Ano XCn — N° 330

Rio de Janeiro — Terça-feira, 8 de março de 1983

©JORNAL DO BRASIL LTDA. 1983

Preço: Cr$ 100,00
Almir Veiga

Tempo

RIO — Tempo nublado a
ocasionalmente encoberto ainda sujeito a chuvas
esparsas. Períodos de
melhoria. Temperatura
estável. Ventos de Noroeste a Sul fracos a moderados com rajadas ocasionais. Máxima: 31.4 em
Bangu e mínima: 21.0 no
Alto da Boa Vista.
O Salvamar informa que
o mar está com águas a
25° — quente — correndo
de Leste para Sul.
Temperaturas e mapas
na página 16.
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Fontenelle diz que já
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foram obrigados a
comer dejetos de
esgoto (Pág. 15)

Langoni

admite baixa de
juros (Pág. 17)

Bolsa do Rio

cai 3% e sobe 2,5%
no final (Pág. 18)
'

Souza Cruz

critica a política
econômica (Pág. 22)

Informe
Econômico

Brizola divide Polícia em duas Secretarias

iPág. 22)

Caderno B

Congresso de
Bruxos

tem maus fluidos
(Pág. 1)

Drummond

sente falta da poesia
(Pág. 8)

Esportes

Lotus
gela gasolina para
ter mais potência
(Pág. 1)
Copa de 86
no Brasil tem apoio
de deputados
(Pág. 3)
A ediçào de hoje é
composta de Noticiario (22 págs.), Esportes (4 págs.), Caderno
B (8 págs.) e Classificados (14 págs.).
PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio do Janeiro/Minas G.
São Paulo/Espirito Santo
Dios úteis Cr$ 100,00
Domingos CrS 150,00
RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
AL, PE, outros Estados e Territórios
Diosúleis CrS 200,00
Domingos CrS 250,00
DF, GO
Dias úteis CrS 130,00
Domingos CrS 170,00

ACHADOS E
PERDIDOS
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Rio
do
de
Braga,
apresenta
o
secretariado
Janeiro
O Governador eleito Leonel Brizola, entre Doutel de Andrade e Saturnino
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CACHORRO PEQUINES —
Procura-se, perdido nas imediações das R. Uruguai e Con238de de Bonlim. Infs.
1550.
CARRO ROUBADO - - VW —
1500/73 — Branco Placa SS
7986 Avisar p/TelS. 285-4433
ou 233-6722.
CÍCERO FERREIRA DE ARAUJO — Comunica que foi extraviada plaqueta de identificaçáo so seu veículo placa XX
8746.
COLÉGIO ARTE E INSTRUÇÀO — Com sede nesta Odade na Av. Ernant Cardoso n°
225. 229 e 233. inscrito no
CGC sob o n° 33 396 474/
0001-53. comunica o extravio
de seu livro de Atas da CiPA,
registrada na DFnv RJ sob o n°
RN 02528, ficando o mesmo
invalidado para os fins de direito

Kohl avisa EUA
que míssil não
tem carta branca
O Chanceler alemão Helmut Kohl,
um
eleito por folgada maioria, mandou
recado ao Presidente Reagan: "Seria um
erro pensar que minha eleição significa
carta branca para os misseis nucleares."
Não foi, porém, o desarmamento o que
decidiu a eleição alemã, relata o correspondente William Waack: os alemães votaram contra o desemprego e a recessão.
O marco alemão foi um dos vencedores da eleição de domingo: subiu
dois centavos em relação ao dólar. O
franco francês, duplamente pressionado
pela vitória democrata-cristã na Alemanha e a derrota socialista na França,
teve uma queda recorde em relação ao
marco. Dos 34 Ministros do Governo de
Mitterrand, só metade se elegeu no primeiro turno das eleições municipais. (Páginas 12 e 13 e editorial Lições Européias)

DECLARAÇÃO Para os Ims legais. a CASA COSTA DE BI
JOUTERIAS LTDA . estabeleçida a rua da Alfândega, n°
302, loja e sobreloja c/ mscnçao estadual o 81.163 502.declara que foi extraviado o seu
Livro de Registro Controle da
Produçáo e do Estoque n°
Ollum). no trajeto da Av Rio
Branco para a Sede. gratificandose auem o encontrar
DENVER CURSO DE IDIO— Com sede nes' MAS LTDA
ta cidade à Rua Edmundo
Lins, n° )2, comunica o extravio do seu cartão de 'nscnçáo
Municipal n° 545 961.02 da
Sua filial da rua Mana Quiténa.
n° 67

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

200

210

ARRUMADEIRA — Família
precisa c' ref de 2 anos que
saiba passar roupa, maior de
2S anos Sai 30 mil + fénas o
13° lei 252-1797
ARRUMADEIRA — Preciso p/
Alto da Boa Vista c/ does.
Refs mínima I ano Tratar
tei
256 3403

Rio bebeu em
fevereiro leite
com coliformes

MMU

ARRUMADEIRA - Precisa-se
p' cozinhar simples p 2 adu'tos Sal ate 38 000.00 Barata
Ritwro 774 709
ARRUMADEIRA — Goste de
criança, nâo dorme. Cr$ 2b
mu R Aimte Pere»ra Gymaríes 37,- 702 Leblon. Tel. 2392682.
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O Banco Internacional
sação (BIS) rejeitou ontem um pedido
do Brasil para um novo adiamento, do
próximo dia 15 para o início de junho,
do pagamento de 400 milhòes de dólares da primeira parcela do empréstimo
de 1,2 bilhão de dólares que concedeu
no final de dezembro, para fechar o
balanço de pagamentos do pais no ano
passado.
O BIS — que reúne os principais
bancos centrais do Ocidente — já tinha
concordado em adiar o vencimento de
28 de fevereiro para 15 de março. Em
Buenos Aires, o Governo argentino
adiou indefinidamente o vencimento de
dívidas privadas de 1 bilhão 400 milhões
de dólares, relativas a operações de
repasse com seguro de câmbio. (Pág. 21)

Saúde proíbe
em todo Brasil
venda do Zomax
O Ministério da Saúde proibiu, ontem, em todo o Brasil, a fabricação e
venda do analgésico Zomax, que causou cinco mortes nos Estados Unidos
por choque anafilático. O laboratório
Johnson & Johnson, que se antecipou
ã proibição, pedindo a retirada do
produto do mercado, vai reembolsar
qs donos de farmácias.
No Brasil, onde é fabricado desde julho de 1981, o Zomax vendeu 900
mil unidades e alguns casos de reações negativas chegaram ao laboratório. mas em grau tão reduzido
que não chegaram a preocupar, segundo o gerente da Johnson & Johnson, Válter de Oliveira Neto. (Pág. 8)
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S. Paulo demitiu
em 2 meses tanto
em 1 ano
quanto
O número de demissões na indústria
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De 31 amostras do leite vendido no Rio
entre 24 e 26 de fevereiro, 16 eram impróprias
para o consumo — estavam contaminadas
por coliformes fecais — e seis tinham baixo
teor de gordura, conforme exames feitos pelo
Instituto Pasteur. Mas o Secretário Municipai de Saúde, Raimundo Moreira, garantiu
ontem que o leite consumido pelos cariocas
desde o dia 4 passado é de boa qualidade.
O leite — marcas CCPL, Mimo, Da Fazenda, Celitã, Irerê e Agulhas Negras —
tinha em média de um a cinco coliformes
fecais por mililitro, nos 16 sacos pesquisados onde havia contaminação, mas os técnicos disseram que isto não provoca danos à
disse Raimundo
saúde. A contaminação,
Moreira, ocorreu "por descuido". (Página 8)

Pago BABA — Boa apresentação,
ARRUMADEIRA 30 000.00 Av Visconde de A! que saiba ler e escrever Rot
buOuerque 694-D04 Lebion min. t ano Pago bem Tel
Ttatár ate às 294-7366 Das 14 às 18 hs
274-9141
14 OOhs.
COZINHEIRA — Tnvial dno e
BABA — O referénoas e do- vartado Dorme mf can tokjas
15' 15 dias Ofd 30 227-4733 0
cumontos. folgas quinzenas
Saiena 40 mil Rua joão Bor- Helga
ges. 38. Gávea
COZINHEIRA - Sa.ba lava- e
BABA — Pais mearia de 2 [nssar trivial vanado 20000 *
! ano R
anos, cJ rofs. recenres Ode- INJPS tor.as 'ets
Tomeira de Melo 37/701 lei,
naao 25 a 30 mil ^ofrjas do
2273741/2-279315
mingos. Tel. Sbl-b009

Brasil não tem
prazo ampliado ^
para pagar deBIS
Compen-

Delfim Vieira

COMUNICO O EXTRAVIO do
cheque n° 329 Bco Bradesco
valor CrS 5 300.00 do dia
26'08'82.
DECLARO QUE FOI ESTRAVIADO o Diploma 2o Grau do
Curso Téc em Agropecuária
de Ricardo Pereira de Andrade.

quatro Secretários escolhidos sábado, tarefa que o levou a inten-sos contatos da madrugada de
domingo até meia hora antes de
anunciar os primeiros nomes que
vão compor sua equipe de Governo. O Deputado José Frejat,
convidado para Secretário de
Educação, não aceitou mudar
para o Planejamento, e ficou fora
do Governo.
O Governador eleito justificou a descentralização administrativa que promoverá, a partir
da divisão das atribuições da
maioria das atuais Secretarias
de Estado, com medida parecida
realizada na França pelo Presidente Mitterrand. Entre as oito
novas Secretarias a serem criadas por Brizola está uma para
cuidar dos problemas do Rio no
ano 2000. (Págs. 3, 4, 5, 6 e 7)

A Secretaria de Segurança do
Estado do Rio de Janeiro poderá
ser dividida em duas: a de Policia Judiciária e Direitos Civis e a
de Polícia Militar. Essa disposiçâo foi revelada pelo Governador
eleito, Leonel Brizola, ao anunciar, em entrevista coletiva, os
nomes de 17 dos seus 20 futuros
Secretários de Estado.
Com a divisão da Secretaria
de Segurança, a Polícia Militar
ganhará total independência.
Seu novo Comandante terá status de Secretário e deixará de ser
subordinado, como ocorre no
momento, ao Secretário de Segurança. Brizola vai elevar de 12
para 20 o número das Secretarias
de Estado e, para isso, fará uma
reforma administrativa.
Brizola foi obrigado a remanejar de uma área para a outra
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nos primeiros dois meses deste
paulista
ano — 47 mil 200 — é praticamente igual
ao total de demitidos durante todo o ano
de 1982, que foi de 51 mil 850. Desde,
dezembro de 1980, quando a FIESP começou a pesquisar o nível de emprego na
indústria paulista, foram demitidos 363
mil 400 trabalhadores.
Começa hoje a primeira rodada de
negociações para renovar o acordo coletivo de trabalho dos 550 mil metalúrgicos da região do ABC e do interior paulista, reunidos em 37 sindicatos.
Diante da situação do mercado de trabalho, a principal reivindicação é a estabilidade no emprego por 12 meses. (Pág. 17)
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Chagas Freitas recepcionou seu secretariado no Palácio Laranjeiras
"Valsa da Despedida".
e dançou com sua mulher, D Zoé, a
(Pág. 7)

COZINHEIRA — Competente DOMESTICA pa'a serviço diano experiência ref que durma
precisa se com referências
morando emprego Tel 225- no emprego Tet. 225-2329,
0274 40 000.00
Laranjeiras
COZINHEIRA - Para todo ser- COZINHEIRA E BABÁ — Que
viço Que durma no emprego
durma, a does e refs de 1
Tratar Rua Jo.sè Imhares. ano 25 a AO md Tr Trav
244601. Leblon Fone 294- Carlos Xavier, 165 cl - Madu1641 D Solanae.
reira
COZINHEIRA - CorJt.ca e COZINHEIRA - Tnv.al fino. o
refs 30 mil. Dou bom uata- refs. e experiência Todo serv;
mento. R. Barão de Jaguanüe ço. Família pequena
Ord
35 000.00. Tel 257-0657
390/601 F 259-4310

EMPREGADA — Todo serviço,
cozinhando p/ casal e 2 filhos
R Paissandu. 269. bl 2/703.
EMPREGADA — Precisa se p
iodo serviço, que goste ae
criança, d mais de 25 anos,
solteira, refs Tr D Shirlay
245-3650
EMPREGADA - Preciso uma,
maior ou menor Pago bem
Rua Figueiredo Magalhães.
28. poriana 4, ap 804 — Copaca bana.
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Receita este
ano arrecadará?
Cr$ 10 trilhões
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A Receita Federal vai arrecadar este
ano mais de Cr$ 10 trilhões, segundo estimativa do secretário Francisco Dorneles.
A previsão inicial, de Cr$ 8 trilhões 400
bilhões, subiu com a maxidesvalorização,
através do imposto a ser arrecadado pelos
contribuintes do Imposto de Exportação,
do Imposto de Importações e do IOF
(Imposto sobre Operações Financeiras).
Dorneles garantiu que os prazos de
restituição do Imposto de Renda estão
mantidos, ressaltando que a previsão
de iniciar essa devolução é a primeira
semana de junho. Da mesma forma, o
prazo para a entrega da declaração, para
quem tem imposto a pagar, ou receber,
será 25 de março para pessoa física e
junho para pessoa jurídica. (Página 22)

EMPREGADA — Preciso de 35
a 50 anos p' serviço de 1 Sra
1 ano Trivial simples
Ref
20 000 T 256-4364

EMPREGADA — CrS 30 mil.
lodo serviço 4 pessoas refs e
does Tratar peto lelefone 2671236 Ipanema

EMPREGADA P/CASAL S/FILHOS — Acima 30 anos. cozinhar trivial fino. Arrumar, refs.
2 anos, folga. Sat a comb
551-0495 D Helcsa

EMPREGADA — Precso p 2
pessoas, pago bem, exijo referénoas. Tratai Av 28 de Setembro. 318' 204 Tel
2580988

EMPREGADA — Precisa se
saiDa cozinhar, c' referências
R Felipe CamarSo 179 Tel
208-3434 Dorme emprego

EMPREGADA — Nao coj.nna
dorme emprego CrS 22 mi!
Rua Pracmna D>rceu de Almeioa. 245. Ilha 396-5508.

PRECISA-SE DOMESTICA
P/ todo serviço, c refs e doetos Folgas semanais Tel
237 5725 D
Ana
Copaca
bana
OFEREÇO-ME — P.coímhar
iriviat f-no perf todo serv..,o
somos nuneiras moro no emprego Ret 7 anos 201 1875
OFEREÇO — 2 sentwras che
grifas de Manaus psiodo servi
ço cozinha lina perf forno fo
gao ref 9 anos 201-6977

SENHOR SO — De idade procura empregada iodo serviço
ref boa aparência does 30/40
anos 275-6100 de manhã
SENHORA — P/ casa CASal
C02 Tnvial variado a arrumar
mie
tem
lavadeira ord
30 000.00 lolga aos sábados
'2463
releréncias Tr. Tel 258
PRECISA-SE DE UMA EMP
— Pafa todo serviço que de
ref Barata Ribeiro. 340 apt'
401
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Ano XCII — N° 330

Rio de Janeiro — Terça-feira, 8 de março de 1983

1983

2o Clichê

Preço: Cr$ 100,00

Almir Veiga

Tempo

RIO — Tempo nublado a
ocasionalmente encoberto ainda sujeito a chuvas
esparsas. Períodos de
melhoria. Temperatura
estável. Ventos de Noroeste a Sul fracos a moderados com rajadas ocaslonais. Máxima: 31.4 em
Bangu e mínima: 21.0 no
Alto da Boa Vista.
O Salvamar informa que
o mar está com águas a
25° — quente — correndo
de Leste para Sul.
Temperaturas e mapas
na página 16.
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água do Rio por 12
horas (Pág. 9)
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violência na
Guatemala (Pág. 14)

Desastre

de ônibus mata 1 e
fere 27 (Pág. 15)
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Econômico

Brizola divide Polícia em duas Secretarias

(Pág. 22)

Caderno B
Congresso de
Bruxos

tem maus fluidos
(Pág. 1)

Drummond
sente falta da poesia
(Pág. 8)

Esportes
Lotus

gela gasolina para
ter mais potência
(Pág. 1)
Copa de 86
no Brasil tem apoio
de deputados
(Pág. 3)
A edição de hoje é
composta de Noticiario (22 págs.), Esportes (4 págs.), Caderno
B (8 págs.) e Classifícados (14 págs.).
PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio do Janeiro/Minas G.
São Paulo/Espirito Santo

Dias úteis
Domingos

CrS 100,00
CrS 1 50,00

RS, SC, PR, MS, MT, BA, SE,
AL, PE, outros Esladoi s Ter-

mortos
Dias úteis CrS 200,00
Domingos CrS 250,00
DF, GO
Dias úteis CrS 130,00
Domingos CrS 170,00

ACHADOS E
PERDIDOS

O Governador eleito Leonel Brizola, entre Doutel de Andrade e Saturnino Braga, apresenta o secretariado do Rio de Janeiro

510

CACHORRO PEQUINES —
Procura-se. perdido nas imediações das R. Uruguai e Con238de do Bonfim. Infs.
4550.
CARRO ROUBADO — VW —
1500/73 — Branco Placa SS
7966 Avisar p/Tels. 285-4433
ou 233-6722.
CÍCERO FERREIRA DE ARAU. JO — Comunica que foi extraviada plaqueta de identificaçáo so seu veículo placa XX
8746.
COLÉGIO ARTE E INSTRUÇÃO — Com sede nesta Cidaae na Av. Ernani Cardoso n°
225. 229 e 233. inscrito no
CGC sob o n° 33.396.474/
0001-53. comunica o extravio
de sou livro de Atas da OPA.
registrada na DRT/ RJ sob o n°
RN 02528. ficando o m*ismo
invalidado para os fins üe dijeito.

Kohl avisa EUA
que míssil não
tem carta branca
O Chanceler alemão Helmut Kohl,
eleito por folgada maioria, mandou
"Seria um
um
recado ao Presidente Reagan:
erro pensar que minha eleição significa
carta branca para os mísseis nucleares."
Não foi, porém, o desarmamento o que
decidiu a eleição alemã, relata o correspomdente William Waack: os alemães votaram contra o desemprego e a recessão.
O marco alemão foi um dos vencedores da eleição de domingo: subiu
dois centavos em relação ao dólar. O
franco francês, duplamente pressionado
pela vitória democrata-cristã na Alemanha e a derrota socialista na França,
teve uma queda recorde em relação ao
marco. Dos 34 Ministros do Governo de
Mitterrand, só metade se elegeu no primeiro turno das eleições municipais. (Páginas 12 e 13 e editorial Lições Européias)

Delfim Vieira

Rio bebeu em
fevereiro leite
com coliformes
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De 31 amostras do leite vendido no Rio
entre 24 e 26 de fevereiro, 16 eram impróprias
contaminadas
para o consumo — estavam
por coliformes fecais — e seis tinham baixo
teor de gordura, conforme exames feitos pelo
Instituto Pasteur. Mas o Secretário Municipai de Saúde, Raimundo Moreira, garantiu
ontem que o leite consumido pelos cariocas
desde o dia 4 passado é de boa qualidade.
O leite — marcas CCPL, Mimo, Da Fazenda, Ceuta, Irerê e Agulhas Negras —
tinha em média de um a cinco coliformes
fecais por mililitro, nos 16 sacos pesquisados onde havia contaminação, mas os técnicos disseram que isto não provoca danos à
saúde. A contaminação, disse Raimundo
Moreira, ocorreu "por descuido". (Página 3)

COMUNICO O EXTRAVIO do
choque n° 329 Bco Bradesco
valor CrS 5.300,00 do dia
26/08/82.
DECLARO QUE FOI ESTRAVIADO o Diploma 2° Grau do
Curso Tôc. em Agropecuária
-,de Ricardo Pereira do Andrade.
DECLARAÇÃO Para os fins legais. a CASA COSTA DE BIJOUTERIAS LTDA. ostabelecida à rua da Alfândega. n°
302, loja e sobreloja c/ inseriçáo estadual o81.163.502. de• clara
que foi extraviado o seu
Livro de Registro Controle da
Produção e do Estoque n°
01 (um), no trajeto da Av, Rio
Branco para a Sedo. gratificando-se quem o encontrar
DENVER CURSO DE IDIOMAS LTDA — Com sede nesta cidade à Rua Edmundo
Lms. n° 12. comunica o extravio do seu cartão de Inscrição
Municipal n° 545.961.02 da
sua filial da rua Mana Quiténa,
n° 67.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

200
210

ArtRUMADEIRA — Família
precisa c/ ref. de 2 anos que
saiba passar roupa, maior de
25 anos Sal 30 mil + '" fonas e
13°. Tel 252-1797
ARRUMADEIRA — Preciso p!
Alto da Boa Vista d does
- Refs mínima 1 ano. Tratar
tel 2583403
ARRUMADEIRA — Preovi-so
p cozinhar simples pV 2 adültos Sal até 38 000.00 Barata
Ribeiro 774' 709
ARRUMADEl**- — Gosto de
enança. náo dorme, CrS 2b
rnii. R Almte Pereira Guimarios 37/ 702 Leblon. Tel 2392682

quatro Secretários escolhidos sábado, tarefa que o levou a intensos contatos da madrugada de
domingo até meia hora antes de
anunciar os primeiros nomes que
vão compor sua equipe de Governo. O Deputado José Frejat,
convidado para Secretário *de
Educação, não aceitou mudar
para o Planejamento, e ficou fora
do Governo.
O Governador eleito justificou a descentralização administrativa que promoverá, a partir
da divisão das atribuições da
maioria das atuais Secretarias
de Estado, com medida parecida
realizada na França pelo Presidente Mitterrand. Entre as oito
novas Secretarias a serem criadas por Brizola está uma para
cuidar dos problemas do Rio no
ano 2000. (Págs. 3, 4, 5, 6 e 7)

A Secretaria de Segurança do
Estado do Rio de Janeiro poderá
ser dividida em duas: a de Policia Judiciária e Direitos Civis e a
de Policia Militar. Essa disposição foi revelada pelo Governador
eleito, Leonel Brizola, ao anunciar, em entrevista coletiva, os
nomes de 17 dos seus 20 futuros
Secretários de Estado.
Com a divisão da Secretaria
de Segurança, a Polícia Militar
ganhará total independência.
Seu novo Comandante terá status de Secretário e deixará de ser
subordinado, como ocorre no
momento, ao Secretário de Segurança. Brizola vai elevar de 12
para 20 o número das Secretarias
de Estado e, para isso, fará uma
reforma administrativa.
Brizola foi obrigado a remanejar de uma área para -a outra

Saúde proíbe
em todo Brasil
venda do Zomax
O Ministério da Saúde proibiu, ontem, em todo o Brasil, a fabricação e
venda do analgésico Zomax,.que causou cinco mortes nos Estados Unidos
por choque anafilático. O laboratório
Johnson & Johnson, que se antecipou
à proibição, pedindo a retirada do
produto do mercado, vai reembolsar
os donos de farmácias.
No Brasil, onde é fabricado desde julho de 1981, o Zomax vendeu 900
mil unidades e alguns casos de reaçòes negativas chegaram ao laboratório, mas em grau tão reduzido
que não causaram preocupações, segundo o gerente da Johnson & Johnson, Válter de Oliveira Neto. (Pág. 8)

-- Pago BABA -— Boa apresentação,
ARRUMADEIRA
30 000.00 Av Visconde de Al- aue saiba ier e escrever Rpf
buguerque 69d<904 Leblon mm 1 ano Pago bem Tel
Tratar ate às 294-7366 Das 14 às 18 h s
274.9141
14 OOhs
COZINHEIRA — Trrvial fino e
vanado Dorme ref cart folgas
BABA — C< referências e do15'15diasord30 227-4733D
cumonlos, folgas gumzenais
Helga
Saiário 40 mit. Rua João Bor38.
Gávea.
ges.
COZINHEIRA — Saiba lavar o
BABA — Para menina de 2 passar trivial variado 25000 +
I ano R
recentes
Orde- INPS ferias refs
anos, d refs
nado 25 a 30 mil Folgas do- Teixeira de Melo 37/701 Te!
2273741/2-279315
m.ngos. Tel. 5S1-5009.
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DOMESTICA para serviço dia
no experiência ref que durma
no emprego Tel. 225-2329.
Laranjeiras

COZINHEIRA — Para todo ser- COZINHEIRA E BABÁ — Que
viço. Que durma ro emorego
durma. O does e refs de 1
Tratar Rua José Linhares. ano 25 a 40 mil Tr Trav.
244 601. Leblon. Fone 294- Carlos Xavier, 1G5 c'1 - Madu1641 D. Solanae.
reira
COZINHEIRA - c pratica e COZINHEIRA — Trivial fino. c
refs 30 m.l Dou bom trata- refs. e experiência Todo sorvimento R Barão de Jaguanbc ço. Família pequena
Ord
35 000.00. Tel. 257-0657
390601 F 259-4310

EMPREGADA — Todo serviço,
cozinhando p/ casal e 2 filhos
R Paissandu. 269. W 2/703
EMPREGADA — Precisa se p.
todo serviço, que goste de
criança, c- mais de 25 anos,
solteira, refs Tr D Shirley

2453650
EMPREGADA - Preciso uma.
maior ou menor Pago bom
Rua Figueiredo Míiga^nães.
28. portaria 4. ap 804 — Copacabana.

S. Paulo demitiu
em 2 meses tanto
em 1 ano
quanto
O número de demissões na indústria

nos primeiros dois meses deste
paulista
ano — 47 mil 200 — é praticamente igual
ao total de demitidos durante todo o ano
de 1982, que foi de 51 mil 850. Desde
dezembro de 1980, quando a FIESP começou a pesquisar o nível de emprego na
indústria paulista, foram demitidos 363
mil 400 trabalhadores.
Começa hoje a primeira rodada de
negociações para renovar o acordo coletivo de trabalho dos 550 mil metalúrgicos da região do ABC e do interior paulista, reunidos em 37 sindicatos.
Diante da situação do mercado de trabalho, a principal reivindicação é a estabilidade no emprego por 12 meses. (Pág. 17)

Receita este
ano arrecadará
Cr$ 10 trilhões
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Chagas Freitas recepcionou seu secretariado no Palácio Laranjeiras
"Valsa
da Despedida". (Pág. 7)
e dançou com sua mulher, D Zoé, a

COZINHEIRA — Compotente
referências
precisa-se com
morando emprego Tel 22b0274 40 000.00

O
ção (BIS) rejeitou ontem o pedido do
Brasil de um novo adiamento, do próximo
dia 15 para o inicio de junho, do pagamento de 400 milhões de dólares da primeira
parcela do empréstimo de 1,2 bilhão que
concedeu ao pais, no final de dezembro,
para fechar o balanço de pagamentos de
1982.
Em Brasília, os Ministros do Planejamento, Delfim Neto, e da Fazenda, Ernane Galvèas, revelaram que o país já
pagou 240 milhões de dólares e pagará
mais 160 milhões no dia 15, com recursos
que recebeu do FMI. Segundo Galvèas, o
Governo tentará negociar a prorrogação
por 90 dias da segunda parcela da dívida com o BIS, também de 400 milhões de
dólares, que vence em junho. (Página 21)
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Brasil não tem
prazo ampliado
BIS
pagar
para
Banco Internacional de Compensa-

A Receita Federal vai arrecadar este
ano mais de Cr$ 10 trilhões, segundo estimativa do secretário Francisco Dorneles.
A previsão inicial, de Cr$ 8 trilhões 400
bilhões, subiu com a maxidesvalorização,
através do imposto a ser arrecadado pelos
contribuintes do Imposto de Exportação,
do Imposto de Importações e do IOF
(Imposto sobre Operações Financeiras).
Dorneles garantiu que os prazos de
restituição do Imposto de Renda estão
mantidos, ressaltando que a previsão
de iniciar essa devolução é a primeira
semana de junho. Da mesma forma, o
prazo para a entrega da declaração, para
quem tem imposto a pagar, ou receber,
será 25 de março para pessoa física e
junho para pessoa jurídica. (Página 21)

EMPREGADA — Preciso de 35
a 50 anos p.' serviço de 1 Sra
Ref 1 ano Trivial simples
20 000 T 256-4364

EMPREGADA — CrS 30 mil,
todo serviço 4 pessoas refs e
does Tratar pelo telefone 2671236 Ipanema

EMPREGADA P/CASAL S/FILHOS — Acima 30 anos, co^i
nhar trivial fino Arrumar, refs
2 anos. folga Sal. a comb
551-0495 D Heloísa

EMPREGADA — Preciso p' 2
pessoas, pago bem. exijo refe- OFEREÇO-ME — P.co/inba>
rências. Tratar Av 28 d* Se
tnvia! fmo porf todo serviço
lembro, 318' 204 Tel
258- somos mineiras moro ra em0988
prego Ref 7 anos 20! -1875
EMPREGADA _ Náo cozinha. OFEREÇO - 2 senhoras ene
dorme emprego CrS 22 ml.
gaoas de Manaus p iodo serviRua Prac»nha 0>rcou de Aimeiço co/inha *-na perf torno foda. 245. Una. 396-5508
géo ref 9 anos 201 6977.

- Precisa-se
EMPREGADA
saiba cozinhar, a referências
R Felipe Camarão. 179 Tel
208-3434 Dorme emprego

PRECISA SI DOMESTICA —
P> todo serviço, c refs e doetos Folgas semanais Tef
Ana
237-5725 D
Copacabana

SENHOR SO — De idade procura empregada todo serviço
ref boa aparência does 30'40
anos 275-6100 de manha
SENHORA — PI casa casal
coz Trivial variado e arrumar
intc
tom tavadeira ord.
30 000.00 iDlga aos sábados
referências Tr Tel. 258 2463.
PRÍcISA-SE DE UMA EMP.
— P<ra lodo serviço que dê
rei Barata R be.ro. 340 am'
401
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JORNAL DO BRASIL

Herdeiros %.
estréiam
na Câmara
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Coluna do Castello
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Santa Catarina
cruzeiros
pode ir em
— Consta em Florianó-

'* 1

9

>&

i

Florianópolis
Sr Esperipolis que o Governador eleito, acompadiáo Amin, visitou em Brasília,
nhado da bancada estadual, o Presidente
João Figueiredo, a quem foi solicitar recursos para seu programa de Governo. Em
resposta o Presidente contou-lhe uma fábula. A fábula do pinto e do ovo. Houve
um pinto que quis pôr um ovo e recebeu o
estímulo geral. Todos aplaudiram e passaram a torcer para que o pinto pusesse o
maior ovo do mundo. O pinto, vaidoso,
esmerou-se e, ao fim do período de matuovo enorme.. E conclui o
ração, pôs um
"E eu estou agora aqui constuPresidente:
rando o traseiro do pinto."
O Governo Federal não dispõe de
recursos a distribuir a não ser o repasse de
impostos que constitucionalmente deve fazer a Estados e municípios. O Governo
catarinense também não será dos que
estão em piores condições. Como Governo sua arrecadação é insuficiente, mas os
índices da economia do Estado, segundo o
Instituto Técnico de Economia e Planejamento, são invejáveis, sobretudo em face
do panorama geral. De 1970 a 1982 a
economia catarinense cresceu, em média,
10,6% ao ano e o PIB evoluiu nesse
Cr$ 1
período de Cr$ 543 bilhões para
trilhão 821 milhões em moeda de hoje. O
único ano em que as atividades econômicas do Estado declinaram foi o de 1981,
enquanquando cresceram apenas 2,48%,
to a economia nacional se encolhia para
1,9%. Já em 1982 o Estado cresceu 6,85%
ao ano.
Outro índice notável do desempenho
econômico do Estado está no crescimento
do produto per capita. Em 1970 a renda
per capita no Estado era de US$ 1.042,91.
Em 1982 chegava a US$ 2.672,81, uma das
maiores do país, representando o crescimento de 2,5%. A economia catarinense é
bastante equilibrada e não se sustenta
apenas no setor agrícola, o qual aliás foi o
de menor taxa de crescimento no período.
A indústria consolidou-se, denotando
maior dinamismo do que o setor primário.
Também o setor terciário teve grande
incentivo e é responsável hoje por quase
metade da economia do Estado.
É claro que esse quadro otimista esconde as dificuldades de caixa do Estado e
a escassez de recursos públicos. Mas indica
ao mesmo tempo que Santa Catarina podera ser governada em cruzeiros e não em
dólares, pois sua economia está voltada
de consumo
principalmente para produtos
terenergia
interno. Seu carvão produz
Companhia
consumido
é
pela
moelétrica e
Siderúrgica Nacional. Sua cerâmica é consumida amplamente dentro e fora do Estado. A Sadia vende seus frangos, perus e
e a produção
presuntos pelo Brasil inteiro
é
construção
quase toda de
de materiais de
interno.
consumo
A dívida do Estado em dólares . é
inferior a cem milhões, quantia que o
Estado poderá produzir em tempo relativãmente curto, desde que os resultados
das vendas do seu produto retornem à
fonte, coisa que não é fácil. O nível de
e
prosperidade do Estado gera otimismo
não há aqui o estado de pânico que se
observa no Nordeste e em outros Estados.
Dentro desse panorama dá para entender que Santa Catarina, sem que o
Governador Córdova se excedesse em nomeações, tenha sido o único Estado do
Centro-Sul no qual o PDS ganhou a eleição, elegendo o governador, o senador, a
maioria da bancada federal e a maioria da
bancada estadual. Os problemas de convivencia política das suas velhas oligarquias
a dos Ramos e a dos Bornhausen — que
se somaram no Partido estão praticamente
superados, a ponto de só haver hoje, na
faixa oficial, um político infeliz no Estado,
o ex-Governador Antônio Carlos Konder
Reis, que pretendeu voltar ao Governo ou
retornar ao Senado, onde teve outrora
desempenho brilhante.
Não se sabe se o secretariado do Sr
Amin, o mais novo Governador da safra
ele tem apenas 34 anos de idade — é o
melhor. Mas percebe-se que pelo menos
por enquanto não está gerando dificuldades. O Prefeito de Florianópolis, Cláudio
Ávila da Silva, tem apenas 29 anos, o que
mostra o intento de renovar a política do
Estado e, quem sabe, superar em prazo
relativamente curto as oligarquias que tradicionalmente governam o Estado. Hoje
elas ainda são duas, mas contados os
Konder, foram três, duas delas assimiladas
internamente.
Não deve prever-se maior dificuldade
em Santa Catarina nos próximos quatro
anos. Mas o PMDB é aqui um partido bem
organizado. Ele se estruturou, com a ajuda das comunidades eclesiais de base, na
zona rural, na qual derrotou inesperadamente o PDS. cuja sustentação foi dada
pelo eleitorado da capital, de Lages c pela
redução da maioria oposicionista de Blumenau e Joinville, redutos tradicionais da
Oposição. O PMDB tem vitalidade e condições de preparar-se para a sucessão do
Sr Amin. na hipótese de não conseguir ele
realizar um bom governo.
Carlos Castello Branco

Figueiredo

o Governador

ao desfile entre

assiste

Chagas

Freitas

Discurso não altera imagem
são ou ouviram o pronunciamento pelo
rádio, enquanto 547o náo assistiram. O
discurso do Presidente despertou muito
interesse em 29% da audiência, algum
interesse em 15%, pouco interesse em
33% e nenhum interesse em 23%.
Entre as pessoas que ouviram o discurso, 24% náo sabem o que o Presidente quis dizer. Os que disseram saber
acreditam que ele tentou explicar a
maxidesvalorização do cruzeiro (21%),
pediu apoio e sacrifício do povo, dos
empresários e dos ministros (20%) e
afirmou que a situação econômica está
muito difícil (16%).
A maioria dos ouvintes (51%) ficou
com a impressão de que o Presidente
quis dizer que a atual crise é de âmbito
•mundial. Entre os que ouviram o pronunciamento presidencial. 46% ficaram
com a noçáo de que a situação econômica nâo vai modificar-se. Se apenas 2%
acham que a situação vai melhorar muito. 16% ficaram com a impressão de que
o Presidente quis alertar para a possibilidade de uma grande piora.

São Paulo — A imagem do Governo
Figueiredo não sofreu alteração depois
de seu pronunciamento à Nação no dia
28 de fevereiro. Esta é a principal conclusão da pesquisa feita na capital paulista, um dia depois do pronunciamento, pelo Instituto Gallup de Opinião
Pública.
Segundo o Gallup, depois de ouvir o
discurso, 57% dos paulistanos ficaram
com a imagem que já tinham do Governo, 25% passaram a ter uma imagem
melhor, enquanto para 13% a imagem
tornou-se pior. Entre os entrevistados
que ouviram o Presidente, 25% têm
uma imagem favorável do desempenho
do Governo na área econômica, enquanto 71% têm uma imagem desfavorável, o que representa um índice negativo de 46%. Esse índice é superior entre
os que nâo ouviram o discurso: 51%
(22% a favor e 73% contra).
O Gallup entrevistou 627 pessoas
acima de 18 anos de idade, de ambos os
sexos e de todas as categorias econômicas. Destas, 46% assistiram pela televi-

SEMANA
SANTA
E TIRADENTES

CRUZEIROS
-1983«Jat
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Saldas 31 da Mar. e 21 de Abr.— 4 dias

ILHAS GREGAS E TURQUIA
3 e 4 dias - MTS Oceanus
Saiilas de Pireus 6.'s e 2.'s feitas
ILHAS GREGAS E TURQUIA
7 dias-MIS Jupilei
Saídas de Pireus 6.'s feiras
ILHAS GREGAS. EGITO.
ISRAEL E TURQUIA
7 dias - TTS Alias
Saidas de Pneus ?slenas

PREÇOS A PARTIR DE

CrS 39.000,

.(Parte Terrestre)
MANAUS
HOTEL TROPICAL MANAUS

MAR ADRIÁTICO
E MEDITERRÂNEO

RECIFE

MACEIÓ
IUXOR HOTEL ALAGOAS

IUGOSLÁVIA. GRÉCIA.
TUNÍSIA. MALTA. SIClLIA.
FRANÇA. ITÁLIA. CAPRI.
SARDENHA. ESPANHA.
g
PORTUGAL. MARROCOS.
|
Vários Cruzeiros de 14 dias
MTS Jason
Saidas de. Veneza e Gênova
Varias saidas

INTERNACIONAL OTHON

FOZ DO IGUAÇU

SALVADOR

H. BOURBON
CATARATAS

BAHIA OTHON PALACE

•

DAS

H.

iBBM

FJORDSCABO NORTE E
- SOL DA MEIA-NOITE

RIO DE JANEIRO: RUA MÉXICO. 21-A LOJA
Tal.: 220-0322 - PABX
- 3: ANDAR
SÃO PAULO. AV. IPIRANGA. 795

14 dias - MTS Jason
Saídas de Amsler dam.
02.16 e 30 de Julho

Tel.: 222-6233 -PABX

tmb,„„, otXX>7 00-41 » Imbillui 0000? 0?-«1 i

CAPITAIS DO BALTICO
E LENINGRADO

DESCUBRA
0 BRASIL
¦

LIOK*

MAR EGEU

DESDfc 1840

14 dias • MTS Jason
Saída de Amslerdam
13 de Agoslo
RESERVAS E FOLHETOS
com o seu Agente de Viagens

Representante

airtour

DO BRASIL
São Paulo: 2594774.-259 4121
Rio:2400001 CP 120 SP

COMIDA

abreu

QUINTA-FEIRA
Um caderno
de receitas no
JORNAL DO BRASIL

AQUARELA DO BRASIL - B Dia» - 6 Capitai»
Salda»: Mar. 12. 26 - At». 16, 30 • Mai. 21, 28 - Jun. 04, 11
Jul. 02, 07, 09, 18, 23.
GRANDE CIRCUITO BRASILEIRO -18 Dia» - 8
Capitai»
Saídas: Mar. 23 - Abr. 13, 27 - Mai. 04, 25 - Jun. 01, 08 - Jul.
06, 11, 13, 18, 20.
BRASIL GIGANTE - 21 Dia» - 9 Capitai»
Saldas: Mar. 20 - Abr. 10 - Mal. 01. 22 • Jun. 06 - Jul. 03, 10,
17.

(E) e o

Ministro Maximiano Fonseca

Figueiredo quer
país unido para
superar a crise
O Presidente Figueiredo, em discurso
dirigido aos Fuzileiros Navais, manifestou o
desejo de que o espirito de corporação dos
em todo o pais
venha a
quartéis
''acima de prevalecer querelas politiquaisquer
para,
cas", ajudar a contornar a atual crise. O
discurso foi pronunciado em resposta à saudação do Ministro da Marinnha, Maximiano
Fonseca, ao üm do almoço em comemoração
ao 175° aniversário do Corpo dos Fuzileiros
Navais. A cerimônia foi realizada no Centro
de Instrução e Adestramento dos Fuzileiros
Navais, na Ilha do Governador.
Com esta cerimônia, o Presidente Figueiredo encerrou visita de quatro dias ao
Rio. Esta foi a última vez em que ocupou a
residência oficial da Gávea Pequena. Nas
próximas visitas ficará hospedado em hotel.
O presidente dispensou a Gávea Pequena,
de propriedade da Prefeitura do Rio, para
não se tornar hóspede do Governador Leonel
Brizola. Ele deixou a Gávea Pequena, ontem, às lOhlõmin, para participar da solenidade dos Fuzileiros Navais. Dona Dulce e
seu filho Paulo também deixaram ontem
pela manhã a residência. Todo guarda-roupa
do Presidente que se encontrava na Gávea
foi levado ontem mesmo, no avião presidenciai, para Brasília.
A cerimônia
O Presidente Figueiredo chegou ao Centro de Instrução e Adestramento às 11 horas,
onde foi recebido pelo Ministro Maximiano
Fonseca e pelo Almirante Domingos de Mattos Cortez, comandante do Centro. Figueiredo recebeu o bastão de Comando, símbolo de
autoridade. Em seguida, o presidente assistiu o desfile das tropas, de carros de combate
e a vôos de helicóptero.
Terminado o desfile o Presidente, em
companhia dos Ministros Leitão de Abreu,
Rubem Ludwig, Maximiano Fonseca, e do
Governador Chagas Freitas, seguiu para o
almoço, realizado em um ginásio de esportes.
O Ministro Octávio Medeiros, do SNI, em
uniforme militar, náo participou do almoço,
e deixou o centro logo após o desfile, desligando-se da comitiva presidencial. Ele permanece no Rio.
O Ministro Maximiano Fonseca, ao fim
do almoço, saudou o Presidente, agradecendo sua presença no Centro e fazendo votos de
saúde. Figueiredo, em resposta, fez um discurso destacando as vantagens da vida militar, lembrando o tempo em que viveu nos
quartéis. Figueiredo referiu-se à lealdade e a
honestidade do soldado brasileiro, e, em especial, ao espirito de corpo dos Fuzileiros
Navais.
— O espirito de corpo que aqui reside
com os companheiros — disse o Presidente
— eu desejo que transcenda dos nossos quartéis e leve ao povo brasileiro. O espirito de
corpo deve prevalecer sobre quaisquer tipos
de querelas políticas, a fim de que possamos
contornar as dificuldades do momento.
As 14h40min, a bordo do Boeing presidencial, Figueiredo seguiu para Brasília. No
próximo sábado estará de volta ao Rio para
inaugurar o pré-Metrò.

Brasília — Três novos
deputados federais, her.-.
deiros de políticos famo1
sos, estrearam ontem na
tribuna da Câmara: Artv
thur Virgílio Neto, do
PMDB do Amazonas, fllho
de Arthur Virgílio Filho,
senador do PTB cassado '
em 1965; César Cais Neto,
do PDS do Ceará, filho do
ex-governador, senador !e;
Ministro César Cais; e JÜ-"
tahy Júnior, do PDS da
Bahia, filho do Senador'
Jutahy Magalhães e neto.
do ex-governador Jurac^
Magalhães.
Diplomata de carreira,, ,
37 anos, casado, um filho,,..
Arthur Virgílio Neto foi o
mais aplaudido dos três. ,
Foi também o que fez o
mais longo discurso (16 páginas) e, na opinião de
companheiros de Partido,
reagiu muito bem ao sér
aparteado pelo Deputado
Siqueira Campos, do PDS
de Goiás. Arthur Virgílio
de Incenti- /
criticava a Lei "assalto
do .
vos Fiscais e o
capital estrangeiro à Amazónia", quando Campos o,,,
interrompeu, dizendo;, .
"Com essa psicose do des--,,.
matamento ou do dano,n
ecológico às populações- ¦
amazônicas, v. exa. estará-,,
prestando um grande dos-,
serviço â área". Arthur Virretrucou: «ia
gílio "Quando
—
V. Exa., sem
me conhecer, detecta em
mim uma psicose, eu che^'
go a entender que V. Exa.
estaria melhor colocado "
numa academia de psicánálise..."
Muito aplaudido e apar1-'"'
teado quatro vezes em seu
primeiro discurso, o novo
deputado pemedebista te-~
ve 23 mil votos — o quarto
deputado mais votado do.
Amazonas — e anunciou"bloco
se como membro do
da
PMDB
do
parlamentar
Amazônia", atualmente
com 23 deputados e podendo chegar a 37. "oNessa conprocesso,
dição, acusou
já em marcha, e em marcha avançada e acelerada,
de destruição da Amazónia".
Tal como Arthur Virgílio
defendeu a Amazônia, César Cais Neto e Jutahy Ju-"
nior também defenderam'
sua região: o Nordeste. Jutahy Júnior, advogado. 27.
anos, casado, um fllho, já,
cumpriu um mandato de.,
deputado estadual e che?v
com
gou à Câmara Federal
120 mil votos — o mai*..
votado de seu Estado, a
Bahia, batendo o segundo
lugar com quase 40 mil vptos. Em seu discurso, de .
apenas uma página em
meia, defendeu uma ampla
"
que.i.
reforma tributária,
à pacompleto
sentido
dè
lavra Federação", modificações na Constituição •e-..
ainda, o restabelecimento
das prerrogativas do Po^
der Legislativo.
Com um discurso de três
páginas. César Cais Neto
discorreu sobre a seca nor1destina, historiando o problema e acentuando a.
atuação do Ministério Figueiredo na área atingida.
Sugeriu a convocação do
diretor do Centro Aeroespacial (CTAi e sua equipe
para a discussão dos detalhes e soluções possíveis
para a seca. O filho do Ministro César Cais. das Minas é Energia, também foi
o deputado mais votado de
seu Estado, com cerca dfi.,
130 mil votos.
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NORDESTE MARAVILHOSO I - 10 Dia» - 4 Capitai.
Saídas: Mar. 12, 28 - Abr. 16, 30 - Mal. 21, 28 - Jun. 04, 11
Jul. 02, 07, 08, 16, 23
NORDESTE MARAVILHOSO II • 11 Dia» - 5 Caphals
Saída»: Mar. 23 - Abr. 13, 27 - Jun. 01, 08 - Jul. 06, 11, 13.
18.20
NORDESTE PRAIA E SOL - 14 Dias - 6 Capitai»
Salda»: Mar. 20 - Abr. 10 - Moi. 01, 22 - Jun. 06 - Jul. 03, 10
17
SALVADOR - MACEIÓ E RECIFE (João Pessoa
Opcional) 8 Diai - 3 CAphois
Saídas: Mar. 20 - Abr. 10 - Mai. 01, 22 - Jun. 06, Jul. 03, 10,
17

I tfík

MARAVILHOSO CRUZEIRO NO RIO AMAZONAS
8 Dias - Saidas todas as quintas-feiras.
CONSULTE NOS SOBRE PREÇOS E
CON OIÇÒES DE PAGAMENTO.
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RIO DE JANEIRO: RUA MÉXICO, 21 A LOJA
Tel.: 220-0322 - PABX
SÃO PAULO: AV. IPIRANGA. 795 - 3? ANDAR
Tel.: 222-6233 - PABX
Embrsiur 00002 00 41 9 Embrotur 00002 02 4
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MIAMI ¦ CABO KENNEDY . ORLANDO DISNEYWORLD
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YORKS. FRANCISCO-LAS VEGAS-LOS ANGELES
ACAPULCOMEXICO.
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18,26
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06, 27
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JUN.
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DE PAGAMENTO:
CONSULTE-NOS SOBRE PKIÇOS E CONDIÇÕES
LOJA Tel.: 2200322
RIO DE JANEIRO: RUA MÉXICO. 21-A
¦ 3.° ANDAR Tel : 222-623:
SÃO PAULO: AV IPIRANGA. 795
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PABX
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Castello
recebe
P1 emio

Florianópolis — O colunista político Carlos Castello Branco, do JORNAL
DO BRASIL, recebeu ontem, em Florianópolis, o
Prêmio Nereu Ramos de
Jornalismo Político, instituido pelo Governo do ÊÚ%
tado, através da UnivetsTii
dade para o Desenvolvimento de Santa Catarina.
lUDESC), pelo conjunto do
seu trabalho.
A comissão julgadora foi'
integrada pelos presidentes dos cinco partidos politicos, da Câmara e do Senado, da ABI e da Federação Nacional de Jornalistas Profissionais. O vencedor em âmbito estadual, o
jornalista Sérgio Lopes,
trabalha no jornal O Estado, de Florianópolis, e já
foi articulista da Folha da
S. Paulo.
Ao receber o prêmio da<
mãos do Governador Henrique Cordova, Carlos Cas«
tello Branco afirmou qua
"o
ao entregar este prêmio
Governo deste Estado ex
pressa sua adesão às instituições democráticas e ao*
papel que nelas cabe a imprensa". Ele atribuiu a escolha de seu nome pela òçi
missão julgadora ao fal£
de ser o jornalista politicu
"que mais tempo trabalho
na profissão e o que commais persistência se dedi'
cou a informação e a análi- •
se da vida política nas ultimas décadas".

terça-feira, 8/3-83
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Thais de Mendonça
O Governador eleito
Leonel Brizola não anunciou o seu secretariado. No
tumulto que se formou, ontem, na sede do Grupo de
Transição — onde a assessoria de imprensa de Brizola marcou a entrevista
coletiva —, ele não chegou
a ler a nominata prometida. Enquanto os secretarios, suando muito, se
apertavam no exíguo espaço detrás da mesa ocupada
peja Comissão Executiva
Nacional, o salão se enchia
com os convidados e os
cuposos, atraídos pelos aito-falantes sobre a rua Senatior Dantas.
O que seria um encontro
entre jornalistas e o Governádor eleito para a divulgáção de seus principais
colaboradores acabou-se
transformando numa festiva-reunião de campanha.
Houve
palmas e gritos de
"Brizola!",
ovação e pedidos passados sob a forma
de> bilhetes, ao final da entrevista, enquanto muitos
repórteres quase não conseguiram trabalhar.
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O Governador eleito, Leonel Bridivula
ontem,
limitou,
não
se
zola,
gar, apenas em entrevista coletiva,
os nomes que vão compor o seu
Secretariado: anunciou, efetivamente, uma profunda reforma administrativa: o Estado do Rio, que
funciona desde a fusão, em 1975,
com 12 Secretarias, passará a contar com 20 depois do próximo dia
15, entre elas uma para equacionar
os problemas da Capital Quminense no ano 2000.
Das 12 atuais Secretarias de Estado apenas as de Governo, Pazenda. Administração e Transportes
permanecerão com suas estruturas
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possam perder
alguns de seus órgãos de sustentaçào para as novas Pastas a serem
criadas. A Secretaria de Segurança,
por exemplo, vai desaparecer e, no
seu lugar, Brizola criará as Pastas
de Policia Judiciária e Direitos Civis e a de Policia Militar.
O Governador eleito revelou durante a entrevista coletiva que se
baseou, de certa forma, numa experiència bem-sucedida de François
Mitterrand, na França, para promover a descentralização administrativa do Estado do Rio. À recusa do
ex-Deputado Neiva Moreira em
aceitar a indicação para Secretário

PROMOÇÃO
ESPECIAL
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de Governo levou Brizola a promover um exaustivo remanejamento
entre os nomes de 17 dos 20 Secretários que havia convidado.
Quatro Secretários, com isso,
mudaram de áreas entre a madrugada de domingo e a tarde de ontem. O Deputado federal José Frejat. que havia sido convidado para
Secretário de Educação, não aceitou mudar para a Pasta de Planejamento, e acabou ficando de fora do
Governo. A recusa de Frejat chegou a gerar pequena crise no PDT.
(Os Secretários escolhidos por Brizola estão na página 4)
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LISTA
Às 17h, hora marcada
o inicio da coletiva, já
avia uma longa fila à porEara
ta do elevador que levava
à sobreloja. Muita gente
estava na calçada, conversando e esperando para
ver o Governador eleito.
No salão, a equipe responsável pela organização da
entrevista designara setores especiais para os reporteres, cinegrafistas e fotografos, à frente da platéia,
a .parte dos fundeixando "os
convidados e
dos para
arriigos do PDT".
Os secretários deveriam
ocupar as 16 cadeiras, viradas para o público, logo
abaixo da mesa onde se
sentaria a Comissão Execuiiva Nacional, representada pelo ex-Deputado
Doutel de Andrade, presi
dente nacional do PDT;
ex-Deputado Alceu Collares, vice-presidente; Deputado Sebastião Nery, à esqiièrda de Brizola; Sena
dòír Saturnino Braga; pro
fessor Bayard Boiteux, vi
ce-presidente regional; exSenador Marcelo Alencar,
escolhido presidente do
Banerj.
Brizola deu inicio à entrevista fazendo uma saudação aos meios de comunicação, mas ao invés de
apresentar seus secretarios, e chamá-los para
oQUpar seus lugares, comunifipu que a lista de nomes
estava sendo distribuída.
Eram 17h29min e a disputá pela lista mostrava que
havia mais convidados
que jornalistas no local.
Por isto, a primeira pergunta quase não foi ouvida.
n- Quem vai coordenar
as duas policias: a civil e a
mjlitar?
iFoi a resposta de Brizola
que criou o "Aclima de—tenso
reslei"
interesse.
pòndeu, fazendo uma pausa
para acrescentar —
"respaldada
pela legitimidaple do Governo. Estamos
impressionados com a situação atual. As instituições nào funcionam. Assim nào pode continuar".
Bem-humorado, ele provocou risos ao falar da criação da Secretaria Extraordinária Ano 2000, mas assumiu o tom
grave quando
disse que "náo pretende fiFoi
car atrás das cortinas"."colaenfático ao pedir a
boração, a cooperação e a
assistência das autoridades militares e federais" e
sério ao defender os"env
pçestimos, onde quer que
eles estejam".
CALOR
"No salão onde se previa a
presença de de300500.pessoas,
Havia
havia cerca
tumulto na platéia, muita
conversa e os repórteres se
aproximaram da mesa para tentar ouvir o que BrizoIa dizia. Por sua vez, os
secretários também procuravam lugar. A Secretária
de Educação, Iara Vargas,
colocou-se atrás do Deputado Sebastião Nery. enquanto a de Promoção Socal, Idialeda Nascimento
se posicionava perto de
Saturnino. No entanto, corho não houve apresentaçóes e poucos a conheciarn, Idialeda chegou até
a^se afastar, a pedido de
fotógrafos, para que o Secretario de Fazenda. César
Maia, fosse fotografado.
Às 18h30min, o Governador eleito fez menção de
terminar a entrevista. Os
convidados já haviam deixado o cordão de isolademento e se postavam
"Como seria
fronte a ele.
se
possível esta campanha
nào fossem os meios de comunicação?" — perguntou
Brizola. Requisitado pelas
emissoras de tevê. o Governador eleito encerra a
coletiva. Antes de sair. ele
recebeu — como— nos temdezenas
pus de comício
de bilhetes, envelopes, pedaços de papel, com pedidos de seus eleitores.

Aparelho de jantar 42 peças
PORCELANA SCHMIDT
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Cr$ 16.500,00
VÁLIDA ATÉ 9/3/83

ESTA E VÁRIAS OUTRAS OFERTAS
ESTÃO EM PROMOÇÃO
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Brizola explicou as mudanças que pretende introduzir na
strutura administrativa e política do Governo do Estado
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DIJON BOUTIQUE R. Barata Ribeiro. 752-E*
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Os secretários escolhidos
Secretária de Promoção
Os nomes dos 17 dos 20
Secretários de Estado do Go- Social — advogada Idaleda
verno Leonel Brizola, divulga- Nascimento.
Secretário de Indústria,
dos ontem, são os seguintes:
Secreta: io de Governo — Comércio e Tecnologia —- ecoeconomista Cibilis Viana.
nomista Carlos Augusto CarSecretário de Justiça e do valho.
Interior — advogado Vivaldo
Secretário de DesenvolviBarbosa.
mento Agropecuário — engeSecretário de Planejamen- nheiro Antônio Carlos Pereira
to e Controle — economista Pinto.
Fernando Lopes.
Secretário para o DesenSecretário de Administra- volvimento
da Região Metro—
professor Bayard Boição
— Deputado José
teaux.
rouveia Filho.
Solitana
Secretário de Fazenda —
Secretário de Turismo e
economista César Maia.
— advogado Trajano
Esporte
e
de
Ciência
Secretário
Ribeiro.
—
Cultura
professor Darcy Ribeiro.
Secretário de Transporte
Secretária de Educação — — Deputado José Colagrossi.
Deputada Yara Vargas.
Secretário de Obras e Meio
Secretário de Trabalho e Ambiente
— Deputado Luiz
—
Habitação
jornalista Carlos Alfredo Salomão.
Alberto de Oliveira
Secretário de Minas e
Secretário de Saúde e Hi— Deputado José
—
Energia
Eduardo
médico
giene
Maurício.
Costa.
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l Brizola anuncia 17 nomes
l e cria oito Secretarias
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O anúncio dos nomes dos 17 primeiros Secretários que vão compor a equipe de Governo de Leonel Brizola e
mais o do ex-Senador Marcelo Alencar
para a presidência do Banco do Estado
do Rio de Janeiro (Banerj) foi bastante
formal. O Governador eleito determinou à sua futura Secretária de Imprensa, Marta Alencar, que entregasse a
relação com os nomes e òs respectivos
currículos aos jornalistas e se colocou à
disposição dos interessados para responder a perguntas sobre os critérios
que determinaram cada escolha.
No momento, o Estado do Rio de
Janeiro conta com um total de 12 Secretarias. Depois do próximo dia 15
elas serão 20. A principal preocupação
de Brizola durante a entrevista coletiva convocada para anunciar o Secretariado foi justamente a de esclarecer
que a criação das novas Pastas de
Governo não se tinha subordinado a
nenhum processo "de barganha política". Repisou várias vezes, também,
que a criação das novas Pastas de
Governo, entre elas uma destinada a
estudar como será o Rio no ano 2000,
não implicará aumento de despesas.
Explicou que as novas Secretarias resultam, em grande maioria, do desmembramento das já existentes.

de certa forma, o controle sobre as
despesas públicas, mas cederá à Secretaria de Governo a coordenação dos
programas setoriais do Estado. A Secretaria de Justiça se denominará Secretaria de Justiça e do Interior.
O nome da Secretaria de Saúde será
mudado para Secretaria de Saúde1 e
Higiene e, para o exercício dessa sua
nova atividade, ela atuará, também, na
área da educação. Finalmente, a Secretaria de Segurança vai desaparecer para que surjam em seu lugar duas novas
Pastas: a de Policia Judiciária e Direitos Civis e a da Polícia Militar. Essa
última alteração dá independência à
Policia Militar, ao igualar o seu Comandante, em status, ao Secretário de
Policia Judiciária e Direitos Civis. •

As mudanças

Os Deputados José Maurício e José
Gouveia Filho, que vão para as Secretarias de Minas e Energia e Desenvolvimento da Região Metropolitana, a serem criadas, admitiram que as mensagens propondo as alterações estruturais no Estado chegarão à Assembléia
Legislativa até o final deste mès. As
novas Pastas terão, no entanto, caráter
extraordinário, até que a Assembléia
receba as mensagens e delibere em
torno de suas criações. Com isso, os
futuros titulares das Secretarias até
então inexistentes poderão também
ser nomeados no próximo dia 15.
Brizola, durante o anúncio dos primeiros nomes que comporão o seu Secretariado, revelou que a descentralizaçâo que resolveu operar no Estado
inspira-se, de certa forma, na experiência do Governo socialista de François
Mitterrand, na França. Prometeu divulgar até o final da semana os nomes
dos futuros Procuradores-Gerais do
Estado e da Justiça, que sairão de
listas elaboradas, por votação, pelas
próprias classes. Mas nâo prometeu
para já os nomes dos futuros Secretarios de Polícia Judiciária e Direitos
Civis e de Polícia Militar.
Quanto à Secretaria Extraordinária
Rio-Ano 2000, o Governador eleito tornou voluntária a escolha do seu titular:
"Será aquele
que me trouxer, em termos de pesquisas, as melhores soluções para uma cidade que terá de
equacionar, desde já, os problemas que
irão angustiá-la daqui a 18 anos".

I

Das atuais Secretarias de Estado,
apenas as de Governo, Fazenda, Administração e Transportes permanecerão
inalteradas em nomes e nomenclaturas, embora possam perder alguns de
seus órgãos de sustentação para as que
f K serão criadas. As outras oito da presente estrutura de Governo mudarão de
nome ou perderão bastante substância.
A Secretaria de Educação e Cultura,
por exemplo, perderá o vínculo até
aqui mantido com as atividades
culturais. Brizola justificou que isso se
tornou necessário para que o Rio não
ficasse privado da experiência de Darcy Ribeiro, o futuro Secretário de
Cultura — cargo que acumulará com o
"numa atividade Vice-Governador —
rivais". A
não
conhece
de onde ele
Secretaria a ser entregue a Darcy Ribeiro ganhará também atividades ampias no campo das ciências. Vai denominar-se, para isso, dentro da nova
filosofia administrativa revelada pelo
Governador eleito, Secretaria de Cièn\ ?'" cias e Tecnologia.
A Secretaria de Agricultura desaparece e nascerá no seu lugar a Secretaria
de Desenvolvimento Agropecuário. A
Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo perderá essa última atividade, mas ganhará, em compensação,
atribuições na área da tecnologia. A
»*. Secretaria de Obras Públicas vai
¥. cuidar também do meio-ambiente. Já a
Secretaria de Planejamento manterá,

II
i

§

1

r

í r

f

li
§
tm

r.

!i

> *»

Surpresa
Nos Últimos dias, Brizola, respaldado por amplos setores do
partido, decidiu convidar Neiva
para a Secretaria de Governo,
cargo de inteira confiança do
Governador e, por isto mesmo,
de poucas alternativas. Ao tomar conhecimento da intenção
de Brizola, Neiva mostrou-se relutante em aceitar a indicação.
Mas os apelos insistentes que
lhe foram feitos nas últimas horas não foram suficientes para
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Jamil

promete fazer

o governo

"do

tatu'*', sem

obras faraônicas

e dando atenção

aos problemas

básicos

Jamil promete socialismo na prática
Fala mansa, gestos calmos, o
novo Prefeito do Rio tem a esperança e o trabalho como pontos
de partida e de chegada. Um
médico que fez da sua experiência profissional a base de sua
prática política, o tijucano Jamü
Haddad, perto de completar 57*
anos, chega à Prefeitura de um
município com graves problemas sócio-econômicos, onde um
terço da populaçáo vive em faveIas, sem as mínimas condições
de saúde e moradia.
— Não serei um prefeito de
gabinete, serei um prefeito de
rua, que vai andar de roupa esporte, sem terno e gravata, ouvindo as reclamações e sugestoes da população. Na minha'
administração, a proposta sócialista do PDT vai se dar na pratica, pois o povo vai poder participar das decisões de meu Governo.
Não gosta de cinema, raramente assiste TV, lè muito. Nos
esportes, prefere pescar e jogar
uma pelada com os amigos no
Posto Seis. A atividade profissional vai ceder lugar aos encartransformação
gos de Prefeito,
"uma dor no coraque significa
ção" desse fiamenguista não fanático, salgueirense por natureza, que "opromete aos cariocas devolver
sorriso à Cidade Maravilhosa".

"Um coração de ouro"

t

demovê-lo da disposição de não
integrar o Governo e continuar à
frente dos Cadernos do Terceiro
Mundo, revista a que dedica
grande parte de seu tempo, e
desenvolvendo seus contatos
com políticos estrangeiros, além
de suas atribuições partidárias.
A recusa de Neiva obrigou Brizola a deslocar ontem Cibilis
Viana da Secretaria de Planejamento, de onde comandaria a
economia fluminense, e a buscar
o economista Fernando Lopes
para preencher a vaga aberta
com o remanejamento do exsecretário-geral do PDT.
A medida da improvisação se
reflete num detalhe curioso e até
mesmo pitoresco: ao final da
reunião com as bancadas, que
acabou uma hora antes do anúncio do secretariado, Lopes confidenciava, defronte ao prédio onde mora o Governador, que desconhecia o nome escolhido para
a presidência do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj). O
próprio César Maia, cuja nomeação para a Secretaria de Fazenda estava definida com dias de
antecedência, só recebeu o convite oficial do Governador às
16h30min.
A escolha de Lopes baseou-se
principalmente, em sua estreita
ligação com Cibilis e no conceito
de competência que desfruta em
círculos próximos a Brizola.
As divergências que envolveram o convite a Frejat para participar do primeiro escalão do
Governo foram citadas por Brizola em sua entrevista à impren-
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A recusa do ex-Deputado Neiva Moreira em aceitar a indicação para a Secretaria de Governo e a pequena crise em torno do
convite ao Deputado federal José Frejat para assumir a Pasta
da Educação levaram o Governador eleito Leonel Brizola, a
partir da madrugada de ontem e
até poucas horas antes do anúncio, a remanejar quatro Secretarios e a convidar e desconvidar
Secretários em menos de 24
horas.
— Veja como sou polivalente:
entrei Secretária de Esportes e
Turismo e sai Secretária da Educação — afirmava a Deputada
estadual Yara Vargas, ao sair da
reunião que Brizola teve ontem,
no inicio da tarde, em seu escritório, em Copacabana, com as
bancadas municipal, estadual e
federal do PDT. Já a mudança
do Deputado federal José Maurício foi mais brusca — praticamente escolhido Secretário de
Agricultura, acabou em Minas e
Energia, Pasta a ser criada.

Henrique José Alva»
idéia
e ofereceu-lhe a Secretade
ria de Planejamento, que ficaria
vaga com o deslocamento de Cibilis. Frejat náo só náo aceitou o
convite como saiu dali rompido
politicamente com o Governador. Durante a conversa, Brizola
comentou que aquela era a terceira vez que brigavam. Mas foram todas depois da eleição, retrucou Frejat, querendo destacar sua contribuição para a vitória do PDT.
O incidente consolidou a escolha de Lopes, feita ontem à tarde, determinou a transferência
de Yara de Esportes c Turismo
para a Educação. Pasta para a
qual já havia sido cogitada. A
nomeação do professor Bayard
Boiateux para Administração
serviu, segundo as mesmas fontes, para atender à necessidade
de preencher o cargo, um dos
últimos a serem definidos.
O deslocamento de José Mauricio para Minas e Energia náo
gerou problemas — ao contrário,
parece ter solucionado alguns.
Afinal de contas, Brizola preencheu a nova Pasta e criou condições para a indicação do usineiro Antônio Carlos Pereira Pinto
para a Agricultura. Apoiado por
influentes dirigentes do PDT,
como o Senador Saturnino Braga e o Deputado federal Bocayuva Cunha, Pereira Pinto era um
candidato natural ao posto, pois
sua indicação náo quebraria o
compromisso do Governador de
tirar de Campos, o maior centro
de produção agrícola de interior,
o futuro secretário de Agricultura.

sa e provocaram, por sua vez, o
remanejamento em mais duas
Secretarias. "Não conseguimos
nos entender", admitiu Brizola,
"pois náo foi
possível conciliar
suas preferências com os interesses do conjunto". E acrescentou:
"Disse ao companheiro Frejat:
náo vamos começar assim. Náo
será bom para mim, para você
ou muito menos para a coletividade".
Mas, de acordo com dirigentes
o Governanacionais do PDT,
dor e Frejat não "despediram-se
fraternalmente", como definiu
Brizola. A colegas de bancada,
Frejat queixou-se de que Brizola
havia sido autoritário na composição de seu secretariado e de
que não pusera em discussão a
indicação do Prefeito. Tudo começou quando Frejat não conseguiu conquistar a Prefeitura e
agravou-se a partir do momento
em que foi convidado para a
Educação, quando preferia a
Justiça.
Segundo o relato das mesmas
fontes, Brizola telefonou às 5 hs
de ontem para Frejat e fez o
convite para assumir a Secretaria de Educação. A reação de
Frejat ao convite foi áspera —
isto nâo são métodos de se convidar um secretário de Estado,
reclamou o Deputado. Mesmo
assim, prometeu estudar o convite e pediu um prazo até às lOh
para respondê-lo.
Quando chegou ao apartamento de Brizola, decidido a
aceitar a indicação, Brizola comunicou-lhe que havia .mudado

Numa efetiva reforma administrativa, Brizola vai criar, ainda, além das
alterações nas 12 Secretarias já existentes, as Secretarias de Ciência e
Cultura, Trabalho e Habitação, Promoção Social, Desenvolvimento da Região Metropolitana, Minas e Energia,
Turismo e Esporte, Polícia Judiciária e
Direitos Civis, Polícia Militar e RioAno 2000.

A emocionante aventura
de um cruzeiro pelo
Rio Amazonas.
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Brizola remaneja quatro secretários

As novas Pastas
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Na portaria do prédio 287 da
Rua Maria Amalia, na Tijuca, o
com
porteiro Severino atende
simpatia as visitas do "Doutor
Jamü". O dia de ontem foi atribulado para o Prefeito convidar,
entre telegramas de amigos, telefonemas de repórteres marcando entrevistas, convites para aimoços. Severino não se cansou
os que procude repetir a todos "Esse
homem
ravam o prefeito:
tem um coração de ouro, náo
nega nada-a ninguém, vamos ter
um grande Governo".

O "coração de ouro" dá — ou
clava — consultas em seu cônsultorio da Praça Saenz Pena e na
Clinica que divide com seu amigo Paulo Tovar, em Bonsucesso.
Para os que náo podem pagar, o
atendimento nâo é negado:
"Quem não
pode pagar, náo paga. Nâo é por causa do dinheiro
que vou deixar de atender uma
pessoa", acentou Jamil. Duas
vezes por semana, todos os horarios sâo ocupados com consultas
gratuitas aos que nâo podem
pagar.
A mulher de Jamil, D Aida,
do marido
confirma a dedicação
às coisas que faz: "Ele é muito
simples e se dá de corpo e alma,
seja na medicina, seja na política". E, entre um telefonema e
outro ("estou doida para que o
gabinete dele passe logo para a
Prefeitura"). Ela conta que vai
acompanhar de perto o trabalho
de Jamil:
Quero ainda colaborar efetivamente na parte de obras sociais, que considero de extrema
importância.

Administração dinâmica
Quero ouvir as associações
de moradores e de favelas, pois
elas sabem mais do que nós
prioridades.
quais sào as suas
Farei o governo "do tatu", sem
obras faraônicas, priorizando o
atendimento dos problemas basicos da população. Serei o prefeito de todos os cariocas, mas
darei especial atenção aos setores carentes e ás crianças — afirmou o Prefeito.
Para as favelas, Jamil tem
guardado um plano piloto onde
a palavra remoção não existe.
Sua intenção é urbanizar, criar
centros comunitários em áreas
carentes, onde serão instalados
serviços médico-odontológicos,
escolas, creches e refeitórios.
Também as atuais administrações regionais sofrerão reformu-

laçòes em sua forma de atuar,
ganhando mais flexibilidade para resolver problemas comuns
dos bairros:
— As A. R. náo podem ficar
como estão, órgãos burocráticos
de repasse de reivindicações —
acentuou.
Para Jamil, o problema das
enchentes na cidade "tem que
ser resolvido de qualquer forma"! Dragagem e limpeza dos
rios, desobstrução dos canais,
bueiros e esgotos, e educação da
população através de filmes que
serão levados as favelas e conjuntos habitacionais são algumas medidas imediatas. A idéia
do Governador Leonel Brizola
sobre a criação de uma Central
de Reclamações para a população, será encampada pelo Prefeito.
A educação e os transportes
merecerão atenção especial no
novo Governo do município. A
valorização do ensino público e
a melhoria dos salários dos professores sào pontos de uma politica educacional que conta com
a experiência do ViceGovernador Darcy Ribeiro em
sua confecção. Para Jamil, o trabalhador não pode arcar com os
sucessivos aumentos nos preços
das passagens dos transportes
urbanos e o metrô, considerado
de grande utilidade para a populaçào, é "um transporte elitista,
que não serve às necessidades
das classes de baixa renda".

Um pescador
Além da pesca em Cabo Frio e
das peladas com os amigos no
Posto Seis, Jamil costuma passar o carnaval em Caxambu, longe do som dos tamborins e agogós. embora tenha aprendido a
gostar de samba ainda quando
menino, no tempo em que náo
faltava aos ensaios das Escolas
de Samba Verde e Branco e Azul
e Branco, mais tarde formadoras
do Salgueiro:

Alexandre Medeiros
— Era o tempo do samba no
pé, sem as superproduçóes de
hoje. Sinto que vou ter de abandonar meus carnavais em Caxambu quando assumir a Prefeitura, mas procurarei organizar
melhor o carnaval desta cidade
— destacou.
Uma das medidas dessa organizaçào será a extinção da Riotur, uma idéia que Jamil tem na
cabeça mas ainda não discutiu
com o Governador Leonel BrizoIa. Para ele, a Riotur è sinônimo
de corrupção e desconfiança para a população. Sua intenção é
deixar o samba na mão dos sambistas, através, provavelmente,
de um Conselho de Escolas de
Samba. Uma Secretaria de Turismo, a ser criada, cuidará dessa parte específica do carnaval.
Com cuidado para náo se deixar chamar de Prefeito, ja que
seu nome ainda tem de ser aprovado pela Assembléia Legislativa, Jamil Haddad falou do projeto do Governador Leonel Brizola
para dividir a atual Secretaria
de Segurança em duas outras: a
Secretaria de Polícia Civil e a
Policia Militar. Para ele, o povo
tem que readquirir a confiança
nos policiais, que "a partir de
1964 foram mentalizados apenas
para reprimir".
O incentivo â agricultura nas
poucas áreas de plantação que
ainda restam no município, o
dialogo aberto com o empresariado carioca, o apoio irrestrito
ao esporte amador e a criação de
mais empregos através do turismo são outros objetivos desse
filho de comerciantes libaneses,
apreciador de uma boa peixada,
político por convicção e um carioca, nascido e criado na Tijuca.
que não promete fazer milagres
por sua cidade nesses próximos
quatro anos, mas pede um credito de confiança ao povo do Rio
de Janeiro para fazer um bom
governo.
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as duas secretarias embora a ele subordinadas.
Segundo muitos assessores que se revêzavam ontem na tarefa de explicar sua mais
polêmica decisão, o Governador quer iniciar
o processo e por uns quatro meses gerir a
polícia para. aos poucos, ir entregando o
comando a este assessor especial, que seria
então um supersecretário porque teria poderes de dirigir duas secretarias. Durante este
prazo. Brizola teria a oportunidade de ir
reformulando a Policia Civil, renovando
seus quadros — aposentando alguns delegadós. promovendo outros — ao mesmo tempo
que limitava as tarefas da Policia Militar.
Esta. segundo esses assessores, passaria
a ser uma espécie de Guarda Nacional, empenhada basicamente em policiar o Palácio.

maioria gerada pelo fato de as Policias Militares estarem diretamente subordinadas ao
Exército —. o Secretário de Segurança era
quem administrava teoricamente as duas
policias, de agora em diante elas estão delinitivamente separadas e igualadas em materia de poder
O Governador acredita que a separação,
com a criação da Secretaria da Policia Judiciaria e dos Direitos Humanos (Civil) e da
Secretaria da Policia Militar, o controle efetivo da segurança de todo o Estado vá ser
seu, porque, com isso, terá a "PM sob sua
estrita responsabilidade". Imagina a criação
de um Conselho de Segurança com a sua
pessoal presidência e tendo como integrar)'tes os dois Secretários e mais um Assessor
Especial, que ele escolherá para administrar

flli,.

5

Militar seráo secretarias no Rio

oncias Civil

Nenhum dos muitos advogados e júristas que participaram do Grupo de Trabalho
o? de "Justiça e Segurança", criado a partir do
lançamento da candidatura de Roberto Saturnino Braga a governador pelo PMDB e
depois transferido para o PDT, jamais imaESnsí ginou, sugeriu ou admitiu que a solução
o grave/problema da Secretaria de
" para
Segurança fosse a que o Governador Leonel
"Brizola
encontrou e que a todos surpreen';'•; 'deu. Todos se preocuparam muito com a
—"" sonhada unificação da polícia — ou seja —
em acabar com as muitas diferenças .que
separam Policia Civil e Militar e que invaria—-' velmente geram sérias discordâncias.
*lC£,i
Brizola fez exatamente o contrário e
¦s. •„¦_.. resolveu separar de vez uma da outra. Se até
í. «.: agora, apesar das muitas dificuldades — a

?

Io caderno

terça-feira, 8'3'83

dirigir o trânsito e guardar os bancos. O
chefe da Casa Militar, de acordo com a
concepção de Brizola. passa a ser comandante do Batalhão de Policiamento do Palacio e se torna, por isso, independente do
Comando Geral. Uma forma para que o
governador tenha sob seu controle um batalhào que náo dependa de outra orientação
que náo a sua.
Ao mesmo tempo entendem que esta é
uma fórmula de driblar o decreto que determina que o Comandante da Policia de qualquer Estado da Federação tenha seu nome
submetido a aprovação do Ministro do Exército porque náo existirá um Comandante
Geral, mas um Secretário de Estado.
Para ocupar estas secretarias. Brizola
vai escolher um delegado e um Coronel da

Antero Luim
PM. mas isto somente após encontrar o seu
"assessor especial",
que seria, em principio,
um advogado. Quando alguém pergunta
quem resolvera os conflitos entre as duas
polícias, agora que ambas tèm o mesmo
poder e importância, a resposta é uma só: o
governador. Será ele então, a partir do momento em que a Assembléia aprovar estas
mudanças, quem vai decidir, num caso semelhante ao da Cidade de Deus, por exempio, se a Polícia Militar deve ou não entregar
à Policia Civil a responsabilidade pelo inquêrito. À Polícia Civil restará o apelo ao
Governador para cumprir o estabelecido peIo Código de Processo Penal, ou seja, que e
dela a competência investigatória. E só com
ordem dele. o verdadeiro Secretário de Segurança do Rio. isto será possível.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Sn. Acionistas,
Estamos divulgando o Relatório das Atividades do Exercício de 1982, acompanhado dos respectivos demonstrativos s econômico-financeiros.
As atividades da Motortec, desdobradas em serviços de manutenção e indústria, atingiram os objetivos
esperados, através do apoio integral às aeronaves de suas controladas, Votec Serviços Aéreos Regionais S.A, e
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COMPANHIA ABERTA

R

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
CRS (000)
ATIVO
COMPANHIA
CONSOLIDADO
1982 1981
1982 1981

«rt

oh -.

CIRCULANTE
12.843
Disponível
447.242
Contas de Clientes
( 71.8761
(-) Valores Descontados
(-) Provisão p/devedores
2261)
duvidosos
'
(
1.861
Obrigações a Receber
6.433
Devedores Diversos
Sinistros a Receber
Dividendos a Receber
<Estoques
Peças Sobressai entes e
'
Acessórios
622.208
Aeronaves
64.256
Outros Estoques 197.066
Despesas do Exercício Seguinte
Prêmios de Seguros
8.242
Financeiras
15.430
Outras Despesas .... 19,189
TOTAL DO CIRCULANTE _J.

27.114 173.810 81.049
1.256.940
317.343 2.001.399
11.08611 204.057)1 26.4591

I

5.173)
19.224)
18.143|
52.572 144.065 174.568
2.051 130.563 14.818
73.899
24.835

I

1.310.827

410.606

64.256
197.066

2.050

REALIZÁVEL- LONGO PRAZO
Depósitos e Caução
2.481
Associadas (2. II
111.389
TOTAL DO REALIZÁVELLONOO PRAZO
PERMANENTE
Investimentos"
Em Controladas 141 3.772.686
Outros Investimentos 16.050
Imobilizado 12.2, 6.31 647.818

96.829
4.195

4.059
261649

4.059
51

26a 210

36.599
12.537.670

_4.8JL?1
12.699.312

4.365,997

2.460,528

17.512.104

7.763.580

78.120
155.469
831.655
65.019

77.044
339.526

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Vendada Poças 1.169.739
Prestação de Serviços 1.423.243
Venda de Aeronaves 11X071
—
Receitas de Operações de Vôo
Receita de Participação Por
Equivalência
—
Outras Receitas Operacionais —

DESPESAS OPERACIONAIS
40.609)
Honorários da Administração!
80.0311
Comerciais
Administrativas
312.8011
365.155)
Financeiras Líquidas (2,5)
Tributarias
( 9.314)
I a422)
Depreciações 12.61
Amortizações
( 4.5141
Outras Despesas
PROVISÃO PARA DEVEDORES
DUVIDOSOS
2,692
Reversão
2.2611
Fformaçâo
(

1.400.913

746.10BI
116.0401

1982

1981

103.179
17.160
594.708
18.289

552.663
674.688
3.127.903

274.046
196.348
1.634.612

798.221

385.142

38.143
27.522
29.250

335.673
879.250

77.877
38.809
80.015

DESPESA DE PARTICIPAÇÃO POR '
285.1661
EQUIVALÊNCIA I
RESULTADO OPERACIONAL
19.897
LÍQUIDO
EFEITOS INFLACIONARIOS
Resultado da Correção
41.525
Monetária
Despesas de Variação
Monetária
I
504.4911

7.520.245

711.108
408.165
126.092
2.936.125

453,146

12.685
266.485

1.169.739
5ia978
113.071

711.108
536.264
126.092

RECEITA OPERACIONAL
BRUTA
2706.053
CUSTOS OPERACIONAIS
DA RECEITA
De Venda de Peças e Serviços
Prestados 11.481.3981
Das Aeronaves Vendidas (
104.1771
Das Operações de Vòo
—
Outros Custos
—
.
RESULTADO OPERACIONAL
BRUTO
1.120.478

(1.481.398)
I 104.177)
(3.792.4291
I 370.1461

I 550.275)
I 116.040)
11.606.688)
( 312.534)

4.027.029

1.875.123

(

18.648)
33.5281

129.3481
122.511)

895)
2.776)
10.471)

49.136)

91.724)
(
83.8881
I
11.374.7221
11.9184691
16.1081
I
19.039)
I
43.547)
I
87.437!
(

38.7961
536.619)
377.3671
1.733)
8.814)

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
Receitas Antecipadas
i.
(—} Custos Provisionados
TOTAL DO RESULTADO DE
EXERCÍCIOS FUTUROS

34.278
40.193
2.770.819

131.940
137.014

76.386

18,183

568.899

354.353

70.931
161

124.549

1.719.414

56.940)
85973) ,

Acionistas Minoritários
DE TERCEIROS
Realizável Longo Prazo • Redução
Associadas, 152.421
11.359
5.251 11.985
Depósitos e Cauções 1.578
19.224) I
19.285)
58901 (
Outras Contas
Exigível Longo Prazo ¦ Aumento
Obrigações a Pagar
9.629
Instituições Financeiras
Contribuições Compulsórias
219.949 384.856 711.819 PERMANENTE
Investimentos- ¦•••-•¦

(

2a 749)

I

174.920)

2.200.692

689.106

(ai26.463)

11.415.097)

I

,76,386)
63 002

203.540
131.940)1

_3:7201243
1.159.115

^ 3.3,92, 59*,

2.480.528

5.903.247

52.849
34.278)
iam

71.600

PARTICIPAÇÃO DOS
ACIONISTAS MINORITÁRIOS

a929
(

1.715)

57.842

106.841

(

82.4491

I

514.4571

433.854)

I

997.418
(Z200.692I
1.744.765

53.029
4.077

1.764.143
1.159.115

3.392.594

JLL512-1QJ -LZj&aa

RESULTADO LÍOUIDO APÔS
PROVISÃO IMPOSTO DE
RENDA
(
82.449)
PARTICIPAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DA
PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS
MINORITÁRIOS (
82.4491
PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS
MINORITÁRIOS
RESULTADO FINAL DO
824491
EXERCÍCIO
I
RESULTADO LÍQUIDO
POR AÇÃO
(CrS 0,31)

1.162
36.271

7983

1.408

1479 257

683.490

679.140
2.3 7 7 464

769.177

11.148)

9781

Realizável Longo Prazo- Aumento
Depósitos e Cauções
Associadas
•
Exigível Longo Prazo Redução
Instituições Financeiras 53.618
Obrigações a Pagar
Contribuições Compulsórias —
DE ACIONISTAS
Adiantamentos
—
—
Dividendos Propostos
„995.238_
(Decréscimo) Acréscimo do
Capital Circulante (ZIÕJ¦?.?}.

2.123
263.598

'-•'

2.123

189.235
53.618
106.677

262.247

1.058

_2i25Q
=_
_33Z..4Q4_ -AS93.374
_9A640_

__SLQ15
_Lfl3JL34j.

12.625.7731 __3_8.5,275

VARIAÇÕES DOS COMPONENTES DO CAPITAL CIRCULANTE
COMPANHIA CONSOLIDADO

—

11.929

212

11.929

1.578

Fim

Inicio

Variação

Fim

Variação

4.810.311

1.416.838

6.613,430

4.042,611

Início

28

101.190
187.148

67.909

26.550
3.445

Associadas
, Outros
Imobilizado
Venda e Baixa de Bens
(—) Depreciações Corres-

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Permanente
Investimentos
Associados 799.720
Outros
l
Imobilizado
46.918
141.899
Aquisição de Bens
12.952
Incorporação Material de
416.083
Rodízio
—
.
Reavaliação de Bens
689,1061
OE TERCEIROS

12.6851

3.288

1.537

1.0891
pondentes
I
Diferido
2538
TOTAL DAS ORIGENS
DE RECURSOS 280.041

I

75056)
7.118

2.036)
.a,'72

2.267.601

428.044

Ern 31.12.82
Ativo
101.190
1.320.633 259.872 3.393.473
1.060.761
Circulante
187.148
Passivo
177.378
842,511
Circulante
UÜSSH 97.5,069 2,770-819
CAPITAL
CJROJLANT8 jJAZiãO L4a&947)(715.197)_62Za&4
106.550
Em31.12.81
3.445
Ativo
630.358 1.060.761 430.403 1.935.782
Circulante
Passivo
.842.511
334.763 1.698.403
Circulante
507.748
75.783)
I
PASSIVO
__ W.639
CAPITAL
237.379
aRCULANTE_L2i61Q. _218.250 _95,64ÇL
' 4)6.616

(2.003.1191 12.625.7731

3.393.473

1.457.691

2.770,819

1.07&416.

622.654

385.275,

10.065)

I

33.230) (

(

516.303)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
23.494

82.604

RESERVA
DE
CAPITAL

REAVALIAÇÃO
EM
CONTROLADA,.

