metade'do
molho de tomate em cada forma,
ponha sal, pimenta e cubra com a
mozarela. Coloque o azeite e o oré-
gâo. Leve ao forno quente (200°) até
que o queijo derreta e as bordas
fiquem crocantes. Dá duas porções.
Gelatina de Frutas

Ingedientes: uma xícara de suco
de laranja, um pauzinho de canela,
quatro cravos Inteiros, uma colher
(de sopa) de gelatina em pó, sem
sabor, 3/4 de xícara de suco de
laranja, uma maça média picada,
(mais ou menos uma xícara), 2/3 de
xícara de gomos de laranja.

Modo de Preparar: Misture 3/4
de xícara de suco de laranja, a
canela e os cravos. Leve ao fogo,
tampado, por 15 minutos. Retire a
canela e os cravos. Amoleça a gela-
tina em 1/4 de xícara de suco e junte
à panela. Cozinhe mexendo em fogo
brando até ficar dissolvido. Acres-
cente o suco de laranja. Leve à
geladeira até ficar com a consistèn-
cia de clara de ovo. Junte a maça e
os gomos de laranja. Mexa. Leve
novamente à geladeira até ficar
firme.
Suco de Cenoura
com Tomate
Ingredientes: Uma cenoura bem la-

vada e raspada, um tomate firme,
sem sementes, um pouquinho de
açúcar (se necessário), água e gelo.
Modo de Preparar: Bata tudo junto
no liqüidificador e sirva bem ge-
lado.

Lanche n° 2
Pão Assado 

'com Ovos e
Queijo
Pudim de Baunilha
Suco de Maracujá

Pão Assado com Ovos e
Queijo
Ingredientes: quatro fatias de pào,
manteiga, 100 g de queijo tipo pra-
to, cortado em cublnhos, 1/2 cebola
picada, quatro ovos, uma colher (de
sopa) de farinha de trigo, duas co-
lheres (de sopa) de água, sal, salsi-
nha picada.
Modo de Preparar: Passe manteiga
no pão, dos dois lados. Coloque as
fatias dentro de uma forma refratá-
ria, salpique com o queijo. Misture
os ovos, a farinha, a água, o sal e a
salsa. Jogue a mistura dos ovos por
cima do pão. Leve ao forno modera-
do e asse até dourar.

Pudim de Baunilha
Ingredientes: 1/2 xícara de açúcar,
duas colheres (de sopa) de maisena,
uma pitada de sal, duas xícaras de
leite, um ovo ligeiramente batido,
uma colher (de sopa) de manteiga,
uma colher (de chá) de baunilha.
Modo de Preparar: Numa panela
misture o açúcar, a maisena e o sal.
Junte aos poucos, o leite. Leve ao
fogo médio e cozinhe, mexendo até
ferver. Misture o ovo com um pouco
da mistura quente e retorne à pane-
Ia. Cozinhe até ferver, mexendo
sempre. Retire do fogo. Junte a
manteira, a baunilha e deixe es-
friar. Coloque em taças Individuais
ainda morno.

Lanche n° 3
Hambúrgueres Sorridentes
Torta de Coco com Iogurte e
Mamão
Suco de Laranja

Hambúrgueres
Sorridentes
Ingredientes: Massa: Um tablete de
15g de fermento para pão, 1/2 xícara

de água morna, 1/4 de xícara de
.manteiga ou margarina, duas co-
lheres (de sopa) de açúcar, duas
colheres (de chá) de sal, 3/4 de xíca-
ra de leite escaldado e amornado,
um ovo sem bater, quatro a 4 1/2
xícaras de farinha de trigo, mantei-
ga derretida, 1/4 de xícara de fari-
nha de rosca, duas colheres (de so-
pa) de açúcar mascavo, uma colher
(de chá) de canela, uma colher (de
sopa) de leite, uvas passas ou amen-
doim, gominhos de tomate.

Recheio: 750g de carne moída, duas
colheres (de sopa) de cebola picada,
duas colheres (de sopa) de óleo ou
margarina, 1/3 de xícara de salsa
picadinha, 1/4 de xícara de cenoura
ralada, 1/4 de xícara de ketchup,
três colheres (de sopa) de farinha de
trigo, sal, pimenta.

Modo de Preparar: Numa frigideira
aqueça o óleo Ou a margarina, junte
a carne e a cebola e frite até dourar.
Acrescente a salsa, a cenoura, o
ketchup, a farinha, o sal e a pimen-
ta a gosto. Frite mexendo sem pa-
rar por cinco minutos. Deixe esfriar
ligeiramente. À parte, dissolva o
fermento na água morna. Numa ti-
gela misture a manteiga ou marga-
rina com o açúcar, o sal e o leite

morno. Junte o ovo e o fermento
amolecido, mexendo bem. Acres-
cente a farinha até obter uma mas-
sa consistente. Coloque a massa
numa superfície polvilhada com fa-
rinha de trigo e trabalhe com as
mãos até ficar macia e maleável.
Com o rolo de macarrão abra a
massa numa espessura fina. Corte
em rodelas de 7,5cm e pincele com
manteiga derretida. Coloque duas
colheres (de sopa) de recheio bem
no centro da metade das rodelas e
cubra com as restantes, apertando
bem as bordas para firmar. Ficam
como se fossem pastéis redondos.
Pincele as bordas com leite. Faça
pequenos cortes para os olhos e
para a boca. Misture a farinha de
rosca com o açúcar mascavo, a ca-
nela e o leite e com essa mistura
raça o cabelo. Pode usar também
flocos de cereal esmigalhados. Os
olhos podem ser de uvas passas ou
amendoins e a boca um, gominho
de tomate. Arrume esses "pasteizi-

nhos" num tabuleiro, sem untar, e
deixe descansar em local seco, até
dobrar de volume (mais ou menos
45 minutos). Leve ao forno em tem-
peratura quente (200°i e asse por 12
ou 15 minutos. Sirva quente. Dá de
12 a 16 hambúrgueres.

UVA PRETA E CHUCHU, SABOROSOS E BARATOS
Maria Eduardo
Alves de Souza

E 

tempo de uva. Não
da rosada, que deu
muito em dezembro
e janeiro, mas da

itália e principalmente da
preta, a mais barata de to-
das (há também, embora em
pouca quantidade, os tipos
rubi e moscatel), encontrada
esta semana a Cr$ 95 o quilo
(Disco e Boulevard) e Cr$

200 (Hortomercado Ceasa,
Humaitá).

Cerca de 10 mil quilos de
uva preta (vinda a maior
parte de Caçador, Santa Ca-
tarina) estão sendo consu-
midos no momento, segun-
do pesquisa feita em oito
estabelecimentos varejistas.
A grande procura da fruta
dá-se na zona Norte, não
sendo ainda ela bem aceita
na zona Sul por falta de di-
vulgação.

C. Santos Comércio de Fru-
tas, no Hortomercado Hu-
maitá — as pessoas chegam
aqui, olham a uva preta e a
desprezam. Não sabem o
que estão perdendo, pois
trata-se de uma fruta sabo-
rosíssima, ultradoce.

Complementando-o,
Concetta Scofano, da firma
Dante Scofano, no mesmo
hortomercado, informa que"a uva preta é excelente no
preparo de geléias."

A uva mais vendida é a
itália (cerca de 15 mil quilos
em oito lojas), sendo encon-

trada o ano inteiro, já que,
de novembro a dezembro,
há produção paranaense e,
de janeiro a fevereiro, a pau-
lista. Estava esta semana
entre Cr$ 265 (Sendas Cen-
tro) e Cr$ 520 Carrefour.

Outras produções da itá-
lia sâo a pernambucana,"uma senhora uva itália,
madurinha, bem seleciona-

da", conforme Joel (a. safra
começa em julho e vai até
setembro), e a mineira (de
outubro a novembro).

Além da uva preta, um
produto também bastante
em conta é o chuchu (aliás
um dos poucos legumes ba-
ratos no momento), encon-
trado a Cr$ 35 (Disco e Bou-
levard) e Cr$ 70 (Superbox).
A variação de preço depen-
de muito do tamanho e da
qualidade do produto, o
que, aliás, vale para qual-
Suer 

outro legume ou fruta.
•ela são consumidos em 10

lojas cerca de 70 mil quilos
por semana.

Segundo Ovanir Renes-
to, chefe da divisão técnica
da Ceasa, o chuchu é um
produto cujo preço 

"varia
muito em função das condi-
ções climáticas". Dá-se me-
Ihor em regiões de clima
temperado (Petrópolis, Te-
resópolis são zonas de gran-
de produção) e, conforme
muitos compradores, o me-
lhor é o pequeno, mais
macio.

Tanto ele quanto a uva
sâo produtos duráveis, o que
significa que podem ser dei-
xados na geladeira, depois
de comprados, durante um
período de uma semana,
aproximadamente.
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VEJA COMO TRANSFORMÁ-LOS EM DELICIAS
Bolo de Chuchu
Ingredientes: cinco chuchus, uma
colher (sopai de leite, uma colher
(sopa) de Maizena. uma colher (so-
pa) de manteiga, quatro ovos (bati-

dos para pão-de-lói, uma pitada de
pimenta-do-reino, quatro colheres

. (sopa) de queijo ralado, uma colher
(chá) de sal.

' Modo de Preparar: Misture os in-
gredientes depois de ter preparado
a massa de chuchu (depois de cozi-
nhar os chuchus em água. apertar

! num pano para extrair a umidade e
' passar na peneira). Mexa bem. Vire
num pirex untado de manteiga. As-
se em forno brando.

Chuchu Ensopado com
camarões
Ingredientes: meio quilo de cama-
râo, azeite de oliva
.Modo du Preparar: Faça um refoga-
do de camarões com azeite de oliva.
Deite nele o chuchu picado e deixe
cozinhar com o bafo em caçarola
tampada. Sirva com arroz.

Chuchu Refogado
Ingredientes: três chuchus, uma pi-
tada de sal, duas colheres de sopa
de gordura, três dentes de alho.
cebola picadinha, salsa e cebolinha
verde picadas, uma pitada de pi-
menta
Modo de Preparar: Pegue dois ou
três chuchus e descasque-os em
água fria (pode também untar as

mãos com um pouco de gordura,
para nâo pegar a goma); corte os
chuchus ao comprido em fatias, ti-
rando o miolo. Pique as fatias em
pequeninos pedaços, lave e ponha a
escorrer. Refogue numa panela
com gordura, sal com alho, cebola
picadinha. Tampe a panela e retire
para fogo brando para que o chu-
chu cozinhe com o bafo. Quando
estiver cozido ponha cebolinha ver-
de e salsa picadas bem fino, e pi-
menta. se gostar. Deixe mais um
pouco no fogo para dar tempo de
tomar o gosto dos cheiros verdes.

Bombom de Uva Itália
Ingredientes: Uma lata de leite
condensado, uma colher de sopa de
manteiga, um cacho de uva itália

(recheio) e 200g de chocolate em
tablete ralado.
Modo de Preparar: Misture o leite
condensado com a manteiga em
fogo baixo, mexendo até soltar da
panela. Passe para um prato unta-
do com margarina e deixe esfriar.
Abra pequenas porções cia massa
na palma da mào, coloque uma uva
e feche bem. Para a cobertura: Co-
loque uma tigela em banho-maria e
leve ao fogo. Quando estiver ferven-
do, apague o fogo e acrescente o
chocolate dentro da tigela, tampan-
do-a durante três minutos. Retire a
tigela do banho-maria e mexa o
chocolate com uma espátula. Passe
metade para outra tigela e mexa
devagar até esfriar. Da 30 a 35 bom-
bons.

Suco de Uva Preta
Ingredientes: Dois quilos de uva
preta despencada e água até cobri-
Ias.
Modo de Preparar: Leve as uvas
com a água ao fogo alto até levan-
tar bastante fervura. Apague o fogo
e deixe esfriar. Bata rapidamente
no liqüidificador, passe na peneira
e guarde em vidros na geladeira.

Geléia de Uva Preta
Ingredientes: Dois quilos de uva
despencada e água iate cobri-las».
Modo de preparar: Leve ao fogo até
cozinhar bem. Bata no liquidifica-
dor e coe na peneira. Meca o líqui-
do. ou para cada quatro xícaras de
cha de água, duas de chá de açúcar.
Leve ao fogo baixo ate dar ponto de

geléia imole o suficiente para pas-
sar no pão» e se gostar acrescente
um cravo-da-india.

Bolo de Uva Preta
Ingredientes: Uma xícara (chá) de
margarina, uma xícara (chá) de lei-
te, uma colher (sopa) rasa de fer-
mento, duas xícaras (chá) de
açúcar, três xícaras (chá) de farinha
de trigo, quatro ovos e baunilha.
Modo de Preparar: Bata o bolo com
todos os ingredientes. Unte um ta-
buleiro redondo sem furo. Enxugue
duas xícaras de uva preta no pano,
passando-as em açúcar e canela.
Ponha as uvas no fundo do tabulei-
ro e despeje a massa em cima Aten-
ção: náo lave as uvas pois a massa
do bolo pode solar.
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alardes, o papel de
alumínio conquistou a
maioria das
donas-de-casa e hoje é

tão importante numa cozinha
quanto a frigideira, a panela de
pressão ou qualquer outro
utensílio de uso diário. Higiênico
e resistente, fácil de manusear e
muito prático, o papel de
alumínio serve para proteger os
alimentos contra os excessos de
frio ou calor. No congelamento de
bolos e pães tem um papel
importante de proteção, quando
usado bem junto aos alimentos,
antes de colocá-los dentro de
sacos plásticos, sem ar (às vezes,
só a folha de alumínio basta).
Serve também para envolver as
carnes já limpas e separadas em
pequenas porções e que devem
ser congeladas; cobrir tigelas e
travessas que vão à geladeira ou
ao forno, embrulhar sanduíches e
ajudar no preparo de alguns
pratos. As receitas do curso Ma
Cuisine (256-9099 e 236-4911)
ensinam a usar o papel de
alumínio, abreviando o tempo de
cozimento e facilitando o serviço
da dona-de-casa com a limpeza
cias panelas. Um uso não
tradicional, mas muito prático, é
forrar formas e travessas, onde
serão assados peixes, carnes, aves
e bolos, com uma folha grande,
de preferência dobrada para
aumentar a resistência. Ao retirar
o assado do forno, retira-se
também o papel (ao mesmo temo
em que se faz a transferência
para a travessa de servir) e a
forma poderá ser lavada em
minutos. Também muito prático
é forrar o fogão (a parte de cima),
com papel de alumínio e assim
deixar durante todo o dia. Se o
leite derramar, a sopa respingar
ou o café entornar, apenas o
papel ficará sujo. O tampo do
fogão estará preservado. É só
amassar a folha, substituí-la por
outra e pronto. Tudo limpo em
minutos. Se quiser aperfeiçoar
mais ainda, no caso de frituras,
forre também parte da parede
fronteira ao fogão. Tenha sempre
à mão o rolo de papel de
alumínio, montado num suporte,
e uma tesoura (toda cozinha deve
ter uma). Juntos, esses dois
utensílios, facilitarão o trabalho
diário, evitando também
desperdícios com cortes malfeitos

YX | ,
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PARA SERVIR E RRILHAR
Rosbife
- Ingredientes: Um quilo de car-
ne para rosbife (de preferência filé
mignon), um pouco de azeite ou
manteiga, sal, ervas secas: ale-
crim, tomilho e manjericão. Pi-
menta a gosto.

Modo de Preparar: Pincele a
carne, de véspera, com manteiga
ou azeite e polvilhe com as ervas.
Deixe descansar na geladeira. No
dia seguinte salgue e coloque p|-
menta a gosto. Envolva em papel
de alumínio, coloque dentro de
uma assadeira e leve ao forno
quente por 30 minutos. Para cada
quilo de carne, calcule meia hora
de cozimento.
Filé de Peixe

Ingredientes: Filés de peixe o
quanto baste, manteiga, suco e
raspa de um limão, sal, pimenta,
salsa, cebolinha e estragão.

Modo de Preparar: Tome os
filés já limpos e preparados e unte
com manteiga de um lado e do
outro. Tempere com o limão, sal e
pimenta. Salpique as ervas, em-
brulhe em papel de alumínio e
leve ao forno, dentro de uma tra-
vessa, de 10 a 20 minutos.
Cavalas Inteiras

Ingredientes: Cavalas peque-
nas (uma ou duas por pessoa),
mostarda, sal, pimenta.

Modo de Preparar: Limpe o pei-
xe (pode conservar a cabeça se
quiser), passe mostarda de um
lado e do outro. Tempere com sal
e pimenta, embrulhe em papel de
alumínio e leve ao forno, dentro
de um tabuleiro, por 20 minutos.

Frango Com
Alecrim

Ingredientes: Um frango de ta-
manho médio, um ramo de ale-
crim, sal, pimenta.

Modo de Preparar: Limpe o
frango, lave, enxugue e tempere
com sal e pimenta. Coloque den-
tro um ramo de alecrim. Embru-
lhe primeiro em papel vegetal li-
geiramente untado com mantei-
ga e depois em papel de alumínio.
Coloque dentro de uma travessa
e leve ao forno quente por aproxi-
madamente uma hora e 30 mi-
nutos.
Franao Recheado

Ingredientes: — Um frango pe-
queno, 150g de presunto moído,
um raminho de estragão, lOOg de
cogumelos cortados em fatias,
uma fatia de pão de forma molha-
do no leite e espremido, um ovo
batido, sal e pimenta (os ingre-
dientes do recheio podem ser do-
brados, se o frango for maior).

Modo de Preparar. — Limpe
bem o frango, lave e enXugue.
Misture todos os ingredientes do
recheio e coloque dentro do fran-
go. Costure e regue com manteiga

derretida. Tempere com sal e pi-
menta. Embrulhe em papel de
alumínio, coloque dentro de uma
travessa e asse em forno bem
quente por 45 minutos (ou uma
hora). Retire o papel apenas na
hora de servir.

Enroladinhos de
Frango

Ingredientes — Dez metades de
peito de frango, duas claras, duas
colheres (de sopa) de creme de
leite fresco (se náo tiver, pode
usar o de lata), sal, pimenta em
pó, branca, alho a gosto, mantei-
ga, um ramo de tomilho fresco,
uma folha de louro e um cubo de
caldo de galinha.