4.692)

(

331.518

171.223
161

129.468

RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS 12.7) 364.697
DESPESAS NÃO
4.0771
OPERACIONAIS I
RESULTADO LÍQUIDO ANTES
.
PROVISÃO IMPOSTO
RENDA
(
824491
PROVISÃO PARA O IMPOSTO
DE RENDA

ORIGENS DE RECURSOS
DE OPERAÇÕES
21.494
I 82.4491
Resultado do Exercício
Participação da Controlada
eliminada contra
Resultado
Participação Minoritária
20.507
49.826
Depreciações
Resultado de Correção
2a 749
I 41.525)
Monetária
Variações Monetárias de Empréstimos
65315
7
204.91
a Longo Prazo
Participação no Resultado de
(
27.449)
Controlada por Equivalência ( 74.501)
Resultado de Exercícios
15.258)
Futuros
53.082
I
Amortização de Ágio
18.392
—
Participação na Reavaliação do
Permanente de Controlada
Resultado por
Equivalência (1.197.052) Constituição de
Reserva (6.31
1.182.737
—
Ajuste de Exercícios
Futuros
—
Reserva de Reavaliação do
Permanente
Fundo de Aumento do Capital
- Lei 756/69
DE ACIONISTAS
Realização de Capital -

CONSOLIDADO
1982
1981

COMPANHIA
1981
1982

CONSOLIDADO
1982 1981

COMPANHIA
1981
1982

4.460.660

9.775.179

538.765

(
I
I
(
I
I
I

(Cr$ 000!

CONSOLIDADO
1982 1981

COMPANHIA
1982 1981

C-20B e C-30. utilizadas nos helicóptero! Hugles SOOC. 500D, Bell 206 eSikorjky S-76.
O lucro liquido operacional foi prejudicado pelo e'eito negativo de participação na Cia. controlada, i o
resultado final refletiu a absorção das variações monetárias passivas.
Registramos aqui, mais uma vez, nosso reconhecimento pelo apoio e confiança recebidos de nossos clientes,
fornecedores e instituições financeiras, além da sempre presente dedicação de nossos funcionários.
A Administração

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(CRSÓOO)

176.178

Instituições Financeiras (2.3)
Obrigações a Pagar (2.4)
Contribuições Compulsórias
Associadas
TOTAL DO EXIGIVELLONGO PRAZO

TOTAL DO PASSIVO

Votec Amazônia Táxi Aéreo S.A., contribuindo desta forma para o bom nível de disponibilidade da frota
dessas empresas.
Os serviços prestados a terceiros também evoluíram satisfatoriamente, destacando-se na área industrial o
"Kits"
de nucleaçao
aumento de produção de componentes para o helicóptero Esquilo e a fabricação de
artificial para o projeto Modart. No setor de manutenção e revisão registramos a inauguração do segundo
Banco de Provas do Departamento de Motores, destinado ao ensaio das turbinas ANison 250, C-18v£-2ü\J

CONSOLIDADO

-1981

1982

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital e Reservas (3)

'66.SS3

17.717
1.152.059

PASSIVO
COMPANHIA

af*~-:'

23.064
4.276.380

76.752

&9pa247

CIRCULANTE
Fornecedores do País
Fornecedores do Exterior
Instituições Financeiras (2.3)
Obrigações a Pagar (2.4)
Arrecadação Por Conta de
Terceiros
Contribuições Compulsórias
Dividendos a Pagar
Credores Diversos
Participação dos Administradores
Provisão para Custos
a Realizar
Provisão para Férias
TOTAL DO CIRCULANTE
EXIGIVEL - LONGO PRAZO

410.606

670.179
265.452
186.031 110.336
81.497 45.130

858.016
ai16

Diferido
32.190
Introdução de Equipamento
Variaçío Cambial-DL 1733/79_
4.46a744
TOTAL DO PERMANENTE
TOTAL DO ATIVO

139.425

C.G.C. N? 33.069.691/0001-39

CORREÇÃO
MONETÁRIA
DOCAPITAL
23.494
I

I

516.303)

21.494

77.912

(

2.000)

(

516.303)

9.500)

68.412

433.854 (
21.494
Cr$0,08

I

82.4491

LUCROS
RESERVAS DE LUCROS
LUCROS (ACUMULADOS
A
REALIZAR

46.9181
21.494

Saldo no início do exercício
Incorporação de Recursos e Lucros
Correção Monetária do Patrimônio Líquido
Constituição de Reservas (6.3)
Amortização de Ágio
Resultado do Período
Proposta a Assembléia
Dividendos a Distribuir
Cr$ 0,11 por ação

650.000
442.000

(

437.825
437.8251
1.067.578

6.542

16.706

6.396

16.331

48.042
I 4.175)
42.886

1.197.052
14.315)
182.449)

1.092.000

(Lr$ 0,311 Cr$ 0.08

I

'

(
I

1.159.115

697.232

1.133.191
1.197.052
14.315)
82.449)

469.639

21.494

1.185.737

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(CRS 000)
¦
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-TRINCIF-IOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS
1.1 — Os efeitos Inflacionérios do Patrimônio Líquidoe Ativo Permanente, (oram reconhecidos, mediante cálculo pelo método do Razão Auxiliar em ORTN, refletindo o saldo no Resultado do exercido.
1.2 — Os valores realizáveis e exiglveis, até 365 dias, estão considerados no Circulante.
1.3 — Os estoques estão registrados eo preço médio de aquisição e o valor não excede ao de mercado,
excetuando-se ao ordens de serviço, que estão registrados ao custo aplicado.
1.4 — Os custos, despesas e receitas estão registrados pelo regime de compoténcla.
1.6 - Os bens do Imobilizado Técnico estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescidos da correção
monetária.
1.6 — As depreciações foram calculadas em ORTN, pelo método linear.
As taxas aplicadas constam da nota 2.Z •
1.7 — a provisão para Devedores Duvidosos foi contituída na base de 3% dos valores a receber excluídas
as contas de Governo. O valor provisionado é suficiente para garantia de riscos de crédito.
1.8 — Os financiamentos em moeda estrangeira estão \onvertidos para moeda nacional, às taxas oficiais
de câmbio na data do Balanço.
1.9 — Os juros e demais encargos financeiros estão contabilizados por competência até a data do Balanço
e os valores não pagos estão incluídos no Passivo Circulante ou Exigível a Longo Prazo, conforme
vencimentos.
1.10 _ A variação cambial excedente ao crescimento das ORTN e que foi diferida de acordo com os
termos do DL 1733/79, teve sua amortização prevista em 5 anos (20% a.a.) com início no
exercício de 1980.
1.11 - As contas das Companhias Associadas, excluídas as referentes as transações normais, estão registrodas no Longo Prazo, independente de vencimento, e vencem juros e correção monetária de 48%
a-a.
1.12 - O investimento em Controlada este registrada ao custo de aquisição corrigido monetáriamente e
avaliado pelo método da equivalência Patrimonial.
1.13 - A provisão rxra imposto de renda não foi constituída face ao Lucro nao ser tributável-

COMPANHIA
1982 1981
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2. - COMPOSIÇÃO DOS SALDOS
2.1 - CONTAS DE ASSOCIADAS
Emprendimentos Industriais e
Comerciais S.A. - EMINCO
Votec Amazônia Táxi Aéreo S.A,
Votec Serviços Aéreos Regionais S.A.

CONSOLIDADO
1982
1981

51
4.576
259,822,
263.649

SDepreciaçéo
10
4
10
10
10
20
10
10
10

123,180
74.303
94.725

62.287
37.572
32.968

681.468
380.068
4.698
4.107

257.835
190.503
2.710
10.392

2.377.464
190.416
400.694
169.156

936.749
380.068
4.698
4 107
9.979.929
972.842
1.316

96.285
196.357
116.165
386.195
190.503
2.710
10.392

4.895.593
445.596
12.774

0,352570
Oepreciaçoes Acumuladas
IMOBILIZAÇÕES líquidas

-Í32&Q5J1

I 5.258.297)
12.537,670

(2.076.190)
4.i

1988

1989

.J&2JS
JSi?ÜL
84.240

COMPANHIA CONSOLIDADO
1981
1982 1981 1982
2.4 - OBRIGAÇÕES A PAGAR
Seguros
Salários
Serviços, Impostos e Taxas
Outros

206.464
6.443 3.002 507.151
.
54.132
35.461 14.556 118227
21115 731 172.843
119.695
4.851,,.
65.019

2.6 - FINANCEIRAS LÍQUIDAS
Despesas
Receitas

2.7 - RENDAS NÂO OPERACIONAIS
Ganhos de Capital
Outras

18289

22&22J

385,142..

751.634 155751 2.549.914
1386.479) I 33.240) (581.1391
365.155 122.611 . 1,968,775

502.990
(125.6231
377,367

46.404 17.731 977.741
3.422 2.776 . _ 19,677
49.826 20.507 997.418

407.269

359.667
S.Q30
3.929

364,697

-

SLB_1<
416,083

í

-.

3J22

- CAPITAL SOCIAL
3.1 - 0 Capital Social está composto da:
(em milhares de açõet.
Ações Ordinárias
Ações Preferenciais

150.000 150.000 150.000 150.000
110.000 110.000 110000 110 000
260.000
260,000
_26OJ)Q0
260,000
3,2-0 valor nominal das ações, por AGO de 30.04.82, passou de CrS 2,50 (dois cruzeiros • cinqüenta
centavos) para Cr$ 4,20 (quatro cruzeiros e vinte centavos).
3.3 — As ações preferenciais vencem um dividendo mínimo de 6% anuais prioridade de reembolso e di •
reito a eleger um membro do ConselhoFiscal.
3.4 - A correção monetária do capital, constituída no Balanço de 31.12.81, foi incorporada nos termos
da Lei 6404/76.conforme AGO de 30.04.82.

Rio da Janeiro, 4 de Março de 1983.

TOR KAMEYAMA
JORGE PONTUAL
Vice-Presidente
CIC 239.748.347/53
CIC 005.864.987/53

v,i:

DIRETORIA EXECUTIVA
LAURO BORN CALDEIRA OE ANDRADA
TOR KAMEYAMA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA
Diretor
Diretor
Diretor Superintendente
CIC 100.624.757/20
CIC 239.748347/53 CIC 022.153.817/87
GILMAR PEREIRA DE CARVALHO
TécCont.CRC-RJ 387321 CIC 219 719.947/15

4.1.- A posição do Investimento o
Votec Serviços Aéreos Regionais S. A.
Capital Social (em milhai es de açfiesl 3.068000 756.000
2.611.922
Patrimônio Liquido
7.492.922
Ações Ordinárias (em milhares de açflei) 1.480.120 276.800
Ações Preferenciais possuídas (em milhares t
de ações)
64.653
21.551
50,3S
32,85
Participação no Capital Valor Contábil do Investimento 1772.086
858.016
873.8101 92.011
Resultado líquido do Exercício I
4.2 - Receitas e Despesas
4.2.1 — Entre Motortec e Votec
400.369
Receita Motortec
1.226.459
400.3691
Custo Votec
(1.226.4591
4.2.2 - Entre Votec e Motortec
166.949
2.244
Receita Votec
,,
.
166.949)
2.244)
Custo Motortec
I
•
—
Amortização Ágio
4.3
Do Ágm verificado na aquisição de ações, expresso em ORTN, foram amortizados 31 /60 a •
vos do total, tendo sido levado a resultado do exercício o montante de 4.077, corresponder*de
te a 12/60 avós. Os restantes 29/60 foram compensados com a Deliberação CVM n° 13,
15.10.81 -II.

COMPANHIA

SEGUROS CONTRATADOS

«82

1081

Os seguros da Companhia por natureza de investimentos, Mtão assim distribuídos:
Equipamento da Vòo
Casco
—
Riscos Diversos (inclusive reta)
Outros
=l_

limos. Srs.
Acionistas, Conselheiros e Diretores da
MOTORTEC INDÚSTRIA AERONÁUTICA S.A.
Examinamos os Balanços Patrimoniais da MOTORTEC INDÚSTRIA AERONÁUTICA S.A. e os Consolidados da referida Companhia e luas Controladas - VOTEC SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S.A. a, VOTEC
AMAZÔNIA TÁXI AÉREO
S.A.
levantado em 31
de dezembro de 1982 e 1981
incluindo ai
respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, das MutaoSes do Patrimônio Líquido e das Origens e
ApiiceoOes de Recursos dos exercícios findos naquelas datas. Nosso exame foi efetuado de acordo com as
normas de auditoria geralmente aceitas a consequentemente incluiu as provos nos registros contábeis e outros
procedimentos da auditoria que julgamos necessários observar nas circunstancies.
Somos, também. Auditores das Companhias Controladas, referidas acima, a certificamos as Demonstrações
Financeiros, das mesmas, levantadas em datas coincidentes com as da Controladora.

'liillli11 Ih i' llillitillllllllllBMBillliiiillilliyililllhl^^llil^i ^
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CONSOLIDADO

1982

7.620.328
10.692.284
2.149.450
-20,462,(162

1981

4.448.6B5
5.252.314
B8?f2B0
10.590.279

- NOTAS ESPECIFICAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
6.1 - Companhias Incluidas
Foram Consolidadas as Demonstrações Financeiras das Controladas: Votec Serviços Aéreos Regionais S.A. a Votec Amazônia Táxi Aéreo S.A.
6.2 - Princípios e Práticas Contábeis
6.2.1 - Os utilizados pela Companhia, om seus registros contábeis, prevalecem para as Controladas
com excesão da Provisão Para o Imposto de Renda da Votec Amazòn<a Táxi Aéreo S.A.,
que é regulada por leis específicas (756/69) e constitue Fundo Especial Para Aumento de
Capital.
6.2.2 - Na Consolidação foram eliminados todos os saldos representativos da contas entre a
Controladora e as Controladas, inclusive os de transações comerciais entre as mesmas. Não
houve reflexos no resultado do exercício.
6.2.3 - Foram adotadas, além dos princípios de contabilidade aceitos, i sem prejuízos destes, o%
critérios contábeis especiais fixados nas normas do Departamento de Aeronáutica Civil
IDA.Cl, aplicáveis as empresas brasileiras de transportes aéreos. Estas normas especificamente referem-se as Controladas.

6.3 - REAVALIAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE EM CONTROLADAS
Ai controladas Votec Serviços Aéreos Regionais S.A. e Votec Amazônia Táxi Aéreo S.A. procedecorrentes,
deram reavaliação em saus equipamentos de vòo. A Motortec registrou os reflexos
constituindo Reserva de Reavaliação da Bens em Controladas, proporcional à sua Participação como investidora, no montante de 1.197.052.
t

PARECER DOS AUDITORES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HAROLDO BUARQUE 0E MACEDO
CLÁUDIO RICARDO HOLCK
Presidente
Vice-Presidente
CIC 003.252.877/91
CIC 004.391.007/63

CONSOLIDADO
1982 1981

INVESTIMENTO EM CONTROLADA

CAPITAL FIXO
1.326
Em moeda Nacional
1189 „ 3,)89
3JB9
Total
3,139
1,326
CAPITAL DE GIRO
Em Moeda Nacional
551.259 14.761 14.761 14.761 14.761
Em Moeda Estrangeira
277.207 84,220 84.220 84.220 J3422Ü B4.220
Total
828,466 9a981 98.981 98.981 98.981 _8A22fl
831,655 102,170 100.307 98981 98981 64,220
TOTAL GERAL
As condições dos financiamentos são:
CAPITAL FIXO
Moeda Nacional: Estão sujeitas a juros de 5,5% n.m. com a correção monetária da ORTN.
CAPITAL DE GIRO:
'
Moeda Estrangeira Juros variáveis entra 1,5% a 2,25% a.a. acima do LIBOR.
Moeda Nacional: Correção Monetária fixada em 20% a.a. e juros de 5% a.a.

2.6-DEPRECIAÇÕES
Valor Levado a Custos
Despesas Operacionais

13. - IMOBILIZADO
Reavaliação
Terrenos
EdiWcfos
Benfeitorias
Máquinas, Equipamentos e
Insta laões
Móveis e Utensílios
Veículos
Outras (mobilizações
Equipamento de Vôo
Equipamentos Terrestres
I mobilizações tm andamento
Sorvesse lentes e Acessórios
de Rodízio

CIRCULANTE LONGO PRAZO
1984
1985
1987
1983
1986

161)
'11.389
111.228

COMPANHIA
1982
1981

¦ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

com as
Em nossa opinião as Demonstrações Financeiras, da Companhia e Consolidada lidas em conjunto
Notes Explicativas da Diretoria, soo fidedignas e representam adequadamente a situação patrimonial e posição
financeira da MOTORTEC INOÚSTRIA AERONÁUTICA S.A., i. a consolidada incluindo ai Controladas
VOTEC SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S.A. e VOTEC AMAZÔNIA TÁXI AÉREO S.A. em 31 cie
dezembro de 1982 e 1981 e o resultado de operaçfies sociais, dai mutações das contas do Patrimônio Liquido
findos
e as Origens e Aplicações de Recursos da Companhia a Consolidada correspondentes aos exercícios
naquelas dotas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, incluindo as normas estabeTransportas
de
as
Companhias
Brasileiras
D.A.C. para
lacidas pelo Departamento de Aeronáutica Civil
Aéreos, j que foram aplicados em uniformidade com os exercícios anteriores.
Rio d» Janeiro, 05 da Março da 1983.
José Raymundo da Silva
AUDITÓR-Auditorias e Organuação Contábil S/C.
Contador Responsável
CRC— RJ-Q96
¦¦S"RJ
CRC-SR-475"T--MG
CPF n° 003 9.13 477'53
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Irresponsáveis
Será preciso repetir ad nauseam,
•w
até que se convençam os cabeçudos,
que o Brasil é pais pobre e não tem
condições econômicas e financeiras de
realizar em 1986 a Copa do Mundo de
Futebol? Até quando será necessário
explicar que tal competição exige investimento descomunal em cruzeiros e
dólares — dinheiro sem volta — os
quais.não temos, nem teremos dentro
de três anos?
Hoje, até mesmo os que sonhavam
tolamente com o Brasil Grande já caíram na realidade — quando deveriam
cair de um terceiro andar: não há
como construir obras suntuárias, promover grandes festas ou patrocinar
ciclópicos conclaves internacionais
porque falta dinheiro até para a obra
necessária, indispensável. Estamos à
-Trt
minguajaltam cruzeiros; faltam dólaí***í*
res, falta o cobre, e o contribuinte já
BH
não agüenta mais tirar do seu surrado
bolso dinheiro para promover carioSP
las e patrioteiros, e bancar uma festa
esportiva que nos vai custar o que
M.1 temos e o que nâo temos.

i

1

a i
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Alencar quer
o Banerj com
menos diretores

Informe JB

ri* M *

O Caderno de Exigências da FIFA
é claro, preciso e objetivo: prevê condições mínimas de infra-estrutura que
o Brasil não dispõe, não terá tempo
para providenciar nem dinheiro para
pagar. Então, que idéia idiota é esta,
insistir nesta perdulária tese megalômana, como se fosse um ponto de
honra para o país hospedar em 1986 a
festa máxima do futebol? Em 1950, em
outras condições, bancamos o espetaculo; perdemos no último jogo e a
derrota causou comoção nacional. Parece que esta frustração persiste até
hoje em alguns espíritos; o tricampeonato mundial não bastou para apagar
a mágoa de 1950. Os que ainda sentem
o coração trespassado pelo gol de
Gighia, pensam que precisamos ganhar a Copa aqui, no Maracanã, e
enfim lavar a honra ofendida e colocar bem alto o nome da Pátria.

-Of
OI

«i-ts

São os insensatos, idiotas da paixáo, que não entendem — ou não querem entender — o sacrifício que a
oh Copa do Mundo custará ao povo bra•I
sileiro. Custará muito suor, muito traon
balho e, o que é pior, levará o país ao
delírio esportivo, como aconteceu em
1982. Todos estão lembrados que à
época, durante dois meses, siderados
pela hipótese da conquista, milhões de
brasileiros voltaram-se inteiramente
para as chuteiras da seleção. O país
entrou em transe e não houve como
arrancá-lo da hipnose coletiva provocada pelo vídeo e estimulada pelos
que incitavam o torcedor, como se
|§§t estivéssemos travando uma guerra
decisiva para os destinos da nação.
id

li
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Ê claro que não foi o frenético ardor pelo futebol, ã época, que nos
levou à desastrosa situação econômica em que tios encontramos agora;
mas foi como que. um narcótico, que
obscureceu tudo e amorteceu a opinião pública. Enquanto se pensava no
circo, não se imaginava que o pão ia
faltar, dentro em pouco. Pelo que
aconteceu em 1982, pode-se imaginar
o que aconteceria, se a Copa se realizasse em estádios brasileros, em 1986.
O país parado, durante dois meses.
Após o que, campeão ou nâo, teria em
mãos uma enorme conta para pagar,
sem condições para saldar nem um
centavo.
¦ a ¦

Quem quer realizar a Copa do Mundo de Futebol em 1986 no Brasil, ou
deseja promover-se à custa de todo o
pais, ou então é completamente irrespoiisável.
*¦*-*•

Bons negócios
Menos de um ano depois de encerrados os conflitos no Atlântico Sul, a
administração do Presidente Reagan
está perto de uma decisão de voltar a
vender armas ao Governo da Argentina.
Esta informação é parte de artigo
sobre as relações entre Washington e
Buenos Aires publicado esta semana
pela revista Newsweek.
Pensativo
De um político do PDT, sobre a
disclosure do Secretariado do Sr Leonei Brizola:
— Mais um pouco, passava o dia
15, permanecia o Secretariado do Go-

vemo Chagas Freitas e o Brizola continuava pensando em quem nomear,
tomando o seu chimarrão.

Câmaras
O Governador Tancredo Neves encontrou-se recentemente com o Deputado José Gregori e, na apresentação,
pensou que o ex-Presidente da Comissáo de Justiça e Paz de Arquidiocese
de São Paulo fosse Deputado federal.
Ao ser informado que Gregori escolhera o Legislativo estadual para atuar, o
Governador comentou:
Meu filho, hoje a Assembléia Legisiativa de São Paulo é um plenário
tão importante quanto a Câmara Federal, em Brasilia.
Presente, D Maria Helena, mulher
de Gregori, náo perdeu a deixa:
Pena que não esteja instalada
em Belo Horizonte, Governador.
Tancredo Neves respondeu com
uma gargalhada e abraçou os dois. •
Pois Câmaras, com representantes
do povo, estejam em Brasília, Sâo
Paulo, Belo Horizonte, ou Cabrobó dos
Brejos, são importantes e indispensãveis.
Dispensáveis sáo as camarilhas.
Em atividade
O Governador Francelino Pereira
já afirmou que, após passar o Governo
a Tancredo Neves no próximo dia 15,
vai a pé, para o seu novo apartamento,
situado a um quarteirão do Palácio da
Liberdade, querendo significar que
não tem pretensão a outro cargo, ou a
outro carro oficial.
Mas ele já disse também que vai
governar até o último dia do seu mandato. E como sempre, pouco parando
em Palácio, mas em constantes viagens ao interior do Estado, a Brasília e
a outros Estados.
Hoje, Francelino Pereira viaja cedo
para o Rio, de avião, pega um automóvel e vai conversar com o exPresidente Geisel, em Teresópolis. Retornando ao Rio à tarde, terá outros
encontros de caráter político. Na semana passada, já havia cumprido roteiro parecido, conversando com o exPresidente Geisel e os ex-Ministros
Afonso Arinos, Armando Falcão e Magalhães Pinto.
Sobre o que, não diz nem aos mais
íntimos.

Viagem
Em plena Avenida Borges de Medeiros, um carro com chapa de Sào
Paulo, duas moças no seu interior,
colocou-se ao lado de um Monza cujo
motorista era um bronzeado operador
da Bolsa de Valores. A jovem que ia ao
volante perguntou:
E para Sáo Paulo, como é que eu
faço?
Resposta, a longo termo:
Segue em frente, pega o viaduto
do Túnel Rebouças e continua até o
próximo sinal.

Na realidade, depois do sinal em
frente ao Clube Naval, na Borges de
Medeiros, quem segue para Sâo Paulo
só encontra o primeiro sinal ao fim da
Rodovia Presidente Dutra, na entrada
da Capital paulista.
E ai nào é mais sinal: é farol, sinaleiro ou semáforo, como preferem os paulistas.
Em Pernambuco
Unidos à força durante as eleições,
os pemedebistas pernambucanos voltaram a mostrar os dentes afiados na
primeira oportunidade. Vibram os jarbistas com o novo cargo do exSenador Marcos Freire no Governo de
Sáo Paulo —- assessor do Governador
Montoro para assuntos nacionais.
Está viva na memória dos admiradores do Deputado Jarbas Vasconcelos (a segunda votação do Estado) sua
recusa ao cargo de Secretário-Geral do
MDB, depois de derrotados nas eleições para o Senado, em 1978.
Na ocasião, Jarbas entendeu o convite como uma homenagem que lhe
prestava o Partido, mas declinou, por
achar que seu lugar deveria ser em
Pernambuco, junto às bases. E, como
assessor jurídico da Assembléia Legislativa, sobreviveu humildemente com
um salário nordestino.
Salvo imprevisto, Jarbas é o mais
forte candidato do Partido ao Governo
do Estado, nas próximas eleições.

Lance-livre
Lançado pela Uniào Internacional
O cantor e showman Moacir Franco
compareceu à cerimônia de inaugura- de Telecomunicações, com o objetivo
ção do Congresso Nacional vestido de promover as telecomunicações
com um terno amarelo, gravata verde junto à juventude no Ano Mundial
bandeira e camisa em tons azuis. Ele das Comunicações, o Concurso Munfoi eleito Deputado pelo PTB de Sào dial de Fotografias e Desenhos será
Paulo, mas não conseguiu superar em coordenado, a nível nacional, pelo Miexcentricidade o seu colega Agnaldo nistério das Comunicações e, a nível
Timóteo, acometido de crise edipiana estadual, pelas empresas de telefonia
locais. Os concorrentes do Estado do
em plena tribuna da Câmara.
Rio de Janeiro deverão enviar seus
Domingos de Oliveira ensaia sua trabalhos para a Telerj — Divisão de
nova peça No Brilho da Gota de San- Promoções.
gue. Trata-se de um policial em que o
Tigipio, longa-metragem de Pedro
autor pretende recriar o clima dos
filmes policiais de Hollywood dos Jorge de Castro, será rodado no Ceará,
anos 30 e 40. Humphrey Bogart vai baseado num conto de Herman Lima,
mostrará a trajetória de um coronel
entrar em cena.
nordestino, cuja vida é marcada
O Embaixador James Jonah, Sub- duas secas: na de 1915, perde todapora
Secretário Geral da ONU para Ativi- sua fortuna. Na de 1918, surge como
dades e Operações Externas, esteve trabalhador braçal, quebrando pedras
ontem na sede da OAB, onde acertou numa frente de trabalho organizada
com o advogado Bernardo Cabral a pelo Governo. É. enfim, a história real
participação da entidade no Segundo de um homem acuado entre a miséria
Congresso Mundial para o Combate ao e a honra. O enredo é atual e oportuno.
E puro Brasil. 1983.
Racismo e à Discriminação Racial.
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O novo presidente do Banerj, o advogado e exSenador suplente Marcelo Alencar, vai reduzir o
número de diretores do banco imediatamente. Se
aceitar a proposta, feita em volumoso estudo
sobre o banco por um grupo de funcionários do
Banerj, entregue algumas semanas atrás ao PDT,
Marcelo Aguiar diminuirá de 31 para 16 os atuais
diretores do sistema Banerj.
Uma de suas primeiras metas é "cuidar de
cima para baixo da redução de custos. O número
de diretores, por exemplo, à primeira vista me
parece superdimensionado. Talvez o Banerj,
quando comparado com bancos de seu porte, seja
o mais superdimensionado na sua estrutura de
cúpula".
Delegado de Brizola
f*
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Marcelo Alencar vai assumir a presidência do
banco do Estado concordando com a redução de
poderes do cargo, já que os últimos presidentes
praticamente definiam as grandes linhas das
áreas econômicas e financeiras do Estado. Ele
confirma isso dizendo: "Sou um mero delegado do
Governador".
O ex-senador surgiu entre os nomes anunciados por Brizola como uma verdadeira surpresa
(ele também só ontem foi convidado para o cargo).
Quando foi convidado, Brizola adicionou ao convite duas exigências: absoluta austeridade e o compromisso de apoio às pequenas e médias empresas. Ele promete cumprir ambas.

Cibilis fala pouco

de seu novo cargo

Uma espécie de chefe da Casa Civil.
Assim um dos mais estreitos colaboradores do
Governador eleito Leonel Brizola, o economista
Cibilis Viana, definiu ontem a função do cargo que
lhe foi destinado na equipe que será empossada
dia 15: Secretário do Governo.
Segundo Cibilis, refugiado numa saleta para
escapar ao tumulto que se formou ontem nas
Dantas, o
dependências do Banerj da Senador
"assistir o GoverSecretário do Governo terá que
nador em todas as atividades de matéria civil" e
"canalizar para ele as questões das diversas Secredo que isto, no entanto, não quis
tarias". Mais
adiantar: "Até semana que vem, as coisas estarão
definidas".
Ainda não foram escolhidos nomes para o
chefe do gabinete militar do futuro Governo, para
o Secretário da Polícia Judiciária e dos Direitos
Civis e para o Secretário da Polícia Militar. Segundo Cibilis, no entanto, o caminho para estas
indicações já está balizado: o comandante atual
da PM será o Secretário da PM e um delegado da
mais alta hierarquia exercerá a função de Secretario da Policia Judiciária e dos Direitos Civis:
— O que está certo é que nâo será chamado
ninguém de fora.
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PUC
#

SECRETARIADO
EXECUTIVO
8 matérias. Inicio: 07/3. Há 48
anos preparamos e encaminhamos profissionais às Empresas,
CENTRO TAOUIGRAFICO BRASILEIRO — Dir do Prof. Paulo Gonçalves. Praça—Hotfano, 55 — 12°
Tels.: 240-7234 —
(Cinelândia)
240-6834.

INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO
E GERÊNCIA
1958 • 25 anos ¦ 1983

XIII? CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSASCEADE
OBJETIVO:
Atualizar o profissional de nível superior sobre as
modernas técnicas administrativas, fornecendolhes uma visão global da empresa para ampliar sua
capacidade de decisão,
DISCIPLINAS:
Teoria da Administração, O & M, Recursos Humanos,
Marketing, Administração de Produção, Estatística,
Projetos, Computadores e Jogo de Negócios.
REQUISITOS:
Curso superior completo e exame de currículo.
DURAÇÃO:
114 de março à 15 de dezembro
HORÁRIO:
:de segunda à quinta, das 18:50 às 22:05 horas
INSCRIÇÕES: IAG/PUC, Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea -CEP: 22.453 - Tels.: 274-6698
- Credenciamento
J274-5649 e 274-9922 ramal 250
[C.F.M.O./0855
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INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO
E GERÊNCIA
1958 • 25 anos • 1983

CURSOS DE APROFUNDAMENTO
(a nivel de PósGraduaçâo)

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 à 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 à 27.07 (150 hs.)
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: Oferecer visão sistêmica da área,
intercâmbio de experiências e embasamento
teórico/prático em Recursos Humanos.
PERÍODO: 14.03 à 03.08(160 hs.)
REQUISITOS: Apresentar diploma de graduação,
Histórico Escolar, Curriculum Vitae e submeterse à entrevista.
HORÁRIO: 2.', 3.' e 4.' feiras, das 19,15 às 22:00 hs.
INSCRIÇÕES: IAG/PUC, Rua Marquês de São
Vicente, 225 -Gávea - CEP 22.453 -Tels.: 274-6698,
274-5649 e 274-9922 ramal 250 - Credenciamento
C.F.M.O. -0855

César Maia (Ê,empé), Fernando Lopes e Marcelo Alencar (sentado)
vão integrar o Conselho de Economia e Finanças do Estado

Baneri perderá o controle
das decisões econômicas
Rui Xavier e Kristiha Michaelles
correspondentes a 10*7- ou 15% da
As áreas econômica e financeira
arrecadação total.
no Governo Leonel Brizola sofrerão
uma substancial transformação em
O novo Secretário de Fazenda
suas estruturas de organização. A
do Rio pretende aumentar a arrecadaçáo imediatamente. E já tem um
partir do dia 15, quem tomará as
decisões mais importantes nessas
plano, onde destaca"a como providignificaçâo
áreas será um Conselho integrado
dência importante
da função de fiscal, que deve ser um
pelos Secretários da Fazenda (César Maia), Planejamento (Fernando
dos quadros de mais alto nivel enLopes), Indústria e Comércio (Cartre os funcionários estaduais". De
César Maia já
los Augusto Rodrigues de Carvamedidas práticas,"aceleração
da dílho), Desenvolvimento Agropecuádefiniu algumas:
rio (Antônio Carlos Pereira Pinto),
vida ativa do Estado; revisão dos
Banerj (Marcelo Alencar) e BD-Rio,
regimes especiais concedidos pelo
cujo presidente ainda não foi anunEstado para atividades consideraciado.
das prioritárias (cita como exemplo
o turismo, onde a antiga adminisCom isso, ficará diluído o poder
de decisão que nos últimos Govertração considerava qualquer resnos o presidente do Banerj concentaurante como restaurante turístitrava, já que ele acumulava a funco); fim da liberalidade na concessão de créditos específicos a conçào de secretário-geral do Conferj,
Conselho de Finanças do Rio de
junto de grandes empresas".
Além disso, César Maia assegura
Janeiro. Este Conselho é que faz a
distribuição mensal dos recursos
o novo Governo conseguirá
que
"um relacionamento maduro e
do orçamento entre os diversos óradulto com o mercado financeiro".
gãos e Secretarias do Estado. O
secretário-geral dá o último voto na
Isso, segundo ele, significa que o
"exercerá
destinaçào dos recursos.
Governo Brizola
política
austera em relação às despesas e
Na nova estrutura, o Conferj não
uma política social justa. Assim,
desaparecera, mas terá seus podeessas instituições terão interesse
res substancialmente reduzidos,
em operar solidariamente com o
como
permanecendo praticamente
esquema Financeiro do Estado".
um órgão operacional. A intenção
como
aflrdos novos secretários, "é
Indústria e Comércio
criar as
mou Fernando Lopes,
O
novo Secretário da Indústria e
condições para que os membros do
falou pouco ontem, anunComércio
Conselho atuem como uma equipe
ciando apenas que "até o dia 10
idéia
a
extinguindo
integrada,
bem
teremos as diretrizes de política inde um titular capaz de definir sozidustrial e econômica do Estado".
económico-financeia
nho
política
Assustado com a profusão de pesra do Estado".
soas que se comprimiam nos correO economista César Maia, talvez
dores do 4o andar do Banerj, esquio único que nâo causou surpresa
na da Senador Dantas com Evarisentre os anunciados por Leonel Brito da Veiga, onde o Governador
zola para as Secretarias da área
Leonel Brizola anunciou seu secreeconômica, porque seu nome vinha
tariado, Carlos Augusto de Carvasendo cogitado desde que surgiu
lho confessou que só tinha sido
como um dos expoentes do PDT na
formalmente convidado para assuapuração das eleições em novemmir o cargo ao meio-dia de ontem.
bro, acha que "o importante é que
Carlos Augusto já trabalhou no
Brizola conseguiu escolher uma
Governo Federal (Ministério da Faequipe séria".
zenda) e, entre 1976 e 1979, foi presidente da Cobra (Computadores e
A Secretaria da Fazenda, resSistemas Brasileiros SA). Hoje é
ponsável pela arrecadação do Estado, sob a administração de César sócio do ex-presidente do BNDE,
Maia terá que se defrontar com dois Marcos Viana, e do Grupo Tristào
grandes problemas, apontados por na empresa Compart — Indústria
Eletrônica e Consultoria.
ele ontem: 1) a arrecaçâo não dá
Segundo o futuro Secretário do
para cumprir os compromissos do
Govemo, Cibilis Viana, a escolha
Governo, já que para 1983, sem se
de Carlos Augusto para o cargo de
levar em conta qualquer investiSecretário da Industria e Comércio
mento, está previsto um déficit de
Cr$ 110 bilhões no orçamento do é uma clara indicação de que o
Governo Brizola pretende fortaleEstado; 2) a sonegação de impostos
cer o setor de informática do Esé muito alta; ele estima que atinja
tado.
i
atualmente cerca de Cr$ 70 bilhões,

c est ca!
Ponha mais brilho no seu talenta

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-220^029.

Entre para o francês
da Aliança.
ofionçQ
fronce/Q
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Baráo da Torre • Botafogo • Centra • Copacabana • Ipanema
Jacarepaguá • Madureira • Méier • Iijuca • Ilha do Governador

Estender o metrô para os bairros populares, clando preferência a uma Unha que saia do Centro para
'*^Jacarepaguá e outra para a Baixada Fluminense, é
uma das metas do futuro Secretario de Transportes,
Deputado federal eleito José Collagrossi, que confes"por
sava ontem à noite quase não ter aceito o cargo
Detran".
causa do
— O Governo Brizola não é milagreiro — acent-uou o Secretário, antes de pedir um voto de eonfiannecessáça e tempo para viabilizar a transformação
'reformas de
,
ria na área de transportes. Ele promete
base" na CTC — Companhia de Transportes Coletivos — e a moralização no Detran, alterando suas
funções.
Collagrossi, engenheiro civil egresso dos antigos
PTB e MDB, pretende acabar com a decantada
- corrupção no Detran, trazendo "gente idônea" para
trabalhar na administração da Secretaria de Transí* portes. O transporte coletivo — CTC — deverá sofrer
"matereforma em seu material, ineficiente, e terá o
"rial
humano" melhor aproveitado. As reformas são
^'necessárias para que se tenha menos prejuízo, garan^te o futuro Secretário.

^Prisões vão mudar

Uma "reestruturação profunda do sistema peniHa'
prioritária o
gtenciário" é o que anuncia como meta Vivaldo
Bar«fc futuro Secretário de Interior e Justiça,
m bosa. enunciando os pontos básicos a serem observa"Tratar o
preso como gente; regularizar a situa|á dos:
if?»ção jurídica dos condenados e transformar as prisões
fe em unidades de trabalho."
Vivaldo Barbosa acrescentou que, paralelamente
'
2f
em defesa dos direitos humanos, pretende
ação
à
'
tornar sua Secretaria um órgão efetivamente voltado
para o interior do Estado. Ele prometeu que a Secretaria de Interior e Justiça fará jus ao nome, servindo
'
de ponte entre o Executivo estadual e os municípios
^ para encaminhamento de reivindicações.
Segundo Vivaldo Barbosa, um de seus primeiros
atos será a regularização da situação jurídica de
cerca de 800 condenados. Eles representam quase
10ri da população carcerária, que está em torno de 12
mil e incluem os que ja cumpriram pena mas continuam presos, os que têm direito à liberdade condicional e os que podem ser beneficiados pela prisãoalbergue.
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Delfim V'eiro

trégua
Carlos Márchi
Brasília — Saber a
abrangência da propôsta de consenso nacional
de Tancredo Neves e dizer-lhe que Minas e Rio
de Janeir&.não podem
apresentar candidatos
diferentes à sucessão do
Presidente Figueiredo
foram, segundo importante político do PDT,
os objetivos da ida de
Leonel Brizola a Belo
Horizonte anteontem,
para conversar com o
futuro Governador mineiro.
De acordo com o informante, Brizola manifestou a Tancredo sua
adesão à trégua política
proposta pelo Presidente Figueiredo, mas esi! clareceu que, para o
PDT, há uma distância
intransponível entre a
trégua e o consenso nacional. A-trégua, coincide com a estratégia do
Partido de não criar
obstáculos à abertura
política, por achar que
sua evolução conduzirá
à eleição direta para a
Presidência.

— 71
A Deputada estadual mais votada do PDT
" • mil votos — Yara Vargas, futura Secretaria de Educa— çáo afirmou conhecer os problemas da área, que
- considerou seriíssimos, sem especificar quais. Reco— "o
nheceu que os professores são mal-remunerados
—
e
isso
e
revelou
é
ridículo"
que
salário do professor
causa da ma qualidade dos profissionais em exerci'"cio: "Os
professores bem preparados vão trabalhar
''em
outro setor".
OI'
Segundo Yara. no Governo Brizola a Educação
, funcionará como um tripé: Secretarias estadual e
municipal orientadas pela Secretaria da Ciência e da
Cultura, cujo titular será o Vice-Governador Darcy
Ribeiro. Yara acha que terá toda a verba necessária.
1 "porque criança e educação são prioridades absolur tas do Governo e porque o professor é meio milagrei'- ro. Recursos não vâo faltar".

Meta são os pobres

"Respeito máximo ao contribuinte", como dire"construção de centros comunitade trabalho, e
triz
'
rios que integrem escola, atendimento médico e recreação". como prioridade, resumem a filosofia que,
segundo o Deputado Luiz Alfredo Salomão, será
adotada na Secretaria de Obras e Meio-Ambiente.
A preservação do meio-ambiente, disse Luiz Saiomão, estará voltada principalmente para a melhoria
da qualidade de vida das populações carentes, com
ênfase ao combate á poluição dos cursos dágua;
eliminação dos agentes transmissores de doenças;
reflorestamento dos subúrbios do Rio, da Baixada
fluminense e municípios do interior; e urbanização
das favelas e bairros periféricos.
"revisão da
política
Luiz Salomão afirmou que a
de obras públicas vai assegurar o respeito máximo ao
cidadão, evitando a burocracia e coibindo os privilé- gios". Ele garantiu que o contribuinte e as associa¦ ções de moradores terão "papel ativo no planejamen.to. execução e fiscalização das obras". Prometeu
Secretaria de
também uma atuação articulada da"como
forma de
Obras com as Prefeituras do interior,
descentralizar a execução e assegurar o atendimento
aos interesses locais".

Fundrem se amplia
José Gouveia Filho. Deputado estadual eleito, de
Nilópolis. soube pelo telefone, ontem às 5h, que seria
de Desenvolvimento da Região Metropoo Secretário
litana — "Uma Fundrem — Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana — transformada em
Secretaria de Estado, com funções ampliadas" conforme sua definição para o cargo que virá a ocupar.
0 futuro Secretario
A sede da nova Secretaria."princípio
básico", no
ainda não sabe onde será. Seu
entanto, ele garante, será solucionai- problemas espeeíficos da região, como. por exemplo, o saneamento
básico, a educação e as obras públicas. Para isto, diz
o futuro Secretário, será preciso estreita relação entre
este e outros órgãos estaduais.
A área de atuação da Secretaria náo abrangerá
"Ela
somente os municípios da Baixada Fluminense:
lembra
se estendera desde Itaborai até Itaguaí".
Gouveia Filho. Ele é um dos deputados estaduais
• eleitos oue, logo após as eleições de novembro, fez
— os
duras criticas à assessoria do Governador eleito
— provoassessores foram considerados tecnocratas
cando uma crise no Partido.

.
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I Costa quer sanear
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Os planos dos secretários

Metrô vai àBaixada
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Aumentar a média de vida da populaçáo e melhorar as condições ambientais, dando ênfase à liigienizaçâo e ao saneamento, são os objetivos básicos do
futuro Secretário da Saúde, o sanitarista Eduardo
"gaúCosta Bem-humorado, se iaentificando como
mesmo,
ele
adora ir â praia",
quer
chos-canoca que'passai
sabão no Estado para higienicomo explicou,
zar toda esta cidade e o interior"
Com 41 anos, casado com uma biologista inglesa
— Sarah - e pai ae dois filhos — Cario de nove anos, e
Joana de seis - Eduardo de Azeredo Costa formouse médico em Porto Alegre, onde conseguiu também
o titulo de Doutor em Medicina com a tese sobre
Leptospirose em Trabalhadores de Água e Esgoto
No Rio. tornou-se Mestre em Saúde Pública com o
trabalho O Novo Profissional de Saúde, no qual
definiu o compromisso profissional com a causa da
libertação do povo brasileiro.
vai receber uma secreEduardo Costa afirma que
'um conjunto de unidades
taria que e acima de tudo
a
médicas e hospitalares onde a prioridade para
saúde publica e baixa e onde se omite a participação
na política global de saúde para este
mais efetiva
'
Estado

SUICÍDIO
o consenso, na opinião do informante, significa a manutenção
das regras e uma mudança apenas superficiai na qualidade do regime. O apoio, a essa
tese, acrescenta, significaria o suicídio político
de Brizola e do PDT, já
que o Governador eleito do Rio não teria nenhuma possibilidade na
eleição indireta para a
Presidência e o Partido
seria liquidado na eleição de 1986.
Brizola disse a Tancredo, ainda segundo a
mesma fonte, que a tregua os unirá, enquanto
o consenso os afasta. E
acrescentou, para avaliaçào do futuro Governador mineiro, que, em
caso de eleição direta
para a Presidência da
República, o Deputado
Paulo Maluf pode unir
São Paulo, o que seria
fatal para fluminenses e
mineiros, se estes saissem desunidos. Mas, de
acordo com o raciocínio
de Brizola, se Minas,
Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul — este
último graças à influência do futuro Governador do Rio — apoiassem
o mesmo candidato numa eleição direta, os votos de São Paulo poderiam ser facilmente
neutralizados.
Segundo o informante, o raciocínio de BrizoIa se baseia no pressuposto de que a eleição
direta roubará os espaços do PDT e dos demais Partidos pequenos. Baseado nisso, manifestou a Tancredo Neves a preocupação de
que, por meio do consenso, o futuro Governador mineiro poderia
até conseguir adesões
importantes para uma
candidatura indireta,
mas correria o risco de
implodir o PMDB, oque
inviabilizaria sua própria construção politica.
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Palácio

Chagas dança
valsa ao som
de banda da PM

Caio assume a Justiça
Em rápida cerimônia realizada em
seu gabinete, o Desembargador Vicente Faria Coelho transmitiu, ontem à
tarde, o cargo de Secretário de Justiça
para o Subsecretário Caio Machado,
que participou do grupo de transição
do Governo Chagas Freitas. O desembargador Faria Coelho pediu exoneraçâo do cargo por motivo de saúde.

Nelly Coelho Rodrigues
"Eu agi muito bem em sempre manter boa
relação com o Governo federal". Foi o que disse
ontem o Governador Chagas Freitas durante a
recepção que ofereceu, no Palácio Laranjeiras, ao
seu secretariado e colaboradores diretos. Chagas
Freitas voltou a afirmar que aconselha ao futuro
Governador. Leonel Brizola. colaborar com o Presidente Figueiredo no processo de abertura politica do pais.
Durante a recepção, Dona Zoé fez uma surpresa para o marido: levou todos os convidados cerca de 200 pessoas — para o pátio de entrada do
Palácio, onde seria inaugurado um chafariz construíclo no inicio do século, ate entáo praticamente
abandonado em frente à cozinha do Laranjeiras.
Ao som da banda da Policia Militar, que executava a Valsa da Despedida, o casal Chagas Freitas
dançou aplaudido por todos.

Na ocasião, cinco funcionários receberam do Desembargador Faria Coelho diplomas e medalhas conferidos
pelo Governador do Estado por serviços prestados. Também o ex-Secretário recebeu o diploma e uma medalha, além de uma carta em que o
Governador Chagas Freitas ressaltou
"os relevantes serviços prestados à
comunidade, ao Estado e ao Brasil".
Emoção
Apesar de ter sido uma cerimônia
rápida e simples (náo demorou mais
do que 15 minutos), a transmissão do
cargo ocorreu em ambiente de emo-

A festa
Dona Zoé e sua neta Daniela receberam os
convidados na porta do Laranjeiras, totalmente
restaurado e com todas as dependências ornamentadas com flores. O Governador Chagas Freitas
chegou ao local por volta das 20h, quando os
salões do Palácio já estavam repletos de convidados. Vestindo terno preto,, o que não é seu costume, pois sempre usa roupa clara, sorridente e
cumprimentando a todos, o Governador se deslocava a todo instante, na tentativa de participar
das conversas dos grupos que se formavam nos
salões e nas varandas do Palácio,
Na parte superior do Palácio, a jovem
Letízia de Almeida, única harpista clássica
do Brasil que executa música popular brasileira, animava a festa e a todo instante
interrompia a execução da música para responder a perguntas curiosas, que queriam
informações sobre o instrumento que tocava.
Quando os convidados chegaram ao pátio, chamados por dona Zoé, a Banda da PM
começou a animar a festa e o Governador
Chagas Freitas, abraçado á sua mulher e
ladeado pelos netos Daniela, Oscar e Cristiano. fez questão de posar para ser fotografado.
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ção. ja que o Desembargador Faria
Coelho, como afirmaram os funcionarios da Secretaria, é muito querido por |
todos.
Pela manhã, quando se dirigia para i
a Secretaria de Justiça, o desembarca- ¦
dor sofreu acidente de automóvel, no '
Túnel Novo, quando o carro oficial que
o transportava, placa nu 3. foi abalroa- '
veiculo. Segundo Faria '
do por outro
Coelho, "por pouco não haveria nem
transmissão de cargo, porque, pela
violência da batida, eu poderia ter
morrido". Ele contou que o carro ficou
retirado
totalmente destruído e que foi
"O resultado seu interior pela janela.
do foi um lábio cortado, joelho machucado e uma costela fraturada", disse o
ex-Secretário, após afirmar estar muito emocionado e com dores e que, por
isso, não conseguia fazer um discurso
"brilongo. Mesmo assim, ressaltou a
lhante" atuação como subsecretário
do seu substituto. Caio Machado, que
ocupará o cargo por apenas sete dias.
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Ao ser abordado pela imprensa, o Governador, depois de apontar algumas obras de
seu Governo, como a Lagoa—Barra, a adutora de abastecimento de água da Baixada
fluminense e o metrô, voltou a falar sobre á
necessidade de o futuro Governador do Estado manter, como ele, um bom relacionamento com o Governo federal.
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Enquanto isso, Dona Zoé, demonstrando
muita alegria, fazia questão de explicar a
todos como foi feita a restauração do Palácio
Laranjeiras. Explicou que o chafariz, sem luz
e sem água, estava abandonado em frente à
cozinha do Palácio. Com um projeto do arquiteto Cláudio José Couto e a restauração
de Emílio Gianelli, o Chafariz voltou a embelezar o Laranjeiras. Trata-se de uma obra do
início do século do artista Emile Guillaume,
com 16 chuveiros que têm uma reprodução,
em miniatura, colocada sobre o centro da
mesa do salão principal do Palácio.
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Confirme o pedido
do seu GTE
até o dia 24/03/83.
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Aproveite esta oportunidade
para resolver todos os seus problemas
de comunicação interna e externa.
Ganhe 18,4% confirmando seu pedido

até o dia 24/03/83.
A partir do dia 25/03/83. a tabela de
preços do melhor sistema de
comunicação que você pode ter sofrerá
um aumento de 18.4% sobre a tabela de
dezembro do ano passado.
Ganhe tempo com a melhor comunicação
de um GTE. Ganhe 18.4% este mês,
chamando a GTE Multltel agora.
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Os planos dos secretários
*?•
em

*

Metrô vai à Baixadadan-

Estender o metrô para os bairros populares,
do preferência a uma linha que saia do Centro para
Jacarepaguá e outra para a Baixada Fluminense, é
uma das metas do futuro Secretário de Transportes,
Deputado federal eleito José Collagrossi. que confes"por
sava ontem à noite quase náo ter aceito o cargo
jaí causa do Detran".
— O Governo Brizola nào e milagreiro — acenY
tuou o Secretário, antes de pedir um voto de confiannecessáça e tempo para viabilizar a transformação
"reformas de
ria na área de transportes. Ele promete
base" na CTC — Companhia de Transportes Coletivos — e a moralização no Detran, alterando suas
funções.
Collagrossi, engenheiro civil egresso dos antigos
!""¦ PTB e MDB, pretende acabar com a decantada
"gente idônea" para
corrupção no Detran, trazendo
de Transtrabalhar na administração da Secretaria
— CTC — deverá sofrer
coletivo
transporte
O
§ portes.
terá o "mate'."- reforma em seu material, ineficiente,Ase reformas são
aproveitado.
melhor
rial humano"
necessárias para que se tenha menos prejuízo, garanmi^tí futuro Secretário.
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vão mudar
Prisões
"reestruturação

profunda do sistema peruUma
tenciário" é o que anuncia como meta prioritária o
futuro Secretário de Interior e Justiça, Vivaldo Barnmr bosa, enunciando os pontos básicos a serem observados: "Tratar o preso como gente; regularizar a situação jurídica dos condenados e transformar as prisões
em unidades de trabalho."
Vivaldo Barbosa acrescentou que, paralelamente
à ação em defesa dos direitos humanos, pretende
tornar sua Secretaria um órgão efetivamente voltado
para o interior do Estado. Ele prometeu que a Secretaria de Interior e Justiça fará jus ao nome, servindo
de ponte entre o Executivo estadual e os municípios
para encaminhamento de reivindicações.
Segundo Vivaldo Barbosa', um de seus primeiros
atos será a regularização da situação jurídica de
cerca de 800 condenados. Eles representam quase
10r; da população carcerária, que está em torno de 12
mil. e incluem os que já cumpriram pena mas continuam presos, os que tèm direito a liberdade condicional e os que podem ser beneficiados pela prisão,.- albergue.
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Carlos Marchi
Brasilia — Saber a
abrangência da propôsta de consenso nacional
de Tancredo Neves e dizer-lhe que Minas e Rio
de Janeiro não podem
apresentar candidatos
diferentes à sucessão do
Presidente Figueiredo
foram, segundo importante político do PDT,
os objetivos da ida de
. Leonel Brizola a Belo
Horizonte anteontem,
para conversar com o
futuro Governador mineiro.
De acordo com o informante, Brizola manifestou a Tancredo sua
adesão à trégua política
proposta pelo Presidente Figueiredo, mas esclareceu que, para o
PDT, há uma distância
intransponível entre, a
trégua e o consenso nacional. A trégua coincide coma estratégia do
Partido ¦ de nâo criar
obstáculos à abertura
política, por achar que
sua evolução conduzirá
à eleição direta para a
Presidência.
SUICÍDIO

O consenso, na opi- >""
nião do informante, significa a manutenção
das regras e uma mudança apenas superficialna qualidade do regimè. O apoio a essa
tese, acrescenta, signilicaria o suicídio político
de Brizola e do PDT, já
—
71
A Deputada estadual mais votada do PDT
que o Governador eleirr'
mil votos — Yara Vargas, futura Secretária de Educato do Rio não teria nei"
afirmou conhecer os problemas da área, que
nhuma possibilidade na
~r çào
Recoespecificar
sem
quais.
considerou seriíssimos,
"o
eleição indireta para a
—
nheceu que os professores sào mal-remunerados
Presidência e o Partido
—
isso
é
e
revelou
é
ridículo"
do
que
salário
professor
t,
exerciseria liquidado na eleiem
dos
má
da
causa
profissionais
Y,~
qualidade
cio: "Os professores bem preparados vão trabalhar
ção de 1986.
r',. em outro setor".
Brizola disse a Tan?""•'
Segundo Yara. no Governo Brizola a Educação
credo, ainda segundo a
' funcionará como um tripé: Secretarias estadual e
mesma fonte, que a trémunicipal orientadas pela Secretaria da Ciência e da
gua os unirá, enquanto
Darcy
Cultura, cujo titular será o Vice-Governador
o consenso os afasta. E
Yara acha que terá toda a verba necessária,
*"" Ribeiro,
"porque criança e educação
acrescentou, para avaabsolusão
prioridades
"
liação do futuro Govertas do Governo e porque o professor é meio milagrei" ro. Recursos não vão faltar".
nador mineiro, que, em
caso de eleição direta
para a Presidência da
República, o Deputado
Paulo Maluf pode unir
"Respeito máximo ao contribuinte", como direSào Paulo, o que seria
"construção de centros comunitae
Y triz de trabalho,
fatal para fluminenses e
ree
médico
atendimento
escola,
,. ' rios que integrem
mineiros, se estes saisa
filosofia
que,
creação", como prioridade, resumem
sem desunidos. Mas, de
seguido o Deputado Luiz Alfredo Salomão, será
acordo com o raciocínio
adotada na Secretaria de Obras e Meio-Ambiente. ,
de Brizola, se Minas,
SaioLuiz
disse
A preservação do meio-ambiente,
'"' mào. estará
Rio de Janeiro e Rio
melhoria
a
voltada principalmente para
aBc da
Grande do Sul — este
com
carentes,
vida
das
de
populações
qualidade
"
dágua;
dos
cursos
último graças à influènà
combate
ao
poluição
ênfase
cia do futuro Governaeliminação dos agentes transmissores de doenças;
dor do Rio — apoiassem
reflorestamento dos subúrbios do Rio, da Baixada
do interior; e urbanização
municípios
e
fluminense
o mesmo candidato nu" "
das favelas e bairros periféricos.
ma eleição direta, os vo"revisão
tos de São Paulo podeda
política
Luiz Salomão afirmou que a
o respeito máximo ao
riam ser facilmente
assegurar
vai
obras
de
públicas
'"'
neutralizados.
cidadão, evitando a burocracia e coibindo os privile- - gios". Ele garantiu que o contribuinte e as associa"papel
-3*
Segundo o informam
ativo no planejamende moradores terão
•
o raciocínio de Brizo•¦'-"' çóes
te,
Prometeu
obras".
to, execução e fiscalização das
•• também uma atuaçáo articulada da Secretaria de
baseia no pressuIa
se
"como forma de
Obras com as Prefeituras do interior,
posto de que a eleição
o atendimento
direta roubará os espa*^j descentralizar a execução e assegurar
aos interesses locais".
ços do PDT e dos de'
mais Partidos peque-fi'»
nos. Baseado nisso, manifestou a Tancredo Neves a preocupação de
José Gouveia Filho, Deputado estadual eleito, de
que, por meio do conNilópolis, soube pelo telefone, ontem às 5h, que seria
senso, o futuro GoverMetropoRegiáo
da
de
Desenvolvimento
o Secretário
¦ic. litana. — "Uma Fundrem — Fundação de Desenvolvinador mineiro poderia
até conseguir adesões
3 mento da Região Metropolitana — transformada em
c, ¦ Secretaria de Estado, com funções ampliadas" conimportantes para uma
• forme sua definição para o cargo que virá a ocupar:
candidatura indireta,
mas correria o risco de
Secretário
futuro
o
A sede da nova Secretaria,"principio
no
implodir o PMDB, oque
básico",
ainda não sabe onde será. Seu
espeinviabilizaria sua prósolucionar
será
problemas
ele
entanto,
garante,
saneamento
o
exemplo,
como,
por
pria construção poliú. cíficos da região,
diz
tica.
br básico, a educação e as obras públicas. Para isto,entre

v Educação terá verba

Meta são os pobres

Fundrem se amplia

cm o futuro Secretário, será preciso estreita relação
este e outros órgàos estaduais.
A área de atuação da Secretaria nào abrangerá
"Ela
somente os municípios da Baixada Fluminense:
lembra
-•"se estenderá desde Itaborai até Itaguai",
Gouveia Filho. Ele é um dos deputados estaduais .
eleitos que, logo após as eleições de novembro,— fez
os
duras criticas a assessoria do Governador eleito
— provoassessores foram considerados tecnocratas
cando uma crise no Partido.

Costa quer sanear
Aumentar a média de vida da população e melhorar as condições ambientais, dando ênfase à higieruzaçâo e ao saneamento, são os objetivos básicos do
futuro Secretário da Saúde, o sanitarista Eduardo
"gaúCosta. Bem-humorado, se identificando como
mesmo,
ele
ir
à
adora
quer
praia",
chos-carioca quo"passar
sabão no Estado para higienicomo explicou,
zar toda esta cidade e o interior".
Com 41 anos, casado com uma biologista inglesa
— Sarah — e pai de dois filhos — Cario de nove anos. e
Joana, de seis — Eduardo de Azeredo Costa formouse médico em Porto Alegre, onde conseguiu também
o título de Doutor em Medicina com a tese sobre
Leptospirose em Trabalhadores de Água e Esgoto.
No Rio. tornou-se Mestre em Saúde Pública com o
trabalho O Novo Profissional de Saúde, no qual
definiu o compromisso profissional com a causa da
libertação do povo brasileiro.
Eduardo Costa afirma que vai receber uma secre"um conjunto de unidades
taria que é acima de tudo
médicas e hospitalares onde a prioridade para a
saúde pública e baixa e onde se omite a participação
mais efetiva na política global de saúde para este
Estado".
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Chagas dança
valsa ao som
de banda da PM

valsada despedida com D Zoé no Palácio Laranjeiras

Deputado acusa Brizola
Além do Deputado federal José Frejat,
o anuncio oficial do secretariado provocou o rompimento pessoal do Governador eleito com outro parlamentar do
PDT; um dos deputados estaduais mais
ligados a Brizola, Salvador Fernandes,
que, segundo um dirigente regional do
Partido, considerou-se preterido para
ocupar a Secretaria de Agricultura.
Momentos antes do inicio da reuniào
de Brizola com as bancadas municipal,
estadual e federal do PDT, em seu escritôrio, em Copacabana, Salvador Femandes acusava o Governador de utilizar
"métodos fascistas" na composição de
"o brizolismo e o
seu secretariado e que
chaguismo gaúcho", segundo o mesmo
imformante. O futuro secretário de
Transportes, Deputado José Colagrossi,
tentou acalmar seus ânimos, mas ele continuou a protestar, afirmando que contava com o apoio do colega de bancada
Sidney Navas.

Nélly Coelho Rodrigues
"Eu agi muito bem em sempre manter boa
^relação
com o Governo federal". Foi o que disse
ontem o Governador Chagas Freitas durante a
recepção que ofereceu, no Palácio Laranjeiras, ao
seu secretariado e colaboradores diretos. Chagas
Freitas voltou a afirmar que aconselha ao futuro
Governador, Leonel Brizola, colaborar com o Presidente Figueiredo no processo de abertura politica do pais.
Durante a recepção, Dona Zoé fez uma surpresa para o marido: levou todos os convidados —
cerca de 200 pessoas — para o pátio de entrada do
Palácio, onde seria inaugurado um chafariz construído no inicio do século, até então praticamente
abandonado em frente à cozinha do Laranjeiras.
Ao som da banda da Policia Militar, que executava a Valsa da Despedida, o casal Chagas Freitas
dançou aplaudido por todos.

Inimigo
Pouco tempo depois, Salvador desceu
do primeiro andar do prédio para ir em-

bora. Defronte à portaria, encontrou-se
com o secretário particular de Brizola,
Gessy Sarmento, e o empresário Hugo
Moreira de Souza. Entregou a Gessy o seu
convite para a posse do Governador e
afirmou que se Brizola quisesse falar com
ele deveria procura-lo dentro de 48 horas.
Lã em cima. Salvador havia dito que
Brizola agora ganhara um inimigo.
Salvador nào participou da reunião e
não escondeu da imprensa seu descontentamento. Criticas ao método de escolha do secretariado também foram feitas
antes da reunião pelo Deputado federal
Sebastião Antaíde, que queixou-se de
que Brizola não consultou a bancada
sobre a composição do primeiro escalão
do Governo, mas apenas comunicou as
nomeações.
Brizola iniciou o encontro, que demorou pouco mais de uma hora, citando o
episódio do afastamento do economista
Maurício Dias David do grupo de transição de seu Governo, em protesto contra o
fato de nào ter sido escolhido prefeito do
Rio de Janeiro. Brizola considerou a atitude de David como um gesto de ambição
desmedida.

A festa
Dona Zoé e sua neta Daniela receberam os
convidados na porta do Laranjeiras, totalmente
restaurado e com todas as dependências omamentadas com flores. O Governador Chagas Freitas
chegou ao local por volta das 20h, quando os
salões do Palácio já estavam repletos de convidados. Vestindo terno preto, o que nào e seu costume, pois sempre usa roupa clara, sorridente e
cumprimentando a todos, o Governador se deslocava a todo instante, na tentativa de participar
das conversas dos grupos que se formavam nos
salões e nas varandas do Palácio.
Na parte superior do Palácio, a jovem Letízia
de Almeida, única harpista clássica do Brasil que
executa música popular brasileira, animava a festa e a todo instante interrompia a execução da
música para responder a perguntas curiosas, que
queriam informações sobre o instrumento que
tocava.
Quando os convidados chegaram ao pátio,
chamados por dona Zoé, a Banda da PM começou
a animar a festa e o Governador Chagas Freitas,
abraçado à sua mulher e ladeado pelos netos
Daniela, Oscar e Cristiano, fez questáo de posar
para ser fotografado.
Ao ser abordado pela imprensa, o Governador,
depois de apontar algumas obras de seu Governo,
como a Lagoa—Barra, a adutora de abastecimento de água da Baixada fluminense e o metrô,
voltou a falar sobre a necessidade de o futuro
Governador do Estado manter, como ele, um bom
relacionamento com o Governo federal.
Enquanto isso, Dona Zoé, demonstrando muita alegria, fazia questão de explicar a todos como
foi feita a restauração do Palácio Laranjeiras.
Explicou que o chafariz, sem luz e sem água,
estava abandonado em frente à cozinha do Palacio. Com um projeto do arquiteto Cláudio Jose
Couto e a restauração de Emílio Gianelli, o Chafariz voltou a embelezar o Laranjeiras. Trata-se de
uma obra do inicio do século do artista Emile
Guillaume, com 16 chuveiros que tèm uma reprodução, em miniatura, colocada sobre o centro da
mesa do salão principal do Palácio.
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Confirme o pedido
do seu GTE
até o dia 24/03/83.
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Aproveite esta oportunidade
para resolver todos os seus problemas
de comunicação interna e externa.
Ganhe 18.4% confirmando seu pedido
até o dia 24/03/83.
A partir do dia 25/03/83, a tabela de
preços do melhor sistema de
comunicação que você pode ter sofrerá
um aumento de 18,4% sobre a tabela de
dezembro do ano passado.
Ganhe tempo com a melhor comunicação
de um GTE. Ganhe 18,4% este mês,
chamando a GTE Mui ti tel agora.
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CIDADE

terça feira, 8/3/83

JORNAL DO BRASIL
Geraldo Viola

Delegado volta a ouvir
secretária e obtém o
dossiê de Baumgarten
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§ O delegado João Kepler Fontenelle afirmou ontem
que finalmente está de posse, oficialmente, do dossiê
sobre o caso Alexandre von Baumgarten, que lhe foi
entregue à tarde pela ex-secretária do jornalista, Ana
Maria Timm, depois que a mulher ali voltou para
prestar novo depoimento, acompanhada de dois advogados.
O delegado tinha interesse em ouvir Ana Maria a
fim de obter dela alguns esclarecimentos que faltavam
no depoimento anterior, principalmente os relacionados com os documentos que ela tinha desde 1980, o que
foi omitido no primeiro depoimento.

Cerca de 20 mil médicos e 2 mil dentistas que
trabalham nos 98 hospitais do INAMPS, do Município
e So Estado do Rio anunciaram que, a partir da zero
hora de hoje — Dia Nacional do Protesto — estão
paralisando por 24 horas os serviços médicos nos
hospitais. A paralisação é contra os baixos salários, as
m^s condições de trabalho, o desemprego e por melhores condições de saúde da população.
O presidente do INAMPS, Aloysio de Salles, diz
que os médicos têm razão de reivindicar melhores
salários, mas não vé nenhuma possibilidade de as
reivindicações serem atendidas. Acredita que a greve
trará maiores problemas aos hospitais e acrescennão "Tenho
a impressão de que eles conduzirão o
tá:
movimento de acordo com sua consciência proflssional".

O que pretendem
A paralisação da classe médica, decidida semana
passada em assembléia-geral, abrange só médicos e
dentistas que atendem em hospitais públicos e do
INAMPS. Eles se propuseram comparecer hoje a seus
locas de trabalho e a assinar o ponto, mas só em casos
de. urgência prestarão serviços profissionais.
t Conforme o presidente do Sindicato dos Médicos
do Rio de Janeiro, Roberto Chabo, hoje é o Dia
Nacional de Protesto, no Rio e em outros Estados. Os
* médicos reivindicam o aumento de 70% em maio, em
vez dos 30% em junho, como todo o funcionalismo
"não é
público. Roberto Chabo diz que a paralisação
contra o presidente do INAMPS nem nenhuma forma
de confronto com ninguém. É apenas um alerta ao
Governo federal, a todos os responsáveis oela área de
saúde".
Para o presidente do Sindicato dos Médicos existe
a'esperança de que "o Governo saberá entender e
atender nossas reivindicações, mesmo reconhecendo
nós que a fase atual é realmente difícil". O presidente
dó INAMPS. Aloysio de Salles, afirmou que "o que se
pode pagar a mais depende menos do presidente do
INAMPS que das condições financeiras do pais".
— Se não atenderem nossa reivindicações — comentou Chabo — a solução será ampliar o movimento,
mobilizando outros setores entre os servidores públicói, esperando que as autoridades acabem por se
sensibilizar.

Falta

• Comentando a decisão dos médicos, o presidente
dò INAMPS, Aloysio de Salles, afirmou:
5 — Ninguém é obrigado a trabalhar. Agora, quem
não comparecer, e não trabalhar, terá falta.
ã-. Sobre as reivindicações salariais, Aloysio Salles
o aumento que pode".
disse que "o Governo já deu"todas
as classes tiveram
Acrescentou reconhecer que
aumentos salariais abaixo do necessário" e, desanimadq, afirmou: "Não vejo como posso retirar a classe
médica do conjunto."
Aloysio de Salles reconheceu haver ainda muitas
mazelas no Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social, decorrentes sobretudo do seu
gigantismo. Entre essas mazelas, e eventualmente em
casas de saúde contratadas pelo INAMPS, Aloysio de
Salles citou sobretudo o numero excessivo de leitos i2
mil 500 no Estado do Rio) e de exames de laboratório.

Prefeitura de Niterói
demite 300 contratados
depois de agosto de 82
¦ Niterói — Cerca de 300 funcionários contratados
após o dia 17 de agosto do ano passado pela Prefeitura
de Niterói foram demitidos, ontem, pelo Prefeito Waldehir Bragança, através do Decreto-Lei 3910 83, que
também tornou sem efeito todas as promoções e transposições de cargo feitas pelos ex-prefeitos Armando
Barcelos e João Batista da Costa Sobrinho, após
aquela data.
A Secretaria Municipal de Administração ainda
não sabe. ao certo, quantos foram atingidos pelo
decreto, porque está realizando um censo do funcionalismo. A medida foi apoiada na Lei Eleitoral 6978 82.
que proíbe todas as contratações, readaptações ou
reclassifieaçòes nos quadros das administrações direta
e das autarquias, nos 90 dias anteriores a eleição e a
posse do novo Governador do Estado.

Agravamento
: O prefeito afirmou que o atual quadro de pessoal 18
e superior as reais necessidades da
mil 500 servidores)
"Essas contratações só vieram agravar
administração.
ainda mais a já caótica situação financeira do municidisse Waldenir Bragança.
pio",
'
Desde que assumiu, esta foi a terceira medida
tomada pelo prefeito para reduzir a folha de pagamento do funcionalismo, que consome mais do que a
receita municipal. Primeiro, ele suspendeu as acumulaçòes de cargos e o pagamento indiscriminado de
horas extras. Suspendeu, também, os efeitos da Lei
442 83. que reclassificou cerca de 300 servidores e ainda
nãó pagou o aumento de 40'< dos vencimentos, devido
desde Io de janeiro, a todo o funcionalismo.
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Nome trocado

hoje em todo o país
por melhor salário
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íg Ana Maria esclareceu que o nome do homem que,
segundo informações, seria do SNI, é Barcelos e náo
Marcelo, e que o conheceu na praia e teve com ele
relacionamento estreito. Admitiu que seja um militar
mais, pela idade, reformado, não acreditando que
pertença ao SNI.
Disse que nâo entregou a ele os documentos que
tinha em seu poder por falta de oportunidade, o que foi
feito por seu irmão Sérgio Tim — ex-marido da mulher
do jornalista, Jeanete Hansen. Posteriormente Barcelos devolveu os documentos após considera los sem
importância.
|-: O delegado Fontenelle pretende ouvir até sextafeira três pescadores, um deles conhecido por Pernambuco, e espera ouvir deles importantes revelações
viSando o esclarecimento do caso Baumgarten. O
policial mantém vigilância constante no quadrado da
Urca, para localizar os pescadores, que se encontram
érh alto-mar. Tão logo regressem, deverão ser conduzidos à 16a DP para o depoimento.
Ainda hoje, o Instituto Médico Legal deverá fomecer o laudo sobre a mulher, cujo corpo semicarbonizado, foi encontrado em Teresópolis e que,
poderia ser de Jeanette, mulher de Baumgarten. O
delegado Fontenelle vai convidar para que comparecam à delegacia ainda esta semana Cleo Garrafa ,
Romeu Onaga, Antônio Abissãmara e Romigio Ravigati, a fim de deporem.

Médicos podem parar

Rubens Barbosa
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Moreira garante que o leite vendido após 4 de março é bom

Leite (Vie carioca bebeu
em fevereiro estava ruim
Elizabeth Marins
De um total de 31 amostras de sacos
de leite vendidos no Rio entre 24 e 26 de
fevereiro, o Instituto Estadual de Saúde
Pública Louis Pasteur constatou que 16
eram impróprias para o consumo devido à contaminação por coliformes fecais; seis, fraudadas com teor de gordura menor do que o estabelecido; e nove
estavam boas. A partir do dia 4 de
março, a qualidade do leite melhorou e
se tornou apropriada para o consumo,garantiu ontem, o Secretário Municipal
de Saúde, Raimundo Moreira.
O chefe do Serviço de Inspeção de
Produto Animal do Ministério da Agricultura, Oswaldo Regis, disse que isto
ocorreu porque as indústrias corrigiram
suas falhas e a fiscalização do Ministério
se tornou mais intensa, desde as denúncias de contaminação do produto em
São Paulo. Salientou que a fiscalização
não poderá continuar no mesmo ritmo
atual por nâo contar com número de
fiscais suficientes. A solução é contratar
mais gente para acompanhar o processo
de industrialização.

Um "acidente"
As amostras de leite foram recolhidas em padarias e supermercados e
submetidas as análises químicas e microbiológicas que demonstraram a contaminaçâo em 16 sacos, (do CCPL, Mimo, da Fazenda, Celita, Irerê e AgLilhas
Negrasi, com uma média de um a cinco
coliformes fecais por mililitro, o que
segundo técnicos do Ministério da Agricultura não provoca danos à saúde. Nâo
foram constatadas contaminações por
samonelas, Escheriehia Coli e Staphylococcus aureus, que são prejudiciais.
Houve casos de um fabricante ter uma
amostra contaminada e outra não. As
caixas de leite tipo Longa Vida não
apresentaram problemas.
Para o Secretario Municipal de Saúde, Raimundo Moreira, a contaminação
deve ter acontecido por um "descuido".
No entender do chefe do Serviço de
Inspeção de Produto Animal. Osvaldo
Régis, e da seção de leite e derivados
deste órgão ligado ao Ministério da Saúde, Aroldo Quevedo, houve "um acidente" após a pasteurização no tanque de
estocagem, máquina de empacotar ou
no plástico do saco. Não souberam explicar por que aconteceu, no mesmo
período (24 a 26 de fevereiro) em várias
indústrias onde, segundo eles, há um
veterinário e seis auxiliares na fiscalização diária do produto. Portaria do Ministério da Agricultura determina, porém. que haja o dobro de pessoal nas
usinas.
Oswaldo Régis explicou que. desde a
denúncia de contaminação, em Sao

Paulo, a fiscalização do Ministério da
Agricultura, no Rio, está trabalhando
"em esquema de emergência", dobrando o ritmo de trabalho e se tornando
mais intensa. Está examinando o processo de industrialização; todos os equipamentos das usinas para detectar onde pode ocorrer a contaminação; e colhendo, diariamente, amostras do leite
já ensacado para exame. Os resultados
sobre a contaminação ou nâo estão
saindo em 72 horas (o normal são oito
dias).
Foi com base nessas análises que os
fiscais chegaram à conclusão de que
melhorou a qualidade do leite vendido
no Rio desde 4 de março.
As indústrias onde foram descobertas irregularidades receberão autos de
infração e pagarão multas de cerca de
Cr$ 120 mil que aumentaráo, progressívãmente, em caso de reincidência.
As amostras nas quais foram achadas contaminação por coliformes fecais
foram as seguintes: Mimo, tipo B, dois
coliformes por mililitro; CCPL tipo Magro, dois; Mimo, tipo B, cinco; Da Fazenda, tipo C Pasteurizado, cinco; Celita, tipo pasteurizado, dois; De Leite,
tipo Especial, um coliforme; CCPL, tipo
Magro, cinco; De Leite, tipo C Pasuterizado, cinco; Mimo, tipo Especial, cinco:
CCPL, tipo Magro, cinco; Irerê, tipo
EspèciaJ.jjinco; CCPL, tipo Magro, reconstituído, cinco; De Leite tipo C
Pausterizado, cinco; CCPL, tipo magro,
cinco; Agulhas Negras, tipo Especial,
um; e Mimo, tipo B, um coliforme.

Pasteurização
São Paulo — Além da fiscalização de
rotina, o Ministério da Agricultura enviará, nos próximos dias, às indústrias,
um comunicado exigindo o "cumprimento incondicional" da legislação referente à pasteurização do leite, higiene
das instalações e dos equipamentos e,
principalmente, do recebimento. Um
ato normativo nesse sentido está sendo
elaborado em Brasília.
A informação é do coordenador da
comissão especial criada para inspecionar o leite nos principais centros consumidores, Ènio Marques. Secretário de
Inspeção de Produtos de Origem Animal. A comissão foi criada ontem, em
Sào Paulo, e seus trabalhos se estenderáo ao Rio de Janeiro, Paraná e Minas
Gerais.
O delegado do DOPS Moisés Bedran
informou, ontem, que sua equipe recolheu amostras de leite nas usinas Vigor.
Teixeira, Paulista, Leco e Flor ria Nata.
para análises no Instituto Adolfo Luiz.

Saúde proíbe em todo país
fabricar e vender o Zomax
Brasília — O Ministério da Saúde
proibiu, ontem, a fabricação e venda,
em todo o Brasil, do analgésico Zomax,
que já provocou cinco mortes nos Estados Unidos por reações alérgicas. As
secretarias estaduais de Saúde enviarão
agentes às farmácias de todo o pais para
retirar o produto das prateleiras e o
laboratório Johnson & Johnson, que
antecipou-se a proibiçáo oficial, reembolsará os donos de farmácias.
Em São Paulo, o gerente do departamento médico da unidade farmacêutica
da Johnson & Johnson, Válter de Oliveira Neto, informou que teve conhecimento de casos de reação ao Zomax,
mas em grau tão reduzido que não chegou a preocupar. Ele considerou acertada a decisão de suspender o produto — e
a primeira vez que isto acontece no
laboratório — porque "o risco envolvido
não justifica sua utilização".

Alerta
No sábado, o órgáo encarregado do
controle de medicamentos nos Estados
Unidos — Food and Drugs Administration'(FDAi — entrou em contato com a
Divisão Nacional de Medicamentos 1D1medi. do Ministério cia Saudé. para ín-

formar sobre os efeitos colaterais produzidos pelo Zomepirac Sodico (um tipo
de sal novo. só utilizado pela Johnson &
Johnson em 25 países, do qual é feito o
Zomax) e alertar o órgão brasileiro sobre a necessidade de suspender a fabricação e comercialização do remédio.
O Zomax começou a ser fabricado no
Brasil em julho de 1981 e teve 900 mil
unidades vendidas até agora. No Estados Unidos foi usado por 15 milhões de
pessoas"o e, segundo Válter de Oliveira
Neto,
produto foi testado durante
oito anos. mas so esta utilização maciça
e que poderia determinar seu grau de
periculosidade. Assim, e bem melhor
que saia de circulação, o que ja teria
sido feito se as reações tivessem ocorrido em grande intensidade durante os
testes".
Embora o comunicado publicado
nos jornais pela Johnson Si Johnson fale
em "suspensão temporária", o gerente
cio laboratório não acredita que o remedio volte a ser comercializado. Ele disse
ainda que a retirada voluntária do medicamento do mercado, pela fabrica,
"além de
preservar a saúde dos consumidores, comprova a imagem de seriedade da Johnson & Johnson".
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Pa.es deCarvalho vê na falta de interação má qualidade do ensino

Acusado da
mandioca
se apresenta
Recife — Está preso
desde ontem o quinto
dos sete acusados do assassinio do Procurador
Pedro Jorge de Melo e
Silva: o funcionário do
Detran, Jorge Ferraz,
que deu cobertura ao
carro usado no atentado,
apresentou-se às 11 noras no Presidio Anibal
Bruno, onde deverá
aguardar julgamento.
Para o advogado da familia do Procurador assassinado, Gilberto Mardos
quês, a apresentação"uma
acusados se deve a
tática" da defesa porque
a fuga deles, desde que o
TFR revogou a sentença
de impronúncia do Juiz
Genival Matias. estava
se configurando aos
olhos da
opinião publica
como "uma confirmação
de culpa".
Com a apresentação de
Jorge (Jorginho) Ferraz,
continuam foragidos
apenas dois dos sete
acusados: Elias Nunes
Nogueira, que teria sido
o autor dos disparos, e
Irineu Gregório Ferraz,
proprietário da casa em
Serra Talhada onde houve a reunião quando ficou decidido, sob a liderança do Major-PM José
Ferreira dos Anjos, a eliminação do Procurador.

Andreazza
abre adutora
em Salvador
Salvador — O Ministro
do Interior, Mário Andreazza, declarou que "a
exemplo do que ocorre na
Bahia, com-o sistema adutor de Pedra do Cavalo,
que vai assegurar o abastecimento de água da Regiâo Metropolitana de Salvador e outros municípios
baianos, o Planasa (Plano
Nacional de Saneamento)
está sendo executado no
Nordeste para assegurar
água potável a todas as
pequenas cidades da regiâo".
Quando completadas as
três etapas do sistema
adutor de Pedra do CavaIo, será proporcionado um
suprimento de mais de 1
bilhão 800 milhões de litros de água por dia. Pedra
do Cavalo, com mais de 82
quilômetros de extensão,
trará água do rio Paraguaçu para atender ao consumo urbano e industrial de
Salvador e dos complexos
de Aratu e Camaçari.
O sistema adutor compòe-se de sistema decaptação, estação elevatória e
adutora com 82-04 Km de
extensão, sendo 69.49 em
tubulações de aço e 12.55
Km em canal a céu aberto,
proporcionando na primeira etapa, uma vazão de 7
metros cúbicos por segundo.
Pelo seu traçado, o sistema possibilitara o abastecimento de outras cidades
do Recôncavo, como Santo Amaro. Cinco Rios. Sao
Sebastião do Passe. São
Francisco do Passe. São
Francisco do Conde. Candeias e Madre de Deus.
Além disso. Pedra do Cavalo propiciara a irrigação
de 23 mil hectares, principalmente em Cruz cias Almas e Santo Estevão.

Aula inaugural da
Santa Ursula debate
universidade-empresa
As agências governamentais de apoio à
Ciência e à Tecnologia empenham-se em encontrar mecanismos para promover a tão desejada
interação (Universidade e Empresa Privada). Enquanto náo são encontrados os caminhos, vemos
diminuir em números, e até em qualidade média, o
afluxo aos cursos de pos-graduaçào.
Esta foi uma das opiniões sobre o tema O
Papel da Universidade no Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico: Interação Universidade —
Empresa Privada, transmitidas ontem pelo Professor Antônio Paes de Carvalho, diretor do Instituto de Biofísica e Catedrâtico da Universidade do
Fundão e Membro da Akademia Nacional de Medicina, na aula inaugural da Faculdade Santa
Úrsula. O assunto despertou interesse e o auditorio estava lotado de alunos e professores.

Comparação
A aula inaugural teve inicio às lOh, com a
presença do professor Miguel Brito Pereira, do
Conselho Estadual de Educação; de Monsenhor
Olívio Ferreira, representando o Cardeal D Eugénio Sales; do professor Carlos Totsch. Reitor da
Universidade Santa Úrsula; do vice-reitor George
Bittencourt Doyle Maia e do reitor comunitário
Henrique Pereira de Lucena, além de professores
de vários departamentos.
Logo no inicio da aula inaugural, o professor
Antônio Paes de Carvalho fez um pequeno relato
da crise mundial.
Durante a aula o professor Antônio Paes de
Carvalho fez comparações entre o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos e o do Brasil:
Nos Estados Unidos — disse ele — as trocas
de informações são amplas e bidirecionais. tanto
dentro do pais como através de barreiras nacionais. com contatos íntimos entre o parque de
Ciência e Tecnologia americano e de outras nações desenvolvidas ocidentais.
Segundo o professor Antônio Paes de Carvalho. a Universidade brasileira concentra a grande,
parte dos investimentos governamentais de Ciéncia e Tecnologia (os investimentos privados são
ainda desprezíveisl.
Curiosamente — continuou o professor — a
distribuição percentual de recursos, pessoal e atividades de pesquisa na Universidade Brasileira e
similar à americana; em investimento global, a
nossa pesquisa universitária consome hoje quase
1 5 do gasto equivalente, nos Estados Unidos, em
1979. A presença de Institutos Isolados e Empresas Públicas é proporcionalmente pequena mas
náo desprezível no Brasil. Jà a pesquisa na Empresa, sobre a qual se tem noticia esparsa, e aqui dada
como mínima. Esta relação decrescente de presenças é exatamente o oposto do verificado no caso
americano.