Modo de Preparar: Limpe bem
os peitos de frangos, separe em
dois cada um (um peito são duas
metades). Passe duas metades de
peito no liqüidificador juntamen-
te com o sal, a pimenta, as claras
e o creme de leite. Leve ao conge-
lador para ficar durinho. Abra ca-
da metade de peito como se fosse
um sanduíche, sem separar total-
mente. Tempere com sal e um
pouquinho de pimenta. Recheie
com uma pequena porção dessa
mousse gelada. Embrulhe • cada
metade recheada (fica parecendo
um pastel) em papel de alumínio,
fechando bem como se fosse uma
bala, as pontas torcidas. Coloque
no fogo uma panela com água,
tomilho, louro e o caldo dissolvi-
do. Coloque dentro os enbrulhi-
nhos de carne, tampe a panela e
deixe cozinhar por 20 minutos,
Deixe esfriar na própria água. Na
hora de servir, se necessário, es-
quente novamente a água (pode
ser servido frio), desembrulhe,
corte em rodelas'e regue com um
molho feito com a manteiga e o
alho socado (nas quantidades de-
sejadas). Esse prato pode ser
acompanhado também com purê
de cenouras ou espinafres.

Quiche Natural
de Espinafre^

centro) e asse em forno quente
(220°) durante dez minutos. Reti-
re do forno. Retire o papel e os
feijões. Reserve.

Ingredientes para o Recheio:
750 g de espinafres, 50 g de man-
teiga, dois ovos, 225 g de ricota,
duas colheres (de sopa) de creme
de leite, uma pitada de noz mos-
cada, 50 g de queijo parmesão
ralado, sal, pimenta.

Modo de Preparar: Cozinhe os
espinafres com a manteiga, em
fogo baixo, panela tampada, por
aproximadamente 10 minutos.
Retire a tampa, aumente o fogo e
deixe a água evaporar. À parte
bata os dois ovos com a ricota e o
creme de leite. Misture os espina-
fres (pode bater com a faca se
quiser), a noz moscada, o parme-
são e a mistura de ricota. Tempe-
re com sal e pimenta, se gostar.
Recheie a torta e leve ao forno
polvilhada com mais queijo par-
mesão, por aproximadamente 20
minutos ou até ficar bem dou-
rada.
Pão Integral
Para Congelar_

Nessa receita o papel de alumínio
tem outra funçáo. Observe.

Ingredientes: Massa Brisé:
meio quilo de farinha de trigo
integral, 200 g de óleo de milho,
um ovo, 1/2 copo de água, uma
colher (de chá) de sal.

Modo de Preparar a massa:
Misture a farinha com o óleo. A
parte, bata ligeiramente o ovo
com a água e o sal. Despeje por
cima da farinha com o óleo e
mexa rapidamente com a colher
de pau. Guarde na geladeira até o
dia seguinte. Forre uma forma de
torta com essa massa, espete to-
da a superfície com as pontas de
um garfo, cubra com um pedaço
de papel de alumínio. Encha a
cavidade com feijões (para fazer
peso e a massa nâo crescer no

Ingredientes: Dois tabletes de
fermento para pão (15 g cada um),
uma gema de ovo, uma colher (de
sopa) de óleo, uma colher (de so-
pa) de açúcar mascavo, uma co-
lher rasa (de sopa) de sal, mais ou
menos três xícaras de água mor-
na, mais ou menos 700 g de fari-
nha de trigo (meio a meio de
farinha branca e farinha integral).

Modo de Preparar: Desmanche
o fermento em uma xícara de
água morna. Junte o açúcar e o
óleo e deixe descansar dez minu-
tos. Coloque a farinha numa me-
sa de mármore ou de madeira e
abra um buraco no meio. Coloque
a gema e uma porção da mistura
de água com fermento. Vá amas-
sando com as mãos e colocando a
água com fermento e depois a
água morna, até a massa ficar
bem lisa, soltando das mãos. Tra-
balhe bem a massa, sovando de
vez em quando. Deixe a massa
descansar tampada com um pano
ligeiramente úmido, em local se-
co e abafado. Coloque uma pe-
quena porção de massa dentro de
um copo cheio de água. Quando
essa bolinha de massa subir, arru-
me a massa dentro de fôrmas
próprias para pão. Deixe crescer
mais um pouco e leve ao forno
quente para assar, por aproxima-
damente 30 minutos. Quando o
pão estiver pronto, deixe esfriar,
embrulhe em papel de alumínio e
leve ao congelador. Dura mais ou
menos um mès congelado. Para
descongelar, basta tirar com duas
horas de antecedência, retirar o
papel e esperar que volte à tem-
peratura ambiente.
Pate de Fígado
de Galinha

Ingredientes: 350 g de fígado de
galinha, três ovos cozidos, cebola
crua à vontade, um cálice de co-
nhaque, sal, pimenta e óleo.

Modo de Preparar: Frite a
quantidade desejada de cebola
em óleo, sem deixar dourar. Junte
o fígado, aumente bem o fogo e
deixe dourar. Cozinhe rápida-
mente para não deixar amargar.
Coloque todos os ingredientes

dentro do liqüidificador e bata
bem. Se gostar, pode acrescentar
cebola crua picadinha e picles, ou;
outros temperos. Forre uma fôr-
ma retangular funda com papel;
de alumínio, despeje a massa e;
leve ao congelador. Quando en-;
durecer, retire da fôrma, embale
melhor com o papel de alumínio,:
vedando bem, e coloque dentro;
de um saco plástico, sem ar. Para;
descongelar, basta retirar do con-;
gelador de véspera, passando pa-;
ra a geladeira. |
Batatas Assadas \

Ingredientes: Batatas grandes,;
sal, manteiga. ;

Modo de Preparar: Escolha ba-
tatas bem bonitas, lave com uma
escovinha e enxugue. Embrulhe;
uma a uma em papel de alumínio',
e leve ao forno para assar. Leva;
aproximadamente uma hora. Na;
hora de servir, tempere com man-;
teiga e sal, ou faça molhos à base;
de ervinhas e creme de leite. São;
ótimas para acompanhar as-;
sados.
Maçãs Recheadas

Ingredientes: Maçãs ácidas ou;
vermelhas, de bom tamanho e;
bem bonitas, passas amolecidas;
no licor ou no conhaque, nozes ou;
qualquer outra fruta seca, mel,;
ricota misturada com açúcar;
mascavo e canela, geléia de sabo-:
res variados.

Modo de Preparar: A forma
. mais simples é colocar açúcar

misturado com canela dentro de
um buraco previamente feito ao
se retirarem as sementes e o cabo,'
sem perfurar a maçã. Essa receita;
pode ser feita a qualquer momen-;
to. Depois de recheada, embru-;
lha-se a maçã em papel de alumi-'
nio e leva-se ao forno por aproxi-'
madamente 20 minutos (sempre:
sustentada por uma travessa).:
Querendo sofisticar ou mudar o'
paladar, experimente várias mis-,
turas, como queijo com mel, mel'
com passas, açúcar com ricota,;
passas com frutas secas picadas;
(nozes, avelãs, ameixas e damas-;
cos) e mel ou outras quaisquer,;
tiradas de sua própria cabeça.;
Embrulhe em papel de alumínio,;
coloque dentro de um tabuleiro e;
asse por 20 minutos. Leve à mesa;
ainda no papel, para nào perder o;
calor.

Uma Receita de Troigros

Papillote de
Trois Fruits

Ingredientes: Cinco maçãs, um
abacaxi, cinco bananas, calda ra-
Ia de açücar, suco de maracujá..

Modo de Preparar: Corte peda-
ços grandes de papel de alumínio.
Reparta por eles, em partes
iguais, as três frutas descascadas
e cortadas em pedaços grandes.
Regue com a calda e o suco. Fe-
che o papel como se fosse uma
trouxinha. Torça para ficar bem
vedado. Leve ao forno e deixe
assar até o papel estufar.fl ter uma). Juntos, esses dois J^

utensílios, facilitarão o trabalho Y , # Mndn do 
-PreDarar: 

Frile M

fB desperdícios com cortes malfeitos. ^ViVl i\ ,' '' em óleo, sem deixar dourar. Junte M
:*M ,'"'¦ Y^ \rJ , o fígado, aumente bem o fogo M
;•;« "~*~--Y Y yi' /¦' ~^*r- deixe dourar. Cozinhe rápida- M':'•¦ J> ,—^*^r'- mente para não deixar amargar. m
||fl -<^w/i\ **^w Coloque todos os ingredientes fí
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Beterraba
Cenoura
Pimentão
Repolho
Vagem manteiga

BACALHAU,
QUEIJO DANA E
ARROZ, AS
MELHORES OFERTAS
CERVEJA 

Skol em
lata, massas Napó-
les, pernil, queijo
prato lanchão, pai-

mito Fiesta, Sucrilhos Kei-
logg's e outros produtos nas
ofertas desta semana. A
Sendas dispõe, como melhor
oferta, do apresuntado, por
Cr$ 530, o quilo, até terça. O
Freeway oferece bacalhau
da Noruega, por Cr$ 2 mil
840,.e' quilo, também até ter-
ça. Até quarta poderão ser
adqiiiridos entre vários pro-

dutos no Carrefour, Disco e
Boulevard, queijo lanche
Dana, a Cr$ 1 mil 344, o quilo
(Carrefour), pernil, a Cr$ 590
(Disco) e vodca Vladiscov, a
Cr$ 684 (Boulevard). Nas Ca-
sas da Banha, a promoção
mais significativa é o requei-
jão Poços de Caldas, por Cr$
265 até o dia 12. E na Cobal
(Cestão da Economia, da re-
de Somar), o arroz longo Co-
bal, agulhinha (cinco qui-
los), por Cr$ 1 mil 50, de
amanhã até .o dia 17.

SENDAS

Sidra.Lider..:.
Biscoito Britania 500 g 
Bucho bovino Kg
AsadefrangoKg
Pêssego Golden (Metades) 45 
Queijo prato lanchão Kg
Iogurte Petit Pauli 90g Cr$73,00 CrS 99,00
ApresuntadoKg CrS 530,00 CrS 650.00

OFERTA PREÇO NORMAL
CrS 185,00 CrS 201,00
Cr$ 159.00 Cr$213.00
CrS 140,00 CrS 210,00

. CrS 230,00 CrS 280,00
. CrS 299,00 CrS 369,00
. CrS 920,00 CrS 990,00

FREEWAY
OFERTA PREÇO NORMAL

Sardrhha Castelo de Alvear135g  CrS 98,00 Cr$125,00
Alho Kg CrS 1400,00 .' CrS 1800.00
Palmito Fiesta vidro CrS 280,00 .¦ CrS 350,00
Extr tomate Elefante360g Cr$249.50 CrS285.00
SucodcuvaSuperbon CrS 228,00....), CrS 283,00
Oleodesoja CrS 187,00 Cr$218,00
Bacalhau da Noruega CrS 2840,00 Cr$3500,00
CocaCola media ' Cr$ 29,00 CrS 36.00

Eni Agrião

Baixa
Chuchu
Tomate
Laranja-pêra
Limão Tahiti

CARREFOUR
OFERTA

PastéizinhosNápolesc^ôunid.:..; CrS 230.00..
Pizza Nápoles simples CrS 160.00.
Filé de pescada Forpex5(JCg CrS 506.00..
Queijo lanche Dana '. CrS 1344.00 .
Massa para pastel Nápoles 200 g...'  CrS 81,00.
Mini pizza d 10unid....' Cr$210,00..
Filé de castanha Forpex 500 CrS 458.00 .
SucoTanjal 1 litro Cr$803.00..

PREÇO NORMAL
CrS 267,00

. ...' CrS 185,00
 CrS 540,00

CrS 1560.00
CrS 91,00

..; CrS224,00
CrS 530.00
 Cr$867,00

DISCO

Arroz Rizzo - kg
Charque ponta de agulha - kg.
Pernil-kg
Iogurte Chambourcy - polpa..,..
Goiabada Cica-200 
Salsicha Friza tipo Viena-180 g.
Milho Verde Mello
Curau São Braz

OFERTA
. Cr$ 190.00..

CrS 460.00
. CrS 590,00 .
...CrS 69.00
...CrS 88.00.
...CrS 94.00..
...CrS 95.00..
...CrS 43.00..

PREÇO NORMAL
CrS 250,00
CrS 530,00
CrS 670,00

CrS 74.00
CrS 96,00
 CrS 107.00

CrS 115,00
 CrS 58,00

BOULEVARD
OFERTA

Paio —Kg  CrS840,00..
Requeijão Mimo—copo CrS 243,00.
Queijo de Minas Cristalino—Kg CrS 750,00
Leite Condensado Moça Cr$211.00.
Vodca Vladiscov  Cr$684,00..
Cerveja Skol —lata Cr$109,00.
Sucrilhos Kellogg's — 300 Cr$217,00.
Ovomaltine Chocolate — 200g CrS 265,00 .

PREÇO NORMAL
Cr$920,00
CrS 258.00

CrS 788.00
CrS 228.00
Cr$802.00
CrS 118,00
 CrS 243.00

Cr$308.00

CASA DA BANHA
OFERTA PREÇO NORMAL

Requeijão Poços de Caldas — 255 Cr$265.00 Cr$315,00
Manteiga Pauli — 200g  Cr$260.00 CrS295,00
MaioneseHellmann's — 500g Cr$392.00  Cr$430,00
Goiabada Colombo —lata —500g CrS 198,00 Cr$210.00
Vinagre Neval —500 ml CrS 85.00 CrS 95.00
Extrato de Tomate Colombo—190 CrS 98.00 CrS 115,00
Queijo parmesão ralado Mimo—100 Cr$290,O0 Cr$320,00
Mortadela Perdigão—kg CrS 370,00 CrS 395.00

COBAL

OFERTA PREÇO NORMAL
Arroz Longo Cobal-agulhinha —5 kg CrS 1050.00 CrS 1250.00
Extratode Tomate Somar —370g  CrS 181.00  CrS 190,00
SucodeCaiuMaguary — 500 ml CrS 159,00 CrS 168,00
Sal Refinado Netuno — kg CrS 36,00 CrS 38,00
Aveia Quacker flocos finos-pac —200 CrS 119,00 CrS 135,00

APRENDA FAZENDO
CURSOS DE CULINÁRIA

SE 

você oferece todo o
dia a mesma coisa, não
se espante, se as crian-
ças se recusam a comer.

Tudo cansa. Já pensou se você
fosse obrigada a, entra-dia-sai-
dia, comer um sanduíche de
queijo no lanche? Por mais que
gostasse de pão e queijo, fatal-
mente acabaria por odiar náo só
aquele lanche como qualquer ou-
tro que pudesse vir a substitui-lo
dentro do mesmo esquema. Que-
bre a rotina e prepare comidi-
nhas e sucos diferentes para as
crianças, como esses sugeridos
pela Cozinha Experimental de
Cláudia. Criança também tem
paladar, sabia? E dos mais exi-
gentes.

Curso de Verão — O curso de
culinária Ma Cuisine, Rua Figueire-
do Magalhães, 226, sala 301, tel.:
236-4911. está promovendo quatro
cursos. No curso de verão, o forte
são os pratos leves próprios para o
calor. As aulas serão dadas nos dias
8. 15, 22 e 29 março, das 10 às 12
horas, por Patrick Weisgerber, do
Hotel Meridien, que ensinará como
fazer saladas, sopas geladas, sorve-
tes, patès, musse gelada à base de
ricota, tortas salgadas também
com ricota, pão de queijo e outros
pratos leves e práticos de preparar.

Trivial Francês — Esse curso
(também da Ma Cuisine) será dado
sempre às quintas-feiras, das 15 às
17 horas. Consta de oito aulas, só
para principiantes, e custa CrS 22
mil. Para quem fizer os dois cursos
(esse e o de verão) a Ma Cuisine
oferece como brinde um curso de
congelamento, aberto também pa-
ra os interessados apenas nessa no-
va técnica de preservação de ali-
mentos. Custa CrS 5 mil.

Curso de Culinária Para Crian-
ças — Dado pela Ma Cuisine, o
curso destina-se a crianças de 7 a 12
anos. A primeira aula é dia 9 de
março, quarta-feira, às 18 horas, e
durante uma hora e meia as crian-
ças aprenderão pequenos segredos
culinários, provando no final da au-
Ia tudo o que foi ensinado. Quatro
aulas custam CrS 5 mil.

IMàJÊÈÊè kh

10 mi
Patisserie — Todas as quartas-

feiras, sempre às 15 horas, Philippe
Brye, chefe da seçào de confeitaria
do Hotel Meridien e um dos melho-
res do mundo (indicação de Paul
Bocuse), estará na Ma Cuisine ensi-
nando sua arte em blocos de quatro
aulas iCr$ 8 mil).

Comida Natural — O curso come-
ça dia 14 de março, às 15 horas e
consta de oito aulas (Cr$ 12 mil). Os
interessados deverão procurar
maiores informações na secretaria
do curso de culinária Ma Cuisine
(tel. 236-4911).

Congelamento — As Marias (Tel.
542-3281), um dos melhores cursos
de congelados da cidade já está
com as inscrições abertas e vários
horários, inclusive à noite, o que
facilita bastante para as donas-de-
casa que trabalham fora. Sào qua-
tro horas por Cr$ 6 mil, com direito
a apostilas, prova de alimentos,
projeção de slides, e dicas e receiti-
nhas econômicas.

Congelamento — Para quem mo-
ra na Tijuca, o Deep Freeze (R.
Antônio Basilio, 562, tel; 208-6521)
é a melhor pedida. Além da lojinha
com comidas congeladas (todas
muito boas) a firma oferece um
curso completo sobre congelamen-
to de alimentos, sempre com pratos
rápidos e práticos de fazer. Como
novidade, as alunas poderão levar
para casa, devidamente embalados
e prontos para ir ao congelador, os
pratos feitos em aula.

OS BONS PREÇOS DA SAFRA
Os preços apurados com antecedência sâo os dos
dias abaixo: variam com o mercado e independem
de qualidade, quantidade ou tipo das mercadorias.
As verduras sáo cotadas conforme molhos pequenos e
grandes e as faltas computadas pelos preços mínimos encontrados.
Produtos duráveis se sobrarem podem ter preços de dias anteriores.