São Paulo inaugura
biblioteca com 50 mil
livros e computador
São Paulo — Cinqüenta mil títulos, quatro
terminais de computadores, uma discoteca com 25
mil unidades compõem a biblioteca do Centro
Cultural de São Paulo, aberta para o público a
partir de ontem em uma área de 8 mil metros
quadrados, ao lado do Centro de Comando Operaeional do Metrô de Sào Paulo, no bairro do Paraiso.
A nova biblioteca foi idealizada para facilitara
consulta pelo próprio leitor, estudante ou pesquisador, Ele localiza a obra que procura com o
auxilio de um fichário geral, ou rio computador,
em uma das cinco seções da biblioteca (Literatura
e Filologia. Geral, Filosofia e Religião, Ciências
Sociais e Historia e Artes), sem a necessidade de
preencher fichas para cada livro consultado.
O primeiro andar da biblioteca no Centro
Cultural e destinado para os balcões de informações, para os terminais de computadores, fichários
e para os jornais e revistas ria semana. Em cada
seção, além das mesas próprias para pesquisas e
anotações, há espaços com poltronas confortáveis
para os que procuram a biblioteca apenas para ler.
O acervo foi adquirido pelo Departamento de
Bibliotecas Públicas e as 50 mil obras sao. principalmente. textos das duas últimas décadas que
mais foram consultados nos últimos anos na Biblioteca Mario de Andrade, a maior de São Paulo.
A diretora da Biblioteca rio Centro Cultural. Mana
de Lurdes Gentil, informou que o acervo inicial
será ampliado com o tempo, de acordo com a
procura e com obras que proporcionem um conhecimento mais profundo dentro de cada uma das
áreas.
A biblioteca esta preparada para atender entre 1 mil e 2 mil pessoas por dia. Para evitar que as
pessoas levem os livros para casa. cada um deles,
alem dos jornais e das revistas da biblioteca,
levam um selo que será imediatamente denunciario pelo detector na saída da biblioteca.
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Bamílias querem fazer de
"Vila do Brizola
terreno
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Gomo pioneiros em uma terra desconhecida, operários, desempregaáoè; mulheres e crianças chegaram na
tarde de terça-feira, munidos de pás,
eniãdas e tábuas para demarcação
daíerra, enfrentaram sol e chuva, e a
préSença da PM, ontem, mas não sairanj do terreno da Cehab, ao lado de
uní" conjunto residencial da companh», em Bonsucesso. Eles são os fundadpres da Vila do Brizola, e pretendeijé começar as construções brevemejrte.
m Vai ser liberado, tenho fé em
Deus! — exclamava, otimista, seu
Ivá&ildo Vitalino de Carvalho, sobre a
possibilidade de construção no terreno*"âe 30 mil metros quadrados. Sua
frase "passou de boca em boca", segugílo alguns, levando mais de 100
fanhílias ã área que está em processo
deipermuta com o IAPAS. Em troca,
a C"£hab usou um terreno da Previum conjunto redêucia para ampliar
sidencial na área. "Os ocupantes não
podem permanecer lá", informou a
Social da
Assessoria de Comunicação
"haverá diaCefâab, garantindo que
logB".
"A casa
*»¦
própria"
"uma
Depois que souberam que
autorizade
com
senhora veio
papel
çãotpara construir" na área, centenas
de.pessoas foram para o terreno sem
muros, que fica na esquina das Rua
Teixeira de Castro e Avenida dos
Campeões, Bonsucesso. Reclamando
dos "altos aluguéis no bairro", a
maioria viu no terreno a chance de ter
uma casa própria. Favelados da Nova
Holanda, Parques União e Rubem
Vaz; agregados em casa de parentes e
até moradores do conjunto, preocupados com outros familiares, tomaram posse da terra, dividindo os lotes.
¦***• É preferível deixar a gente levantar do que deixar esse terreno aí,
com um matagal cheio de cobras e
ratos, e até maníacos sexuais — reclamou João Luís da Silva, 23 anos, que
mora na favela de Nova Holanda.
Como João Luís, Filinto Batista
dos Santos, 45 anos, Hélio dos Santos,
28, e João Carlos dos Santos, 34, foram outros homens, uma grande parte formada por desempregados, que
fizeram vigília no local e têm esperança de ficar.
Em menos de 24 horas, toda a área
— cujo grosso do matagal foi queimafoi ocupada
do .'há uma semana —"um
teto para
pelos interessados em
ajuntar os filhos", com tábuas e barbantes repletos de folhas de jornais e
sacos de leite amarrados para alertar
a quem passa por perto. Sem espaço
para as vias de acesso, a Vila do
Brizzola nâo vai ter barracos, mas
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Jorge Antônio Barros
alvenaria, garantem outros
de
casas
ocupantes da terra.
— Se eles vâo dar mesmo, eu queria um pedacinho para mim; mas está
tudo marcado — lamentou, desanimada, Dona Rute Felícia Mendes. 56
anos, que chegou mostrando seu carnê de aposentadoria do INPS. Como
os outros, acreditava que o terreno
era do IAPAS cujo procurador esteve
ontem de manhã no local, informam
do que "faria um relatório aos superiores".
Desinibida e ajudada pelos filhos
— Priscila, André Felipe e Késia — a
41
viúva Célia Pacheco da Costa.
anos, convidou os repórteres: "Pode
entrar, a casa é minha". Ela trabalhava na demarcação e é a única
ocupante do terreno que possui "uma
carta para construir"Eua casa, mas nào
trabalho com
aqui. E explicou:
assistentes sociais que me disseram:
a senhora vai e constrói onde tiver
lugar". Ela está preocupada com a
PM, que chegou na noite de anteone voltou na manhã
tem no terreno
seguinte, "por medida cautelar", segundo o comandante do 22° Batalhâo, Coronel Zenon.
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Abandonado
Com projetos para área de lazer,
segundo alguns, e de uso para construção de um viaduto, segundo outros ocupantes, o terreno está abandonado há 18 anos, garantem moradores do conjunto Presidente Mediei,
da Cehab, ao lado do terreno, que náo
permitiram a invasão de um campo
de futebol do conjunto.
Pela Cehab, o aluguel de um apartamento do conjunto custa em média
Cr$ 5 mil, segundo os moradores, e
cerca de Cr$ 20 mil, por intermediarios. Na vigília, Regina Célia e Kátia
Silva reuniram seus cinco filhos e
ficaram sob uma improvisada barraca azul de plástico, por enquanto o
único teto do terreno.
Só no final da tarde, o superintendente do IAPAS, Raimundo Rennó,
soube que o terreno ainda está em
processo de permuta, depois de designar um procurador especial para o
caso, segundo a Coordenadora de CoDilma Gonzaga.
municação Social, "problemas
desse
Após garantir que
tipo sáo resolvidos por nós, através
do diálogo", a Assessoria de Comunicação Social da Cehab informou que
vai ouvir hoje a procuradoria-geral do
órgão, mas acentua que o terreno não
será liberado para os ocupantes. A
a troassessoria informou, ainda, que
ca de terrenos com o IAPAS "está se
formalizando".

O terreno de 30 mil nwtros quadrados está demarcado e até crianças garantem seu pedaço de terra na área

Niterói cria no Parque da
Cidade estação ecológica
Niterói — Criado em 1976 como
"reserva biológica", o Parque da Cidade — uma área de 149 mil 388 metros
quadrados, desapropriada de particulares no Morro da Viração por cerca de
Cr$ 1 milhão 500 mil — será agora
"transformado" em estação ecológica,
através de lei municipal que o Prefeito
Waldenir Bragança (PDS) proporá ã
Câmara, na quinta-feira.
Em seus quase sete anos de existència, o Parque da Cidade nada representou em defesa da natureza. Segundo Alberto Monteiro, presidente
da Associação Brasileira de Ecologia e
do recém-criado (em Niterói) Conselho
de Defesa do Meio-Ambiente (Codema), pássaros como sabiás, sanhaços,
tiès-sangue, e outros animais como
caxinguelès e micos, já foram extintos
no parque.
A criação de estações ecológicas é
regulamentada pela Secretaria Espe-

ciai do Meio-Ambiente (SEMA), através da Lei 6902, de 27 de abril de 1981.
Na lei que pretende propor à Câmara,
o Prefeito Waldenir Bragança pretende proibir, no Parque da Cidade, a
presença de rebanhos de animais domestiços de propriedade particular; a
exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais, que nào
impliquem prejuízo á manutenção da
fauna e flora nativas; porte e uso de
armas de qualquer tipo; porte e uso de
rede de apanhar animais e outros artefatos de captura.
O presidente do Codema, Alberto
Monteiro, afirmou que com a criação
da estação ecológica serão plantadas
três mil mudas de árvores frutíferas no
Parque da Cidade (genipapeiros.
aroeiras, cambucás, frutas-pão, goiabeiras) para que se garanta a alimentação dos animais que ali ainda vivem
e dos que vierem a ser ambientados na
área.
Cristina Paranaguá

Ligação de nova
adutora tira
água da cidade 1
As obras de ligação da adutora da Maré ao túnelCanal da Adutora do Guandu (que abastece 70% do
Rio) serão iniciadas hoje, às 7h da manhã, na Rua
Eufrásio Borges, no Lins e Vasconcelos. O abastecimento de água será interrompido por cerca de 12
horas em grande parte do município do Rio de
Janeiro e da Baixada, e só quinta-feira estará normalizado.
A Cedae explicou que as obras começam hoje '
para aproveitar as chuvas e a queda da temperatura,
que reduzirão os gastos de água, minimizando os
transtornos da população. A adutora da Maré, obra
de vulto, deverá ser inaugurada pelo Governador
Chagas Freitas antes do término do seu mandato, no
dia 15 próximo.

Golpe de Aríete
Na nota divulgada, a Cedae solicita a compreensão da população e explica que a adutora da Maré,
que receberá carga nos próximos dias, atenderá ao
Projeto Rio e â Favela da Maré, alem de reforçar o
abastecimento à Ilha do Governador, zonas de Ramos, Bonsucesso, Centro, Flamengo e Botafogo, que
estavam com o serviço deficitário.
A demora prevista de 48 horas para restabelecimento do serviço é devida à necessidade de introduzir-se água, paulatinamente, nos tubos esvaziados,
pois o ar acumulado durante a paralisação do serviço
pode, com a pressão da água que será novamente
introduzida, fazer romper as tubulações. Este fenómeno é conhecido, na linguagem técnica, por Golpe de
Aríete.
Ontem à tarde, as obras na Rua Engenheiro Eufrásio .,
Borges subida do morro da Cachoeira, logo após o
Hospital Naval Marcílio Dias — estavam bem adiantadas e os operários davam os últimos retoques no grande
cano negro — de 1,5 metros cie diâmetro.

Outras obras
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Diversos serviços de manutenção serão executados, pela Cedae, simultaneamente as obras de ligação
da Adutora da Maré: manutenção nas instalações da
Estação de Tratamento de Água do Guandu e elevatória do Lamelrão; remanejamento da Primeira Adutora. em Inhaúma, para atender ao Metrô; serviços na
elevatória da Caixa Nova da Tijuca, o que deverá
solucionar a falta de água no Alto da Boa Vista e
Usina.
A Assessoria de Comunicação Social da Cedae
informou que a pratica de armazenagem de água é
prejudicial, e poderá anular o efeito das Ultimas
chuvas no aumento das reservas, prejudicando o
restabelecimento mais rápido do abastecimento. A
prática adequada e a economia — informaram..

DNER estuda como
recuperar pilar da
Ponte Rio-Niterói
Com janelas quel

e goleiras no teto

tivo começou normal na Escola Barão de Macaúbas

Escolas sem obras garantem merenda

Aulas e merenda náo faltam na
Escola Municipal Baráo de Macaubas».em Inhaúma, que inaugurou o
ano'letivo com todos os professores
em* sala. O prédio, porém, um casarão
antigo do século passado, que pertenceucao barào que deu nome á escola,
está''em péssimas condições de conser^àçâo e em uma das sete salas não
existem possibilidades de haver aulas
quando chove, porque a água entra
pelo teto, através da forraçáo de madeixa, sem lajes, e cai sobre os alunos
que; têm que ser divididos por outras
salas.
Como essa. outras escolas do Município, que estavam na lista de prioridSaes para entrar em reformas duranje as ferias na Secretaria Municipai de Educação, começaram o ano
nas mesmas condições de precariedade. Na Escola Eurico Vilela, em Del
Castilho, os alunos do terceiro turno
tem que sair uma hora e meia mais
cedo, perdendo todo esse tempo de
aula porque nao há iluminação suficiente nas salas.
A Escola Barão de Macaúbas fun-

ciona em um prédio antigo e muito
bonito na Avenida Itaoca, tem salas
grandes e professores de todas as
matérias, inclusive artes plásticas, artes cênicas, educação musical, inglês
e francês. Como escola, funciona desde 1982, mas sofreu a grande última
reforma há quase 30 anos, em 1954,
segundo informou a diretora adjunta,
Neide da Silva Curione. Depois disso,
so recebeu pequenos reparos, como o
realizado no telhado 10 anos atrás.
Com 250 alunos por turno da primeira à oitava série, 33 professores
nos três turnos, a escola deveria ter
entrado em reforma em janeiro, segundo a professora Neide. Mas nada
foi feito. As salas de aula, grandes e
espaçosas, sâo escuras e com aspecto
feio por causa da falta de pintura
bastante descascada em alguns lugares e das infiltrações que chegam a
deixar algumas partes com cor esverdeada.
Nos dois banheiros de alunos, as
descargas não funcionam o que obriga que os banheiros sejam limpos
apenas duas vezes por dia pelas ser-

ventes. A biblioteca, embaixo do banheiro dos meninos, e uma sala de
professores, ao lado do mesmo banheiro, foram desativadas por causa
de infiltrações e por causa do cheiro
desagradável. Há muitos vidros quebrados e também entra água nas salas da frente quando chove.
A Escola Eurico Vilela, em Del
Castilho, que também deveria ter entrado em reforma nas férias, recebeu
oficio da Secretaria Municipal de
Educação informando não haver
mais verbas para fazer tudo o que
seria necessário. Para conseguir realizar pequenas reformas, a escola vende doces e recebe ajuda de um parente de Eurico Vilela, com a qual ja foi
possível fazer um murinho para proteger o refeitório e fechar o espaço cie
uma porta com concreto, porque por
ali entravam marginais, que roubavam comida e material de escritório.
Mas a escola está muito suja, com
paredes descascando, vidros quebrados, substituídos por pedaços de papelao nas janelas para náo deixar

entrar a chuva. Algumas salas de aula
estão sem porta — foram quebradas.
Nas salas e nos corredores não há
iluminação suficiente, as lâmpadas
estáo quebradas. O banheiro dos serventes foi desativado por estar todo
quebrado e outros quatro banheiros
de alunos também foram desativados
por falta de pessoal para conservação.
Com 11 salas de aula, a escola
funciona com apenas dois banheiros.
Segundo a aluna Solange Gonçalves
da Rocha, ha ate ratos no quarto do
servente, ha falta de pessoal para
limpeza e os alunos tem que arrancar
folhas dos cadernos para limpar as
mesas. A aluna contou ainda que os
alunos de sua sala conseguiram plantar uma horta, "mas o capim começou a crescer e matou tudo".
A Secretaria Municipal de Educaçao informou que estavam incluídas
no plano de reformas para 1982, 108
escolas. O numero de reformas que
foram realizadas e o custo, sô serão
informados hoje.

O diretor-geral do DNER Joào Cataldo Pinto
prometeu ontem que até o final da semana anunciará
a melhor solução técnica do para recuperação pilar 72
da Ponte Rio—Niterói. Ontem, funcionários da Ecex
(Empresa de Engenharia e Construção de Obras
Especiais) continuavam no trabalho de escoramento
da parede do pilar com viga metálica.
No sábado de carnaval, uni módulo de plataforma
da Petrobrás, que era transportado pela balsa de
serviço BS-8 e por um rebocador, colidiu contra o
pilar, causando uma fissura, de alto a baixo, da
coluna direita do pilar. A Capitania dos Portos abriu
inquérito para apurar a causa do acidente e a Petrobrás destribuiu nota oficial eximindo-se de responsabilidade, afirmando que o rebocador e a balsa sáo de
propriedade rie duas empreiteiras estrangeiras, offshore do Brasil off-shore e Representação Ltda. e offshore Suply Association Ltda.
O assessor de Imprensa do DNER, César Barreto,
informou que o diretor-geral do DNER, Joáo Cataldo
Pinto, chegou ontem de viagem de inspeção as obras
de pavimento da Rodovia Cuiabá—Porto Velho, e
recebeu no mesmo dia o laudo técnico estrutural
sobre o esmagamento e a fissura da parede do pilar
72.
O DNER não recebeu ainda da Capitania dos
Portos o pedido do envio do registro do acidente, o
mesmo ocorrendo com a informação da Capitania
sobre o por que o DNER so ter sido comunicado do
acidente no dia 23, se a colisão ocorreu no dia 12 de
fevereiro.
Fonte do 7U DRF informou que a previsão da
recuperação do piso da Ponte está previsto para no
máximo 40 dias, mas que os trabalhos serão feitos
devagar. O transito continua proibido na faixa direita. no sentido Rio—Niterói, por medida üe precaução.
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Lições Européias
Nas duas grandes manifestações eleitorais realizadas este domingo, a Europa Ocidental, num momento de crise econômica generalizada e de confusão de *
valores, ofereceu uma expressiva demonstração de
racionalidade política que nâo é senão corolário das
—
inesgotáveis virtualidades do processo democrático
e da vida civilizada.
As eleições na França e na Alemanha Federal
tinham peso desigual. Na Alemanha, tratava-se de
colocar de fato na balança o mecanismo do poder, em
circunstâncias que exigem decisões críticas. Na Franonde a
ça, disputavam-se eleições municipais, hum país
Governo socialista ainproposta descenlralizadora do
da não alterou uma concentração de poder que tem em
Luís XrV e em Napoleão dois conhecidos marcos
históricos.
Essa diferença não anula a atmosfera geral dos
dois pleitos, tanto mais significativa quanto a Europa
desenvolvida não está de forma alguma isenta das
ansiedades e preocupações que fazem a volta ao
mundo. A Europa Ocidental volta a evidenciar uma
sabedoria política que não deixa de ser o resultado da
experiência e do amadurecimento de sociedades como a
francesa e a alemã ocidental.
Na FYança, o Governo socialista está claramente
advertido de que a opinião pública acompanha com
olho crítico as suas experiências. A inflação continua
crescendo, ao lado da dívida externa, e o desemprego
está em torno de 99r. Ante um resultado bastante duro,
como o
que deixa em situação difícil figuras-chave
Primeiro-Ministro Mauroy e o Ministro do Interior
Deferre, atingidos em suas bases eleitorais, o Governo
terá de agir com mais sensibilidade com relação às
críticas que vem recebendo, e a divergências no
interior do próprio Partido Socialista, onde algumas
vozes se elevam defendendo um maior controle das
isto
importações para frear a inflação, mesmo que"maré
resulte em desaceleração econômica. Passada a
socialista", a França recupera o seu raciocínio cartesiano; e quer ver mais resultados do que slogans ou
promessas.
O que aconteceu na Alemanha tem relevos muito
mais dramáticos; pois ali jogava-se de fato o controle
das rédeas do Estado. E o (pie se viu foi uma nítida
vitória das correntes conservadoras — o que é lauto
mais expressivo quanto ela se verificou sobre o pano de
fundo de uma taxa de desemprego que tem crescido
mais depressa que no resto da Europa Ocidental.

Ante uma economia que já não estava suportai*do o peso do Estado prévidenciário, a Democracia
Cristã de Helmut Kohl não está propondo mudanças
radicais como as que se costuma associai" aos nomes de
Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Fala, sim. e com
firmeza, em fazer voltar o pêndulo estirado na direção
dos gastos sociais. O Partido que assim conserva o
Governo
Estadoquer cortar as gorduras do
prévidenciário, com uma economia mais voltada para o
mercado. Propõe-se também a atacar o déficit público,
sobretudo nas áreas em que ele se tornou estrutural
(isto é, onde ele não é o resultado dum panorama
recessivo de menores arrecadações e maiores gastos
previdenciários).
A racionalidade política implícita nessa proposta
superou até mesmo questões polênücas como a da
instalação dos novos mísseis norte-americanos na Europa — instalação de que o atual Chanceler é um sólido
defensor. Com a vitória da Democracia Cristã, essa
instalação, inserida num outro tipo de racionalidade
política (desta vez no grande plano da estratégia de
defesa continental), não se torna tranqüila ou mesmo
segura — pois o projeto enfrenta um clima tempestuoso; mas ficam derrotados, depois desse roíind, o
radicalismo dos Verdes e dos diversos movimentos
neutralistas, e a atual ambigüidade do SPD, principal
Partido de Oposição, que, forçado à caça aos votos,
não conseguiu explicar-se satisfatoriamente a esse
respeito.
Um outro detalhe tranqüilizador da eleição
alemã é que o Governo não ficará obrigado a inserir no
seu bojo, em posições de destaque, o polêmico líder da
Democracia Cristã bávara, Franz Josef Strauss, que
ambicionava o Ministério do Exterior e a viceChancelaria. Slrauss pode náo ser o monstro caraclerizado por seus adversários; mas iria intensificar o
derrotapassionalismo e os argumentos das esquerdas
das nestas eleições. Isto seria inevitável se a CDC de
Kohl e a CSU de Strauss obtivessem, juntas, mais de
50% dos votos, quando então governariam sozinhas.
Como isto não aconteceu, e os Liberais de HansDietrich Genscher confirmaram sua situação como
terceiro partido da Alemanha Ocidental, Kohl terá
Iodos os argumentos para mantê-los na coligação
deverá
governista, o que quer dizer que Genscher
e Strauss lera
externa,
da
frente
à
política
permanecer
de adiar por mais algum tempo as suas ambições
federais.

Déficits Públicos
Estimativas feitas pelo economista Celso Martone. da Universidade de São Paulo, com base em dados
do Fundo Monetário, indicam (pie os déficils públicos
acumulados elevam-se a 13,8% do Produto Interno
Bruto. Para chegar a esse resultado o economista
considerou não apenas os déficits do Governo Federal
— que respondem pela metade — mas ainda o dos
Estados. Municípios e empresas estatais.
Ora, déficits no setor privado significam o fechamento das empresas ou o financiamento a taxas
elevadas de juros; no setor público, o déficit é coberto
financiamentos
por emissões de papel-moeda, por
, através de títulos do tesouro, por aumentos de impôstos ou créditos externos.
Este primeiro divisor de águas já é suficiente
nas finanças
para demonstrar como o descontrole
duas
desigual
as
de
maneira
pontas do
públicas pune
sistema econômico: as empresas estatais, de um lado, e
as particulares de outro.
Dessa forma, quando o Governo dá uma ênfase
extraordinária aos problemas externos que colheram a
economia brasileira, pode estar também, na realidade,
jogando uma cortina de fumaça sobre as mazelas
internas que agravaram a situação. Náo seria correto
dizer (pie a situação internacional não afetou i> Brasil:
fomos punidos nos preços do petróleo, nas taxas de
juros e no estreitamento do mercado importador.
Contudo, o que não se mediu até agora são as condições
(pie o país teria para atravessar essas dificuldades com
menos sofrimentos, se não sofresse a atual hipertrofia
do setor público.

Comparações podem ser feitas entre défitis e
déficits. O Governo americano, por exemplo, tem
primado nos últimos exercícios por uma extraordinária
capacidade para gerar déficits públicos. A diferença
entre um déficit nos Estados Unidos e outro no Brasil
reside na apropriação dos recursos: cm larga medida, o
governo americano recorre às empresas particulares
para o suprimento de suas necessidades, enquanto cm
nosso caso os déficits estão realimenlando empresas
estatais com índices baixos de produtividade, governos
locais (pie gastam a maior parte das verbas com
despesas de custeio, fomentando o empreguismo, c
municípios para os (piais as transferencias freqüentemente se fazem com um caráter clienlelista.
Todo esse quadro insere-se na moldura maior do
conceito orçamentário: como e para (pie deve a Lnião
gastar os recursos (pie arrecadai1 Temos assistido, ao
longo de mais de uma administração, à voracidade com
(pie as verbas sâo sugadas por inúmeros canais públicos para aplicação em projetos que não se completam,
ou, uma vez prontos, mostram-se inviáveis no curto
prazo ou são simplesmente de um caráter econômico
Nuclear
questionável, como a Ferrovia do Aço, o Plano
e lautos outros.
Não cabe, pois, ao Governo continuar usando o
pano de fundo da dívida externa para encobrir os
problema» reais com os (piais o país se defronta, e que
nascem diretamente da má gestão dos dinheiro» públicos dentro da própria economia brasileira. Antes de
começar por fora, uma reforma do sistema deveria
começar por dentro.

Encontro com a Verdade
A atual visita do Papa João Paulo II à América
Central é uma impressionante demonstração do (pie
significa o aggiornamento a que a Igreja se propôs no
final da década de 50. A prudência convencional, uma
tal viagem pareceria perigosa: e tanto mais arriscada
há apenas 20 anos os Papas sequer saíam do
quanto
'Vaticano.
O Papa de 1983. entretanto, dirige-se ao centro
de um conflito angustiante e iterminável — condito (pie
se estendeu à própria Igreja local. Sua presença não
anulou — não podia anular — as divergências: mas à
o
parte as sementes que terão sido plantadas para
futuro, essa presença agiu como um extraordinário
divisor de águas. Distante o Papa. o problema do
catolicismo na Nicarágua poderia continuar sujeito a
infindáveis especulações — tanto mais quanto na
Igreja de hoje a autonomia dos Bispos é uma realidade
forte. Mas a partir da missa campal celebrada sextafeira em Manágua. há outras realidades fortes a serem
levadas em conta — como o fato de (pie o próprio
regime nicaragiiensc encarregou-se de desmentir o seu
"não existe contradição irredutívulgar slogan (le (pie
vel enlre a fé e a inilitãncia revolucionária .
O (pie aconteceu em Manágua terminou por ir
"missas
além da- diversas
populares" (pie se andam
estas
improvizando por
parle- do inundo. A presença
do próprio Papa foi incapaz de impedir que um alo
religioso fosse desvirtuado e relegado ao plano de uma
manifestação política por parte do (inverno local. Não
houve cerimônia em cobrir a própria voz do Papa com
os slogans políticos: e a piilili/.açáo não poupou sequer
as partes mais solenes da missa.

Assim sé chega à verdade que se tentou em vão
encobrir: política e religião não são"fenômenos homogèneos: e o interesse de um regime revolucionário nada
tem a ver com os interesses profundos e verdadeiros do
plano religioso. No próprio momento de fundação do
cristianismo, surgiu a expressão lapidar segundo a (piai
"dar a César o
é preciso
que é de César, e a Deus o (pie
é de Deus".
Na sua homília de Manágua. continuamente
interrompido pelos alto-falantes sandinistas, Joào PauIo II traduziu esta frase evangélica para a nossa época
"A
com ênfase talvez maior (pie a de outras ocasiões.
unidade da Igreja é posta cm questão — disse o Papa
quando aos poderosos fatores (pie a constituem e a
mantêm se antepõem considerações terrenas, compromissos ideológicos inaceitáveis, opções temporais, inclusive concepções da Igreja que suplantam a verda".
deita
"o absurdo
O Papa advertiu para
que é imagiem torno do Bispo
construída
nar-se ao lado da Igreja
para não dizer contra ela — outra Igreja concebida
somente como carismática, não institucional, nova e
não tradicional, alternativa ou. como se preconiza
"A Igreja —
ultimamente, uma Igreja popular ¦
—
unida para
manter-se
deve
II
sublinhou João Paulo
ou indireta»,
diretas
formas
diversas
as
enfrentar
poder
de materialismo que sua missão encontra no mundo.
Deve estar unida para anunciar a verdadeira inensa— segundo as normas da tradição e
gem do Evangelho
do magistério — livre de deformações devidas a
qualquer ideologia humana ou programa polftici
Incomparável material para leitura e rellexáu

1 opico
Exemplo
Uma empresa multinacional
acaba de mostrar como deve o
senso de responsabilidade proceder em caso de necessidade. Tendo-se registrado casos de hipersensibilidade ao uso de um medicamento nos Estados Unidos, ela
se dirigiu ao público brasileiro para prestar informações e cientifi"suspensão
car que decidiu pela
temporária" da prescrição de Zomax. A medida de precaução foi
tomada junto à classe medica, ao
publico em geral e ãs distribuídoras. drogarias e farmácias que co-
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Cartas
Obstáculo urbano

Existe uma via urbana, de cerca de
200m, que passa sob a linha férrea ligando o bairro do Jacaré à Av. Suburbana —
na altura de um prédio da Intendéncia
desta via,
do Exército. A importância
conhecida como "o buraco do Lacerda",
pode ser avaliada pelo intenso trafego a
que é submetida quando em condições
razoáveis de funcionamento. Basta no
entanto que se verifique uma chuva
mais forte para que se forme um lago de
cerca de 30m de comprimento com profundidade da ordem de lm, o que interrompe por completo o tráfego.
Dois fatos chamam a atenção: (a) a
inexistência (ou não funcionamento) de
um sistema de drenagem permanente no
local; (b) o número de dias necessários
para que o órgão responsável desloque
uma bomba portátil para esgotar o lago.
O assunto é tecnicamente simples e
socialmente relevante, sendo incompreensivel que não tenha ainda sido resolvido. Jcrson Kelman — Rio de Ja-

Socorro completo
Tenho lido, com freqüência, dentre as
cartas dos leitores, criticas, algumas violentas, ao tratamento dispensado aos
clientes por hospitais e clinicas públicas
e privadas. Por essa razão, acho deva
fazer-se justiça, e elogiar os serviços daqueles que, ao contrário, cumprem com
os seus compromissos para com os que a
eles recorrem.
No dia 6/2/83, fui atacado de novo
infarto do miocárdio e imediatamente
internado pelo meu médico, o ilustre e
dedicado Dr Álvaro Alves Nogueira, no
Prontocor da Lagoa, onde permaneci
durante cinco dias no CTI. Fui atendido,
sempre, adrniravelmente, nào me faltando jamais qualquer socorro, além do
trabalho admirável de um grupo de profissionais, médicos e enfermeiras, às
quais devo, agora, grande parte do que
resta de vida (e que espero seja ainda
muito).
À Dra Albertina, às dedicadas e competentes enfermeiras Rosângela. Creusa.
Edna, Vera Lúcia, Neusa, Ivani e Ingrid
quero deixar aqui, mais uma vez, o meu .
agradecimento e etema gratidão. Ao Dr
Álvaro, que mais que médico é amigo, a
certeza do reconhecimento de uma feliz
(agora) família inteira. Prof. Vicente Tapajós — Rio de Janeiro.

Equívoco corrigido
Tendo em vista a publicação por parte desse jornal, na página 20 do Io Caderno da edição de 12/2/83, sob o título de
Recessão tira empresas japonesas do
Brasil, de uma entrevista com o vicepresidente do Banco de Tokyo, o Sr
Toshiro Kobayashi, que finaliza com
uma relação de 45 empresas com sede no
Japão que saíram do Brasil nos últimos
esta relameses, na qual, encabeçando
"Jatic Eletrome-ção aparece a empresa
cánica Indústria e Comércio S/A", que,
todavia, continua em pleno funcionamento. sem nunca ter interrompido suas
atividades aqui no Brasil.
Vimos através desta prestar alguns
esclarecimentos de suma importância.
Este lamentável equivoco está refletindo de maneira considerável nos meios
econômicos, prejudicando sobremaneira
o andamento de nossas transações comerciais. Tal informação errônea pode
ter surgido por ocasião da nacionalizaçâo do capital social da empresa em
1978, quando vários diretores japoneses
se retiraram, voltando para o Japão.
Todavia, a empresa em si continuou com
suas mesmas atividades, sem qualquer
interrupção ate a presente data.
Estamos atualmente com cerca de 80
empregados, um faturamento mensal de
CrS 65 milhões e possuímos fontes de
grande credibilidade que podem dar a
quem interessar as nossas melhores referéncias: Petrobrás, Rhodia, Banco Mitsubishi Brasileiro S:A„ Banco América

volvê-lo a drogaria ou farmácia, e
a essas que suspendam sua venda
ao público — e aceitem a devoluçao.
O esclarecimento amplo e geral constitui um padrão digno de
ser proclamado para íins educativos do mercado: tanto o público
quanto as empresas tèm muito a
aprender, seja para despojar-se de
prevenções, seja para acreditar na
eficácia da verdade e só temer as
conseqüências da falta de franqueza. É assim que se constrói um
mercado responsável e também
se aperfeiçoa a consciência de
uma sociedade que sabe fazer uso
adequado das liberdades
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Em defesa da fauna
É estarrecedor o que vem acontecendo nos últimos anos em diversas regiões
do pais, notáveis pela riqueza da fauna,
tanto terrestre como aquática, graças à
irresponsabilidade aliada à ignorância
de certas autoridades e à ganância de
alguns latifundiários inescrupulosos.
De um aspecto geral, basta referenciar entre inúmeros outros fatos, o desaparecimento da mata atlântica em diversos estados do Sudeste e em particular no Estado do Rio de Janeiro, onde
uma comunidade faunistica bem adaptada encontra-se em seus extertores pela
destruição do habitat, gigantescas queimadas na Amazônia desertificando vastas regiões, matanças indiscriminadas
de Jacarés no pantanal mato-grossense
visando o contrabando de peles etc. Mas,
o que está trazendo grandes preocupaçôes nos presentes dias é o verdadeiro
extermínio à fauna, particularmente a
ictiológica, que se processa nos vales dos
rios Taquarí, Coxim e Piquiri até bem
pouco tempo tidos como os mais piscosos do mundo. E a que se deve esse
aniquilamento retratado por centenas
de carcaças de animais selvagens ícapivaras, antas, jacarés, veados etc.) pelas
margens dos rios ou pelos corpos apodrecidos de jaús, pintados, dourados etc.
à deriva nas correntes?
Todos os anos. nessa época, um grande número de animais de porte tais
como cervos. veados, queixadas, antas
etc, inclusive felídeos temíveis como a
onça canguçu e a suçuarana migram
durante as cheias do pantanal para as
partes mais elevadas do planalto periférico, livre das inundações em busca de
sustento e abrigo. Já tive oportunidade
de ver e documentar, nào faz muito
tempo, varas de queixadas e grupos de
veados campeito subindo vale acima rumo às terras secas e firmes das cabeceiras do Taquarí.
Presentemente, a bicharada ao chegar nessas áreas o que encontraram? O
habitat completamente destruído, auséncia de alimentos e águas envenenadas. Se nào morrem afogados no pantanal, morrem envenenados no planalto.
Esse é o quadro da tragédia que transfigura-se numa mágoa que a presente
geração de brasileiros tem que sentir a
custa de um progresso discutível e desacertado. É a pátria que perde rápidamente uma de suas mais valiosas riquezas: a fauna mato-grossense.
Respondendo á indagação acima e
duvido se alg\iém a possa contestar,
tudo isso deve-se principalmente a sistemática criminosa do desmatatnento das
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mercializam o medicamento. Ainda em favor do gesto, e importánte assinalar que os casos de hipersensibilidade em pacientes medicados com Zomax náo incluem a
Europa e o Brasil, onde é fabricado e vendido sob prescrição medica.
A Johnson & Johnson, ao fazer
seu comunicado ao público brasileiro. informou que a suspensão
vigorará ate o completo esclarecimento científico dos casos mortais que se registraram nos Estados Unidos. Além da suspensão
do Zomax, a Johnson pediu aos
consumidores que tenham o medicamento em seu poder para de-

do Sul SA., Banco Auxiliar SJ A. (Diadema-SP). Bradesco (Agência Cidade Vargas) etc.
Dessa forma, diante de tanta indignação por parte de nossos clientes, pedimos o obséquio de, se possível, prestar
um pequeno esclarecimento ao público
do equivoco cometido pelo banqueiro.
que certamente divulgou uma lista de
empresas, antes de tomar a devida cautela de verificar se, realmente, ainda
permaneciam ou não no Brasil. Pedro
Yoshio Handa, gerente administrativo
da Jatic Eletromecànica Industria e Comércio S/A — Diadema (SP).
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margens daqueles rios. que além de destrair fruteiras naturais, alimentadoras ••
das varias espécies animais que ali vi- nl
vem. estão favorecendo a um intenso ,'
processo erosivo io voçorocamento ja e
comum na reglàoi que cada vez mais vai""
entulhando de sedimentos as calhas e
turvando consequentemente suas águas
antes cristalinas e bem oxigenadas. Deve-se à utilização criminosa de certos
defensivos agrícolas, proibidos em qual-quer país civilizado e ostensivamente
usados na regiáo. Deve-se ã política imediarista objetivando a implantação de
culturas como a soja e principalmente a
cana-de-açúcar (bastante incentivada '
na área através do Proálcool) em áreas
que deveriam estar sob preservação permanente ou pelo menos sob um rigoroso '
controle governamental. E Isso é valido
para outras regiões brasileiras famosas
pela nqueza da fauna como o vale do ,;
Araguaia ja bastante depredado e sob,.,
um forte impacto ambiental.
No Brasil contemporâneo já nâo e
apenas o espectro das queimadas o principal fomentador de desastres ecologicos. Os outros estão ai fáceis de serem ^
detectados e falta apenas bom senso ou"^
pelo menos um pouco de patriotismo
daqueles que. investidos do poder, pode-"'
riam ou podem ainda mudar definitivamente esse quadro tao triste para o Brasil e toda a humanidade.
Desgraçado e o pais que nao controla •
e preserva suas riquezas. Ê imperioso.,
preservar para as futuras gerações esse
patrimônio de imensurável valor que a-_
natureza nos aquinhoou, pois assim garantiremos a nossa própria civilização e
o direito de ocupar essa porção do planeta. Dr Hélio Monteiro Penha — Rio de
Janeiro.

Eleição de Prefeitos
O JB, ediçào de 4383 pag. 3, informa
que o Deputado Armando Pinheiro
iPDS-SP) apresentou uma emenda à
Constituição Federal destinada a eleger
os prefeitos das capitais.
O projeto foi ideado sem atenção ãs S
lições da História. De tal foi cogitado no Congresso Constituinte de que resultou
a Constituição de 24 de fevereiro de 1801.
Combateu-a João Barbalho, depois seu .
grande comentador, Invocando prece-, ,
dente ocorrido nos Estados Unidos e
referido no aludido trabalho. A Consti-,
tuição de julho consagrou a eleição do"
Prefeito do Distrito Federal.
Na Revolução Comunista de 27 de"'
novembro de 1935. esteve indiciado o"
Prefeito eleito Pedro Ernesto, afinal absolvido pelo Supremo Tribunal Militar.
As conseqüências que poderiam ocorrer
se o movimento não tivesse abortado,:,,
deve servir de lição ao Congresso Nacional. Bruno de Almeida Magalhães — Rio ^
de Janeiro.
As cartos serão selecionadas para publicação no todo ou em parto entre as que"
tiverem assinatura, nome completo e legivel e endereço que permita confirmação'
previa.

Correções
0 JORNAL DO BRASIL errou na
primeira página da ediçào de ontem
(Brizola chama Yara e hoje revela equi-7
pe) ao dizer que os deputados do PMDB
estavam descontentes com a cúpula do
PMDB e o Governador eleito. Os deputados do PMDB estào descontentes com
a cúpula do PMDB.
¦ ¦ ¦
O JORNAL DO BRASIL errou na
reportagem Olinda, uma Cidade Historica pedindo para ser salva (edição de 22-'
de fevereiro), ao afirmar que o presiden- i
te da Associação Brasileira de Mecànica de Solos é o senhor Fernando Gusmáo. O presidente da ABMS chama-sç.
.,
Jaime Gusmão Filho.
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JORNAL DO BRASIL

Coisas da política

Luiz Orlando Carneiro

"trégua
proposta de uma
política", em face da gravisA sima crise econômico- .
financeira que o País atravessa, feita pelo Presidente Figueiredo em
sua mensagem ao Congresso, produziu uma discussão em que se
misturam questões políticas e semànticas. Ou melhor, o debate politico da mensagem presidencial não
parece ter sido precedido de uma
análise lógica mais acurada do seu
texto. Confundiu-se trégua com negociaçào, e, sem que houvesse tempo para qualquer trégua, Oposição
e Governo voltaram a bater boca
em torno de velhas questões polèmicas, como a Constituinte, a Lei
de Segurança Nacional e as eleições
diretas para a Presidência da República.
O próprio porta-voz do Presidente ajudou a botar lenha na fogueira,
"trégua é deixar de
ao explicar que
lado rivalidades partidárias e examinar a essência das propostas", no
que foi contestado pelo líder do
PMDB no Senado, Humberto Lucena, para quem só o Presidente ou o
-Ministro da Justiça tem autoridade
para definir o que é, afinal, a trégua
sugerida na mensagem, e quais as
condições do Planalto.
Outros intérpretes autorizados
do pensamento do Presidente preferem, no entanto, destacar na extrégua política o seu senti¦ pressão
do mais universal e menos figurado,
que é o de suspensão temporária de
hostilidades, ou interrupção de
uma guerra, de uma batalha, ou de
um confronto direto entre duas partes. Para esses exegetas, o Presidente Figueiredo, na mensagem.
,nâo confundiu trégua com negociana trégua
çào, mas deixou claro ver"tendência
política um quadro de "redutibilipara negociação" e de
dade dos antagonismos". Nesse
quadro, seria tão fora de propósito
o Governo não admitir rever o de-

creto-lei reformulando a política salarial. como a Oposição tentar impor, agora, a Constituinte ou as
eleiçès diretas para Presidente da
República.
Parlamentares mais pragmáticos, do PDS e da Oposição, consideram que, por trás do palco do
Congresso e ao abrigo dos refletores
da televisão, há ações e gestos, de
lado a lado, que mostram haver
clima para a tal trégua política.
Nâo uma trégua que signifique o
silêncio da Oposição ou concessões
surpreendentes do Governo, mas
uma trégua em que a inexistência
de sérios conflitos institucionais
propicie um clima de entendimentos possíveis sobre problemas especificos, passíveis de soluções razoaveis.
Indícios dessa trégua já haviam
sido anotados na última semana
em pelo menos dois episódios. Na
área do Congresso, a bancada do
PMDB na Câmara rejeitou a formação da CPI para investigar as atividades do SNI. Embora um acordo
de lideranças já houvesse trocado a
CPI do SNI pela CPI da Capemi, a
Deputada Cristina Tavares (PE)
reabriu a questão, mas apenas 21
deputados de uma bancada de 200
apoiaram a representante do grupo
esquerdista do PMDB. Na votação
secreta, o "patrulhamento" não evitou que o principal partido oposicionista tomasse uma atitude politica tendente a evitar um confronto
direto com o regime, na linha defendida pela facção moderada do
PMDB, claramente liderada pelo
Governador eleito Tancredo Neves.
Por sua vez, o Governo demonstrou estar disposto a contornar situações de conflito com governadores inimigos do regime, como Leonel Brizola. No aviso relativo às
comemorações do 19° aniversário
da Revolução de 31 de março, o
Ministro do Exército determinou

desenvolvidas em
que elas sejam
solenidades "estritamente militares", dando os comandos militares
apoio apenas às comemorações
programadas por governos estaduais e municipais interessados.
(Sinal dos tempos, no ano passado,
o aniversário da Revolução de 64 foi
comemorado, no Rio, com missa na
Candelária, à qual assistiram, lado
a lado, o Governador Chagas Freitas e o Comandante do I Exército,
General Heitor Luís Gomes de Almeida.)
O clima de trégua política, en"tem
tendendo-se como trégua a
dència para negociação" e sobretudo a "redutibilidade dos antagonismos", terá melhorado ainda mais
depois do encontro de anteontem
entre Tancredo Neves e Leonel Brizola, em Belo Horizonte, e da declaração do Governador eleito do Rio
de Janeiro de que é coerente e cor"compreensão
reta uma atitude de
e colaboração para com o Presiden"cada
te", desde que ele se mostre
dia mais sensível às aspirações do
povo brasileiro".
Não há ainda informações, no
¦ Palácio do Planalto, sobre os primeiros encontros do Presidente Figueiredo com governadores eleitos
pela Oposição, a partir do próximo
dia 15. Mas a expectativa de pedidos de audiência corresponde à disponibilidade do Presidente que, até
sua viagem ao México, prevista para 27 de abril, só sairá de Brasília
para visitar Rondônia, no próximo
dia 7.
Um consenso já há em Brasília:
do estabelecimento de uma trégua
política no âmbito federativo vai
depender a própria liturgia do processo sucessório.
tuiz Orlando Carneiro ó diretor das emBrapresas do JORNAL DO BRASIL em

Mensagem de Roma

A visita do Bom Samaritano
Dom Lucas Moreira Neves
UE urgência do espírito (e do coração) impele
i Joào Paulo II nesta peregrinação à pequena e
conflagrada América Central?
Ele acaba de precisar, em mensagem aos
centro-americanos, que esta,"como todas as precedentes viagens apostólicas, tem um caráter eminentemente religioso". Mas é justametne esse caráter que confere ao Papa peregrino duas dimensões, inseparáveis
Uma da outra: é o Bom Samaritano pressuroso em
curar as feridas que encontra, e é o Bom Pastor que
confirma seus irmãos Bispos e os fiéis das Igrejas que
visita.

Q

v«

'• Seria um engano minimizar aquela primeira dlmensâo, que é de notável importância.
Nesta viagem, por exemplo, o Bom Samaritano
sabe que se debruçará sobre um corpo profundamente
machucado, com numerosas e dolorosas feridas, Nesta
miniatura da América Latina, encontrará, com efeito
ele mesmo descreve
um contexto social explosivo, que
"flagelo da divisão, da
na sua mensagem aludindo ao
guerra, do ódio, da injustiça secular, dos confrontos
ideológicos..."
-,c- As feridas mais graves sâo, sem dúvidas, as situações generalizadas de pesada injustiça, mantidas por
quem delas se beneficia dentro e fora dos países. Seria
simplismo afirmar que esta seja a causa única, mas é
eertamente a causa principal de outras feridas: miséria, subnutrição, doença; analfabetismo, marginalizaçâo social, delinqüência. Lutar por mãls justiça e
eqüidade na distribuição dos beny, pela promoção
integral dos mais carentes, pelo respeito aos direitos
fundamentais de todos, é um imperativo para todo
nbmem. Mais ainda para quem faz do Evangelho
da própria ação.
inspiração
'"'
A Injustiça multiforme e onipresente, que de certo
modo é fruto de violência, provoca por. sua vez nova
violência. Ou a violência friamente desencadeada, do
exterior, por determinada ideologia que náo hesita em
manipular os legítimos anseios de justiça, pondo-os a
serviço de suas ambições de dominação. Ou a violência
de forças que se contrapõem a essas ambições, não sem
outras ambições. Ou a violência dos excessos cometidos em nome da ordem que é preciso salvaguardar.
Falando do seu país centro-americano, um Bispo podia
declarar: "Os outros fornecem as armas, nós fornecejnos os mortos". Não sei de definição mais patética
nem de denúncia mais contundente da macabra partida que as "grandes potências" jogam naquela região.
Denúncia que impressionou pouco uma opinião pública logo reabsorvida pelos velhos esquemas pré^fabricados.
Samaritano quer ser, como ele
A visita do Bom
"um humilde alentador
de humildes,
mesmo diz, a de
de um irmão que infunde confiança nos irmãos". Mas
será certamente também um vibrante apelo à responsabilidade dos poderosos para que cesse o jogo de
interesses Internacionais que já custou sangue demais
e vidas demais naquele istmo. E uma chamada à gente
centro-americana, governantes e governados, para
que, com autodeterminação e seguindo os caminhos
da própria cultura, cheguem, com a força nâo das
armas senão das refonnas profundas e corajosas, à
justiça e à eqüidade capazes de garantir a reconciliaçào e a paz. Para que não haja mais mortos nossos com
armas dos outros.
'" Contudo, nesta viagem como nas outras, a missão
primordial de João Paulo II e junto às Igrejas, de cuja
solicitude se sente possuído como Pastor Universal.
Encontrará Igrejas pobres em ministros consagrados. em estruturas, em recursos materiais — ricas
porém de fé, de sentido religioso, de fome de Deus e
abertura ao Evangelho. Elas procuram fazer face ao
momento histórico, viver uma clara solidariedade com
os mais pobres, esposar a causa da justiça, sem perder
de vista a essência de sua missão que é evangelizadora
e santificadora.
O Sucessor de Pedro vem confirmar essas Igrejas:
trazer-lhes alento e esperança, orientar sua caminhada. Pois ele sabe que náo lhes faltam perigos que,
ameaçando-lhes a identidade, ameaçam igualmente
sua eficácia verdadeira.
Perigo de desânimo ou da amargura, quando opem função do Evançóes responsavelmente assumidas

gelho sào mal interpretadas. Perigo, ao contrário, de
politizar o Evangelho, fazendo-o instrumento de opções pelo menos discutíveis. Perigo de ver comprometida a integridade ou a pureza da fé por desvios
doutrinais graves, por ignorância ou por sincrestismos
vários. Perigo de não equilibrar devidamente os elementos da missão da Igreja: atenção ao homem e
atenção ao Absoluto de Deus; ação e contemplação;
sensiblidade social e anúncio da Verdade revelada etc.
João Paulo II tinha em vista alguns desses perigos
quando escrevia aos Bispos nicaraguènses, em junho
do ano passado, uma carta tão límpida nos termos
quanto completa e equilibrada nos conceitos.
Nela, o Papa observava com fineza, citando Paulo
VI, que, para a Igreja, os perigos mais insidiosos e
mortíferos nâo sâo os que a agridem de fora — estes so
podem robustecè-la — são os que surgem de dentro.
Acrescentava que um desses, o mais demolidor, é a
ruptura da comunhão. E no ponto crucial da carta,
passava a apontar como exemplo típico dessa ruptura,
insidioso, a
e portanto como perigo
"Igreja particularmente
autodenominada
popular". Vem à memória
este passo do documento"Igreja
porque em mais de um pais
popular" afirma sua
centro-americano essa
existência.
João Paulo II não condena a priori a expressão
"Igreja
popular". Ela pode traduzir um conceito justo:
que das camadas mais pobres e até marginalizadas da
população podem nascer, como em Corinto, comunidades cristãs vivas, de fé, de amor e serviço, de oração e
comunhão com os Pastores e com as outras comunídades.
O documento de Puebla, porém, é bastante avesso
a essa expressão, que considera infeliz. E o Papa
explica com inexcedivel autoridade porque são infelizes não só a expressão como o conceito que ela reveste.
Infelizes, porque o adjetivo popular tem aí um
conteúdo pouco bíblico e teológico e quase exclusivamente sociológico, para nâo dizer ideológico (de uma
certa ideologia) e político. Infelizes, porque necessáriamente reduzem a Igreja à criação dos valores (reais ou
supostos) de uma determinada classe e logo a mero
dessa classe, até quase
instrumento das reivindicações
"organizações". Infelizes,
aparecer como uma de suas
da luta de classes, e
porque colocam a Igreja na espiral
oficial da
não surpreende que tal Igreja — leio o texto
"abra
guerra
carta nas Acta Apostolicae Sedis —
contra todos os grupos que ela não reconhece como
pertencentes ao povo". Infelizes, porque facilmente
infiltrados pela radicalização política, náo excluído o
recurso à violência. Infelizes, enfim e sobretudo, porcarismaque significam uma outra Igreja, autodeflnida
tica, nova, alternativa; Igreja paralela — mas é mais
justo dizer: oposta — à Igreja presidida pelos legítimos
Pastores, a única a que se referiu ainda há pouco o
Concilio Vaticano II.
Não conheço, obviamente, o teor dos pronunciamentos de João Paulo II na América Central, mas
conheço Joào Paulo II bastante para ter a certeza de
que, para confirmar na fé seus irmãos Bispos e o povo
fiel daquelas Igrejas, anunciará a justiça e confortará
os que sofrem e ao mesmo tempo convocará à unidade,
precaverá contra toda ruptura, recordará a missáo
essencial da Igreja, incutirá confiança nos Pastores
para sua difícil missão de mestres da Verdade.
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Lembranças de
Augusto de Castro

-^

Uma questão política e
um problema semântico

terça-feira, 8 3 83

Josué Montello
Des- paisagens que eu conheci, publicaquantas pessoas, no Brasil canto do convívio perduravel.
na do em 1941, lembrou Augusto de
Carmo,
do
Largo
no
cobri-os
Augusto
nome-de
o
de hoje.
de Castro que o Dr. Voronoft. ao tempo
lote
num
Teixeira,
Tipogravura
de Castro estará associado
em que andava pelo mundo difuna um livro, a uma página, a uma velhos livros portugueses, e eram
dindo o processo de rejuvenescieu,
velho
do
mais
um.
que
frase feliz? Talvez que se contem dois:
do meu cigarro, publicado mento com base na glândula dos
pelos dedos esses privilegiados. No Fumo
o outro, da minha idade, macacos, teve oportunidade de per1916;
em
entanto, houve um tempo em que
a Clemenceau, que já havia
Augusto de Castro gozava de gran- Fantoches e manequins, publicado guntar
75
anos, se nao queria que o
feito
o
dom
tiveram
Em
ambos
1917.
em
de popularidade, tanto em Porturejuvenescesse.
cacom estas' duas
gal quanto no Brasil, como teatro- de aliciar-me,
— Ainda nâo — replicou pronuma
logo, novelista e cronista. Sobretu- racteristicas. apontadas por
o velho político.
tamente
figura esquecida da crítica portudo cronista.
Augusto de Castro
é
ainda
E
CarvaVaz
de
Amâlia
Maria
Ele próprio, na folha de rosto de guesa.
"A nossa civiliadverte:
nos
e
a
quem
seus livros, fazia questáo de exibir, lho: a malícia sem crueldade
a
juventude, torsem azedume, e numa prosa zaçào reabilitou
por baixo de seu nome, esta indica- ironia
acessível a
socialmente,
nando-a,
harmonia.
de transparente
çâo vaidosa: Da Academia das límpida,
de que
duvidar
todos.
na
têm,
o
Quem
pode
Aqui
exemplo?
Um
Ciências de Lisboa, Da Academia
"AI- há hoje muito menos velhos do que
adverte:
nos
em
página
que
Brasileira de Letras.
definiu o português um ani- há quarenta ou cinqüenta anos. A
Ora, este ano, em janeiro, trans- guém
mal que discute. Eu direi: o portu- velhice clássica e rebarbativa desacorreu o centenário de nascimento
é um animal que discorda. pareceu do mundo. Ainda conheci
de Augusto de Castro. E eu, que tào guês
é possível atualmente encon- alguns avós. Hoje, por mais que os
Ainda
de perto conheci o mestre portu- trar em Portugal, sobre um ponto
procure, já não os encontro."
guès, na Lisboa doa anos 50, tenho concreto, duas pessoas de acordo.
Ele próprio, que poderia ter ende confessar aqui, batendo no pei- Três ou quatro, e ja difícil. De qua- velhecido, se levasse em conta o
to, que não me lembrei do centena- tro
transcorrido, não caiu nessa.
para cima, é impossível."
"Nas ruas, tempo
rio dele.
E ilustrando a lição:
Pelo contrário: tratou de livrar-se
Para ser exato, devo acrescentar nas casas, nos cafés, nos comboios, da bengala, dos ombros curvos, do
que náo foi por desatenção ou negli- nós, portugueses, andamos perma- reumatismo e do pigarro, com a
cència. Não. Não me lembrei por- nentemente engalfinhados. Duranpermanente disponibilidade do seu
que estava longe de supor que Au- te as primeiras representações das espirito para o espetáculo da vida
gusto de Castro andaria a fazer 100 peças, nos teatros, a meio do pri- corrente. Ficou fiel à sua condição
anos, tào presente o tenho no meu meiro ato, ouve-se uma altercaçào de homem de jornal. E dele ouvi,
pequeno mundo de recordações na sala. São dois espectadores que numa de nossas conversas no Diápessoais. Como? Jã centenário o discutem. Um afirma que a peça é rio de Noticias, este belo programa:
querido amigo e mestre, que tão uma borracheira; o outro diz que a
— Vivo para o dia de hoje. que
efusivamente me acolheu, em 1957, peça é uma maravilha. Berram, ges- me dá o tema da crônica de
no seu gabinete da Avenida da Li- ticulam, argumentam. Nào há ma- amanha.
berdade, no Diário de Noticias?
neira de ouvir mais uma palavra do
Augusto de Castro nào precisou
Quem guardou na lembrança o que se diz em cena. A altercaçào recorrer a qualquer processo clínico
magnífico retrato de Augusto de espalha-se, contagia-se, alastra. de rejuvenescimento para evitar o
Castro, pintado por Eduardo Malta, Daí a bocado tudo discute: homens, encontro com a velhice. Bastou-lhe
e que vem à entrada do volume cadeiras, porteiros. Niguém escuta o interesse pelo mundo à sua volta.
Homens e sombras, do grande es- a peça — e toda gente discute a E sempre trabalhando. A pena litecritor, pode estar certo de que nào peça."
rária, correndo sobre as linhas do
Por fim. esta conclusão, que há papel, era o seu exercício predileto.
foi esse o confrade que conheci,
Da geração literária que precenaquele encontro. O Augusto de de ter sido transferida para nós,
descendentes e continuadores: deu a sua em Portugal, dois vultos
Castro do retrato ainda nào tinha seus
"Todo
português tem dentro de si me mereceram a preferência: Ra50 anos, e o que me recebeu jâ
—
a um parlamento."
malho Ortigão, pela missão que deandava marcado pelo tempo
malicioirônica,
viva,
é
A
intellde
página
sempenhou na evolução do pensavivacidade
da
despeito
Fradique Mendes mento e do caráter português, e
gência que instantaneamente o re- sa. com algo de
mas Guerra Junqueira, por ter sido o
moçava, assim que se punha a con- no seu ritmo e no seu desfecho,
tropesem
hoje,
lida
ser
ainda
melhor intérprete lírico dessa evoversar. Mas, ao fim de minha visita, pode
de palavras nem esbarróes de lução e desse caráter, na história
ções
mào
enérgica,
a
apertei
lhe
quando
estilo. A circunstância de ter escri- contemporânea de seu país.
jà Augusto de Castro, falando, estato continuamente para jornal, sob a
Conversando ou escrevendo, Audo
modelo
o
com
va a parecer-se
fiscalização imediata do leitor que gusto de Castro ajudou os futuros
retrato.
corre' os olhos apressados pelo tex- biógrafos de ambos os escritores a
A verdade é que. escrevendo a to impresso, há de ter contribuído
lhes comporem o perfil exato, com
sua crônica do Diário de Noticias,
a claridade formal de Augusto os traços episódicos que deles guarpara
colunas
que sempre ocupava duas
de Castro.
dou, como recordação de juvenda primeira pagina, ninguém pareCerto, aqui e ali o escritor deixa tude.
de
cia mais lépido, mais eslüziante
transparecer o estilo de sua época e
Do primeiro, nada mais vivo que
graça, mais perfeito de forma, do de sua geração. Mas isso, longe de este traço de mestre: "Durante
esta
Tinha
que Augusto de Castro.
afastá-lo de nós, aguça-nos a anos. o charuto de Ramalho mantesingularidade: embora escrevesse a curiosidade para as impressões que ve um curso de elegância à porta da
sua crônica na primeira pessoa do sua inteligência veio recolhendo pe- Casa Havaneza e de lá atirou as
singular, trazendo ao lume da escri- Io caminho, e das quais nos trans- suas fumaças sobre Lisboa."
ta os seus testemunhos pessoais, mitiu o duplo testemunho — de sua
Quanto ao segundo, posso aqui
não a assinava. E como tinha convi- visão pessoal e da prosa em que associar, às páginas que reuniu em
vido com meio mundo, em Roma, fixou essa visão.
vários de seus livros, uma reminlsem Paris, em Bruxelas, como EmAugusto de Castro poderia ter cència oral. Conhecendo, de leitura,
baixador de Portugal, além de ha- construído uma obra mais orgânica algumas peças teatrais de Augusto
ver acolhido afetuosamente em Lis- e meditada, no sentido dos grandes de Castro, perguntei-lhe se não se
boa muitas figuras eminentes ao livros adredemente esboçados, tra- animara a tentar a aventura do
tempo da guerra, tinha também balhados e concluídos. Nào lhe fal- romance.
— Sim — replicou-me — mas
muito o que contar, sempre que taram cultura e fôlego para isso.
reminiscèncias
fio
das
o
estudo
o
esse
a
Veja-se,
recuei a tempo. Fiz como o Guerra
propósito,
puxava
com a ponta da pena literária.
com que abre as suas Imagens da Junqueira, a quem acenaram com
Sou inclinado a reconhecer, por Europa, em 1936. Essa página, con- um posto de Ministro de Estado e
deu aos amigos esta resposta:
isso mesmo, que os últimos livros quanto escrita no improviso da me- que
"Prefiro
magissíntese
uma
e
sa
de
redação,
mais
intepassar à posteridade como
de Augusto de Castro sào
ressantes que os primeiros. Nestes, trai da crise européia, no prólogo da um mau poeta." No meu caso, prefiro que a posteridade me leve a sério
o cronista se compraz na vivacida- Segunda Guerra Mundial.
Luiz Forjaz Trigueiros, na sessão como tun mau cronista.
de da frase, na singularidade do
tema, no brilho do comentário irò- solene com que a Academia das
Nós, seus leitores de hoje, que já
nico ou sentimental. Nos outros, e Ciências de Lisboa comemorou o
mais o memorialista, que se distrai centenário do grande escritor, reco- somos essa posteridade, bem sabenheceu o quanto lhe ficara a dever: mos que a reputação de mau crocom seu mundo de recordações.
"Devo-lhe muito, melhor poderia nista Augusto de Castro jamais a
Entretanto, não se presuma que
os primeiros livros de Augusto de dizer-se: muitos lhe devemos mui- terá. Na verdade, repassando-lhe os
Castro, por serem sobretudo livros to, os que o conheceram e os que livros de crônicas, facilmente recode impressões efêmeras, perderam apenas o liam, todos aprendíamos nhecemos que ele deu perdurabllicom o tempo o encanto da leitura. com ele qualquer coisa, quanto dade ao efêmero, por ter sabido
Tiro por mim, que os li em São Luis. mais nao fosse, e muito mais havia, criar a obra de arte com a palavra
escrita, nos dois palmos exemplana adolescência, e ainda hoje os a arte de bem escrever."
Numa das paginas de Homens e res de sua coluna de jornal.
releio, neles reencontrando o en-

A

Para quem a lê desapaixonadamente, a carta aos
de modo especial, a longa e
Bispos da Nicarágua e, "Igreja
popular" sâo de cunho
minuciosa referência à
estritamente teológico e pastoral. Como tantos, pensei
candidamente que esse cunho fosse evidente para
todos até o dia em que li a estarrecedora notícia de que
em certo ambiente a carta causara insólito nervosismo
e. num primeiro momento, tivera sua publicação proibida. Dificl imaginar que a medida tivesse razões
à evidência de
teológico-pastorais. Rendo-me
"Igreja portanto e uma aliada e
popular"
que. para o Poder, essa
um instrumento
Dom Lucas Moreira Neves e secretario da Sagrada Congregação
iniciar a visita
para os Bispos Este artigo foi escrito antes de se
de João Paulo II a America Central.

A partir de agora, você
pode entregar a RAIS da sua
empresa, além de fitas magnéticas,
também em disquetes.
E essa evolução tecnológica
significa mais segurança e economia.
Mais segurança porque,
com os disquetes ou fitas magnéticas,
os dados já estão lã, sem necessidade
de serem digitados novamente.
E mais economia porque,
com eles, você não precisa de
formulários contínuos, o que reduz
substancialmente o custo de material
e mão-de-obra. Mas a economia não
para aí. Só para você ter uma idéia, a
entrega da RAIS em disquetes ou fitas
magnéticas custa um quinto do que custa a entrega em formulários contínuos
Uma diferença que é repassada aos órgãos do Governo aue trabalham
com essas informações, como o Ministério do Trabalho, beneficiando milhões
de trabalhadores. Vamos, entregue sua RAIS em disquete ou fita magnética, até
o dia 15 de março. Ajude o Serpro afazer economia.
E ajudando o Serpro afazer isso, o Serpro também vai ajudar você.

5e'-iço Federal de Processamento de Dados
Emoresa vinculada ao Ministério da Fazenda
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Jvoiü adverte EUA de que mísseis não têm cart a branca
William Waaek

Bonn — Eleito por folgada maioria, o
Chanceler alemão Helmut Kohl ergueu
ontem a cabeça. Através de um jornalista americano, o Chefe de Governo em
Bonn mandou um recado ao Presidente
Reagan:
— Seria um erro em Washington
pensar que minha eleição significa carta
branca para o estacionamento de misseis nucleares. Meu Governo apoia a
dupla resolução da OTAN. Isto significa
a aplicação de suas duas partes: negociações e conseqüente estacionamento,
dos mísseis, desde que não haja resultados favoráveis nas conversações entre
americanos e soviéticos em Genebra —
disse Kohl.
Diante de um enorme painel com os
dizeres Prá Frente Alemanha, Kohl tratou ontem de apagar a imagem, bastante divulgada nos meios de comunicação
europeus, de que não passaria de um
Reagan alemão, pelo menos no que se
refere a desarmamento. De fato, ate
agdra. sua União Democrata-Cristâ teve
grandes dificuldades em se livrar da
acusação de ser o Partido dos mísseis
na Alemanha devido a sua posição incondicionalmente pró-americana.

Alvo soviético
— Não quero uma política do tudo
ou nada — disse um triunfante Chanceler Kohl, ontem à tarde. — O Presidente
americano sabe disso.
Seria um grande exagero, contudo,
pensar que o indeciso Kohl estivesse
desafiando o principal protetor da Alemanha já no dia seguinte à sua eleição.
Na verdade, Kohl está respondendo a
um sentimento bastante disseminado
entre a população de seu país, cuja
maioria está cada vez menos disposta a
assumir o papel de principal alvo para
os projéteis soviéticos que lhe parece
haver sido designado por potências ocidentais.
lOs verdes já começaram a protestar. O Partido dos ecologistas, pácilistas e militantes antinucleares —
que ganhou 5,6r/r dos votos, assegurando, pela primeira vez, presença na
Câmara 127 cadeiras» — prometeu
manifestações, passeatas silenciosas
e greves de fome em bases americanas na Alemanha, para impedir a
instalação dos mísseis.
— Temos um firme compromisso
para parar de pagar impostos, bloquear bases e realizar atos náo— viodelentos dentro do Parlamento
clarou a iíder dos verdes, Petra
Kelly. I
Por incrível que pareça, porém, a
questão do desarmamento náo foi a que
decidiu as eleições alemães, embora tivesse sido fortemente discutida. As primeiras análises indicam que os eleitores
se preocuparam quase que exclusivamente com o desemprego e as soluções
para a recessão, —deixando o tema Paz e
Desarmamento
para azar dos socialdemocratas — em quarto lugar da lista
dos preferidos.
— Os social-democratas cometeram
um grave erro ao tentar amendrontar a
população com o problema dos foguetes
— disse Kohl, ontem. Mesmo os socialdemocratas estavam divididos quanto
ao mérito de sua campanha eleitoral.
Afinal, foi o ex-Chanceler Helmut
Schmidt quem descobriu, em 1977, durante um discurso em Londres, a brecha

Bonn—UPI

de mísseis nucleares de alcance médio
na Europa. Na época. Schmidt estava
preocupado com a hipótese de que os
americanos abandonassem a Europa.

Austrália
desvaloriza em
10% seu dólar

Mais moderado
A princípio, era confortável para a
então Oposição democrata-cristà apontar os social-democratas como antiamericanos que colocavam em risco a segurança da Alemanha e a amizade com os
Estados Unidos. Kohl começou a mudar
seu discurso depois de ocupar o lugar de
Schmidt, em outubro.
Sem ter, ele mesmo, brilhantes conhecimentos da matéria (ao contrário
de Schmidt) Kohl delegou a seus ministros a função de falar do assunto, surgindo depressa contradições entre falcóes e pombas no seu Gabinete. Uma
delas se referia justamente à chamada
Opção Zero apresentada por Reagan:
desde que os
nenhum foguete ocidental,
'destruam
todos os
soviéticos retirem e
seus. Até o superconservador Franz Josef Strauss considerou essa exigência
irrealizável.
Depois de sua primeira viagem a
Washington, quando assumiu um tom
abertamente pró-americano e teria feito
concessões muito avançadas (como
concordar com o estacionamento a
mudou de ritmo.
qualquer custo), Kohl
Passou a falar do "armamentismo ao
mais baixo nível possível", e repetiu
eleitoral sua exidurante a campanha
"americanos e soviéticos
géncia de que
movam-se uns em direção aos outros".
Kohl evitou, durante a campanha,
dizer que estacionará os mísseis em
qualquer caso. Preferiu uma atitude
mais moderada, capaz de confundir até
os eleitores do SPD, cujo candidato,
Hans-Jochen Vogel, também não era
capaz de dizer se evitaria o estacionamento a qualquer custo. Diante disso, o
único grande mérito das eleições alemás de domingo foi o de ainda náo
terem resolvido o problema dos mísseis.
Os políticos tradicionais alemães sabem que de Genebra náo virão ainda
muitos sinais positivos. Contudo, a data
do estacionamento é só no outono (outubro) — e eles preferem deixar para
depois as decisões concretas. Até lá,
haverá tempo também para que os verdes articulem melhor seu protesto. Neste sentido, garantem os pacifistas, a
maioria de votos para Kohl nada tem a
ver com a maioria dos alemães, para os
quais novos foguetes seriam totalmente
inaceitáveis.

Repercussão
|Com um suspiro de alívio. Foi como
a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) recebeu a noticia
da folgada vitória da DemocraciaCristã de Helmut Kohl na Alemanha.
O Secretário Geral da OTAN, Joseph
Luns, disse "reforçarão
que os resultados da eleia solidariedaçáo alemã
de e coesão" da Aliança Ocidental.
A Primeira-Ministra britânica,
Margaret Thatcher, enviou mçnsa-'
gem de felicitações a Kohl. Na França, o Chanceler Claude Cheysson
achou importante que as eleições
alemãs tenham indicado clara maioria de Governo". Já a União Soviética advertiu energicamente o Governo de Kohl de que revidará se a
Alemanha levar adiante seus planos
de instalar mísseis americanos. |
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Canberra — O novo Primeiro-Ministro Robert Hawke, trabalhista eleito sábado, desvalorizou ontem o dólar-australiano
em 10% para reagir à retirada
maciça de investimentos. Hawke acusou o antigo Governo,
conservador, de tè-lo deixado
com um déficit orçamentário
de 4 bilhões 300 milhões de dólares, mais 300 milhões do que o
informado anteriormente.
John Howard, Ministro da
ex-Primeirodo
Fazenda
Ministro Malcolm Fraser, não
contestou a acusação. Limitou"não é
se a dizer que diferença
tão grande".
Cerca de 2 bilhõs de dólares
foram retirados nas últimas semanas por investidores receosos com a perspectiva da vitoria do Partido Socialista Australiano. A desvalorização determinada por Hawke é destinada a persuadi-los a trazer o
dinheiro de volta às bolsas e
bancos australianos onde poderão comprar e negociar com
vantagem de 10% sobre os valores da véspera.

Berlinguer é
reeleito no
PC italiano
Milão — O secretárlo-geral do
Partido Comunista Italiano (PCI)
Enrico Berlinguer, 62 anos, foi reeleito para o cargo pela quarta vez
consecutiva, no encerramento do
16° congresso do Partido, na noite
de domingo, em Milão.
No discurso de encerramento,
Berlinguer sugeriu que se promova
grande manifestação em Genebra,
onde se realizam negociações sobre
os euromísseis, para que não sejam
instalados na Europa Ocidental os
mísseis nucleares americanos Cruise e Pershing-2.
O congresso do PCI durou cinco
dias e teve a participação de 1 mil
109 delegados e convidados, reunidos no Palazzo dello Sport de
Miláo.

O Presidente alemão, Karl Carstens, cumprimenta Helmut Kohl pela vitória

Marco se valoriza e ações sobem
Bonn — A vitória dos Partidos de centrodireita provocou a valorização do marco em relaçâo ao dólar — aumento de mais de 2 pffenigs (Cr$
31) — e a subida da cotação das ações nas bolsas
de valores. Algumas ações importantes registraram na abertura do pregão ganhos de mais de 5
marcos (Cr$ 1 mil 125).
Corretores de Frankfurt disseram ontem que a
vitória do Chanceler Helmut Kohl nas eleições
gerais de domingo poderá desencadear uma pressão constante para á baixa do dólar e o conseqüente reforço do marco em relação às demais moedas
européias. O marco havia se desvalorizado, no
curso da campanha eleitoral, agravando ainda
mais os problemas econômicos e financeiros da

Alemanha Ocidental (desemprego crescente, demissões e perda de confiança pelas empresas).
O marco esteve em má situação nos estágios
iniciais da batalha eleitoral, quando parecia que a
Oposição social-democrata conseguiria a vitória.
Esse comportamento da economia deu origem u
amargas acusações do candidato a Chanceler pelo
Partido Social Democrata, Hans-Jochen Vogel, de
que as empresas estavam apoiando os governantes democratas-cristâos.
domingo à noite,
Vogel voltou ao assunto "As
empresas quequando reconheceu a derrota:
riam uma vitória democrata-cristã". Recordou
que os empresários haviam ameaçado manter seu
dinheiro no banco ou enviá-lo para o estrangeiro
caso a Oposição vencesse as eleições.

Leia editorial "Lições Européias"

Brasil não
reata acordo

Brasília — Os setores
militares do Governo brasileiro não têm interesse
em restabelecer os acordos
militares com os Estados
Unidos, nem é esse o objetivo da viagem que o
Chanceler Saraiva Guerreiro realiza amanhã a
Washington, segundo garantiu ontem o próprio Ministro das Relações Exteriores.
Sua missão nos Estados
Unidos resume-se a debater com o Secretário de Estado George Shultz os objetivos e limites de ação
dos quatro subgrupos de
trabalho idealizados durante a visita do Presidente Ronald Reagan a Brasilia no final do ano passado.

Prédio desaba e
mata 12 no Cairo

Cairo — Um prédio novo
de 10 andares, ao qual o
dono acrescentou ilegalmente pisos extras, desabou no Cairo, matando peIo menos 12 pessoas; a.polícia acredita que existam
mais seis corpos soterrados. Somente sete dos 20
apartamentos estavam
ocupados. Ao desabar, o
prédio, situado no luxuoso
bairro de Heliópolis, destruiu uma casa vizinha, habitada pelo Vice-Ministro
de Turismo, Mohammed
Radi e sua família. Radi
morreu junto com duas filhas e sua mulher está gravemente ferida.

Cardeal quer
leigos no IOR

Cidade do Vaticano — O
Cardeal Joseph Hoeffner,
Arcebispo de Colônia, Alemanha Ocidental, insistiu
em que é necessário entregar a especialistas leigos a
direção do banco do Vaticano — o Instituto para
Obras da Religião (IOR).
Hoeffner, que fez a declaraçáo em entrevista à revista
mensal católica italiana
Jesus, faz parte do conselho de 15 cardeais nomeados pelo Papa João Paulo
II para ajudar a Santa Sé
no estudo de seus problemas administrativos e financeiros.
Bü

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO
DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

EDITAL CAF N° 03/83
Oferta Pública de Obrigações do Tesouro do
Estado de São Paulo — Tipo Reajustável-(ORTP)
A Coordenação da Administração Financeira da Secretaria de Estado
dos Negócios da Fazenda faz saber as Instituições Financeiras e ao
público em gerai que, serão recebidas no dia 1003/83 propostas para
aquisição de ÒRTP de características abaixo.
Vencimento
Quantidade
Prazo Taxa do Juros
15/08/87
3 000 000
5 anos 7% a
Obs Títulos sujeitos a incidência do Imposto de Renda na fonte
conforme artigo Io do Decreto-lei n6 1979, de 22/12/82
O Edital na integra será fornecido aos interessados nos endereços
aba^o
São Paulo — Rua Libero Badarô. n° 318 — 9o andar
Rio de Janeiro — Av Rio Branco. n° 109 — 8o andar
Sâo Paulo. 03 de março de 1.983.
Adimir José Pinheiro
Diretor do Departamento
de Finanças do Estado
Decio Antônio Philadelphi
Coordenador da Administração
Financeira
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GOVERNO DO ESTADO DE AAATO GROSSO
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO
DE MATO GROSSO
AVISO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL — EDITAL N° 013/82
RESULTADO DA FASE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mato
Grosso (DERMAT). através do Grupo Executivo de Licitações (GEL),
avisa aos interessados que. de acordo com a análise da documentaçâo de pre-qualificação das empresas licitarites, foram préqualificadas as abaixo relacionadas
N05 dos Lotes
Firmas pré-qualifcadas
a que concor-em
12. 13e15
Construtora Queiroz Galváo S/A
12.13e15
Vega Sopave S/A
12,13e15
Construtora Alcmdo Vieira-Convap S'A
12,13e15
EIT-Empresa Industrial Técnica S/A
12,13e15
Construtora Limoeiro S'A
12,13e 15
Construções e Comércio Camargo Corrêa SíA
12.13e15
Construtora Tratex SA
I2.13e15
CR Almeida — EngenhariaeConstrução
15
Construtora Sultepa S/A
15
Mape S'A-Construçòes e Comércio
Serveng Civilsan S/A-Empresa Associada de
12,13e15
Engenharia
12.13e 15
12. Construtora Mendes Jumor S'A
15
13 CCO. Construtora Centro Oeste S A
12el3
Construtora Andrade Gutierrez S/A
12e13
Constran S'A-Construçôes e Comercio
12,13el5
EBEC-Engenhana Brasileira de Construções S'A
12.13e15
Construtora Norberto Odebrecht S>A
Equipav S/A-Pavimentação. Engenhariae Comercio 12.13e 15
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Fica marcada para ãs 15 00 horas do dia 11 de março de 1983,
a sessão de abertura das propostas de preços, que será realizada na
Sala da Coordenadona Especial do DERMAT, 8o andar, sito à Rua
Estevão de Mendonça n° 830, em Cuiabá-MT
DERMAT. em Cuiabá. 07 de março de 1983
Adv. Aurelmo Pires Modesto
Presidente òo Grupo Executivo de Licitações

A Força-Tarefa Chevrolet chegou com todas as armas,
para você vencer o dla-a-dia. Trata-se de um programa
especialmente desenvolvido pela General Motors, Chevrolet e
seus concessionários para lhe dar total e completa assessoria,
antes, durante e depois da compra do seu caminhão.
A missão da Força-Tarefa Chevrolet, antes de mais nada,
é orientá-lo na adequação tarefa-produto, ou seja, para cada
tipo de trabalho, um tipo de caminhão especifico. Com isto,
você ganha muito em termos de eficiência, economia

•

PRONTA PAR

e desempenho, com baixa manutenção, uma vez que nossos
especialistas conhecem a fundo a melhor aplicação
e o conseqüente rendimento de cada um dos caminhões que
compõem a linha Chevrolet. Álcool, gasolina ou diesel.
A seguir, vem a efetivação da compra. Ai, também, o seu
Concessionário Chevrolet está, mais do que nunca, ao seu
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Kohl adverte EUA de eme mísseis não têm carta branca
Bonn — Eleito por folgada maioria, o
Chanceler alemão Helmut Kohl ergueu
ontem a cabeça. Através de um jornalista americano, o Chefe de Governo em
Bonn mandou um recado ao Presidente
Reagan:
Seria um erro em Washington
pensar que minha eleição significa carta
branca para o estacionamento de misseis nucleares. Meu Governo apoia a
dupla resolução da OTAN. Isto significa
a aplicação de suas duas partes: negociações e conseqüente estacionamento
dos mísseis, desde que não haja resultados favoráveis nas conversações entre
americanos e soviéticos em Genebra —
disse Kohl.
Diante de um enorme painel com os
dizeres Prá Frente Alemanha, Kohl tratou ontem de apagar a imagem, bastante divulgada nos meios de comunicação
europeus, de que nâo passaria de um
Reagan alemão, pelo menos no que se
refere a desarmamento. De fato, até
agora, sua União Democrata-Cristà teve
grandes dificuldades em se livrar da
acusação de ser o Partido dos mísseis
na Alemanha devido a sua posição incondicionalmente pró-americana.

Alvo soviético
Não quero uma política do tudo
ou nada — disse um triunfante Chanceler Kohl, ontem à tarde. — O Presidente
americano sabe disso.
Seria um grande exagero, contudo,
pensar que o indeciso Kohl estivesse
desafiando o principal protetor da Alemanha já no dia seguinte à sua eleição.
Na verdade, Kohl está respondendo a
um sentimento bastante disseminado
entre a população de seu país, cuja
maioria está cada vez menos disposta a
assumir o papel de principal alvo para
os projéteis soviéticos que lhe parece
haver sido designado por potências ocidentais.
lOs verdes já começaram a protestar. O Partido dos ecologistas, pacifistas e militantes antinucleares —
que ganhou 5,6% dos votos, assegurando, pela primeira vez, presença na
Câmara (27 cadeiras) — prometeu
manifestações, passeatas silenciosas
e greves de fome em bases americanas na Alemanha, para impedir a
instalação dos mísseis.
— Temos um firme compromisso
para parar de pagar impostos, bloquear bases e realizar atos não violentos dentro do Parlamento — declarou a líder dos verdes, Petra
Kelly.]
Por incrível que pareça, porém, a
questão do desarmamento náo foi a que
decidiu as eleições alemães, embora tivesse sido fortemente discutida. As primeiras análises indicam que os eleitores
se preocuparam quase que exclusivamente com o desemprego e as soluções
para a recessão, deixando o tema Paz d
Desarmamento — para azar dos social' democratas — em quarto lugar da lista
dos preferidos.
— Os social-democratas cometeram
um grave erro ao tentar amendrontar a
população com o problema dos foguetes
— disse Kohl, ontem. Mesmo os socialdemocratas estavam divididos quanto
ao mérito de sua campanha eleitoral.
Afinal, foi o ex-Chanceler Helmut
Schmidt quem descobriu, em 1977, durante um discurso em Londres, a brecha

William Waack
de mísseis nucleares de alcance médio
na Europa. Na época. Schmidt estava
preocupado com a hipótese de que os
americanos abandonassem a Europa.

Bonn—UPI

Austrália
desvaloriza em
10% seu dólar

Mais moderado
A princípio, era confortável para a
então Oposição democrata-cristá apontar os social-democratas como antiamericanos que colocavam em risco a segurança da Alemanha e a amizade com os
Estados Unidos. Kohl começou a mudar
seu discurso depois de ocupar o lugar de
Schmidt, em outubro.
Sem ter, ele mesmo, brilhantes conhecimentos da matéria (ao contrário
de Schmidt) Kohl delegou a seus ministros a função de falar do assunto, surgindo depressa contradições entre falcões e pombas no seu Gabinete. Uma
delas se referia justamente à chamada
Opção Zero apresentada por Reagan:
nenhum foguete ocidental, desde que os
soviéticos retirem e destruam todos os
seus. Até o superconservador Franz Josef Strauss considerou essa exigência
irrealizável.
Depois de sua primeira viagem a
Washington, quando assumiu um tom
abertamente pró-americano e teria feito
concessões muito avançadas (como
concordar com o estacionamento a
mudou de ritmo.
qualquer custo), Kohl
Passou a falar do "armamentismo ao
mais baixo nível possível", e repetiu
eleitoral sua exidurante a campanha
"americanos e soviéticos
géncia de que
movam-se uns em direção aos outros".
Kohl evitou, durante a campanha,
dizer que estacionará os mísseis em
qualquer caso. Preferiu uma atitude
mais moderada, capaz de confundir até
os eleitores do SPD, cujo candidato,
Hans-Jochen Vogel, também nâo era
capaz de dizer se evitaria o estacionamento a qualquer custo. Diante disso, o
Único grande mérito das eleições alemâs de domingo foi o de ainda não
terem resolvido o problema dos mísseis.
Os políticos tradicionais alemães sabem que de Genebra nào virão ainda
muitos sinais positivos. Contudo, a data
do estacionamento é só no outono (outubro) — e eles preferem deixar para
depois as decisões concretas. Até lá,
haverá tempo também para que os verdes articulem melhor seu protesto. Neste sentido, garantem os pacifistas, a
maioria de votos para Kohl nada tem a
ver com a maioria dos alemães, para os
quais novos foguetes seriam totalmente
inaceitáveis.

Repercussão
ICom um suspiro de alívio. Foi como
a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) recebeu a notícia
da folgada vitória da DemocraciaCristã de Helmut Kohl na Alemanha.
O Secretário Geral da OTAN, Joseph
Luns, disse que os resultados da elei"reforçarão a solidariedação alemã
de e coesão" da Aliança Ocidental.
A Primeira-Ministra britânica,
Margaret Thatcher, enviou mensagem de felicitações a Kohl. Na França, o Chanceler Claude Cheysson
achou importante que as eleições
alemãs tenham indicado clara maioria de Governo". Já a Uniáo Soviética advertiu energicamente o Governo de Kohl de que revidará se a
Alemanha levar adiante seus planos
de instalar mísseis americanos. 1
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Canberra — O novo PrimeiroMinistro Robert Hawke, trabalhista eleito sábado, desvalorizou
ontem o dólar-australiano em 10%
para reagir à retirada maciça de
investimentos. Hawke acusou o antigo Governo, conservador, de tè-lo
deixado com um déficit orçamentario de 4 bilhões 300 milhões de
dólares, mais 300 milhões do que o
informado anteriormente.
John Howard, Ministro da Fazenda do ex-Primeiro-Mirústro Malcolm Fraser, não contestou a
Limitou-se a dizer que
acusação. "náo
é tão grande".
diferença
Cerca de 2 bilhõs de dólares foram retirados nas últimas semanas
por investidores receosos com a
perspectiva da vitória do Partido
Socialista Australiano. A desvalori-zaçào determinada por Hawke é
destinada a persiiadi-los a trazer o
dinheiro de volta às bolsas e bancos
australianos onde poderão comprar
e negociar com vantagem de 10%
sobre os valores da véspera.
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À noite, o Governo da Nova Zelàndia anunciou a desvalorização
de sua moeda em 6%. Segundo o
Primeiro-Ministro Robert Muidoon, o dólar neozelandês só foi
desvalorizado por causa da medida
adotada na Austrália, onde a inflaçào é de 11% ao ano.
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Berlinguer é
reeleito no
PC italiano

*

^ffy^nf^iiii^^ n^TJfWfBHl

O Presidente alemão, Karl Carstens, cumprimenta Helmut Kohl pela vitória

Milão — O secretário-geral do
Partido Comunista Italiano (PCI)
Enrico Berlinguer, 62 anos, foi reeleito para o cargo pela quarta vez
consecutiva, no encerramento do
16° congresso do Partido, na noite
de domingo, em Milão.
No discurso de encerramento,
Berlinguer sugeriu que se promova
grande manifestação em Genebra,
onde se realizam negociações sobre
os euromisseis, para que não sejam
instalados na Europa Ocidental os
mísseis nucleares americanos Cruise e Pershing-2.
O congresso do PCI durou cinco
dias e teve a participação de 1 mil
109 delegados e convidados, reunidos no Palazzo dello Sport de
Milão.

Marco se valoriza e ações sobem
Alemanha Ocidental (desemprego crescente, demissões e perda de confiança pelas empresas).
O marco esteve em má situação nos estágios
iniciais da batalha eleitoral, quando parecia que a
Oposição social-democrata conseguiria a vitória.
Esse comportamento da economia deu origem a
amargas acusações do candidato a Chanceler pelo
Partido Social Democrata, Hans-Jochen Vogel, de
que as empresas estavam apoiando os govemantes democratas-cristãos.
domingo à noite,
Vogel voltou ao assunto "As
empresas quequando reconheceu a derrota:
riam uma vitória democrata-cristã". Recordou
que os empresários haviam ameaçado manter seu
dinheiro no banco ou enviá-lo para o estrangeiro
caso a Oposição vencesse as eleições.

Bonn — A vitória dos Partidos de centrodireita provocou a valorização do marco em relação ao dólar — aumento de mais de 2 pffenigs (Cr$
31) — e a subida da cotação das ações nas bolsas
de valores. Algumas ações importantes registraram na abertura do pregão ganhos de mais de 5
marcos (Cr$ 1 mil 125).
Corretores de Frankfurt disseram ontem que a
vitória do Chanceler Helmut Kohl nas eleições
gerais de domingo poderá desencadear uma pressão constante para a baixa do dólar e o conseqüente reforço do marco em relação às demais moedas
européias. O marco havia se desvalorizado, no
curso da campanha eleitoral, agravando ainda
mais os problemas econômicos e financeiros da
vÍV''í '>'¦¦' '':•'¦.':'''''"¦'¦¦¦-¦¦¦¦
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Leia editorial "Lições Européias"

Brasil não
reata acordo

Brasilia — Os setores
militares do Governo brasileiro náo tèm interesse
em restabelecer os acordos
militares com os Estados
Unidos, nem é esse o objetivo da viagem que o
Chanceler Saraiva Guerreiro realiza amanhã a
Washington, segundo garantiu ontem o próprio Ministro das Relações Exteriores.
Sua missão nos Estados
Unidos resume-se a debater com o Secretário de Estado George Shultz os objetivos e limites de açào
dos quatro subgrupos de
trabalho idealizados durante a visita do Presidente Ronald Reagan a Brasilia no final do ano passado.

Prédio desaba e
mata 12 no Cairo

Cairo — Um prédio novo
de 10 andares, ao qual o
dono acrescentou ilegalmente pisos extras, desabou no Cairo, matando peIo menos 12 pessoas; a polícia acredita que existam
mais seis corpos soterrados. Somente sete dos 20
apartamentos estavam
ocupados. Ao desabar, o
prédio, situado no luxuoso
bairro de Heliópolis, destruiu uma casa vizinha, habitada pelo Vice-Ministro
de Turismo, Mohammed
Radi e sua família. Radi
morreu junto com duas filhas e sua mulher está gravemente ferida.

Cardeal quer
leigos no IOR

Cidade do Vaticano — O
Cardeal Joseph Hoeffher,
Arcebispo de Colônia, Alemanha Ocidental, insistiu
em que é necessário entregar a especialistas leigos a
direção do banco do Vaticano — o Instituto para
Obras da Religião (IOR).
Hoeffner, que fez a declaração em entrevista à revista
mensal católica italiana
Jesus, faz parte do conselho de 15 cardeais nomeados pelo Papa João Paulo
II para ajudar a Santa Sé
no estudo de seus problemas administrativos e financeiros.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO
DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

EDITAL CAF N° 03/83
Oferta Pública de Obrigações do Tesouro do
Estado de São Paulo — Tipo Reajustável-(ORTP)
A Coordenação da Administração Financeira da Secretaria de Estado
dos Negócios da Fazenda faz saber as Instituições Financeiras e ao
publico cm geral que, seião recebidas no dia 10/03/83 propostas para
aquisição cie ORTP de caracterislicas abaixo
Vencimento
Quantidade
Prazo Taxa de Juros
5 anos 7% a.a. 15/06/87 3.000.000
na fonte
Imposto
Renda
incidência
do
de
Títulos
a
sujeitos
Obs
conforme artigo 1o do Decreto-Lei rP 1979. de 22/12/82.
O Edital na integra será fornecido aos interessados nos endereços
abaixo
Sào Paulo — Rua Libero Badaró. n° 318 — 9o andar
Rio de Janeiro — Av Rio Branco. n° 109 — 8° andar
São Paulo. 03 de março de 1.983.
Adimir José Pinheiro
Diretor do Departamento
de Finanças do Estado
Decio Antônio Philadolphi
Coordenador da Administração
Financeira

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO
DE MATO GROSSO
AVISO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL — EDITAL N° 013/82
RESULTADO DA FASE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mato
Grosso IDERMATI, através do Grupo Executivo de Licitações (GEL)
avisa aos interessados que, de acordo com a análise da documentação de prè-qualilicaçáo das empresas licitantes, foram préqualificadas as abaixo relacionadas
...
N°5
dos Lotes
Firmas pre-qualif içadas
que concorrem
01
02.
03.
04.
05.
06
07
08.
09.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17
18

12, I3e15
Construtora Queiroz Galvào S/A
12.13o15
Vega Sopave S/A
12.13e15
Construtora Alcindo Vieira-Convap S/A
12.13o15
EIT-Empresa Industrial Técnica S/A
12.13e15
Construtora Limoeiro S/A
12.13e15
Construções e Comércio Camargo Corrêa S<A
12.13e15
Construtora Tratex S/A
12.13e15
CR Almeida — Engenharia eConstrução
15
Construtora Sultepa S/A
15
Mape S/A-Construções e Comércio
Serveng Civilsan S/A-Empresa Associada de
12.13e15
Engenharia
12.13e15
Construtora Mendes Júnior S/A
15
C.C.O Construtora Centro Oeste S'A
12e13
Construtora Andrade Gutierrez S/A
12e13
Constran S/A-Construções e Comercio
12,l3e15
EBEC-Engenharia Brasileira de Construções S/A
12. 13e15
Construtora Norbeno Odebrecht S/A
roo
12.13e15
Equipav S'A-Pavimentaçào. Engenharia e Comércio

Fica marcada para às 15 00 horas do dia 11 de março de 1983,
a sessão de abertura das propostas de preços, que será realizada na
Saia da Coordenadora Especial do DERMAT. 8° andar, sito à Rua
Estevão de Mendonça n° 830. em Cuiaba-MT
DERMAT. em Cuiabá. 07 de março de 1983.
Adv. Aurelino Pires Modesto
Presidente do Grupo Executivo de Licitações
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A Força-Tarefa Chevrolet chegou com todas as armas,
para você vencer o dia-a-dia. Trata-se de um programa
especialmente desenvolvido pela General Motors, Chevrolet e
seus concessionários para lhe dar total e completa assessoria,
antes, durante e depois da compra do seu caminhão.
A missão da Força-Tarefa Chevrolet, antes de mais nada,
é orientá-lo na adequação tarefa-produto, ou seja, para cada
tipo de trabalho, um tipo de caminhão especifico. Com isto,
você ganha muito em termos de eficiência, economia
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PRONTA PARA 0
e desempenho, com baixa manutenção, uma vez que nossos
especialistas conhecem a fundo a melhor aplicação
e o conseqüente rendimento de cada um dos caminhões que
compõem a linha Chevrolet. Álcool, gasolina ou diesel.
A seguir, vem a efetivação da compra. Ai, também, o seu
Concessionário Chevrolet está, mais do que nunca, ao seu

INTERNACIONAL

JORNAL DO BRASIL

terça-feira, S 3 83
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França não elege me tade dos ministros e jranco c
S- -ms*

Paris — Dos 34 ministros do Governo socialista de
François Mitterrand, só 17 foram eleitos para a prefeitura
de 33 mil 400 municípios franceses, no primeiro turno das
eleições, no domingo. Dos 17 que não se conseguiram
eleger, sete foram defir itivamente derrotados, porque a
Oposição gaullista e giscardista obteve maioria absoluta
de votos, e 10 dependem do resultado do segundo turno,
no próximo domingo. O franco caiu a nivel recorde em
relação ao marco alemão. .
— A França respira mais tranqüila esta manhã —
comentou o ex-Presidente Giscard dEstaing. A vitória
mais arrasadora dos neogaullistas ocorreu em Paris,
onde o Prefeito Jacques Chirac e seus candidatos venceram em 18 dos 20 distritos eleitorais, derrotando dois
ministros e o secretario geral do Partido Socialista,
Lionel Jospin.
]__,—. A onda não deve ir mais adiante — alertou Jospin.
O Partido Socialista francês fez apelo por uma grande
no segundo turno. Em nota
mobilização dos eleitores
oficial, afirmou que "todos os progressistas devem unirse para fazer fracassar as intenções da direita, e lutar até
o último minuto contra as abstenções".
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A Bolsa de Paris fechou em
franco caiu, após o resultado das eleições na França e Alemanha

Tropas do Zimbabwe buscam Fidel acusa
rebeldes e armas de Nkomo Reagan de
tentar matá-lo
Harare — Tropas do Exército e da
polícia do Zimbabwe colocaram barreiras nas estradas e estão realizando buscas de casa em casa, procurando armas
ilegais e dissidentes em Bulawayo, onde
o lider oposicionista Joshua Nkomo está escondido, afirmou a UPI.
A operação teve inicio no sábado,
nas áreas residenciais a oeste da cidade,
onde centenas de pessoas.foram presas
para interrogatório. Trabalhadores que
iam para o centro da cidade fizeram
filas nas barreiras para controle de documentos.

-»«.»**«4W<

Sabe-se, segundo a UPI, que pelo
menos duas pessoas morreram durante
a operação, entre elas o motorista de
Nkomo, que se escondeu no sábado
depois de um ataque a sua aldeia natal
de Pelandaba. Em uma entrevista concedido em seu refugio secreto, Nkomo
acusou o Primeiro-Ministro Robert Mugabe de querer matá-lo.
Em Harare, o Governo do Zimbabwe
classificou de "um amontoado de tolices" as alegações de Nkomo de que
Mugabe ordenou que ele fosse assassio lider da oponado, acrescentando que"histérico".
sição está-se tornando
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Nova Deli — O Presidente cubano, Fidel Castro,
acusou ontem em Nova Deli. na abertura da VII
Conferência de Cúpula do Movimento dos Países
Não-Alinhados, o Presidente americano Ronald
Reagan, de mandar a Agência Central de Informações (CIA) organizar um complô para assassina-lo.
Em Washington, a Casa Branca negou a afirmaLarry
ção do lider cubano. O secretário de imprensa
"obviamente
Speakes afirmou que a"asdeclaração é
leis do pais não permitiuma inverdade" e que
riam esse tipo de coisa".

Nova ordem
Depois de acusar os Estados Unidos, Fidel
Castro garantiu em um discurso de 90 minutos, que
a guerrilha salvadorenha não será derrotada militarmente e criticou diferentes aspectos da política
externa de Reagan, sobretudo no que diz respeito a
África Meridional, à América Central e ao Oriente
Médio.
Depois de.receber de Fidel Castro a Presidência
do Movimento Nào-Alinhado, a Primeira-Ministra
indiana. Indira Gandhi, exortou os países nãoalinhados a concordarem com uma série de medidas que promovam "uma nova ordem econômica
internacional".
A humanidade está balançando entre o colapso do sistema econômico mundial e a aniquilação pela guerra nuclear — afirmou Indira, que
agradeceu a Fidel por ter presidido o Movimento
até agora e assumiu a presidência, pedindo a convocação imediata de uma conferência internacional
sobre dinheiro e finanças, "fora
para reelaborar um sistede tempo e inadema econômico que está
quado".
Nós do mundo em subdesenvolvimento nào
temos margem de segurança. Seremos os primeiros
e os piores sofredores em qualquer ruptura econômica — assinalou Indira.
Dalai Lama
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SINDICATO NACIONAL
DA INDUSTRIA DA
EXTRAÇÃO DO FERRO
E METAIS BÁSICOS
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Durante a reunião de hoje — a Conferência se
realizará em cinco dias — a polícia indiana deteve
mais de 800 refugiados tibetanos e afegãos que
tentavam fazer uma passeata perto do salão de
conferências Vigyan Bhavan, onde se realiza o
encontro dos não-alinhados. Os tibetanos exigiam
que seu líder, Dalai Lama, participasse da reunião
na condição de observador. Os afegãos protestavam contra a participação do Primeiro-Ministro
afegão Ali Kishtmand e a presença soviética no
Afeganistão.
As autoridades sanitárias da índia colocaram
ontem em quarentena 13 delegados de cinco paises
de vacina
que chegaram a Nova Deli sem atestado
contra febre amarela. Os delegados — de Sáo Tome
e Príncipe, Suriname, Bolívia, Trinidad e Tobago e
Gabáo — poderão, no entanto, acompanhar a reunião pela televisão do hospital onde estão confinados.
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lado, facilitando a aquisição com excelentes planos de
payd- r' "1 lo. Fáceis e cheios úeop>. vjniüaoes.^üer dizer, com
a Força arefa Chevrolet, você se sente prote&ido desde a
leitura deste anúncio.
Por ultimo, segue-se a fase pós-venda. E a Força-Tarefa
Chevrolet volta a mostrar sua força, oferecendo uma
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FBI ganha
normas
antiterror
Ranjit de Silva
Routers
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Fontes políticas citadas pela agência de notícias
Reuters afirmaram, porém, que não prevêem qualquer
mudança nas políticas do Presidente Mitterrand e que,
na verdade, espera-se que o Governo reforce seu programa de austeridade econômica. Mesmo assim, o resultado
das eleições aumentou as especulações, em círculos
Pierre
políticos e financeiros, de que o Primeiro-Ministro
Mauroy será substituído e o franco será novamente
desvalorizado (a terceira vez desde que os socialistas
assumiram o Poder, em 1981).
O Banco da França interveio ontem para sustentar a
à
paridade do franco, quando a moeda francesa caiu
cotação mínima permitida no Sistema Monetário Europeu em relação ao marco alemão. O franco ficou sob
dupla pressão: ,a derrota do Governo francês e a vitória
dos democratas-cristãos na Alemanha.
A queda repentina do. franco ocorreu quando o
mercado notou que o Banco da França demorava em
intervir. Fontes financeiras citadas pela Reuters afirmaram que o Banco da França decidiu adiar qualquer
o
providência, numa tática para não ter que sustentar
franco a 2,83 com relação ao marco alemão (cotação com
a qual abriram ontem ps mercados cambiais). O objetivo
era evitar uma nova desvalorização da moeda francesa.
O franco chegou a cair ontem para quase 2,9 em relação
áo marco, um índice recorde. A Bolsa fechou em alta,
reagindo bem à vitória da direita.
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Queda do franco
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Poris — UPI
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Eleitor desiludido
O resultado oficial confirmou a maioria absoluta
para a Oposição: 50,78'"'¦", Entre os sete ministros derrotados no primeiro turno, estão Jack Lang, da Cultura, e
Jean le Garrec, do Emprego. Entre os 10 que ainda tèm
uma chance no segundo turno, estào o Primeiro-Ministro
Pierre Mauroy, em Lille, e o Ministro do Interior, Gaston
Deferre, Prefeito de Marselha há 30 anos.
A Oposição ganhou .em 16 cidades importantes. O
jornal Le Monde previu a derrota geral dos socialistas em
30 a 50 cidades e disse que agora devem ser tiradas as
conclusões sobre os resultados. Observadores foram unànimes em considerar que os eleitores franceses advertiram o Governo de que estào desiludidos com os persistentes problemas econômicos.
Para o Prefeito de Paris, Jacques Chirac — que,
segundo analistas políticos, consolidou sua posição de
autêntico"oslíder nacional da Oposição com a vitória em
eleitores mostram sua ansiedade em relação
Paris —
às perigosas políticas seguidas pelo Governo há dois
anos".

;.¦--.
'""'
¦V'
¦'-.'¦.:.'-.

'¦'.:.

*
:'.¦¦¦ ¦:¦:¦¦:. --: >.:.:"-:

IBBA*!* -wN*_

Hi
flfl

WÊk

S

Rk.

-*™

^**''

'

|*m

^1
flfll
Hm

H

->rfc*W^j|ff^

HhbI
flflflflfli
flBHfll

II

Assistência Técnica completa, permanente estoque de peças
originais, manutenção preventiva, programas de treinamento,
até orientação para você montar sua própria oficina mecânica.
Portanto, acione a Força-Tarefa Chevrolet. Ela traz um arsenal
de vantagens para você não ficar sozinho no meio da estrada.
Consuite seu Concessionário Chevrolet
sobre o qt,e a Força-Tarefa pode fazer por você no
negocio de caminhões.
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Marca de vator

Inlorme-se no seu Concessionano Cnevrolet sobre os melrioies planos de financiamento, leasmg ou consórcio

ELEIÇÕES
SINDICAIS
AVISO
Comunico a quem Interessar possa que será realizada no dia 08
(oiioí de junho de 1983. no periodo de 8.00 às 18.00 horas, na
sede desta entidade, na Av Nilo
Peçanha, 50. grupo 1 810. a eleiçao para a composição da Diretona, Conselho Fiscal e Delegadosrepresentantes junto as Federaçôes das Industrias dos Estados
do R*o de Janeiro e de Minas
Gerais, ãs quais está filiado este
Orgào sindical, bem como de
seus respectivos suplentes, devendo o registro de chapas ser
apresentado à Secretaria, no horéno de 9,00 às 17.00 horas, no
prazo de 20 (vmtel dias. a contar
da publicação deste Aviso Editai
da convocação da eieiçâo encontra-se afixado na sede deste Smdicato Rio de Janeiro. 28 de
JACQUES
fevereiro de 1983
SIDNEY PORTO — Presidente

Washington — O Governo Reagan divulgou novas
normas para facilitar a investigação de grupos terroristas e dissidentes politicos que advogam a violència pelo Biró Federal de
Investigações (FBI), informou o Secretário da Justiça, William French Smith.
As normas, que substituem outras expedidas em
1976 no Governo Gerald
Ford. permitem que o FBI
acompanhe esses grupos
mesmo que estejam inativos. As antigas normas,
mais restritivas, foram
desgastadas com abusos
de poder pelo FBI. como
escutas rão autorizadas e
invasão cias casas de dissidentes em busca de informações,
PÊNDULO OSCILA
Mas, conservadores,
dentro e fora do Governo,
disseram que o pêndulo oscilou muito para o lado da
proteção das liberdades civis. O Secretário Smith
disse que nos últimos sete
anos os grupos terroristas
americanos se tornaram
mais sofisticados e por isso
o Governo vai adotar novos métodos.
O FBI poderá abrir uma
investigação sobre um grudispo terrorista ou sobre "insidentes quando tiver
dicaçòes convincentes" de
que um crime violento foi
ou vai ser cometido. Smith
disse que serão necessários fatos e circunstâncias
"meras susconvincentes,
peitas" náo bastam.
Defensores de ações violentas como a explosão de
um edifício ou o assassínio
de um funcionário ptiblico,
também poderão ser invéstigadas com cuidado para
que a privacidade do individuo náo seja violada. A
divulgação de idéias impopulares ou a simples dissidência política são insuficientes para que se inicie
uma investigação.
Se membros de um grupo oferecerem abrigo, dinheiro ou armas para
apoiar crimes de uma organização terrorista, seráo
processados no mesmo inquerito. As novas regras
como
eliminam estágios
"preliminainvestigações
res e intermediárias".
Um caso poderá ficar
. aberto durante anos atravês da renovação de períodos de 180 dias e poderá
ser reaberto se o FBI sentir
que há indicações razoaveis de que um crime federal foi cometido ou pode
vir a ser.

Explosão
mata 62
na Turquia
Ancara — Pelo menos 62
mineiros morreram e uns
120 ficaram feridos em desmoronamento provocado
por explosão de gás em
uma mina de carvão próxima ao porto de Zonguldak,
no mar Negro, uns 160 quilómetros ao norte de Ancara — anunciou a rádio estatal turca. O acidente
ocorreu quando 406 mineiros trabalhavam nas galerias.
A explosão foi a 300 metros de profundidade' na
mina Armutcuk, perto da
aldeia de Eregli. Equipes
de resgate, auxiliadas por
unidades militares das
imediações, conseguiram
.retirar os corpos dos mortos e os feridos, que foram
transportados na maioria
para hospitais de Istambul.
A agência turca Anatolian disse que é possível
que o número de mortos
seja ainda maior.

0 Disco avisa.
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JORNAL DO BRASIL

Ir apa condena injustiç as e violências na Gnatemaià
Cidadã da Guatemala/UPI

Rosental Calmon Alves
Cidade da Guatemala — Ao vlsitar este país, abalado nos últimos
«anos por uma onda de violência
política que sacrificou a muitos ca*tólicos, o Papa Joào Paulo II condenou energicamente as injustiças, as
torturas, o seqüestro e os assassínios. Foi mais enfático ainda, ao se
encontrar com as comunidades indígenas que já sofreram freqüentes
massacres. Lembrando os primeiros apelos dos missionários do século XVI, pediu um tratamento humano e até mesmo que não sejam
«assassinados os índios, "pois Cristo
"faz com que todos aceitemos que
¦sois raça bendita por Deus".
O Papa recebeu uma verdadeira
consagração por parte de mais de
meio milhão de indígenas, reunidos
na cidade de Quetzaltenango, onde
fez o seu sermão pedindo pelos nativos destas terras. Antes, porém, o
Bispo daquela diocese, Dom Oscar
"Garcia Urizar, aproveitou sua mensagem de saudação ao Papa, para
'denunciar a perseguição que tem
"sofrido os indigenas católicos da
Guatemala.

enquanto passaram a se construir
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rapidamente igrejas protestantes,
sobretudo de seitas criadas recentemente nos Estados Unidos", contou um sacerdote guatemalteco.
Uma das razões às quais se atribuem a firme decisão do Papa de
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nação pela América Central é justafl^y
mente um esforço para deter o
avanço dessas seitas religiosas que
estão atraindo milhares de católi¦ jyfl HyKK:iiISifl
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Católica. •
— Nossa fé tem que se estender à
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Igreja, una, santa, católica e apósno
tólica, segundo confessamos
Credo; Igreja que Cristo edifica sobre a pedra de Pedro, de quem sou
humilde sucessor e o será o Papa
até a consumação dos séculos —
homilia, frisandisse o Papa na sua"recebeu
o poder
do que esta Igreja
de perdoar os pecados" e que a ela
"deveis amar sempre".
povo
O Pontífice lembrou ao"tem
leguatemalteco que a Igreja
vantado e continua levantando a
sua voz para condenar as injustiças, para denunciar os atropelos,
sobretudo aos que sào pobres e
humildes, não em nome de ldeologias, sejam do signo que forem, mas
sim em nome de Jesus Cristo, de
seu Evangelho".
Citando o Gênesis, que diz ter
sido o homem feito à Imagem e
semelhança de Deus, Joào Paulo II
fez uma de suas mais duras, embora
indireta, condenação ao regime
deste país, acusado de manter as
múltiplas violações dos direitos humanos, já tradicionais aqui:
— Quando se atropela o homem,
quando se violam seus direitos,
quando se cometem contra ele fiagrantes injustiças, quando se lhe
submete a torturas, se lhe violenta
com o seqüestro, ou se viola o seu
direito à vida, se comete um crime e
uma gravíssima ofensa a Deus —
advertiu o Papa.
Aos "homens de todas as posimmmammmammsgs&mmii
JB,,
ções e ideologias", João Paulo II fez
João Paulo lí chegou a pedir uma remuneração justa do tra haUwoosindlgenas
fim às matanças,
um apelo para pôr"por
cima de toda
suplicando que,
diferença social, política, ideológica, racial e religiosa, esteja sempre.
assegurada em primeiro lugar a vida de vosso irmão, de todo
homem".
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Clima de festa
Possivelmente a cidade da Guatemala foi a que ofereceu maior
festa popular para receber o Papa
nesta sua peregrinação pela América Central. Durante toda a madrugada, milhares de pessoas de todas
as idades trabalharam com dedicação para montar uns 18 quilómetros de tapetes coloridos que cobriam praticamente todas as ruas
»por onde passaria o Papa em sua
camionete blindada. Eram tapetes
a base de serragem tingida com
anilina, flores e outros ornamentos.
Centenas de milhares de pessoas
saudaram o Papa em sua passagem
por essas ruas e avenidas atapetadas, num clima de festa jamais visto aqui antes. No colorido e nos
-desenhos, estavam as marcas da
cultura indígena nesses tapetes —
obras de arte preparadas durante
horas e destruídas com a simples
da comotiva papal.
"passagem
O único detalhe que roubava um
•pouco esse aspecto festivo da cidade era a maciça presença de milhares de soldados em trajes de combate e até mesmo blindados, sobretur'do
cercanias do Campo de Mar"'te, nas
se celebrou a missa
onde
"Esse esquema de segurança, papal.
montado por policiais e pelos temíveis
de luta
" kaibiles, tropas especiais o acesso
antiguerrilha. prejudicou
'dos
católicos ao local da missa.
''"
Mesmo assim, enquanto milhares de pessoas ficavam do lado de
jbra acompanhando pelo rádio a
missa e esperando ver o papa em
"lua
passagem, podia-se calcular
'
numas 200 mil pessoas, o total de
guatemaltecos que acompanharam
-a cerimônia. Uma multidão por si
-mesma maior que a histórica concentração popular reunida no está. dio nacional no ano passado pelas
seitas protestantes que se ufana"ram
de terem realizado a maior
^reunião de evangélicos na América,, Latina.

Avanço protestante

Na verdade, as seitas evangêlicas tèm tido um avanço extraordlnário na América Central e, em
particular, aqui na Guatemala, on,,de seus missionários começaram a
chegar, com muito dinheiro, dos
"Estados Unidos, após o trágico ter"Naremoto de fevereiro de 1976.
'
católicas
igrejas
quela época, as
a caíram literalmente, desabaram.

Evangelho e subversão
Um dos principais problemas
que enfrenta a Igreja Católica na
Guatemala é o caso de catequistas
Delegados da Palavra, padres ou
religiosos que tèm sido assassinados por acusação de envolvimento
com a guerrilha esquerdista. Como
esses casos denunciados constantemente pela Igreja guatemalteca
têm acontecido sobretudo em regiões do interior, onde a maioria da
população é indígena, o Papa abordou esse tema durante a mensagem
que leu para os indigenas na cidade
histórica de Quetzaltenango, a 200
quilômetros da Capital.
— Rogo encarecidamente que
não se vos dificulte a livre prática
de vossa fé cristã, que ninguém
pretenda confundir nunca mais
evangelização com subversão e que
os ministros do culto possam exercer sua missáo com segurança e
sem entraves — disse o Papa, que
em seguida condenou também a
adesão dos indígenas à guerrilha:
"E vós não vos deixais utilizar por
ideologias que vos incitam à violència e à morte".
Em pleno 1983', o Chefe da Igreja
Catlica teve que repetir apelo semelhante aos que faziam alguns dos
missionários que acompanharam
os colonizadores espanhóis ou portugueses e se horrorizaram com a
falta de respeito à vida dos nativos
das Américas. Aqui na Guatemala,
o Papa encontrou motivos para renovar esse apelo
pedindo claramen"ao sagrado
caráter de
te respeito
vossa vida". Também ressaltou:
Peço em nome de Deus que
vosso trabalho seja remunerado
justamente, e se abra assim o caminho no sentido de vossa dignificação.
Aclamado pelos indígenas, Joào
Paulo II lhes disse:
A Igreja conhece, queridos filhos. a marginalizaçào que sofreis,
as injustiças que suportais, as sérias dificuldades que tendes para
defender vossas terras e vossos direitos, a freqüente falta de respeito
a vossos costumes e tradições.
"deste
Em seguida, afirmou que,
lugar e em forma solene, peço aos
governantes em nome da Igreja
uma legislação que os ampare efícazmente dos abusos e vos proporcione o ambiente e os meios adequados para vosso normal desenvolvimento".

Mexicano aponta erro papal

"Não consiCidade do México —
se passou
o
que
compreender
go
ele cometeu um erro
com o Papa", "ao
deixar de conde. na Nicarágua
nar os Estados Unidos pelas agres, soes que praticam contra o Governo sandinista conforme lhe pediu o
— afirmou dopovo" daquele país
mingo em homilia na missa o Bispo
de Cuernavaca. Dom Sérgio Men- .
A posição tomada pelo Bispo de
Cuernavaca, importante centro
mexicano, teve ampla re¦ cultural
percussão na imprensa da Capital,
diz a agência alemã DP A.
•' Mendez Arceo fez dramática adverténcia com base em exemplo
mexicano:
_ por isto se corre o perigo de
-repetir o erro histórico dos Papas
"Pio VII e Pio VIII. Sua falta de

Leia editorial
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— Milhares de fiéis.sofreram as'sassinatos
rmassivos, milhares viram destruídos seus lares, milhares
iforam submetidos a uma agressão
«sistemática a sua fé católica — de«clarou o Bispo que, diante do Papa,
"o catolicismo deve
..afirmou que
«defender a causa dos pobres e não
;¦ ficar num espiritualismo desumani- zante e descarnado, que não busca
o contato com a dolorosa realidade
do nosso tempo". Com essa última
parte, aparentemente, referia-se às
seitas evangélicas que se alastram
aqui pregando um espiritualismo
desvinculado da realidade social.
O General Frain Rios Montt,
constantemente acusado no exterior de responsabilidades em matanças de populações indigenas du'íante o combate
à guerrilha esquer"a visita do
dista, declarou que
Papa Joáo Paulo II à Guatemala
não poderia se realizar em melhor
época, já que o Governo está empe"hhado
agora na construção de uma
nova Guatemala, que já começa a
surgir". De família muito católica, o
Presidente Rios Montt se converteu a uma das novas seitas evangélicas que crescem na Guatemala e
recebeu o Papa citando textos biblicos em seu discurso.
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apoio ao povo mexicano na luta
pela independência provocou a separação entre o povo mexicano e
sua Igreja.
O prelado ressaltou a importáncia da visita de Joáo Paulo II à
Nicarágua, onde a homilia da missa
rezada pelo Pontífice foi freqüentemente interrompida pelo clamor do
povo.
— Que Deus proteja o Papa e a
Igreja se só se deixarem levar pelas
opiniões da alta hierarquia eclesiásüca na Nicarágua. Devem ser
ouvidos todos, mesmo que nâo sejam cristãos — disse.
Mendez Arceo divergiu dos Bise Panamá que
pos da Costa Rica "profanação"
à
de
qualificaram "falta
de respeito" as
missa e de
interrupções partidas do povo.

"Encontro com a Verdade"
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Visita não pára combate
no interior salvadorenho
San Salvador — A Rádio Venceremos, porta-voz
da Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional,
anunciou que a Força Aérea de El Salvador continuou
a bombardear posições da guerrilha ao Norte da Província de Morazan, durante a visita do Papa João
Paulo n ao país. Um porta-voz governamental confirmou a versão à agência AP.
Outras fontes militares disseram à UPI que cerca
de 2 mil soldados foram atacados de surpresa pelos
guerrilheiros na noite de domingo, na região de San
Francisco Gotera, Capital de Morazan. A, informação
desmentiu boletins militares anteriores de que os
guerrilheiros haviam sido expulsos da área, retirandose para o Norte daquela Província.

Troca de comando
As mesmas fontes militares da UPI revelaram que
o Comandante de San Francisco Gotera, Coronel
Francisco Acevedo, foi demitido do cargo, por ordem
do Alto Comando. Desde o início da guerra civil em El
Salvador não se tinha notícias de uma troca de comando. O novo Comandante da Capital de Morazan é o
Coronel Jorge Alberto Cruz.
Segundo a Rádio Venceremos, o Exército sofreu
pelo menos 60 baixas (mortos e feridos) nos combates
pela posse de Yoloaiquin, Osicala e Delícias de Concepción, nas proximidades de San Francisco Gotera.
diversos blindados nesses choques.
Também perdeu
"saíram em debandada" para a Capital
Os soldados
provincial, disse a Rádio rebelde.
Em outras duas províncias, os guerrilheiros realizaram emboscada a uma patrulha militar (na Provin-

cia de San Martin, apenas 20 quilômetros de San
Salvador), ferindo dois soldados; e destruíram com
dinamite postes do sistema dé distribuição de energia
(na Província de Soyapango, só a sete quilômetros da
Capital salvadorenha).

Ordem americana
Sobre o anúncio de que as eleições previstas para
1984 serão realizadas este ano, feito pelo Presidente
salvadorenho, Álvaro Magana, diante do Papa João
Paulo II, o membro da Comissão Política e Diplomática da Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional,
Ruben Zamora, disse que se trata apenas de um
recurso político para melhorar a imagem do Governo.
Magana só cumpre ordens dos Estados Unidos
— disse Zamora.
Quanto à negativa de Zamora de que os guerrilheiros venham recebendo armas de Cuba e da Nicarágua,
feita na semana passada, o porta-voz do Departamento
de Estado americano, John Hughes, reiterou a acusação anterior. Ao comentar a proposta de diálogo para
acabar com a guerra em El Salvador, que o Papa Joào
Paulo II fez domingo em San Salvador, Hughes quallficou-a de "muito construtiva".
Os Estados Unidos apoiam a reconciliação (do
povo salvadorenho) através de eleições democráticas,
e não vemos conflito entre nossa posição e as declarações do Papa — afirmou, embora Washington tenha
descartado sempre qualquer diálogo com a guerrilha,
sustentando que os esquerdistas devem simplesmente
depor as armas.

Mais 15 podem ser executados

Londres e Guatemala — A Anistia Internacional
informou ontem que tudo indica que mais 15 pessoas
presas pelos tribunais militares da Guatemala vão ser
executadas nos próximos dias. A noticia não teve
confirmação oficial mas os informes chegados a Londres a respeito são suficientes para causar alarma,
disse o porta-voz da Anistia, conforme a agência inglesa Reuters.
Na semana passada, seis supostos guerrilheiros
esquerdistas foram executados na Guatemala, a despeito dos apelos do Vaticano por suas vidas. Ontem, o
Papa João Paulo II visitou a Guatemala. O porta-voz
da Anistia disse que grupos da organização pelos
direitos humanos em Londres tèm sido solicitados a
condenar as execuções da semana passada e apelar
para que nào haja outras.

Bíblia justifica
Na Guatemala, o dirigente da seita protestante

Verbo, James Degoyler, justificou na televisão os fuzilamentos que estão ocorrendo no pais citando a Bíblia.
Aquele que mata tem que pagar com sua própria vida — disse Degoyler, acrescentando trechos
para afirmar que o Governo leva a espada para castigar os que Infringem a ordem. Degoyler dirige a seita a
que pertence o Presidente guatemalteco General
Efraim Rios Montt.
Indagado sobre o pedido de clemência feito pela
Igreja.Católica e pessoalmente pelo Papa, comentou:
É uma posição interessante, pois eles (os eclesiásticos) se fizeram famosos por matar gente durante
a Inquisição.
Degoyler também disse que as Igrejas protestantes
e particularmente a seita Verbo (palavra), que é originária da Califórnia, nos Estados Unidos, tèm divergèncias com a religião católica.
Mas podemos ter relações de amizade — acrescentou.

Seqüestrado na Colômbia gerente
de empresa petrolífera dos EUA
Bogotá — O gerente de produção da empresa
Texas Petroleum Company, o americano Kenneth
Bishop, foi seqüestrado por quatro homens armados
de metralhadoras que assassinaram os guarda-costas
Carlos Gallego e Luis Cubides. O Ministro da Justiça,
Bernardo Mahecha, anunciou que o Governo vai pedir
poderes extraordinários para punir os responsáveis
pela onda de seqüestras que já atingiu 63 pessoas este
ano.
Nenhuma organização guerrilheira assumiu o crime e a policia suspeita de criminosos comuns pelo
modo como agiram mas nào descarta a possibilidade
de que tenha sido a guerrilha. A polícia bloqueou todas
as saídas da Capital e iniciou intensas buscas nos
bairros para tentar achar o executivo.

Sem açáo
Bishop saiu de sua casa num bairro Norte de Bogotá
por volta das 7h, seguia seu carro um outro automóvel
com os dois guarda-costas que eram reservistas do
Exército. Algumas ruas adiante, um Mercedes-Benz
interceptou o carro dele. o motorista tentou escapar

mas bateu num outro veículo, enquanto os quatro
homens aproveitavam a confusão para metralhar os
dois homens encarregados de proteger o empresário
que não chegaram a entrar em açáo.
Em seguida tiraram Bishop do carro aos safanões e
o colocaram no Mercedes sumindo rapidamente. A
Texas Petroleum negou-se a fazer qualquer comentario sobre o seqüestro e não quis dar nenhuma informação sobre Bishop, que vive há 25 anos no pais. A policia
disse que uma mulher assistiu tudo de perto, sua
identidade está em sigilo para protegê-la.

O segundo
Bishop é o segundo executivo da Texas seqüestrado na Colômbia. Em 1978 um comando da organização
guerrilheira Movimento 19 de Fevereiro (M-19) sequestrou o Vice-Presidente, Nicolas Escobar, assassinado
pelos seqüestradores quando a policia arrombou o
esconderijo para o qual ele tinha sido levado para
tentar salvá-lo. Outros dois americanos foram sequestrados. Richard Starr. solto após pagamento de resgate e o lingüista Chester Bitterman, assassinado.

Kirkpatrick pede
Plano Marshall
para A. Central
Bernard W'einràíub
The New York Times

Washington — A Embaixadora
dos Estados Unidos nas Nações
Unidas, Jeane Kirkpatrick. afirmou
que o Governo americano deveria
iniciar um alentado programa de
ajuda econômica à América Centrai semelhante ao Plano Marshall
para a Europa, depois da Segunda
Guerra Mundial.
Ao mesmo tempo, Kirkpatrick,
que está desempenhando um importante papel na elaboração da
política do Governo Reagan para a
América Central, informou que os
dirigentes dessa região Já lhe mani"os
festaram a preocupação com
intensos esforços soviéticos para
aumentar a influência" de Moscou
na área. Acrescentou que os diriestão também receosos com
gentes
"a subversão, o terrorismo e o estado de guerra" do Governo da NlCàrágua.
v"'^

Advertência
— Eles temem os objetivos da
Nicarágua e a subversão sistemática por intermédio do terrorismo e
da subversão da guerrilha — disse a
Embaixadora. — Eles acreditam
que existe um plano, e El Salvador
está hoje no foco de tudo.
A advertência fez parte do relatório de Kirkpatrick ao Presidente
Reagan, depois da viagem (3 a 12 de
fevereiro) da Embaixadora à América Central e que levou o Governo
a tentar conseguir uma ajuda militar adicional de 60 milhões de dólàres para El Salvador, além de buscar uma reformulação da política
dos Estados Unidos para aquela
região. Kirkpatrick reuniu-se com
os dirigentes do Panamá. Costa Rica, Honduras, El Salvador e VeneKirkpatrick sustenta que é um
erro se estabelecer uma analogia
entre o Vietnam e a atual situação
"talde El Salvador. Pondera que
analogia"
Importante
mais
a
vez
para a América Central e o Caribe
seja o Plano Marshall:
— Isso porque o Plano Marshall
foi uma resposta a um problema
regional que. ao mesmo tempo; tinha implicações econômicas, sociais e militares. Foi um uso altamente bem-sucedido do poderio
americano.
O Governo Reagan, acrescentou
"analisar
a Embaixadora, deveria
seriamente a concessão de ajuda
para o desenvolvimento" na escala
do Plano Marshall, a fim de reduzir
a "subversão" apoiada pela Uniáo
Soviética na América Central. Ela
revelou que transmitiu ao FíèSidente Reagan o temor manifestado
por funcionários governamentais,
lideres trabalhistas, jornalistas e
educadores da América Central
com a "subversão" soviética, cubana e nicaragüense e com as influèncias culturais.
No Panamá e na Costa Rica,
revelou a Embaixadora, Cuba eyários países do bloco socialista oferecem centenas de bolsas-de-estudo.
Ainda na Costa Rica, prosseguiu
"satuKirkpatrick, os rádios estão
lançada
rados" com a propaganda
da Nicarágua e pela Rádio Vencetemos, da guerrilha salvadorenha.
Além disso, os dirigentes da América Central expressaram também à
Embaixadora americana sua preo*
cupaçào com o equilíbrio militar na
região.
— Eles falaram comigo sobre a
importação sistemática pela Nicarágua de armamentos pesados, unicos na região. É difícil para nós
pensar seriamente a respeito de
uma ameaça militar nicaragüense,
mas a verdade é que o poder militar
da Nicarágua ultrapassa qualquer
outro establishment militar na regiào.
Mas os problemas da América
Central, afirmou Kirkpatrick, não
são apenas militares: também-se
manifestam nas esferas econômicas, educacionais e culturais.-Os
Estados Unidos, ela se queixou, não
vèm oferecendo nada semelhante
às bolsas-de-estudo e outros programas educacionais dados pela
União Soviética. Os Estados Unidos, de acordo com a Embaixadora,
deveriam fornecer uma generosa
ajuda alimentar e para o desenvolvimento à América Central e ao
Caril)p

— Os Estados Unidos procuraram usar o poderio americano, para
influenciar os acontecimentos, muitas vezes depois da Segunda Guerra Mundial. Uma dessas vezes foi no
Vietnam. Obviamente, o fizemos
mal no Vietnam, com um elevadissimo custo social e de vidas hurrianas. Por outro lado, usamos o poderio americano com grande dose de
sucesso em outras ocasiões. E talvez a mais importante analogia seja
agora o Plano Marshall — concluiu
Kirkpatrick.

Arens desativa Y
colônia judaica
na Cisjordãnia
Tel Aviv — O Ministro da Defesa de Israel, Moshe Arens, ordenou
ontem a desativação de uma colonia judaica não autorizada, na CisJordânia, num golpe, segundo a
agência americana UPI. contra o
gnipo militante Kach, do rabina
extremista Meir Kahane. A colônia
dc El Nakam fica três quilômetros
ao Sul de Kirvat Arba, subúrbio
israelense da cidade árabe de Hebron.
A ordem de desmantelamento
da colônia seguiu-se à detenção tia
quatro integrantes do Kach, sob a
acusação de incendiarem residèncias de palestinos em Hebron e veículos árabes em estradas da Cisjordánia.
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JORNAL DO BRASIL

apa condena injustiças e violências na Guatemala
Cidade da Guatemola/UPI

Rosental Calmon Alves
Cidade da Guatemala — Ao visitar este país, abalado nos últimos
anos por uma onda de violência
política que sacrificou a muitos católicos, o Papa João Paulo II condenou energicamente as injustiças, as
torturas, o seqüestro e os assassínios. Foi mais enfático ainda, ao se
encontrar com as comunidades indígenas que já sofreram freqüentes
massacres. Lembrando os primeiros apelos dos missionários do século XVI, pediu um tratamento hunão sejam
mano e até mesmo que"pois
Cristo
assassinados os índios,
faz com que todos aceitemos que
sois raça bendita por Deus".
O Papa recebeu uma verdadeira
consagração por parte de mais de
meio milhão de indígenas, reunidos
na cidade de Quetzaltenango, onde
fez o seu sermão pedindo pelos na tivos destas terras. Antes, porém, o
Bispo daquela diocese, Dom Oscar
Garcia Urizar, aproveitou sua mensagem de saudação ao Papa, para
denunciar a perseguição que tem
sofrido os indígenas católicos da
Quatemala.

*BB

Lares destruídos

— Milhares de fiéis sofreram asSiàssinatos massivos, milhares viram destruídos seus lares, milhares
Jpram submetidos a uma agressão
sistemática a sua fé católica — deigjarou o Bispo que, diante do Papa,
"o catolicismo deve
afirmou que
defender a causa dos pobres e não
fícar num espirituallsmo desumanizante e descarnado, que não busca
o contato com a dolorosa realidade
do nosso tempo". Com essa última
parte, aparentemente, referia-se às
seitas evangélicas que se alastram
aqui pregando um espiritualismo
desvinculado da realidade social.
O General Frain Rios Montt,
constantemente acusado no exterior de responsabilidades em matanças de populações indígenas duesquerrante o combate à guerrilha
"a visita do
dista, declarou que
Papa João Paulo II à Guatemala
não poderia se realizar em melhor
época, já que o Governo está empenhado agora na construção de uma
nova Guatemala, que já começa a
surgir". De família muito católica, o
Presidente Rios Montt se converteu a uma das novas seitas evangélicas que crescem na Guatemala e
recebeu o Papa citando textos bíblicos em seu discurso.

enquanto passaram a se construir
rapidamente igrejas protestantes,
sobretudo de seitas criadas recentemente nos Estados Unidos", contou um sacerdote guatemalteco.
Uma das razoes às quais se atribuem a firme decisão do Papa de
enfrentar todos os problemas — e
perigos — para realizar sua peregrinação pela América Central é justamente um esforço para deter o
avanço dessas seitas religiosas que
estão atraindo milhares de católicos em todos esses países. Por isso,
o sermão da missa campal celebrada ontem por João Paulo II na
Guatemala foi dedicado à exaltação, sobretudo, da própria Igreja
Católica.
Nossa fé tem que se estender à
Igreja, una, santa, católica e apóstólica, segundo confessamos no
Credo; Igreja que Cristo ediflca sobre a pedra de Pedro, de quem sou
humilde sucessor e o será o Papa
até a consumação dos séculos —
disse o Papa na sua homília, frisando que esta Igreja "recebeu oboder
de perdoar os pecados" e que a ela
"deveis amar sempre".
O Pontífice lembrou ao"tem
povo
leguatemalteco que a Igreja
vantado e continua levantando a
sua voz para condenar as injustiças, para denunciar os atropelos,
sobretudo aos que são pobres e
humildes, náo em nome de ideologias, sejam do signo que forem, mas
sim em nome de Jesus Cristo, de
seu Evangelho".
Citando o Gênesis, que diz ter
sido o homem feito à imagem e
semelhança de Deus, João Paulo II
fez uma de suas mais duras, embora
indireta, condenação ao regime
deste país, acusado de manter as
múltiplas violações dos direitos humanos, já tradicionais aqui:
Quando se atropela o homem,
quando se violam seus direitos,
quando se cometem contra ele fiagrantes injustiças, quando se lhe
submete a torturas, se lhe violenta
com o seqüestro, ou se viola o seu
direito à vida, se comete um crime e
uma gravíssima ofensa a Deus —
advertiu o Papa.
Aos "homens de todas as posições e ideologias", João Paulo II fez
um apelo para pôr fim às matanças,
suplicando que, "por cima de toda
diferença social, política, ideológica, racial e religiosa, esteja sempre
assegurada em primeiro lugar a vida de vosso irmão, de todo
homem".

Clima de festa
Possivelmente a cidade da Guatemala foi a que ofereceu maior
festa popular para receber o Papa
nesta sua peregrinação pela Américâ Central. Durante toda a madrugada, milhares de pessoas de todas
as idades trabalharam com dedicação para montar uns 18 quilômetros de tapetes coloridos que cobriam praticamente todas as ruas
-por onde passaria o Papa em sua
camionete blindada. Eram tapetes
a base de serragem tingida com
anilina, flores e outros ornamentos.
Centenas de milhares de pessoas
saudaram o Papa em sua passagem
por essas ruas e avenidas atapetadas, num clima de festa jamais visto aqui antes. No colorido e nos
•desenhos, estavam as marcas da
cultura indígena nesses tapetes —
¦obras de arte preparadas durante
horas e destruídas com a simples
passagem da comotiva papal.
O único detalhe que roubava um
pouco esse aspecto festivo da cidade era a maciça presença de milhares de soldados em trajes de combate e até mesmo blindados, sobretudo nas cercanias do Campo de Martê, onde se celebrou a missa papal.
Esse esquema de segurança, montado por policiais e pelos temíveis
kaibiles, tropas especiais de luta
antiguerrilha, prejudicou o acesso
dos católicos ao local da missa.
enquanto milha"res Mesmo assim,
de pessoas ficavam do lado de
fora acompanhando pelo rádio a
missa e esperando ver o papa em
.sua passagem, podia-se calcular
numas 200 mil pessoas, o total de
guatemaltecos que acompanharam
a cerimonia. Uma multidão por si
mesma maior que a histórica con. centraçáo popular reunida no está,dio nacional no ano passado pelas
Iseitas protestantes que se ufanaram de terem realizado a maior
feuniào de evangélicos na AméricaLatina.
Avanço protestante
Na verdade, as seitas evangélicas tém tido um avanço extraordinário na América Central e, em
particular, aqui na Guatemala, on• de seus missionários começaram a
chegar, com muito dinheiro, dos
Estados Unidos, após o tragiio terremoto de fevereiro de 1976. "Naquela época, as igrejas católicas
'caíram literalmente, desabaram,

Evangelho e subversão
Um dos principais problemas
que enfrenta a Igreja Católica na
Guatemala é o caso de catequistas
Delegados da Palavra, padres ou
religiosos que têm sido assassinados por acusação de envolvimento
com a guerrilha esquerdista. Como
esses casos denunciados constantemente pela Igreja guatemalteca
tèm acontecido sobretudo em regiões do interior, onde a maioria da
população é indígena, o Papa abordou esse tema durante a mensagem
que leu para os indígenas na cidade
histórica de Quetzaltenango, a 200
quilômetros da Capital.
— Rogo encarecidamente que
nào se vos dificulte a livre prática
de vossa fé cristã, que ninguém
pretenda confundir nunca mais
evangelizaçào com subversão e que
os .ninistros do culto possam exercer sua missão com segurança e
sem entraves — disse o Papa, que
em seguida condenou também a
adesão dos indígenas à guerrilha:
"E vós não vos deixais utilizar por
ideologias que vos incitam à violència e à morte".
Em pleno 1983, o Chefe da Igreja
Católica teve que repetir apelo semelhante aos que faziam alguns
dos missionários que acompanharam os colonizadores espanhóis ou
portugueses e se horrorizaram com
a falta de respeito à vida dos nativos das Américas. Aqui na Guatemala. o Papa encontrou motivos
pedindo
para renovar esse apelo
claramente respeito "ao sagrado
caráter de vossa vida". Também
ressaltou:
Peço em nome de Deus que
vosso trabalho seja remunerado
justamente, e se abra assim o caminho no sentido de vossa digniíicação.
Aclamado pelos indígenas. João
Paulo II lhes disse:
A Igreja conhece, queridos filhos. a marginalizaçào que sofreis.
as injustiças que suportais, as sérias dificuldades que tendes para
defender vossas terras e vossos direitos, a freqüente falta de respeito
a vossos costumes e tradições.
"deste
Em seguida, afirmou que.
lugar e em forma solene, peço aos
governantes em nome da Igreja
uma legislação que os ampare eficazmente dos abusos e vos proporcione o ambiente e os meios adequados para vusso normal desenvolvimento".

Mexicano aponta erro papal

"Nào consiCidade do México —
t.go compreender o que se passou
ele cometeu um erro
com o Papa", "ao
deixar de condena Nicarágua
nar os Estados Unidos pelas agres-soes que praticam contra o Gover.no sandinista conforme lhe pediu o
povo" daquele pais — afirmou domingo em homilia na missa o Bispo
de Cuernavaca, Dom Sérgio Mendez Arceo.
•« A posição tomada pelo Bispo de
Cuernavaca, importante centro
- cultural-mexicano, teve ampla rena imprensa da Capital.
' percussão
diz a agência alemã DPA.
Mendez Arceo fez dramática advertència com base em exemplo
mexicano:
— Por isto se corre o perigo de
repetir o erro histórico dos Papas
Pio VII e Pio VIII. Sua falta de
Leia editorial

apoio ao povo mexicano na luta
pela independência provocou a separaçào entre o povo mexicano e
sua Igreja.
O prelado ressaltou a importáncia da visita de Joào Paulo II a
Nicarágua, onde a homilia da missa
rezada pelo Pontífice foi freqüentemente interrompida pelo clamor do
povo.
— Que Deus proteja o Papa e a
Igreja se só se deixarem levar pelas
opiniões da alta hierarquia eclesiástica na Nicarágua. Devem ser
ouvidos todos, mesmo que não sejam cristãos — disse.
Mendez Arceo divergiu dos Bise Panamá que
pos da Costa Rica "profanação"
a
de
qualificaram "falta
de respeito" as
missa e de
interrupções partidas do povo.

"Encontro com
a Verdade"
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Visita não pára combate
no interior salvadorenho
San Salvador — A Rádio Venceremos, porta-voz
da Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional,
anunciou que a Força Aérea de El Salvador continuou
a bombardear posições da guerrilha ao Norte da Provincia de Morazan, durante a visita do Papa João
Paulo II ao país. Um porta-voz governamental confirmou a versão à agência AP.
Outras fontes militares disseram à UPI que cerca
de 2 mil soldados foram atacados de surpresa pelos
guerrilheiros na noite de domingo, na região de San
Francisco Gotera, Capital de Morazan. A informação
desmentiu boletins militares anteriores de que os
guerrilheiros haviam sido expulsos da área, retirandose para o Norte daquela Província.
Troca de comando
As mesmas fontes militares da UPI revelaram que
o Comandante de San Francisco Gotera, Coronel
Francisco Acevedo, foi demitido do cargo, por ordem
do Alto Comando. Desde o inicio da guerra civil em El
Salvador não se tinha noticias de uma troca de comando. O novo Comandante da Capital de Morazan e o
Coronel Jorge Alberto Cruz.
Segundo a Rádio Venceremos, o Exército sofreu
pelo menos 60 baixas (mortos e feridos) nos combates
pela posse de Yoloaiquin, Osicala e Delicias de Concepción, nas proximidades de San Francisco Gotera.
Também perdeu diversos blindados nesses choques.
Os soldados "saíram em debandada" para a Capital
provincial, disse a Rádio rebelde.
Em outras duas províncias, os guerrilheiros realizaram emboscada a uma patrulha militar ma Provincia de San Martin, apenas 20 quilômetros de San
Salvadon. ferindo dois soldados; e destruíram com
dinamite postes do sistema de distribuição de energia

(na Província de Soyapango, só a sete quilômetros da
Capital salvadorenha).
Sobre o anúncio de que as eleições previstas para
1984 serão realizadas este ano, feito pelo Presidente
salvadorenho, Álvaro Magaha, diante do Papa João
Paulo II, o membro da Comissão Política e Diplomática da Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional,
Ruben Zamora, disse que se trata apenas de um
recurso político para melhorar a imagem do Governo.
Magana só cumpre ordens dos Estados Unidos
— disse Zamora.
Quanto à negativa de Zamora de que os guerrilheiros venham recebendo armas de Cuba e da Nicarágua,
feita na semana passada, o porta-voz do Departamento
de Estado americano, John Hughes, reiterou a acusação anterior. Ao comentar a proposta de diálogo para
acabar com a guerra em El Salvador, que o Papa Joào
Paulo II fez domingo em San Salvador, Hughes qualificou-a de "muito construtiva".
Os Estados Unidos apoiam a reconciliação ido
povo salvadorenho) através de eleições democráticas,
e nâo vemos conflito entre nossa posiçáo e as declarações do Papa — afirmou, embora Washington tenha
descartado sempre qualquer diálogo com a guerrilha,
sustentando que os esquerdistas devem simplesmente
depor as armas.
Gallup
Uma pesquisa do Gallup, divulgada ontem em
Washington, afirma que 180r dos norte-americanos são
favoráveis a uma intervenção militar de seu pais em El
Salvador e 20% sào contra, no caso de uma eventual
vitória da guerrilha esquerdista. Para 217c, o acesso ao
Poder da esquerda, mesmo pela via eleitoral, constituiria em El Salvador uma ameaça para os Estados
Unidos.

Mais 15 podem ser executados
Londres e Guatemala — A Anistia Internacional
informou ontem que tudo indica que mais 15 pessoas
presas pelos tribunais militares da Guatemala vão ser
executadas nos próximos dias. A noticia não teve
confirmação oficial mas os Informes chegados a Londres a respeito sâo suficientes para causar alarma,
disse o porta-voz da Anistia, conforme a agência inglesa Reuters.
Na semana passada, seis supostos guerrilheiros
esquerdistas foram executados na Guatemala, a despeito dos apelos do Vaticano por suas vidas. Ontem, o
Papa Joào Paulo II visitou a Guatemala. O porta-voz
da Anistia disse que grupos da organização pelos
direitos humanos em Londres tém sido solicitados a
condenar as execuções da semana passada e apelar
para que não haja outras.
Na Guatemala, o dirigente da seita protestante
Verbo, James Degoyler, justificou na televisão os fúzi-

lamentos que estão ocorrendo no pais citando a Bíblia.
Aquele que mata tem que pagar com sua própria vida — disse Degoyler, acrescentando trechos
para afirmar que o Governo leva a espada para castigar os que infringem a ordem. Degoyler dirige a seita a
que pertence o Presidente guatemalteco General
Efraim Rios Montt.
Indagado sobre o pedido de clemência feito pela
Igreja Católica e pessoalmente pelo Papa, comentou:
É uma posição interessante, pois eles tos eclesiásticos) se fizeram famosos por matar gente durante
a Inquisição.
Degoyler também disse que as igrejas protestantes
e particularmente a seita Verbo (palavra), que é originária da Califórnia, nos Estados Unidos, tèm divergèncias com a religião católica.
Mas podemos ter relações de amizade — acrescentou.

Seqüestrado na Colômbia gerente
de empresa petrolífera dos EUA
Bogotá — O gerente de produção da empresa
Texas Petroleum Company, o americano Kenneth
Bishop. foi seqüestrado por quatro homens armados
de metralhadoras que assassinaram os guarda-costas
Carlos Gallego e Luis Cubides. O Ministro da Justiça.
Bernardo Mahecha, anunciou que o Governo vai pedir
poderes extraordinários para punir os responsáveis
pela onda de seqüestras que já atingiu 6'.i pessoas este
ano.
Nenhuma organização guerrilheira assumiu o crime e a policia suspeita de criminosos comuns pelo
modo como agiram mas nào descarta a possibilidade
de que tenha sido a guerrilha. A policia bloqueou todas
as saídas da Capital e iniciou intensas buscas nos
bairros para tentar achar o executivo.

Sem ação
saiu
de
sua casa num bairro Norte de
Bishop
Bogotá por volta das 7h, seguia seu carro um outro
automóvel com os dois guarda-costas que eram reservistas do Exercito. Algumas ruas adiante, um Mercê-

des-Benz interceptou o carro dele. o motorista tentou
escapar mas bateu num outro veiculo, enquanto os
quatro homens aproveitavam a confusão para metralhar os dois homens encarregados de proteger o empresario que não chegaram a entrar em ação.
Em seguida tiraram Bishop do carro aos safanòes e
o colocaram no Mercedes sumindo rapidamente. A
Texas Petroleum negou-se a fazer qualquer comentario sobre o seqüestro e nao quis dar nenhuma informação sobre Bishop. que vive há 25 anos no pais. A policia
disse que uma mulher assistiu tudo de perto, sua
identidade esta em sigilo para protegè-la.
Bishop é o segundo executivo da Texas seqüestrado na Colômbia. Em 1978 um comando da organização
guerrilheira Movimento 19 de Fevereiro (M-19) sequestrou o Vice-Presidente, Nicolas Escobar. assassinado
pelos seqüestradores quando a policia arrombou o
esconderijo para o qual ele tinha sido levado para
tentar salvá-lo. Outros dois americanos foram sequestrados. Richard Starr, solto após pagamento de resgate e o lingüista Chester Bitterman, assassinado.

Washington — A Embaixadora
dos Estados Unidos nas Nações
Unidas. Jeane Kirkpatrick. afirmou
que o Governo americano deveria
Iniciar um alentado programa flé
ajuda econômica à América Oentrai semelhante ao Plano Marshall
para a Europa, depois da Segunda
Guerra Mundial.
Ao mesmo tempo, Kirkpatrick,
que está desempenhando um importante papel na elaboração da
política do Governo Reagan para a
América Central, informou que os
dirigentes dessa região já lhe mahl"os
festaram a preocupação com
intensos esforços soviéticos para
aumentar a Influência" de Moscou
na área. Acrescentou que os dlriestão também receosos corri
gentes
"a subversão, o terrorismo e o estado de guerra" do Governo da Nicarágua.
Advertência
— Eles temem os objetivos da
Nicarágua e a subversão sistemática por intermédio do terrorismo e
da subversão da guerrilha — disse a
Embaixadora. — Eles acreditam
que existe um plano, e El Salvador
está hoje no foco de tudo.
A advertência fez parte do relatório de Kirkpatrick ao Presidente
Reagan. depois da viagem (3 a 12 de
fevereiro) da Embaixadora à América Central e que levou o Governo
a tentar conseguir uma ajuda militar adicional de 60 milhões de dotares para El Salvador, além de buscar uma reformulação da política
dos Estados Unidos para aquela
região. Kirkpatrick reuniu-se com
os dirigentes do Panamá. Costa Rica, Honduras, El Salvador e Veriézuela.
Kirkpatrick sustenta que è üm
erro se estabelecer uma analogia
entre o Vletnam e a atual situação
"talde El Salvador. Pondera que
vez a mais importante analogia"
para a América Central e o Caribe
seja o Plano Marshall:
— Isso porque o Plano Marshall
foi uma resposta a um problema
regional que, ao mesmo tempo^tinha implicações econômicas, sociais e militares. Foi um uso altamente bem-sucedido do poderio
americano.
O Governo Reagan, acrescentam
"analisar
a Embaixadora, deveria
seriamente a concessão de ajuda
para o desenvolvimento" na escala
do Plano Marshall, a fim de reduzir
a "subversão" apoiada pela União
Soviética na América Central. Ela
revelou que transmitiu ao Presidente Reagan o temor manifestado
por funcionários governamentais,
lideres trabalhistas, jornalistas e
educadores da América Central
com a "subversão" soviética, cubana e nicaragüense e com as influèncias culturais.
No Panamá e na Costa Rica.
revelou a Embaixadora. Cuba e vários países do bloco socialista oferecem centenas de bolsas-de-estudo.
Ainda na Costa Rica, prosseguiu
"satuKirkpatrick. os rádios estão
lançada
rados" com a propaganda
da Nicarágua e pela Rádio Venceremos. da guerrilha salvadorenha.
Além disso, os dirigentes da América Central expressaram também" à
Embaixadora americana sua preocupação com o equilíbrio militar na
região.
Eles falaram comigo sobre a
importação sistemática pela Nicarágua de armamentos pesados, ünicos na região. É difícil para nos
pensar seriamente a respeito" de
uma ameaça militar nicaragüense,
mas a verdade e que o poder militar
da Nicarágua ultrapassa qualquer
outro establishment militar nífVegiáo.
Mas os problemas da América
Central, afirmou Kirkpatrick, não
sâo apenas militares: também se
manifestam nas esferas econômicas. educacionais e culturais. Os
Estados Unidos, ela se queixou, náo
vêm oferecendo nada semelhante
às bolsas-de-estudo e outros programas educacionais dados pela
Uniáo Soviética. Os Estados Unidos, de acordo com a Embaixadora,
deveriam fornecer uma generosa
' ajuda alimentar e para o desenvolvimento à América Central e ao
Caribe.
Os Estados Unidos procuraram usar o poderio americano, para
influenciar os acontecimentos, rnuitas vezes depois da Segunda Guerra Mundial. Uma dessas vezes foi no
Vietnam. Obviamente, o fizemos
mal no Vietnam. com um elevadissimo custo social e de vidas hurnanas. Por outro lado, usamos o poderio americano com grande dose^de
sucesso em outras ocasiões. E talvez a mais importante analogia seja
agora o Plano Marshall — concluiu
Kirkpatrick.

Arens desativa $
colônia judaica
na Cisjordânia
Tel Aviv — O Ministro da Defesa de Israel, Moshe Arens, ordenou
ontem a desativação de uma colonia judaica não autorizada, na Cisjordánia, num golpe, segundo a
agência americana UPI. contra o
grupo militante Kach. do rabino
extremista Meir Kahane. A colônia
de El Nakam fica três quilômetros
ao Sul de Kirvat Arba, subiu1""
israelense da cidade árabe den^bron.
A ordem de desmantelamento
da colônia seguiu-se à detençáo.de
quatro integrantes do Kach. sob a
acusação de incendiarem resiçWncias de palestinos em Hebron e.veiculos árabes em estradas da Cisjordania.
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Presos denunciam invasão de hospital para t orturas

Luiz Morior

O advogado Paulo Roberto
David, da Comissão de Defesa
dos Direitos dos Presos, denunciou, ontem, que 13 detentos —
que tentaram fugir dia 16 de
fevereiro passado da Penitenciaria Lemos de Brito — foram
espancados no Hospital Centrai Penitenciário por guardas
do Desipe, na semana passada.
¦'Qs' presos estavam internados
no hospital por terem contraído
leptospirose e, segundo contaram ao advogado, ficaram
.doentes porque os guardas os
obrigaram a engolir dejetos do
esgoto por onde tentaram escapar do presídio.
''..','
Paulo David enviou notíciacrime ao Juiz da Vara de Execueões Criminais, Motta Macedo, contra os guardas Manoel
Marques de Oliveira, chefe de
Segurança da Lemos de Brito,
-Paulo Catarino, membro da
Coordenação de Segurança do
Desipe, e Fernando, da Seção
de Transporte e Escolta, que,
segundo os presos, comandaA Vara
' ram os espancamentos.
de Execuções pediu à Secreta"fia
de Segurança que indique
um delegado para apurar a de. núncia e à Procuradoria de Justiça para que um promotor
acompanhe a apuração dos
fatos.
Espancamentos
o" Na notícia-crime à Vara de
Execuções Criminais, o advo"bregado Paulo David fez um
ve histórico" dos espancamentos. No dia 16 de fevereiro, 28
presos da Penitenciária Lemos
.de Brito tentaram fugir mas só
oito conseguiram a liberdade.
Òs outros foram recapturados e
"barbaramente espancados por
•cerca de 20 guardas penitenciarios sob o comando direto do
chefe de Segurança da Penitenciaria, Sr Manoel Marques de
Oliveira — o Manoel Caneta —
, e do chefe da Seção de Trans.porte ou Divisão de Escolta,
Fernando de tal", conforme
afirma o advogado.
•¦'•' Segundo relato que deten-

tos fizeram ao advogado, na
mesma noite eles foram obrigados pelos guardas a ingerir residuos fecais do esgoto onde ficaram durante algumas horas na
tentativa de fuga. Paulo David .
disse que, "com isso, a maior
parte deles contraiu leptospirose, infecção causada pela urina
de rato". Segundo o advogado,
esses detentos foram transferidos da Lemos de Brito para
outros presídios.
O preso Luís de Oliveira
Góes narrou ao advogado PauIo David que 13 dos internos
transferidos acabaram voltando a se encontrar no Hospital
Central Penitenciário, pois tinham contraído leptospirose.
Na notícia-crime, o advogado
afirma que por volta das 20h do
dia Io de março um grupo de 16
guardas penitenciários — liderados por Fernando e Paulo Catarino — invadiu o hospital e,
apesar dos protestos dos funcionários do hospital — espancou os presos.
Por intermédio de familiares
de presos, o advogado e membro da Comissão de Defesa dos
Direitos dos Presos entrou em
contato com o detento Luís de
Oliveira Góes e outros, soube
do ocorrido e decidiu entrar
com a notícia-crime. Nela, PauIo David explica que os presos
Luís de Oliveira Góes, Benitez
Ferreira Borges e, principalmente, Antônio Alves Santana
sofreram lesões graves, e pede
segurança e tratamento médico
para os detentos, além da instauração de inquérito.
O Juiz da Vara de Execuções Criminais já oficiou á Secretaria de Segurança para que
um delegado apure os fatos denunciados pelo advogado, mas
o diretor do DGPC, Inocêncio
Vasconcelos, ainda não recebeu
o ofício. Foi oficiado também
ao Procurador Geral da Justiça
para que um promotor acompanhe a apuração. Até ontem, o
diretor do Desipe, Antônio Vicente, náo tinha conhecimento
dos fatos denunciados pelo advogado Paulo David.

Desipe reage a críticas
ao futuro Governador como elementos de informação.
Disse Antônio Vicente que, ao
assumir o Desipe, encontrou o
sistema sem viaturas para o
transporte de presos e a Ilha
Grande depredada porque, na
época, se desenvolvia um processo de desativação do Instituto
Penal Cândido Mendes. "E eu lutei para que náo fosse desativado. Hoje os alojamentos coletivos, que geravam a promiscuídade, estão sendo transformados
em celas individuais; o Presidio
Milton Dias Moreira estava com
509"- de suas instalações depredadas por uma rebelião, mas um
dos pavilhões já foi recuperado e
abriga 180 presos", disse.
Acrescentou que no sistema
penal do Rio havia uma grande
incidência de mortes, que hoje,
segundo ele, decresceu em quase
*:.."¦¦"
80%. Os guardas — prosseguiu •
Reconhecimento
Antônio Vicente — estavam em
;",'/ O Procurador Antônio Vicente situação de penúria, mal remuneconcordou com a critica referente rados e sem uma política de car"valho
.aos presídios Plácido de Sá Car- reira e hoje eles tem o seu quadro
e Vicente Piragibe, em de agentes de segurança penitengangu, dizendo que ambos náo ciaria.
condições de habitabilioferecem
Ainda refutando as críticas do
dade. "Eu náo os construiria, pois relatório do Departamento Penio-Estado precisa de presídios pa- tenciário Federal, o diretor do
ra funcionar em regime fechado, Desipe informou que o sistema
e náo semi-abertos, como eles fo- conta com sete hospitais é todas
ram projetados. Desde que assupenitenciárias tèm ambulató•mi o Desipe tentei reativá-los as
e plantões médicos, mas ao
rios
'
mas náo consegui por circunstân- assumir o órgão nem medicamencias várias, entre elas a náo libe- to havia. Desabafou dizendo que
'ra'ção
pelo Governo federal de "o sistema penal do Rio náo é
CrS 1 bilhão 800 milhões solicita- abandonado nem desorganizado.
dos pelo Estado", frisou.
Competentes sâo os analistas,
—A critica sobre a Fundação mas os administradores de siste' Santa Cabrine também julgo pro- mas penitenciários sáo sempre
cedente, embora ela náo tenha incompetentes".
sido criada na atual administraAntônio Vicente náo concorçâo. Ela não funciona porque exi- dou com as críticas de que as
ge dos presos um trabalho produ- celas individuais estào abrigando
tivo, o que náo discuto, mas para- diversos presos, informando que
lelamente tinha de ser feito um nos presídios Lemos de Brito,
trabalho pedagógico. Nenhum Milton Dias Moreira, Talavera
sistema penal no mundo conse- Bruce e Vieira Ferreira Neto não
guiu a auto-suficiència através existe mais de um preso por cela;
daquele trabalho — observou o que o exame de cessação de peridiretor do Desipe.
culosidade náo é realizado em
um dia, e sim em quantos
Reconheceu, também, as criti- apenas
necessários, de acordo
forem
dias
Evacas referentes aos presídios
e psicólogos;
os
com
psiquiatras
risto de Morais e Ari Franco, exe que não procede a sugestão de
estabelecidois
os
plicando que
criação de equipes interdisciplimentos "depósitos
penais eram, anterior- nares.que já existem em todos os
de presos da
mente,
Secretaria de Segurança e foram estabelecimentos.
Defensor da tese de que as leis
convertidos em estabelecimentos
penais, não sendo, portanto, pró- deveriam permitir ao Poder Judiciário o reexame de sentenças —
prios para a sua finalidade".
ele é convicto de que um grande
número de internos estão aptos
>, Não concordou
ao convívio em sociedade e só
náo sáo libertados por força de lei
Vicente
Antônio
O Procurador
— e assim acabar com a superlorelatoestranhou a divulgação do
lembrou o
taçào nos
rio feito pelo Departamento Peni- sacrificio do presídios,
"vtenciário
ex-Secretario de JusFederal (órgão executi- tiça. Marcos Heuse, e do ex-Juiz
vo do Conselho Nacional de Poli- de Execuções Criminais. Francis1,'ttca Penitenciária), que tem cará- co Horta, "duramente criticados
ter sigiloso, mas se prontificou a pela criação da prisão-albergue".
dar respostas sobre o documento.
Antônio Vicente, que é o ProRessaltou que o conselheiro José
•Mauro Couto de Assis — inte- curador de Justiça e tem 46 anos
¦
do Governador de idade, disse que ao deixar o
' grante da equipe
Leonel Brizola — propôs, cargo de diretor-geral do Desipe
eleito
•"na reunião que apreciou o relato- voltara a Procuradoria Geral de
"rio.
e a lecionar em faculque este e mais as pondera- Justiça
ções do Desipe fossem enviados dades.

, _ .O diretor do Departamento do
Sistema Penitenciário do Estado
do Rio de Janeiro, Procurador de
Justiça Antônio Vicente da Costa
a liberaJúnior, condenou ontem
"sigiloso" do
ção do relatório
Conselho Nacional de Política
Penitenciária, concordou com aigumas críticas e discordou da
afirmação de que o sistema penal
do Rio é o pior do Brasil.
•'.¦jí- _o
problema penitenciário
do Brasil ê grave e deve ser tratado com seriedade e sem panfletarismo. A verdade é que só se
cuida das penitenciárias nas horas de fugas e motins. O problema náo é 4a pessoa, mas de uma
doutrina de caráter .penitencia.rio, que só teria condições de
- funcionar como entidade autárquica e com um código peniten-ciário — advertiu.

Ò choque dos dois ônibus na Avenida Brasil atirou passageiros ao chão e 27 deles sofreram ferimentos

Ônibus batem e pedestre morre no Caju
—Meu Deus, eu fiz tudo para
não atropelar o homem. Desviei o
ônibus e, por infelicidade, bati em
outro que entrava na pista seletiva.
Sempre que passava por aqui (Avenida Brasil, 600), tinha um pressentimento: um dia vai acontecer um
acidente feio. Onde se viu pista
seletiva para ônibus de máo-dupla
e com saída em curva? O depoimento é do motorista Zailde Costa
que ontem à tarde atropelou e matou Sílvio Gomes Roberto, de 56
anos, e causou um acidente com
outro ônibus, na pista lateral de
descida da Avenida Brasil, que deixou um saldo de 27 feridos.
O acidente, no Caju, causou revolta nos portuários que, como
Zailde, reclamaram do perigo que
representa atravessar a pista: quatro deles foram atropelados e dois
morreram desde que, no inicio do
ano, ela se tomou seletiva de mãodupla, para ônibus, com saída da

Avenida Mariath para a Avenida
Brasil.
"Vai bater"
Eram 17h30min quando o ônibus 394 (XN 9014) Santa CruzLargo de São Fracisco, dirigido por
Zailde, passava na pista seletiva
(laterial de descida) da Avenida
Brasil, na altura do número 600.
Sílvio (o morto) tentou atravessar.
O motorista pressentiu o acidente e
desviou o ônibus para a contramão
da pista.
Naquele instante saia da Avenida Mariath o ônibus XN 9371 (Praça Mauâ — Santa Cruz) que se
preparava para entrar na mesma
pista seletiva da Avenida Brasil, já
que ela é mão-dupla naquele trecho. Seu motorista, Darli Alves Peia gritar para os
xoto, ainda chegou
"Vai bater".
Ele despassageiros:
maiou ao volante, enquanto o ônibus, com o impacto da batida, dava

marcha-ré e um passageiro "voava"
pela janela estilhaçada.
O. pânico foi geral. Pessoas feridas gritando atiradas ao chão,'enquanto alguns portuários tentavam
avisar que havia alguém imprensado entre os ônibus. Era Silvio. Seu
corpo só foi removido depois que o
caminhão-reboque do DNER separou os ônibus.
os
Indignados com o acidente,
"Será que
portuários reclamaram:
agora as autoridades vão ver a calamidade que fizeram? Será que não
podiam colocar, pelo menos, um
sinal na Avenida Mariath, impedindo que os ônibus saiam dali em
velocidade, já que é via preferenciai? E nós que somos obrigados a
atravessar - todos os dias, entre os
dois fogos? Não dava para construir
uma passarela?"
A pista seletiva
O prolongamento da faixa exclusiva para ônibus, nos dois senti-

0BALANÇO DO
GOVERNADOR.
No próximo dia 11 de março, o Jornal do Brasil
vai publicar a edição especial Balanço das
Administrações Estaduais, falando tudo sobre a
atuação dos governadores de todo o país.
O Balanço das Administrações Estaduais vai
registrar as realizações dos atuais governadores e
como eles vão entregar cada estado aos seus
sucessores.
Uma edição histórica com reportagens e
depoimentos sobre o desempenho de cada
governador, partido por partido, estado por estado.
Assuntos do maior interesse para os 843.000
leitores do Jornal do Brasil que, de acordo com os
XXIV Estudos Marplan, são pessoas de alto poder
aquisitivo e que, realmente, decidem neste país.
Se você deseja falar com autoridades e,
principalmente, com este público, não perca o
Balanço das Administrações Estaduais.
Uma edição especial
Balanço das
com a exatidão das
informações do Jornal do
Administrações
Brasil, um jornal de
credibilidade, imparciali- í;feSfe Estaduais'
de espaço: 4 de março de 1983
dade, força e prestígio, que Reservas
Entrega de material: 9 de março de 1983
você já conhece de outras Data de publicação: 11 de março de 1983
JORNAL DO BRASIL
eleições.

Tânia Rodrigues
dos da Avenida Brasil, entre o Caju
e a Rua Almirante Mariath, funciona deste o inicio do ano. A obra
integrou o projeto de criação de
faixas seletivas ao longo das Avenidas Rodrigues Alves e Venezuela,
que beneficiarão os ônibus da Rodoviária Novo Rio e dos terminais
Mariano Procópio, na Praça Mauá,
e Américo Fontenele, na Central.
A pista seletiva em seu prolongamento passa sob os acessos da
Ponte Rio—Niterói, num trecho de
l,2km. No sentido Avenida Brasil —
Centro, os ônibus intermunlcipais e
interestaduais pegam a pista e seguem pelo canto, no lado esquerdo.
No sentido Centro — Avenida Brasil os ônibus, ao saírem da Avenida
Rodrigues Alves, pegam a Avenida
Rio de Janeiro, entram na Avenida
Mariath e saem no trecho da Avenjda Brasil, em mão-dupla, até pegar
a agulha e sair na faixa seletiva,
antes do Cemitério do Caju, em
direção ao subúrbio. -.j

Carreta pára
a Av. Brasil
por 5 horas

Da Rodoviária Novo Rio
até o Caju, a Avenida Brasil
esteve ontem praticamente
parada durante cinco horas:
das llh30min, quando tombou a carga da carreta KE
3175, até as 16h30min, quando o tráfego começou a ficar
mais livre, com a retirada da
carreta. Mesmo assim, o trànsito continuou difícil por mais
algum tempo.
O acidente ocorreu ria
curva da Avenida Rodrigues
Alves, em frente à Rodoviária
Novo Rio, e não houve vítimas por sorte: se algum automóvel, ou moto, estivesse entrando na curva ao mesmo
tempo que a carreta, as conseqüências seriam mais graves do que um engarrafamento. Nem mesmo o motorista,
Joào Pedro de Araújo, saiu
ferido, já que apenas a parte
de carga da carreta (da Transportadora Caxias) virou, nada
acontecendo com a cabina do
motorista.
Confusão
l

Além da demora na retirada do veículo — atravessando
na Rodrigues Alves, com containers espalhados na pista —
o que mais contribuiu para o
engarrafamento foi o grande
número de ônibus e caminhões que transitam ali —
principal via de acesso ao
Rio. Eles se fechavam perigosamente tentando atravessar
os canteiros da Avenida para
fugir ao inevitável congestionamento.
Os ônibus que vinham pela
pista seletiva obrigatóriamente desembocavam na pista interrompida. Por isso, a
distância, procuravam escapar pela pista do meio, que
leva à Leopoldina. Os automóveis tentavam a fuga pela
calçada. A Rua Eduardo Luis
Lopes, que da mão no sentido
da Avenida Rio de Janeiro
para a Av. Brasil, transformou-se numa grande confusao com veículos entrando
pela contramão, para dar a
volta e conseguir saída por
São Cristóvão.
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Falecimentos
Rio de Janeiro
Maria de Lourdes PiGabriela Gonçalves dos
Santos, 13, de insuficiência nheiro Barreto, 54, de inrespiratória, no Hospital suficiência renal, no Hospido Carmo. Carioca, estu- tal da Penitência. Carioca,
dante, era filha de Alonso solteira, morava na Tijuca.
de
Macedo
Manoel
José Martins dos Santos e
Elizabeth Gonçalves dos Abreu, 58, de parada carSantos, morava no Bairro díaca, em casa no Lins de
Português,
Vasconcelos.
de Fátima.
Marcos Pereira Leite Fi- comerciante, casado com
lho, 28, de insuficiência co- Nereida Freitas de Abreu,
ronariana, na Casa de Saú- tinha três filhos: Ivonete,
de Santa Teresinha. Cario- Roberto e Ilza, sete netos.
Luiz Carlos Pereira de
ca, contador, solteiro, morava na Tijuca, era filho de Sousa, 63, de edema pulMarcos Pereira Leite e monar, em casa no Rio
Comprido. Carioca, indusAmélia Correia Leite.
Hiltoií Novaes da Fonse- triário aposentado, viúvo
ca, 36, de parada cardíaca, de Ana Maria Barros de
no Hospital da Santa Ca- Sousa, tinha dois filhos:
sa. Carioca, comerciário, Francisco e Alrnir, três
casado com Teresa Ribei- netos.
Renato Nogueira Filho,
ro da Fonseca, tinha uma
filha: Sônia Maria, morava 69, de acidente vascularcerebral, em casa no Leme.
no Catete.
Luíza Vieira de Oliveira, Carioca, funcionário públi39, de câncer, no Hospital co aposentado, casado
Sáo Sebastião. Carioca, com Vanda Ferreira Nocasada com Marcelo Pires gueira, tinha dois filhos:
de Oliveira, tinha uma fi- Leonardo e Lúcio, quatro
lha: Jandira, morava na netos.
Romilda Monteiro dos
Penha.
Bartolomeu Loureiro da Santos, 77, de câncer, na
Silva, 47, de infarto, no Clínica Santa Maria. CaProntocor. Carioca, advo- rioca, casada com Joagado, desquitado, tinha quim Lourenço dos Sandois filhos: Sérgio e Mar- tos, tinha três filhos: Anicia, morava no Jardim Bo- bal, Leda e Cláudio, netos,
morava em Botafogo.
tânico.
Heloisa Soares da Silva,
Gilberto Moraes de Albuquerque, 51, de derrame 82, de arteriosclerose, em
cerebral, no Hospital da casa em Madureira. CarioLagoa. Carioca, industrial, ca, viúva de Antônio Carcasado com Mariléa Fer- los Firmino da Silva, tinha
nandes de Albuquerque, três filhas: Idalina, Maria
tinha um Alho: Osvaldo, Teresa e Vilma, netos e bisnetos.
morava em Botafogo.

Estados
Tadeu Alves de Godói,
24, em Sáo Paulo. Filho de
José Alves de Godói e Luiza Cardoso Godói.
Maria Aparecida Justimiano, 35, em Sáo Paulo.
Casada com Leomar Nunes Ribeiro, tinha o filho
Marcelo.

Brasília — O teste 639
da Loteira Esportiva teve
828 acertadores. Cada um
deles receberá, liquido, CrS
946 mil 700. O prêmio, o
maior registrado até agora
na Loteria Esportiva, foi
de Cr$ 783 milhões 867 mil
600.

;S"

Lucy Leite Lima Pires,
72, em São Paulo. Casada
com Adelino Pires Júnior,
tinha filhos e netos.
Aurora Teixeira Lopes,
94, em São Paulo. Viúva de
Augusto Lopes, tinha filhos, genros, noras, netos,
bisnetos, cunhados e sobrinhos.

Exterior
Elder Barber, 50, em Madri. Nascida na Província
argentina de Córdoba,
conquistou êxitos com
suas interpretações na década de 50, entre as quais
se destacou Canário Triste, e em 1957 foi contratada pela Rádio Madri. Era
casada com o músico e
compositor L. Moreno
Buendia e tinha duas filhas.
Cathy Berberian, 58, de
ataque cardíaco, em Roma. Cantora lírica norteamericana, estava na Capitai italiana para participar de um programa especiai para a televisão. Interpretou obras de Darius Milhaud e Stravinsky. Estava
radicada em Milão, onde
fazia estudos no Conservatório Verdi. Casada com o
compositor italiano Lúciano Berio, tinha uma filha,
Cristina Luisa.
Igor Markevitch, 70, de
ataque cardíaco, em Antibes, na França. Compositor e diretor de orquestra
russo, nasceu em Kiev e
sua família se transferiu
para a Suíça quando ele
era muito pequeno. Posteriormente adquiriu a cidadania italiana. Estudou
música na Suíça e depois
em Paris, onde estudou
piano com Alfred Cortot e
composição com Nadia
Boulanger. Compôs sua
primeira sinfonia aos 11
anos de idade e aos 17 foi
protegido de Serge Diaghilev, o famoso diretor dos

Esportiva
teve 828
acertadores

bales russos. Escreveu um
concerto para piano, recebido com triunfo em Londres, assim como a canta ta
O Vôo do ícaro, com o poeta francês Jean Cocteau, e
o bale O Paraíso Perdido.
Quando só tinha 18 anos,
começou sua carreira de
diretor de orquestra. Trabalhou sucessivamente
nas orquestras sinfônicas
de Estocolmo, Montreal e
Havana nos anos 50. Em
1958, foi designado diretor
da célebre Orquestra Lamoureux de Paris, mas renunciou três anos mais
tarde por divergências
com os músicos. Posteriormente, foi diretor musical
e artístico da Orquestra da
Rádio e Televisão Espanhola e da Ópera de Monte-carlo. Ganhou renome
internacional como mãestro da arte de conduzir e
ensinou no Mozarteum de
Salzburgo, nos cursos
panamericanos do México
e de Moscou, onde o com
servatório criou uma cadeira de direção orquestral
com seu nome. Escreveu
também vários livros e no
ano passado publicou uma
enciclopédia anotada das
sinfonias de Beethoven.
Ultimamente trabalhava
no tratado de direção de
orquestra. Em 1936 casou
com Kyra, a filha de Bailarin Nijinsky. Em 1946 voltou a casar-se. então com
Topazia Caetani. Tinha
um filho, também diretor
de orquestra, e duas filhas.

PROF. CARLOS NAZARETH
BARBOSA LEITE
(DIÉ)
(MISSA DE 7o DIA)
Esposa, filhos, netos e irmãos convidam
parentes e amigos para que se juntem a
nós em oração pelo descanso de sua
t
alma. A Missa será celebrada na Igreja N.
Sa do Rosário no Leme às 19 horas, hoje terçafeira.

Detetive evita assalto
a depósito mas ladrões
o matam com três tiros

A relação dos acertadores, por estado, é esta: S.
Paulo, 226; S. Catarina,
120; Rio de Janeiro, 119;
Paraná, 85; Rio Grande do
Sul, 63; Minas Gerais, 57;
Bahia, 38; Brasília, 22; Pará, 20; Goiás, 14; Pernambuco, 13; Amazonas, 12;
Mato Grosso do Sul, 9; Mato Grosso; 6; Ceará, 5; Espírito Santo, 5; Alagoas, 4;
Maranhão, 3; Piauí, 3; Paraíba, 2; e Sergipe, 2.
O prazo para reclamação
é de 10 dias, a contar de
hoje, data da publicação
dos resultados oficiais, até
o dia 17 de março. Após
este período, o pagamento
será liberado.

Mulher acha
seu carro
com menor
Niterói — Apesar de o
carro estar com placa fria,
a professora Maria Neuza
Martins Ramos, 30 anos,
reconheceu o seu Volkswagen sedan AL-8103, roubado dia 1 de fevereiro em
frente à sua casa, na Rua
Rubem Brasil, 62, no Fonseca, como o que era dirigido pela menor D.R.S.O, de
16 anos.
A professora, que dirigia
o carro de uma filha, perseguiu a moça da esquina da
Avenida Feliciano Sodré
com Jansen de Melo até a
Rua Airosa Galvào, no
Fonseca, e prendeu a menor com a ajuda de uma
radiopatrulha do 12° BPM.
Sob o banco direito da
frente havia uma trouxinha de maconha.
. D.R.S.O. disse na 78".
DP no Fonseca, não saber
que o carro era roubado.
Contou que estava com o
Volks desde a noite de sábado e que ele lhe tinha
sido emprestado por um
colega que freqüenta o
Bob's da Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, chamado
Sérgio. Ela ficou detida na
Delegacia de Proteção ao
Menor, à disposição do
Juizado de Menores de Niterói.
Pela discrição do rapaz,
policiais da 78a DP acreditam tratar-se de Sérgio
Roberto Araújo da Silva,
25 anos, que no dia 12 de
fevereiro foi preso após
matar o PM Artur da
Cunha Filho, 42 anos.

Avisos
Religiosos
e Fúnebres
Preços para
Publicação:

Largura
1 col
col
col

2 col
2 col

Altura
4 cm
6 cm
4 cm

5 cm
6 cm

col 10 cm
col 5 cm
3 col 6 cm

col 7
col 5
4 col 7
4 col 10

cm
cm
cm
cm

CrS
H600.
21.900,
29.200,
36.500,
43.800,
73.000,
64.750,
65.700,
76.660,
73.000,
102.200,
146.000.

Tempo

IVPE — QV>hl7min (07 DMO) — AE

O detetive Aladir Coríntia de Almeida, 59 anos,
lotado na 6a DP, no Centro, foi morto ontem à tarde com
três tiros (dois no peito e um na mão esquerda) ao tentar
impedir um assalto no depósito da Divilan S/A, na Av.
das Missões, 88, Cordovil. Os criminosos foram três
homens, que fugiram no Passat placa de São José dos
Campos, Sáo Paulo, DF 39 99, sem nada levar.
Aladir, segundo a 22a DP, na Penha, trabalhava nos
dias de folga como segurança da Divilan. Os assaltantes
chegaram ao depósito depois de roubar o Passat de
Donato Silveira de Barros, na Rua Sete de Março, em
frente ao 384, em Bonsucesso, levando ainda o relógio de
pulso do motorista e dinheiro e jóias de seus amigos,
Alcides Cerqueira e Marco Antônio Alves.

O assalto
O policial estava nos fundos do depósito quando
pressentiu um movimento estranho nos escritórios da
empresa. Os assaltantes já tinham dominado dois empregados, Vera Cristina da Silva e Joáo Evangelista,
quando Aladir sacou de sua arma e fez disparos, mas os
ladrões foram mais rápidos e o abateram com três tiros.