DISCO DISCO DISCO C.DA BANHA C.DA BANHA SENDAS SENDAS BOULEVARD FREEWAY* CARREFOUR HORTO CEASA HORTO CEASA SUPERBOX

CENTRO LGO.MACHADO BOTAFOGO MEIER LEBLON CENTRO MEIER VILA ISABEL BARRA BARRA LEBLON HUMAITA TIJUCA

Abóbora JSa. 90,00 90,00 90,00 110,00 145,00 120,00 125,00 90,00 80,00 80,00 135,00 140,00

Batata-Doce — Kg 90,00 90,00 90,00 69,00 95,00 135,00 140,00 90,00 100,00 90,00 105,00 110,00 150,00

Tomate Kg 80,00 80,00 80,00 75,00 75,00 120,00 135,00 80,00 55,00 140,00 115,00 120,00 160,00 Élil
Jiló — Kg 180,00 180,00 180,00 240,00 135,00 200,00 210,00 180,00 175,00 120,00 170,00 165,00 190,00

Quiabo — Kg 160,00 160,00 160,00 240,00 235,00 200,00 160,00 175,00 120,00 165,00 165,00 240,00

Beringela — Kg 75,00 75,00 75,00 88,00 98,00 195,00 75,00 70,00 75,00 90,00 85,00 180,00

Chuchu — Kg 35,00 35,00 35,00 57,00 65,00 48,00 55,00 35,00 37,00 65,00 40,00 35,00 70,00

Pepino — Kg 155,00 155,00 155,00 267,00 290,00 260,00 155,00 174,00 180,00 190,00 165,00 250,00

Bertalha — Molho 45,00 45,00 45,00 35,00 45,00 45,00 45,00 45,00 25,00 30,00 100,00 100,00 40,00

Agrião — molho 45,00 45,00 20,00 30,00 30,00 30,00 45,00 25,00 30,00 150,00 150,00 100,00

Couve — molho 25,00 25,00 25,00 20,00 30,00 33,00 30,00 25,00 25,00 30,00 30,00 25,00 100,00

Espinafre — molho 45,00 45,00 45,00 35,00 45,00 45,00 45,00 45,00 25,00 30,00 80,00 40,00 90,00

Brócolis — molho 90,00 90,00 90,00 90,00 120,00 130,00 120,00 90,00 200,00 300,00 300,00 120,00

Abacaxi — unidade 135,00 135,00 135,00 170,00 175,00 170,00 135,00 140,00 180,00 130,00 120.00 170,00

Laranja-pêra — dz 90,00 90,00 90,00 85,00 85,00 90,00 90,00 90,00 72,00 76,00 100,00 70,00

Limão Tahiti — dz
Uva Itália

46,00 46,00 46,00 65,00 50,00 56,00 56,00 46,00 46,00 130,00 40,00(5) 30,00(5)

J<3_ 290,00 290,00 290,00 360,00 265,00 275,00 290,00 277,00 520,00 380,00 300,00

Uva preta — Kg 95,00 95,00 95,00 140,00 140,00 120,00 120,00 95,00 180,00 200,00

Abacate — Kg 58,00 58,00 58,00 57,00 57,00 85,00 90,00 58,00 38,00 120,00 105,00 70,00 50,00

Figos — Cx 78,00 78,00 78,00 50,00 50,00 95,00 105,00 78,00 100,00 100,00 130,00 80,00

Mamão pequeno —Unidade 74,00 .74,00 74,00 37,00

Total 1.936,00 1.981,00 1.981,00 2.310,00

37,00 60,00 98,00 74,00 89,00 120,00 120,00 100,00 120,00

2.002,00 1.877,00 2.394,00 1981,00 1.928,00 2.236,00 2.855,00 2.570,00 2.030,00

Pesq. feita nestes dias

Faltas

28/2 28/2 28/2 28/2 01/3 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 25/2 25/2 28/2

1 prod 0 prod 0 prod - 0 prod. — 1 pro — 3 prod 1 prod 0 prod. — 1 prod. -2 prod 0 prod. 0 prod. 6 prod.

\ 
" 

no total de no total de no total de no Total de no total de no total de no total de no total de no total de no total de no total de no total de no total de
'-£; 20,00 13 265,00 355,00 ' 

120,00 95,00 185,00 590,00

d Rua do Riachuelo 194 a 2oTfcemroY Largo do Mad,ado,: 19 (emlr^teljo metíô] e Voluntários dia 
"pátria, 

224 (Botafogo); Casas da Banha, Dias da Cruz, 579 (Méier) e Bartolomeu Mitre, 705 (Leblon); Sendas, Rua Riachuelo

Centío) e Dias daCruz 37lllMéief)?^úlevard Maxwell. 300 (Vila Isabel); Freeway. Av, das Américas, 2000 (Barra); Carrefour. Km 6 da Rio-Santos (Barra); Hortomercado Ceasa, Gilberto Cardoso s/ n° (Leblon) e Voluntários daDisco,
220(Ce  .,...- .-.-.-. ... „««..,
Pátria, 466 (Humaitá); Superbox. Mariz e Barros, 1037. Obs.: Laranja-pêra 5kg — cerca de 30 frutas (Freeway, Carrefour e Superbox).

nossosHòRttóRANJEiROS -.¦^•"W^-{;:. ^000~^.:--. -,¦¦.... ¦'•.^¦; ¦ 'SMÊ
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COZINHEIRO
DO MERIDIEN
ENSINA OS
SEGREDOS DA
CULINÁRIA
FRANCESA

Elizabeth Orsini

PRATOS 

leves, como o L'AiguilIette de Canard
aux Fruits (peito de pato com frutas), sopas
geladas, saladas sem muita gordura e uma
série de receitas que se adaptam muito bem

aos climas quentes seráo o tema do curso de culinária
francesa que ò cozinheiro Patrick Weisgerber, do Hotel
Meridien. dará no Ma Cuisine este mès.

Nascido em Estrasburgo, na Alsácia — "aquela
cidade do sapato" — região com influências tanto ale-
màs quanto francesas, Patrick, 28 anos, pretende adap-
tar as receitas do curso ao nosso clima:

Sâo receitas de uma comida comum, com poucas
calorias, sem muita gordura, ideal para quem está
fazendo regime, como é o caso da Salada Fraicher, que
leva tomate, beterraba, alcachofra, champignon, laran-
ja, vagem, cogumelo com molho Ravigotte, um molho à
base de salsa, cerefólio, cebola, óleo, vinagre, sal e
pimenta.

Cabelos castanhos claros, l,78m, 82 quilos, sem
grandes preocupações com a forma, Patrick conta que
aos 16 anos saiu de casa para morar no Restaurante Vai
Cros. de sua prima, que ficava em Ryiere, no Sul da
França.

Mas a saudade bateu forte e, um ano depois, retorna-
va à casa indo cursar por três anos a Escola de Hotelaria
de Estrasburgo. Mas sua maior alegria foi ter ganho a
medalha de ouro na exposição da Feira Européia de
Estrasburgo. Avental branco, calça de pied-poulc e
tamancos azuis-marinhos de pelica, Patrick prepara
molhos e mexe em panelas, enquanto fala sobre a
cozinha francesa:

Na minha região, a Alsàcia. a comida é pesada, à
base de porco, salsicha, toicinho. Já na Bretanha, o forte
sào os frutos do mar e o carneiro.

Ele promete que o curso constará de receitas sim-
pies que qualquer dona-de-casa poderá fazer e fala sobre
as ervas, elementos indispensáveis da comida francesa.
As mais usadas sào, segundo ele, o alecrim, salsa,
cebolinha, tomilho, alfavaca e estragão. Mas o carioca —
comenta — gosta mais da alfavaca e do tomilho.

Conta que trabalhou num hotel de quatro estrelas, o
Pont des Bannes, em Sainte Marie de Ia Mer, no Sul da
França, indo depois para a Alemanha e, finalmente,
vindo para o Brasil, onde inicialmente trabalhou no
Restaurante La Tour. No Hotel Meridien já está há três
anos:

Depois que sai do La Tour voltei para a Alemã-
nha mas acabei não agüentando. Minha namorada vivia
me escrevendo e a saudade do Brasil aumentando.

Para Patrick Weisgerber — um dos responsáveis
pela excelente qualidade da comida do Café de La Paix
— a cozinha nào tem segredo:

Se a pessoa gostar do que está fazendo, terá bom
resultado. O resto vem com a prática.

Le Petite Pêche
Ingredientes: 800 gramas de Coquilles St. Jacques

(Vieira), 800 gramas de camarão, 800 gramas de cavaqui-
nha, 800 gramas de badejo, 300 gramas de cenoura, 100
gramas de batata. 200 gramas de abobrinha, 200 gramas
de champignon. um molho de cheiro-verde, uma colher
de sopa de manteiga, um pouco de farinha de trigo, meio
litro de creme de leite.

Modo de Preparar: Coloque o cheiro-verde numa
panela com água fervendo. Deixe cozinhar um pouco
para tomar gosto. Coloque os peixes. Primeiro os que
demoram mais a cozinhar (badejo, cavaquinha e cama-
râoi. Depois as vieiras, de cozimento mais fácil? Tire os
peixes e o cheiro-verde. Deixe reduzir o caldo que ficou.
Eu outro recipiente, misture a manteiga com a farinha
de trigo até que fique uma massa homogênea. Depois,
coloque essa massa numa panela e vá jogando o caldo
(que está separado) aos poucos até dissolvé-la. Deixe
ferver. Apague o fogo e coloque meio litro de creme de
leite. Cozinhe os legumes separadamente e jogue por
cima. Dá para 10 pessoas.

La Vichyssoaise
Ingredientes: 50 gramas de manteiga, 1,2 kg de batata,

600 gramas de alho-poró, uma cebola, três litros de caldo
de galinha, meio litro de leite, 50 gramas de cebolinha,
sal e pimenta.Modo de Preparar: Cozinhe a batata no caldo de
galinha. Quando estiver bem mole, passe na peneira e no
liqüidificador. Frite o alho-poró na manteiga cortado em
tiras bem finas junto com a cebola. Passe no liquidifica-
dor. Misture com as batatas. Acrescente o leite e a noz-
moscada. Tempere com o sal e a pimenta. Sirva gelada
com um montinho de cebolinha picada.

Le Medaülon de Porc
a L'aü doux

Ingredientes: 2,5 kg de filé de porco cortado em
rodelas, três checas de alho, sal, pimenta, duas colheres
de manteiga, um pouquinho de açúcar, farinha de trigo,
um copo de vinho branco.

Modo de Preparar: Corte o filé de porco em rodelas.
Tempere com sal, pimenta. Coloque água para ferver
com o alho durante dois minutos. Tire o alho e desças-
que. Doure-os em manteiga e açúcar. Pegue o filé e passe
na farinha de trigo. Frite. Quando estiver pronto, escorra
a gordura. Jogue um pouco de vinho branco na carne.
Pegue esse caldo e jogue no alho já dourado. Sirva o filé
com esse caldo.

OMOMEM
QUALIDADE
utensílios domésticos
de alumínio:
Panelas, frigideiras, cafeteiras, etc
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segredo de um bom pão está
em se colocar no fermento
um pouquinho de açúcar,
enquanto o sucesso de um

patè está relacionado não só a bons
ingredientes mas a uma moedora de
carne de qualidade. A afirmação é de
Virgínia Munson, primeira mulher acei-
ta no Clube dos Chefs e uma das funda-
cloras — com Antônio Houaiss e Otávio
Marques Lisboa — da Confraria Compa-
nheiros da Boa Mesa, criada em novem-
bro último e que se reúne todas as
segundas-feiras do mès para curtir os
bons pratos.

A terceira reuniào da Confraria — 14
de março, às 13 horas, no Restaurante
Le Relais — reserva uma surpresa: uma
comida oriental com mais de uma dúzia
de pratos a serem preparados por Virgi-
nia. que também já foi chef de cozinha
do Restaurante Le Bec Fin, em Copaca-
bana. quando elaborou quase todo o
menu da casa. Apesar de não ter tido
uma carreira ortodoxa como chef, foi
aceita no Club pela experiência:

Trabalhei como chef de cozinha
para executivos em três grandes firmas
inglesas. Abri uma escola de cozinha e
escrevi artigos sobre comida e vinho
para publicações americanas. .

Ritualista. metódica, respeitada no
mundo culinário, essa americana nasci-
da em Sào Paulo (tem 38 anos de idade e
há 20 mudou de nacionalidade tornan-
do-se cidadã americana) casou-se com
dois vice-Presidentes do City Bank, es-
tudou Nutrição no Hunter College em
Nova Iorque e é também uma especia-
lista na arte de pàes e patès.

O fermento é uma planta pré-
histórica que está sempre num estado
dormente e só acorda com a enzima do
açúcar. Por isso, qualquer receita de
páo tem que ter fermento, açúcar e água
morna. Sem açúcar, nào dá certo.

Pele clara, 1,63 metro, 56 quilos —
sempre lutando contra alguns quilinhos
a mais — Virgínia faz pão há exatamen-
te 12 anos. Diz que os primeiros 50 só
trazem surpresas desagradáveis, en-
quanto os outros 50, surpresas agrada*
veis. Outro segredo do bom pão, expli-
ca, é trabalhar bastante a massa e dei-
xá-la crescer duas vezes na maioria dos
paès: Faço os mesmos gestos que mi-
lhões de mulheres fazem há.dois mil
anos em várias partes do mundo e só
posso dizer que o resultado é gratifícan-
te. É incrível você tirar um páo do forno
e comê-lo quentinho, com manteiga.

Enquanto comenta que nunca mais-
conseguiu voltar definitivamente para o
Brasil — tudo seu está num guarda-
móveis em Nova Iorque, para onde pre-
tende voltar daqui a um ano — critica a
farinha brasileira definindo-a como a
pior do mundo: •

A farinha que se vende para o
consumidor brasileiro é uma mistura de
cinco farinhas que vai desde uma bas-
tante boa até uma de pior qualidade.
chamada Idi Amin, que vem da África.
Qualquer chef europeu que venha mo-
rar no Brasil enlouquece com essa fa-
rinha.

Mas, segundo Virgínia, tudo tem jei-
to na cozinha. A prova é a excelente
qualidade dos páes feitos por ela (você
pode encomendar pelo telefone 285-
4401) que se utiliza das farinhas de trigo,
integral e de centeio:

OUTRO 

segredo para o su-
cesso do pão é colocá-lo
em forno bem quente e,
depois de 10 minutos, di-

minuir um pouco e deixar cozinhar. As
variações do pão ficam por conta do
humor de quem está fazendo, do tempo
e da umidade.

Interrompe a entrevista para mos-
trar o espaçoso apartamento em que
mora no Flamengo e suas duas cozi-
nhas, enquanto vai contando que todas
as manhãs toma meio litro de café com
leite numa caneca inglesa com mais de
10 anos, que faz análise freudiana há
seis, que odeia sol (náo toma sol há 20
anos), criança e barulho, e estremece ao
contar que quando começou a fazer
Cooper engordou oito quilos em menos
de nove meses: "Depois de cada corrida
me dava uma fome louca".

Frutas, nozes e saladas sâo seus pra-
tos prediletos. Maçãs, chega a comer 12
por dia. E os amendoins náo saem de
sua bolsa:

Acho que na outra encarnação fui
parente de esquilo.

Mostra as três saias pretas que está
acabando de fazer — só usa roupas
pretas porque acha mais elegante — e
começa a falar sobre patès, cujo sucesso
está intimamente ligado a bons ingre-
dientes e a uma excelente moedora de
came:

Patès são carnes variadas, tempe-
radas e moídas que você cozinha em um
recipiente pesado (barro ou panela de
ferro esmaltada), deixa esfriar e come à
temperatura ambiente ou gelado. Essa
é a forma que o aldeão de mil anos atrás
encontrava para preservar carnes varia-
das que apodreceriam, já que não ti-
nham geladeira.

Para fazer um bom patè — explica —
é preciso um pouco de álcool para pre-
servar, ervas variadas para dar gosto,
creme de leite para dar consistência e
muito toucinho (gordura) para dar a
característica do patè:

O patè tem que ser cozido várias
horas, geralmente em banho-maria, e
colocado na geladeira pelo menos 12
horas antes de ser usado. (Elizabeth
Orsini)
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PÃES E
PATÊS

Os Pães
Croissant

Ingredientes: 80 gramas de fermento
de padaria, 1/4 de xícara de água morna,
uma colher de sobremesa de açúcar,
uma xícara de farinha de trigo (uma
xícara americana tem um pouco mais
do que a brasileira).

Modo de Preparar: Misture tudo e-
faça uma bola. Deixe crescer em um
lugar morno até dobrar de tamanho.
Quando tiver dobrado acrescente três
xícaras de farinha, 1 1/2 xícara de leite
momo e uma colher de chá de sal.
Misture tudo e amasse bem até a massa
ficar bem acetinada e lisa. Coloque a
massa em uma tigela untada e cubra
até dobrar novamente de volume. Esti-
que a massa e espalhe com os dedos três
bastões de manteiga (divida dois paço-
tes de manteiga na metade em sentido
longitudinal ficando, assim, com quatro
bastões, é use somente três). Dobre a
massa em três. Estique de novo a massa
e dobre de novo em três. Enrole em
papel amanteigado e deixe descansar
na geladeira, preferivelmente por uma
noite. Ao tirar da geladeira estique a
massa e dobre as pontas para dentro.
Estique de novo e dobre para dentro cie
outra vez. Agora está pronta para ser
usada. Leve a gelar uma hora. Agora
está pronta para ser usada. Divida a
massa na metade e desenrole cada uma.
Corte triângulos de 10 centímetros de
base. Enrole começando pela base e
torça em meia lua. Coloque em tabulei-
ro bem untado. Quando estiverem crês-
cidos em tamanho pincele com uma
mistura de gema e leite e leve ao forno
bem quente por cinco minutos. Abaixe
um pouco o forno e asse mais 15 mi-
nutos.

Pão Integral
Ingredientes: 100 gramas de fermento

de padaria, uma colher de sopa de
açúcar, uma xícara de água, morna para
quente, 1/4 de xícara de óleo de soja, 1-4
de xícara de melado, 11/2 colher de sopa
de sal, três xícaras de farinha de trigo
integral, duas xícaras de farinha de tri-
go branca. 1 12 xícara de água.

• Modo de Preparar: Deixe o fer-
mento crescer com água e açúcar. Mis-
ture-as e o sal usando uma tigela bem
grande. Acrescente o melado, o óleo e a
água com fermento. Acrescente o resto
da água e mexa tudo bem com a mão.
Faça uma bola, mais ou menos unifor-
me, e se for necessário coloque mais
farinha ou água. Retire da tigela e tra-
balhe bem com as máos em uma mesa
de mármore. Divida em dois. Coloque
cada metade em uma fôrma bem unta-
da de pão. Cubra com um pano e deixe
crescer mais ou menos uma hora. Retire
da fôrma. Bata bem com as mãos para
reduzir de tamanho e retorne á fôrma.
Cubra e deixe crescer de novo. Aqueça o
forno bem quente. Coloque as fôrmas
devagar e deixe assar 10 minutos. Abai-
xe levemente o forno e deixe assar mais
ou menos uma hora. Retire da fôrma e
deixe esfriar.