AVISOS RELIGIOSOS
CELINA C. DE OLIVEIRA PENNA

t

(MISSA DE 7° DIA)
A família convida seus parentes e amigos para
a Missa que será realizada, dia 09 de março, às
18 horas, na Capela interna do Colégio Santo
Inácio.

RICARDO LACERDA
DE ALMEIDA BRENNAND
(1 ANO)
família convida parentes e amigos para
assistirem à missa de 1 ano que será celebrada
intenção da alma de RICARDO, quartatA por
feira, dia 09, às 10:00 hs na Igreja N. S. da
Candelária. Praça Pio X — Centro.

MISSA DE 30° DIA

JOÃO DE DEUS
MADUREIRA FILHO
Marcos e Miguel Miranda Madureira e família,
Newton Borelli e família, Dirce Rezende, Chafik Elias Saade e família, convidam parentes e
t
amigos para Missa de 30° Dia a realizar-se no
dia 09 de março, às 17:00 horas pela alma do
saudoso JOÃO DE DEUS MADUREIRA FILHO na
Igreja Nossa Senhora do Rozário à Rua General
Ribeiro da Costa, .Leme.

No Rio
Tempo nublado a ocasionalmente encoberto ainda sujeito a
chuvas esparsas. Períodos de melhoria. Temperatura estável. Ventos de Noroeste a Sul fracos a moderados com
rajadas ocasionais. Máxima: 314 em Bangu e mínima: 21.0
no Alto da Boa Vista.
Chuva»— Precipitação em milímetros nas últimas 24 horas:
4.0
acumulada este mès: 6o.3 normal mensal: 133.1
acumulada este ano: 144.7 normal anual: 1075.8
O Sol — Nascerá as Ü5h5Imiti e o ocaso será às I8hl5mtn.
O Mar — No Rio de Janeiro: Preamar; (X)h45miiVI.lm e
UMKmln/l. Im Balxamar: 05h2lmin.ll.dm e t7h39mln)0.4m
Preamar: 00hl9min70.9m,
Em Angra dos Reis:
Baixamar
07h57mm'0.7m e I 2h3Omin/0.7m.
05hHmhV0.5m, 10MHmln/0.6m c I7h22min 0.4m Em Cabo
Frio: Preamar: 05h4Smin/0.6m e 17h34mia0.3m Balxamar:
lih03mín/0.7m
O Salvamar Informa que o mar está calmo com águas a 25
graus correndo de Leste para Sul.

caan

Urna frente fria no Nordeste de Sáo Paulo, Sul
Minas e Rio de Janeiro. Irmlc a permanecer estacionaria.
frente lisa-se a uma onda acentumia no oceano, ao largo
costa de Santa Catarina. Ha uma nova frente fria
Argentina, na altura de Bahia lilanca.

de
A
da
na

¦-.1

A Lua

Minguante
até 13/03

Nova
14/03

Cheia
"""
28.1)3

Crescente
"~
21/0.1

Nos Estados
Amazonas: Ene. a nub. c'pncs. csp. Melhorias ao Norte.
Temp.: estável. Máx. 2'U. min. 24.8. Roraima: Nuh. a ptc.
nub. suj. a pnes. isol. Temp,: estável. Máx, 35,8. min 26.0:
Acre: Ene. a nub. c/pnes. esp. Temp.: estável. Máx. 32.0,
min. 24.b: Pará: Une. a nub. c/pnes. esp. Melhorias au
Norte do Estado. Temp.: estável. Max. 31.0, min. 22.0;
Kondonla: Ene. a nub. c/pnes. esp. Temp.: estável. Máx.
30.0, min. 23 5; Piauí: Nub. a pie. nuh. Chvs. no litoral.
Temp.. estável, Ceará: Nub. a ptc. nub. c/chv$, isol. Temp.:
estável. Máx. 2U.7. min. 23.fi; Rio (í. do Norte: Ene. a nub.
c/pnes. esp. no litoral do Estado. Demais reg. nub. a pte.
nub, Temp.: estável. Amapá: Ene. a nub. c/pnes. ocs.
Temp.: estável. Máx. 37.6. min. 27.8; Paraíba: Ene. a nub.
c/chvs. esp. no litoral do Estado. Nub. suj. a chvs. ocs. no
Oeste do Estado. Temp.: estável. Máx. 30.2, min. 2b.4;
Pernambuco: Nuh. a pie. nub. Ene. a nub. c/chvs. csp. no
litoral do Estado. Temp.: estável. Máx. 30.5. min. 24.9;
Alagoas: Nub a pie. nub. Chvs. e trv. no litoral do Estado.
Temp.: estável. Máx. 30. I*, Sergipe: Nub. a pte. nub. su|. a
chvs. isoladas. Temp.: estável. Máx. 28.8, min. 24.5;
Maranhão: Nub. a pte, nub. passundo a nub. c/chvs. esp.
litoral, demais reg. nub. a ptc, nuh. passando a Oeste ene.
c/chvs. ocs. no decorrer do período. Temp.: estável. Bahia:
Nub. a ptc. nuh. Chvs. isol. no litoral Norre do Estado.
Temp.: estável. Máx. 30,5, min. 24.6: Mato Grosso: Ene. a
nub. c/pnes. esp. Períodos de melhoria ao Sul do Estado,
Temp.: estável. Máx. .14.4. min. 24 8; MatoCi. do Sul: Nub.
¦a ene. c/chvs. esp. e irv. isol, Temp.: estável. Máx, 30.5,
min. 22.6: Goiás: Ene. a nuh. c/chvs. esp. Períodos de
melhoria ao Norte. Temp.: estável. Máx. 24.2. min. 22.2:
Distrito rederal/Brasilia: Ene. a nuh. c/chvs, esp. períodos
melhoria. Temp.: estável. Máx. 21.0, min. 17.4; Minas
Gerais: Nub. a ene. suj. a pnes. de chvs. esp. principalmente

ANÁLISE DA CARTA SINÓTICA DO INSTITUTO NACIONAL, DE METEOROLOGIA Frente Iria localUnda no
litoral entre os Estados de Sáo Paulo e Rio de Janeiro .¦
ondulando seu setor quente sobra o continente com atlvidade moderada.
Anticiclone subtropical com centro estimado em 101S
MB
Previsões elaboradas com o auxílio de fotos de >,.tclitc
recebidas pela estação receptora do Inernet,
nas reç compreendidas entre S/Zona da Mata. Campos das
Vertentes, Triângulo Mineiro e Metalúrgica, Temp.: esiável. Máx. 23.8, min. 19.6; Esp. Santo: Nub. Oeste ene.
Temp estável. Máx. 29.2, min. 25.1; Sáo Paulo: Nub. a
ene. c/chvs, esp. e trv isol. melhorando ao Sul üo Estado,
Temp : estável. Mãx. 24.2, min. 19.4; Paraná Ptc. nub. a
nub. c/chvs. isol. a tarde. Temp.! em elevação. Mãx. 22.o,
min. 15.7; Sta. Catarina: Nub. ptc. nub. no litoral Norte
claro a pte nub, nas demais reg, Temp.: estável Max. 2o 2.*'
min. 23.8; K. (i. do Sul: Claro a pte nublado Temp.:
estável. Máx. 28.0. min. 20.1).

No Mundo
Aberdeen: 12 pare. nublado; Amsterdã: 118 nublado; Anca.
ra: III nublado: Atenas: 15 elaro; Auckland: 17 claro,
Beirute: 13 claro; Berlim: W nublado; Bonn: 09 nublado;
Bruxelas: 03 nublado; Buenos Aires: 2.* nublado, Cairo: 14
nublado; Casablanca: 23 nublado; Copenhainie: Oo nublado;
linear 23 claro; Dubllm: 10 nublado; Estocolmo: 00 nublado; Genebra: 1*8 névoa; Helsinque: 02 abaixo claro; Jerusalém: (17 nublado; Lima: 25 nublado; Lisboa: 15 nublado;
Londres; II nublado; Madri: 14 elaro; ManilU- 2b pare.
nublado: Mlami: 25 elaro; Montreal: 03 abaixo chuva;
Moscou: 03 abaixo claro; Nalrobt: 2H claro; Nassau: 25 pare.
nublado; Nova |)êli: 2.s pare. nublado; Nova loruqe; tW
chuva; Oslo. 05 claro; Pequim: 00claro; 1'aris 08 nublado,
Pretória: 2s nublado; Rlail* 20 claro; Roma; 13 claro: Seul:
01 elaro. Sofia: 12 nublado; Sídtwy: 24 claro; Tóquio: 07
nublado; Varsovla: lOparc nublado; Washington; 13 nevoa

CARLOS MEDEIROS SILVA
(Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal)
Missa de 7.° Dia

MACHADO MEDEIROS, NOEMY BRAGA MEDEIROS, ALENCAR MEDEIROS SILVA, CARLOS
MACHADO MEDEIROS, MARCELO MACHADO
MEDEIROS, HORACIO MACHADO MEDEIROS,
tELY
HELOÍSA MARIA DE MELLO-LEITAO MEDEIROS,
MARIA LUIZA MEDEIROS, CARLOS MEDEIROS SILVA
NETO, BRUNO MEDEIROS SILVA e ANA CRISTINA MONTEIRO
MEDEIROS; esposa, irmãos, filhos, noras e netos, cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento de seu querido esposo,
irmão, pai, sogro e avô Ministro CARLOS MEDEIROS SILVA e
convidam para a Missa de 7.° Dia, que farão celebrar, amanhã,
quarta-feira, dia 9 de março, às 11.30 horas, na Igreja da Candelária.

Para outros foi mato», consuite nossas agências

.JORNAL DO BRASIL

HUGO DE LIMA E SILVA
(MISSA DE 7o DIA)
Silva de Lima e Silva, Elisabeth de Lima e Silva, Eduardo Silva de
Mello Carvalho, senhora e filhas, Heitor de Lima e Silva, filhos e netos
agradecem as manifestações de pesar e carinho recebidas por ocasião do seu
tElisabeth
falecimento e convidam os demais parentes e amigos para assistirem a Missa
de T Dia do seu inesquecível HUGO que será celebrada pelo repouso eterno de sua
alma, dia 9, Quarta-Feira, às 17 45 horas, na Igreja N S" do Rosário do Leme, à Rua
Gal. Ribeiro da Costa n° 164 — Leme

FERNANDO OLIVEIRA
GALVÃO
(FALECIMENTO)
Zilka, Célio, Angela e filhos, demais parentes e
amigos, comunicam com grande pesar o falecimento de
tlzolina.
seu querido esposo, pai, sogro e avô, ocorrido ontem
(7/03/83) e convidam para o seu sepultamento hoje, às 9:00
horas no Cemitério São Francisco de Paula (Catumbi), saindo o
féretro da Capela B da mesma necrópole.

'"

t

MINISTRO
CARLOS MEDEIROS SILVA
(Missa de 7.° Dia)
.

':

A-

Diretores e funcionários da Companhia
Brasileira de Pneumáticos Michelin, ainda consternados, agradecem as manifestações de pesar pelo passamento de seu exPresidente do Conselho de Administração, o eminente Ministro CARLOS MEDEIROS SILVA, e
convidam para a Missa de 7.° Dia, que será ceiebrada amanhã, quarta-feira, dia 09, às 11h30m,
na Igreja da Candelária.
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Falecimentos
Rio de Janeiro
dos
Maria de Lourdes PiGonçalves
Gabriela
Santos, 13, de insuficiência nheiro Barreto, 54, de inrespiratória, no Hospital suficiência renal, no Hospido Carmo. Carioca, estu- tal da Penitência. Carioca,
dante, era filha de Alonso solteira, morava na Tijuca.
de
Macedo
Manoel
José Martins dos Santos e
Elizabeth Gonçalves dos Abreu, 58, de parada carSantos, morava no Bairro díaca, èm casa no Lins de
Português,
Vasconcelos.
de Fátima.
Marcos Pereira Leite Fi- comerciante, casado com
lho, 28, de insuficiência co- Nereida Freitas de Abreu,
ronariana, na Casa de Saú- tinha três filhos: Ivonete,
de Santa Teresinha. Cario- Roberto e Ilza, sete netos.
Luiz Carlos Pereira de
ca, contador, solteiro, morava na Tijuca, era filho de Sousa, 63, de edema pulMarcos Pereira Leite e monar, em casa no Rio
Comprido. Carioca, indusAmélia Correia Leite.
Hilton Novaes da Fonse- triário aposentado, viúvo
ca, 36, de parada cardíaca, de Ana Maria Barros de
no Hospital da Santa Ca- Sousa, tinha dois filhos:
sa. Carioca, comerciário, Francisco e Almir, três
casado com Teresa Ribei- netos.
Renato Nogueira Filho,
ro da Fonseca, tinha uma
filha: Sônia Maria, morava 69, de acidente vascularcerebral, em casa no Leme.
no Catete.
Luiza Vieira de Oliveira, Carioca, funcionário públicasado
39, de câncer, no Hospital co aposentado,
Sào Sebastião. Carioca, com Vanda Ferreira Nocasada com Marcelo Pires gueira, tinha dois filhos:
de Oliveira, tinha uma fi- Leonardo e Lúcio, quatro
lha: Jandira, morava na netos.
Romilda Monteiro dos
Penha.
Bartolomeu Loureiro da Santos, 77, de câncer, na
Silva, 47, de infarto, no Clínica Santa Maria. CaProntocor. Carioca, advo- rioca, casada com Joagado, desquitado, tinha quim Lourenço dos Sandois filhos: Sérgio e Mar- tos, tinha três filhos: Anícia, morava no Jardim Bo- bal, Leda e Cláudio, netos,
morava em Botafogo.
tànico.
Heloisa Soares da Silva,
Gilberto Moraes de Albuquerque, 51, de derrame 82, de arteriosclerose, em
cerebral, no Hospital da casa em Madureira. CarioLagoa. Carioca, industrial, ca, viúva de Antônio Carcasado com Mariléa Fer- los Firmino da Silva, tinha
nandes de Albuquerque, três filhas: Idalina, Maria
tinha um filho: Osvaldo, Teresa e Vilma, netos e bisnetos.
morava em Botafogo.

Esportiva
teve 828
acertadores

Brasília — O teste 639
da Loteira Esportiva teve
828 acertadores. Cada um
deles receberá, líquido, CrS
946 mil 700. O prêmio, o
maior registrado até agora
na Loteria Esportiva, foi
de Cr$ 783 milhões 867 mil
600.
A relação dos acertadores, por estado, é esta: S.
Paulo, 226; S. Catarina,
120; Rio de Janeiro, 119;
Paraná, 85; Rio Grande do
Sul, 63; Minas Gerais, 57;
Bahia, 38; Brasília, 22; Pará, 20; Goiás, 14; Pernambuco, 13; Amazonas, 12;
Mato Grosso do Sul, 9; Mato Grosso; 6; Ceará, 5; Espírito Santo, 5; Alagoas, 4;
Maranhão, 3; Piauí, 3; Paraiba, 2; e Sergipe, 2.
O prazo para reclamação
é de 10 dias, a contar de
hoje, data da publicação
dos resultados oficiais, até
o dia 17 de março. Após
este período, o pagamento
será liberado.

Maria Aparecida Justimiano, 35, em Sào Paulo.
Casada com Leomar Nunes Ribeiro, tinha o filho
Marcelo.

Lucy Leite Lima Pires,
72, em São Paulo. Casada
com Adelino Pires Júnior,
tinha filhos e netos.
Aurora Teixeira Lopes,
94, em São Paulo. Viúva de
Augusto Lopes, tinha filhos, genros, noras, netos,
bisnetos, cunhados e sobrinhos.

Exterior
Elder Barber, 50, em Ma- bales russos. Escreveu um
dri. Nascida na Província concerto para piano, receargentina de Córdoba, bido com triunfo em Lonconquistou êxitos com dres, assim como a cantata
suas interpretações na dé- O Vôo do ícaro, com o poecada de 50, entre as quais ta francês Jean Cocteau, e
se destacou Canário Tris- o bale O Paraíso Perdido.
te, e em 1957 foi contrata- Quando só tinha 18 anos,
da pela Rádio Madri. Era começou sua carreira de
casada com o músico e diretor de orquestra. Tracompositor L. Moreno balhou sucessivamente
Buendia e tinha duas fi- nas orquestras sinfônicas
de Estocolmo, Montreal e
lhas.
Cathy Berberian, 58, de Havana nos anos 50. Em
ataque cardíaco, em Ro- 1958, foi designado diretor
ma. Cantora lírica norte- da célebre Orquestra Laamericana, estava na Ca- moureux de Paris, mas repitai italiana para partiei- nunciou três anos mais
par de um programa espe- tarde por divergências
ciai para a televisão. Inter- com os músicos. Posteriorpretou obras de Darius Mi- mente, foi diretor musical
lhaud e Stravinsky. Estava e artístico da Orquestra da
radicada em Milão, onde Rádio e Televisão Espafazia estudos no Conserva- nhola e da Ópera de Montório Verdi. Casada com o te-carlo. Ganhou renome
compositor italiano Lúcia- internacional como mãesno Berio, tinha uma filha, tro da arte de conduzir e
ensinou no Mozarteum de
Cristina Luisa.
Igor Markevitch, 70, de Salzburgo, nos cursos
ataque cardíaco, em Anti- panamericanos do México
bes, na França. Composi- e de Moscou, onde o contor e diretor de orquestra servatório criou uma carusso, nasceu em Kiev e deira de direçào orquestral
sua familia se transferiu com seu nome. Escreveu
para a Suíça quando ele também vários livros e no
era muito pequeno. Poste- ano passado publicou uma
riormente adquiriu a cida- enciclopédia anotada das
dania italiana. Estudou sinfonias de Beethoven.
música na Suíça e depois Ultimamente trabalhava
em Paris, onde estudou no tratado de direção de
piano com Alfred Cortot e orquestra. Em 1936 casou
composição com Nadia - com Kyra, a filha de BailaBoulanger. Compôs sua rin Nijinsky. Em 1946 volcom
primeira sinfonia aos 11 tou a casar-se, entàoTinha
anos de idade e aos 17 foi Topazia Caetani.
protegido de Serge Diaghi- um filho, também diretor
lev, o famoso diretor dos de orquestra, e duas filhas.

PROF. CARLOS NAZARETH
BARBOSA LEITE
(DIÉ)
(MISSA DE 7° DIA)
Esposa, filhos, netos e irmãos convidam
parentes e amigos para que se juntem a
nós em oração pelo descanso de sua
t
alma. A Missa será celebrada na Igreja N.
Sa do Rosário no Leme às 19 horas, hoje terçafeira.

Detetive evita assalto
a depósito mas ladrões
o matam com três tiros

Tempo

1

0*hl7rnln 107/03/831 — AK

O detetive Aladir Coríntia de Almeida, 59 anos,
lotado na 6" DP, no Centro, foi morto ontem à tarde com
três tiros (dois no peito e um na mão esquerda) ao tentar
impedir um assalto no depósito da Divilan S/A, na Av.
das Missões, 88, Cordovil. Os criminosos foram três
homens, que fugiram no Passat placa de São José dos
Campos, São Paulo, DF 39 99, sem nada levar.
Aladir, segundo a 22» DP, na Penha, trabalhava nos
dias de folga, como segurança da Divilan. Os assaltantes
chegaram ao depósito depois de roubar o Passat de
Donato Silveira de Barros, na Rua Sete de Março, em
frente ao 384, em Bonsucesso, levando ainda o relógio de
pulso do motorista e dinheiro e jóias de seus amigos,
Alcides Cerqueira e Marco Antônio Alves.

O assalto
O policial estava nos fundos do depósito quando
pressentiu um movimento estranho nos escritórios da
empresa. Os assaltantes jã tinham dominado dois empregados, Vera Cristina da Silva e João Evangelista,
quando Aladir sacou de sua arma e fez disparos, mas os
ladrões foram mais rápidos e o abateram com três tiros.

Mulher acha
seu carro
com menor

Estados
Tadeu Alves de Godói,
de
' 24, em São Paulo. FilhoLuiJosé Alves de Godói e
za Cardoso Godói.
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Niterói — Apesar de o
carro estar com placa fria,
a professora Maria Neuza
Martins Ramos, 30 anos,
reconheceu o seu Volkswagen sedan AL-8103, roubado dia 1 de fevereiro em
frente à sua casa, na Rua
Rubem Brasil, 62, no Fonseca, como o que era dirigido pela menor D.R.S.O, de
16 anos.
A professora, que dirigia
o carro de uma filha, perseguiu a moça da esquina da
Avenida Feliciano Sodré
com Jansen de Melo até a
Rua Airosa Galvão, no
Fonseca, e prendeu a menor com a ajuda de uma
radiopatrulha do 12° BPM.
Sob o banco direito da
frente havia uma trouxinha de maconha.
D.R.S.O. disse na 78a.
DP no Fonseca, não saber
que o carro era roubado.
Contou que estava com o
Volks desde a noite de sábado e que ele lhe tinha
sido emprestado por um
colega que freqüenta o
Bob's da Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, chamado
Sérgio. Ela ficou detida na
Delegacia de Proteção ao
Menor, à disposição do
Juizado de Menores de Niterói.
Pela discrição do rapaz,
policiais da 78a DP acreditam tratar-se de Sérgio
Roberto Araújo da Silva,
25 anos, que no dia 12 de
fevereiro foi preso após
matar o PM Artur da
Cunha Filho. 42 anos.

Inglês é
esfaqueado
no Pepino
Ao reagir a um assalto
ontem à noite na Praia do
Pepino, o inglês Roger Silman, um dos integrantes
da equipe Toleman de Formula-1, onde exerce a funçào de gerente, foi esfaqueado no tórax. Ele estava acompanhado de sua
mulher. Linda Swaenston,
que num táxi o levou ao
Hospital Miguel Couto, onde Roger foi medicado.
O casal está hospedado
no Hotel Intercontinental,
e após o jantar, cerca das
22h, saiu para passear na
praia. Dois homens, um
mulato e um branco, arrebataram a bolsa de Linda e
saíram correndo, sendo
perseguidos por Roger,
que conseguiu alcançá-los.
Houve luta e um dos ladròes o esfaqueou. Os assaltantés fugiram levando
a bolsa que continha CrS
30 mil em dinheiro, duas
passagens de regresso a
Londres e um par de
brincos.

HUGO DE LIMA E SILVA
(MISSA DE 7o DIA)
Elisabeth Silva de Lima e Silva, Elisabeth de Lima e Silva, Eduardo Silva de
Mello Carvalho, senhora e filhas, Heitor de Lima e Silva, filhos e netos
agradecem as manifestações de pesar e carinho recebidas por ocasião do seu
t
falecimento e convidam os demais parentes e amigos para assistirem a Missa
de 7o Dia do seu inesquecível HUGO que será celebrada pelo repouso eterno de sua
alma dia 9, Quarta-Feira, às 17.45 horas, na Igreja N Sa do Rosário do Leme, à Rua
Gal. Ribeiro da Costa n° 164 — Leme

FERNANDO OLIVEIRA
GALVÃO
(FALECIMENTO)
Zilka, Célio. Angela e filhos, demais parentes e
amigos, comunicam com grande pesar o falecimento de
tlzolina,
seu querido esposo, pai, sogro e avô, ocorrido ontem
(7/03/83) e convidam para o seu sepultamento hoje, às 9:00
horas no Cemitério São Francisco de Paula (Catumbi), saindo o
féretro da Capela B da mesma necrópole.

AVISOS RELIGIOSOS
CELINA C. DE OLIVEIRA PENNA

t

(MISSA DE 7o DIA)
A família convida seus parentes e amigos para
a Missa que será realizada, dia 09 de março, às
18 horas, na Capela interna do Colégio Santo
Inácio.

RICARDO LACERDA
DE ALMEIDA BRENNAND
(1 ANO)
família convida parentes e amigos para
assistirem à missa de 1 ano que será celebrada
intenção da alma de RICARDO, quartatA por
feira, dia 09, às 10:00 hs na Igreja N. S. da
Candelária; Praça Pio X — Centro.

MISSA DE 30° DIA

JOÃO DE DEUS
MADUREIRA FILHO
Marcos e Miguel Miranda Madureira e família,
Newton Borelli e família, Dirce Rezende, Chafik Elias Saade e família, convidam parentes e
t
amigos para Missa de 30° Dia a realizar-se no
dia 09 de março, às 17:00 horas pela alma do
saudoso JOÀO DE DEUS MADUREIRA FILHO na
igreja Nossa Senhora do Rozário a Rua General
Ribeiro da Costa, Leme.

No Rio
Tempo nublado a ocasionalmente encoberto ainda sujeito a
chuvas esparsas. Períodos de melhoria. Temperatura estável. Ventos úc Noroeste ;i Sul fracos a moderados com
rajadas ocasionais. Máxima: 31.4 em Bangu e mínima: 21.0
HO Alto tia Boa Vista.
Chuvas— Precipitação cm milímetros nas últimas 2A horas:
4.0
acumulada este mes: 66.3 normal mensal: 133.1
acumulada este ano: 144.7 normal anunl: 1075.8
O Sol — Nascera às 05hSlmin e o ocaso será às !8hl5min.
O Mar — No Rio dc Janeiro: Preamar: 0Uh45min/l. lm c
I2h02min/I.lm Baixamar: 05h21min/0.6me I7h39mln/0.4m
Preamar: 00hl9min/p.9m,
Um Angra dos Reis:
Baixamar:
07h57mfn/0.7m e I2h30mln/Ò.7m.
05hl4mlnA).5m, IOh07mitV0.6m e I7h22mitv(1.4m Em Cabo
Frio: Preamar: 05h45minA).6m e I7h34min/0.3m Baixamar:
HhO3min/0.7m
O Salvamar informa que o mar está calmo com águas a 25
graus correndo ile Leste para Sul.

caan

Uma (rente fria no Nordeste dc Sào Paulo. Sul
Minas e Rio de Janeiro, tende a permanecei estacionaria.
frente liga-se a uma onda acentuada no oceano, ao largo
costa de Santa Catarina. Há uma nova frente Iria
Argentina, na altura do Bahia Blanca.
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Minguante
até 13/03

Nova Crescente Cheia
14,03 21,03 28/03

Nos Estados
Amazonas: Ene. a nuh. c/pncs, esp. Melhorias ao Norte.
Tomp ' estável. Máx. 2').3. min. 24.8: Roraima: Nuh. a pte.
nuh. suj. a pncs. isol. Temp.: estável. Máx. 35.8, min. 20.0;
Acre: fcne. a nuh. c/pncs. esp. Temp.: estável. Máx. 32.0.
min. 24.6; Pura: Ene. a nuh. c/pncs, esp. Melhorias ao
Norte do Estado, Temp.: estável. Máx. 31.0, min. 22.11;
Rondônia: l:nc. a nuh c/pncs, esp. Temp,: estável. Más.
30.0, min. 23.5; Plaul: Nuh. a pte. nub. Chvs. no litoral.
Temp.: estável. Ceará: Nub. a pte. nub. c/chvs. isol. Temp.:
estável. Máx. 20.7. min. 23.d; Rio G. do Norte: Ene. a nuh.
c/pncs. esp. no litoral do Estado. Demais reg. nub. a pie.
nub. Temp.: estável. Amapá: Ene. a nub. c/pncs. ocs.
Temp.: estável. Máx. 37.6. min. 27.8; Paraíba: Ene. a nub.
c/chvs. esp. no litoral do Estado. Nub. suj. a chvs. ocs. no
Oeste do Estado. Temp.: estável. Máx. 30.2. min. 26.4;
Pernambuco: Nub. a pie. nub. Ene. a nub. c/chvs. esp. no
litoral do Estado. Temp.: estável. Máx. 30.5. min. 24.0;
Alagoas: Nuh. a pte. nub. Chvs. e trv. no litoral do Estado.
Temp.: estável. Máx. 30.1: Sergipe: Nub. a pte. nub. suj. a
chvs. isoladas. Temp.: estável. Máx. 28.8, min. 24.5;
Maranhão: Nub. a pie. nub. passando a nub. c/chvs, esp.
litoral, demais reg. nub. a pte. nuh. passando a Oeste ene.
c/chvs, ocs. no decorrer do período. Temp.: estável. Bahia:
Nuh. a pie. nuh. Chvs, isol. no litoral Norte do Eslado.
Temp.: estável. Máx. 30.5, min. 24.0: Mato Grosso: Ene. a
nuh. c/pncs. esp. Períodos dc melhoria ao Sul do Estado.
Temp.- estável. Máx. 34.4. min. 24.8: MaloG. do Sul: Nub.
a ene. c/chvs. esp. e irv. isol. Temp,: estável. Máx. 30,5,
min. 22o; (ioias: Ene. a nuh. c/chvs. esp. Períodos de
melhoria ai) Norte. Temp.; estável. Máx. 24.2, min. 22.2:
Distrito rederal/Hrasiliu: Ene. J nub. c/chvs. esp. períodos
melhoria. Temp.: estável, Máx. 21.0. mm, 17.4; Minas
Cifrais: Nuh. a ene. suj. apues, de chvs. esp. principalmente

eaaas gan
ANÁLISE DA CARTA S1NÓT1CA DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA Frente tn.i localizada no
litoral entre os Estados de São Paulo e Kio de Janeiro
ondulando seu setor quente sobre o continente com ntividaiie moderada.
Anticiclone subtropicat com centro estimado em 1018
MB.
Previsões elaborada*, com o auxilio de fotos de satélite
recebidas pela estação receptora do Incmet,
'
nas rei:, compreendidas entre SVZona da Mata. Campos das
Vertentes. Triângulo Mineiro e Metalúrgica, Temp.: est.1vel, Máx. 23.S, mín. 19.6; Esp. Santo: Nub. Oeste ene.
Temp.: estável. Max. 29.2, min. 25.1; São Paulo; Nub. a
ene. c/chvs, esp. e trv. isol. melhorando ao Sul dq Estado
Temp.: estável. Máx, 24.2. min. l'í,4; Paraná: Pte. nub. a
nub. c/chvs. isol. a ratde. Temp : em elevação. Máx. 22.9,
mín. I5.7*. Sta. Catarina: Nub. pte. nub. no litoral Norte
claro a pte. nub. nas demais reg. Temp.: estável. Máx. 2r..2.
min. 23.8; R. ti. do Sul: Claro a pte. nublado. Temp :
estável. Máx. 2X.0, mín. 20.0.

No Mundo
Aberdeen: 12 pare. nublado. Amsterdã: 08 nublado; Ancara: OI nublado; Atenas: 15 claro; Auckland: 17 claro.
Beirute: 13 claro; Berlim: (W nublado. Ilonn: iw nublado;
'
Bruxelas: 1)8 nublado; Buenos Aires: 23 nublado. Cairo: 14
nublado. Casablanca: 23 nublado; Copenhague; lio nublado:
00
nubla
Eslocoliro.
10
nublado;
claro;
Dublim:
23
Dacar:
do: Genebra: 08 névoa; Helsinque: 02 abaixo claro: Jerusalénl: 07 nublado; l.lma: 25 nublado; Lisboa: 15 nublado:
Londres: II nublado; Madri: 14 claro: Manlltla: 2b pare.
nublado; Mlaml: 25 claro; Montreal. 03 abaixo chuva;
Moscou: 03 abaixo claro: Nalrobl: 28 claro; Nassan: 25 pau:
nublado; Nov» Dell: 25 pare. nublado; Nova loruqe: IN
chuva; Oslo: 05 claro: Pequim: 00 cloro: Paris: 08 nublado:
Pretória: 28 nublado; Rlad: 2(1 claro; Ruma: 13 claro: Seul
01 claro, Sofia: 12 nublado; Sidney: 24 claro; Tóquk): 117
nublado; Varsóvia: lOpare nublado; Washington: 13 nevoa

¦ Air,

CARLOS MEDEIROS SILVA
(Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal)
Missa de 7.° Dia

'
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ELY MACHADO MEDEIROS, NOEMY BRAGA ME*t*
DEIROS, ALENCAR MEDEIROS SILVA, CARLOS
MACHADO MEDEIROS, MARCELO MACHADO
HORACIO MACHADO MEDEIROS,
MEDEIROS,
HELOÍSA MARIA DE MELLO-LEITAO MEDEIROS,
MARIA LUIZA MEDEIROS, CARLOS MEDEIROS SILVA
NETO, BRUNO MEDEIROS SILVA e ANA CRISTINA MONTEIRO
MEDEIROS; esposa, irmãos, filhos, noras e netos, cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento de seu querido esposo,
irmão, pai, sogro e avô Ministro CARLOS MEDEIROS SILVA e
convidam para a Missa de 7.° Dia, que farão celebrar, amanhã,
quarta-feira, dia 9 de março, às 11.30 horas, na Igreja da Candelária.

I
. ¦ [ i, >

«ü»

I
B

I
MINISTRO
i
SILVA I
CARLOS MEDEIROS
de 7? Dia)
H

(Missa

Diretores e funcionários da Companhia
Brasileira de Pneumáticos Michelin, ainda consternados, agradecem as manifestações de pesar pelo passamento de seu exPresidente do Conselho de Administração, o eminente Ministro CARLOS MEDEIROS SILVA, e
convidam para a Missa de 7? Dia, que será ceiebrada amanhã, quarta-feira, dia 09, às 11h30m,
na Igreja da Candelária.

terça-feira. 8/3-83

1" caderno
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Indústria paulista já demitiu 47 mil 200 em 1983
São Paulo — Em janeiro e fevereiro, o
número de demitidos pela indústria paulista
praticamente atingiu o nível de demissões
efetuadas nos 12 meses de 1982. Nos dois
primeiros meses deste ano, foram demitidos
47 mil 200 trabalhadores, contra 51 mil 850
em todo o ano passado.
Divulgados ontem pela Federação das
Indústrias de São Paulo, os dados mostram
que. desde dezembro de 1980 — quando
começou a ser pesquisado o nível de empreforam demitidos
go na indústria paulista —
"Estamos apavora363 mil 400 empregados.
dos", disse o empresário Carlos Eduardo
Uchoa Fagundes, ao tentar resumir a reação
empresarial a esses números.
• No Rio, o presidente da Federação das
Indústrias, Arthur João Donato, do estaleiro
Caneco, afirmou que os dados sobre desempelo
prego apresentados semana passada
e TurisSecretário de Indústria, Comércio
"mais
animadomo, Ronaldo Mesquita, são
"Teres" do que os números de São Paulo.
está
desemprego
o
nho a impressão de que
menor, aqui" — acrescentou.

A queda do emprego na indústria paulista
Acumulado (%) até a última semana de fevereiro
82
83
Mov

Dez
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-0,50

-0,70-

Jan

I
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-0,73^

O Governo não descarta nenhuma das
hipóteses em estudo para baixar as taxas
de juros no mercado interno, nem mesmo
o tabelamento, afirmou o presidente do
Banco Central, Carlos Geraldo Langoni,
após reunião de 2h30min com 14 banqueiros e dirigentes de entidades ligadas à
área financeira do Rio de Janeiro e Sao
Paulo.
._
L. ¦ M
A reunião, que nào tinha por objetivo
concretas.
medidas
de
a adoção imediata
a retomada do diálogo entre
germitiu
anqueiros e o presidente do Banco Centrai, interrompido há cerca de um mès. O
setor financeiro apresentou medidas para
baixar os juros, como a eliminação do
controle quantitativo de crédito, e redução ou eliminação do IOF nas operações
financeiras.

De acordo com Pedro Conde e Theo- li f /!
presidente da
philo de Azeredo Santos, Bancos,
as deFederação Nacional de
mais medidas discutidas foram: correção
monetária real. ou seja. igual a taxa de
inflação, de forma a estimular a poupança interna; diminuir a pressão do Governo sobre o mercado aberto, para baixar
as taxas dos títulos federais: restabelecer .
a opção da correçáo monetária prefixada:
reduzir as pressões das estatais sobre o
mercado interno de crédito; pagamento .
em dia das estatais, para aliviar principalmente a situação das pequenas e mèdias empresas.

Regras definidas
-0,90-

Oferta diminui
Em fevereiro, o nível de emprego na
indústria caiu 1,31%, o que significa 21 mil e
800 empregos a menos. A queda acumulada
nos'dois primeiros meses foi de 2,84%. Diminuiu, também, no último mês, o número de
setores que estão contratando mão-de-obra.
'
Apenas quatro ramos tiveram um pequeno;aumento na sua folha de pagamentos:
proteção e tratamento de superfície (0,24%),
pneumáticos e càmaras-de-ar (0,399c), energia- elétrica (0,16%) e tintas e vernizes
(1,197c).
! Os demais ostentaram índices elevados
de,redução de empregos: adubos (5,65%),
materiais e equipamentos ferroviários
(5 447f), matéria-prima para inseticida e fertilizantes (2,33%), parafusos (2,537), fundiçãó (2,417), lâmpadas e aparelhos elétricos
(2,27%,). forjaria (3,66%), aparelhos eletroeletrônicos (1,587c), estamparia (1,557-), material plástico (1,89%), refrigeração, aquecimento e tratamento do ar (1.807 ), máquinas
(1,437c) e trefilaçáo de metais não ferrosos
(2,647c)
| Se considerado o resultado acumulado
do ano. apenas o setor de energia elétrica fez
contratações, aumentando o nível de empregoem 0,397c.
Sindicatos do ABC

-1,10

-1,30-

1,50-*Fonte: FIESP/C1ESP

^%^^
1,53

O desemprego aumentou drasticamente a partir de novembro

Papel higiênico aumenta mais

IDiante da difícil situação do mercado de
trabalho, a principal reivindicação dos 550
milónetalúrgicos da região ABC e do interior
paulista, reunidos em 37 sindicatos, serãCo-a
estabilidade no emprego por 12 meses.
meça hoje a primeira rodada de negociações
para a renovação do acordo coletivo do trabalho e, como nos anos anteriores, os sindicatos do ABC (160 mil trabalhadores), ao
lado dos de Sáo José dos Campos e Itu
(outros 40 mil operários), negociarão em separado.
Sob a influência do presidente do Partido'dos Trabalhadores, Luis Inácio da Silva
(Lula), estes cinco sindicatos têm 27 reivindicações, entre as quais a redução da jornada
de-"trabalho de 48 para 40 horas semanais,
reajuste mensal automático de salários, piso
profissional de Cr$ 92 mil (o atual é de Cr$ 37
mil'800), comissões de fábricas e reajuste
salarial de 16% acima do INPC de abril.
~Os
demais sindicatos — que serão representados pela Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas — pedem piso
salarial de Cr$ 65 mil, redução da jornada de
48 para 44 horas, reajuste automático trimestrát de salários, manutenção dos 107c acima
do INPC para quem ganha até três salários
mínimos e índice de produtividade de 15,7%
acima do INPC.

Brasília — Papel higiênico e absor
ventes em geral poderão ter seus preços
reajustados acima do limite mensal de
90% da correção monetária, segundo entendimentos mantidos ontem entre o Secretário Especial de Abastecimento e
Preços. José Dallari, e o diretor-secretário
da Associação Nacional dos Fabricantes
de Papel e Celulose, Kurd Riecken.
Os demais insumos da indústria de
papel e celulose deverão ater-se aos limites estabelecidos pelo Governo, devendo

o aumento de preço, este mès, situar-se
em 6,03%, explicou. Segundo Dallari, o
setor vinha reajustando seus preços abaixo dos 9091 da correçáo monetária.
No decorrer desta semana, a SEAP e o
CIP manterão reuniões conjuntas com
outros segmentos industriais, entre eles a
Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea) e a Associação Brasileira da Indústria Farmacèutica (Abifarmai, além dos industriais do
setor de difusão de adubos.

Amorada—
ser
(Este anúncio é meramente informativo, nào devendo
interpretado como oferta imobiliária)

MORADA SA CRÉDITO IMOBILIÁRIO
COMUNICA
que concedeu à

UNIÃO RIO
EMPREENDIMENTOS S.A.
financiamento no valor de

132.000 U PC
equivalente nesta data a

Cr$ 384.242.760,00
com recursos oriundos dos depósitos
efetuados na Caderneta de Poupança Morada.
Esta operação financeira destina-se à
construção de 66 (sessenta e seis) unidades
habitacionais na Rua Oito de Dezembro, 306,
Bairro da Mangueira, Rio de Janeiro.

MÊÈM
L_#9

Langoni estuda hipóteses
para tabelar juro no país

O presidente da Febraban — Federade Banção Brasileira das Associaçõessugeriram
cos. Pedro Conde, disse"seque
estabeleça de
também a Langoni que
forma irreversível uma opção ao devedor
em moeda estrangeira para resgatar seus
empréstimos por correção monetária ou
cambial". Os banqueiros pediram o estabelecimento de regras mais definidas sobre a política cambial do país.
Langoni, bastante apressado para ir
ao aeroporto onde o aguardava um jatinho que o levaria a Brasília, informou à
imprensa que o encontro serviu para troca de idéias sobre as taxas de juros,
devendo encaminhar, hoje ou amanhã ãs
siig£s*èes apresentadas aos Ministros do
Planejamento, Delfim Neto. e da Fazenda, Ernane Galvèas. Receptivo, disseram
os banqueiros, às sugestões dadas, Langoni náo disse quando e nem quais medidas as autoridades monetárias vão adotar para baixar o custo dos empréstimos,
e conseqüentemente das taxas de rentabilidade dos papéis negociados no mercado financeiro.
Segundo um dos participantes da reuniào. o Governo está realmente disposto
a baixar os juros, apenas ainda não decidiu de que forma fazer: duradoura ou
transitória, via tabelamento das taxas no
mercado interno. "É uma questão complexa que envolve todos os ministérios da
área econômica, e representará alterações na Carta de Intenções ao FMI",
disse.
Iniciada às 9h — os banqueiros paulistas chegaram um pouco atrasados, pois
foram primeiro a
por um mal-entendido
Brasília — a reunião foi dividida em duas
etapas. Na primeira, Langoni fez uma
exposição sobre as negociações no exterior para equacionar o pagamento da
divida externa brasileira, resultando no
fechamento dos projetos 1 e 2 (novos
empréstimos e renovação de dividas) e
com o 3 e 4 (restabelecimento de crédito
e do interpara importação e exportação
bancário) praticamente definidos na sua
condução. Na segunda parte, os banqueiros apresentaram as sugestões para forçar a baixa dos juros.

Tabelamento

O tabelamento das taxas, medida
mais fácil de ser adotada e de pior efeito,
segundo opinião de um banqueiro, se .
tivesse de ser determinado pelo Governo,
suprovavelmente nao precisaria receber
explica
gestões do setor. Já Theóphilo
— de
que a faixa livre de crédito bancário— nào
5'-< a 7% do total dos empréstimos
justifica o tabelamento, pois teria poucos
efeitos.
„ J _
Participaram do encontro: Pedro Conde Theóphilo de Azeredo, Roberto Bor- u
haunsen lUnibanco), Lázaro Brandão
(Bradesco), Ângelo Calmon de Sá (Económico). Germano de Brito Lira (Adecif),
Carlos Brandão (ANDIMA). Pedro Leitão
da Cunha (Montreal de Investimentos). '
José Antônio Gomes Carneiro (London
Multiplic), Enio Rodrigues (Bolsa do Rio),
Marcos Magalhães Pinto (Nacional), José
Carlos Moraes de Abreu (Itaú), Eduardo
Gomes (Bamerindus) e Antônio Carlos
Lemgruber (Boavista),
A expectativa do resultado da reunião
nos
provocou um clima de maior cautela
negócios na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro, que na média registrou uma baixa de 3,1%. No open o ágio das ORTNs
cambiais subiu 1% face à perspectiva de
queda nas taxas de financiamento das
carteiras, o que proporcionará maior ganho com os títulos federais.

Custo financeiro
Em São Paulo, os industriais esperam
que, até amanha, o Governo anuncie ai3uma medida que provoque uma efetiva
redução das taxas de juros para aliviar o
peso atual do custo financeiro, revelou o
vice-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Salvador Firace, após
a reunião semanal da diretoria executiva
da FIESP.
Nesta reunião, foram analisados também os novos programas anunciados pelo
BNDES semana passada (Fundo Nacional de Participação, Programa de Apoio à
Substituição de Importações e Programa
de Apoio ao Incremento das Exportaçòes). Segundo o empresário Paulo Franforam bem recebidos,
cini,
"mas osde programas
forma alguma são contrapartida
para os efeitos da maxidesvalorizaçào".
[ue, para Francini, aumentou em 23'-; a
alivida em moeda estrangeira do setor
privado.

BC paga títulos e emite moeda

Brasília — O Banco Central realizou
resgates líquidos (quitação de títulos da
divida pública maior do que novas colocações) superiores a Cr$ 300 bilhões no
mès passado. Esse foi um dos principais
fatores responsáveis por uma expansão
da base monetária (emissão de moeda
para pagar o déficit das autoridades —monetárias) superior a 3% em fevereiro ou
cerca de Cr$ 66 bilhões 500 milhões.
Outros dois motivos, também relevantes, foram: crescimento do saldo da conta-petróleo (que contabiliza o subsidio
que os derivapago à Petrobrás, uma vez valor
pago na
dos tém preço inferior ao
importação) para Cr$ 230 bilhões, e Aviso
GB-588, sistema através do qual o Banco
do Brasil paga os atrasos das prestações
da dívida externa de empresas estatais.
Num período de 12 meses, portanto, a
apenas
moeda atingiu um crescimento
ligeiramente inferior a 100% — 86,5% em
janeiro, Mas o que mais preocupa o Governo, segundo uma fonte ligada à apuração das estatísticas monetárias, é que
esse índice é tradicionalmente negativo
nos primeiros meses do ano. Pela segun-

da vez (janeiro fechou em 8,2%). contudo, <
ele passa a positivo.
Em função do estouro de janeiro e da
repetição do fenômeno em fevereiro, o i
Banco Central já reformulou suas metas
monetárias para 1983. A decisão e coerente com o anexo à carta de intenção,
enviada no dia 24 de fevereiro ao Fundo
Monetário Internacional, com reestimati-.,
vas sobre os principais indicadores, entre
os quais o mais importante é a elevação '
da taxa de inflação de 70% para 90%, este
ano.
Após esses cálculos, a meta de expansão da moeda saltou de 60% para 75%,
enquanto a dos meios de pagamento (dinheiro em poder do público e depósitos a
vista nos bancos) deverá ficar entre 75% e
80%. Essa atualização, no entanto, tem
efeito maior em relação ao público interno, pois, para efeito dos mapas de acomde açorpanhamento do fundo, interessa, "credito
do com o memorando técnico, o
líquido das autoridades monetárias" —
resultado final das disponibilidades das
autoridades, que envolvem reservas internacionais, créditos externos e financiamentos internos.

i: INVESTIMKNTOS
CBBDITO, FINANCIAMENTO

R?||f C.G.C. 33.132.044/0001-24
aff
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE ABRIL DE 1983
- Crédito.
0'Conselho de Administração da CÉDULA S/A
Financiamento e Investimentos, usando das atribuições que lhe
conferem a Lei e os Estatutos Sociais, convoca os Senhores
Acionistas da empresa, para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 11 de abril de
1983, às 15 horas, em sua sede social á Rua Gonçalves Dias
n? 65 - 49 andar, para decidirem e julgarem as seguintes
• 1.1 •
matérias da Ordem do Dia. 1 - Em Caráter Ordinário
•
Demonstrações Financeiras do ano base de 1982; 1.2 Capitalização da Correção Monetária do Capital Realizado no valor de
Cr$ 923.039.708,62; 1.3 - Exame dos dividendos provisionadÔs; 1.4 - Assuntos de interesse geral. 2 - Em Caráter Extraordínério - 2.1 - Aumento do Capital de CrS 1.908.039.708,62
para CrS 2.250.000.000,00 por incorporação de parte de
Reservas de Lucros Acumulados no valor de CrS
341.960.291,38; 2.2 - Reforma do Capítulo III - Art. 59 dos
Estatutos Sociais. 2.3 -Assuntos de interesse geral. Ficam desde
já'cientes os Senhores Acionistas que se acha na sede da soctedgçle, à disposição dos mesmos, os documentos a que alude o
ai
açí, 133 da Lei 6.404. Rio de Janeiro, 07 de março de 1983.
fv
Michael Stivelman - Presidente. Ulrich Rosenzweig ¦ Vice-Presidènte. Salomão Dreicon -Conselheiro.

MINISTÍRIQ DUS JHANSPORHS
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AVISO
Acham-se à disposição dos senhores
; acionistas, na sede social da Empresa, sita na
Praça Procópio Ferreira, n° 86, nesta cidade,
'
os documentos a que se refere o artigo 133
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
darelativos
ao exercício de 1982.
Rio de Janeiro, 01 de março de 1983
CARLOS ALOYSIO WEBER
Presidente
«SBE«»mJ 1

. bü§ BUIIII

Andam contando muita vantagem. Todos querem
ser o Líder, mas os números não negam. Em 1982, a
liderança no total de vendas entre as concessionárias
GM do Rio de Janeiro, coube à Mesbla Veículos.
Agradecemos aos nossos 3.558 clientes que
comprovam essa grande verdade: a Mesbla
Veículos é um lugar fora do comum.

Ch««!íteL£

Um lugar fora do comum
Rua General Polidoro, 80. Fone: 295-8887.
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Controladora das
Lojas Brasileiras
comprar ações
quer
Marisa Lojas Varejistas Ltda empresa con-

JORNAL DO BRASIL

ECONOMIA NEGÓCIOS

terça-feira, 8/3/83

EMPRESAS

Lojas
troladora de 52.19' ¦ do capital votante da oferta
Brasileiras SA — Lobrãs, fez ontem
ações
publica para compra, por CrS de10,11 de
de março
ordinárias da Lobrás no período
a 10 de abril. Ontem, as ações ordinárias da
Lobrás estavam sendo cotadas a Cr$ 13,60 no
mercado à vista da Bolsa de Valores do Rio.
A ofertante exige que as ações ordinárias
em poder do público estejam livres e desembaraçadas de quaisquer ônus. encargos, obrigações e litígios, para serem adquiridas. As operações serão feitas através das sociedades corretoras da livre escolha do vendedor.
Segundo nota divulgada pela corretora
Bueno, Vieira, Pereira Lopes & Associados, a
ofertante é, juntamente com o Sr. Bernardo
. Goldfarb. e seus parentes, controladora da Lode janeiro
jas Brasileiras SA. e adquiriu, em 3114 milhões
31
deste ano, um lote adicional de
mil 526 ações ordinárias, de propriedade dos
herdeiros do fundador. Adolpho Basbaum, e de
pessoas Tísicas e jurídicas a ele ligadas.

Fazenda — O Secretário Estadual da Fazenda,
Paulo Catalano. inaugura hoje os novos tenninais de computadores para consulta a riistáncia que darão ao fisco estadual informação
imediata sobre qualquer contribuinte do ICM.
Banco do Nordeste — iniciou o pagamento aos
acionistas dos dividendos relativos ao segundo
semestre de "A82.
crise mundial e seus reflexos na
FIERGS —
economia brasileira" e o tema da reuniãoalmoço de hoje. na Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul. Debatedores: Yeda Crussius lUFRS) e Paulo Azevedo Moura iBanco
Mundial i.
CNI — o novo diretor da Cacex. Carlos Viacava,
debate amanhã com todos os presidentes de
Federações de Indústrias e a diretoria da CNI
os problemas de comércio exterior do pais, Será
na sede da Confederação, no Rio, em reuniàoalmoço.
Carbonor — a Carbonatos do Nordeste S A, do
setor de química fina, será inaugurada amanhã,
no pólo petroquímico de Camaçari. Sua primeira unidade produzirá 25 mil toneladas ano de
bicarbonato de sódio, o suficiente para atender
ao mercado nacional e ainda exportar.
Quatro Rodas — a rede de hotéis Quatro Rodas

os
INPC - Dezembro 6.43%: 6 meses: 36,6'. (reajusta
snliinos em fevereiro) Janeiro: 10.85'.. 6 meses 41.8'i
feveireajusta os salários em março); 12 meses: 103.95'.. abril'.
reiro: 6.63' r: fi meses. 42.Ür'. (reajusta os salários em
12 meses: 104.18r..
9o.r>r> ,
Miguel residencial - Fevereiro 88,08'.; março: correreajustado
pela
é
comercial
Aluguel
76".
93
abril
o contrato.
çâo monetária cio mes em que e renovado
Salário mínimo — CrS 23.568.00
..
Inflação HGPl - Novembro: 5<* (2.185.2): no ano: 82.2
12 meses' 95.3'", Dezembro: 6.1* (2.319.4); no ano: 99.7'..
Janeiro: 9''. (2.529.2i: 12 meses; 104.9'..
- Novembro 4 1 .
ICC (índice de Construção Civili
(2.163.6): no ano: 103.2',; 12 meses: 09.5'; Dezembro:
12
2.4'". (2.112.6»: no ano: 108'",. Janeiro: 3.9', i2.194.Jj
,
meses: 108.1H.
- Novembro: 4.7 .
ICV - (índice do Custo de Vida)
il 153.8.; no ano 87.3'i. 12 meses: 96.4',': Dezembro: i.8',
i2 105.5); no ano: 101.8',. Janeiro: 99, (2.294.21; 12 meses:
105 21 í
100.21',
Correção monetária - Janeiro: 6,53. 12 meses:
MarFevereiro- 6.0r.. no ano: 12.89r',. 12 meses: 102,117c
105.39'. _
ço: 6.7';. no ano: 20.45',. 12 meses:
ORTN — Janeiro: CrS 2.910.93. Fevereiro: CrS 3.08d.d9
Março: CrS 3.292.32.
ÜPC 1" Jan 31 Mar - 829!. CrS 1.453.96. no trimestre.
17 3r; 12 meses- 96.88'r. Io Abr Jun — 82, CrS 1.683; no
Io
trimestre 15.76%, no ano: 35.8';. 12 meses: 91,737..ano:
17.4',. no
Jul 30 Set — 82; CrS 1.976.41. no trimestre:
- 82,5: CrS 2.398.5o.
59% 12 meses- 89,0rí. Io Out 30 Dez
no trimestre: 21.36%, 12 meses: 100.2KÍ ireajusta as
prestações do SFH- em Io janeiro). 12 meses: 1 (5,336 i
No ano: 53.816"».
Correção cambial
(a partir
Dólar - Compra: CrS 386.71. Venda: CrS 388.64
de 02 031. com 25rí de IOF, CrS 458,80.
Dólar paralelo — Compra: CrS 670. Venda: CrS 720. Como
o dólar subiu multo, muitos investidores venderam a
moeda para realizar lucro. Com isto o dólar caiu.
Ouro — Cioci (tel.: 541-2249: compra CrS 9.580.00: venda.
CrS 9.980.00. Ooldmine (tel.: 224-1970): compra: CrS
9 200 00- venda: CrS 10.000.00; Degussa (tel.: 221-13151:
compra: CrS 9588,00: venda: CrS 10.200,00; Ourinvest:
Itel- (011) 283-0388): compra: CrS 9.500.00: venda: CrS
10.100.00: Safra: (tel.: 216-3355): compra CrS 9.400.00;
venda: CrS 10.000,00 (preços por um grama de ouro para
lingotes de mil gramasi
Prime rate — Entre 10r; e 10,5%
Taxa overniKht — (médias SDPi: No dia: 11.12%; semana
anterior: 7,4';;; mès anterior: 7%
Libor — 916
MVK (Maior Valor de Referenciai — 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).

100 ações.
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de Títulos e Uilores Mobiliários

Rua 4o Passalo, 86 - 14.* andar
Tel.i (081) «68-7474 - Hio âe Janeiro

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Bolsa cai 3,1% mas
fecha em alta de 2,5%
¦ • O mercado de ações voltou a operar em
baixa, registrando uma desvalorização no IBV
de 3,1% na média. No entanto, no fechamento,
reagiu e apresentou alta de 2,57t, O analista
'Roberto Terziani. da Generalli de Seguros, obo comportamento na abertura do
servou
'pregáo que
de ontem, refletiu alguns acontecimentos da última sexta-feira, como a especulação
no mercado paralelo do dólar e os dados desencòntrados do balanço da Petrobrás.
i
Outros operadores comentaram que a"virada" do mercado se deu em função da reunião
entre alguns banqueiros e o presidente do Ban'co Central, Carlos Geraldo Langoni, que discutiram algumas propostas para a redução das
'taxas de juros. Roberto Terzianni acha que a
curto e médio prazos, o mercado é de alta e que
a duração da tendência dependera da adoção
de medidas efetivas para a redução dos juros.
O volume negociado totalizou Cr$ 2 bilhões
9 milhões. Das 30 ações do IBV, sete subiram.
16 cairam, quatro permaneceram estáveis e três
não foram negociadas. Banerj PP (3.967r); Banespa PP (3,91941; Mannesmann PP (3,70r;< i;
Telerj PN (2,78^) e Mesbla PP (1,33%) lideraram a relação das maiores altas. Entre as
baixas, as mais acentuadas foram Acesita OP
(6,67r/r): Petrobrás PP (5,649,); Ferro Brasileiro
PP (5,457f); White Martins OP (3.67S I e Docas
de Santos OP 13,54%).

Coloco»
Ouont
(mil) Abert Fech

Títulos

(CrJI
Máx

Min

% sf ind de
Mód do lucrai
WodDiaant No ono

0,70 0.70
0,70 0.71
1.000 0,71
200 0,70 0,70 0.70 0,70 0.70
650 3.50 3,50 3.50 3,50 3.50
2 056 I 5.10 15.00 1 5,10 14.75 14.88
9.653 I 5,80 16.00 I 6.00 15,55 15.79
132 4.00 4,00 4.00 4.00 4.00
B. Nacional on
2.132 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
B Nacional pn
7.30 7.30 7.30 r,3o 7,30
B Nordeste, o"
Bamerindus Admm.st. os7 7,40 7,40 7,40 7.40 7,40
127 2.00 2,00 2,00 200 2,00
Banebpp
I 218 0.90 0,83 0.90 0.82 0.85
Baneri, on
I 104 1.00 1,10 1.10 1.00 1,05
Buneri pp
2.30 2.30 2.30 2,30 2.30
Banespa on
2,85 3.10 3.10 2.85 2.92
Banespa pp
I ¦

Acesita op
Atonorle bn
Anhongucoop
B. Pras i lon
B Brasil pp

165
Barbara op
295
Belgo Mineira op
i
Borlempp
1.312
Brodescoos
284
Bradesco ps
4 1
B'adescolnv ps
16
Brahma op
123
7
Brahma pp
100
Ca^Bra5ilia pp
130
Coraguases Leop pa
Cemig pp
1 1 299
90
Osppp
356
Dotos Santos op
6
Esfrelaop
I
Estrela pp
800
Eucatex pp
12
Fabnmarop
156
Ferro Brasileiroop
165
F«'ro Brasileiro pp
995
Fertisul pa
862
Fertisul pb
162
Finam ei
99
Finorci
3
FisfReflores'. cl
774
Gerdau pp
120
laias Americanas os
10
Marigui"hos PP
1 2 304
Mannesmann op
3 215
Mannesmann pp
3 500
Mesbla pp
1 231
M Flummenseop

1.70
4,65
6.00
3.45
3.40
3.70
6,60
6.75
1.35
1,22
0,84
1,07
4/5
1,50
1,61
3.50
1,61
1.25
1.60
0,70
0.60
0.35
0.58
0.85
4,10
13.60
6.50
2.40
2.20
3.05
1.1,90

1,60
4.55
6.00
3.4 5
3.40
3.70
6.60
6.65
'.35
1.20
0 82
1,07
4.60
1.50
1,61
3.50
1,60
1,25
1.50
0.70
0.60
0,35
0.58
0.85
4,00
13.60
6.50
2.55
2,25
3,05
15.00

-6.67
_
.2.49
-2,65
est
est

.4.50
3.96

1,63
4,60
6.00
3,45
3.40
3.70
6,60
6.63
1.35
1.20
0.84
1,07
4.63
1.50
1.61
3,50

92.39
90.52
175.57
3,9.1 149,74
101.88
.2,34 166.67
115.38
151.32
c-,1 152.47
,-si 146.83
.0.75 I 16.6!
-3.35 112,56
.3,57 245,45
.4.00 150.00
«I 129.23
- 152.86
¦3.5J 188.21

1,70
4.65
6,00
3,45
3.41
3.70
6.60
6.75
1.35
1.22
0.85
1.07
4.75
1,50
1.61
3.50

1.60
4,55
6.00
3.45
3.40
3,70
6.60
6.60
1.35
1,20
"0.81

1.61
1,25
1,60
0.70
0,60
035
0!i8
0.85
4.10
I 3,60
6,50
2.60
2.29
3.05
15,01

1,60 1.60
1.25 1,25
1.50 1.56
0.68 0.69 0.60 0.60
0.35 0.35
U.58 0,58
0.85 0.85
4 00 4,00
13.60 13,60
6,50 6,50
2,40 2.49
2 15 2.24
3,05 3.05
14 89 14.93

1,07
4,55
1.50
1.61
3.50

114.75
100.00
212.12
166.44
167,80
l 16.28
I 16,28
119.67

140.00
159.09

1.43
1.69
EST
bST
4.44
0.07
1,58
3.70
1.33
-0.13

96.15
61.66
107.81
125.00
166.67
145.00
173.4 7
129,45
157,77
154,39
169,39
167,16
169.44
153.92

Titulo
Nova Aménco pp
Pet Ipiranga op
Pet lp-ronga pp
Petrobráson
Petrobrás pp
Somitnop
liou/aCruí* op
T Janer pp
Telert on
Telerj pn
Ufibcmcoa"
Uriibancobn
Unibancoon
Unipnrci"
Un.parbn
Un.parcm
Unipar (XI
U"iDoi pb
Vale Rio Doce pp
W Roupas Prt pp
W Morl.nsop

Cotacòe» (Cr$l
Ouont
(mil) Abert Fech Má«

Min

1,85 1.85
2.91 2,91
3.89 3.98
8,00 8 00
2.40 12,50
2.65
2.65
21.00 21.00
0.85 0.85
1,00
1,00
4.50 4 5rJ
1,35 1.3b
1.35 1,35
1.60 1,60
12.25 12,25
12.25 12.25
10,20 10,20
13,51 13.51
13.50 13.50
14 35 14.60
1.95 1.95
3.52 3.52

1.85
2,91
3,89
B.00
11.05
2.61
21,OU
0,85
0.B6
4,31
1.35
1.35
1,60
12,25
12 25
10.20
13,51
13.50
14.30
1.95
3,35

50
19 551
820
360
100
19
J0
2
3
3
3
12
8
10
7
6 594
350
21 987

1.85
2.91
3.98
8.00
11.85
2,65
21.00
0.85
0.86
¦1.31
1.35
1.35
1 60
12.25
12.25
10,20
13.51
13.50
14.60
1.95
3,45

% «/ ind de
Med do Lucra.
MèdDiaanl No ano
1.85
0 34
2,91
1.51
3,91
8,00 0.25
-5,64
I 1.71
2.64 -2,58
21.00
EST
0,85
0,98 18.07
4.13 2,78
1,35
1,35
1.60
12.25
12.25
~
10.20
13.51
13.50
3.42
14,42
1,95 2,63
3.67
3.41

63.79
207.86
230.00
170,58
183.54
112,34
190.91
85.00
178,18
156,54
166.67
175,32
210^53
167.58
167,58
1 70,00
168.45
168,75
128,75
136.36
190 50

B Brasil
B Brasil
B Brasil
B. Brasil
Petrabrcis
Petrobra*,
Pelrabms

Ult
3.05
2.20
2,70
1,25
2,80
2.45
1.75

2.64
2.04
.1.88
1,27
2,90
2,1 2
1.36

Valor N° de
% I 000) Nccj
11655 15
2.660 4
58 484 93
765 3
2.900 2
627,020 282
396 588 4 I 3

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
Sáo Paulo — A Bolsa de Valores de São
Paulo iniciou a semana com uma retração de
31,69. no volume negociado, em comparação ao
pregão da última sexta-feira, alcançando Cr$ 2
bilhões 174 milhões. As ações que mais subiram
foram: Premesa (5,1% ) e Transbrasil (5.0'7< i, e as
que apresentaram maiores baixas foram: Aços
Villares (109,) e Unibanco (9,6%).
A ação mais negociada à vista foi a da
Paranapanema, responsável por 10,6% do volume deste mercado. As 10 ações mais negociadas
concentraram 38,4% do total à vista. O mercado de opções apresentou 443 negócios realizados, movimentando 716 milhòes de títulos, com
um volume de prêmios de Cr$ 1 bilhão 18
milhòes.
Min.

Aços Vill op
Ac.os Vill pn
Aços Vill pp
Alpargatas on
Alpargatas pn
Amo/onia on
Amenco Sul pn
And Clayton op
Anhangjera op
Antorct Nord on
Amarei Nord pn
Antarctic mg pn
Amo pp
Arte« pp
Auxiliar on
Auxiliar pn
Bamerind Br on
Bamermd seg pn
Bona C F Inv on
Banespa on
Banespa pp
Bardella pp
Belgo Mineiro op
Ben/ene» pp
Bordel Io pn
Bradesco on
Bradesco pn
Bradesco tin on
Bradesco t'n pn
Bradesco Inv on
Bradesco Inv pn
Bralimo pp
Brasil on
Brasil pp
Brasmotor op
Brasmotor pp
Coqcique pp
Caf Brasão pp
Çam Corrêa pp
Cbp, oe
CBPI pe
GBV Inds Mec pp
Ceim oo
Gemig pp
Çerv Poior pn
Cesp pp
Cevai pn
Cia. Hermg pp
Oca pp
Cim Arotj pn
C>m Aratu pp
Gm Caue on
Cm Corumbá On
Cim Corumbá Pn
Cim liou pp
Cobrasma pp
Coíop pp
Commd B inv pn

Méd.

Mo«

Fech.

0,35
0.35
0,35
0,35
0,35
0,30
0.30
0.30
0,30
0,30
•
0.36
0,40
0,37
0,36
0.40
23.50 23.50 23,50 23 50 23 50
20.00
19,99
20.00
20.00 19,90
2.15
2.15
2,15
2 15
2.15
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
5.00
4.98
5.00
4.90
5,00
3,50
3.60
3.53
3.50
3,60
11,50 11.50 11.50 I 1.50 I 1,50
13,10 13.00 13.10 13.20 13.20
3.50
3,50
3,50
3.50
3,50
14,80 14,80 14.80 14.80 14,80
4,00
3.80
3.93
4,00
3.80
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,00
7.30
7,30
7.30
7.30
7,30
8.00
800
8,00
800
8 00
1.30
1,30
1,30
1.30
1,30
2.60
2,60
2,60
2.60
2.60
2.91
2,91
2,85
2.75
2.80
6,15
6,20
6,16
6.10
6.10
4.70
4.75
4.72
4,60
4.60
1,00
1.00
1.00
1.00
1,00
1.00
1,00
1.00
I 00
1,00
3 45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.40
3,40
3.40
3.40
3.40
5.00
5.00
5 00
5.00
5,00
5.00
5.00
5.00
5.00
5,00
3.70
3,70
3.70
3,70
3.70
3.74
3,74
3.74
3.74
3.74
6,60
6,60
6,60
6.55
6 59
15.00 15.00 15,00 15,00 15.00
16,00 15.50 15,73 16,00 15.90
14.20 14,20 14.20 14,20 14,20
8.30
8.30
8.11
8 00
8.10
13.31 13.81 13,31
13.31 13.31
1,30
1.35
1,30
1.30
1,30
i 1,70 1 1,70 I 1,70 11.70 11,70
33,00 33.00 33.00 33.00 33,00
40 00 40,00 40,00 40,00 40.00
7.50
7,50
7.49
7.45
7.50
5.50
5.50
5.50
5 50
5 50
082
o.e3 0.84
0 82
0.82
9,50
9.50
9,50
9.50 9,50
1.06
1,10
1.07
1.05
1.10
1,30
1,35
1.33
1.30
1,35
7.00
7,00
6.97
7,00 6.90
1.35
1.35
1.35
1.34
1.35
0,56
0,56
0,56
0.56 0,56
0,86
0.86
0.86 0,66 0,86
1.20
1,20
1.20
1,20
1.20
6,01
6,01
6,01
6,01
6.01
5,01
5,01
5.01
5,01
5.01
6,90
6 90
6.90
6,90
6,90
0,58
0,58
0.56
0.58 0.55
4.00
4.20
4.12
4.00
4,20
31.01 31,01 31.01 31.01 31.01

Osc. Quant.
(mil)
1 400
88
4 700
318
1.362
•6,5
40
33
809
150
327
23.3'
-2.2 I 404
562
•0.6 1.272
-5.0 4,664
'4,1

-3,9
¦1,6
+ 1,0

I

-2,2
•0.6
¦0,6
•0,6
• 0,0
•7.1
¦0.4
10,0
+ 5,2
-1.3
-7,5

073
¦16
205
2
1 000
7.281
1.815
2.434
100
500
108
1.862
10
283
42
421
1 500
123
1 425
I 57B
7.910
32
3 234
599
40

5
I 820
100
673
200
-3.6 1 049
-3,7
200
-0,7
710
3,5 11.210
400
71
142
130
23
-1.4 20
-3.3 3 044
-6.7 6 700
2

Aber

Méd.

Mà«.

Feth.

Oic. Quar*.
. (mil)

Aber,

Mm.

Med.

Osc. Qunnt
(mil)

Mõx

4 720
1,70
1.70
1,66
1.65
1.65
Pk Brasilia píxi
4 960
3,15
3.30
3,19
3.1-1
3.30
Conlab pp
2 829
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
PireMi op
2 000
9,00
9.00
I 9.00
19,00 9.00
Cônsul pp
1,700
3.10
3.10
3,10
3,10
3,10
Pire!
32
1,70
1.70
PP
1,70
1,70
1.70
Copos op
9
13.00
I
13.00
3,00
13.00
-6.6
13.00
fia Monscinto pp
450
0.70
0.75
0.74
0.70
0.74
Copas pp
• 5,1
81
0.41
0,41
0,4 1
0.41
-4.8
0.41
Premesn
5.7I7
95
pp
2
3.10
2.99
2.90
3.10
5.1 1 1 10
Copene pp
90
0
0.90
0.90
0,90
0,90
Prometa! pp
615
2.00 '2,5
2.00
2.00
2.00
2,00
1.3
Cosigua pn /
822
3.60
3.60
3.60
3,60
3,60
Real on
660
1,10 -4,3
1.10
1.08
1.06
1.10
1.3 1 689
Cru/eiro Sul pp
3,60
3,60
3.60
3 60
3,60
Real pn
3,40 - 10.5 2 800
3,70
3.50
3,40
3.70
Dis' Ipirong pp
i1,3 ¦ 264
3,65
3,85
3,82
3,60
3 80
Real
IO
^
27,6
pp
6.01
6,01
6,01
6.01
6.01
Do: Imbüubo op
20
6 50
6,50
6.50
6.50
6.50
Real Co Inv on
2.95 -3.5 5.I50
2.95
2,87
2.85
2,85
1,5
Dutaie* pp
82
6,50
6,50
6,50
6,50
6.50
Real Cia Inv pn
14
4.05 • 1,2
4.05
4.05
4.05
4,05
-2.6
Econômico ptt
640
l 9.00
1
18,50
18.55
18.50
19.00
-4,0
Inv
Cia
Real
341
pp
0,72
0,72
0.72
0,72 0.72
-0,7
Eletr Caiuo on
11
6,60
6.60
6.60
6,60
6.60
Real Cons pnb
26
0.60 - ¦ 14,2
0.60
0.60
0.60 0.60
Elelr Caiuo pn
33
6.60
6,60
6.60
6.60
6.60
Real Cons pne
2
4.80 4 6,6
4.80
4.80
4.80
4,80
El uma op
15
6,60
6.60
6,60
660
6 60
Real Cons Pne
I40
3.81 i0,2
3.61
3.73
3 70
3,70
849
Flu ma pp
6,00
8.00
8.00
8.00
8 00
Real Cons pnf
I40
2.60
2.60
2.80
2.80
2,80
Engesa pp
75
6,70
6.70
6,70
6,70
6,70
Real Cons an
2
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
Esr Paraná pn
109
7.50
7.50
7,50
7 50
7.50
Real Cons on
1.70 -5.5 4 I20
1.70
1.75
1.70
1.75
Estrelo po
170
7,51
7,51
7.51
7.51
7.51
Real de Inv pn
3.50 -5,4 I 400
3.60
3.54
3.50
3.60
Eucalex pp
265
5,00
5,00
5.00
-0.6
5.00
5.00
Part
Real
l
pno
2,88
2.88
2.86
2.88
2,88
FNV pn
078
5.00
5,10
5.05
5.00
5.10
Pecl Part pnb
700
1.85 -2,6
1.90
1,89
1.85
1,90
Farol p"
526
5,00
5.00
5.00
5,00
5.00
Real Part on
500
0.83 i 2,4
083
083
0 83
0.83
Fer Lam Brás pp
31
1,60
1.60
1.60
1,60
1.60
Pefnpa'- ap
4 I00
2 62
2.62
2,60
2.50
2.50
Ferbasa p
31
'7,45
2,45
2.45
2,45
2.45
Ref' par pp
3,5 25 650
0.88
0.90
0,87
0,85
0.90
Ferro Ligas pp
6653
2,75
2.75
2,72
270
2,75
Concor
S-jdio
5
pp
31.00 31 .00 31,00 31.00 31.00
Ford Brasil on
200
2.30
2.30
2,30
7,30
2.30
700
1,90
2.5
Sadia Joacab pp
1.90
1.90
1.90
I 90
Forja taurus pp
5
2,70
2.70
2,70
2,70
2.70
0 9 3 740
1,00
1.00
Samitri Op
1.00
1.00
1,00
7
Fund lupy op
12.01 12.01 12.01
12,01
684
12.01
5
6
3
Pup
on
0.83
Santista
0.85
0,84
0,83
0,85
Fund Tupy pp
100
10
2.10
2
2.10
2.10
2.10
3
7
3
650
1.60
1.60
ScHosser pp
1.57
1.55
1,55
Crar/iotm pp
332
3.20 •1 1.1
3,60
3,50
3,20
3,60
500
0,8
Sharp cp
59.00 59.00 59,46 59.50 59.50
Guarorapes op
057
5.9
4,10
3.95
3 98
4,00
85
52
1,60
Sharp pp
1.60
1.60
1.60
1.60
Hercules pp
116
0.28
0.28
0.26
0,28
i
0 28
l
5,60
Sid Aconorte pnb
5,50
5.50
5.50
5.50
Hindi op
25
2,00
2.00
2.00
10,8 MIO
2.00
2,00
2.05
Sid Atonorte ppo
2,05
2.04
2.00
2.00
tmcosul pp
976
6
1.36
1.50
1.47
1.35
1.45
1,8 I 000
Sid Guaira pp
0.53
0,53
0.53
0,53
0,53
Ind Villares op
10
3,50
3,50
50
930
3,50
3.50
3
op
2,3
Brasil
Sifco
0.42
0,43
0.42
0,42
0.4)
ind ViHares pp
500
4,70
4.70
4.70
70
4.70
7,5
60
1.85
Stfco Brasil pp
1,65
1,65
1,85
1.85
Invespon pn
1.315
0,36
30,36
0.36
0,35
0.36
530
4,10
2
3
Sok.mco
4.10
4,02
4,00
pp
4,00
lochpe OP
65
52 34 52,34 52,34 52.34 52,34
20
3,1
Sr.fjcwe ap
1,65
1.65
1,65
1,65
1.65
Itap pp
874
0,72
075
0,73
0,72
0.74
46
Sta Olímpia pp
0.5
3.58
3.58
3.58
3.58
3.50
Itaubanco on
921
1.80
1.85
80
1.75
1.60
7 528
Sudamens on
3,00
3.05
3.01
3.00
3.00
Itaubanco pn
100
4.60
4.60
4,60
4.60
4.60
54
Su/ono ppa
18.00 18.00 18 00 16 00 18,00
Hausa an
700
2.65
2,70
2.65
7,60
920
2 70
Teta pd
15.80 15,40 15,57 15 80 15.40
Itousa pn
9
2.40
2 40
2,40
2,40
2 40
Telf:par on
200
2,70
2.70
2,70
2.70
2.70
Klabm op
28.1 I 103
0,91
0,91
091
0,91
0,91
1.7 l 000
Teleri oe
0,59
0,59
0.59
0.59
0.59
Lark Moqs pp
•3,4
5
0.83
0,83
0,81
0,61
0,81
I03
Telerj on
1.40
3,4
1.40
1,40
1.40
1,40
bght on
I
4.37
4,32
4,32
4,32
4 32
600
Teleri pe
0.60
0 60 , 0.60
0.60
0,60
Marie.rit pn
5
0,4
4,32
4.32
32
4,31
4.32
200
Telerj pn
2.01
201
2.01
2.01
201
Magnesita oo'
•1.0
23
2.01
2,61
2.80
2.80
80
9
2
326
Telerj
2.2
oe
2.15
2,20
2.18
2.10
2.20
Magnesita pp
12
2,81
7.61
80
260
I 540
2,80
Telesp on
0.85
0,88
0,87
0.85
0 88
Mcir-nH pn
23
7,00
7.20
7.10
7.00
7.00
159
Telesp pe
1,40 I- 40 0
1,40
1.25
1.00
1.00
Monasa Cp
13
7,20
7,20
7.06
7.00
7.00
Telesp pn
0.72 • 10.0 I.000
0,72
0.72
0,70
0,72
Mano*a pp
5 768
1,05
1,04
1,12
I 00
1,12
500
Transbrasil pp
2.45
2,45
2.45
2.45
2,45
Mannesmann pp
846
1,40
1.41)
1.36.
1,20
1,30
500
3.7
2.20
Unibanco pno
2,20
2,20
2.20
2,20
Mannesmann pp
27 i
1.4
1,40
1,35 ¦ 1,40
1.20
1,30
Un.twnCO pnb
3.7 4050
1.40
1,40
1,36
1,30
1,30
Mec Pesada pp ,
¦1.7 3055
1.67
1,68
1,66
1,65
1.65
4 726
4,60
Um banco on
4,75
4.63
4.50
4.75
Mendes Jr pp
-9.6
402
2.05
2.05
201
2,00
2.00
900
Unibanco
5.00
5,10
5.08
po
5,00
5,10
Merc S Paulo on
-9.0
204
2,00
2,02
2,00
2.0Ú
2.00
1.9
685
4.02
Unibanco pp
4.02
4.02
4.02
4 02
Merc S Paulo pn
2
11,12 11,12 11.12 11.12 11,12
Inv pn
2
1,80
Unibanco
1.80
1,80
1.80
1.80
Mesbla pn
29
15,20
15.20
15,20
4
15.20
15.20
339
3.3
Vale R Dote pp
3.10
3,10
3,07
3.05
3.05
Mesb'0 pp
50
1,20
1,20
1,20
1,20
1.20
300
10.60
Varig
on
0,4
10,60
10,55
10,50
10,50
Metal Le^e pp
5503
1,50
1,55
1.50
1.50
1.55
500
2,2
0.46
Varig pp
0.46
0.46
046
0.46
Micheletto pp
1 080
12,30 12,30 12.33 12.50 12,50
20
2.7
Vidr Smarina op
14,70 14,70 14.70 14.70 14,70
Moinho Flum op
•5,0
500
0,38
•
0,36
0,38
0.38
2
578
0.38
2.0
4.90
Votec pp
5.01
4.94
4,90
4.90
Moinho Sant op
300
1,2
95
3
3,95
3,95
3 95
3.95
254
1,45
Vulcobras pp
1.45
1.42
1.35
1.35
Montreal op
-7.6 1 305
I.B0
1,95
1.60
1,60
1,95
Wembley
pp
459
I
1-24
100
0
1.55
1,75
1.56
1.50
3,50
1,50
3,50
3.50
3.50
Montreal pp
3.50
WhH Martins op
550
25
0,37
0.37
0,37
0,37
0 90
0.37
0.90
0.90
0.90
Muller pp
0.90
Zanini op
2.000
0.45
500
0.45
045
0,45
1.20
0,45
1.20
1,20
1.20
1.20
Multitextil op
Zanmi pp
+6 2 5 831
0.51
0,51
0,51
0.50
0.51
Muftitextit op
60
4,00
4.00
4,00
4.00
4,00
Nacional on
150
4 00
4.00
4,00
4.00
4.00
Nacional pn
205
4.30
4.30
4.30
4,30
4,30
Noroeste pn
613
4.30
4.30
4,30
4,30
4.30
Noroeste pp
1.65 -5 7 2C0O
1.70
1.67
1.65
1.70
Olvebra pp
10
0.51
0,51
0,51
0.51
0.51
Ull
Onon po
Quant {rr-.-i) Abert
Serie
Cod'ao Ação- Obieto
605
0.90
0.90
0,90
0.90
0.90
1.20
Pane* pp
1,42
1.55
100 000
ABR 16,00
OBBJ BB PP C24
455
24
,9
5.00
5.10
4,97
4.85
5.10
Paranapanema pp
1,20
ABR
PP
C5I
OCI2
CIC
2.150
1.45
1.45
1,43
1.40
1.40
Perdigão pn
0.08008
100 0.08
1,60
ABR
OMP6 MEC PP
300
0.80
0,85
0.82
0 80
0 85
Perdi sa pn
3.00
3,00
3.00
2,500
ABR 10,00
902
OPT7 PEI PP C27
.8
7.90
7.69
8,00
7,80
6 00
Fefrobros on
2.28
2,30
2.20
5 000
ABR 11,00
OP1I PEI PP C27
11.10 I 1.10 11.62 12.35 12.35
.2 3 648
Petrobrás pp
?,I8
2,45
400
2,10
12.00
39
ABR
37
OPI2 PEI PP C27
290
2.90
2.90
2.90
2.90
Peve on
1.70
1.35
I 20
724
569 600
ABR 13,00
3 20
3,20
OP13 PEI PP C27
3,20
3.20
3.20
Peve on

Nova brqv«
icüj*. onttflfl:

i i«gumt« o M*d<a Oow Jortti na Bolta d« Vcorai d* Nova

A<6»
30 IndiJitr.a^
20 Iranjportes
1 5 Se-viçoi P„bl
65 Açôei

Abertura
I 140,29
510,80
129,34
451,48

AAa»ima
1 149,67
514.14
130.40
454,9e>

Mínima F«cbam«n1o
1.128.19 1 141 74
504 37
508.10
126.28 129,34
446.56 451 .07

Fofom '.,* i»a,o<ntet o* P*«<ío« 'cxjh òo 6oi*a <*# Valor»* d« Novo torqw#, on»»n
òolar»»31 3/4
Airco inc
33
Aícon Alum
41 3/8
AltiedChem
1,8
12
AliisChalmers
35 1/2
Alcoa
40
Am Cynapiíd
66 1/8
Am lei & Tel
I
7
5,8
Inc
Amf
33 3'8
Asorco
4 1 1,4
At: Richíiedd
32 1.4
AveoCorp
22 1/2
BenCp
Bcnie'1*ti Steel 23 1/3
36 I '4
Bocrx)

Bo'w;Caw-ode
Bord Warner
Brjnswick
BourroughsCorp
Campbell Soup
Canadian
CoterpillorTrac
CBS
Lelanese
Chase \\anhat BI
ChryslerCorp
C ticorp
Coca-Cola
Colgate Palm

45 3/8
26 1/2
47
44
35 7/8
44 5/8
65 5/8
57 1/4
54
16
4 1 3/4
5238
20

Com. Satélite
Cons Edison 21
Control Doto J°
75
ComirwgGlass
CPCInlil 39
Crown Zellerboch
32
DowChemicol
32
ló
D-esser ind
Dupont
41
Eas*ernAir 9
Eostman Kodat
E> Passo Companyr
17

Easmark
59
Exxon
31
F,.esione 19 18
FcrdMotor 40 IM
Gen Dynamics 41 7/8
GenEI/vinc 108
Gen Foods 40 1/2
Gen WolO'5 60 7/8
GenL.e
34 3/8
GeiryGM 57 5'8
Grllene
47 174
Gocdr,cl. 36 5/8
Goodyeor
31
Grocew
**3
GTAti&Pac 10 1.8
GüHOil
32 3/4
Gull&Wes.em 26 1/2
IBM
'03
Int Harvester 6 1/2
Ini Paper 58 1/8
ini Tel «.Tel 36 1/6
Johnion & Johnson
46 1/4
KennecottCop 28 3/4
linonlnduit 60 W2
Lockheed Airc 96 3/4
LTVCo-p 15 1/4

Ou ro

51
Rockwell Inll
36
RoyalDu'cnpet
50
Safeway Strs
20
Scott Papei
34
Sears Roebvjck
38
Shell O.l
23
Singef Co
SmithkelmeCorp
Rtind 35
Sperry
37
StdOilCaiil
42
StdOii Indiano
Stown
Teledyne
34
Tennecc
33
Texaco
Texas Instruments
158
Textron 26
Trans Wo.ld A,. 33
Un.onCo.bide
Uniroyol 12
Unied B.onds 9
lndusr.es
Us
Us Steel
23
West Umon Corp
49
Elect
Wesih
Wootworth 30

43/
72.00 - 0.10
71 22 0.10 13 708
70 60 -0 35 *t0.V)
Ou. 69,60 -0,30 -B39
De, 68 77 0.38 12 0*
-r 5«6
,Vn. 69 96 -0 39
50 m,l lb'as-'cür-tratq. ce»n ae USVítua
Va,
Ma,

124,56
0.20
Mo'
-0.05
121.98
Moi
-0 24
120.54
JJ
119.13
0,22
S,.
-0 04
116.01
O/
-0.15
75
113
Mar
37,5 mil l.bras/canfr-ato. :e"ts d«
peso

9o2
3^9.7
2 620
1580
„78ô
.,22/
USS/Lib-o

¦-¦•

COSRí INI)
72 60
Mor
73 00
Ao:
73.70
Mo,
74.95
Jul
76.20
Set
77,»0
Der
25 mil tibras/contfato.
P*so

-0 35
-0 40
-0.40
¦ 0.45
-0 60
-0 6"!
cents de

fl > V
" 14
SJX04
2%,jl0*
II .191
9TS20
USVUíva

*,

FARÍLO DE SOJA (Chicacjo)
171.00
Ma.
Mai
175.20
17830
Jul
179,80
.Ago
181 50
Se'
182.70
Out
100 t/controtoi USVt

,
-

-0,20
ri 77
-0 10 19652
-0,10 lH>29
-0.10 3^>18
3.204
-0.2O 1^326

'

3/4
5,6
3/4
3'4
5 8
1/2
5/8
74
5.8
7.8
3/4
47
158
1/8
1/8
7/8
3/4
1/4
62
I '4
5/8
15
7/8
44
1 2
1/4

BMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmm<mimMmmm$m

f"

-¦

I l'4 7.312
Mo. 279 1,2
3/4 60*48»
268 12
Ma,
1/2 43645
293 3/4
Jul
1/4 7.-541
290 14
Sei
1/4 27.629
288 1/4
Dez
4-5:6
299
Ma.
5 mil busheWcontroto. cen'es de USÍ^b^t

Interbancário

OLcO DE SOJA (Chicogol
0 19 VJB49
Mr» '» on
Mo. ir./6 i- O./i 26 50?
Jul 17,67
Q.28 11.946
Ago 17.90
0 27 Z603
Sei 17.05
0,22 l.,8'l
libros/conirato; cents USV'<bra
SOJA (Chicago)
2 14 3"2e0
Mar 573 3/4
Moi 589
1'2 3í:?90
24 685
1
Jul 600 3/4
1713
Aao
605
I
Sei 608
17 1JTU0
Nov 620
1.4 ~S0»
5 mil bushe;'Contrato, cents de USS busK-j
TRIGO (Chicago)
Mo.
Mo,
Jul
Sei
De,
Mar
5 mil
busnel

315
327
339
350
36/
360
bushel/

londM
Mis

1 3/4
1/2*
.1 34
l/J
.1 3/4
3/4
134
1/4
12
I 3
-2
1-2
cormoto, cenls

_*_

1*1:06
I6-Ü64
1 1 305
fÔ35
ra«6
^/J
ae USSÍ

F«chom«nto

Abertura
AÇÚCAR

113,05
I 20.20
126.30
132,00
141,00
144,00

113,10
I 20 25
126 60
132.25
141,50
145.50

Ma,
Ago
Oul
Der
Mar
Ma>

CACAU
Londres, Nova Iorque, Rio de
Janeiro e São Paulo — O preto ao
ouro subiu no mercodo inlcrnciaonal, No Brcisil caiu acompanhando
a quedo do dó'or no blaek. Em
lonrifes foi cotado a 4'2\ dólares o
onça Iroy 131,103 g). e em Nova
Iorque a 420.75 dolnres, O ouro
Cioci, o Dpgussa e o Ourmvest
coiram Cri 100 por gramo, e o
Degussa f>cou estável

O mercado interbancário de
câmbio para contratos prontos foi
baco du
procurado, com volume
regóaus rpoliíados com taxa de
vendo. CrS 388,64. para cheques
e telegiarnas. O bancário futuro
tombem foi procurado, mas com
volume regular de negócios iealiiodos com tonas de Oi 388.64
mais 4.1% e 4.6°b. ao mês, para
controlos do 30 e 180 d.as.

Taxas de Câmbio
Cobertura
308,2o
370.72
590,16
45,582
54.987
Co.on no.ueguesa 54,130 55.040 54,211
52.637
51.818
52.688
51.896
Coroa sueco
319.27
Dolor canadens» 314.45 319.58 31492
4,21 15
E,a,do
4.1265
4,2156
4,1327
147.52
145,21 147.67 145,43
Florim
8.2924
8.1603
8.3005
8.1726
F.onco belgo
57.244
56,351
57,300
56,436
Franco francês
190.73
'87,70 190,91 187.98
Franco suic.0
1,6578
16320 1.6594 1.6345
Iene lapones
0.27689
0 27716 0.2'278
Ura Italiana
0 27237
163.31
160.78 163.47 161,02
.Ma-co
29841
2 9374 2,9870 2.9418
Pesem
¦
23,280
22 824 23.303 22.858
Xolim
As to«os nema loram tnodas ontem, em cruzeiros, peto BaneO Centra', às
lóh30m do R'o no fechamento do mercada de Càmb.o branie,

Moodas
Compro
Vtndo
R«pat»»
Bola.
386,71
:188,64
J87.29
Dólor aoslraliono 365,01 371.08 365 56
L,brn
580,99
590.73
581.86
Co-oa dinamarquesa .14,877 .15,626 44 944

Taxas do Euroniercado
Libra Marco
Dólar
Praio
II 7'I6 5 1/16
8 7/8
1 mês
5 1/6
II 1/4
I5H6
3 meses
10 15.16 5 3/16
1/16
6 meses
10 3/4 5 5/16
3/16
1 2 meses
As laxas acima foram fornecidos pelo Banco
informativo. São validas para 0°03/83

Fr. Suíço Fr. Francèi
3 1/16 42
5/8
3 3/16 30
5/8
3 1/2 25
1/16
3 5/6 20
meramente
Cenlrol, e lom caráter

rju

Mor
Mar
Jul
Sei
Der
Mo.

I 315
I 328
I 338
I 346
I 359
1,375

Mor
Ma,
Jul
Sei
Nov
Jan

1 668
1.559
I 564
1 508
I 462
1 414

1
I
1
r
I

336
336
545
35*
368

I 665
1 558
I S62
I.J07
I 460

riu

Metais
Coioc.òes dos Melais em LONDRES,
Alumínio
86S0,
860,0
89*0.
896,5
fes mese»
Chumbo
29JJDQ
297,50
30ÍPQ
304.75
três meses
Cobr» (i.atnodes)
1 029 0
1 078 0
1 ¦IJ. I
1 057,5
tres meses
Eitnnho íSiondart)
8 840
B335
8862
6 860
Estanho (H>ghgr0de)
840
8 835
862
8 860
fes meses
Níquel
3 070'
3 065
3,138'
3.135
tres meses
Preta
680,0
6/8,0
099.0
697,0

a ,

444.0
459.5

444.5460,0

Noto Alumínio, Chumbo, Cobrt. EstanHo,
'
Níquel e Zinco - em librai par TonelaíWi
orat0 — ern pente por iroy (31.103 gri.)

Incof corretora de câmbio • títulos mobiliários Itdo.
~
AÇÕES - CÂMBIO- OPEN MARKET
uma empresa do grupo loter«conttnentol de oofe s.a.
fe

RUA SÃO BENTO, p/2" ANDAR

RJ • TEL

29G-2022 (PABX) E 253-0572 _>

BOLSA DE MERCADORIAS DE SAO PAULO
^,
Moi

Hanover
44 3.4
66 1 4
McDonell Ooug
88
Merck
29 1.2
Mobil Oil
90
IM
MonsamoCo
35
Nabisco
26 1/4
NoiDisiiHiers
106 1.4
NCRCo.p
16 14
NUndusi
Northeast Air)
47 ¦2
19
Occidenrai Pei
27 7/8
Ol.nCo.p
1/8
29
Owens Illinois
31 1/2
Pocit cGos&EI
Pan Am World A, 5 3/8
Penn Central 56 1 4
37
Pespsico Inc
Pf,/orChoi
Ph.MipMorm 62 1/2
Phillips Pet 33 5/8.
Polaroid 29 1/4
Procter Gombie 56 1/4
RCA
25 1/8
Beynolds Ind 49 78
ReymoidsV.ei 33

AIGOOAO (NII

"*>•»

ALC3O0ÃO

Matio^act

AÇUCAB (NII

A proposta dos banqueiros, feita ontem ao presidente
do Banco Central. Carlos Langoni. de que as taxas de
financiamento do open fossem mais baixas, fez com que
as ORTNs com cláusula de correçáo cambial, mais &n de
juros ao ano, subissem 1% porque seria uma medida que
baixaria os juros para financiar as carteiras desses títulos.
Esta explicação foi dada por dois operadores de uma
distribuidora e uma corretora de médio porte.
Mesmo sem saberem se a medida será tomada —
Langoni nada prometeu, apenas disse que levaria a
— o mercado
proposta aos Ministros da área econômica
acha que ela poderá ser adotada, proporcionando maiores ganhos Entretanto, até o momento só há espeeulação.
No mercado à vista, onde as ORTNs subiram quase
Fl. os títulos com vencimento em agosto de 85, com
cláusula de correção cambial mais Sr'c de juros ao ano,
foram cotadas a 10:(,9r'< e 104,1'.'-; do valor nominal (CrS
3,292,32) para compra e venda. E os títulos com vencimento em novembro de 87 foram negociados a 105,6% e
105,7'-; para compra e venda.
No mercado a termo, onde subiu mais, as ORTNs de
agosto foram cotadas a 104,75T, e 104,8^1 do valor nominal. e as de novembro a 106,15% e 106,3% do valor
nominal, para compra e venda.
A taxa de financiamento do Banco Central foi 11'ü ao
mès, financiando poucas carteiras de títulos. E as taxas
entro as instituições financeiras variaram de 11,03% a
11.19'.; ao mès para LTNs e ORTNs.
Segundo a Andima, o volume de negócios com LTNS
somou CrS 71 bilhões 965.9 milhòes, e com ORTNs CrS 4
trilhões 983,2 milhòes.

Opções de Compra

BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE
Nova Iorque — A Bolsa
de Valores de Nova Iorque
teve, ontern, muitas oscilações nos preços dos títulos
negociados. Mantendo-se estável na abertura da sessão, o
índice Dow Jones caiu, mas
se recuperou no final da sessào. Sua alta foi de 0,38 pontos, fechando com 1.141,34
pontos. Foram negociados 83
milhòes de títulos aproximadamente.
Os investidores, inquietos por que os membros da
OPEP estão com dificuldades
de chegar a um acordo sobre
os preços e cotas de produçáo
de petróleo, venderam algumas ações para realizar lucros.

Contraias
Ab«rto»

Osalaç6o

Wa, 6 43 -0.01 17 728
ju.
6"2
-0 04 15 245
Se.
7,05
-0,06
3 055
Out
7.25
'0 01 18 550
2
Jon
774
-0 01
Ma.
8,29
-0.04
3 33«
112 «~ti '-brai-ccr-traío. cents de USS-'l>o(a

Proposta de banqueiros
faz títulos subirem 1%

Opções de Compra
Ouanl.
(Mill
4 400
1.300
3 I .000
600
I 000
295,100
291 200

F«ch

SERVIÇO FINANCEIRO

Ouont. (mil)
Títulos
Venc.
01).
Méd.
B. Bras.l pp
obr
16.87
16.71
870
Bcmesixj pp
abr
3.35
3,21
5 600
atar
2.80
2.80
200
Mannesmann op
Pei.ob'ás pp
obr
13.10
12,75
3 450
Valo R'o Doce pp
abr
16,00
15,65
1.700
Wh,ir Martins or
"br
3.80
3.73
6 000

Preç
Exet.
15,00
16,00
17,00
18.00
10.00
12 00
13.00

Cotoçòes futuras nas bolsos de Marradorias ae CHicoao. Nova Iorque n Londia*.
onl«m:

MILHO (Chicogo) <*.

Mercado futuro

Tipo

MERCADO
E\TfcR>iO

ílldÍCeS(07()3 83l

(São Luis. Salvador e Olinda) oferecera a seus
clientes terminais de consultas do sistema videotexto.
'Portões do
Embratur — o programa turístico
franceses
aos
mostrado
pelo
Nordeste" será
presidente da Embratur. Miguel Colasupnno. E
quinta-feira, no Encontro Comercial de Paris.
no Hotel Interncontinental.
Carbex — está lançando no mercado brasileiro
o papel térmico, nas cores preto, azul. verde e
vermelho, para eletrocardiografo e máquinas
calculadoras térmicas.
.luros — na Câmara de Comércio HolandoBrasileira, o ex-presidente do Banco Central.
Paulo Lira, falará amanhã sobre as recentes
medidas do Conselho Monetário Nacional para
redução das taxas de juros internas.
IBMEC — dará inicio amanhã a mais um curso
de operador de mercado aberto. Informações:
220-5822.
Parapanema — a AGE dessa empresa de mineração e construção aprovou o pagamento de
dividendo de Cr$ 0,25 por açáo ordinária e
preferencial e distribuição de bonificação em
ações na proporção de 29 para cada grupo de

Z

qJ,
—
De'
Mar
lolol
Cotoçáo em C.SMStg

—

—

N/C
jun

Ago
—

..

Dec
— Me.caclo l..eg„lot
CAFÉ

135
27 ICO
to
Ma.
503
Jul
292
932
33 150
Set
37 750
De;
586
Mar
2 450
Tatol
Cotação em CrS/soco ae 60 «9

27
27 000
29
31
33
33 000
73 650
37
40
—
-

V.e.-.a._

99
5.100
6300

387
7
Oui
1604
9
—

340

'

j

5 030

5 030

4

6080

6 120

7 140

7 205

80
153

236

9 199

9 236

287

036

9 036

9 036

42

]96
906|
Aor
230
9 566

, ow)

9 061

5S

9 560

9 566

56

695
fn

°°kD0

"0I

Ab.
175

9

,
.
386
677
Tolol
3
12 Coioc,õo em Cr$/ 15 kg Mercado Irregular
100
190
,
100
SOJA
000
760
.
700
¦
3.750
17
Mor
_
j
C :i-o
ç?|
d
4 435
A 42J
j30
^^j

135
49
5099
5.115
0URO
lul
198
5
940
5 890
5 925
70 .
Sei
236
5
—
10 350
78
6.'41
6 745
Nov
298
6 7/0
86
Ab.
Jon
,
12860
12350
12.400
25
Juo
? 860
^
'
—
_
15695
"f
II
Ago
-y .
12
Mo.
10
8
18220
18 280
540
18810
21
OCT
.«
21 050
21 090
1121 090
De;
19
Toial
1741
1rv,
154
Toiol
Pre-:os por vmo gramo Unidade de neoooos i-ngotes de I 000 r,.„,*
_., r * „n l
ia_ "a~ lu **
Mv""
gratos, pc contraio Meftodo lr<eg_tar

ECONOMIA NEGÓCIOS

JORNAL DO BRASIL

terça-feira, 8 3 83

São Paulo — Um carro esportivo,
com produção limitada em mil unidades. será lançado pela Ford Brasil em
duas competições a serem realizadas
no Autodromo de Jacarepaguá. sextafeira e sábado próximos, após a realização dos treinos oficiais de classificaçâo para a abertura da temporada
deste ano de Fórmula-1.
O Corcel II série "Os Campeões"

dução poderá aumentar em até 50'1. caso a
economia tenha um melhor desempenho. A
Honda está acelerando a nacionalização de
seus componentes- antecipando-se aos prazos
combinados nos acordos feitos com o Governo.
No caso da CB-400 e da XL. o índice de
nacionalização ja é de cerca cie 60' í. utilizando desde disco de freios a rodas de alumínio
nacionais.

encomenda, pois não houve grande interesse
do público: a economia de motocicletas movidas a gasolina nao compensa uma troca pelo
álcool. E. para a motocicleta a álcool, não ha
os incentivos dados ao automóvel, em que até
a Taxa Rodoviária Única (TRUi tem um desconto de 50'.r.
A Honda Motor do Brasil produziu, em
1982, 150 mil motocicletas. Sua previsão para
este ano é de 200 mil unidades com uma
evolução de 30r/i. Segundo a empresa, a pro-

Io caderno

19

-Ford lança carro esportivo-

Compradores entram em fila por motos

—" São Paulo — Enquanto a indústria auto"Wiobillsüca ainda opera com unia ociosidade
""média
de 40°; , os fabricantes de motocicletas
apresentam filas, nas vendas de seus produ~tõs.
com prazos de entrega que variam de 30 a
- 60 dias. A informação é das maiores empresas
" do setor, a Honda e a Yamaha, que pretendem
ampliar a produção, este ano, em cerca de
-30Tr
'," ' .
A Honda revelou que as motocicletas movidas a álcool sào fabricadas somente sob

?

será vendido apenas na côr preta Dakar, que cobrira inclusive parachoques e maçanetas. O automóvel
movido a álcool com equipamentos
opcionais, custara S0' 1 menos que o
preço normal de tabela.
"Os
Com motor 1.6, o Corcel II serie
Campeões", com equipamentos normais de produção terá o desconto tambem de 50rí.

VOTEC
SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S/A y
Í»V*W

COMPANHIA ABERTA

NOSSAS ACOEb SAO

NEGOCIA0AS NAS BOLSAS DE VALORES

C.G.C N933.034.794/0001-63
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
*
Srf. Acionista!.
Eltarnoi divulgando o Relatório das Atividades do Exercício de 1982. com raspectivoi demonstrativo! econòmico-financeiros. acompanhados do Parecer dos Auditoras Externos.

1.- Análise do Setor
Para unia correta avaliação dai atividades de aviação regional e fretanientos, torna-se relevante enquadrar o setor no desempenho da economia brasileira no perío-

do.

"de

recursos, a desaceleraCaracterizado como um ano de reajustes nas alocações
ção de projetos industriais, verificada no transcorrer de 1982, aletou em geral as
empresas prestadoras de serviços, voltadas para suporte operacional desses empteendimentoi.
A Votec, contrariando a tendência, auferiu um crescimento de 20,3% no tráfego
das Linhas Regutares Regionais e 17,3% na produção de fretamentos, incluindo os
serviços para Rede Postal Noturna. O faturamento registrou umacxpansâoreal de
28,2% sobre o ano anterior.
Sob uma ótica essencialmente de produção, esses índices são bastante expressivos
diante da atual conjuntura e traduzem a operacionalidade das principais áreas de
atuação da Votec - Regiões Centro-fMorte e Bacia de Campos - onde se localizam
'•
projetos prioritários para o pais.

2.— Evolução da Frota
As alterações ocorridas durante o exercício de 1982, indicam a incorporação de
aeronaves com maior potencial de produção, e buscam racionalizar os serviços rio
manutenção, através de equipamentos uniformes, porém de grande flexibilidade
de colocação no mercado,
O quadro, a seguir, conjuga a$ aeronaves da Votec e de sua Controlada Votoc
-.sendo a utilização regulamentada
por um Acordo
Amazônia Táxi Aéreo S.A ,
Técnico Operacional, que visa compensar as receitas e custos entre ambas..

AVIÕES
Fokkcr-27
Bandeirantes
Islander
DC-3
Total de Av

OBS:

NP DE FROTA
31.12.82
ASSENTOS 31.12.81
44
15

28

10
12

10

_ü_
27

__J.

(11
121
13)

Ml

25

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(CRS 0001
ATIVO
COMPANHIA
1981
1982
CIRCULANTE
146.620
Disponível
1.496.902
Contas de Clientes
130.5961
l
(—J Valores Descontados
I- i Provisão para Devedores
16 3311
Duvidosos
I
Obriçjações a Receber 142.204
Devedores Diversos 121.884
Sinistros a Receber
Estoques 17)
Peças Sobressalentes e
Acessórios
665 894
Despmas cio Exercício
Seguinte
614 508
Prêmios de Seguros
152.512
Financeiras
56.170
Outras Despesas

HELICÓPTEROS
S-61M
S-76
S-58T
H 500D
H500C
Total de HelicópterosTotal de Aeronaves:
Total de Assentos:

(

IO

_'8_

_JJL

40
67
710

(51
(61
(71

l8)

11
66
822

(1) 3 aviões sob regime de leasinq com opção rie compra;
I?) 3 aviões pertencem à Votec Amazônia;
(3) 7 aviões pertencem à Votec Amazônia;
(*1) 2 aviões pertencem à Votec Amazônia;
(5) 1 helicóptero sob regime de arrendamento operacional;
(61 3 helicópteros sob regime de leasinq com opção de compra
Í7) Helicópteros sob regime de leasing com opção dt compra;
(8) 1 helicóptero pertence à Votec Amazônia.
Incorporações no período:
3 aviões Fokker-27 nos meses de janeiro, maio
dezembro, sendo que o
terceiro só iniciará atividades no inícin de 1983.
2 helicópteros S-76, adquiridos para atendimento à Montreal Engenharia de
Petróleo SA:, sendo ambos já ativados nos meses de fevereiro e setembro,
respectivamente, oferecendo serviços de apoio á engenharia e montagem indus
"off shore" na Bacia de Campos. I
trial
2 helicópteros H-500D comprados pela Votec Amazônia.
Baixas no período:
5 aviões Islander, vendidos, pertencentes á Votec Amazônia.
-3 helicópteros H-500D sendo 1 em leasing pela Votec e 2 de propriedade da
Votec Amazônia.
Incorporações previstas para 1983
Incorporação de 2 helicópteros S-76 sob regime de leasing corn opção de rompra,
integrando a frota a partir da janeiro do 1983, em complemento ao contrato
com a Montreal Engenharia de Petróleo S A: :

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(Ci S 000)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
3.199.363
Rece.las de Ooeracío de Vòo 7.291.2/1
Receita de Participação por
Equivalência
13.405
453.146 272.270
Outras Receitas Operacionais
12.9701 RECEITA OPERACIONAL
3 485.033
BRUTA
7.744.417
121.996
12.767 CUSTOS OPERACIONAIS DA

7.520.246
453.146

3.375.34'
12.685
7Ü6.486

7.973.391

Receita em os 000

intn

82/81%
1982
1980 1981
Linhas Regularei Regionais
20.9
92.609./94 111.973.271
81.222.11!
Assentos.K>n oferecidos
20,3
66.784 129
55 516.131
Passageiros.Km transportados53.744.569
r'.
59.6
I 0.31
66.1
59.9
Aproveitamento
14.fi
156.276
136.026 136 329
Passageiros Transportados
19.0
392.606
299.145 329.876
Assentos, horas voadas
130.3
2.540.546
1.102.956
511.986
Receita cm Cr$ 000
Em janeiro de 1983 lotar ntroduzidas importantes modificações nai linhas aéreas, visando estimular metas de produção mais agressivas, e ao mesmo tempo
permitir a entrada em operação do 3o avião F-27, sem queda nos índices de
aproveitamento normalmente detectados quando se promove um aumento de
oferta
Fretamentos
Foi particularmente bom o desempenho registrado nas atividades de frerarnentn e
serviços prestados .1 Rede Postal Noturna, com a retomada de índices favoráveis
em relação aos anos anteriores.
1981 1982 82/8'."
1980
Frelamentos'
802.076 1.433.059 78.7
Tonel.id.is.Kmvoadoid.000P 628.716
250.839 234.224 17.3
260.802
Assentos.horas voados
1.246.613 2.096.408 4.750.'25 126.6
Recn.ta em Cr$ 000
•refere-se ao transporte de mala
postal
As perspectivas para 1983 são positivas, baseadas na incorporação de mais 2
helicópteros S-*76, e a ampliação dos serviços para Rede Postal Noturna.
Total da EmptBsa
19R0
1981
1982
32/81%
Assentos, tintas voadas '..559.947 5580.714 686.330 18.3
7.291.271 127.9
3.19^.363
Rece.tiitleOpeiacScstfcVfro 1.758.599
Apenis para eleito de referência, demonstramos abaixo a produção de fretamentos da subsidiária Votec Amazônia, não incluída nos quadros anteriores.

4 ¦ Indicadores Econômicos

CrSOOO

1981

1980

Receita Operacional em
CrSOOO
1.805.807
Lucro Operacional em

1982
7.144417

3471.633

306518

359.390

I

82/81%
123.1

588 713)

I 873.8101
92 011
137 483
Lucto Liquido em CrS 000
7.492.972 186 9
2.611.922
Paltimônio Liqdido Ct$ 000 1.299 964
Os encargos financeiros constituíram o grande peso na estrutura fie custos Mais
do que uma característica do setor de aviação, trata-se de um problema con|untllral, agravado com a evolução das taxas de juros amplamente desproporcionadas
ao crescimento das receitas, deteriorando o resultado final ria empresa.
'ate a uma
Dentro desse quadro adverso, que certamente persistira »m 1983,
polínca cambial hostil às empresas aéreas a. Votec objetivará suaviza' seus efeitos
através da captação de recursos de terceiros 8 prazos mais adequados. 1 para isso
já conta com o aval do BNDES para um financiamento de USS b,2 milhões, por
um período de 8 anos com 3 de carência.
Tem aprovada, 'ambém, a participação acionaria do BNDESPAR, no vaior de OS
¦101) milhões através de subscrição de ações preferenciais.
5.— Recursos Humanos
A Votec deu continuidade ao prorirama de treinamento interno e externo dispen
rjendo CrS 29.764 mil, aplicados na formação de mecânicos, tripulantes e pessoal
técnico em geral.
O ptenvo em 31.12.8? era de 987 funcionar jos, incluindo * subsidia'ia Votec A •
mazúnia.
Registramos aqui, mais uma vez. nosso reconhecimento pelo apoio e confiança
recebidos dr nossos clientes, fornecedores, instituições financeiras n acionistas,
ilem da sempre presente dedicação de nossos funcionários.
A Administração

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(CRS000I
COMPANHIA
1982
1981
ORIGENS DE RECURSOS
De Opetações
873.810)
Resultado do Exercício I
Depreciações
867.462
Variações Monetárias de
1.498 187
Empréstimos a Longo Prazo
Resultado de Correção
Monetária
12.438.17?)

(

373.810!
947 592

703 090

1 639 848

868.11141

12.159 16/1

CONSOLIDADO
1981
1982

COMPANHIA
1981
1982

CONSOLIDADO
1981
1982

92.01 I
3bI.740

Participação no Rosultado

RECEITA

73.899

Linhas Regulires Regionais
O desenvolvimento do tráfego aéreo apresentou equilíbrio
demanda, situando-se em 20.9% e 20,3%, respectivamente

CONSOLIDADO
1982 1981

COMPANHIA
1982 1981

53.935
160.967
42.912
939.597
1.554.157
848.742
15.3731
132.1811 I
15 37311
16.9631
142.204
124.130

4
6
4
9

OBS:

CONSOLIDADO
1981
1982

12.2311 (
121.996
12.546

4

-I

1982
22.386
236603

Votec Amazona
Assentos, hora voadas

3.- Desempenho de Frota
26
1?
15
4

87.319 APLICAÇÕES DE RECURSOS
395 5/S Permanente
Investimentos
701 I
Outros Investimentos
Imobilizado
l 168 258
Aquisições de Bens
/1? 8661
Incorporação de Material
6/9 140
de Rodízio
I 374 217
Reavaliação de Bens
De Acionistas
Adiantamentos
4.1 10
De Terceiros
Exigivol Longo Prazo - Redução
27 91
139735
Instituições Financeiras
106 677
4 692
Contribuições Compulsórias
Associadas
Pi
opostos
Dividendos

703 862

1 33 7 358

653 771

6/9 140
5.223,968) (1.978 173) de Controlada por Eqüiva
(1.9314031
Das Operações de Vòo (5.312.510)
I 374 217
13 4051
109 I 71
(
385.2711 I 312.534) lência Patrimonial
464.8771 ( 312.6341
(
Outros Custos
Resultados de Ex cr cíc ms
RESULTADO OPERACIONAL
1.363.807
Futuros
I
1.191.096
2.364.152
BRUTO
1.967.030
de Exercícios
AjustQS
DESPESAS OPERACIONAIS
Anteriores
i
I
30.488)
(
25.19511
53.204)
33.7881
I
AdministracâV.
Honorários da
139 235
249 016 661937 263 402
a 263) Fundo de Aumenta de
4.0151
Comerciais
106 677
13.507 170.601 13.607
756.69
407.271)
Capital-DL
334.1571 (1.108.886)
Administrativas
(1.050.030)
15? 709
40.935 62.303
40.935
254.856) Constituição de Roseiva de
291.9621 II.281.4261
(1.22a614l
Financeiras Líquidas (2.5)
7
2lÒ~689
3.489.678
2.357.547
249.76
2
TOTAL DO CIRCULANTE
a
t.í
8381 Reavaliação
7.0771
8381
7.072)
Tributárias
PERMANENTE
6.0381 Participação na Reavaliação
16.2551
6.0381
16.255)
Depreciações (2.61
Investimentos
46.469) do Permanente da Controlada
40.6781
46.469)
40.62BI
Amortizações
616.189
1.611.704
I 5032471
Em Controladas (4)
( !
Resultado por Equivalência
86.9731
87.4371
69.4371
Fotal das Aplicações d»
62.408!
Outras Despesas
4.714
20.549
4.626
16.649
Outros Investimentos
4 346 813
Constituição de Reservas de
993 244
389 145
Provisíío para Devedores
4.008.170
10.903.324
3 694.048 11.889.852
7
503
24
Imobilizado (2.1,6)
na
Reavaliação
Controlada
í
Duvidosos
Diferido. .
6.108 De Acionistas
9.293
5.641
P.h54
Reversão
800 000
Introdução e Equipamentos 44.562
(Decréscimo) Acréscimo do
*
13.395)
Realização de Capital
16.9631
12.656)
16.3311
FormoçAo
Variação Cambial - DL
II 910 576)
De Terceiros
239 539
Capital Circulante
Despesas de Participação pnr
48.836
1733/79
48.291
Exio.ívl'1 Longo Pra/o Aumento
"12.003.254
48JMJ.
Equivalência
4.061.720
4.363.699 "l
230
58
TOTAL DO PERMANENTE 12.629.530
Financeiras
Instituições
41/414
263 598
5.492.932 6 419.267
6.574.338
TOTAL DO ATIVO 15.879,297
Associadas
RESULTADO OPERACIONAL
177.378
17/378
Contribuições Compulsórias
(
359.390
242.4411
I 58a 713)
LIQUIDO
28
Prazo
Redução
Realizável Longo
PASSIV O
Efeitos inflacionários
CONSOLIDADO
COMPANHIA
Permanente
CONSOLIDADO
COMPANHIA
Resultado dB Correção
1981
1982
Investimentos
1981
1982
712.855
2.159.167
858.104
2438.177
Monetária
Associadas
CIRCULANTE
Despesas de Variações
1 70.866
Imobilizado
164.930
474.543
454.890
Variação
Início
Fim
Fornecedores do País
Início .
Fim Variação
1.217.8521 12.813.004) (1.227.225)
(2.732.619)
Monotái ias
179.188
Baixa de Bens- Valor
519.119
AlivoCnrijlante2 210.689 3.249 /67 I 039 07S ? 357 547 3 489 678 1.132.131
179188
519.119
Fornecedores do Exterior
RECEITAS NAO
700
236
234
319
1.039.904
Corrigido
'.812
Passivo Circu2.296.248
987.671
2.200.609
Instituições Financeiras (2.2)
102.912
99.497
OPERACIONAIS
16 956
366.363
Depreciações Correspon .
733.202
1885 418 .'.843.367 2 957 949 1953.143 4.995 850 3.042 707
lante
359.562
710.728
Obrigações a Pagar (2.3)
DESPESAS NÁO
73 967) I
73.747)
dentes
1
Arrecadação por conta da
I
I
8.350)
30.344
5.1281 I
OPERACIONAIS
6.606I
Capital
Cm
39.734
258.629
39.734
756.057
Terceiros
Diferido
«80 72.467
404 40411 506 172111910 576!
375.271 11.693.6001(1.918.871)
11.287
1 251.1 /O l.inm
, 11.287
2.436 242
539.724
530.657
Total das Origens de Recursos
Contribuições Compulsórias
75.600 RESULTADO LIQUIDO ANTES
75.600
Dividendos a Pagar
DE 1982 E 1981
EM
31
DE
DEZEMBRO
FINDOS
IMPOSTO
DE
LIQUIDO
DOS
EXERCÍCIOS
MUTAÇÕES
DO
PATRIMÔNIO
PROVISÃO
DAS
DEMONSTRAÇÃO
Participação dos
99.511
873.8101
RENDA
(
7.500
7.500
Administradores
RESERVA
RESERVA
LUCROS
RESERVA
PROVISÃO PARA O
Provisão para Custos a
DE
DE
ACUMULADOS
DE
IMPOSTO DE RENDA
Realizar
REAVALIAÇÃO
CAPITAL
LUCRO
RESULTADO LIQUIDO APÔS
Férias
Provisão para
CORREÇÃO
4.99S:860 .1.953,143. PROVISÃO PARA O IMPOSTO
4843.367
TOTAL DO CIRCULANTE
MONETÁRIA
99.511
871810)
I
DE RENDA
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
DO CAPITAL
2.773.954 1.365.061 PARTICIPAÇÃO DOS
1.362.089
2.671.041
Instituições Financeiras 12.2)
7.5001
ADMINISTRADORES
100.792 206.969
206.969
100.292
I 299 964
Contribuições Compulsórias
351.509
?6I 1.922
Saldo no Início do Exercício
Associadas (2.4)
27.191
U 1.389. _ 263JÍ98.
4891
„469419_
I
469)
Ajuste de Exercícios Anteriores'" —
TOTAL DO EXIGIVEL A
1 327 166
351.020
2 61 1.433
1.083.759
RESULTADO LIQUIDO ANTES
1.134.000
Saldo Ajustado em 01.01
LONGO PRAZO
I
50.2411
1.134 000
11.083.769)
DA PARTICIPAÇÃO DOS
Incorporação do Recursos r Lucros
RESULTADO DE EXERCÍCIOS
800 000
800.000
ACIONISTAS
Realização do Capital
FUTUROS
92.011
I 873.810)
? 5»7 837
873.8101
294,052
MINORITÁRIOS (
Cur.reçãu Monetária do Patrimônio
52.849 PARTICIPAÇÃO DOS ACIO
52.849 74.077
74.072
Receitas Antecipadas
2 37 7 462
Constituição de Reserva (6)
55.554)
1-) Custos Provisionados (__
,34,2,78] NISTAS MINORITÁRIOS
JR.2_7.8J
55,5.54)
13/3 101
I 873.8101
Resultado do Exercício
18.571
18.571 18.5)8
..LiÈiB
Proposta a Assembléia
Participação dos Acionistas
75.6001
Dividendos a Distribuir CrS 0,1 Opor ação
RESULTADO FINAL DO
Minoritários
61 1.922
1278.979)
Saldo no fina) do Exercício
i 873.8101
92.011
8718101
EXERCÍCIO
(
Patrimônio Líquido
(1) Exercícios 1981/1982
2-911.922 RESULTADO LIQUIDO
7,492.922
Capital de Reservas (3)
_L.431222 2.611 922
Imposto do Renda Exercícios Anteriores
0.12
POR AÇÃO
10.281
15.879.297 !Lê74.,338.
TOTAL DO PASSIVO

3Í2Í49Q

2.053.477

_zãssi£3íí jjiaàoza.

l&âS&Saa.

6,419,267,

2.2 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1982 E 1981
(CrS 000)
- PRINCÍPIOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS
1.1 - Sem prejuízo dos princípios contábeis aceitos e reconhecidos são adotados os critérios contábeis
especiais fixados nas normas do Departamento de Aeronáutica Civil (DAC) aplicáveis às Empresai
Brasileiras de Transportes Aéreos.
1.2 - Os efeitos inflacionários do Patrimônio Líquido e Ativo Permanente, foram reconhecidos mediante
cálculo polo método do Razão Auxiliar em ORTN, refletindo o saldo no Resultado do Exercício.
1.3 — Os valores realizáveis e exigiveis, até 365 dias, estão considerados no Circulante.
1.4 - Os estoques estão registrados ao preço médio de aquisição e o valor não excede ao de mercado
excetuando-se as ordens de serviço, que estão registradas ao custo aplicado.
1.5 - Os custos, despesas e receitas estão registrados pelo regime de competência.
1.6 - Os bens do Imobilizado Técnico estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescidos da correção
monetária.
1.7 — As depreciações foram calculadas em ORTN, pelo método linear.
As taxas aplicadas constam da nota 2.1.
1.8 — A provisão para Devedores Duvidosos foi constituída na base de 3% dos valores a receber excluídas
as Contas ue Governo. 0 valor provtsionado é suficiente para garantia de riscos de crédito.
1.9 - Os financiamentos em moeda estrangeira estão convertidos para moeda nacional, às taxas oficiais
de câmbio na data do Balanço.
1.10 - Os furos e demais encargos financeiros estão contabil^ados por competência até a data do Balanço
e os valores náo pagos estSo incluídos no Passivo Circulante ou Exigível a Longo Piazo, conforme
os vencimentos.
1.11 - A variação cambial excedente ao crescimento das ORTN e que foram diferidas de acordo com os
termos do DL 1.733/79, teve sua amortizaçÜo prevista em 5 anos (20%a a) com início no exercício de 198a
1.12 - As contas das Companhias Associadas, excluídas as referentes as transações normais, estão registradas no Longo Prazo, independente de vencimento, e vencem juros a correção monetária de 48%
a. a.
1.13 ~ O investimento em Controlada está registrado ao custo de aquisição corrigido monetanamente e
avaliado pelo método da Equivalência Patrimonial.
DEPRECIAÇÀO-%. COMPANHIA CONSOLIDADO

1982

1981

1982

1981

- COMPOSIÇÃO DE SALDOS
2.1 - IMOBILIZADO
Terrenos
Edifícios
Benfeitorias
Instalações
Equipamento de Vòo
Equipamentos Terrestres
ImoodizaçÕes em Andamento
Reavaliação
Instalações e Acets. Rodízio
<-) Depreciações Acumuladas
(mobilizações Liquides

4
10
10
10
10
10
10

64.683 32.707 67.236 33.998
326.391 158.785 326.391 158.785
42.374 47.366 64.431 83.197
265.281 128.360 255.781 128.360
9.194.397 4 409.25? 9.979.929 4.895 593
900.615 416.061 972.842 445.596
1.316 12.774 1,316 12.774
1.874.217
2.377.464
2.322.353
208&52&.
=_
14,981.627 5.205.305 16.433.418 5.758 303
(4.073.303! (1.511.2571 I4.543.S66I [1.750.1331
10.908.324 3.694.048 11.889.852 4008.170

Rio de Janeiro. 03 de Março de 1983.
CONSELHO Dt ADMINISTRAÇÃO
HAROLDO BUARQUE DE MACEDO
CLÁUDIO RICARDO HOLCK
Presidente
Vice-Presidente
CIC004.391.007/63
CIC003.25Z877/91
JORGE PONTUAL
TOR KAMEYAMA
Vtce-P residente
CIC 239.748.347/53
CIC 005 864 987/53
DIRETORIA EXECUTIVA
LAURO BORN CALDEIRA DE ANORADA ALEXANDRE GONÇALVES SILVA
TOR KAMEYAMA
Diretor
D'teto'
Diretor Superintende1 ti
100 624.757/20
CIC 022.153.817/87
CIC
CIC 239 748.347/53
SILMA DA COSTA COIMBRA
Cont. CRC-RJ-18246-2 CIC 030 306 797/7?

^^^ss^s^^M>m^m2s^ix2;^^£
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LONGO PRAZO
1987 1988

CURTO PRAZO
1983 1984

1989
CAPITAL FIXO
14.326
14.326
14.326
14.326
14.326
14.326
EM MOEDA NACIONAL 12.575
EM MG6DA
36a 595 360.594 .360.596. 143. £50 _ 68._9.n_ ESTRANGEIRA 1.286,230
8357
370.S21 J74J22 J74JÍZL JSLÜÊ _83-237
Total
1.296.805
J4.32£
CAPITAL OE GIRO
544
15.747
6.536
EM MOEDA NACIONAL 305.650
EM MOEDA
266,482 _2fi6 4Ç2. J26&482 .266,482. 113.196
31.584 JY&ll.
ESTRANGEIRA 596.154
1 13.196
?66.4fi_J
Total
901.804
47.331 _4&648_ 273.018 267.026 266.482
Total Geral Z200,609
422252 42a568 JJ4.ÍS39. 425.202 MÍÜSí JSQJm J2US3
financiamento!
são:
As condições dos
Capital Fixo:
Moeda Estrangeira: As parcelas vincendas são de valores variáveis e os juros oscilam de 1% a 1,1% a.a.
acima do Libor.
Moeda Nacional:Estão sujeitos a juros de 10% a.a. com a correção monetária da ORTN.
Capital de Giro:
Moeda Estrangeira- juros variáveis entra 1,5% a 2.25% acirm do LlflOR.
Moeda Nacional: correção monetária fixada em 20% a a. e juros de 9% a.a.

OBRIGAÇÕES A PAGAR
Seguros
Salários
Serviços, 'mpostos e Taxas
2.4 - CONTAS DE ASSOCIADAS
Votec Ama/ònia TãmAéreoSA.
Motortec Indústria Aeronáutica S.A.
Total
2.5 - DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Financeiras
I—} Receitas Financeiras
Despesas Financeiras Líquidas
2.6- DEPRECIAÇÕES
Levada a Custos Operacionais
Levada a Despesas Operacionais
Total do Exercício

COMPANHIA CONSOLIDADO
1982 1981 1982 1981
500.708

203.462

82.766

39.576

500.703

82.766

203.46?

39.576
123.815

127.254

116.524

149.728

J1SJ2&

359.56?

23Í2Q2

__366Jaa„

111389
_.LLL389

_26XS_9.lL
._2Si5Sâ-

641.768
..ILUSa
753.157

230.397
_?5&U22
489.419

347.239
1.502.880
322.692
1.423.274
i_i9iLsa> _ua7.3oi L.221454J .L22Ja31.

_L22216J4

291.9Ó2

'281.426

867.46?

3.- CAPITAL SOCIAL
3.1-0 Capital Social está composto de
Ações Ordinárias (milhares)
Ações Preferenciais (milhares)

378 000
1.934.000
378.000
1.934.000
1.134.000
_3moog_ 1 134000 ..328:000..
3.068.000 _~m>JMl IQ4ELÜO0
_756.Q0tL
3.2 - O Capital Social no decorrer do exercício, tem as seguintes mutações:
3.2.1 - Pela AGO de 29.04.82, por incorporação de correção monetária i reservas, foi aumentado para
2.268.000, passando o valor nominal de ações de Cr$ 1,50 para Ci$ 3.00 permanecendo o
total de 756.000.000 d« aço».
3.2.2 - Pela AGE de 29.04.82 o valor nominal da ação foi desdobrada de Cr$ 3,00 para Cr$ 1.00

a ser composto de 2 268.000.00l1 ^còes, sendo
passando o capital da companhia
1.134.000.000 ações ordinárias e igual número as preferenciais.
Pela AGE de 22.12.82 o capital social foi alterado para 3.068.000 000 ric^e1; do v*lor nominal
do CrS 1.00 cada, mediante subscrição.

COMPANHIA
1981
1982
INVESTIMENTO EM CONTROLADA
4.1 — A posição do investimento è
Votec Ama/ònia Táxi Aòreo S.A.
Capital Social (em milhares de ações!
Pa»rÍmònio Líquido
Ações Ordinárias Imegrahzadas (em m
Participação no Capital - %
Valor Contábil do Investimento
Resultado Líquido do Período
4.2 - Receitas u Despewis
4.21 Entre Votec e Votam
Receita Votec
Custo Votam
4.2.2 - Entre Votam e Votec
Receita Votam
Custo Votec

600 000 300 000
1.611711 616 19?

ihar«j d« JCÍltal

599 993 299.999
99.999 99.999
1 611.704 620.815
(
104.1711 3 713

COMPANHIA
1981
1982

(

31 743 ( 96 289131 7431 ( 6.2H9I

(

660.862 207.7/1
660 8621 1707.771!

CONSOLIDADO
1982 1982

5. - SEGUROS CONTRATADOS

Os seguros da companhia por natureza de mvestime >tos. 'iitâo assim distribuídos:
Equipamento de Vòo
7.620.328 4.448.686
6.448403
3.910.547
Casco
10.692.284 b.252.314
4 264 021
9 232 970
Riscos Diversos (inclusive reta)
SBíLíai _ .2J49.450
2.137 650
3189,280
Outros
9.048.848 .20.46^062 -LQJJ2Q,2_79
1Í2-814023
6. - No decorrer do e*ernziio foi procedida a reavaliação dos Equipamentos oe Vòo, sendo o valor de
1 874.217. -egistrado no Imobilizado rendo como contra partida a conta de Reserva de Reavaliação no
Patrimônio Liquido, incluiu se nesta, lambem, o valor de 503.245, noi.esporxiente d participação peta
equivalência na reavaliação realizada na Controlada Votec Amazônia Tá*t Aéreo S.A.
7. - Atendendo orientação do Grupo de Trabalho instituído pela portaria do DAC n" 105 SPL de 15.05.81.
AÉREO
DE
CONTAS PARA AS EMPRESAS D6 TRANSPORTE
o PLANO
que reformulou
REGIONAL, a partir de 1? de Janeiro de 1982. os componentes revisáveis passaram a ser tratados como
bens do Ativo Permanente. Esta mudança de critério resuitou em uma diminuição dos estoques de
679.140.
8. - NOTAS ESPECIFICAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
8.1 — Companhia incluída
Foram consolidadas as Demonstrações Financeiras da Controlada Votec Amazônia Táxi Aéreo
S.A.
8 2 - PRINCÍPIOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS
8 2.1 - Os utilizados pela companhia, om seus registros contábeis, prevalecem para a Controlada,
com exceção da Provisão Para o Imposto de Renda que « regulada por leis especificas
(756/69) e constitui Fundo Especial Para Aumento de Capital.
Na consolidação (oram eliminado! todoi oi laldm represenlativoi de contai entre a Con8.2.2
troladora e a Controlada, -nctusive os de transações comerciais entre as mesmas. Não houve
'eHexos no resultado dp exercício.

PARECER DOS AUDITORES
limos. Srs.
Acionistas. Conselheiros « Diretores da
VOTEC SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S.A.
Examinamos oi Balanço! Patrimoniaii da VOTEC SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S.A. e oj Coniol.dados
da referida Companhia e lua Controlada - VOTEC AMAZÔNIA TÁXI AÉREO S.A.levantados em 31 de
dezembro de 1982 e 1981, -ncluindo as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações
do Patrimônio Líquido e dai Origens e Aplicações de Recursos dos exercícios findos naquelas datas. Nosso
exame foi efetuado de acordo com ai normas de auditoria geralmente aceitas e consequentemente incluiu as
provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários observar nas
circunstâncias
Somos, também, Auditores da Companhia Controlada, -efenda acima. ¦ certificamos as Demonstrações
Financeiras, da mesma, levantadas em datas coincidentes com as da Controladora.
Em nossa opinião as Demonstrações Financeiras, da Companhia e Consolidada, 'idai em coniunto com *s

Notas Explicativas da Diretoria, sao fidedignas e representam adequadamente a situação patrimonial e posição
t,nanceira da VOTEC SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S A., e. a Consolidada incluindo a Controlada
VOTEC AMAZÔNIA TÁXI AÉHEO S A. em 31 de deíembio oe 1982 e 1981 e n resultado de ooeracítes
sociais das mutações das contas do Patrimônio Líquido e as origens e aplicações do recursos da Companhia e
Consolidadas correspondentes aos exercícios findos naquelas datas de acordo com os princípios de contam!*
dade geralmente aceitos, ncluindo as normas estaoetecidas pelo Departamento cie Aeronáutica Civil
D.A.C.. para as Companhias Brasileiras de Transportes Aéreos e que foram aplicados em uniformidade com
os exercícios anteriorm.
Rio de Janeiro. 04 de Março de 1983.
AUDITOR -Auditorias e Orgàni2acão Contábil S'C.
José Raymundo da Silva
CRC-RJÜ96
Contador Responsável
CRC -SP-475' T'" MG" S FU
CPF n°003.933.477.53
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JORNAL DO BRASIL

São Paulo — Ariovaldo dos Santos

Cais examina aumento da
cotação do dólar-petróleo
Brasília — O aumento do dólar-petróleo (difereno subsídio pago pelo
ça entre a cotação do produto e
— cotação de
Governo) atualmente cotado em Cr$ 189
—
o
aumento do
mais
e
ano
do
passado
setembro
Petrobrás,
no
pela
pais,
preço do petróleo produzido
situado em 25 dólares o barril, serão os principais
os
assuntos a serem discutidos hoje, em reunião, entre
Ministro das Minas e Energia, César Cais, o presidente
—
da Petrobrás, Shigeaki Ueki, e o presidente do CNP
AlmeiOziel
General
Petróleo,
do
Conselho Nacional
da Costa. O Ministro das Minas e Energia não quis
informar quais são os percentuais de aumento para o
dólar-petróleo e para o preço do petróleo nacional que
a Petrobrás e o CNP estáo pedindo.
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Congresso vota a mudança
salarial até 15 de junho
Brasília — O presidente do Senado, Nilo Coelho,
garantiu ontem que até o dia 15 de abril próximo,
estará lida a mensagem do Presidente Figueiredo que
encaminha ao Congresso decreto-lei reformulando a
política salarial. Se de fato isto ocorrer, o decreto será
votado até o dia 25 de junho, o mais tardar, uma vez
que, de acordo com a Lei, depois da leitura da
mensagem a matéria terá que ser apreciada no prazo
de 60 dias, prorrogáveis por mais 10. Uma fonte
credenciada do PDS disse que a atitude do presidente
do Senado — apressando a leitura das matérias na
Ordem do Dia do Senado — é conflitante com a do
Planalto, que pretende procrastinar a leitura até o
mès de setembro.

Debêntures de empresas já
totalizam CrS 32 bilhões
No mès de fevereiro, 15 companhias abertas recorreram à emissão de debêntures para se capitalizarem.
O valor das emissões atingiu Cr$ 15,7 bilhões elevando para CrS 32 bilhões o acumulado do ano. Os
maiores lançamentos foram da Cia. Riograndense de
Telecomunicações (Cr$ 3,5 bilhões); Copene (Cr$ 3,1
bilhões) e Investiplan Participações <Cr$ 2 bilhões).
Quanto às ações, foram registradas na CVM sete
lançamentos no mès passado, no valor CrS 12,2 bilhões. As emissões do gmpo Bradesco (banco, banco
de investimentos e a Bradesco Turismo) totalizaram
CrS 11,4 bilhões.

Minas nega culpa pela
falta de leite no Rio
Belo Horizonte — O Governo de Minas refutou
ontem a tentativa da Spam S/A, em matéria paga nos
jornais, de transferir para o Estado a responsabilidade
vez
pela falta de leite para o consumidor carioca, uma
que cobra cerca de Cr$ 10 por litro do produto enviado
para o Rio. Assessores do Governo informaram que
Minas apenas cumpre o Convênio 7/77, do Confaz, que
da embalagem
manda taxar todo o leite que sai, fora "Esse
convênio,
especifica, para o consumo in natura.
além do mais. permite aos distribuidores o repasse do
crédito do ICM com o leite para o consumo para
saldar débitos com a compra de matérias-primas ou
com o imposto gerado na venda de produtos lácteos",
declarou o coordenador da Comissão Técnica Permanente do ICM, da Secretaria de Fazenda, Telèmaco
Luis da Silva.

Ministro pede explicação
para falta de iodo no sal
O Ministério da Saúde concedeu prazo de seis
meses para que as empresas salineiras justifiquem a
ausência de iodo no sal colocado à venda no varejo.
Das seis marcas do produto, quatro — Tigre, Mossoró,
Ita e Netuno — apresentam teor inferior ao permitido
pela legislação. As análises realizadas comprovaram
que raras sào as industrias que adicionam as 10
miligramas de iodo em cada quilo do produto, conforme exige a lei. O iodo é indispensável ao bom funcionamento da glândula tireóide. Os exames foram realizados pelo Instituto Estadual de Saúde Pública e
entregues ã Dinal — Divisão Nacional de Alimentos
do Ministério da Saúde, para as devidas providências.
Para a diretora da Dinal, Laura Gonçalves, o problema de índice de iodo abaixo do permitido acontece
pela inexistência de uma padronização para a aplicaçáo da substância a nível de indústrias.

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES

TERCEIRA EMISSÃO
— COMPANHIA EMISSORA.

ENERSUL
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE
MATO GROSSO DO SUL S.A.
Av. Salgado Filho, 709 — Campo Grande — MS
II _ CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
A) Quantidade; — 56.84& debêntures conversíveis em
ações preferenciais,
B) Juros — 12% aa . calculados sobre o principal corrigido,
C) Prazo — 01.1082 a 01.10.87,
D) Espécie — com garantia flutuante e fiança do BNDE*;,
E) Tipo -- 100 (cem),
F) Valor da Debénture — o equivalente a 10 ORTN s.
G) Valor total ria emissão — CrS 1.363.455.747,50
III _ PARTICIPANTES DO LANÇAMENTO
INSTITUIÇÃO COORDENADORA

::¦¦

BANC0 NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

OUTRAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES:
Queiroz Vieira S'A Corretora de Valores Mobiliários e
Câmbio
Elite Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Unuarama SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Distribuidora BEMGE de Títulos e Valores Mobiliários
LTDA
Fides Distribuidora de Valores e Títulos Mobiliários S.A
P R J Distribuidora do Títulos e Valores Mobiliários Ltda
IV — AGENTE PAGADOR DO PRINCIPAL E DOS JUROS
Banco Financial S'A, através das seguintes agencias
Campo Grande (MS) — Rua Barão do Rio Branco,
1092
Rio de Janeiro (RJ) -- Rua do Carmo. 64
Sáo Paulo (SP) — Rua da Quitanda. 101
Brasilia (DF) — Setor Comercial Sul. 5 — Bloco C.
Loja 144 154
_ ASSEMBLÉIA QUE APROVOU A EMISSÃO
AGE reatada em 30.0.9 82
VI — AGENTE FIDUCIARIO
SLW -- Corretora de Valores e Cambio Ltda
Rua Emílio de Menezes 38 — Santa Cecília — São
Paulo - SP
Vil — Rt-GiSTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBÍLIARIOS
N- SEP GER DCA — 82 039 — Data 15 12 82
'Este
<,r*u'V-.o e de cara'c-r efusivamente informativo não
se tratando de oferta de venda de debêntures".
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A Associação Brasileira de Propaganda
ABP — divulgou ontem o resultado do
•'Prêmio Comunicação 82". A Rádio Cidade,
foi indido Sistema JORNAL DO BRASIL,
"veiculo do
cada vencedora na categoria
ano", por ter inovado a linguagem das rádios
Associados
FM. A Castelo Branco Borges & "agência
do
CBBA — foi considerada a
ano", enquanto a Coca-Cola recebeu indica"anunciante do ano" e Maurício Sição de
e TV
rotsky. da Rede Brasil Sul — Rádio
"personaliGaúcha e Jornal Zero Hora — de
dade do ano".
O "Prêmio Comunicação" foi instituído
há 10 anos pela ABP e premia anualmente
em quatro categorias, sendo três delas destinadas a empresas — veiculo, agencia e anunciante — e uma a pessoas físicas — personalidade. A entrega dos prêmios será realizada
em almoço no Rio Palace Hotel, previsto
para dia 8 de abril.
Segundo Eliseo Pires, da ABP. a indicado Sistema Rádio Cidade significa o
çào
"reconhecimento pela revolução que promoveu na linguagem jornalística, desde 1977.
quando entrou no ar". Atualmente a Rádio
Cidade está em Sào Paulo, Porto Alegre,
Belo Horizonte, Salvadore Goiânia, alem do
Rio de Janeiro.
— Quando entrou no ar — lembro Eliseo Pires — a Cidade conseguiu ter mais
audiência que todas as outras FMs juntas.
Agora muitas a copiaram, mas 1982 serviu
para consolidar o estilo que ela criou no
rádio brasileiro e por isso a premiamos.
Aliás, é a primeira vez que indicamos uma
rádio como veiculo do ano.
A CBBA. 12a agência de propaganda no
ranking brasileiro, foi indicada, entre outras
razões, por ter-se nacionalizado ano passado
"contrariando uma rotina de desnacionalizaçào das empresas do setor" , segundo
Eliseo Pires.

Brasília — A polícia, em qual-;/,
quer parte do mundo, investiga,
prende e, depois, informa à imprensa. Em Brasília, a Policia Federal
inovou: anunicou ontem, através
de nota oficial, que pretende desbaratar, nos próximos dias. uma
extensa rede de distribuição de
"centenas de milhares de dólares
falsos, destinados à negociações no
mercado paralelo".
Um assessor do Ministra
Ibrahim Abi-Ackel, da Justiça, admitiu que a nota tem como objetivo ¦.,
baixar a cotação do dólar no mercado paralelo, que fechou a Cr$
850.00. Segundo o assessor, a nota
expedida pela policia é como se o
corpo de bombeiros anunciasse que . .
apagará um incêndio que ainda nào
ocorreu.
Acrescenta a nota que. através. .
diligências, espera identificar
de
"os integrantes da
gang," responsa- .
veis pelo vultoso derrame de dólares frios, realizando a prisão de seus .
membros". De concreto mesmo, a
nota afirmava apenas que foram
apreendidos USS4 mil e 300 dolar.es .
em Santa Catarina. USS 8 mil 300
dólares em Sáo Paulo e USS 26 mil e.
em Brasília, segundo o
550 dólares "contraíatados"
ifalsinDPF, todos
•!,'
cadosi.
i
A nota foi distribuída, no final
da tarde, depois de encerrado.,o
expediente na Policia Federal, por
um funcionário ria assessoria de.
imprensa do Ministério da Justiça,
o que, também, é pouco usual, normalmente as notas do DPF, quando distribuiidas no Ministério da .
Justiça, sâo complementadas por
explicações de assessores do Minis» ¦
tro Abi-Ackel ou do diretor-geral do
órgão, Coronel Moacyr Coelho.-.o,,..

"Info" levam
Bolsa e
a debate automação
do serviço financeiro

Eduardo Carvalho, que preside a Prever, considera a previdência
privada uma nova forma de captação de poupança no país

Prever iniciará operação
no Rio a partir de abril
São Paulo — A Prever — Previdência
Privada S/A — formada pelos bancos
Bamerindus. Nacional e Unibanco e pela
Companhia Brasil de Seguros — começarã a operar no Rio de Janeiro a partir de
abril, segundo informou o presidente da
empresa, Eduardo Carvalho. Ele deiendeu "a previdência privada como nova
norma de captação de poupança no
país".
A Prever utilizará as 1 mil 700 agências
pertencentes aos três bancos associados
em todo o pais para a comercialização da
previdência privada. No Grande Rio, 193
agências dos três bancos trabalharão nessa comercialização que, depois, se estendera ao Paraná. Rio Grande do Sul e
Minas Gerais. Segundo Eduardo Carvalho, já foram treinados 750 gerentes de
agências para a comercialização da previdência privada, que foi acelerada este
mês em São Paulo.
Ex-secretário-geral do Ministério da
Fazenda, Eduardo Carvalho considerou

"o
produto é táo bom, não há dificulque
dades na sua comercialização. É um produto que complementará a aposentadoria, dando mais tranqüilidade. Para as
empresas, é também um meio de dar ao
seu funcionário um futuro da melhor qualidade" O capital da Prever é de Cr$ 734
milhões.
— Hoje, em previdência privada, já há
no pais a aplicação de CrS 1 trilhão 300
bilhões. Podemos elevar ainda mais esta
captação de poupança. Poderemos ter,
no pais, em breve, fundações de previdencia privada agindo nas bolsas, como nos
Estados Unidos. Esse tipo de poupança
traz muitos benefícios sociais, pois, alem
de fortalecer a empresa privada, também
perspecpermite ao trabalhador uma boa
tiva após a aposentadoria — afirmou
Eduardo Carvalho.
"náo
Advertiu que
podemos ter no
Brasil apenas a caderneta de poupança
como forma de se formar poupança inter-".
na. É preciso encontrar novos caminhos
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Para debater a automação dos serviços
financeiras, a Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro e a Revista Info promovem, hoje, a
partir das 9 h, no auditório da Bolsa, na
Praça Quinze, o lu Seminário sobre o Uso da
Informática na Redução dos Custos do Sistema Financeiro,
O presidente do Banco Central, Carlos
Geraldo Langoni, que havia confirmado sua
presença, foi chamado a Brasília e, envolvido em sucessivas reuniões com os Ministras
da área econômica, acabou por cancelar sua
participação. Ele será representado pelo diretor da área do mercado de capitais do BC.
Herman Wagner Wey. Outra convidado especial é o vice-presidente da Merryl Lynch
International, George Peterson, que vai relatar a experiência de sua corretora, uma das
maiores do mundo, na utilização ria informatica como instrumento eficiente rie mercado
financeiro.
A sessão solene de abertura contará com
a presença do presidente da BVRJ, Enio
Rodrigues; Theophilo de Azeredo Santos,
presidente da Federação Nacional dos Bancos, Pedro Carvalho de Mello, presidente em
exercício da Comissão de Valores Mobíliarios; e do diretor do JORNAL DO BRASIL,
J. A. do Nascimento Brito.
Nos diversos painéis de debates serão
focalizados a política do Governo na área da
informática, o desenvolvimento da industria
nacional de equipamento para o processamento de dados, alem de uma exposição
sobre o sistema de informática da Bolsa de
Valores do Rio
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TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através de sua Comissão Permanente de Lieitação, comunica que fará realizar a Tomada de
Preços n? 04/83, objetivando o recebimento de
propostas destinadas ao fornecimento de 26.810
quilogramas de Papel Monolúcido 63 g/m
112)
cm.
x
de
(76
PM-63, cor branca, dimensões
As propostas serão recebidas e abertas em
ato público, a realizar-se às 10:00 horas do dia 29
de março do corrente ano, no seguinte endereço:
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO/DC
Setor Bancário Norte - Conj. 03 - Bloco
"A"

OBRIGAÇÕES REAJUSTÂVEIS DO
TESOURO NACIONAL

Brasília-DF, 08 de março de 1983.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL faz 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
n? 7, 3? andar, no Rio de Janeiro, e em seus Departamentos Regionais, nas demais praças, o seguinte comunicado:
COMUNICADO DEMOB n? 270, de 28.02.83:
oferta pública de ORTN de 2 anos, juros de 6%
a.a. e 5 anos, juros de 8% a.a., nos montantes de
20 e 20 milhões de ORTN, respectivamente,
cujas propostas serão recebidas no próximo dia
10/03, na forma e nas condições ali estabelecidas.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
ENI MÁQUINAS GRÁFICAS
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS1 RAÇÃO
' OCAL leva ao conhecimento dos interessados que ale as 14 OU
- -1° andai, da*
horas do (lia I5/03Í83. na Rua México. n° 128
Cidaclp tio Rio de Janeiro, serão recebidas as propostas comerciais
fc
relativas a Tomaria de Preços n° 00Ü83 para CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO EM MAQUINAS GRÁFICAS
habilitação,
2 O Aviso de Licitação contendo as condições do
dos
espeeflicaçoes o demais detalhes, encontra-se a disposição de
interessados na Seção de Cadastro de Fornecedores Serviço
horário
da
indicado, no
Compras e Alienações, no endereço acima
maiores
10 30 às IS00 horas, onde lambem serão prestados
esclarecimentos
Rio de Janeiro. 24 de fevereiro de 1983

Etetrobrús *t Centrais liemos Brasileiras SA
R io de Janeiro, 28 de fevereiro de 1983.
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA
Aviso

de

Licitação

Infraestrutura
Sistemas

M.A. — SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DA PESCA — SUDEPE
INSTITUTO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO — PDP

AVISO

TOMADA DE PREÇOS SUDEPE
N° 001/83

TOMADA DE PREÇOS SUDEPE
N° 002/83

A Superintendência do Desenvolvimento da Pesca —
Sudepe torna público que Iara realizar Tomada de Preços
Nacional para contratação de serviços de manutenção do
navio de pesquisa Diadonm. de propriedade da Sudepe,
com base de operação na cidade de llajai. Estado de Santa
Catarina, com recursos provenientes do convênio Sudepe'
CIRM.
Poderão participar da presente Tomada de Preços empresas nacionais regularmente estabelecidas e dedicadas a
construção ou reparos navais.
Os documentos para habilitação e as propostas das mteressadas serão recebidos nos seguintes locais e datas.
A) Ató o dia 31 de março de 1983, às 18 horas, na Agencia
da Sudepe em Itajaí. Santa Catarina, localizada na Rua
Lindolfo Caetano Vieira, n" 43.
Bi Ate o dia 31 de março de 1983, as 18 horas, na
Coordenadoria da Sudepe em Florianópolis. Santa Catarina.
localizada na Rua João Pinto n° 40. 2' andar
C) Ate o dia da reunião da abertura das propostas, 08 de
abril de 1983. as I h horas, na sede da Sudepe em Brasília,
localizada na Avenida W-3 Norte, Quadra 506 — Ed aa
Pesca. Sobreioia -~ Brasiiia-DF. pelo presidente da Comissâo de Licitação
Brasiiia-DF. 28 de fevereiro de 1983
CARLOS BLACK PEREIRA
Presidente da Comissão de Licitação (P

A Superintendência do Desenvolvimento da Pesca —
SUDEPE torna público que fará realizar Tomada de Preço:.
Nacional para aquisição de uma. (01) rede de cerco para
equipar o navio de pesquisa Diadonm, de propriedade da
SUDEPE. com base de operação na Cidade de Itajaí, Estado
de Santa Catarina, com recursos provenientes do convênio
SUDEPE'CIRM
Poderão participar as empresas nacionais, regularmente
estabelecidas e dedicadas a fabricação e ou comercio de
artefatos deslmados a caça e pesca.
Os documentos para habilitação e as propostas das mteressadas serão recebidos nos seguintes locais e datas
Al Itajaí — Santa Catarina, endereço Agencia da SUDEPE,
Rua Lindolfo Caetano Vieira, n° 43, ate o cha 25 de março de
1983. ãs 18 horas
B) Florianópolis — Santa Catarina, endereço Coordenado
na Regional da SUDEPE, Rua João Pinto, iV 40, 2o anuar.
até o dia 25 de março de 1983. as 18 horas
Cl Brasilia-DF, na sede da SUDEPC. Avenida W s Morte
Quadra 506. Edifício da Pesca — Sobreloja, no ua 31 de
março às 15 horas
Brasil.a-DF. 28 cie fevereiro de 19sJ
CARLOS BLACK PEREIRA
Presidente da Comissão de Licitação <P
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

M.A. — SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DA PESCA — SUDEPE
INSTITUTO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO — PDP

Salvador — A alocação de recursos do Finsocial para o BNH será
um dos assuntos da reunião que o
Ministro do Interior. Mario Andreazza, terá com seu colega do
Planejamento. Delfim Neto. Andreazza fez essa revelação ao Governador Antônio Carlos Magalhães, por ocasião da inauguração
da unidade de captação de água da
barragem de Pedra do Cavalo, no
Município de Conceição da Feira.
O Ministro do Interior garantiu '
que o Banco Nacional da Habitaçáo vai manter seu programa deconstrução de habitações, este ano,
apesar da queda de arrecadação do
FGTS, decorrente do aumento de
desemprego no país. Para isso, esclareceu, "o Governo está disposto
a canalizar recursos do Finsocial
para o Sistema Financeiro da Habitaçao-SFH".
Em entrevista, o presidente do
BNH. Jose Lopes de Oliveira, que
acompanhava o Ministro, assegusetor de consrou a manutenção do"bem
ativado",
truçào civil do pais
mesmo com o controle dos gastos
públicos.

Minttttito o» •¦'•»'04*»<

AVISO

Ed. Sede/ECT - 4? andar
Bras/lia - DF.
O Edital poderá ser retirado no endereço
acima, mediante comprovação por parte da empresa interessada, de que possui capital social
mínimo e integralizádo de CrS 100.000.000,00
(cem milhões de cruzeiros).

Ândreazza quer
que Finsocial
ajude moradia

BANCO CENTRAL DO BRASIL

EMPRESA BRASILEIRA RE CORREIOS E TELÉGRAFOS
VirtcuEadd ao Minutaria das ComumcaçôM

AVISO
õiínrn
D NU CS

'x"".':,'.

>:¦:¦: Vv

Polícia anuncia
que apreenderá f.
dólares falsos

Rádio Cidade ganha
Prêmio Comunicação
instituído pela ABP
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N°.:

DT-TUC-111/83

Manutenção

para
de Transmissão

dos

Associados

de Tucuruí e Maranhão.
r
A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S A — ELE TRONORTE — convida as empresas especializadas a participarem da ¦'
concorrência para a execução dos Serviços de Intraestrutura
para Manutenção dos Sistemas de 7 ransrmssao Associados
de Tucuruí e Maranhão, nos Estados do Para e Maranhão
'
? O Edital da Licitação (Pre-Seleção e Proposta) estará ã
disposição dos representantes das empresas interessadas,
desde quo devidamente credenciados, no período de 07 de
março de 1983 a I I de março de 1983. ao preço de CrS
10 000.00 (Dez mil cruzeiros!, no seguinte endereço
Centrais Elétricas do None do Bras'l S A — ELETRONORTE
—Super Center Venàncio 3 000 — SCN — Quadra 06 —
"C" —
"A" —
8o andar
Bloco
Coniunto
Departamento de Licitação e Contratação (SLO — Sala .
813
Brasilia — Distrito Federal
3 Cada Proponente deverá apresentar juntamente com sua
Proposta, uma caução de CrS 60 000 000.00 (Sessenta
milhões de cruzeiros), conforme instruções detalhadas noEdital de Licitação
J A entrega dos Documentos de Pre Seleção e da Proposta .
será as 16 00 (dezesseis) horas ao dia 11 de abril de 1983. ,
na Centrais Elétricas, do Norte do Brasil S'A—• ELETRONORTE, r.o seguinte endereço
Super Center Venàncio 3 000 — SCN — Quadra 06 —"
"C" —
"A" —
81 andar — Sala 816
Bloco
Conjunto
Brasília — Distr.to Federal
'
Após o julgamento dos Documentos de Prè-Seleçào. a
ELETRONORTb comunicara a iodos os licitantes através de .
carta, o seu resultado, convocando os a assistirem a abertu-n
ri das Prooosias das empresas pre-seieoonadas
Somente poderão pariu uir desta Licitação" as empresas
nacionais que possuam ate a data da entrega deis Documen•os o,? P'0 Seiecao e Propostas. Ctip-tal Soe.-)1 integralizaiio
>;)•• v ii'jf iiif ou superior a Cri 2 000 000 000. OU (Do<s *
b. •«;¦¦- de i • !.¦•• ".-¦'
Y.tO *.:'-m •...'•"'•*< '¦¦¦"1 i iij"-. pação iu> Concorí io df- èmpre- ¦
1
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não consegue adiar compromisso com
rasil
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Basiléia. —,.ternacional de Compensação
(BIS) rejeitou ontem o pedido do
Brasil para um novo adiamento,
do próximo dia 15 para o início de
junho, do pagamento de 400 milhões de dólares da primeira parcela do empréstimo de 1,2 bilhão
que concedeu ao país, no final de
dezembro, para auxiliar no fechamento do balanço de pagamentos do ano passado. A informação
foi dada pelo próprio presidente
do Banco, Fritz Leutwiller.
O BIS — que reúne os principais bancos centrais do Ocidente
— já concordara com um pedido
brasileiro para adiar o vencimento da primeira parcela de 28 de
fevereiro para 15 de março, para
dar ao pais tempo de receber as
primeiras parcelas dos desembolInternasos do Fundo Monetário
"jumbo" de 4,4
cional e do crédito
bilhões de dólares obtido no final
do mès passado.
Em Brasília, os Ministros do
Planejamento, Delfim Neto, e da
Fazenda, Emane Galvèas, admitiram ontem, ao sair de uma reuniâo no Palácio do Planalto que
começou às 15h e terminou às
22h. que o BIS — Banco de Com— não
pensações Internacionais
aceitou a prorrogação do empréstimo de 400 milhões de dólares,
com-prazo de pagamento para 15
de março próximo.
Assim, segundo os dois Ministros que se revezaram nas explicações, o Governo brasileiro pagou 240 milhões de dólares no dia
3 de março e outros 160 milhões
pagará no dia 15, com os recursos
que recebeu do FMI. através de
duas-parcelas. Galvèas afirmou
que a próxima etapa é tentar
negociar a prorrogação por 90
dias da segunda parcela da divida ao BIS. também de 400 milhões de dólares, que se vence em
junho.
"Será uma segunda operação, que nós tentaremos negociar" — comentou o Ministro Delfim Neto, referindo-se a essa segunda parcela.
E se o BIS não aceitar —
perguntou um repórter.
Ai nós pagaremos tudo —
respondeu Delfim.
Segundo a France Presse, aiguns dos participantes da reunião de ontem do BIS, em Basileia, opuseram resistência à proposta brasileira diante do— numeentre
ro crescente de países
eles México. Argentina e Iugoslávia — que recorreram à instituição para empréstimos de urgència. Ainda ontem, o BIS decidiu
destinar 500 milhões de dólares
para aliviar dificuldades de liquidez,da Iugoslávia.
^« Se você faz um emprésümo-ponte (bridge-loan), você tem
de estar certo de que há terra no
outro lado da ponte — comentou,
segundo a Reuters, um representante de um dos bancos centrais
que se opuseram ao novo adiamento do prazo para o Brasil.
Ainda de acordo com a Reuters,
os brasileiros concordaram em
retirar a proposta e em continuar
amortizando a divida normalmente.
Os dois Ministros, acompanhados de poucos assessores, deixarám o prédio do Palácio do
Planalto visivelmente cansados,
cheios de pastas e pacotes de
papel. Negaram que a reunião
tivesse sido para tratar do problerha das taxas de juros, pois
segundo Delfim, que lanchou um
sanduíche em lugar do jantar,
trataram apenas do problema do
orçamento das empresas estatais
e cfe algumas medidas, que nao
quiseram anunciar, destinadas a
conter as especulações no mercadolHo ouro, que Galvèas supõe
estarem vinculadas ao cambio
neijjo do dólar.
Disseram que nào é intenção
"Esdopoverno tabelar os juros.
outros
camitamos estudando
nhos que possam ter a participaçár^-tambem dos bancos".

i
Argentina não
vai amortizar
US$ 1,4 bilhão

Buenos Aires — O Governo
argentino comunicou ontem às
instituições financeiras o adiamento. por prazo indeterminado,
do vencimento de dívidas privadas de 1 bilhão 400 milhões de
dólares com o exterior, corresponrientes a operações de repasse ou swap e que venceriam este
mês e em abril.
Essas operações, com seguro
de câmbio, foram estabelecidas
no final de 1981. contanto originalmente com 180 dias de prazo.
Mas. como o vencimento coincidiu com a guerra das Malvinas
(Falklandsi. o Ministro Roberto
Alemann prorrogou-as por mais
180 dias. Assim, no fim de 82 se
concentraram vencimentos que
obrigaram o então Ministro Jorge
Wehbe a renovar a prorrogação
por 90 dias. A prorrogação cria
expectativas em torno das medidas que serão tomadas, no futuro,
para resolver o problema.
A inflação na Argentina aumontou em 13% no mès de tevereiro. elevando o total do primeiro bimestre a 31.1% e o acumulado nos uUimos 12 meses de
244.6%. Quando negociou recentemente um credito de 2.9 bilhões
com o FMI. o Governo argentino
se comprometeu a manter a infla— o que
ção este ano nos 160%
o
a
persistir
conseguira,
nao
«tual ritmo inflacionario.
O Ministro da Economia. Jorpe \Vehbe, esta estudando formas
e nao se
para frear a inflação,
descarta a possibilidade de vir a
impor controle de preços para
vários produtos de primeira necessidade
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OPEP adia para hoje
reunião em que vai
decidir novo preço
Londres — Diante da
oposição do Irã à reduçáo do preço básico de 34
dólares o barril, os Ministros do Petróleo reunidos
em Londres tiveram de
adiar de ontem para hoje
o encontro extraordinario da OPEP em que pretendem estabelecer um
novo preço para o óleo
exportado pela organização, diante das baixas
adotadas
pela GrãBretanha, Noruega e Ni-

do, os pauses rio Golfo
ameaçaram um corte
unilateral para 27 28 dolares o barril.

geria.

Mas, segundo a UPI.
fontes da reunião revelaram que ja há recomendações secretas a serem
submetidas hoje aos representantes dos 13 paises membros. Com um
acordo na OPEP. os preços deverão descer para
os 30 dólares. Sem açor-

Calderón Berti, da Venezuela (E), participou dos debates na casa de Otaiba, dos Emirados Árabes

Máxi dá Cr$ 1,4 trilhão à Receita
Brasília — Um trilhão e quatrocentos
bilhões de cruzeiros. Este é o ganho do
•Leão" da Receita Federal com a maxidesvalorização, medida que prejudicou
todo o setor industrial não exportador do
país. Este ganho de receita é pago pelos
contribuintes do Imposto de Exportação,
do Imposto de Importação e do Imposto
Sobre Operações Financeiras (IOFi. Antes da máxi, a previsão da arrecadação
federal era de CrS 8 trilhões 400 bilhões,
passando, agora, para a casa dos CrS 10
trilhões.
A nova previsão da Receita Tributaria
Federal foi feita ontem pelo Secretário da
Receita Federal, Francisco Dornelles,
que levou, lambem, uni apelo aos contribuintes. pessoa física e jurídica: tomem
cuidado em suas declarações de rendimentos e não apresentem notas fiscais ou
recibos "frios" ou, ainda, faturamento ir"Leão"
real de suas empresas, porque o
está capacitado a detectar esses e outros
tipos de fraudes.
Após anunciar a prorrogação do prazo
até o dia 14 de março para a entrega,
pelas empresas, das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte-—Dirf de
seus empregados, o secretário da Receita
Federal explicou que a arrecadação dos
Impostos de Exportação e de Importação
com máxi, deverão atingir este ano. cada
um deles, CrS 400 bilhões. O Imposto
Sobre Produtos Industrializados—IPI vai
atingir a CrS 2 trilhões 500 bilhões, dos
quais Cr$ 1 trilhão serão provenientes da
indústria do fumo. Quanto ao Imposto
Sobre Operações Financeiras — IOF, incluindó a remessa de capitais. Francisco
Dornelles informou que ele deverá proporcionar uma receita de CrS 500 bilhões.
Com relação à arrecadação do Impôsto de Renda a situação, segundo o
"Leão", será a seguinte: pessoa física na
fonte, CrS 2 trilhões 200 bilhões, sendo
CrS 1 trilhão 200 bilhões sobre o capital e
CrS 1 trilhão sobre o trabalho: pessoa
física na declaração, CrS 300 bilhões: e
pessoa jurídica, CrS 2 trilhões. O aumento
da arrecadação da Receita Federal deste
ano sobre 1982. que foi de CrS 4 trilhões
683 bilhões, é de 113,53% .
O secretário da Receita Federal garantiú que os prazos de restituição do Impôstti de Renda estão mantidos, ressaltando
e
que a previsão de iniciar essa devolução
na primeira semana de junho. Da mesma

forma, o prazo para a entrega da declaração. para quem tem imposto a pagar ou
receber será no dia 25 de março, para
pessoa física, e junho para pessoa jurídica.
A prorrogação do prazo para que as
empresas entreguem as declarações (3 a
4'i ainda nao o fizeram) e para que nao
haja atrasos nas devoluções dos contracheques, porque haverá checagem dos
dados pelos computadores da receita. Serao restituidos este ano CrS 560 bilhões
— Para manter um bom relaciona"Leão"
mento entre o contribuinte e o
resolvemos, em vez do aplicar multas
previstas na legislação, prorrogar o prazo
para 14 de março. Esperamos que essas

empresas cumpram esse novo prazo para
nao prejudicar seus empregados, disse
Dornelles.
Na segunda quinzena deste mès será .
iniciado o cruzamento das declarações do
Imcontribuinte com as declarações do"Esse
posto de Ronda retido na fonte.
cruzamento deixara de ser excepcional
para ser uni ato automático", garantiu
Dornelles. Ele anunciou para o próximo
dia 21 uma reunião, em Brasília, com
todos os superintendentes o chefes da
fiscalização da Receita Federal para traçar os parâmetros o os programas especiais, utilizando o computador, para a
fiscalização no período de abril 83 a março de 84.

Fiat mantém programa para tratores
Contagem, MG — Com a maxidesvalorizaçào do cruzeiro, a Fiat Allis, fabricam
te de tratores sobro esteiras e motonivcladoras. decidiu manter os investimentos
liara os novos modelos, a serem lançados
este ano. por acreditar numa melhora
substancial das possibilidades de vendas
no mercado externo, embora no interno
continue prevendo uma queda de 20% em
relação a 1982, ano que registrou venda
21% maior que em 1981.
No ano passado, suas exportações foram de 600 máquinas, 159,7% mais que no
ano anterior, e o faturamento chegou a
CrS 6 bilhões 793 milhões, crescimento do
369.4'<. Porém, no mercado interno, com
a comercialização de 900 maquinas —
contra 1 mil 140 em 1981 — a Fiat Allis
faturou apenas 51.9% mais que em 1981,
passando de CrS 6 bilhões 241 milhões
para CrS 9 bilhões 484 milhões.

Máquina do mès
— Nossas perspectivas, depois da maxi. sao boas. Antes, podia-se dizer que
estávamos completamente fora do mercado — afirmou o diretor comercial da
Fiat Allis. Valentino Rizzioli.
Acha que se o cruzeiro for mantido no
atual nível, evitando-se a supervalonzaçáo artificial, os custos internos poderão
ser contidos e a empresa tora chances de
encerrar o ano com uma pequena mar
gem de lucro. Com a maxidesvalorizaçào.
e possível uni crescimento de 20'. nas
exportações, em relação ao ano passado
Elas representaram, cm volume físico.
40'. da comercialização de maquinas. Os

principais mercados foram Estados Unidos (34' i ). Comunidade Econômica Européia, Arábia Saudita. Ira. Coréia do Sul o
America Latina. Para esto ano. a empresa
"está com contatos em bom andamento
na África. Ásia e Oriente Médio".
Entre as empresas brasileiras do setor,
a Fiat Allis participou com 38'. das exportaçôes. Em dezembro passado, a publicaçao mensal especializada Equipment, Guide News, dos Estados Unidos,
elegeu "a maquina do mès" a moloniveladora FG-95. de 169 CV, da fábrica do
Contagem.

Novos modelos
Apesar do anúncio feito recentemente
pelo Coordenador Nacional do Provaizeas. do Ministério da Agricultura. Afonso Bonillo. de um aumento de quase 5(1' •
nas metas do Provárzeas e do Profir. o
diretor comercial da Fiat Allis não aeredita que possam exercer maior influencia
no mercado interno para tratores. Continua prevendo unia queda de 20'. no
numero de máquinas vendidas no pais
— Sem recursos assegurados o nao
ser
planejados, nao vemos como possam
transformados em realidade os programas bonitinhos para a agricultura
afirmou
Também nao vê perspectivas de reabilitaçao do mercado, autos de 1985. para as
maquinas empregadas em projetos rodoviários e em mineração
— Os grandes projetos estão praticamente parados e. hoje. os empreiteiros
tem e:n media 40'. de suas maquinas
paralisadas — informou, acrescentando

que no ano passado a empresa participou
com 23' í do total de tratores sobre estoiras o motonivoladoras comercializadas
no Brasil pelos seis fabricantes do setor.
Disso que apesar das perspectivas
-único
pouco animadoras, a Fiat Allis.
realizar
a
Brasil,
fabricante do setor, no
investimentos em 1982", nao vai retardar
o programa de lançamento de novos modelos. Informou Valentino Rizzioli que a
empresa iniciou, em princípios do ano
passado, um investimento de 13 milhões
de dólares — CrS 4 bilhões 953 milhões, a
preços de hoje — para o lançamento de
uma nova linha de pás carregadeiras, de
motonivoladoras articuladas e cie um trator de esteira com potência de 100 CV.
Os principais produtos da Fiat Allis no
mercado interno são as motoniveladoras
FG-70, FG-75. FG-85 o FG-95, com potência variando entre 130 o 160 CV. e o trator
de 14 C. de 150 CV. No exterior, a que
mais vendo o a motoniveladora FG-95. A
capacidade instalada da fábrica de Contagem o de 2 mil 600 maquinas por ano.
Ate agora, o melhor desempenho foi conseguido em 1976. quando vendou 2 mil
300 maquinas.
A empresa emprega atualmente cerca
do 980 pessoas. Em janeiro passado, assinou um acordo do redução de jornada de
trabalho e salários, do 15' í. por um prazo
do 90 dias. a tini de evitar dispensas.
Acredito que se lor mantida uma politica de minidesvalonzaçao do cruzeiro, pa
ralei,i aos índices da inflação, poderemos
manter nosso quadro de funcionários
inalterado ate o final cio ano", disse o
diretor comercial

A fórmula, incluindo o
novo limite de produção
para substituir os 17,5
milhões de barris dia
acordados em abril de 82,
teria sido elaborada pelos Ministros dos Emirados Árabes Unidos. Líbia
e Indonésia, embora
Otaiba (dos Emirados)
ainda não
tenha dito que
"nem sobre
ha acordo
preços nem sobre produção" e a Líbia também
esteja resistindo a queda
dos preços. No caso do
Irã, a recusa e mais de
ordem política, pois se
sabe que o pais tem vendido a ate 19 dólares o
barril.

Complexo turístico
na Bahia tem apoio
do Governo alemão
Berlim — O Governo
da Republica Federal da
Alemanha aprovou um
investimento de 13 milhões de dólares para a
construção de um complexo turístico na Praia
do Forte, em Salvador,
informou ontem o presidente da Empresa Brasileira de Turismo — Embratur — Miguel Colasuonno. Desse total, 8
milhões serão aportados
diretamente pelo Governo alemão e o restante
por um consórcio de empresas alemães, lideradas pela Touristik Union
International -- TUI -uma das maiores operaturísticas do
doras
mundo.
Colasuonno destacou
que a aprovação do projeto coincidiu com a maxidesvalorização do cruzeiro — que deixou uma
estada no Brasil 30%
mais barata para o turisfa estrangeiro — e com
uma maratona comercial
do turismo brasileiro na
Europa, que promoveu
encontros entre empresários brasileiros e estrangeiros do setor em
Estocolmo e Zurique.
Segundo o presidente
"a decisão
da Embratur,
significa um sinal de
grande confiança no Brasil e no êxito do programa de novos portões de
entrada do Norte e Nor-

deste". Ele destacou, ainda, que as obras do com
plexo poderão começar
no primeiro semestre
deste ano. E assinalou o
apoio da TUI. uma empresa que, no ano passado, conseguiu um faturamento de 1.5 bilhão de
dólares, equivalente a toda a receita do Brasil do
turismo externo.
Colasuonno deu a informação em entrevista
na Feira de Turismo cie
Berlim, onde o Brasil
ocupa um pavilhão de
200 metros quadrados e
empresários brasileiros
esperam lazer negócios
da ordem de 300 milhões
de dólares. Acrescentou
que, como resultado da
maratona comercial, havera um aumento entre
207c e 25% no fluxo turistico da Escandinávia e
da Suíça para o Brasil. .
este ano, como resultado
dos dois encontros. Um
encontro semelhante começara quinta-feira em
Paris.
— O fluxo de turistas
'
da Escandinávia devera
crescer do 11 mil. em
1982, para 15 mil. este
ano, e o da Suíça, de 16
mil para 22 mil. o que
.significa, em termos de
receita cambial, uma injeçào de 300 milhões a
400 milhões de dólares na
economia brasileira —
observou.

Comércio externo caiu
12,81% no ano passado
mas registrou superávit
O intercâmbio comerciai do Brasil caiu 12,81%
no ano passado, representando a exportação
de menos 5 bilhões 811
milhões cie dólares cm
mercadorias, totalizando
39 bilhões 571 milhões de
dólares, segundo a
Cacex.
As exportações brasiloiras registraram 20 bilhões 175 milhões de dólares, declinando 13,39%
em relação a 1981, e as
importações, 19 bilhões
397 milhões de dólares,
foi o segundo maior ja
conseguido pelo pais suplantado, apenas, em
1981. quando totalizou 1
bilhão 203 milhões de dólares).
Esse superávit foi conseguido, principalmente,
junto aos Estados Unidos, pais com o qual o
Brasil fez um saldo positivo na balança comerciai, no ano passado, de 1
bilhão 281 milhões de dólares, para Ia enviando
mais de 1 5 das mercadorias vendidas ao exterior.

Em seguida, o maior superavit foi conseguido
com a Holanda, de 997
milhões: Itália, 510 milhões: Japão. 435 milhoes; Inglaterra. 425 milhões; URSS. 322 milhões; Alemanha Ocidental, 321 milhões; França,
302 milhões; e Colômbia.
268 milhões de dólares.
Como maiores fornecedores do Brasil, a Cacex
— Carteira do Comércio
Exterior do Banco cio
Brasil, aponta a Arábia
Saudita (15.48'. cio valor
importado em dólares),
Estados Unidos 114.69%»
o Iraque (13.27% ). Para
os países do Oriente Medio, o Brasil exportou 1
bilhão 204 milhões de dolares, e Ia comprou 6 bilhões 532 milhões de dolares, com déficit de 5 bilhoes 328 milhões de dolares. O diretor da Cacex.
Carlos Viacava. quer
concentrar nessa regkio
o esforço de exportação
deste ano, abrindo novas
perspectivas de mercado
para a industria nacional.
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Informe Econômico

Novo problema
Com a prefixação do índice de 6,7% para
a correção monetária de março e a real possibilidade do índice da inflação ultrapassar este
mês o recorde de 9% de janeiro, por conta da
influência da maxidesvalorização do cruzeiro
de 18 de fevereiro, o Governo terá que concentrar maior atenção aos índices de correção
monetária no futuro.
Se a correção monetária continuar fugindo
do índice de inflação poderá aumentar a saída
de recursos das cadernetas de poupança para
aplicações em outros ativos financeiros que
estejam conseguindo derrotar a inflação, como
é o caso do dólar no mercado paralelo atualmente.
A menos que o Governo decida repetir o
esquema da prefixação da correção monetária
de 80 (ainda que não venha a anunciar antecipadamente o .índice .jwaal para 83), alguma
medida terá que ser feita para evitar que a
correção de abril venha a ficar muito abaixo da
inflação prevista para março. Abril é o mês em
que se concentram os saques e/ou depósitos
nas cadernetas de poupança.