Pão Branco Simples
Ingredientes: 80 gramas de fermento

de padaria, duas xícaras de leite morno,
uma colher de sopa de açúcar, 1/4 de
xícara de manteiga derretida, uma co-
lher de sopa de sal, cinco ou seis xícaras
de farinha branca, uma clara de ovo
(opcional).

Modo de Preparar: Misture o fermen-
to e metade do leite e açúcar e deixe o
fermento borbulhar. Misture três xica-

ras de farinha com o resto do leite e o
sal. Misture bem cbm as mãos. Acres-
cente a mistura de fermento e vá adicio-
nando mais farinha. Misture e trabalhe
bem a massa. Retire tudo da tigela e
coloque sobre um mármore. Trabalhe a
massa até ficar bem macia. Coloque a
massa em uma tigela bem untada c
cubra. Deixe crescer de tamanho 10 que
leva mais ou menos duas horas). Retire
da ligela, bala bem com as mãos e
divida em dois. Coloque cada parte em .
uma forma bem untada com óleo e
deixe crescer de volume de novo. Acen-
da o forno bem quente e quando os pàes
tiverem crescido de volume coloque-os
dentro e asse 10 minutos. Abaixe o forno
um pouquinho para assar o resto, o que
levará mais ou menos uma hora. Retire
da forma e deixe esfriar.

Pão de Banana com Nozes
Ingredientes: um pacote de mantei-

ga. 12 xícara de açúcar. 1/2 xícara cie
mel, três ovos. duas xícaras de bananas
amassadas, duas xícaras de farinha,
uma colher de sobremesa de fermento
em pó, 1/2 colher de chá de soda, 1 2
colher de chá de sal. 1 2 xícara de nozes
(serve qualquer tipu de noz como amên-
doas ou até mesmo amendoim).

Modo de Preparar: Faça um creme
bem batido da manteiga. Adicione o.
açúcar e o mel. Bata bem. Adicione os
ovos, um de cada vez, e as bananas
amassadas. Misture bem a farinha, o
fermento, a soda e o sal. Adicione isto a
mistura de bananas. Bata bem. Adicio-
ne por fim as nozes. Unte uma forma cie
pão alongada. Encha com a massa e
leve a assar em forno médio por mais ou
menos uma hora. Para testar enfie um
palito para ver se sai sequinho.

Os Patês
Paté de lapin en croute
• Ingredientes: um coelho, 400 gramas
de came de vitela, 400 gramas de carne
de porco, 300 gramas de toucinho, duas
colheres de sopa de azeite, 1/4 de xícara
de salsicha, 1/4 de xícara de cebolinha,
1/2 de xícara de cenouras em rodelinhas,
um dente de alho picado, 1/2 xícara de
vinho branco, duas colheres de sopa de
conhaque, um ovo inteiro, duas colheres
de sopa de creme fresco, um punhado de
pistache, uma colher de chá de tomilha,
uma colher de chá de sálvia, uma colher
de sopa de farinha de trigo, uma folha
de louro, sal e pimenta, massa de "paté
en croute".

• Modo de Preparar: Divida as car-
nes de porco e vitela e separe em duas
partes. Corte uma parte em tiras finas.
Moa o resto. Retire as carnes das coxas
e pernas de coelho e junte as tiras das
carnes em uma tijela. Faça uma marina-
da com o azeite, a cebola, cenouras,
salsinha, alho e metade da quantidade' de vinho. Deixe de lado. Desosse o resto
do coelho, moa sua carne junto com as
carnes de porco e vitela e uma boa parte
de toucinho. Adicione a esta mistura o
resto do vinho, conhaque, creme, ovo
ligeiramente batido, os temperos, sal e
pimenta. Polvilhe com a farinha. Colo-
que no fundo da fôrma, em sentido
longitudinal, uma tira dupla de papel de
alumínio, deixando as pontas para- fora
para facilitar a retirada do patè depois
de pronto. Unte toda a fôrma com man-
teiga e polvilhe com farinha de trigo.
Desenrole a massa e nela delineie o
fundo e lados da fôrma. Corte com uma
faca e forre a fôrma deixando uma parte
para servir para cobrir o patè. Recheie a
fôrma com uma parte da came moida,
coloque as tiras de carne por cima e
salpique com pistacchio. Cubra com o
resto da carne moida. Coloque tiras
finas de toucinho por cima e por fim
uma folha de louro. Cubra com o resto
da massa. Enfeite com pedacinhos de
massa em forma de folhas. Faça um
buraco no centro para escapar o vapor.
Pincele toda a massa com um ovo intei-
ro misturado com uma colher de chá de

leite. Leve ao forno para assar (forno
pré-aquecido médio, sendo uma hora
para cada quilo de peso. No caso, duas
horas). Observe se a massa está ficando
escura rápido e, caso esteja, coloque
uma folha de papel alumínio solta por
cima. Retire do forno, deixe esfriar meia
hora e, com a ajuda de um funil, derra-
me consome gelatinoso pelo orifício. Es-
ta gelatina servirá para completar as
lacunas de espaço que houver dentro da
massa de forma a impedir que ela se
desfaça facilmente. Leve à geladeira por
umas doze horas.

Massa para o Patè em Croute de
Lapin

Ingredientes — Quatro xícaras de fa-
rinha peneirada, uma colher de chá de
sal, um pacote de manteiga, 100 gramas
de banha, 1/2 xícara de água.

Modo de Preparar: Misture a farinha,
sal, banha e manteiga. Trabalhe bem
até ficar bem esfarelado e, aos poucos,
adicione um pouquinho de água para ir
juntando à massa e torná-la manejável
e, aos poucos, fazer uma bola grande.
Deixe esfriar até a hora de usar (na
geladeira). Deve ser aberta aos poucos,
ou seja: abre-se o pedaço que vai ao
fundo da fôrma, depois os lados e por
último a parte de cima. Ao encher a
fôrma com ò patè de lapin cobre-se com
o último pedaço de massa. Pincele com
uma gema e um pouco de leite. Faça um
buraco no alto para escapar o vapor e
assim evitar que a massa se quebre.
Proceda como diz o resto da receita.
Patè de Campagne

. • Ingredientes: um quilo de toucinho
inteiro, 1/2 quilo de carne de porco ma-
gra, 1/2 quilo de fígado de galinha, qua-
tro colheres de sopa de salsinha. ceboli-
nha, cebola roxa. dois dentes de alho,
100 gramas de creme fresco, um ovo
ligeiramente batido, três colhres de so-
pa de farinha de trigo, duas colheres de
chá de suco de limáo, uma colher de cha
de tomilho, uma colher de chã de man-
jerona, uma colher de chá de gengibre e
noz-moscada, sal, pimenta, duas folhas
de louro, dois dedos de conhaque.
• Modo de Preparar: Corte o toucinho
em tiras e cubra o fundo e os lados da

/

terrina com elas. Separe umas tiras pa-
ra cobrir a mistura depois. Moa separa-
damente o toucinho, o porco e o fígado.
Misture batendo bem, com uma colher
de pau, num pirex bem grande. Pique a»
cebola roxa e frite levemente a mantei-
ga. Adicione por último o alho picado.
Retire do fogo e adicione à mistura de"
carne. Acrescente o creme, o conhaque,
as ervas, sal e pimenta e, por último, o
ovo batido levemente e a farinha de
trigo. Bata vigorosamente. Para testar 0-
sabor frite uma colher de cha da mistu-
ra em um pouco de manteiga. Adicione
mais sal e pimenta. Encha a terrina com
esta mistura. Cubra com as tiras de
toucinho e coloque duas folhas de louro-
no centro e, por ultimo, coloque a tam-
pa e sele-a com a mistura de farinha e
água, chamada "Lut". Na ausência de
tampa usa-se uma folha dupla de alumi-
nio com um arame em volta para asse-
gurar firme posição. Faz-se então um
buraco no centro do papel para o vapor
escapar. Coloque a terrina em banho-
maria no forno pre-aquecido de médio
para alto. Cozinhe por volta de duas¦*.
horas. Pode-se adicionar na terrina, en-
tre uma camada e outra da mistura, .
umas fatias finas de lingua ou presunto
defumados. Proceda como nas instru-,
çòes de como esfriar e servir o patè.

Paté de Fígado de Galinha
Ingredientes: 500 gramas de fígado de -"

galinha, 350 gramas de carne de porco
magra, três colheres de sopa de sherry,
duas colheres de. sopa de conhaque,
tiras de gordura de porco, tomilho, sal e
pimenta, louro e salvia.

Modo de Preparar: Pique o fígado de
galinha bem fininho. Adicione o sherry,
conhaque, tomilho, sal, pimenta e a
sálvia. Adicione os ovos e bata ate a
mistura ficar bem cremosa. Forre os
fundos e os lados da forma com tiras de
gordura de porco. Encha até o alto com
a mistura de fígado e cubra com as tiras
adicionais. Coloque uma folha de louro.
Cubra e asse a terrina em banho-maria
em forno quente por uma hora e meia.
Retire do forno, coloque um peso por
cima para juntar e mistura e depois
refrigere durante uma noite, antes de
servir.