Peso específico
Já pesam na inflação de março alguns
aumentos com forte impacto nos índices de
preços. Entre os mais importantes se destacam: o do leite, do pão, do aço, da energia
elétrica e das tarifas de correio.
Mais um aumento programado inicialmente para fevereiro, mas, posteriormente, adiado. Para este mês deverá integrar uma lista de
reajustes, no mínimo, preocupante. Trata-se
do aumento de derivados de petróleo, que
segundo previsão que circula nas áreas de
Governo deverá oscilar entre 20% e 25%, em
média.
A lista, evidentemente, com exceção dos
derivados de petróleo, não guarda qualquer
relação direta com a maxidesvalorização do
cruzeiro, que também deverá exercer influência no índice inflacionário de março.

Pedras no caminho
A Superintendência Nacional do Abastecimento—Sunáb terá pela frente sérias dificuldades para colocar em prática a fiscalização de
preços nas grandes lojas de departamentos, de
tecidos, de material e nos supermercados. E
inovaque, nos últimos tempos, as constantes
outras
entre
servindo,
vêm
modelos
de
ções
coisas, como boa justificativa para reajuste de
preços.
Na área de produtos eletrônicos de entretenimento é comum encontrar dentro de uma
mesma marca e na mesma prateleira diversos
modelos diferentes de aparelhos de TV ou de
som. O controle de preços, portanto, torna-se
um pouco mais complexo do que poderia
se
parecer à primeira vista. Algo semelhante
e
em
e
confecções
de
tecidos
venda
na
observa
algumas linhas de material de construção. Há
alguns ladrilhos, por exemplo, que não são
repetidos mais de duas vezes.
Como a Sunab será o principal controle
—
que o Conselho Interministerial de Preços
estar
terá
o
esquema
ruas,
nas
que
CIP terá
muito bem aparelhado para que a Portaria n°
13 tenha realmente resultados práticos.

Novos nomes
Até o final desta semana estarão definidos
os dois nomes que passarão a integrar a
diretoria do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES. A
mecânica é a seguinte: o Ministro do Planejamento indica nomes para aprovação do Presidente Figueiredo.
Na disputa pelos cargos já aparecem pelo
menos sete interessados, embora as torcidas se
concentrem apenas em torno de alguns deles
que já integram o quadro de altos funcionários
do banco.
As articulações políticas já atravessam os
quatro cantos do país, passando por políticos
influentes do Nordeste e do Sul. Incluem
também autoridades do Governo Federal vinculadas, de uma maneira ou de outra, aos
grupos políticos regionais.

¦

¦

¦

Não seria surpresa, no entanto, se os dois
nomes saíssem de uma «lista de técnicos da
equipe do Ministério do Planejamento.

Internacionais
Depois de investir 300 milhões de dólares
no setor de TV
para se diversificar, entrando
com livros e
os
negócios
e
ampliando
cabo
por
broadeasting, a Hearst Corp passou a depender
menos dos jornais que fizeram a força da
companhia. Mas os analistas acham que ela
atiora está dependente demais das revistas
Cosmopolita» e Good Housekeeping.
A queda dos preços do petróleo está fazendo
com que companhias norte-americanas do setor, tendo em vista seu alto endividamento,
comecem a procurar interessados em sua comeram muito cobipra. Até recentemente, elas
foi comprada
exemplo,
çadas. A Conoco, por
US Steel.
a
Marathon,
e
pela
Pont,
pela Du
• As vendas de carros novos nos Estados
Unidos tiveram uma pequena melhoria nos
últimos 10 dias de fevereiro, em relação ao
mesmo período do ano anterior porque a
maior fábrica — a GM — vendeu 2.8% mais; a
Ford teve queda de 4,2% e a Chrysler, de
3,7%. Mas. se computado todo o mês de
fevereiro, as vendas caíram 3,4%.

Brasil e EUA abrem
discussão de temas
sobre a informática
São Paulo — O Secretario Especial de Inforrnática, Joubert de Oliveira Brizida, anunciou ontem que,
no próximo dia 11. em Washington, os Secretários de
Estado do Brasil e dos Estados Unidos, Saraiva
Guerreiro e George
Schultz, discutirão açordos de cooperação nos
campos militar, nuclear,
especial e cientificotecnológico, sendo que este último bloco de assuntos abrangerá também os
temas relacionados com a
política nacional de informática.
O titular da SEI, órgão
subordinado ao Conselho
de Segurança Nacional,
negou a existência de negociações entre os Governos norte-americano e brasileiro, dirigidas à alteração da política nacional de
informática. Confirmou,
porém, que os Estados
Unidos remeteram um documento, contendo preocupações das indústrias de
informática daquele país,
com restrições ao protecionismo do modelo em vigor
no Brasil.
No documento, os americanos mencionam uma
reunião realizada em setembro, do subgrupo de
comércio Brasil—Estados
Unidos e uma outra programada para fevereiro,
em Brasília.
Segundo Joubert Brizida, "não há nenhum açordo em nível oficial ou oficioso." E o relatório, embora reunisse as apreensões
do setor industrial, foi elaborado pelo Governo dos
Estados Unidos, que enviária uma missão técnica
para discutir detalhes da
política de comercialização de informática com a
direção da SEI, de onde
sairia um documento final,
para uso do Departamento
de Estado e Departamento
de Comércio norte-americanos.
O Secretário da SEI

acrescentou que, apesar
do adiamento do encontro,
conteúdo
a antecipação do"permitirá
do relatório
adiantar as soluções que
compatibilizem os interesses dos dois países quanto
ao software (programas de
computadores) e ao hardware (fabricação). Sobre
as acusações a respeito da
prática de reserva de mercado, contidas no documento, Joubert Brizida
disse que essa disposição
não afeta as indústrias
norte-americanas,
pois
elas são fornecedoras de
matéria-prima ao Brasil.
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EVOLUÇÃO
Em agosto deste ano —
dois meses após ter recebido todas as propostas de
projetos para a fabricação
de computadores "superrninis" e realizado a préqualificação das empresas
a SEI deverá ter reunido
todas as informações de
que necessita para a decisão final sobre a política de
produção desses equipamentos nacionais de maior
. porte.
Ao revelar essa decisão
durante a aula inaugural que deu ontem no ITA
Instituto Tecnológico
de Aeronáutica, em São
José dos Campos —- o Secretário da SEI disse que
já está-se delineando uma
nova ordem econômica internacional. formada por
países capacitados ou não
de recursos próprios de informática. Nesse quadro,
resumiu a posição política
do Brasil:
— É fundamental distinguir a presença de recursos
de informação operacionais no pais e a existência
de computadores e software produzidos e desenvolvidos em nosso parque.
Ambos os objetivos são essenciais e devem ser perseguidos harmonicamente —
explicou.

Cloraldino anunciará
esta semana o novo
dirigente da Sunamam
O Ministro dos Trans
portes, Cloraldino Severo,
reuniu-se ontem com o Ministro da Marinha, Maximiano da Fonseca, na residència do presidente do
Lloyd Brasileiro, Almirante Jonas Corrêa da Costa
Sobrinho, que os recebeu
para jantar. Ao deixar seu
gabinete, no Rio, o Ministro Cloraldino afirmou que
na quinta-feira, em Brasilia, ou na sexta-feira, no
Rio anunciará o nome do
novo superintendente da
Marinha Mercante, a ser
encarregado de reformular
a Sunamam.
Pela manhã ele cliscursou na sessão de abertura
do 5o Congresso Latino
Americano de Dragagem,
Hotel, e peno Rio-Palace
diu "soluções mais simpies" para os problemas
capazes de
econômicos,
criar "as bases de um desenvolvimento sustentado
e permanente, mais justo
em termos sociais". Aos
seus colegas engenheiros,
Transportes
o Ministro dos "maior
preorecomendou
cupação com a natureza,
com o meio ambiente, com
a qualidade de vida do
homem".
Seis empresários estiveram com o Ministro Cloraldino, ontem: Luis Carlos
Figueiredo (do Paraná),
José Carlos Fragoso Pires
iarmador, presidente da
Frota Oceânica), Rui Barreto (presidente da Associação Comercial do Rio
de Janeiroí, Paulo Ferraz
(presidente da Associação
dos Armadores Brasileiros
de Longo Curso e do estaleiro Mauá), Arthur Donato (presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio e do estaleiro
Caneco), e Thomas Henrique Fúria (secretário executivo da comissão interministerial constituída na
Sunamam para resolver os
problemas do transporte
de graneis).

Rui Barreto quer criar
no Rio um centro comerciai voltado para a exportação, e o Ministro dosTransportes prometeu —
segundo revelou à imprensa — examinar a possibilidade de liberar áreas subutilizadas do porto carioca, a serem aproveitadas
room. Mas
como show "Nada
indica
acrescentou:
que, nesse momento, possamos construir um porto
alternativo, liberando armazéns de primeira linha,
junto ao mar".
Arthur Donato afirmou,
ao deixar o gabinete do
Ministro, que as atividades
de Marinha Mercante"sàoe
construção naval
complementares. e não antagònicas". Acrescentou,
entretanto, que a idéia do
Ministro Cloraldino, de
desmembrar a Sunamam,
poderá dar a cada um desses setores um atendimento mais especializado.
Quanto ao problema financeiro, acha necessário
atrair"quem
para o programa navai
possa ajudar,
com aporte de novos recursos, como os bancos estatais, o BNDES".
Thomas Henrique Fúria
garantiu que há um mês
estavam parados 12 navios
graneleiros e, atualmente,
só dois ainda nâo voltaram
ao tráfego, o que deverá
ocorrer nos próximos dias.
Ele acredita que, assim, está garantido o emprego de
400 marítimos — raças,
principalmente, ã moratória de um ano que o Governo concedeu aos armadores endividados junto à
Sunamam. O maior problema, agora, é como absorver os navios que vão
ficar prontos nos estaleiros, destinados ao transporte de graneis (mais de 1
milhão 200 mil toneladas
de porte bruto, para incorporação numa frota nacional de 1 milhão 800 mil
toneladas, atualmente).
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Alan Long se diz preocupado com o achatamento no preço do cigarro para Jabricantei

Empresas deixam ABDIB
por falta de encomenda
de bens de capital
São Paulo — A redução de encomendas e a má
situação econòmico-financeira do setor de bens de
capital sob encomenda estão sendo os motivos
alegados por várias empresas para saírem do quadro de associados da Associação Brasileira para o
Desenvolvimento das Indústrias de Base (ABDIB),
uma das mais fortes entidades empresariais na
década de 70. Até o momento, oito empresas deixaram o quadro associativo da ABDIB, que permanece com 99 associados.
As cartas de desfiliação são curtas e geralmente
entregues à diretoria da ABDIB, na Rua General
Jardim, no centro de São Paulo. Entre as empresas
a
que saíram da ABDIB, nos últimos dias, estão:
Hispano Suiza: Nardini (em concordata); Pilão:
Techint (esta saiu, alegando racionalização de
custos), equipamentos São Caetano, Garcicel Bassi
Equipamentos Industriais; Krupp Indústrias Mecanicas (fechou em Belo Horizonte e não conseguiu
negociar a venda de suas instalações industriais: o
ninguém);
preço de 30 milhões de dólares não atraiu
e Eletro Solda Exogena Brasileira — ESAB.

Atrasos
Na reunião de diretoria deste mês — quando
será eleito o novo presidente da entidade, que
Roberto Caiuby
provavelmente será o empresário sucederá,
no carVidigal, atual vice-presidente que
é a
em
assuntos
dos
pauta
um
Gianetti,
Waldir
go,
saída dos sócios da empresa.
Há uma corrente de dirigentes da ABDIB que
saindo, sob a
pretende dar às empresas que estão um
prazo para
alegação de dificuldade econômica,
amortizar mensalidades atrasadas e se recomporem
como sócios efetivos. Os atrasos chegam a seis
meses e essa sugestão será analisada na assembléia
este mès. A
geral extraordinária da ABDIB, ainda mil
(cerca de
mensalidade da ABDIB é de Cr$ 150
seis salários mínimos).
A ABDIB foi criada em 1966, quando a Petrobrás manifestou intenção de substituir importações
de uma série de equipamentos para sua refinaria de
Mataripe. na Bahia. Seu Fundador foi o empresário
Jorge Resende, de Máquinas Piratininga, hoje também uma empresa em dificuldades econômicas, sob
a administração da Mecânica Brasileira SA (Embramec), do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Na década de 70, a ABDIB conseguiu junto ao
Governo uma redução na importação de equipamentos de bens de capital que tinham similar
nacional, com a aprovação da Resolução n° 9 do
Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE).

Lavanderia Eureka
escolhe representante
no mercado carioca

Belo Horizonte — Dentro de duas semanas, a
Eureka Lavanderia Ltda., desta Capital, decidirá,
entre os seis grupos hoteleiros que apresentaram
propostas, qual será o seu representante no mercado carioca. A empresa, maior do ramo na América
Latina, quer entrar na Zona Sul do Rio a partir de
julho, prevendo o recolhimento e a lavagem de ate
50 mil peças/mès, que serão processadas em Belo
Horizonte e devolvidas em 48 horas.
— Estamos, apesar das dificuldades econômicas em todos os setores, dinamizando o projeto, cuja
primeira fase é a instalação de um centro de computadores para o cadastramento dos clientes — comentou ontem o diretor-superintendente da Eureka, Francisco José Cavalini. Acrescentou que já
recebeu as propostas dos fabricantes brasileiros de
computadores, com os quais pretende investir, a
preços históricos de dezembro, mais de Cr$ 25
milhões.
O Sr Francisco Cavalini disse que o projeto
original para a expansão de mercado da Eureka náo
foi alterado com a maxidesvalorização. Alem do
Rio, onde inicialmente deverá ter oito lojas na Zona
Sul — praticando os mesmos preços e oferecendo as
mesmas vantagens da praça de Belo Horizonte e
funcionando com os minishoppings — a empresa
tem planos para Brasília, onde instalara duas lojas
para testar o mercado.
A usina da lavanderia, localizada na Zona Sul
desta Capital, tem capacidade instalada para processar até 20 mil peças/dia, mas sua média"Otem sido
projeto
de 8 mil. com alguns piques de até 11 mil.
Rio será viável com um processamento mensal de
50 mil peças, além da lavagem de tênis e consertos
de sapatos", comentou o diretor da Eureka.

í/#CURSO DE OPERADOR DE
W_ MERCADO ABERTO
ALGUNS TEMAS ABORDADOS
• Cálculo de Rentabilidade dos Ativos Financeiros. Mercado Aberto no
Brasil Legislação e Tributação das Operações de Mercado Aberto.
Técnicas Operacionais. O Sistema Selic. Operações de Mercado Aberto
e a Política Econômica.
Distribuição de Material Didático
Realização 09 03 a 04 05.83, de 2* a 51* leira das 18 30 as
20 30 horas.
Local: com estacionamento para seu carro
IBMEC. av Beira-mai s n° (Anexo ao MAM| • RJ
Maiores Informações e Reservas:
^Tels 220-5822 (ramal 64) e 240-9934
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Souza Cruz critica
constante mudança
na política econômica

O presidente da Compa- Produtos Industrializados
nhia Souza Cruz Indústria — em abril do ano passado
e Comércio, Alan Charles e a instituição do FinsoLong, criticou as altera- ciai, as industrias fumageições constantes da política ras perderam dois pontos
econômica introduzidas percentuais de sua receita,
Governo ao afirmar que. segundo Long, espepelo "os
empresários do se- ram recuperar logo que
que
tor privado estão perdidos possível. A Souza Cruz,
e perplexos pois a cada lembrou ele, é o maior conmudança sâo obrigados a tribuinte da Receita Federeavaliar o planejamento ral, tendo recolhido no ano
de suas empresas".
passado CrS 494 bilhões
Sobre os rumos da eco- aos cofres públicos.
nomia em 83 disse que sua
Ainda sobre a política de
"bola de cristal está neexecutada pelo
preços,
gra" acrescentando que Governo, observou que em
antes da maxidesvaloriza- 1980 os cigarros subiram
ção do cruzeiro, a empresa 50'/í. contra uma intlaçào
trabalhava com uma pro- de 1109; em 81. quando a
inflação de 95r<, inflação foi de 92':;. os aujeçào da "Depois
da máxi, mentos atingiram a 172% e
no ano.
ainda não conseguimos no ano passado os reajusreavaliar esse numero", tes dos cigarros foram de
afirmou.
102r; enquanto a inflação
ficou em 959c.
TRIBUTAÇÃO
Os efeitos da maxidesvaEmbora tenha considerado satisfatórios os resul- lorização não pesaram sotados da Souza Cruz em bre a Souza Cruz. já que a
82, quando a empresa re- empresa náo"Aotem dividas
contrário",
gistrou um faturamento de no exterior.
CrS 635 bilhões para um fomos beneficiados porque
noslucro líquido de CrS 34 bi- estamos aumentando 82.
lhóes. A.C. Long informou sas exportações. Em ven-o
resultado de nossas
que dois problemas o preo- das
externas foi de 130 micupam sobremaneira, o
de dólares, um avanlhóes
dos
preços
achatamento
dólares
do cigarro, para o fabrican- ço de 94 milhões dedeclarou
te e a manutenção da In- em relação a 81",
fra-estrutura na Souza Long.
Cruz, projetada para um
Apesar de ter apresentacrescimento continuo do do, no balanço do ano pasmercado.
sado, uma receita finaneeiNos últimos dois anos, o ra CrS 31.7 bilhões, a Souza
mercado de cigarros vem Cruz náo tem planos imecaindo mo ano passado a diatos de investimentos.
queda foi de 1,9%) e para Segundo seu presidente, a
este a previsão também é a conjuntura não favorece
de um crescimento negati- novos investimentos em
vo. O presidente da Souza atividades produtivas e.
Cruz salientou que vem além disso, quase todos os
sendo observada uma mu- setores industriais estão
dança nos hábitos do con- operando com capacidade
sumidor que vem preferiu- ociosa. No entanto,, se
do marcas mais baratas, e identificarmos alguma
que por isso dois dos novos oportunidade em setores
lançamentos da compa- que não o do fumo, poderenhia, Cassino e Plaza, de mos pensar em investir,
faixas de preços mais bai- afirmou ele.
xos, estáo aumentando
Sobre o aumento da resignificativamente suas
de lucros de empremessa
participações no mercado. sas multinacionais sediaPor essa razão, conside- das no pais, conforme
rou a estrutura de preços acordado na Carta de Infundamental para a com- tençáo do Brasil ao FMI,
posição do mercado. Lem- Alan Long considera que a
brou que a tributação con- medida, se colocada em
some 75,2% da receita das prática, não terá efeito
vendas ao consumidor, o prático" pois as empresas
varejista 9,2%, sobrando estrangeiras remetem para
para o fabricante 15,6%. o exterior em media 5%
Com a elevação da aliquo- dos 12^r que a legislação
ta do IPI — Imposto sobre atual permite.
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COMUNICADO
SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL
EM SANTO ÂNGELO - RS
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informa que a
extração da Loteria Federal n° 1.959, prevista para
o dia 09.03.83, amanhã, será realizada na cidade de
Santo Ângelo ¦ RS, na Praça Pinheiro Machado.

Quem poupa na Caixa esta com mais.

CURSO DE
MACROECONOMIA E ANALISE DE CONJUNTURA
diariamente

,<b
baseada nas informações,
/'uma"análise da con,untura econômica
veiculadas pode ser a miorença entro tar lucros ou preiuizos

S*

Crediticia, Cambial e Comercial.
PROGRAMA TEÓRICO Política Fiscal. Monetária.
Pagamentos e Divida Externa
de
Balanço
de
Juros.
Taxas
Recessão.
Inflação
Perspectivas do OpenTEMAS ATUAIS EM DISCUSSÃO Alterações Tributarias.
Política Cambial,
Impactos da Maxi e Expectativas quanto a Futura
Market
Como Derrubar as
Desmdexaçao da Economia, Efeitos da Retirada dos Subsídios.
das Estatais, Perspectivas da
Taxas Reais de Juros. Oçamentos Fiscal. Monetário e
1983
Inflação Crescimento Juros. Cambio e Balanço de Pagamentos para
Distribuição <ío Mfliena! Didático
Realização 14 Uj a 27 04 83 de 2' s b' leira. das itj iu is ?'J
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NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Lotus gela gasolina para obter mais potência
O mistério do gelo seco pedido
pela Lotus e que há alguns dias
desperta a curiosidade de todos
que circulam nos boxes da equipe foi finalmente desvendado.
As. especulações iam desde a
possibilidade de se tratar apenas de material indispensável
para conservar os sorvetes consumidos pela equipe, até algum
novo processo de resfriamento
do motor. No entanto, a verdadeira intenção é gelar a gasolina
e assim obter um ganho de 5 a
10HP. Ou seja: maior potência,
principalmente nas retas e saidas de curva.
Ontem, Peter Warr, chefe da
equipe, confirmou no autódromo para o repórter inglês Tony
Pairchild, do Daily Telegraph —
ao que tudo indica não há interesse em divulgar o projeto para
a imprensa brasileira — que encomendou a Brasox, empresa
nacional ligada ao grupo inglês
BOC, 400 quilos de gelo seco,
que serão utilizados para gelar a
gasolina, antes do abastecimento para a largada do GP do Brasil de Fórmula-1.
O projeto da Lotus, que será
utilizado pela primeira vez nas
provas de Fórmula-1, surgiu em
razão da grande chance de o GP
ser disputado sob calor intenso
(no ano passado, na pista, a temperatura era por volta de 50
graus centígrados).
Peter Warr diz que o projeto é
experimental, pois náo sabe ainda se dará certo e explica que o
teste final será realizado na sexta-feira, quando ele espera, com
a gasolina resfriada, obter um
aumento entre 5 e 10HP na potència do motor.
'Stewart Fraser, dirigente inglès da Brasox, que esteve a
tarde inteira no box da Lotus,
conversando com Peter Warr,
explicou que a experiência podera, se aprovada, revolucionar
a Fórmula-1 e fazer com que
todas as equipes imitem a Lotus,
a curto prazo, pelo menos em
todos os autódromos onde a
temperatura ambiente for elevada.
Fraser disse que normalmente
a gasolina, na temperatura ambiente, possui temperatura entre 25 e 30 graus centígrados e o
processo de resfriamento, utilizando gelo seco dentro de um
recipiente especial, que chegou
da Inglaterra, vai diminuir a
temperatura do combustível em
10 graus. Segundo Fraser, o resfriamento vai aumentar a densidade da gasolina, resultando em
aumento de potência, que poderá chegar até a 10HP.
Albino Brentar, um dos mais
experientes técnicos em motores a explosão, a principio se
mostrou cetico com a experiència da Lotus, mas posteriormente admitiu algumas vantagens:
— A gasolina de aviação utilizada nos carros da Fórmula-1
tem entre 100 e 130 octanas. Sob
forte calor, essa gasolina é muito
crítica. Assim, no momento do
abastecimento do carro, há uma
perda muito grande das chamadas frações leves, que sâo os
butanos e pentanos. componentes que atuam diretamente no
fator de aceleração do motor e
auxiliam o processo de sucção
da bomba de gasolina.
Albino, assessorado por um
engenheiro químico, prosseguiu
falando das vantagens de res'•"íriar
"graus.a gasolina a cerca de 15
J — Um detalhe da maior importància e que os tanques dos
, fórmula-1 sâo construídos em
. neoprene especial para evitar
¦explosões no caso de batidas
-violentas. Além disso, no inte'-rior. existe uma esponja para
evitar que o combustível se movimente nas curvas e freadas,
desequilibrando o carro. Diante
disso, a bomba precisa trabalhar
bem. e seu desempenho e tanto
jnêlhor quanto a quantidade de
,butanos e pentanos ela consegue aspirar. A conseqüência lógica e o ganho de potência do
motor.
, t-*^- Resfriando a gasolina —
pirossegue Albino — chega-se a
Uma contração de moléculas e
nào há perda de butano, possibiÜtando até mesmo o aumento da
capacidade do tanque, que nor'malmente
pega 250 litros, em
'cerca
de 101";. alem de evitar
.problemas sérios de sucção.
Acredito que se a experiência
der certo todo mundo vai imitar.
Quanto ao aumento de 10 HP na
potência do motor, basta dizer
:que todos os motores trabalham
iio limite e se alguém conseguir
nim mínimo a mais. sem radicali«gar nos componentes mecânicos,
-estará dando um grande passo a
"frente
"tjcas Alias, uma das caracterisda Lotus, sempre revoluciònando. mesmo -sem Collin
Chapman.
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comissário técnico
O comissário técnico da FISA, Derek Ongaro, fez ontem uma visita ao Autódromo de
Jacarepaguá. Andou pela pista, examinou as
cercas de arame, os guard rails, as zebras e os
boxes e prometeu voltar hoje para fazer uma
inspeção geral antes da vistoria oficial de amanhã. Ongaro gostou da pista, mas não quis
afirmar nada.
Só com um exame mais detalhado vou
poder dizer alguma coisa. Mas a pista devera
ser aprovada sem problemas, disse.
Ongaro também náo quis afirmar se as
reclamações de Niki Lauda quanto ao guard
rail de alguns pontos da pista sáo justas.
Aparentemente ele tem razão e será fácil
solucionar o problema colocando uma terceira
lâmina de aço. Mas antes quero examinar bem.
Para Ongaro, os GPs ficaram menos perigosos çom a atual regulamentação da FISA. Com
os novos carros, os pilotos são obrigados a
reduzir a velocidade antes das curvas. Ele acredita que esses carros deverão gastar, no GP do
Brasil, até mais cinco segundos por volta.
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solicitou o estabilizador, que hoje já
deverá estar instalado.
A balança, de altíssima precisão,
funciona ligada ao computador e e de
leitura digital. Cada roda do carro é
colocada sobre uma pequena base de
chumbo e o peso do carro é indicado
num pequeno relógio com o peso do
piloto já descontado. No momento da
pesagem, se um carro ultrapassar os
540 quilos permitidos pelo regulamento da FISA, o computador acendera
uma luz vermelha determinando que o
piloto está em situação irregular e
portanto, deverá ser impedido de
correr.
Luiz Carlos David

utilizará
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Riotur troca madeira
ruim da arquibancada
A Riotur anunciou ontem que já tomou providéncias para substituir a madeira defeituosa de alguns
pontos da arquibancada do Autódromo de Jacarepae o
guá. para os treinos oficiais de sexta-feira e sábado A
Grande Prêmio do Brasil de Formula-1, domingo
empresa quer evitar acidentes como o que aconteceu
no último domingo, quando uma tábua da arquibancada do Setor C afundou e feriu um vendedor ambulante
Além dessa medida, a Riotur proibiu o vôo de
balões e ultraleves no espaço aéreo do autódromo
durante os treinos e a corrida. O Juizado de Menores
anunciou que vetara o acesso de menores de 18 anos a
área dos boxes. Hoje haverá uma reunião no Detran
com representantes da Riotur para acertar detalhes
sobre o tráfego na área do autódromo e a colocação de
linhas especiais de coletivos para o autódromo nos três
dias. O estacionamento será no Riocentro e haverá
ônibus de integração ate o autódromo.
O diretor do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula-1. Amadeu Oirão, reuniu-se ontem na Secretaria de
Segurança Publica com os representantes do Corpo de
Bombeiros. Polícia Militar, Policia Civil, Juizado de
Menores. Detran, CBA. Riotur, com o representante da
FOCA, Tamas Rohony, e com o diretor-medico da
prova, Nery Ferreira. Cada um deles fez uma exposição
de seu esquema de segurança montado para os treinos
e a corrida de domingo, dentro e fora do autódromo.
Amanhã será feita uma nova reunião, a partir das 15h,
no autódromo, para o acerto de detalhes finais.

PROGRAMAÇÃO

PREÇOS

Chapman:

Os
Poucos pilotos
que foram, como John Watson, Elio de Angeüs e
Manfred Winkelhock, náo puderam sequer ligar
seus carros. Nos boxes, porem, a atividade era
intensa, com os mecânicos aproveitando o dia sem
treinos para retirar e lubrificar cuidadosamente
cada peça.
Os boxes da Ferrari e da Tyrrel não abriram
ontem. As Ferraris, que na véspera chegaram ao
autódromo cercadas de grande curiosidade, passaram todo o dia de ontem cobertas por capas vermelhas. Náo foram trocados nem os pneus estreitos, de
transporte. Os pilotos da equipe, René Arnoux e
Patrick Tambay, jã estão no Rio.
Quase todos os mecânicos da Brabham trabalharam ontem limpando os carros de Nelson Piquet
e Ricardo Patrese — este ficou em um cavalete.
John Watson lambem observou os trabalhos dos
mecânicos com sua McLaren — que ele ainda náo
testou no Rio. Depois, foi fazer um reconhecimento
da pista do autódromo, num carro de passeio.
Com a decisão da organização cio GP do Brasil
de só reabrir a pista para os treinos oficiais de
sexta-feira, o movimento de hoje no autódromo nào
devera ser diferente do de ontem. Nos boxes haverá
muito trabalho por parte dos mecânicos, projetistas
e até dos diretores das equipes — ontem Jean Sage,
da Renault, era um dos mais interessados em
vistoriar tudo. Mas os pilotos deverão ficar mesmo
nos hotéis, descansando.

Além das agências do Comind, os ingressos
para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula-1
já estào sendo vendidos em mais dois locais: as
bilheterias do Teatro Municipal e do Maracanãzinho, das 9 às 18 horas. Os ingressos mais
caros, os do setor C, custam Cr$ 50 mil e dão
direito aos dois treinos e à prova, domingo.
Os organizadores divulgaram ontem a programaçáo oficial do 12° GP do Brasil, que será
aberto oficialmente amanhã, no Palácio da
Cidade (Rua São Clemente, 360, Botafogo), com
apresentação de pilotos e de dois carros (Lotus
e Brabham) e desfile de uma parte da Escola de
Samba Império Serrano.

Para a corrida
CrS 12 mil
Setor
15 mil
CrS
Setor
CrS 50'* mil (- 1
Setor
mil 500
CrS
Setor
SetorE
Cr$7mil500
CrS5mil
SetorFG Hei
Padock
CrS65mil(--1
i -1 Só é vendido para os 3 dias
Treino de sábado
CrS4 mil
Setores A. B, De
CrS 2 mil 500
Setor FG Hei
Treino de 6*-feira
Preço único (exceto Selor C e padock). CrS 1
mil

sem

Mecânicos aproveitam
peças
para lubrificar
foram ontem ao autódromo.

Venda de ingressos
tem mais 2 postos

Amanhã
9h — Abertura oficial, no Palácio da Cidade
(Rua Sao Clemente, 360) 20h — Noite de Gala.
no Hotel Intercontinental
5a-feira
10 18h — Vistoria técnica da FISA
10 12h — Treino livre de motocross
13 15h — Treino livre para a Corrida dos Campeões (Corcel IIi
6a-feira
10 llh30min — Treino livre de Fórmula-1
Ilh45minl2hl5min — Prova Honda de motocross
13 14h — Io treino de classificação — F-l
14.15h30min — Ia bateria da Corrida dos Campeões
15h45minl6h45min —Treino livre para 2a bateria da Corrida dos Campeões
Sábado
IOh llh30min — Treino livre de F-l
llh45min 12hl5min — Prova Honda de motocross
13h 14h — 2o treino de classificação — F-l
14h30min 15h30mln — 2a bateria da Corrida dos
Campeões, com pilotos de F-l e artistas da TV
Globo
Domingo
9h — Apresentação da equipe organizadora do
GP
10h30rnin llh- Aquecimento dos carros de F-l
llhl5min llh45min — demonstração de motocross
13h — liberação da pista para a formação do
grid do GP
13h30min — largada do 12" GP do Brasil de F-l
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—Balanças estão aferidas
As sofisticadas balanças eletrônicas criadas pela FISA, que funcionarão pela primeira vez no Grande Prèmio do Brasil, foram aferidas ontem à
tarde pelos comissários técnicos da
FISA, Gabriele Gadringer, da Itália, e
Bruno Brunetti, do Brasil. Mas a diretor de segurança da entidade, David
Waldon, só decidirá hoje como será
feita a pesagem dos carros.
Como na área de Jacarepaguá há
uma grande oscilação de voltagem,
será necessária a instalação de um
estabilizador para manter a tensão em
220 volts. Bruno Brunetti, aconselhado por um eletricista do autódromo,

ME
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A Lotus, grande atração dos primeiros testes de pneus, por causa da antena, continua revolucionando
o resfriamento da gasolina

Autódromo agrada a
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Brunetti (D) e Gadriniíer
Gadrinaer abaixam-se e-• testam a balança
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A cobertura da Fórmula-1 é de Eloir Maciel, Angela
Regina ('.unha e Edson Afonso

Na 3? Série Especial dos Colégios da REDE MV 1
você encontra o preparo certo para enfrentar qualquer
vestibular. Tudo com a melhor equipe de professores,
o melhor material didático e a informação na dose cer-';\3íy
Faça MVL a garantia do sucesso.,

matrículas abertas
para o seu sucesso.
PBX:

571OW7 258 3075

-
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Ipanema — Tijuca r- Méier^ Madureira^- Campo Grande — V.
Redonda (Colégio Macedo Soares».- Barra Manja (Colégio Verbo
Divinoi. Barra do Piraí (Colégio N.S. Median,eira):'Campos (Colégio
Grahriov Itaperuna (Colégio N.S. Natividadej.Saquarema (Colégio
Cenecista A.Cpuljnno). Cabo Frio .(Colégio Alèxis Novellino). N.
Iguaçu (Colégio Leopoldo). Macaè (Colégio S...José).
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JORNAL DO BRASIL
j osé Camilo da Silva

Cambrinus trabalha bem
para o G.P. de domingo
Cambrinus, um filho de Tonka em
Camarilha, de criação do Haras Barra
Nova e de propriedade do Stud Topazio, foi o grande destaque os trabalhos
para o final de semana. Montado por
Francisco Pereira Filho, o pensionista
de Alcides Morales assinalou a marca
de lm02s 15, impressionando muito
pela disposição demonstrada, sobretudo nos metros finais. Largou com velocidade e sem dar tudo em parte alguma do percurso, trouxe ação das melhores ao terminar o exercício.
El Keats, um filho de Keats, muito
corredor na pista de areia, reaparece
numa Prova Especial programada para a grama. Seu exercício foi como
sempre muito bom. Sem ser exigido
em parte alguma do percurso marcou
lm43s 2/5 para os 1 mil 600 metros,
com seu piloto, Jorge Ricardo, muito
tranqüilo em seu dorso.

Outros trabalhos
Eracléa, pensionista de Francisco
Saraiva, agradou muito em seu exercicio nos 1 mil 400 metros. Largando
com muita velocidade e ligeiramente
contrariada por seu piloto, José Machado, a castanha do Haras São José e
Expedictus marcou lm32s, terminando o trabalho.com ação das mais vistosas.
Dedaleira, da mesma farda, fez apenas um galope largo nos 1 mil metros.
Montada por Paulo Cardoso, que procurou sofrea-la em todo o percurso, a
pequena, mas corredora representante
das cores ouro e frisos azuis, mostrou
estar em ótima forma, principalmente
pelo seu belo aspecto.
Kittiwake, pensionista de W. Meireles, que foi muito apostada em sua
estréia e não correspondeu, mostrou
em seu trabalho, estar pronta para a
reabilitação. Saindo da seta dos 1 mil
metros com expressiva velocidade, diminuiu seu ritmo na entrada da reta e
voltou a impressionar nos 200 metros
finais com açáo muito boa. Terminou
o exercício com boas reservas e seu
piloto Jorge Pinto muito tranqüilo em
seu dorso. Seu tempo foi lm04s 2/5.
Bagdad Sin, pensionista de J.Marchant, multo fiel ao marcador, trabalhou muito bem a distância de 1 mil
300 metros. Sem ser exigido por
G.F.Silva, marcou lm23s cravados,
pelo centro da pista.
Visado, defensor do Stud Monteiro,
que traz vitória em sua recente atuação, por sinal em ótimo tempo, fez
apenas um galope largo para manter a
forma. Montado por Jorge Pinto, passou os 1 mil metros em lm08sl/5, poupadissimo em todo o percurso.
Príncipe Glorioso, montado por
M.Nascimento, mostrou estar chegando perto do melhor de sua forma. O
pensionista de J.Marchant, que vem
queimar as canelas, passou os 1 mil
metros em lm04s2/5, muito bem, apenas ajustado por seu piloto e fazendo
força para correr.
Dona Jaine, treinada por Carlos

Ribeiro, vitoriosa em sua estréia, voltou a impressionar muito bem. Montada por Eriton Ribeiro Ferreira, passou
os 1 mil metros em lm04s escassos,
num ótimo exercicio. pois nào foi exigida em parte alguma do percurso e
sua ação nos 100 metros finais foi das
melhores.
Garona, com R.Costa em seu dorso,
nào foi exigida em seu trabalho para
os 1 mil 200 metros. Em ritmo bastante
moderado, assinalou lm20s, trazendo
ótimas reservas ao cruzar o disco.
Le Travolto, montado por Jorge
Pinto, agradou em seu trabalho, embora tenha sido suave. Poupado desde
a largada e fazendo o percurso pelo
caminho mais longo, ainda assim assinalou lm06s cravados para os 1 mil
metros.
Enãntico, que vem trabalhando
sempre forte, desta feita fez apenas um
galope largo, sem preocupação de
tempo. Para os 1 mil metros marcou
lml2s, com M.C.Porto.
Valdetaro, pensionista de R.Tripodi, deixou boa impressão ao trabalhar
os 1 mil metros em lm04s 1/5.

José Inácio Werneck
Ao desembarcar outro dia no aeroporto de
Tóquio encontrei um casal de brasileiros que,
mÊSt 9mWí naquela conversa à espera da bagagem, contoume que vira o técnico
Bebeto de Freitas em
Los Angeles — também
no aeroporto e, parece,
também preocupado com sua bagagem.
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De parelha
Vènus de Milus e Vichysoise, pensionistas de Alcides Morales, de propriedade do Haras Santa Ana do Rio
Grande, deixaram impressão magnifica. Passaram juntas os 800 metros em
48s escassos, com ação espetacular.
Terminaram o exercício com grandes
reservas, demonstrando ostentarem
forma física irretocável.
Uma Parada, montada por Adail
Oliveira, fez uma partida nos 700 metros em 44s escassos. Largou com velocidade, na altura dos 300 metros, foi
exigida e correspondeu plenamente,
para no final ser novamente poupada e
cruzar o disco com boas reservas.
Armin, que trabalhou a milha com
Juvenal, impressionou bem em seus
últimos 800 metros, assinalando 52s
escassos.
Aback, pensionista de Alcides Morales, de propriedade do Stud Topázio,
fez um carreirão para os 1 mil 500
metros e assinalou lmin38s com boas
reservas.
Anilité, montado por Juvenal Machado da Silva, agradou muito em seu
trabalho para os 1 mil 600 metros. Em
percurso sempre pelo centro da pista,
assinalou lmin46s com muita facilidade.
Ge-Eme, com Jorge Ricardo, deixou boa impressão nos 1 mil metros.
Largando ligeiro e tocado por seu piloto, correspondeu plenamente, sendo
sofreado nos 200 metros finais e ainda
assim chegando com boa ação.
Zembro, com Juvenal Machado da
Silva, fez um carreirão na milha e
assinalou lminõOs, com muitas sobras
e percurso além do meio de raia.
Vespertino, com Jorge Ricardo, fez
uma partida nos 800 metros e assinalou 52s muito fácil. O pensionista de
Alcides Morales trazia muitas reservas
no final do exercicio.

Primeiros clássicos do
ano serão domingo à tarde
Domingo, na Gávea, será aberta
oficialmente a temporada clássica carioca, com a realização do Grande
Prêmio Comissão Coordenadora da
Criaçáo do Cavalo de Corrida Nacional e Grande Prêmio Ministério da
Agricultura. A melhor carreira de sábado é uma prova especial na distància de 1 mil 600 metros.
9) — (grama) — 1.000 — Cr$ 420.000,00
Ge Eme 55, Banca Rota 55, Darling
Floweer 55, Helfy 55, Helen Jacobs 55,
Tibaia 55, Puente La Reina 55, Boca
d'Oro 55, Falérias 55 e Nashvllle 55
3) _ (grama) — REABERTO — Prova
Preparatória para o Grande Prêmio
Henrique Possolo — 1.600 — Cr$
475.000,00 — Nanduza 56, Canalette 56,
Dualstar 56, Anilité 56 e Es Mágica 56.
41) — REABERTO — 1.300 — Cr$
180.000,00 — Iagon 55, Lagos, 57, Yamandu 56, Flip Top 53, Tio Nap 58,
Piccolomondo 58, Upwell 57 e Dummy
56.
8) — (grama) — 1.000 - Cr$ 420.000,00
Peso: 55 quilos — Kibosh, Hot,
Achego. Guidon, El Gaúcho, Big
Hand, Romanesco, Rio Sol, Fiorentino, Dodos, Firefly e El Duende.
4) — (grama) — PROVA ESPECIAL —
1.600 — Cr$ 450.000,00 — El Sauce 57,
Runnlng Bond 56, Offenhauser 58, El
Keats 57, Lucrativo 57, Klarito 56,
Zayton 56, Anjou 55 e Aback 55.
35) — 1.600 — Cr$ 210.000,00 — Cadenciado 57, Lord 58, Daimler 56, Bonano
58, Canrobert 57. John Bee 57, Que
Sueno 55 e Bim Ban 58.
12) — 1.200 — CrS 325.000,00 — Peso: 56
quilos — Dilènio, Globinho, Lazo, Nattier, Gubbiano, Golf Arabian, Gè, Jacol, Extasiado, Camerton, Dialelo,
Buckhorn, Keefer, Moréh. Apolomeo e
Livorno.
37) — 1.300 — CrS 210.000,00 — Norberto 58, Enfluente 55, Vai de Blue 57,
Good Sênior, 58, Ilcociano 55, Maximus 58, Bagdad Sin 58 e Bien Helada
56.
47) — 1.100 — Cr$ 265.000,00 — King
Arthur 57, Atletic 57, Gladiatore 57,
Karò 57, Inkling 57, Jipenell 57, Master
King 57 e Don Domingo 57.
31) — 1.000 — Cr$ 210.000,00 — Bien
Vivo 57, Emanuel 57, Brunilda 55, Jet
Set 56, Cameraman 58, Duduto 58,
Fustinho 57, Hermosillo 58, Negrete
58, Pas d' Amour 57, Kadafl 57 e Lastro.
24) — (grama) — 1.600 — CrS 265.000,00
— Irapuru 57, Zembro 57, Dreamy 57,
Limbo Tree 57, Prime Minister 57, Tertius 57, Only One 57, Crazyonder 57,
One For Ali 57 e Old Chap 57.
6) — Reaberto — Prova Especial de
Leilão — 1.000 — Cr$ 430.000,00 —
Hlsso 55, Vespertino 55, Esaco 55,
Chandor Hill 55, Negro Muxoxo 55 e
Azul-Rei 55.
22) — Reaberto — 1.600 — CrS
265.000.00 — Coltyonder 57, My Princelet 57, Damson 57, Uzen 57, Zoismo 57,
Master Piece 57 e Obra Boa 57.
11) — 1.100 —CrS 325.000,00 —Peso: 56
quilos — Adamliz, Cruz Big, Clara
Lux, Quezada, Giovannota, Cantaka,
Mafióza, Safara, Oakham, Nice Moon,
Glnkay, Kedgo e Van Monik 53.
2) — (gramai — GRANDE PRÊMIO

Campo Neutro

COMISSÃO COORDENADORA DA
CRIAÇÁO DO CAVALO DE CORRIDA NACIONAL — 1.000 metros — Cr$
1.200.000,00 — Peso: 56 quilos —Valdetaro, Cambrinus, Vida Mansa, Vitalício. Visado, Corintho, Esaco, Gran Nilo, Enãntico, El Duende e Rio Sol.
I) — (grama) — GRANDE PRÊMIO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA —
1.000 metros — Cr$ 1.200.000,00 — Peso: 55 quilos — Creek Starlet, Dorothy
Round, Vermeil, Calais, Baronesa, Vènus de Milo, Vichysoisse, Ikira, Brigona, Bretagne, Falérias, Easel e Dosa
Jaine.
13) — (grama) — 1.400 — Cr$ 325.000,00
— Peso: 56 quilos — Elacion, Silver
Rose, Universe, Be A Star, Errática,
Eleática, So Minx, Lição, Içuara, Tia
Zora, Van Kirtã, Nanduza e Snow-line.
46) — REABERTO — 1.200 — Cr$
325.000,00 — Natanahel 56, Gary Boy
56, Hebu 56, Notário 56, Rolland Petit
56 e Ultrabom 56.
20) — 1.300 — Cr$ 265.000,00 — Fort
James 57, Cobena 57, Cantarin 57, Herondi 57, Marajá 57, Mui Guapo 57,
Puarot 57, Dandini 57 e Kentucky 57.
II) — 1.100 —Cr$ 325.000,00 —Peso: 56
quilos — Arriba, Uma Parada, Reginie,
Jemima, Piu Cara, Fontela, Be Fantastic, Gaity, Quagé, Franquia, Karnaub, Acuna e Helen Bela.
38) — 1.000 — Cr$ 180.000,00 — El
Marquito 56, Don Clemente 57, Boa
Idéia 56, Vaquiano 56, Auricula 56,
Abu 56 e Andestine 56. — (REARFRTO)
43) — 1.300 — Cr$ 180.000,00 — Cinrelo
55, Dinha Só 55, Cetro 54, Cadenciado
58, Angolana 56, Somewhere 58, Tio
Mário 58, Acomâ 57 e Najran 57.
36) — (REABERTO) — 1.000 — Cr$
210.000,00 — Fortezza 54, Lady História 57, Inata 56. Üady Day 55, Típica 55,
Ohiotown 58 e Blamless 55.
10) — 1.600 — CrS 325.000,00 — Armin
56, Koogan 56, Alisen 56, English Sir
56, Extorsivo 56, Dorato 56, Quiilard 56
e Parnell Again 56.
33) — 1.000 — CrS 210.000,00 — El Lord
55, Em Kifalá 55, Ducky Native 58,
Hustler 55, Moltke 58, El Meiro 56,
Crossing Road 55, André 57, Bonomi
56, Du Gueselin 58, Jaboatão 56, Silkito 57 e Sisâo 58.
21)— 1.300 — Cr$ 265.000,00 — Dama
Copacabana 57, Reidpica 57, Sartem
57, Laise 57, Chuva do Campo 57, Dama Quinha 57, Garret 57, Ubaleca 57,
Rahita 57, Haldanella 57 e Dega 57.
34) — 1.300 — Cr$ 210.000,00 — Delta
Jean 58, Pampa Girl 58, Blanda 57,
Miss Diva 56, Es Guapa 57, Izoida
Kidd 58, Adoniade 57, Italianinha 56,
Nelimel 57 e Mi Tigresa 55.
20) — 1.300 — Cr$ 265.000,00 — Galivanter 57, Something Special 57, Sabido 57, Iambuí 57, Alcanan 57, Ruky 57,
Dorchester 57, Gran Beau 57, Tanganho 57 e Duleclaro 57.
13) — 1.100 — CrS 265.000.00 — Anairam Khan 57, Big-Exeter 57, Sweet
Sidi 57, Kiboko 57, Mont Royal 57,
Ianisco 57, Bebarbarão 57, Fair Fiedl
57, New Travolta 57. Blanco Baha 57
Cáz 57, Retine 57. Cale Pino 57 e Duleter 57.

Domingo à noite, Bebeto confirmoume que estivera em Los Angeles e adiantou-me o que eu já suspeitava: tinha ido
fazer as primeiras observações para a escolha da concentração onde o Brasil vai ficar
em Los Angeles. Como morou quatro
anos nos Estados Unidos (creio que em
Los Angeles mesmo), Bebeto conhece
bem as condições locais e garantiu-me: o
ideal é ficar na Vila Opímpica da
U.C.L.A. (University of Califórnia in Los
Angeles) e fugir da U.S.C. (University of
Southern Califórnia).
Se Bebeto conhece bem Los Angeles,
eu não conheço. Ou melhor, conheço só o
suficiente para saber que, em Los Angeles, o bom é ficar fora de Los Angeles —
como Beverly Hills. Este é o caso da
U.C.L.A., enquanto a outra, a U.S.C,
segundo o Bebeto me explica, fica bem no
meio de Los Angeles. No meio do tráfego,
do barulho, da poluição, do calor (as
Olimpíadas serüo em agosto, o mês mais
quente do ano na região), sendo, portanto, fortemente desaconselhada.
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Cânter
PAULO — A ida do cavalo Derek
SÀO
para a reprodução ainda não está
definida, conforme informou ontem à tarde o subgerente das cocheiras do Haras
São José e Expedictus, José Martins.
Derek, filho de Kublaikhan em Epinette,
venceu, domingo, no Hipódromo de Cidade Jardim, o 3" Clássico Associação Latino-Americana de Jóqueis ClubesMarlboro Cup, deixando em segundo lugar a égua (única inscrita nó páreo) Salinidad, do Chile.
Encerrado o clássico, os diretores do
Haras São José e Expedictus anunciaram
a retirada de Derek para a reprodução,
mas a decisão ainda está em estudo,
segundo disse José Martins. O filho de
Kublaikhan passou o dia de ontem na
cocheira, e comeu normalmente, revelando boa disposição. Amanhã, será levado à
raia de areia para um galope leve, em
Cidade Jardim.
¦

¦

¦

Comissão Coordenadora da Criação
A do Cavalo Nacional manteve os primeiros contatos com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos de Corrida
para tratar da possibilidade de exportação de produtos nacionais para o mercado exterior, especificamente, no caso, o
norte-americano. A CCCCN vai atuar como orientadora da maneira correta de
agir, para que tudo seja feito dentro dos
moldes e das normas legais.
A criação nacional tem despertado
muito interesse junto ao mercado americano, sobretudo após os brilhantes feitos
conquistados pelos cavalos nacionais nos
três Clássicos Latino-Americanos, todos
vencidos por animais coincidentemente
com seus nomes começados pela letra D:
Dark Brown, Duplex e Derek. Como as
duas primeiras provas foram disputadas
fora do Brasil, a importância das conquistas é ainda maior.

presidente da Comissão CoordenaO dora da Criaçáo do Cavalo Nacional,
General Darcy Jardim de Mattos, esteve
presente, no domingo próximo passado,
ao Hipódromo da Cidade Jardim, São
Paulo, durante a realização do Clássico
Associação Latino-Americana de Joekeys Clubs. O General entregou uma taça
aos titulares do Haras Sáo José e Expedictus, proprietários do vencedor da prova, o cavalo Derek. Este prêmio é uma
homenagem da CCCCN, alusiva ao brilhante feito de um produto da criação
nacional.
Marietta, filha de Locris em
Nassau Melody, de propriedade do
NAUGHT
Haras Santa Ana do Rio Grande, realizou
ótimo exercício em seus preparativos para reaparecer nas pistas. Trabalhou a
volta fechada, registrando a boa marca
de lmin41s para a milha final. A pensionista do treinador campeão Alcides Morales corria muito nos metros finais.
concurso dos sete pontos da corrida
O de domingo à tarde no Hipódromo
da Gávea não teve nenhum acertador e
ficou acumulado com a quantia de Cr$ 2
milhões 249 mil.
pesquisas de opinião pública apontaram o programa Jóquei
RECENTES
Show, da Rádio Fluminense, como o de
maior audiência entre os ouvintes de programaçôes turfísticas.
dia 13 de março, domingo próxiNOmo, tem inicio a temporada clássica
do Jóquei Clube Brasileiro, com a realizaçáo de dois Grandes Prêmios: Ministério
da Agricultura e Comissão Coordenadora
da Criaçáo. do Cavalo Nacional.

In Passion vence fácil a
melhor prova da noturna
In Passion, por Hang Ten em Octana
venceu a terceira carreira de ontem à
noite no Hipódromo da Gávea, derrotando com absoluta facilidade sua maior
adversária Reload. O tempo da conduzida de J.C. Castilho para os 1 mil 300
metros na pista de areia macia foi de
lm22s 2/5. Os demais ganhadores foram
os seguintes; Io páreo
Io Gaming, J.Ricardo
2o Piccolomondo, A.Ramos
Vencedor (1) 1,20. Dupla (12) 2,30. Placès
(1) 1,00 (2) 1,00. Tempo, lm21s Treinador,
J.G.Vieira
2o páreo
Io Lady Reta, J.C.Castilho
2o Bala, G.F.Almeida
Vencedor (7) 4,80. Dupla (14) 4,60. Placès
(7) 3,30 (2) 2,10. Tempo, lm23s Treinador,
H.Tobias. Dupla exata combinação (0702) CrS 30,40
3o páreo
Io In Passion, •J.C.Castilho
2" Reload, XX
Vencedor (3) 4.00. Dupla (23) 2,50. Placès
(3) 2,10 (2) 1,20. Tempo, im22 Treinador,
W Meirelles
4o páreo
1° Llnewonder, C.AMartins
2o Cargo, V.Coelho
Vencedor (5) 2,70. Dupia (24) 2,10. Placès
(5) 1,90 (2) 1,70. Tempo, lm23s. Treinador,
J.B.Silva
5o páreo
Io High Society, G.F.Almeida

2o Cocotinha, G.Alves
Vencedor (1) 1,80. Dupla (11) 7,10. Placès
(1) 1,30 (2) 2,40. Tempo, lm02s2/5. Treinador, M.A.Ribeiro. Dupla exata combinação (01-02) CrS 14,10.
6" páreo
Io Daviata, J.Ricardo
2o Barletta, A.Ferreira
Vencedor (2) 3,60. Dupla (12) 6,90 Placès
(2) 1,80 (1) 1,70. Tempo, lm02s. Treinador.
V.Nahid.
7o páreo
Io Keaton, J.Pinto
2" Fino Trato, E.R. Ferreira
Vencedor (3) 4,90. Dupla (12) 2,60. Piaces (3) 1,70 (D 1,20. Tempo lm42s. Treinador, J.B.Silva.
8° páreo
1" Cinderelo, J.Ricardo
2° Tio Mário, J.M.Silva
Vencedor (1) 3,80. Dupla (13) 5.50. Piaces (1) 2,20 (5) 1,80. Tempo, Im20s2 5.
Treinador, L.D.Guedes
9o páreo
1" Calandro. I.Brasiliense
2o Fustinho, G.F.Almeida
Vencedor (7) 4.60. Dupla (34) 7.40. Piaces
(7) 2,20 (10)3.60. Tempo. Im02s2 5. Treinador, J.C Quintas. Dupla exata combinaçào (07-10) CrS 45.30.
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bom foi saber que, com mais de um
O ano de antecedência, alguém da
Confederação Brasileira de Voleibol já foi
estudar no local as condições de nossa
hospedagem e treinamento. E que esta
— um técnico —
pessoa é a mais indicada
e não um dirigente qualquer.
É este tipo de planejamento que me
parece vir faltando em muitos de nossos
outros esportes amadores. No programa
de domingo à noite, na TV E, estava ainda
o jogador de basquete Zezé, em cuja
opinião não houve um declínio técnico do
basquete brasileiro.
Se não houve declínio técnico, mas
nossos resultados hoje são bem inferiores
aos de outros tempos, é porque alguma
coisa está errada. E muito simplista argumentar com a sorte e dizer por exemplo
que, no Mundial, perdemos da Austrália
por azar e mostramos depois nossas qualidades no jogo contra a União Soviética —
que também perdemos. A história não fala
dos vencidos e nem discute a dosagem de
azar que eles tiveram. Não devemos também esquecer que, ao nos enfrentarem, os
soviéticos já estavam classificados.
A verdade que precisa ser friamente
encarada é a de que o basquete brasileiro
hoje não conhece, nem em nível de Olinipiadas nem em nível de Mundiais, o sucesso que conhecia em outras épocas. Sua
estrutura dirigente está arcaica, acomodada, sem imaginação. Em outras palavras,
nosso basquete no momento está correndo
atrás.
E quem corre atrás não consegue
planejar para a frente.
DE PRIMEIRA: Ainda a propósito da
existência de duas Vilas Olímpicas para as
Olimpíadas de Los Angeles, corre que o
presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Samaranch, quer
colocar norte-americanos e soviéticos na
mesma Vila, evitando assim que um dos
dois mais tarde se queixe, de favoritismo ///
Nossos iatistas também estão preocupados
com a localização das Vilas Olímpicas. Em
qualquer dos dois casos ficarão muito
longe das raias de treinamento e de competição /// Mostrando excelente forma,
José Ferreira, o Ferreirinha de São Paulo,
derrotou o colombiano Victor Mora sábado, em Manaus, na prova rústica organizada todos os anos pela Federação local.
Este ano, com a mudança de percurso, não
há ainda certeza da distância da prova
(cerca de 11 quilômetros) e vou esperar
maiores informações para divulgar os tempos /// É preciso reconhecer que Victor
Mora competiu fora de suas melhores
condições, atacado de desidratação /// Havia muita esperança de uma vitória de
corredores de Manaus mesmo, por causa
do calor intenso, já que este ano, pela
primeira vez desde 1912, não choveu nem
em janeiro nem em fevereiro /// Entre as
moças a vitória foi de Kathy Molitor,
representante de Viva — A Revista da
Corrida, com Angélica de Almeida em
segundo, Silvana Pereira em terceiro e
Dawn Webb em quarto /// Um dos maiores
conhecedores de tênis no mundo, o norteamericano Bill Tearns, chega hoje cedo ao
Rio, trazido pela Atlântica-Boavista para
selecionar e orientar jogadores que serão
patrocinados pela empresa.
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Sul-africano chega em
2o na Volta ao Mundo
O iatista sul-africano Bertie Reed, 38 anos, com o
barco Altcch Voortrekker, construído em madeira há
16 anos e medindo 49 pés, cruzou ontem a linha de
chegada no Arpoador, obtendo a segunda colocação na
terceira e penúltima perna — Sídnei—Rio — da Regata
Volta ao Mundo de Velejadores Solitários. Ele percorreu 8.250 milhas, cumprindo o percurso em 50 dias.
Bertie Reed chegou cerca de 51 horas depois de
Philippe Jeantot, líder da prova (venceu as três etapas)
e agora, com três segundos lugares nas três pernas,
manteve a vice-liderança da travessia, exatamente 11
dias atrás do velejador francês, no tempo real.
O iatista sul-africano, no cais do Iate Clube do Rio
de Janeiro, reclamou muito do calor e da calmaria em
águas brasileiras, mas disse que estava satisfeito em
chegar ao Rio, pois estava esgotado. Até o final da
semana deverá chegar o japonês Yukoh Tada, com o
barco Koden Okera V, e a largada para a última etapa,
entre o Rio e Newport, está marcada para o dia 10 do
mès que vem.

Basquete inicia
testes com Cuba

São Paulo — Com o amistoso desta noite, no
Cuba, a
ginásio do Coríntians, contra a equipe deinicia seus
Seleção Brasileira Feminina de Basquete
será
preparativos para o Campeonato Mundial, que
disputado em julho, em Sáo Paulo e no Rio. Paula e
Hortència sáo os destaques do time nacional, que
continua desfalcado de Cristina Punko, contundida e
com problemas de estudos.
A delegação cubana chegou domingo à capital
paulista e trouxe como principal jogadora a experiente
Margarita, 32 anos, professora de educação física. A
Seleção Cubana fará ainda mais quatro amistosos
contra a equipe brasileira, em Santos (amanhã), Presidente Prudente (sexta-feira), Piracicaba (sábado) e no
Guarujá, dia 15.

Roger bate recordes
na natação dos EUA
Roger Madruga foi um dos principais destaques do
Big Ten, tradicional competição de natação nos Estados Unidos, ao obter o melhor tempo em duas provas
(400 jardas medley e 1 mil 650 jardas) e ser terceiro na
outra que nadou — as 500 jardas. Com isso, somou 54
pontos e foi fundamental para que sua equipe, a
Universidade de Indiana, recuperasse o título da competição.
Nas 400 jardas medley, Roger marcou 3min53s66,
recorde da competição, superando inclusive o também
brasileiro Ricardo Prado, que fez 3min54. Seu tempo
nas 1 mil 650 jardas foi de 15minl0s24, também recorde
da competição. Nas 500 ele marcou 4min24s01.

Futebol nos Estados
SAO PAULO

Santos estréia hoje
em torneio no Uruguai
Santos, São Paulo — O Santos estréia hoje em
Montevidéu no Torneio Vencedores da América, enfrentando o Nacional, que perdeu seu primeiro jogo
para o Penarol, por 3 a 2. O segundo jogo do Santos
será quinta-feira, contra o Penarol, atual campeão do
mundo. O técnico Formiga escalou a equipe com
Marola, Toninho Oliveira, Joàozinho, Márcio e Gilberto; Dema, Paulo Isidoro e Pita; Serginho II, Luque e
João Paulo. Serginho, artilheiro da Taça de Ouro, com
11 gols, não viajou. Ele está se recuperando de uma
pequena cirurgia po pé. O jogo será transmitido pela
TV Bandeirantes, a partir das 21h30min.
MINAS

Atlético vai punir
quem receber cartão

Belo Horizonte — Alarmado com a quantidade de
cartões amarelos recebidos pelos jogadores em oito
jogos (17 cartões), o presidente Elias Kalil anunciou
ontem que o Atlético "pois
punirá, a partir de agora, este
o time tem sido vitimado
tipo de advertência,
pelos desfalques causados por indisciplina".
No primeiro jogo da segunda fase do Campeonato
Nacional, voltara o ponta-esquerda Éder, que cumpria
suspensão automática. Em compensação, o quartozagueiro Luisinho. expulso na vitória sobre o Juventus.
ainda no primeiro tempo, nao jogara. O zagueiro teve
até uma discussão com o técnico Paulinho de Almeida.
Praticamente todo o time está para ser suspenso, por
causa dos cartões.
R, G. DO SUL

, Grêmio quer antecipar
jogos da Taça de Ouro

Porto Alegre — A segunda fase da Taça de Ouro só
começa domingo, mas o Grêmio está tentando junto à
CBF a antecipação do seu terceiro jogo para quintafeira. Assim, espera conseguir realizar três jogos pelo
Campeonato Brasileiro antes de embarcar dia 20 para
a Bolívia, onde jogará dia 22 contra o Blooming e dia 25
contra o Bolívar, pela Libertadores.
— Seria muito bom se a CBF nos atendesse, pois
poderíamos representar o Brasil mais tranqüilos na
Libertadores, já que embarcando dia 20, um domingo,
teríamos o último jogo pela Taça de Ouro dia 16, uma
quarta-feira. Seriam três dias para recuperar o time —
explicou o vice-presidente Fábio Koff.

Internacional
ESPANHA

Menotti faz primeiro
treino no Barcelona
"Não

Barcelona, Espanha —
quero ser dirigente e
espero que os dirigeíites nào queiram ser treinadores,
da mesma maneira que não serei jogador. Também
não creio que os jogadores queiram ficar em meu
lugar". Foi assim que o técnico César Luis Menotti
recebeu os jornalistas em sua primeira entrevista depois de dirigir o treino do Barcelona. Menotti deixou
boa impressáo nos jogadores.
(TÁLIA

Ministros condecoram
os campeões do mundo
Roma — Todos os jogadores que integraram o
selecionado italiano campeão do mundo no ano passado foram condecorados ontem com medalhas de ouro.
A cerimônia foi presidida polo presidente do Conselho
de Ministros, Amintore Fanlaní. pelo Ministro de Espotaculos, Nicola Signorillo. e pelo presidente do Comitê
Olímpico Nacional. Franco Carraro.

Brasília — O consenso
nacional — com raríssimas e irrelevantes exceções — foi conseguido.
Para a opinião pública e
para a grande maioria
dos dirigentes políticos
brasileiros, a Copa Mundial de Futebol em 1986
será no Brasil. Por convocação de deputados
dos cinco partidos políticos, o presidente da CBF,
Giulite Coutinho, explicará a parlamentares,
hoje, às 10 horas, na Câmara dos Deputados, as
vantagens da Copa.
Enquanto espera uma
definição dos estudos do
Governo, Giulite vai recolhendo adesões importantes à tese de realizar a
"Como
Copa no Brasil.
brasileiro e torcedor,
considero dever de todos
nos empenharmos, povo
e autoridades, para que
possamos fazer do nosso ',
pais a nação anfitriã do
próximo Campeonato
Mundial de Futebol, organizado pela FIFA",
afirma o Governador
eleito de Minas, Trancredo Neves, em carta enviada a Giulite no dia 3 de
março.
Um abaixo-assinado,
que começou a ser passado entre deputados ontem de manhã, conseguiu um número extraordinário de adesões: quase 100, até o fim do dia,
com a Câmara relativamente vazia. O Deputado Carlos Cotta
(PMDB-MG), futuro secretário de Esportes e
Turismo de Minas, teve
um encontro ontem com
o presidente da CBF, para inteirar-se dos numeros que poderão beneficiar seu Estado.
Giulite trafega tranqüiIo nos corredores do Congresso, colhendo novas
adesões. Tem sido muito
comum ele ser reconhecido e as pessoas gritarem:
"Tõ com você. Vamos fazer a Copa aqui". Feliz,
Giulite Coutinho agradece. É claro, agradece com
mais ênfase quando se
trata de um deputado.
Ontem, ele já ficou feliz
em ter conseguido permissão para falar aos
parlamentares no Auditório Nereu Ramos.
Conversou com lideres
de todos os partidos e exibia, satisfeito, o apoio de
dezenas de deputados estaduais paulistas. Como já
conseguiu opiniões favoráveis dos futuros governadores de Rio, Sáo Paulo o
Minas, Giulite acha que
falta muito pouco para
que, no dia 11, possa telegrafar à FIFA confirmam
do a candidatura brasileira e relatando a disponibilidade favorável do Governo do Pais.
Os deputados que pediram a presença de Giulite
para explicar seus planos
para a Copa foram: Alberico Cordeiro (PDS-ALi,
Agenor Maria (PMDBRN), Aírton Soares (líder
do PT). Amaral Noto (pela
liderança do PDSi, Celso
Peçanha (pela liderança
do PTB) e Jiulio Caruso
(pela liderança do PDT).

Havelange evita
fazer promessas

Sào Paulo — O presidente da FIFA, João Havelange, voltou a afirmar, ontem, que caberá ao Comitê
Executivo da entidade decidir se o Brasil patrocinará ou não a Copa do Mundo de 1986. Havelange esteve no Palácio dos Bandeirantes. onde recebeu,
do Governador José Maria
Marln, a medalha da
Ordem do Ipiranga.
A cerimônia foi realizada
no gabinete do governador. Havelange recebeu a
condecoração "pelos serviços prestados ao esporte
brasileiro", enquanto o diretor-presidente da AtlânticaBoavista, Antônio Carrelos de Almeida Braga,
"pelos recebeu a medalha
levantes serviços prestados ao esporte amador".
— O comitê Executivo
da FIFA é formado por 20
membros, mais o presidento da entidade. No momento da votação, passarei a
presidência ao primeiro vice, e ele, entáo. conduzira
os trabalhos, que definirão
quem sediara o Mundial de
1986 •— explicou João Haacrescentando
velange.
que na próxima terça-feira
terminara o prazo dado as
associações de futebol (do
Brasil. Estados Unidos,
México o Canadá) para o
credenciamento com vistas ao patrocínio da Copa
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Pedrinho Gaúcho, de novo em forma, pode ser mantido no time

Vasco espera ganhar agora
Cr$ 100 milhões líquidos
Projetos otimistas no Vasco. Em cálculos, embora um pouco apressados, os
dirigentes acham que o clube pode arrecadar cerca de Cr$ 100 milhões líquidos
na próxima fase do Campeonato Nacional, pois enfrenta equipes de grande
apelo popular, como Coríntians e Bahia.
Como na primeira etapa o Vasco arrecadou Cr$ 53 milhões 500 mil, enfrentando
adversários de menor expressão, as previsões agora são animadoras.
Somente em jogos com o Coríntians,
o Vasco espera receber cerca de CrS 50
milhões líquidos. Diante do Bahia, mais
ou menos Cr$ 20 milhões; e somando as
cotas do terceiro adversário, que nao
tem o mesmo apelo dos dois, com o
direito de transmissão ao vivo pela televisão, as previsões chegam aos CrS 100
milhões -- a TV Globo paga Cr$ 2 milhões ao Vasco, por partida.

Sem privilégios
Antônio Soares Calçada, presidente,
afirma que nao pedira a João Boueri,
diretor de futebol da CBF, qualquer
privilégio em relação ã tabela da segun-

da fase. Mas gostaria que o Vasco estroasse fora do Rio. Além de fugir a
concorrência do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula-1. o Vasco torce para
jogar em outro Estado, para talvez decidir a vaga em casa nas últimas rodadas.
Outro argumento defendendo a estréia do Vasco fora é o fato de que o
Flamengo deve receber o Palmeiras no
Maracanã e o Coríntians, por exemplo,
jogou domingo passado no Rio. Tudo
isto sem contar que o próprio Vasco fez
as duas últimas partidas em Sáo Januario. detalhe que devo ser observado pela
CBF.
Os dirigentes também tém as atenções voltadas para a renovação de contrato de Marquinhn e Roberto. Ao primeiro oferecem um reajuste de 60% . Ja
a proposta para Roberto é mantida em
sigilo e José Luis Mano, vice-presidente
de futebol, continua em movimento para conseguir firmas de publicidade — de
preferência de vascainos — que ajudem
o clube a manter o ídolo por mais unia
temporada. Mano foi a Brasília e as
negociações ficaram interrompidas momentaneamente.

Uma semana para tirar dúvida
Lopes tem toda a
seria o Vasco

O técnico Antônio
semana para decidir se mantém Pedrinho Gaúcho na ponta-direita ou se determina a volta de Jussié na estréia da
equipe no segundo turno, mas desde ja
a tendência é continuar com Pedrinho
Gaúcho. Lopes acha que o jogador ja
recuperou a forma física ideal e sua
atuação contra o Treze convenceu.
A situação de Jussiè continua indefinida. Ele nào tom uma seqüência de
treinamentos porque está entregue ao
Departamento Módico e somente hoje
Lopes sabe exatamente como reagiu ao
tratamento na perna esquerda, local da
contusão que o afastou do time. Como
Pedrinho Gancho se encontra em boas
condições, Lopes esta tranqüilo:
— A atuação de Pedrinho foi muito
boa. Tanto nos cruzamentos como nas
conclusões a gol, esteve bem. Por isso.
vou estudar o observar os treinos da
semana para decidir. Ele já está recuperado física e tecnicamente, de forma que
tem chances de ser mantido. Como somente amanhã Uiojei vou saber direito
da situação do Jussiè, é melhor esperar.

Para Lopes, o ideal
estrear fora do Rio. diante de adversarios dê expressão como Coríntians ou
Bahia. O técnico explica:
— E melhor jogar ia. porque so tivermos que decidir a vaga do grupo, fica
mais fácil em casa. Nem sempre a gente
podo contar com a aceitação de nossos
planos mas, se depender de minha opinião. prefiro estrear fora do Rio. Já me
informaram, no entanto, que o critério
da CBF'0 deixar que os times melhores
colocados decidam a vaga em casa. So
for assim, vamos ter que jogar com o
Coríntians primeiro no Rio e, depois, em
Sáo Paulo. Mas com o Bahia, poderemos jogar primeiro aqui o depois Ia.
Os jogadores treinam hoje em regime
de tempo integral. Pela manha, haverá
a parte física, Em São Januário, e a
tarde movimentação no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador. Lopes
deve dirigir treino tático, para corrigir
detalhes na defesa, que sofreu dois gols
em menos de cinco minutos, contra o
Treze.

Bola Dividida
Sandro Moreyra
Para um povo fanático por futebol como o
nosso, 60% das pessoas
rf Ci , f se declararem a favor da
Copa do Mundo no Brasil é um número pouco
expressivo, e mesmo decepcionante. A Copa é a
festa maior do futebol,
festa que dura um mês e
onde desfilam as melhores equipes do mundo, numa competição
que jamais deixou de ser empolgante. As
solenidades de abertura e encerramento
são sempre um espetáculo de rara beleza,
que chega às vezes a ser comovente. Para a
grande maioria dos brasileiros, esse espetáculo tem sido visto sempre através da
televisão com tamanho fascínio que durante o mês tem os olhos postos na sua
imagem o país inteiro.
E estranho, por isso. que pouco mais
da metade dos que responderam a pesquisa se tivesse declarado a favor da Copa de
86 no Brasil.
¦ ¦
desses números, a gente
fica a pensar se o futebol já não
DIANTE
exerce a mesma fascinação sobre o
povo, ou se este, mais politizado, se convenceu de que o Brasil cie hoje não está em
condições de se meter em aventuras dessa
espécie.
A sorte da Copa no Brasil está agora
nas mãos do Presidente Figueiredo. E não
sei se o surpreendente resultado dessa
pesquisa possa ter alguma influência na
decisão que vier a tomar. Creio que, a esta
altura, o Presidente já está muito bem
informado e documentado para saber qual
a posição certa. Tanto Giulite e seu contagiante otimismo acenando com lucros fartos, quanto Havelange e seu cetico realismo, prevendo aborrecimentos, já forneceram os dados necessários para que a decisão de Figueiredo seja a mais sensata,
correta e conveniente.
¦ ¦
Figueiredo der o sinal vermelho,
não vamos ficar a lamentar a oportuSE'nidade perdida. Muitos dos que defendem a Copa aqui o fazem por acreditar
que o Brasil ganharia fácil. Ledo engano,
meus caros. Uma Copa no Brasil haveria
de provocar tamanho impacto, de originar
tantas pressões, que a Seleção, seu técnico
e jogadores se veriam envolvidos num
clima tal de tensão que bem poderia ser
fatal a seu desempenho em campo.
Perdida a parada, a CBF. aliviada da
responsabilidade de sediar a Copa, deve
cuidar da indicação do técnico c sua comissão responsáveis pela árdua tarefa de renovar a Seleção para 86.
¦ ¦
porém, o sinal verde, então vamos todos unir esforços para
ABERTO,
ajudar a CBF a levar adiante, e com
êxito, o penoso desafio que aceitou. De
muito apoio mesmo vai precisar Giulite
Coutinho para ver vitorioso o sonho por
que tanto se bateu. Uma vez escolhido o
Brasil, a causa passa a ser de toda a nação.
Se temos de bancar a Copa. que o façamos
bem. Perfeita em todos os sentidos. Para
tanto, vamos trabalhar unidos, somando
esforços. Que cada um no seu setor trate
de dar a melhor contribuição que puder,
Pois só assim poderemos mostrar que,
apesar dos muitos pesares. deste país,
temos capacidade para fazer um Mundial
no mínimo igual ao dos outros.
De minha parte, passarei a ser um
Copa no Brasil desde criancinha. E já vou
adiantando minha contribuição, prevenindo ao torcedor que vá desde agora soparando os trocados do cigarro, da cervejota,
do cinema ou de outros supérfluos a fim de
que em 86 tenha o suficiente para comprar
entrada para, pelo menos, dois jogos.
Uma arquibancada deverá custar aí por
volta de CrS 15 mil. Daí a oportunidade do
conselho: economize já, para não ter o
dissabor de ir de geral — que vai custar
CrS 6 mil — ou ficar vendo a Copa pela
televisão como se ela estivesse sendo jogada bem longe daqui.
Aguardem novos e oportunos
conselhos.

¦

Nem mesmo a forte chuva que caiu no
domingo impediu que centenas de eidistas comparecessem ao 1 Passeio
Ciclislico Carrefour iapoiado pelo
JORNAL DO BRASILi. Ela começou a
cair poucos minutos antes da hora
marcada para o inicio do evento, e
deixou muita gente na expectativa,
mas não alterou os ânimos. A largada
foi dada as 17 horas, quando a chuva
cessou por instantes. Acompanhados
por uma Kombi de som, crianças e
adultos seguiram pela Via 11, Av. Sernambetiba ate o n" 1.700, retornando
ao Carrefour Durante o percurso.
muitas pessoas nas janelas dos edifv
cios dos condomínios saudavam os
participantes que. sem se importar

V^

com a chuva que voltara a cair fortemente, pedalavam animadamente. Na
chegada, houve distribuição de refrigarantes, água e frutas. Um júri composto por representantes da Norton
Publicidade, Carrefour e Printer — organizadora do Passeio — premiou com
troféus c brindes o ciclista mais idoso,
a bicicleta mais original, o colégio
mais bem representado e o grupo mais
animado. Em seguida, foi sorteada
uma viagem a Bahia com estada de 3
dias no Hotel Meridien, ganha por
Miguel Ferreira Maranhão, além de 2
bicicletas Caloi. 4 cheques de compra
no Carrefour no valor de 25 mil cada, e
òd sacolas da Air France

¦

¦

HISTÓRIAS: Paulo Azeredo, longos
anos presidente do Botafogo, no tempo
em que o Botafogo era grande, era um
homem extremamente religioso. Todo o
domingo, depois de assistir à missa e
comungar, ia à concentração levar seu
incentivo aos jogadores. Para cada um
tinha uma palavra de estímulo, desejando
boa sorte no jogo da tarde. Ao chegar a
vez de Manga, delicadamente Paulo Azeredo "O
pediu para que ele náo saísse tanto do
senhor me dá cada susto tremengol:
do", disse o presidente.
— Ah é — retrucou Manga — então
vá o senhor Ia para o gol! Comigo não!
Saio quando quiser! No do Manguinha
ninguém vai, não! — e fazia com as mãos
gestos obscenos.
Paulo Azeredo nunca mais voltou a
concentração.

B CIXHfogo iá acha até mais fácil a oul
Ari Gomes

João Saldanha

A Copa de 86
Copa do Mundo não dá
Isto é B-A-B no futeprejuízo.
ff
V
boi. Todas já realizadas deram
lucro. Até aquela aqui no Brasil, quando a CBD se encheu
de dinheiro principalmente
porque deu um golpe nos outros e pagou dois anos depois,
sem correção nem juros. O
Maracanã foi obra já aprovada. Quando a Copa esteve
para ser realizada na Còlômbia, topei — juntamente com um pessoal jornalista
— bancar a Copa. Tirando a estrada de ferro que a
FIFA queria, entre Medelin e Bogotá, pela Cordilheira dos Andes, a Copa seria lucrativa.
A restrição que faço à Copa, aqui. é de que é
mais difícil para nós. Nosso time joga melhor lá
fora. Com mais desembaraço. E se as despesas
forem controladas, não há como perder dinheiro.
Mesmo quando se sabe que na Espanha e Chile dois
ingressos e hotelaria se
grupos que manipulavam
encheram da nota.
Aqui, na hotelaria, não teremos muitos problemas. Na Argentina, pouco mais de 10 mil turistas
apareceram por lá. O peso estava normal mas pouca
mil e
gente de fora apareceu. Incluindo os três
nota,
uma
cobravam
Os
hotéis
brasileiros.
poucos
mas não todos.
A Argentina fica muito longe. O Brasil também
e nossas viagens internas são caríssimas. As mais
caras do mundo. O ônibus, só mesmo no circuito
Rio—São Paulo—Belo Horizonte.
Na Copa. os organizadores até poderão ganhar
uma nota. Mas as entradas não podem ser inferiores
à média de oito dólares, comprados nos guichês.
Minha restrição é apenas pelo fato de que á Copa é
cara para o torcedor e aqui jogamos menos do que lá
fora.
Há muitos interesses contra. A turma das
televisões (dizem até que inclusive a daqui) ganhará
mais se for fora: México ou Canadá. Apenas repito
a informação. Dinheiro temos para fazer a Copa.
Trezentos milhões de dólares (CrS 116 bilhões 400
milhões) náo é muita coisa. Afinal de contas, aqui se
19 bilhões 400
joga 50 milhões de dólares (CrS
Com três
Esportiva.
Loteria
na
semana
milhões) por
ou quatro Loterias — a última rendeu CrS 2 bilhões
e 500 milhões — se faz a Copa.
Instalações em estádios, temos de sobra. Basta
imitar os outros e nós nem precisamos de obras. As
cadeiras cativas e perpétuas terão de ser colocadas
em outro local. Este bocão de privilegiados poderá
até ser invalidado durante a Copa. Eles entrarão
com uma ação. Mas terminará lá pela Copa de 1990.
E praxe da casa. A Loteria esportiva, indo para o
futebol, garante facilmente qualquer gasto.
Em todo o caso, eu prefiro México ou Canadá
Acho mais fácil para o nosso time.

Fluminense já está
pensando na terceira
da Taça de Ouro
fase
Há muito tempo nâo se observar o lateral-esquer-

do Branco e o cabeça-deárea Flávio, que nâo puderam enfrentar o Coríntians
por estarem suspensos. O
mais provável ê que decida
pela volta dos dois, mesmo
com as boas atuações de
Cândido e Amauri. Ele
quer manter a base inicial
que havia montado.
Durante o treinamento
da semana, CLáudio vai
corrigir algumas falhas na
marcação do meio-decampo e aperfeiçoar a subida dos laterais que, em
sua opinião, pode ser feita
com maior perfeição. A situaçào do atacante Ferreira, júnior emprestado pelo
Náutico e que nâo quer
permanecer no clube, será
resolvida hoje.
Está marcada uma reuniào entre a diretoria, o
jogador e o técnico Cláudio Garcia. O mais provavel é que o atacante seja
devolvido ao Náutico. O lateral-esquerdo Branco,
que viajou ao Rio Grande
do Sul, deve retornar hoje
com a assinatura de seu
FLÁVIO E BRANCO
pai para a proposta apresentada pelo Fluminense,
O técnico Cláudio Gar- de Cr$ 220 mil mensais,
cia reinicia hoje os treina-, com aumento em julho pamentos da semana e vai ra Cr$ 440 mil.

via nas Laranjeiras tanto
otimismo e grupos de torcedores discutindo as possibilidades do Fluminense
na próxima fase do Campeonato Nacional. A ciassificação já está sendo tida
como certa no grupo formado por Náutico. Rio Negro e Goiás ou Juventus.
Para aumentar a curiosldade, chegou ontem a nova contratação do clube: o
lateral-direito Orlando, do
Atlético Mineiro, emprestado até o Anal do ano, que
vai receber CrS 300 mil
mensais. Seu passe está flxado em Cr$ 20 milhões.
Orlando chegou a ser convocado uma vez para a Seleçào Brasileira, pelo técnico Telè Santana, mas
nâo conseguiu jogar porque se apresentou machucado. O próprio jogador
anunciou outra possível
contratação do Fluminense junto ao Atlético: o centroavante Fernando Roberto, que deve ser anunciada ainda esta semana.