Coãi*e sem «jfSSSS refefcôesda semana.
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COMIDA"COGNAC"
E CONHAQUE
EIS A
DIFERENÇA

Celso Nucci

O 

perfumado e saboroso cognac fran-
cês é obtido por meio de duas desti-
lações de vinhos feitos com uvas

S.aint-Emilion (a nossa Trebbiano). Depois
envelhece em toneis de carvalho onde ad-
quire a coloração e o bouquet. Quanto ao
destino dessa bebida no Brasil, jamais uma
cópia ficou tão distante do original como o
nosso conhaque do cognac inspirador. A
bebida descrita como cognac não existe no
Brasil. Pode-se dizer que uma ou outra
marca — com mais ou menos honestidade
— tenta se aproximar um pouco. Pelo
menos até a fase de destilação. Mas a
coloração, freqüentemente, se obtém com
calda de açúcar queimado, no máximo
com extrato de madeira; os bons cheiri-
nhos, com aromatizantes.

Mas o grosso mesmo leva cana, muita
cana em forma de álcool, ás vezes mistura-
do com destilado de borra de vinho, outras
vezes adicionado de extratos contendo os
ésteres e aldeídos indispensáveis. Pode-se
afirmar que grande parte do que bebe o
brasileiro como conhaque é uma grande
caldeirada de álcool etílico (de cana), tem-
perada com uma nada sutil perfumaria.

Essa intragável bebida (com algumas
exceções) conta com a benevolência de
uma legislação inadequada. A observação
atenta dos rótulos — o único canal de
comunicação com o consumidor — revela
que aí reside a principal falha dos produto-
res: uns são omissos ou dúbios, outros até
enganosos. Tanto no que se refere à mate-
ria-prima como às condições e tempo de
envelhecimento.

Yè (d)/^

Organizamos para a revista Exame
VIP, uma degustação privada de conha-
que. para avaliar comparativamente o
mercado dessa bebida e fazer a analise
organoléptica das marcas disponíveis. Tra-
ta-se, portanto, de opiniões pessoais, mi-
nhas e do sommelier (Enotria e Le Taste-
vin). Dardo Braga. Fizemos um teste às
cegas, de manhã, em local arejado e com
temperatura constante de 20°C. Usamos
uma ficha de degustação que dá notas de 1
a 5 para cor, limpidez, bouquet, gosto e
persistência; o peso dessas características
Foi, respectivamente, 1, 1, 4, 2 e 2; isso
resulta num sistema de notas de 10 a 50
pontos.

Computadas as notas e identificadas
as marcas, foi a seguinte a dis* ribuição de
pontos: Casque D'Or (29) Aristocrata (24),
D'Argente (23), George? Aubert (22); num
segundo grupo, corn notas de 19,5 a 15,5
ficaram Castelo, Qtàrd Dupuy, Duvalier,
Chemineaud, Conservador, Pierre Lagar-
de, Domecq e Conde de Foucauld; abaixo
com notas de 13,5 a 10, Presidente. Dreher,
Stock e Napoleón.

APESAR 

de ter um valor relativo,
essa degustação nos revelou o co-
nhaque brasileiro como uma bebi-

- da fundamentalmente atípica — em algu-
mas marcas não se percebe nenhum traço
de uva; nos melhores casos, a qualidade é
apenas mediana. Parece-nos, principal-
mente depois de nossa última visita à
região vinícola do Rio Grande do Sul, que a
designação conhaque corresponde a algo
que já faliu. Usar a denominação conha-
que, que é apenas uma adaptação lingüisti-
ca de cognac (uma bebida tradicional e
muito bem definida e protegida por leis) é,
com relação ao consumidor, uma fraude
institucionalizada. Talvez seja o conhaque,
depois do vinho, a bebida que mais urgen-
temente precisa de melhor regulamenta-
ção e fiscalização. Dentro desse imbróglio
que é o atual panorama da produção nacio-
nal, a dignidade da denominação conha-
que, devido aos maus-tratos que já sofreu,
é quase irrecuperável.

Por que não deixá-lo na vala comum
desse destilado atípico que é o grosso da
produção nacional? Nesse caso se poderia
legislar sobre a cópia honesta do cognac, e
hã produtores interessados nisso, traba-
lhando exclusivamente com a designação
brandy, internacionalmente conhecida e
aceita.
Colso Nucci ó o Editor Executivo da revista Quatro Roda».
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QUATRO TORTAS BEM
CERTINHAS (E PRÁTICAS)

LANCHE
MIRABEL
PREÇO DE
ATACADO
NO VAREJO
(unidade)
Cr$X ._
BAIXOU CrS 1k
(caixa c/20) —'
Cf$X **!-**.
BAIXOU Cr$35lJ

ASA DE FRANGO
(kg) Cr$X
BAIXOU Cr$

BUCHO BOVINO
(kg)Cr$X,
BAIXOU CrS

^SgjSr Xfejy

MARGARINA
PRIMOR
(cx400g)Cr$X
BAIXOU Cr$/J-|

PÊSSEGO GOLDEN
EM METADES
Cr$X _-
BAIXOU CrS f Q

PAPEL HIGIÊNICO
SOLAR (c/4) Cr$X
BAIXOU CrS "7f\

m IJ

ARROZ
COMENDADOR
(pcte. 5 kg)
GRÁTIS:
TEMPERO
COMPLETO
COMENDADOR
(300g)

TOALHA
DE MESA TEKA
(80x80) Cr$X
BAIXOU Cr$ ~J -f

ABSORVENTE
ADERENTE ELA
(c/10)Cr$)C
BAIXOU Cr$ 

'
Ú I-

Há produtos no
mercado que facilitam
a vida das donas-de-
casa e podem e devem
ser usados sem susto.
Tempo é dinheiro e, se
você economizar um,
está economizando o
outro. As massas pron-
tas (e há várias marcas-
no mercado)
sâo bem prá-
ticas, não
custam mui-
to caro e po:
dem ser ma-
nuseadas sem susto por
qualquer principiante.
A Caderno Comida
usou esta semana a
Massa Sol e a Massa
Para Tortas Santistas
nas receitas abaixo e
pode recomendar o pro-
duto Sem medo de
errar.

Torta de Cebola

Ingredientes: Uma caixa de
massa Sol. Reserve quatro
colheres (de sopa) para o re-
cheio, dois ovos, uma colher
(de sopa) de óleo ou margari-
na, uma colher (de chá) de
sal, leite para ligar (aproxi-
madamente 120ml).
Modo de Preparar: Misture
todos os ingredientes e
amasse suavemente, sem
sovar.
Recheio: Junte as quatro co-
lheres de massa reservadas
com uma cebola picada,
uma colher (de chá) de sal,
um ovo, dois copos.de leite e
bata tudo no liqüidificador.
Despeje em uma panela e
leve ao fogo, mexendo sem-
pre até engrossar bem. Des-
peje sobre a massa de torta
previamente preparada e
enfeite com fatias de cebola
e queijo parmesão ralado.
Leve ao forno preaquecido
(200°) por aproximadamente
30 minutos.

ã

Observação: Forre uma fòr-
ma especial de torta ou mes-
mo de material refratário,
espalhando bem a massa pe-
lo fundo e junto às bordas.
Fure o centro com o garfo,
várias vezes, e só então des-
peje o recheio.
Torta de
Presunto e Queijo
Ingredientes: Uma caixa de
mistura para tortas prepara-
da de acordo com as instru-
ções.
Recheio: Quatro ovos, uma
xícara e meia de creme de
leite gelado, lOOg de presun-
to, 100 de queijo tipo prato,
uma colher (de sobremesa)
de queijo parmesão ralado.
Modo de Preparar: Forre
com a massa uma fôrma un-
tada com margarina. Colo-
que o recheio, misture o cre-
me de leite com os ovos bati-
dos e disponha sobre a mas-
sa. A seguir, uma camada de
presunto e outra de queijo.
Alterne as camadas até aca-
bar com todos os ingredien-
tes. Polvilhe com o queijo
parmesão e leve ao forno,
preaquecido por aproxima-
damente 40 minutos.

Tortão
Ingredientes: uma caixa de
massa Sol, duas gemas, uma

colher (de sopa) cheia de
margarina, uma xícara de
água morna, uma pitada de
sal.
Modo de Preparar: Misture
bem todos os ingredientes
até obter uma massa lisa e
homogênea. Forre com me-.
tade da massa uma forma de
pizza e arrume as fatias de
presunto e queijo. Cubra
com o restante da massa e
pincele com gema de ovo.
Leve ao forno quente, prea-
quecido. Sirva quente corta-
do em fatias.
Torta Parmegiana s
Ingredientes: um pacote de
massa para tortas, uma be-
rinjela grande cortada em
fatias e frita no óleo, uma
porção de molho de tomate
já,preparado, bem incorpa-
do e temperado, 150g de
queijo mozzarela, queijo
parmesão ralado e uma ge-
ma para pincelar.
Modo de Preparar: Prepare
a massa de acordo com as
instruções da embalagem.
Separe a metade e forre uma.
forma retangular (no fundo e
nas bordas). Coloque em ca-
madas a berinjela, o queijo
ralado e o molho. Arrume
por cima as fatias de queijo
e cubra a torta com o restan-
te da massa. Pincele com
gema e leve ao forno prea-
quecido até assar. Forno
quente.