América é "freguês"
Seguindo seu raciocínio, Maia.
tem ate analisado o próximo gnipo
a ser-formado, com a presença de
America (RJ), Sergipe. Grêmio ou
Ponte Preta:
— Financeiramente nào e um
grupo que prometa grandes rendas.
Em compensação, tecnicamente,
nos é muito favorável, exatamente
o que precisamos com um time
novo e que necessita de mais tempo
e
para ganhar conjunto. O América
bastante conhecido e nào consegue
ganhar do Botafogo há cinco anos.
Grêmio ou Ponte Preta sào adversários do mesmo nível. No caso do
Grêmio se classificar, teríamos ate
mais renda. O Sergipe tem uma
equipe tecnicamente inferior a nossa. Em suma. temos tudo para passar a terceira fase.
Para aumentar a disposição dos
anjogadores, devera ser oferecido, bom
tes da partida, de amanhã, um
prêmio pela vitoria. A concentração foi mantida no Hotel Gloria.
— Acho o potencial do Botafogo
imprevisível. O certo é que e um
time novo que só dará resultados
prazo.
positivos a médio e longo mas
os
Existe um bom potencial,
resultados só vão aparecer quando
os jogadores se conhecerem mebrinca com Raul (E), que fez exercícios físicos ontem
lhor. Sobre uma vitoria contra o
Júnior, satisJ^^pTnju^v^t^ar ao time,
Ferroviário, amanha, e claro que
confio. Jogamos em casa e nossas
chances sào maiores.
Foi assim que o técnico Ze Mario
analisou o comportamento de seu
time agora na Taça de Ouro. O
empate no Rio Grande do Sul foi
considerado bom, por ter sido obti•chás,
matedo no campo do adversário:
timbrados,
tintas, papéis
O Flamengo, por ordem de seu
— Sabia que nossas chances
esportivos etc...".
de econoriais
fase
em
entrou
presidente,
"a
maiores estavam na partida a ser
no
país
A circular explica ainda que
mia. Alarmado com a inflação
disputada aqui. Não queria que o
— Pelo que tenho visto por aí, o Amérivisa nào ter que demitir
dos contratos de Júrenovação
e
a
economia
de
time ficasse nervoso, tentasse resola
Taça
vencer
de
chances
tem
ca
grandes
analisando
ao clube Cr$
e
continua
custar
a
funcionários"
ver a partida no desespero e acanior,
passou
que
e
a
armado
bem
Ouro. O nosso time está
Zico.
o
de
e
clube,
mès,
mil
é
um
basse derrotado. Poderia dar um
600
milhões
por
Flamengo
5
o
grande
que
união entre os jogadores é excelente. Como
baiazar e o Brasília ganhar do Ferroo
presidente
destinado ao lazer, mas sofre os proque vence em maio,
nosso pensamento é ser campeão, nâo podeviária. Neste caso, náo teríamos
Io de março de
de
01/83,
circular
a
Assixou
empresas.
blemas das grandes
"Mutirão da
mos ficar preocupados com os próximos
qualquer chance mais.
de
título
o
1983, com
nada pelo presidente, ela conclui
adversários.
Mudanças na equipe não exisEconomia".
"que a medida seria altamente antiürâo:
na
As afirmações são do ponta-direita Gil,
acento
do
palavra
A origem
_ Vou manter o time que empapática" e convoca todos no sentido de
que voltou a ganhar a posição de Gilcimar,
ninguém sabe, mas os termos da cirnão
com o Internacional. O Te vem
tal
tou
de
um
apoiar a fórmula para que
que cumpriu suspensão automática
cular convocam os funcionários a
jogando ao lado do Nunes e nao
"economizarem clipes, lápis, borraaconteça.
jogo na partida contra o Rio Branco.
seria recomendável promover a volMas Gil nào falou apenas na possibilidata do Jérson, agora. Tenho certeza
de de o América vencer a Taça de Ouro:
de que esse time. com um pouco de
— Quando entrei no time, foi para nâo
garra, terá condições de derrotarAi,o
é
um
se
Ferroviário do Ceará, aninha.
Gilcimar
Júnior,
de
que
sair mais. Reconheço que
até agora, é a volta
Os médicos do Flamengo descobricomeça tudo de novo e nossas
ombro.
no
contusão
da
contusões
bom jogador e ele terá uma nova oportuniseguidas
recupera
das
ram a origem
chances serào iguais as dos demais
dade. Sei que não fui muito acionado na
Júnior treinou na piscina, nadane contraturas musculares de Adilio,
e com mais tempo para trabalhar.
usar
time
do com uma prancha, para não
partida Contra o Rio Branco, pois o
nos últimos tempos. O médico Célio
os braços e apenas bater as pernas:
encontrou mais facilidades pelo meio. Mas o
Cotecchia, depois de examinar o jogaAssim a gente nào força muito o
time venceu. Tudo bem.
dor, chegou ã conclusão de que prode
e a recuperação é mais rápida.
fato
ao
braço
vavelmente tudo se deve
Para Gil, é importante o América jogar a
o jogo fosse quarta-feira jã
se
Mas
chato.
E
ter
Janeiro.
Adílio
de
pé
primeira partida fora do Rio
A decisáo entre Botafogo e Ferem
cura
clava,
se
—
quanto mais domingo.
Esse problema
ele explica os motivos:
roviário, para assegurar a passaas
sofrendo
vem
Adílio
o
Mas
e
Rio
criança.
do
fora
— Nesta fase, estreamos
gem de um dos dois clubes â segunO novo grupo
conseqüências de ter os pés chatos há
da fase da Taça de Ouro, poderá ter
vencemos os dois jogos. Isto nos deu mais
vemmuitos anos e agora, o problema
mosuma prorrogação de 30 minutos,
ontem,
Flamengo,
tranqüilidade e confiança quando voltamos.
no
Todos
constantemente. Em
manifestando
se
a
caso a partida termine empatada.
e
decidir
fora
os
sobre
vantajoso
mais
jogar
desinteressados
Entào, é
travam-se
força muito a
Adílio
—
Se permanecer a igualdade na prorconseqüência,
Ouro
'
novos adversários na Taça de
vaga em casa.
(batata da perna) e termirogação, a decisão será por pèpanturrilha
Americano.
e
Tiradentes
Palmeiras,
Os jogadores se apresentam hoje pela
naltis.
os jogos com dores museutodos
na
O próprio Carpegiani explicava:
manhã ao técnico Edu e aqueles que estiveO artigo 4U do regulamento da
lares.
adversaé
Qualquer
adversário
de
rem em perfeitas condições participarão
Confederação Brasileira de Futetentar solucionar o casOj o
Para
nós,
e
que
rio. Todos são difíceis para
boi, estabelece o seguinte:
um treino físico-técnico. Não esta afastada a
médico do Flamengo encomendou
temos que jogar uma nova fase, tanto
— Em caso de empate nos jogos
especialifirma
hipótese de o time treinar na Barra da
uma
uma palmilha a
é conquistar os
faz.
O
precisamos
as associações classificadas
entre
Vista.
que
Boa
da
Alto
no
Tijuca, ou até mesmo
zada e Adílio passou a usa-la dentro
nos classificarmos.
em 4" lugar, após uni descanso de
para
pontos,
A
ontem.
de
a
Gilson, em princípio, é o único entregue ao
da chuteira.
partir
dez (10) minutos, haverá prorrogaZico, que, por dores musculares,
e
Departamento Médico.
opinião:
palmilha fabricada em plástico
mesma
da
era
ção de trinta (30) minutos, dividitreinou,
não
courvin, para não encharcar em dia
dos em dois (2) tempos de quinze
Nova fase, novos adversários.
(15) minutos. Observada, ainda a
de chuva, deixou Adílio meio embaraPalmeiras
Tanto faz estrear contra o
igualdade, a decisão se tara através
çado:
ou o Americano. Tanto faz. Os camda cobrança de tiros diretos, da
— Estou fazendo força para me
apenas
bons,
pos que vamos jogar são
marca do pênalti, inicialmente com
acostumar. Realmente, quando faço
o piso é muito duro, como no Maracacinco (5) para cada equipe, cobradói.
da
batata
a
perna
muito esforço,
muita diferença.
tem
Náo
nà.
dos alternadamente por diferentes
Mas nào sei se vou me adaptar. QuanSe nesta serie de tiros
O mais estranho ontem, na Gávea,
jogadores.
fizetambém
nos
juvenis,
do jogava
as equipes permanecerem
os jogadores terem
diretos
de
apesar
é
que,
ram uma palmilha dessas para mim.
empatadas, cada equipe cobrara
folgado sábado e domingo, o treino
Moacir Bueno, técnico dos juniores, vai
agüentei. Vamos ver se agora a
Nào
de
da
um (1) tiro da marca do pênalti, por
time
o
torno
profissioem
volta
numa
temporariamente
resumiu-se
dirigir
coisa vai.
diferentes jogadores, ate que haja
nais do Campo Grande, em substituição a
de Freitas. Marinho,
Rodrigo
Lagoa
uma vencedora.
Depois acrescentou, sorrindo:
Vanderlei. que se desligou do cargo alegatimusculares,
dores
sentindo
também
_ Em todo caso, se domingo vodo pressões de dirigentes, especialmente de
Precavido, o técnico Ze Mário, já
separaem
ficou no campo treinando
Constantino Magalhães, vice-presidente de
cês me virem sentado, tirando algupara o treino de hoje
programou
Adílio.
com
os
do.
manha, uma serie de cobranFutebol. A divergência principal entre
coisa de dentro da chuteira, poma
pela
dos
um
Anselmo,
O centroavante
dois era a escalação de jogadores veteranos,
ças de pênaltis. Os cinco jogadores
dem ter certeza que é a palmilha. Se
heróis do Flamengo na conquista da
como Orlando e outros. Constantino detenescolhidos sào Nunes, Alemão,
tiro
o
durante
jogo,
ela me atrapalhar
Taça Libertadores de 81, foi empresdia a renovação de valores.
Ataíde. Edson e Paulo Verdun.
fora.
tado um ano ao desconhecido GuabiO Botafogo emprestou ontem o
Vanderlei saiu magoado, afirmando que
Júnior volta
rá, de Santa Cruz de La Sierra, Boliatacante Silva ao ABC de Natal,
nào aceitava interferência em seu trabalho,
da equipe.
via, por Cr$ 4 milhões. O preço do
O técnico Paulo César Carpegiani
por CrS 1 milhão 500 mil. César.
principalmente na escalação
nao
que
entanto,
garante
no
é de Cr$ 26 milhões, caso o
Almir, Gilmar e Washington tiveConstantino,
manter o
ontem
passe
disse
pretende
que
dialogar,
com ele,
ficar
ram os contratos encerrados e esboliviano
clube
queira
na
segunqueria interferir, pretendia apenas foi vitiestréia,
de
o
time
para jogo
revelou
se
tão sendo estudadas propostas de
Não
acrescentando que o Campo Grande
empréstimo.
o
após
da fase da Taça de Ouro:
renovação.
ma da falta de liderança de um treinador
— A única alteração, pelo menos
quanto o jogador vai ganhar.
inexperiente.

Gil é o titular
da ponta e não
teme adversários

Flamengo fará economia
para não ter que demitir

Palmilha, solução para Adílio

Decisão pode ser
com tempo extra

Moacir Bueno já
é novo treinador
do Campo Grande

9
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a nova forca do esporte
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COPA

— Nào quero nem pensar na
possibilidade de uma desclassificaçào, porque simplesmente Isto nào
vai acontecer. Vamos ganhar e já
estou até estudando as possibilidades do Botafogo no próximo grupo
da Taça de Ouro.
Assim, o vice-presidente de futeboi, Luis Fernando Maia. vè a decisão do quarto lugar — conhecido
como repescagem — contra o Ferroviário do Ceará, para conseguir a
classificação à segunda fase da Taça. Ele explica que nâo é desespero
e sim otimismo.
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caderno

Um sinal, enquanto é tempo!

QUATRO MIL ALUNOS
ARRISCAM A VIDA ANTES
DE ENTRAR EM AULA
no primeiro dia de aula da
Escola Municipal Presidente Antônio Carlos, em Cosmos, além do
reencontro depois das férias, do
ONTEM,
da expectativa quanto à nova
novo,
tênis
era comum a
professora, uma preocupação
alunos, mães, professores, funcionários e diretor: quinta-feira, enquanto esperava a notiflcação de sua turma e seu horário para a
terceira série, Marcelo Alves dos Santos, 11
anos, foi atropelado e morto por um ônibus
da linha 840 (Campo Grande—Base Aérea de
Santa Cruz) em frente ao muro da escola.
Situada na Rua Araribá, na esquina com
a Rua Pequiá, a Presidente Antônio Carlos
tem 2 mil 600 alunos distribuídos entre 53
turmas e três turnos da Ia à 8a séries e mais
1 mil 500 alunos do supletivo, que funciona
das 19 às 22h30min. Dirigem-se, na grande
que um sinal
maioria, a pé para a escola, sem"atenção
escoluminoso ou placa indicando
Ia" forneça algum tipo de proteção. Embora
o movimento das duas ruas de mão dupla
não seja dos mais intensos, alunos, mães e
funcionários da escola responsabilizam ònibus e carros de passeio pela alta velocidade
com que trafegam. Embora Marcelo fosse a
vários
primeira vítima de trânsito da escola,
atropelamentos já ocorreram no local. Por
isso, mães e alunos pedem não um, mas dois
sinais: um ficaria na esquina da escola, o
segundo um pouco mais adiante, na Rua
Guarujá, a do trilho do trem:
Aqui, quem não morre no assalto
morre atropelado — sintetizou Francisca

Atendendo a crianças de Cosmos, PaAlexandre, sete anos, na
Oliveira, mãe de
"Um sinal para o cruzamento ciência, Inhoaíba, Santa Margarida (e a
primeira série.
seria ótimo, o mínimo aliás. Com sinal, meu grande maioria vem mesmo a pé), a Escola
filho poderia vir sozinho, mas assim nào Municipal Presidente Antônio Carlos foi visitada por um funcionário do Detran, sextatenho coragem" — disse ela.
dia depois da morte de Marcelo:
Essa preocupação era comum a várias feira, um
O técnico informou — diz o diretor da
dia
no
filhos
os
primeiro
levaram
mães que
— que como a rua não é muito movide aula. José de Souza, porteiro do colégio, escola
e um sinal luminoso custa muito
mentada
ainda,
alunos
ressaltou que se na entrada os
caro, o Detran vai colocar duas placas, uma
prestam alguma atenção, na saída correm indicando
a velocidade máxima, a outra
" Atençáo — Escola". O ideal, sem dúvipelas ruas, e o perigo é grande:
com
Se o ônibus parar no ponto, o perigo é da, seria um sinal. Acho que pelo menos
menor, porque ele desce a rua mais devagar. umas 8 mil pessoas, contando o curso primaMas se o ônibus vier direto, o risco é muito rio, supletivo, mães e professoras, andam
grande, tanto para as pessoas da escola por aqui diariamente. E o perigo é muito
como ali no cruzamento com a Guarujá. É
grande. Um sinal ajudaria, sem dúvida.
bom providenciar enquanto é tempo.
Um sinal, pelo menos, pede Francisca
Maria Aparecida Silva Gomes, 11 anos. Brandão da Silva, pois nem vaga para o Alho
mora em Paciência, e desde os sete através- na escola conseguiu. Este ano a escola teve
sa sozinha a larga Rua Guarujá para chegar 900 excedentes:
Tem criança saindo pelo ladrão —
à escola.
Tenho medo — admite — porque os definiu Francisca.
As luzes do cruzamento da Araribá com
carros correm muito, e náo dá para ver
direito por causa da curva. Um sinal já a Guarujá não acendem. Os assaltos sàoa
freqüentes. A merenda escolar continua
ajudava um pouco.
Marli Ferreira lembra que seu filho de ser, para muitas crianças, a maior atraçãoe
sete anos quase morreu atropelado. Renato da escola. A falta de vagas preocupaa escola
15 anos, foi puxado mães. E, com a morte de Marcelo, populaCésar de Carvalho, de "já
era". Sustos são ção do local descobriu ainda outra dificulpor um amigo, senão
comuns, alguns atropelamentos já ocorre- dade:
O Instituto Médico-Legal disse que só
ram, principalmente próximo à Rua Guarucarro para toda a cidade. Marcelo
Flores,
um
tinha
Alfredo
escola,
da
o
diretor
Para
já.
nove da manhã, e o carro só
às
um
morreu
ter
apenas
porém, a situação poderá
chegou às 16 horas.
paliativo.

CONGRESSO
DE BRUXOS
NÃO
TEVE
BONS
FLUIDOS
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México — Nem sempre os bruxos rezam pela mesma
cartilha. Prova disso foi o encerTUXTEPC,
lamento, domingo, do VI Congresso Internacional de Bruxos realizado
nesta cidade: enquanto pouco mais de 50
participavam da cerimônia final, mais de
100 a boicotaram.
O motivo dessa atitude foi, segundo
os dissidentes, o caráter superficial e ao
mesmo tempo comercial do encontro.
Mas não só por isso ele deixou de atingir
os objetivos. Na verdade, desde o inicio
dos trabalhos, os maus fluidos prevaleceram.
Um dos exemplos foi a reunião dos
horas da madrugada,
bruxos às primeiras "carregassem
de enerpara que juntos se
A
magnético.
circulo
a
um
vistas
com
gia"
fracasso:
um
foi
Sol
do
invocação
— Nem o Sol apareceu — disse um
dos feiticeiros — nem nos carregamos de
energia.
Tanto a "paisagem tropical chamada
Éden", a cinco quilômetros desta cidade e
a cerca de 300 da Capital, como toda a
região ficaram nubladas durante todo o
dia. Os bruxos retardaram a cerimônia
por alguns minutos e, ao verem que o Sol
nâo saia, continuaram dando-se as mãos,
fechando os olhos e invocando em Latim
as energias da natureza. Embora muitos
participantes náo tenham assistido ao
ritual, o último do Congresso, preferindo
passear pelo povoado, alguns dos dissidentes estiveram presentes à invocação
do Sol.
Disse a bruxa chilena Zulma:
— Nada têm a ver a minha fé e a
natureza com os problemas dos bruxos.
No sábado ela havia classificado o
Congresso de "uma fraude". Ela mesma
dólares i cerca de CrS 1
pagara 3 mil 500 "para
vir à América do
milhão 350 mil)
Norte a um congresso louco de magia
branca, nas quais foram feitas previsões
por adivinhadores não muito responsaveis".
Outros feiticeiros, como o mexicano
Federico Back, também protestaram contra o espírito lucrativo do encontro, pois
os participantes cobraram — e alto — por
seus serviços aos mexicanos que chegavam de várias partes para se consultarem
com eles.
O Congresso lerminou ontem com um
¦•banquete de pratos mágicos". Nos três
dias de trabalho, foram discutidos, sem
muito êxito, problemas tais como a Parapsicologia, os métodos de cura, usos
bons e maus de talismãs, Astrologia e
vários temas ligados ao ocultismo.

ESCULTURA
À VISTA E UM
NOVO CENTRO
CULTURAL

Escultura

de

"corredor ecológico"
Ascânio MMM no
Empresarial Rio, cm Botafogo

Wilson Coutinho
Mas a cidade nâo tem
muitas esculturas modernas
nas suas praças e prédios. SeEpena.
gunda-feira passada este vazio
urbano foi um pouco preenchido por
uma grande escultura de três metros de
que, elegantealtura de Ascânio MMM
"corredor
ecológico"
mente, pousou no
do Centro Empresarial Rio em Botafogo, sede de várias empresas comerciais,
industriais e de serviços.
O Centro foi construído por João
Fortes Engenharia, que manteve o conjunto das altas palmeiras pertencentes à
antiga embaixada da Argentina, onde
foi erguido o atual conjunto de edifícios.
O palacete é histórico. Carolina Nabuco,
em suas memórias, o descreveu como o
mais belo prédio construído no começo
As
f do século, lá morando um dos o Guinle.
puseram
novas exigências urbanas
abaixo, mas a empresa imobiliária procurou resguardar um pouco o lugar,
mantendo as palmeiras, criando um espaço de lazer e de cultura, convidando
Ascânio, um artista de origem portuguesa e de tendência construtiva, para construir sua escultura.
Era um antigo projeto do artista, de
1971, consistindo de perfis de alumínio
pintados com tinta poliéster branca. A
forma sugere, pelas suas torções e
curvas, um certo barroquismo, lembrando imensas conchas que tiveram suas
carapaças laminadas por um biólogo
esteta bastante exigente. Embora possa
haver essa lembrança orgânica, o trabalho de Ascânio aspira a uma clara purêza formal.
A escultura ocupa, sem imponência,
a área de lazer sem perturbar o espectador. O branco, cor usual do artista, que
trabalha também com relevos pintados
de madeira, não invade artificialmente o
ambiente. A escultura pousa, com suas
formas barrocas, no clima tropical do
jardim. Esta é a terceira peça que o
artista coloca ao ar livre. A primeira
ocupou, com outros artistas, a Praça da
Sé. em São Paulo, e a segunda foi instalada aqui no Rio, no Cosme Velho.
Esta dinamizaçao cultural deve muito a Joào Augusto Fortes, filho do fundador da empresa, jovem sensível, capaz
de perceber, com inteligência, que uma
cidade não se transforma so com a demolição de prédios antigos, mas mantendo-se sua carga espiritual e seus ampios espaços de identidade urbana, que
constroen a vida de uma cidade. Tem-se
a impressão de que, para ele. uma cidade pode ser transformada sem recair
numa selva selvagem de concreto e caixas de vidro.
Por sua iniciativa publicou, em 1980,
o livro Rio Deco. com texto de Dêcio
Pignatari, depois O Real Corpo de Engenheiros da Capitania de São Paulo e o
álbum de Marc Ferrez sobre a construção da Avenida Central, a atual Rio
Branco. A necessidade de expor esse
material o levou a restaurar a Sala Bernadelli no Museu Nacional de BelasArtes. Esse ano, os riscos luminosos de
neon do artista paulista Wesley Duke

do

Centro

Lee espocaram num prédio construído
pela empresa na Praça Nossa Senhora
da Paz, em Ipanema.
Mantendo esta filosofia, João Augusto Fortes aproveitará o espaço do Centro Empresarial Rio para criar um lugar
alternativo para experiências audiovisuais. O projeto, ainda a ser executado
este semestre, consiste, basicamente,
em quatro tipos de eventos. Primeiro,
projeção de audiovisuais, filmes ou video-tapes sobre arte. Serão exibidos,
provavelmente às quintas-feiras, às 19h.
"Pretende-se criar uma rotina, de
que sempre neste dia e horário haverá
uma sessão no auditório do Centro Empresarial Rio", explica o projeto.
A idéia poderia alongar-se até a exibicão de filmes experimentais de cineastas que não encontram muita facilidade
para a divulgação de seus filmes. Ha
obras excelentes de Arthur Ornar, Sérgio Santeiro, Júlio Bressane, Luis Roe outros. Acresemberg, José de Barros"público
experidita-se que haja um
mental" para eles. O segundo segmento
do projeto é um espaço de exposição
para artistas novos, que terá como objetivo básico apoiar o surgimento de novos valores, consistindo numa pequena
exposição mensal, acompanhada de um
folheto sobre o artista expositor. O terceiro serão exposições temáticas, trimestrais, com trabalhos da produção
recente de artistas escolhidos e finalmente a realização de grandes eventos,
na praça do Centro Empresaao ar livre, "Serão
eventos realizados a
rial Rio.
cada quatro meses, como exposições de
esculturas ao ar livre, como também
pode haver concertos etc."
O começo é a escultura de Ascânio
numa cidade pobre de uma informação
estética externa. O Parque da Catacumba tem algumas esculturas, inclusive
um mobile de Calder, mas a excessiva
umidade da Lagoa, onde fica o Parque, o
está enferrujando. Precisa de uma restauração.

¦

¦

¦

falar em esculturas, o crítico Frederico Moraes lançou,
em espanhol e no México, um
Goeritz,
POR
livro sobre Mathias
"El Eco" e Ia
que em 1953 criou o museu
construiu sua escultura A Serpente,
considerada pelo critico americano Gregory Batcock, a primeira escultura minimalista na história da arte. Goeritz, um
alemão que se naturalizou mexicano,
participou do movimento expressionis- „
ta e do Dadaismo.
No México construiu, em 1957, na
capital, um conjunto de cinco gigante*
cas torres de concreto, pintadas de cores
e em 1968 coordenou o projeto
puras
•Estrada da Amizade", com esculturas
de artistas de vários continentes como
Calder. Herbert Bayer e Gonzalo Fonseca. Goeritz e escultor, pintor, desenhista. professor e criador dos primeiros
cursos de desenho industrial no México,
animador cultural, critico de arte Em
1953. publicou um polêmico manifesto
sobre "Arquitetura Emocional."
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O JOGO E A FARSA DA HISTÓRIA

Curta-metragem
Como uma exempllflcação da briga entoe gato e
rato em que se tomou a regulamentação do curtametragem no Brasil, veio a tempo a exibição, em
alguns cinemas da cidade, como complemento de
filme estrangeiro de longa-metragem, de curta Meow.
Nessa área da cinematografia, como no fenômeno da
natureza, estáo também presentes o terror, a desvantagem para uma das partes e o preestabeleclmento
de condições para, ao felino, assegurar a vitória.
Se não fosse produzido para fins não comerciais
exibição em escolas e nos instrumentos oficiais de
difusão cultural, entre estes os canais de televisão
educativa e os próprios cinemas comerciais, através
de programação vinculada à Agência Nacional —,
não fosse, em suma, produzido pelo Departamento do
Filme Cultural, da Superintendência de Operações
Não Comerciais da Embrafllme, e se também não
fosse uma produção feita com gordas verbas públicas
uma produçáo oficial —, Meow nada de especial
apresentaria em estar sendo exibido como complemento de filme longo estrangeiro. No entanto, este
náo é o caso do curta referido e está ele ocupando o
o
espaço criado pela lei de reserva de mercado para —
filme curto nacional de produção independente
feita com recursos de empresas produtoras privadas
—, conforme a definição da Resolução 61 do Concine.
A exibição de Meow, sob o tipo de programação
aludida, vem ser, portanto, oportuna como
um fator de demonstração de uma ação —
ou um bote — que, há
algum tempo, vem
sendo posta em prática nos meios de controle do nosso cinema,
tempo esse que se determina deste quando
a promulgação da Lei
6.281 veio tornar democrática a produçáo
do curta-metragem
no Brasil. Essa ação,
ou bote, no entanto,
nào é uma coisa assumida, encontrando-se
travestlda de guardiã
da "qualidade".
O bote consiste no açambarcamento do mercado
— grupo
por parte do grupo Oligárquico de Estado
com o autoritarismo da revogada
esse comprometido
"classificação especial", do antigo INC,
legislação de
— consistindo
com a restauração desse autoritarismo
também, o bote, na correlata proibição, de participar
do mercado, dos demais segmentos da produçáo;
consistindo, enfim, ainda o bote, no massacre desses
segmentos, fazendo-se, para isso, uso de quaisquer
meios mesmo os que não estão em harmonia com o
espírito e a letra da Lei 6.281. E o massacre é feito
através da recusa, aos produtores, dos certificados
dos filmes — sob a alegação de serem, esses filmes,
"Insuficientes culturalmente para circulação no mercado" —, tendo como instrumentos dessa recusa a
de resoluformulação de itens absurdos, e arbitrários,
— para a conCescritérios
de
estabelecimento
e
o
çáo
sào de certificados aos flmes mais adquados a um
festival de cinema, por serem subjetivos esses critérios, do que à regulamentação de um mercado, de um
produto.
Certamente, por estar o mercado comercial de
curta-metragem funcionando como um festival de
cinema, e por ter sido Meow premiado em festival
ou o
internacional, é que os produtores desse filme — —
se
Departamento do Filme Cultural da Embrafllme
acham agora no direito de estar acima da legislação
vigente e incluí-lo no referido mercado, numa típica
ação de cobiça sobre um espaço que. por sinal, foi
conquistado pela produção independente. O bote
agora já não precisa estar camuflado, pois ele é
declarado, evidente.
A persistir essa situação, a farsa que representa a
Resolução 61 do Concine — através da qual muitos
a
perderam vultosas quantias, acreditando que, com
exprimir
de
se
direito
o
tèm
filmes,
seus
dos
produçáo
livremente, e participar do mercado —, por que, de
uma vez por todas, nào se extingue esse mercado,
como forma de produção autônoma, e nào se o
decreta monopólio do Estado, pois se náo é a do cão a
lei que realmente impera, pelo menos é a do gato, do
gato de botas das operações—, não comerciais da Emlei essa que, para do
brafilme — e do Concine
referido personagem obter-se benefícios, basta ine
gressar na gataria. caminhar nos telhados noturnos o
nos corredores burocráticos, e, em coro, repetir
— Rio de Janeiro.
grito do Miau? Ramon Alvarado

Campanha das Kombi

«V

-¦.

Apesar dos reiterados compromissos assumidos
Educapelo Governo Estadual e pelo Secretário de
(Associação
a
ACET
com
Niskier,
Arnaldo
Sr
çào.
Carioca de Empresários Teatrais! e a classe teatral, a
verba de auxílio à Campanha das Kombi (Campanha
de Teatro para o Povol não foi paga até agora.
Entre esses compromissos destaca-se o que foi
feito em público, em discurso pronunciado pelo Sr
Arnaldo Niskier no Teatro Villa-Lobos, diante da
platéia que assistia à entrega do Prêmio Paulo
Pontes.
As repetidas gestões dos membros da diretoria da
ACET junto ao Governo Estadual, envolvendo inclusive o Secretário de Planejamento, ficaram inexplicavelmente sem resposta.
Em vista do acima exposto, conclui-se que:
A — O atual Governo Estadual aproveitou-se dos
empresários teatrais do Rio de Janeiro e da classe
teatral, usurpando o título de patrocinador da Cama maciça
panha das Kombi e se beneficiando de toda
campublicidade que é parte essencial dessa mesma
panha.
B — Causou danos materiais importantes aos
empresários teatrais, que investiram seu esforço e seu
capital, aos artistas e aos técnicos, que investiram
seu trabalho e seu talento, pois nao cumpriu a
palavra empenhada e os compromissos firmados.
C — Desmoralizou o relacionamento entre Governo Estadual (Poder Executivo) e classe teatral, prejudicando gravemente a viabilidade futura de uma das
maiores conquistas culturais do publico carioca de
teatro: a Campanha de Teatro para o Povo.
D — Cabe ainda assinalar que é a primeira vez em
10 anos da Campanha das Kombi que um Governo se
comporta dessa maneira. Durante 10 anos, desde que
a campanha existe, no R*io, em Sào Paulo, em todo o
Brasil, nenhum Governo, estadual, municipal ou federal. deixou de honrar os compromissos assumidos
com a Campanha de Teatro para o Povo, porque
sempre teve a inteligência e a sensibilidade de perceber a importância social e cultural dessa campanha.
A ACET e a classe teatral repudiam o comportamento do Governo do Estado, do Secretário de Educaçào e dos outros representantes com os quais se
tentou estabelecer um diálogo, e lamentam profundamente nào apenas a sua falta de maturidade política
mas também a imperturbável tranqüilidade com que
lesaram os interesses de uma classe e descumpriram
a palavra dada, Rodrigo Farias Lima, Adauri Dantas. Renato Jose Pecora. Joáo Bethencourt p Marco
Antônio Khair, diretoria da Associação Carioca de
Empresários Teatrais — Kio de Janeiro.
Ai carias serão selecionadas para publicação no todo ou em
nome completo e legível
porte entre as que tiverem assinatura,
e endereço que permita confirmação prévia.

Ricardo Brasil
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do episódio da conquista
espanhola da região peruana. O colombiano Alejandro Buonaventura
(1941), autor com dois anos
de estágio no Berliner Ensemble (o templo do teatro
brechtiano), evitou ao màximo os perigosos abismos
a que "dramas históricos",
"peças documentais" e
"textos
panfletários" lançam os mais bem intendonados escritores. No caso
de La Conquista, Buonaventura procurou narrar a
seqüência de acontecimentos históricos desobedecendo cronologias rígidas e o tom pomposo das
descrições didáticas.
Criou uma situação teatrai simples (atores que
pretendem contar uma
La Conquista mostra em tom de farsa a conquista do Peru pelos espanhóis
passagem da História, dispondo de poucos e pobres
elementos — caixotes, panada mais é do
mo da linha interpretativa. Angela Va- briel, Lauri Prieto, Tereza Briggs. Ana Cacilda Becker, já querecorrente de um
nos e trapos), dividiu-a em jornadas e,
montagem
uma
Jacobina
e
Abelardo
Rebouças
a
que
Lúcia
muito
hesitante,
pouco
mostra
lério se
bem ao estilo de Brecht, procura antecivontade (no domingo, na sessão das apenas se destacam quando assumem texto quase convencional.
par a ação, ou, pelos menos, revelar à
cênico.
21hl5min estava totalmente sem rit- algum tipo bem característico.
do
mecanismos
jogo
os
La Conquista (ou A Verdadeira História do
platéia
A bela música de Caique Botkay Assalto ás Minas do Peru Perpetrado por
o
mo), com problemas de emissão vocal.
comentam
forma,
Os atores, de certa
Tomil Gonçalves por força de sua expe- que. inclusive captou bem a linha iròrii- uma Quadrilha de Aventureiros Espanhóis
que se passa, retirando dos fatos o hue
riència e de sua indisfarçável identidade ca e de farsa, nào pode ser devidamente no Século XVI), Texto, direção, cenários
mor que torne mais digerivel acompaAle)andro Buonaventura.' Músicas
com a farsa é quem está melhor. E canta apreciada por problemas vocais do figurinos de Botkey.
nhar as tramas políticas. São habéis as
Coreografia de Eleonora
de Caique
cenas que Buonaventura cria a partir
com empenho. Júlio Braga, ainda que elenco.
Gabriel. Com Tomil Gonçalves, Júlio Braga.
relevante
um
La
Conquista,
projeto
maneiainda
de
mas
desta estrutura dramática,
construa os seus personagens
brasileiro a José Roberto Mendes, Angela Valério, Eleoao
estào longe de se constituir em uma
ra tensa, alcança momentos satisfató- por apresentardos públicovizinhos (tão nora Gabriel. Lauri Prieto, Tereza Briggs, Car"solução"
dramaturgia
paises
rios. Carmem Figueiras usa a sua podepara o emperramento de peentre nós) ainda não foi o mem Figueiras, Ana Lúcia Rebouças e Abelarrosa voz com alguma teatralidade. José desconhecida de visitas. A frustraçào do Jacobina. Teatro Experimental Cacilda Beeças baseadas em fatos históricos, especartão
melhor
La
suas
as
explora
latino-americanas.
náo
as
Mendes
cialmente
Roberto
domina o espectador ao sair do Teatro ker. Tempo de duração: IhDOmin.
Conquista, apesar das precauções, repoucas oportunidades. Eleonora Gaforça
sem
sulta num texto monótono,
para agarrar o espectador, seja pela
razão, seja pela emòçào.
Não deixa de ser interessante revelar
as contradições que levam os incas a se
mostrarem também dominadores e os
espanhóis a serem obrigados à depenração de Ivan Soares. Os cenários e
do que em qualcia Soares, Ticiana Studart, Walkydência de uma força política e econômifigurinos sào de Colmar Diniz. os
(música).
Perdigão
ria Alves e Ignez
quer outra área, o teaca mais poderosa (a Inglaterra). Ou mesons ambientais de Rodney Mariano
há
lado,
assolaestá
outro
carioca
tro
Na
por
quinta-feira,
lhor, não há o insuportável maniqueise o elenco formado por Octacilio
na
verde
índice
atores
de
alto
do
uma predominância
MAIS por
mo de analisar questões históricas diviCoutinho, Ana tilde Crespo, Sônia de
diretor
esta
Para
Medeiros
(um
sáo de Nobel
inflação de espetáculos.
dindo os personagens entre bons e
Paula, Terezinha Marcai, Jaime Leiestragea
em intensa atividade) para
semana estáo previstas cinco
maus. Mas Buonaventura apenas leva
bovtch, Daniel Carvalho, Elmo Lasinicia
anunse
Antigona,
Sófocles,
que
as
já
de
e
dia
tréias
próximas
para
esta visão a meio caminho. Acaba por
chiavo, Munira Haddad. Marlene FlA
nuImperial.
espetáculos,
Teatro
no
outros
muitos
temporada
ciam
sucumbir ao panfletarismo ("Hoje está
gueiró, Guilherme Martins, Maria
de
época
Antigona
de
digna
que
da
narrativa
jovem
ma movimentação
falando quem antes estava mudo") e as
Alice
Mansur, Ivan Soares, Heloísa
da
coapesar
estréias
seu
E
as
o
irmão
tenta enterrar
fartura econômica.
Barros, Marco Razek, Walcenas que pretendem ter uma dose de
Bia
Lyra,
GoCreonte
meçaram ontem com Boa Tarde,
proibição do todo-poderoso
humor acabam por se prolongar em
der Vlrgolino e participações espede
há
mais
tragédias
escrita
muitas
gregas,
as
entre
é,
vernador,
peça
demasia ao propor um jogo teatral da
ciais de Beatriz Veiga e José Maria
dez anos pelo gaúcho Sérgio Jocky- aquela em que mais sobressai o emHistória num tom farsesco, lançando
Monteiro.
o
superar
Boa
de
o
titulo
indivíduo
tinha
do
para
man (antes
penho
uma visào anticolonial ("dos camponeAntigona e
Teatro Clara
Portanto,
no
Inaugurando o Espaço MEC (na
destino.
ExcelèriÊtftii;
seu
Tarde,
senhores
e
dos
ses nascem os senhores
Medeiimportantes
Nubel
de
dois
do Palácio da Cultura, na
os
persodireção
sobreloja
com
Ismènia,
Nunes,
ao
brotaram os escravos") e, utilizando,
César
interpretados
são
Graça
Aranha), Luis Mendonça
formado
femininos
Av.
elenco
por
nagens
O
ros.'
máximo, a gente simples que faz e sofre
apresenta Ópera dos Três Vinténs,
Montenegro, Lia Farrel e Jorge Paupeíos atores Dalmo Sandes e Gilbercom as guerras (índios, mulheres de
de Bertold Brecht, com músicas de
to Porto. Completando a distribuilo conta a história de um funcionário
soldados, cozinheiros, miseráveis), o auGuerra,
Eduardo
manipulado
Neves,
Kurt Weill. O Espaço MEC dispõe de
pela
Jair
Civil
Casa
da
que,
ção:
Apenas
tor quis amenizar a sisudez.
Fieschi,
do
EstaEdson
lugares e, a partir da ocupação
Governador
400
a
chega
Robson
Quintanilha,
esposa,
jogou uma luz fraca sobre um episódio
Beraldo,
da
Dionésio
elenco por alunos da Escola de
o
clima
desse
Marcondes,
posse
André
Aproveitando
do.
de profundos significados para a históA
Santiago.
15
de
março,
Marfins Pena. o INACEN, rese
Hugo
dia
Teatro
no
Petito
Fernando
dos governadores
ria da América Latina.
coreografia é assinada por Luiz Carponsável pela sua programação, dea produção armou na porta do teatro
ve administrà-lo. Ópera dos Três
los Cavalcanti.
um palanque que hoje receberá uma
diretor, Buonaventura
Vinténs estenderá a sua temporada
banda de música e faixas e cartazes
até ofmal de maio.
reforçou a farsa de que seu
saudando o público que for assistir a
^Boa Tarde, Governador.
texto está impregnado. Mas
Com a estreia sábado passado de
também neste caso, errou na
esConquista, do colombiano AleLa
COMO
apresentar
de
MenCândido
Teatro
Amanhã, no
dose. Usa, por exemplo, um gestual
de bom nível — jandro Buonaventura, no Teatro CaBoca... (Em
a
Com
de
petáculos
vez
é
a
des,
canções
as
grandiloqüente e rígido para
Liberdade, Liberdade e cilda Becker, anuncia-se a Semana
Alto-Mar), texto curto de Slawomir
e as cenas de batalha, no pior estilo de
bastante
Moço Em Estado de Sitio do Teatro Latlno-Americano (ProjeDEPOIS
autor
já
Mrozeck,
polonês
O humor fica
um teatro triunfalista.
o
a
Espaço Vivo volta a cena to La Conquista), com a apresentaSegundo
Grupo
Brasil.
prono
"jogo
conhecido
de cintura", tanto
"é
grotesco, sem
a
de
comédia
uma
que
quinta-feira no Teatro çào no Cacilda Becker. às 18h, do
partir
dução, a peça
que quase nào surte efeito junto ao
valores e a do Sesc da Tijuca — com As Feiticei- espetáculo Labirinto Teatral Latide
inversão
a
mostra
mantém
público, que praticamente se
ras de Salém (The Crucible, 1953), de no-Americano e, as 21h, A Noite da
insegurança que vivemos em função
sério todo o tempo. As cenas se prolonE, nesta
vigente."
Arthur Miller. A peça reconta um Critica com debate sobre a influência
social
caos
do
gam muito além do tempo suportável,
com
Pagnocelli,
fato venfido, ocorrido em 1892, na dos meios de comunicações na realiHenri
de
montagem
como no caso da boa idéia dos fatos
coreoFayard,
aldeia de Salem, em Plymouth, dade teatral, sob a coordenação de
tradução de Marcos
e Humberto Braga.
históricos que sào trazidos pelos gariluminação
Solorzano,
Juan
de
quando uma verdadeira cruzada me- Marcelo Souza vez da leitura cia
grafia
peça
a quem atri- Amanhã será a
çons ao pessoal da cozinha que servem
mulheres
e
direção
caçava
dieval
músicas
Lúcio,
Eldo
de
"os
aos espanhóis recém-chegados da Amédemoníaca. As Fei- La Conquista, as 18h, no mesmo CaBotkay,
buiam
Caique
perde
possessão
musical
rica. O uso de caixotes com inscrições
ticeiras de Salém pode ser interpre- cilda Becker, local que abrigará no
sonagens, que no texto original sâo
18h, a peça
típicas — Made in Usa. Made in England
desempenhatada como uma parábola aos meto- dia seguinte, também às"que,
todos masculinos, sâo
de uma
("The Malvinas Way") — tem efeito na
Senador Ainda Não Aconteceu,
usados
mulheres.
só
de
dos
pelo
elenco
um
políticos
dos
por
cena, da mesma forma que a distribuiacusar cida- forma simples e divertida, trata da
conseguir
McCarthy
isso
para
Joseph
com
Pretendemos
çào dos atores na caravela ou no massadàos de pratica e envolvimento co- dialética e sua aplicação na Historia
uma "estranheza" e uma visão críticre e o guarda-roupa (justaposição de
comportaaos
munistas. A tradução usada pelo di- latino-americana." E na sexta, às
relação
ca maior em
panos). Mas nada ganha aquela ressoestaretor Roberto Azevedo, e baseada na 18h30min, no Largo do Machado, o
mentos consagrados pelo poder
nància que projete La Conquista como
feminino
todo
elenco
de Brutus Pereira, mas foi revista e Grupo Ta na Rua fará mais uma das
Esse
belecido."
uma montagem que segure o especKaren Accioli, Patríatualizada pelo grupo, com a colabo- suas apresentações. (Macksen Luiz)
composto
é
por
tador.
Os atores também não corresponderam à farsa e ao involuntário triunfalis-
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INFLAÇÃO DE ESPETÁCULOS

MUSICA

UM ACERVO HISTÓRICO
Luiz Paulo Horta
data para a música
brasileira: sexta-feira passada. no Palácio das Artes de
Belo Horizonte, a Ministra da
GRANDE
Educação, sob an vistas do Governador
de Minas, entregou ao Museu da Inconfidència, onde ficara abrigada, a famosa
coleçào Curt.Lange de partituras do
barroco mineiro, resgatada e trazida de
Montevidéu sob os auspícios da Fundação Pró-Memoria e da Funarte.
Chega ao seu término, assim, uma
longa história iniciada logo depois da II
Guerra Mundial, quando o musicologo
alemão Curt Lange iniciou as suas pesquisas sobre a musica mineira do penodo colonial. Lange trabalhava um território virtualmente virgem; mas tinha
competência, capacidade de trabalho e
o faro do pesquisador. O acervo agora
repatriado, em seguida a cuidadoso
exame realizado em Montevidéu por
Rui Mouráo e Edino Krieger, correspoude a um metro cúbico de originais e
copias de obras de Carlos Gomes, José
Maurício, Lobo de Mesquita, Manoel
Dias de Oliveira. Jesumo do Monte Carmelo e muitos outros compositores.
O Brasil de 1945 ainda nào parecia
Interessado na sua própria historia
Lange trabalhou, inicialmente, sem ne-

nhum apoio. As partituras que foi encontrando um pouco por toda parte, às
vezes em miserável estado de conservaajuda
ção, e que pôde comprar devido a foram
de um amigo rico do Uruguai,
oferecidas as autoridades estaduais e
federais da época, com a sugestão de
que fosse criado um instituto de muslcologia que passaria a se constituir na
base de salvamento (da documentação
ainda dispersa.
Durante um ano, o arquivo assim
reunido permaneceu na residência do
maestro belga Arthur Bosmans, em Belo Horizonte, à espera de uma solução
favorável dos Governos consultados.
Diante do desinteresse oficial, Lange
acabou por levá-lo para o Uruguai e
depois para a Argentina, onde fundou e
dirigiu, lado a lado com o Instituto
Interamericano de Musicologia. o Departamento de Musicologia da Universidade de Cuyo, em Mendoza.
A partir de então. Lange passou a
ser. do exterior, a principal fonte de
consulta para o conhecimento do movimento musical do Brasil-colònia. Nào
tardaram a surgir, por causa disso, intensas polêmicas. A susceptibiüdade
nacional despertava com atraso para o
assunto Pouco iou nadai faltou para
"laque Lange fosse considerado um
drào de partituras". Aos mesmo tempo.
ele se vira obrigado a executar, em

crescia
torno do seu material, um verdadeiro brasileira: muito pelo contrario,
conhecimento
excelente
num
apoiada
trabalho de reconstituição histórica. O
do que se fazia na Europa. Levantou,
que encontrava em suas andanças não
também, a questão da presença do mueram nunca autógrafos de um composi- lato nesse movimento artístico: todos
tor — isto é, partituras completas — e
os grandes compositores mineiros dessa
sim as partes a serem usadas numa época foram mulatos — fazendo pen—,
execução: a parte do violino, a das vio- dant à imensa figura cio Aleijadinho
a
alemão
las, as parte vocais, etc. Nesse quebra- o que levou o pesquisador
cabeças musical, faltavam, às vezes, pe- chamar esse movimento artístico de
daços; e as execuções de obras deste "escola de compositores mulatos". Esse
período, que começaram a ser feitas na fenômeno, de peso indiscutível para a
década de 50. apoiavam-se. assim, na
história da arte e da cultura brasileira,
reconstituição oferecida por Lange. Esnao e tão misterioso como se poderia
te também foi acusado, assim, de ter imaginar: a arte, numa sociedade tào
especial como a daquela época, era para
leito arranjos das obras, maculando a
sua autenticidade.
a gente humilde um meio raro de ascensáo social, de promoção pessoal. Os
O tempo passou sobre as polêmicas:
músicos náo apenas estavam organizao
volta,
de
permitira
esta
que
o acervo
dos em verdadeiras corporações profisautenticidaa
da
como
dirimir questões
sionals, como nesse terreno, por força
de; e estuda-se a contratação do próprio
as
Curt Lange para orientar a seção de das circunstâncias, dissolviam-se
ou se chamavam a
musica do Museu da Inconfidência, que questões de cor; evidência
da criativiatenção, era como
passa a dispor, neste terreno, de um dade do mulato.
Sabe-se,
peextraordinário patrimônio.
las pesquisas de Lange, que a música
Este período decisivo da cultura bracolonial mineira nao era exclusivamen- sileíra esta agora muito mais perto de
te musica sacra — embora esta ultima nós com a providencial recuperação do
detivesse quase o monopólio do alto aceno Curt Lange. e a esta primeira
nível artístico.
etapa, deve seguir-se um importante
Pois essa musica sacra mineira era trabalho de ediçào dessas partituras
uma função social insubstituível — e pelo Instituto Nacional de Musica da
Funarte — numa série que deverá chaque pode. assim, atingir tini desenvolvimar-se Monumentos da Musica Brasi
demonsLange
surpreendente.
mento
trou que ele nao era uma excentricidade leira.

PRAIA DE SAO CONRADO
PRONTO

Bailaricos e festinhas

t# BAR DO VOeiRO
apresenta
JOÃO DO VALE
participação de

MIUCHA, CRISTINA BUARQUE e JUUNHO DO ACORDEON
Dias: 8, 9 e 10 de março, às 22 horas. Reservas, tel. 399-8921
Rua Daut Perez, 92, Barra, ao lado do Top-Motel.
Apoio- MOTO MODELO E VODKA KOVAK
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Ao contrário áo que imagina a chamaáa equipe
áe transição áo Governo, a aáministração que
entra tem mais é que áar graças a Deus por
encontrar já pronta a programação para este ano
áo Teatro Municipal.
A programação àe um teatro como o Municipal,
principalmente se se quiser oferecer alguma coisa
que preste, náo se faz sem uma grande anteceâência, já que os cartazes internacionais áe peso, por
serem muito solicitaáos, têm seus calenâários
preenchiáos por vários anos.
Se o Governo que sai tivesse áeixaáo essa tarefa
para o que se iniciará áaqui a uma semana, o
Municipal não teria o que apresentar áurante o
resto áo ano.
Dessa forma, ou se teria que alinhavar àe qualquer maneira uma programação áe baixo nível ou
se voltaria inevitavelmente aos bailaricos e festinhas áe fim áe ano extirpaáos em boa hora áo
calenàário áo Teatro áesáe a sua reforma no
Governo Faria Lima.

maior
Vendo apt0 com 440m2 de alto gabarito no maioi
parque de lazer do Rio, com segurança absoluta.
Área social com 120 ms toda em tábua corrida, escr.,
4 quartos (1 suíte), varanda, 2 quartos de empreg, 2
vagas. Vista deslumbrante para a praia e montanha.
Aceito permuta por apf na Zona Sul. Marcar visitas
pelo tel: 3224088.

com

l

Mal impressionado, bem
entendido.
Quando o Presidente
quis saber se realmente
haveria a possibilidade da
vinda ao Brasil para a Copa de 60 mil turistas, ouviu
de Havelange que só por
milagre, já que para despejar no Brasil, às vésperas
da Copa, um número táo
grande de pessoas seriam
necessários uns 300 aviões.
E arrematou, perguntando: "E eles voltam vazios?"

Quando recebeu semana
passada em Brasilia o presidente da FIFA, João Havelange, o Presidente Figueiredo quis saber quanto custaria realmente ao
Brasil o patrocinio da Copa 86.
Resposta de Havelange:
"300 milhões de dólares."
Figueiredo fez rápidamente o cálculo, obviamente ao dólar oficial, e
contabilizou quase Cr$ 120
bilhões, ficando muito impressionado.

¦

42 X 32 — EBERLE

Melhor do mundo

Cr$ 6.200,00
VÁLIDA ATÉ 14/3/83

ESTA E VÁRIAS OUTRAS OFERTAS
ESTÃO EM PROMOÇÃO

¦

• A frase é de Orson Welles, quando andou por
aqui há uns 30 anos, e, portanto, não é nova, mas é
boa, principalmente porque não envelheceu:
— O Brasil é o país que produz o melhor
uísque falsificado do mundo.

"Opção"

r^wberto simôes

• O gabinete da Ministra
da Educação, Esther de
Figueiredo Ferraz, em
Brasília, abre amanhã as
portas para o lancamento do livro Opção, um
trabalho coi^unto do departamento educacional
do JORNAL DO BRASIL e da secretaria de
comunicação social da
Petrobrás.

>) QcOPMHBH» — IPANEMA — LEBLON — TUUCA - RIO SUL
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Destinada aos alunos
do 2o grau, a obra contém
informações atualizadas
sobre as carreiras universitárias no Brasil, seus
cursos e as instituições
onde funcionam.
Além da Ministra, estará presente à cerimônia,
entre muitos outros, o
Ministro do Trabalho,
Murilo Macedo.

e c ore

...unw totuçto p/cada (aneial

CANAL (§)

CORT. ENROLAR
PREGUEADAS
PAINÉIS
¦ R0MAH-SHADE
Peça a visita de nossos
decoradores sem compromlsso ou nos visite
para um cafezinho.
Rua Francisco Sá, 65 Copacabana
287-0836 — 267-1103

21 OOh COPA VENCEDORES DA
AMÉRICA
^h\ Direto de Montevidéu
<0
SANTOS x NACIONAL
%, Narr. Sylvio Luiz
0 Com. Ciro José

Rubens Monteiro
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Com o fim das férias,
1o de
dia
reabrimos
Março 83, esperandoos p. o JANTAR. Pedimos fazer reserva. Tels:
246-7791 — 295-1319.

Exposição: 12 e 13 de Março,
das 14 às 22 hs.
Leilão: 14,15 e 16 de Março,
às 21 horas.
Local do Leilão:

GALERIA

'-"MmM

Trecho de um artigo sobre o carnaval
carioca publicado
em fevereiro na imfrancesa:
prensa
"Neste
Brasil corrompido, onde expiode um escândalo por
dia, endividado até
os dentes (80 bilhões
de dólares), na iminència de uma bancarrota, inflacionário em cem por cento,
o samba é, segundo
os cariocas, o único
negócio que próspera."
Árida mal o conceito do Brasil là bas.

CRAQUE
O vice-presidente
internacional para
assuntos tecnológicos da corretora Merril Lynch, George Peterson, atualmente
no Rio, é considera'autoridades
^do uma das maiores
mundiais em teleprocessamento de dados.
Para quem tem como idéia fixa exportar, como o Brasil,
Peterson é uma verdadeira preciosidade.
Afinal,, o ato de exdepende hoje
asicamente da veloEortar
cidade de informação.

'

Maurício Karart

*
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BORG HESE
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O Cônsul da Grécia, Anastassios Krlekoukis,
esta convidando para jantar na sexta-feira em
homenagem a Anette e Robert Bergé.
Vai ser sentado, dc lugares marcados, o jantar
das despedidas de solteira de Christiane Torloni,
dia 20, no Hippopotamus.
Amélia Toledo inaugura hoje as 18h uma exposição de seus últimos trabalhos na galeria Sérgio
Milliet, da Funarte.
O coral feminino Something Extra, da Universidade de Yalc, faz hoje uma apresentação gratuita, às 16h, para os internos da ABBR.
Jã por conta da exposição que fará em abril na
galeria Betty Parsons, em Nova Iorque, a pintora
Mareia Grotstein foi homenageada em São Paulo
com um jantar oferecido pela marchande Regina
Boni. Entre os presentes Vera e Roberto Matarazzo Suplicy, Wesley Duke Lee, Gilberto Chateaubriand e Bruno Parisi.
Ricardo Amaral chega sexta-feira dc Nova Iorque a tempo dc festejar no mesmo dia seu universário.
Liderando uma mesa de amigos no almoço do
Ouro Verde o Conselheiro do Tribunal de Contas
da Prefeitura Mauro Tavares.
O marchand Fernando Carlos de Andrade dá o
Kick-off da programação dc leilões deste ano
promovendo o seu dias 21, 22 e 23 nos salões do
Cacsar Park. A venda, 300 trabalhos.
Estréia dia 14 no Teatro dos Quatro a peça
Quem Tem Medo de Itália Fausta.
Uma bonita festa, com direito a queima de fogos
de artifício, comemorou no fim de semana em
Teresópolis os 80 anos do Sr Vicente Galliez,
homenageado ontem no Country Club, do qual é
presidente de honra, pelo mesmo motivo.
A boite Apocalypse homenageia a temporada
de Formula 1 promovendo no dia 11 uma grande
festa durante a qual será eleita a Garota Grand
Prix.
Claudine de Castro estendeu sua temporada em
Nova Iorque até o mès de abril.
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KNIGHTS OF KARMA apresentam a sensacional
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Epitácio Pessoa, 1484, Lagoa (quase esquina de
Joana Angélica) Reservas pelo tel. 247-9993

SO PARA QUEM QUER ESTUDAR!
INGLÊS — PORTUGUÊS — ALEMÃO

BOLSAS 50%

È pelo menos o Governo
. do Rio o único a incluir em
seu primeiro escalão uma
mulher, a Deputada Yara
Vargas: escolhida Secretaria de Educação, e um negro, o suplente de deputado Carlos Alberto de Oliveira, indicado para a Secretaria do Trabalho.
Alem de ter como seu
representante no Congresso um índio.

APURO
Até que estava bemvestido o goleiro corintiano Leão no jogo de domingo contra o Fluminense.
Para compor melhor sua
indumentária, só ficou faltando uma boina.
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Palmas
para eles
Que se aplauda a recuperação da economia norte-americana, já que nào
se pode fazer o mesmo em
relação ao Brasil.
A taxa de inflação dos
Estados Unidos em janeiro
foi de 0,27c.

H-THE GROUP
R Marques da Sio Vicente 32 - S. 211
Shopping da Gávea
Av Rio Branco 135 S. 201 a 209 Carmo

NÃO COBRAMOS MATRÍCULA!
MENSALIDADE: 6.300,00
—
—
ttS* «a -- INGLÊS — STREAMLINE
ALEMÃO
MÉTODO DO ICBA
V*
— PORTUGUÊS — TÉCNICAS DE
REDAÇÀO
E MAIS VIDEO CASSETE EM SALA DE AULA

CURSO GPF

JORNAL DO BRASIL
| «â EN MIAMI

R. Maxwell, 388 — Tel. 238-0388
Aulas também aos sábados

Publicidad y Susoripciones:
Latin ADmérica, Inc.
1040 W. Flag-ler Street
Miami, Fl. 33 130
Tel: (305) 545-7963/ 6335

\

JORNAL DO BRASIL

3 FITAS K-7 EXERCÍCIOS DE:
DICÇÃO — IMPOSTAÇÃO — ORATÓRIA
1" e 2" série. Ci$ 15.000,00 coda. Prof. Simon Wajntraub. Rua Santa Clara. 75
Gr. 402 GAGUEIRA — INIBIÇAO marque uma consulta Tel. 236-5223. Filiais:
SP. - BH. - D.F. - GO. — BA

iHültnsAN
DDTIZAÇÃO - CUPIM
247-9797
ZONA SUL ZONA NORTE • 248-9797
t UM POUCO MAIS CARO MAS t MUITO MtlHOR

Especial —Todo domingo é
dia de Especiai, um caderno que
aprofunda a
inforsua
mação.

PROMOÇÃO
TECIDOS DE
VERA0
COM ATE

50%

DE DESCONTO.

rakam
TECIDOS
Av N S de Copacabana. 985, A
Rua Vise de Pirajá. 443 AeB
Ipanema
flua da

a pena-
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Dos três Governos oposicionistas, Minas, Sâo Paulo e Rio, é o do Sr Leonel
, Brizola o único que, ao se
iniciar, terá mantido uma
fidelidade integral às bandeiras que agitou durante
a campanha eleitoral anterior a 15 de novembro.
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Fidelidade

Roda-viva

BIBLOS BAR

Vocô pode escolher INGLÊS INTENSIVO,
CONVERSAÇÃO, PREPARAÇÃO PARA OS
TESTES MICHIGAN, TOEFL e ALIGÚ,
SECRETARIADO BILINGÜE, INGLÊS NAS EMPRESAS, ALEMÃO
e até CURSOS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS e ADOLESCENTES.
significar exatamente
Algumas horas da Inglês por semana podemP*1T"~"""*
, ¦ —
diferença na sua Balança da
a

^V. ^m/^
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Chega hoje a Brasilia, de onde virá para o
Rio na sexta-feira, o monge budista Dhiravamsa.
No fim de semana, estará a postos no
Centro Hoffman da Quadrinidade, em Santa Teresa, oferecendo a todos "a oportunidade de limpar o corpo, purificar a mente e
abrir o coração".

Prapoito:

Está na hora de investir no
mais importante: em Você.

*

Graças ao bom senso de
um dos cardeais do PDT, o
parlamentar cantor acabou concordando em cortar o número pela metade,
dispensando a exibição de
virtuosismo vocal.

Quem chega

Conceito

VÁ AO FUNDO!

1

O número inicialmente
preparado pelo Deputado
Agnaldo Timóteo para
épater o CongTesso no dia
da sua estréia como parla"alô,
mentar ia além do
mamãe" que ganhou a primeira página dos principais jornais do pais.
Além do telefonema, Timóteo tinha incluído em
seu script um dó de peito,
que seria desferido pelo
cantor da tribuna com a
intenção de responder ao
Ministro Délio Jardim dc
Mattos, que o chamou
tempos atrás de "seresteiro".

A socialite paulista
Cosette Alves com Helcius Pitanguy
em noite de longos e black-tie

M. São Vicente 52 Loja 344
Comunica
Aumento de preços a partir dia 10 de março.

Leiloeiro:
Moyiét Latry

Sávea
Tel. 274-3245 - Shopping da Gávea

canal @ RIO
^sua nova amizadej
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CERÂMICA SANTO ANTÔNIO

Rua Marquês de Sâo Vicente, 52 ¦ Loja 138

RIO ESPECIAL

SI

Dó de peito

Zózimo Barrozo do Amaral

Quadros*Tapetes
Peças de Valor

I

AMANHÃ 21:00h.
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LEILÃO

23:00h.
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MA IMPRESSÃO

Bandeja de Prata

Revista diária
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OPORTUNIDADES

Assembléia. 65
PABX
221-4613

Especialidades Para a Semana Santa e Páscoa
7 80000 por 7 200.00
Kg
FiletdaHaddockEscocãs
Kg.- 6U00.00por 6300.00
Bacalhau Porto Imperial Norueguôs
Kg- 4 900.00 por 4 500,00
Potw Congelado Espanhol
3200.00 por 2.900.00
Kg
Filai de Congra Rosa Chileno
5 200.00 por 4 800,00
Kg.
Lagosta Conda de Recif e
Kg.- 3 50O.OO por 2 900 00
Truta Fresca da Serra Bocaina
4 900.00 por 4 500.00
Kg
Sardinha Fresca Portuyuíi**
800000
Kg
Salm&o Fresco do Alaska
Kg.3 850.00 por 3 500.00
•
¦
Truta Defumada
I
boo.oo
Pac
Codomas ümpas —Pac c/10Uoid. mais cx c/24Ovoi
Cai»a» 4 650.00 po' 3 255.00
Cerveja Brahma ChoppCx c/24 Latas
S50.00 Dor 850,00
lata
Azeite Puro de Oliveira V.rgem Argentino 500 Ml
150.00
Laia- 180,00 por
Atum em Ajeite Peruano 170 g
1 Í50 00 por 945 00
Gf..i
Vinho Branco Sehwaraa Kau
1 200.00 por 840.00
Gia
V.nnoRos*D'Anioo
t
600.00
Gl3
Vinho Lejon Rieslmg Soco
1
600 OO
Gia
Vinho Colo Des Blanca —Sar.t Emàoci
Gfa1 400.00
Vinho KiednchRies ling
PAN
;
—
ERUN
TOBLER
OS MELHORES OVOS DE PÁSCOA

À VENP-' AGÊNCIAS HÀSPA %
%k ING. NUMERADOS
Bj 7 DE SETEMBRO MADUREIRA - MEIER - TIJUCA E BILHETERIAS ®
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COTAÇÕES:

*****

MUITO BOM ***

EXCELENTE ****

BOM

**

REGULAR *

JORNAL DO BRASIL
• Os programas publicados no Divirta-se estão sujeitos a freqüentes
mudanças de última hora, que são de responsabilidade dos divulgadon^/Nn/^niKn\ írtl confirmar
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,,-w-.
horários r-ir\r
telefone.
os Hr\rürií"iC
res. r~É aconselhável
por tolaf
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Embrafilrne

ESTRÉIAS

••

TABU — (Brasileiro), de Júlio Bressane. Com Caetano
Veloso. José Lewgoy. Cole. Cláudio 0'RoíIIy, Norma
Bengoll, Daniola Monteiro, Mano Gomes, Sônia Dias,
Dedo Veloso e Arnaldo Brandão Caruso (Av. Copacabana. 1.362 — 227-3544), Studio-Palssandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265^16531: 15h. 16h40min.
18h20min. 20h. 21h40min. TIjuca-Palace 1 (Rua Conde
de Bonfim. 214 -- 228^1610): 14h20mm. 16h.
17h40min, I9h20mm. 21h (18 anos).
A história do encontro imaginário entre Lamartine Babo o Oswald de Andrade promovido pelo
cronista Joào do Rio. Também estão presentes
outros personagens de épocas diversas, num agitado encontro cultural: isadora Duncan, Jacob do
Bandolim, Manuel Bandeira. Francisco Alves e Mário
Reis.
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LOUCAMENTE ENAMORADO (Madly in Lova / Innamorato Pazzo), de Castellano e Pipolo. Com Adriano
Celentano. Ornella Mutti, Adolfo Celi. Milla Sannoner,
Enzo Garinen e Giulia Scutili. Largo do Machado 2
ILargo do Machaoo. 29 — 245-7374): 14h, 16h. 18h,
20h. 22h. (Livrei
Uni motorista de turismo se apaixona por uma
turista que, mais tarde, descobre ser princesa de
uma pequena monarquia da Europa, em visita oficial
a Roma. Produção italiana.
O ENIGMA DO MAL (The EntitYl. de Sidney Furie.
Com Barbara Hershey, Ron Silver. David Labiosa. George Coe e Margaret Blye. Palácio 1 — (Rua do Passeio,
38 — 240-6541). Maduroira-2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338). Olaria (Rua Uranos. 1.474 _ 2302666): !3h30min. 16h. 18h30mm. 21h. Copacabana
(Av. Copacabana. 801 — 25509531, Ban-a-KAv. das
América», 4.660 — 327-7590), Opera-2 (Praia de
Botafogo, 340 — 266-2545), Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 422 — 268-07901: 14h, 16h30min. 19h,
21h30mln. (16 anos).
Carla Moran, uma mulher atraente e divorciada,
que vive com seus três filhos numa casa em Los
Angeles, é vitima do uma série de fenômenos
paranormais. Produção americana.
PROFISSÃO MULHER (Brasileiro), de Cláudio Cunha.
Com Simone Carvalho, Cláudio Marzo, Lady Fiancisco.
Wifma Dias. Fábio Sabag. Maurício do Valle. Márcia
Porto e Otávio Augusto. Odeon (Praça Mahatma Gandhi. 2 — 220-3835). Rian (Av. Atlântica, 2 964 — 2366114). Leblon-2 (Av. Ataullo de Paiva, 391 — 239-49981.
Barra-3 (Av. das Américas. 4.666 — 327-7590). Scala
(Praia de Botaíogo. 320). América (Rua Conde de
Bonfim. 334 — 248-4519), Imperator (Rua Dias da Cruz.
170 — 249-7982). Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338): 14h10mm. 16h. 17h50min.
19h40min, 21h30min. Palácio (Campo Grande): I5h,
16h50min. 18h4Òmin. 20h50min. (18 anos).
Uma modelo é envolvida num ambiente de
permissividade ao tentar conquistar o amor de um
jovem oportunista.

**
CORAÇÕES A MIL (Brasileiro), de Jom Tob Azulay.
Com Gilberto Gil. Joel Barcelos. Regina Case o Caetano
Veloso. Metro Boavista (Rua do Passeio, 62 — 2401291), Condor Copacabana (Rua Figueiredo MagaIhàes. 286 — 255-2610). Largo do Machado-1 (Largo
do Machado. 29 — 245-7374), Baronesa (Rua Condido
Benicio. 1.747 — 390-6745): 14h30min, 16hl0min.
17h50min. 19h30mm, 21h10min. Art-Méier (Rua Silva
Rabelo. 20 — 2494544). Barra-2 (Av. das Américas.
4 666 — 327-75901: 15h, 16h40m, 18h20m. 20h,
21 h40m. Ti|uca-Palace 2 (Rua Conde de Bonfim. 214 —
2284610): 14h20m. 16h, 17h40m, 19h20m, 21h. Cópia
em dolby-stereo em todos os cinemas, exceto no ¦
Baronesa. Barra-2. Art-Méier e Tijuca-Palace 2 (livre)
Mistura de documentário e ficção contando,
através da excursão pelo Brasil do show Luar com
Gilberto Gil, a história de amor entre um comunicologo encarregado de estudar o fenômeno de comunicaçâo que é o cantor e uma tiéte que nâo perde um
show do (dolo.

Cole, José
Lewgoy,
Caetano
Veloso em
Tabu, de
Júlio
Bressane:
história
• •Agg8>Z":' ' '¦'¦'''v--'?'':'.-^MMMMMK^'----'¦'¦¦< a
do
encontro
imaginário
entre
Lamartine
Bh BÉI bf':^ Babo e
Oswald de
Andrade
promovido
pelo
cronista
João do
Rio

A história de um paraibano ambicioso que vem
tentar a sorte no Rio -de Janeiro mas, devido às
dificuldades de encontrar um bom emprego, acaba
vivendo de biscates e morando pobremente no
subúrbio.

ros. Studlo-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-71941
14h, 15h40min, 17h20min, 19h, 20h40min. 22h20min
(18 anos).
Filha de pescador é comprada por jogador
aventureiro e transformada em prostituta de luxo.

BANQUETE DAS TARAS (Brasileiro), de Carlos ALberto Almeida. Com Jota Barroso. Sérgio Madureira, Bianca
Blonde e Kelly Berg. Astor (Rua Ministro Edgar Romero.
236 — 3902036). 16h. 17h40min, 19h20min, 21h.
Último dia. (18 anos).
Pornochanchada.

TESSA, A GATA (Brasileiro), de John Herbert. Com
Nicole Puzzi. Patrícia Scalvi, Rosina Malbouisson. Cailos
Kioeber. Francisco di Franco e Walter Foster Lldo-2
15h30min.
(Praia do Flamengo. 72 — 245-8904}
17h20min. 19h10mm. 21h. (18 anosl.
Pornochanchada.

SADISMO. ABERRAÇÕES SEXUAIS (Brasileiro), de
Fau2i Mansur. Com Ana Mana Kreisler, Sérgio Htngst.
Alam Fontame e Kristina Keller. Vitória (Rua Senador
Dantas. 45 — 220-17831: 13li30min. 15h30min.
17h30min. I9h30min. 21h30mín: Lido-1 (Praia do Fiamongo. 72 — 245-8904!, 15h. 17h, 19h, 21h 118 anos).
Pornochanchada.

A FÚRIA OE CHICAGO (Battle Creek Brawll de
Robert Clouse. Com Jactie Chan. Knstino DeBell. David
Shomer o José Ferrer. Programa complementar ArielIa. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285): de 2a a 6a,
às 12h20min. 15h50min, 19h20min Sábado e domingo,
às 13h50min, 17h20min, 19h20min. (14 anos)

REAPRÊSENTAÇÔES"
Cotação do JB: **•*•
Cotação do leitor: **••# 15 votos)
O EXPRESSO DA MEIA-NOITE (Midnight Express).
de Alan Parker. Com Brad Davis, Randy Quaid, Bob
Hopkms. John Hurt. Paul Smith o Mike Kellm. Ricamar
14h45min.
(Av. Copcabana. 360 — 237-9932Í.
17h05mm. 19h25min. Studlo-llha (Rua Sargento JoSo
Lopes, 826): 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anos).
Versão da história verídica ocorrida com Billy
Hayes. Um jovem americano é preso em Istambul
por contrabando de haxixe e, depois de condenado,
sofre todo tipo do torturas físicas e morais. Ilegalmente, passa por novo julgamento que o condena à
prisão perpetua até que ele consegue fugir da
prisão. Produção americana.
•*¦*••

FAMA (Fame), de Alam Parker. Com Eddie Barh. Irene
Cara. Lee Curren. Laura Dena. Antônio Franceschi e
Boyd Gaines Studio-Copacabana IRua Raul Pompeia,
102 — 247-8900): I4h, 16h30min. ISh, 2lh30min, (14
anos).
A história de um grupo de alunos de urna escola
dramática que estão sendo preparados parasoguir a
carreira no show business: uns querem ser atores,
outros músicos, humoristas ou bailarinos. O filme
começa com a chegada dos alunos a escola e vai até
a festa da formatura. Produção americana.

••+

CONTINUAÇÕES
Cotação do JB: *¦*•*¦*Cotação do Leitor: •*¦*** (18 votos)
PRA FRENTE, BRASIL (Brasileiro), de Roberto Farias.
Com Reginaldo Faria, Antônio Fagundes. Naiáha do
Vale, Elizabeth Savalla, Carlos Zara e Cláudio Mario.
Paléeio-2 (Rua do Passeio, 38 — 240-6541). Carioca
(Rua Conde de Bonlim. 338 — 228-8178): I3h30min,
15h30rrin. 17h30min, 19h30min. 21h30min Roxl (Av.
Copacabana, 945 — 236-6245), Leblon-1 (Av. Ataullo
de Paiva, 391 — 239-4998). Ópera-1 (Praia de Botafogo.
340 — 266-2545): 14h, 16h, 18h, 20h. 22h. A partir de
ímanhã no Astor (18 anos).
i
O filme narra a história de um rapaz que ó
confundido com um militante político no dia da
estréia do Brasil na Copa, em 1970. Sob o signo do
Milagre Econômico, os brasileiros vivem um momento de euforia mas também existe tensão: assattos a bancos, seqüestros de embaixadores, luta
armada, prisão de estudantes, torturas e mortes.
Melhor filme o melhor montagem no Festival de
Gramado de 1982.
Cotaçào do JB: ***
Cotação do leitor. •*** (4 votos)
BLADE RUNNER — CAÇADOR DE ANDRÓIDES (Blade Runner), de Ridley Scott. Com Harrison Ford. Rutger
Hauer, Sean Young, Edward James Olmos e M Emrriet
Walsh. Clnema-1 (Av. Prado Jurar. 28l|: 14h30m.
16h50m. 19h10m, 21h30m. (18 anos).
A açèo 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 replica ntes. Neste
ambiente, o Capitão Cryant entre em ação para
enfrenter um grupo de replicantes rebeldes. Produção americana.

A ROSA (The Rose), de Mark Rydcll. Com Beto Midlor.
Alan Bates. Fiedeiick Fonest, Harry Dean Stanton e
Barry Primus. Ricamar (Av. Copacabana 360 — 2379932) sessão única, as 21h45min |I8 anos).
Uma cantora de rock, jovem e talentosa, vive
atormentada por instintos auto-destrutívos e, como
um retrato do sua geração, acaba procurando refúgio na bebido e nas drogas. Produção americana.

•+•

CONTATOS IMEDIATOS DO TERCEIRO GRAU —
VERSÃO ESPECIAL (Close Encountere of tha Thlrd
Klnd). de Sleven Spielberg Com Richard Dreyluss,
Ftançois Trulfaut, Teri Garr, Melinda Dillon e Cary
Guffrey. Coper-TIjuca (Rua Conde do Bonlim, 615)'
14h30min. 17h, 19h30min, (Livre).
A mesma história do primeiro filme — o contato
entre seres humanos e seres extraterrestres — com
cenas adicionais. Na versão especial, aparece o
interior da nave e os seres que vivem nela. Produçáo
americana.
Cotaçào do JB *•*
Cotação do Leitor: *-*¦•* (9 votosl
ASSASSINATO NUM DIA DE SOL (Evil Undor the
Sunl. de Guy Hamilton. Com Peter Ustmov. Jane Birkin,
Colin Blakely. Nicholas Clay, James Mason o Roddy
McDowell. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502
-- 255 2908), Bruni-Méier (Av. Amaro Cavalcanti, 105
591-2746), Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 379
268-2325). Bristol (Av Ministro Eagar Romero. 460).
14h30min. 16h40min. 18h50min. 21h. Até amanha. (14
anos).
A calma de um hotel numa paradisíaca ilha do
Adriático e interrompida pelo assassínio de üma
mulher. O detetive Hércules Poirot, quo estava de
férias no local, decide assumir as investigações,
tendo os novo hospedes no hotel como suspeitos.
Baseado em obra de Agatho Christie, Produçáo
britânica.

Cotaçào do JB: ••
Colação do leitor: •+* (2 votosl
TROCA DE ESPOSAS (Loving Couplesl, de Jack
Smight. Com Shirley Maclaine, James Coburn, Susan
Sarandon. Stephen Collins e Sally Kellerman. Veneza
(Av. Pasteur. 184 — 295-83491. Comodoro (Rua Haddock Lobo. 145 — 264-2025): 14h. 16h. 18h, 20h. 22h.
Até amanha. 114 anosl
Comédia romântica. Walter nào consegue bom
desempenho sexual com sua mulher, Evolyn. Esta
conhece Stephen, um jovem de quom de torna
Bmante. Stephanie, a mulher de Stephan, conhece
Walter e ambos decidem afogar as mágoas num
caso amoroso. Produção americana.

Cotação do JB. **
Cotaçào do leitor. •*** (22 votosl
VIAGENS ALUCINANTES (Altered States), do Ken
Russell. Com William Hurt, Blair Brown, Bob Balaban,
Charles Haid o Miguel Godrcau. Cinema-3 (Rua Conde
de Bonlim, 229 — 234-10581: 15h. 17h, 19h, 21h. (18
anosl
Um professor de Medicina do Harvard, após
várias experiências, consegue sentir-se fisicamente
como o homem primitivo. Vè o nascimento do
mundo e da alma e penetra nessas dimensões como
parte integrante delas. Produçáo americana.

**

MONTEREY POP (Monterey Pop). documentário do D.
A. Pennebaker. Com Jimi Hendríx, Janis Joplm. Ravi
Shankar e The Who Co p«r-Tijuco (Rua Condo de
Bonfim. 615) sessão única as 22h. (10 anos).
Longa-metragem sobre o Festival Internacional
de Música Pop realizado em Monterey, Califórnia,
inclusive entrevistando espectadores o documentando o comportamento do públtco, Produçáo ameri*
cana.

TRON — UMA ODISSÉIA ELETRÔNICA (Tron). de
Steven Lisberger. Com Jeff Bridges. Bruce Boxleitner,
David Warner. Cindy Morgan e Bernard Hughes Coral
(Praia de Botafogo. 316): 14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (10
anos)
Os programas de Kevin Flynn, um técnico de
computadores, são roubados por um concorrente.
Durante as investigações, ele ó raptado por um raio
laser e transportado para dentro de um computador,
onde descobre a existência de réplicas humanas.
Produção americana.
AVENTURAS DE UM PARAIPA (Brasileiro), de Marco
Altberg. Com Calque Ferreira. Cláudia Ohana, Paulào.
Tamara Taxman, Paulo Vilaça. íris Bruzzi, Ligia Diniz,
Catarina Abdala e Chico Diaz. Patné (Praça Flonano, 45
220-3135): de 2" a 6". às 12h. 13h40min. 15h20min.
17h. 18h40min. 20h20min. 22h. Sábado e domingo, a
partir das 13h40min. Art-TI|uca (Rua Conde de Bonlim,
406 — 288-6898). Art-Madureira (Shopping Center de
Madureira — 390-1827): 15h, 16h40mm. 18h20min.
20h, 21h40min. Art-Copacabena (Av. Copacabana, 759
235-4895): 14h, 15h40min, 17h 20min, 19h,
20h40min. 22h20min. Paratodos (Rua Arquías Cordeiro, 350 — 281-36281: 14h30min, 16h10min, 17h50min,
19h30min, 21h10min. Brunl-lpanema (Rua Visconde
de Ptrajá, 371). Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente.
52 — 274-4532): 14n40min, 16h30min. 18h20min,
20h10min, 22h, Até amanhã em todos os cinemas. A
partir de quinta no Brum-Copacabane e Bruni-Tijuca
(18 anos).

•*

••
ARIELA (Brasileiro), de John Herbert. Com Nicole Puzzi.
Torloni.
John
Herbert, Herson Capri, Íris
Christiane
Bruzzi o Lina Duval Programa complementar; A Fúria
de Chicago. Rex (Rua Álvaro Alvim. 33 — 240-8285): de
2a a 6a, às 12h20mm, 15h50mín. 19h20min. Sábado e
domingo, às 13hb0min. 17h20min. 19b20min(18anos).
Vivendo praticamente abandonada pela famflia,
Ariella descobre, na mansão em que vive, uma
trama armada pelos tios que, assumindo a patornidade legal, passaram a desfrutar de todos os bens
herdados.
Cotação do JB: *
Cotaçào do leitor: *** (30 votos)
COISAS ERÓTICAS (Brasileiro), de L. Calicchio e Ralfaele Rosst Com Zaira Bueno, Jussara Calmõn e Mariha
Nave Jóia (Av. Copacabana, 680 — 23747141:
15h30min, 17h. 18h30min. 20h, 21h30min (18 anos).
Pornochanchada.

Filme de lutas marciais, ambientado em Chicago, 1930, com a participação do campeão de kung lu
Jackie Chan.

DRIVE-IN
Cotaçào do JB: -k-k-k
Cotaçào do leitor: **+ (63 votos)
LUZ DEL FUEGO (Brasileiro), de David Neves Com
Lucélia Santos. Walmor Chagas. Helber Rangel, Ivan
Cândido. Joel Barcellos e Marco Soares. Bangu AutoCine (Rua Francisco Real. 975): de 2a a 5a e domingo, às
20h. 22h„ 6a e sábado, às 19h30min. 21h30min.
23h30min (18 anos).
O lilme relata a carreira da vedete Luz dei Fuego,
suas relações com um senador e um repórter que
lhe dá a idéia de dançar com uma cobra. No auge da
fama, ela compra uma ilha para a prática do nudismo e funda o Partido Naturalista Brasileiro.
Cotação do JB; -k-k
Cotação do Leitor: **•* (11 votos)
A LAGOA AZUL (The Blue Lagoon) de Randal Kleiser
Com Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo McKern e
Eiva Josephson. Jacarapaguá Auto-CIne 2 (Rua Céndiüo Benicio. 2.973 — 392-61861: 20h, 22h. Último dia.
anos)
(14 'Duas
crianças, juntamente com o cozinheiro do
navio, são os únicos sobreviventes de um naufrágio.
Depois da morte do cozinheiro, as duas crianças sào
obrigadas a descobrir sozinhas como sobreviver
numa ilha tropical sem contato nenhum com a
civilização. Produção americana.
Cotação do JB: ••
Cotação do leitor: ****(79 votos)
AMOR SEM FIM (Endless Love). de Franco Zelirelli.
Com Brooke Shields, Martin Hewitt. Shirley Knight, Don
Muiray e Richard Kiloy. Ilha Auto-CIne IPraia do Sào
Bento — Ilha do Governador — 393-3211): de 2a a 6a. às
20h30m. 22h30m. Sábado e domingo, às 18h30m.
20h30m, 22h30m. Jacarapaguá Auto-CIne 1 (Rua
Cândido Benicio. 2.973 — 392-6186): 20h. 22h Último
dia (16 anos)
David, 17 anos, e Jade, 15 anos, estão apaixonados e mantém encontros secretos freqüentemente
até o dia em que os pais da moça proíbem a entrada
dele na casa. Produção americana.

PROJETO LA CONQUISTA/SEMANA DO TEATRO
LATINO-AMERICANO — Hoje. as ISh. Labirinto leatrai Latino-Amencano e. às 2!h!5m;n. Noite da Critica
da peça La Conquista Teatro Cacilda Becker, Rua ao
Catote. 338
Cotaçào do leitor ¦»-*•*•• (3 votosl
RÉQUIEM PARA UMA NEGRA - Texto de William
Faulkner Tradução e adaptação de Luiz Carlos Maciel.
Direção de Luiz Carlos Maciel. Com Ma/ta Claud'a.
Ruth de Sou;a, Almir Telleü e Pierro Astrié. Teatro
Glauca Rocha. Av. Rio Branco, 179 12242356) De 3a
a 6a. às 21h: sáb. às 20h e 22h; dom,, às 18n e 21h.
Ingressos a CrS I mil 200 e CrS 800, estudantes.
Cotaçào do leitor. ¦****¦»¦ (17 votos)
A ETERNA LUTA ENTRE O HOMEM E A MULHER
— Comedia de MillOí Fernandes DirecSo de G<anm
Ratto Com Tetê Medira, Louardo Conde e Antônio
Pedro Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa babe!,
186 1275-3346). De 3a a 6a. ás 2!h30m.n. sáb.. ás 20h
e 22h30min; dom., às 19h e 21h30rnia Ingressos a
Cr$ 2 mil o CrS 1 mil 200. estudantes. (14 anos)
Cotação do Leitor. ***** (13 votos)
A VOLTA POR CIMA — Texto do Loniia Plon«ynski o
Domingos do Oliveira. Dir, de Domingos de Oliveira.
Com Tônia Carrero. Milton Moraes. Roberto Maya.
Telma Reston, Jalusa Bmcellos e Caique Ferreiríi.
Teatro Malson de France. Av. Pies Antônio Carlos.
58 (220-4779). De 3a a 6a. às 2th30min. sab. as 20h e
22h30min. dom. às 18h e 21 h. Ingressos 4a, 53 o dom.
a CrS 2 mil e CrS 1 mil. sab , preço único de CrS 2 mil.
LA ULTIMA NOCHE — Comédia de Paulo Goulart.
Direção de Adorbal Jr Com Paulo Goulart. Aríete
Sales. Stepan Norcessian, Olegano do Holanda. Mareus Alvísi e Athaíde Arcoverde. Teatro Mesbla, Rua
do Passeio. 42 (240-6141). De 3a a 6a. às 21h1Smin.
sab . às 20h e 22h30min, dom., às 18h o 2lh15mln.
Ingressos de 3a a 5a e dom . a CrS 1 mil 500 e CrS 1 mil
200. estudantes; 6a e sáb. 3 CrS 1 mil 800.
BOA TARDE. GOVERNADOR — Texto de Segic
Jockyman. Direção de Nobel Medeiros Com Jorge
Paulo, Lia Farrel e Cezar Montenogro, Teatro Clara
Nunes. Rua Marquês de S Viccnlo. 52'3° (274-96961.
2a a 3a. às 18h30min o 21h, de 4J a 6'1 às 18h30min.
Ingressos 2a e 3a a CrS 1 mil 500 e CrS 1 mil,
estudantes, de 4a a 6a, a CrS 1 mil
Cotaçào do leitor. ***** 19 votos)
EVITA — Música de Andrew Lloyd Weber. Letra de
Tim Rlce. Tradução de Victor Berbara. Direção de
Maurício Sherman, maestro Edson Frederico eJohnny
Franklin Com Claudia, Mauro Mendonça, Carlos Augusto Strazzor. Hilton Prado e Silvia Massari o outros.
Teatro João Caetano, Pça. Tiradentes, sm° (2210305). 3a. 4a a 6a. às21h; 5a. às I7he21h; séb.. às 20h
e 22h30min, dom . às 18h e 21h Ingressos; platéia e
balcão nobre, a CrS 3 mil; balcào superior a CrS 1 mil
200. Nas vesperais de quintaíeira, platéia o balcão
nobre, a CrS 2 mil 500 o balcào superior a CrS 1 mil.
DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA — Comédia do
Martins Pena. Dir. de Luis Antônio Corroa. Cen, e ffg,
de Hélio Eichbauer. Com Emmanoel Cavalcanti, Cássia
Foureaux, Paulo Guarnieri, Ernesto Piccolo, Neusa
Canbé. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica.
63 (227-9882) Do 3a a sáb. às 18h30m; ás 3°s. às
21h30mm, Ingressos a CrS 1 mil 300 e CrS 900.
Flagrante cômico dos costumes da pequena
burguesia carioca no fim da primeira metade do
séc. XIX.
BELAS FIGURAS — Texto dB Ziraldo. Direção de Woll
Maya. Com Nathália Timberg. Jorge Dona. Teatro da
Lagoa, Av. Borges do Medeiros. 1426 (274-7999) De
3a a 6a, ás 2!h30min; sáb., às 20h e 22h30min; dom ,
às 19he21h30min. Ingressos de 3a a 5a e dom. a CrS 2
mil e CrS 1 mil 200, estudantes, 6" o sáb a CiS 2 mil.
A MILIONÁRIA — Texto de Bernard Shaw. Direçào de
Paulo Alonso de Lima. Com Boyla Genauer. Halo
Rossi, Ana Lúcia Torre, Vinícius Salvatori. Isolda Cresta

GENTE DA NOITE — Programação. 5a. noite de chorinno com o regional Chochua, 6a. roda de samba com o
grupo Madeira de Lei e sáb. show da cantora Vera
Versiani acompanhada de conjunto Rua Voluntários da
Pátria. 466 (246-5591). 5a. as 22h, 6a e sàb. às
22h30min Couvert a CrS 600 e consumação a CrS 600
CHINATOWN — Programação: 2a e 3a. o pianista Luis
Otávio; 4*. música popular com Diana (voz). Pauto
(violão) e Edu (harmônica), 5". o saxofonista Sávio
Araújo e sua banda; 6a. Noite de Jazz, sáb. musica
popular com Dsn.el (violão) e Alceu (llautal. Av. Copacaban». 435 Sempre às 22h Couvert a CrS 500 e
consumação a Cr$ 600
CHUCRUTE — Programação 3a e 4a. o pianista Roberto
Quartin.b". a Rio Dixieland Ja« Band. 6*. o Quarteto
Roberto Quartin; sâb. o Quarteto Roberto Quartin. a
flautista Adnana Pnsta e o camo' Má':o Jorge. Estrada
da Gávea. 870(399-4974) Sempre a partir das 22h 3a e
4a. couvert a CrS 300 e consumação a CrS 800 5a
couvert a CrS 600 e consumação a Cri 1 mil 600 6a e
&ab . couvert a Cr$ 1 mil e consumação a CrS 1 mil

GRAN BARTHOLO CIRCUS — Apresentaçáo de mágicos palhaços e animais amestrados Praça II. 3a 4a e
6a, as 21 h; 5" às I7h. 17he2th dom efenadosá lOh,
15h 17h. 19h e 21h Ingressos cadeira lateral, a CrS 1
mil 200 e Cr$ 600 crianças cadeira centrai a CrS 2 mil e
CrS 1 mil crianças, cadeira numerada a CrS 2 nu! 500 e
CrS 1 mi! 500 crianças e cangote (quatro lugares) a CiS

WESTERN CLUBE - Programação 3ae4a.osconNn.
tos Verrrii rviammc Nanny e outros b* musica country
com a Western Band 6a e sàb rock e Muee com a
Atlântico Blues dom e 2a o grupo pomo Garig Rua

Apresimtaçao do Show CantanEOUARÜO DUSEK
do no Banheiro derme da serie Enlouqueça. Meu
de Pau em Pè: Tadeu
banda
Bem. formação dó
(baienaí Zé Mauncio (guitarra». Eduardo Hennques

AGNES DE DEUS — Do John Pielmeier. Direçào de
Jorge Takia. Com Lucelia Santos. Nicete Bruno e Yara
Amaral. Teatro Detfin, Rua Humaitá. 275 (266-4396).
De 4a a 6a. às 21h30mm. sab às 20h e 22h30min,
dom as I8h30min e às 21h30min. Ingressos 4' e 5a e
dom. a CrS 2 mil e CrS 1 mil 200. ostudantes: 6" e sáb.
a CrS 2 mil.
Cotaçào do leitor *** (2 voto)
MENTIRAS ALUCINANTES DE UM CASAL FELIZ —
Texto de Louis Vermail. Direção de João Bethencourt.
Com Maitô Proença e Armando Bogus. Teatro Glnéstico. Av. Graça Aranha. 187. (220-8394). De 4a a 6a às
21hl5m, séb. às 20h o 22h30m o dom. às 18h e 21h.
Ingressos a CrS 1 mil 500 e Cr$ 1 mil, estudantes.
Cotaçào do leitor: **** (4 votos)
EVITA-ME... QUE ASSIM NÃO DÁ — Texto de
Angela Leal e Wilson Cunha. Direçào de Cláudio Gaya.
Com Tamara Taxman. Yolanda Cardoso, Guilherme
Karan, Luiz Carlos Buruca e Ana Lúcia Ribeiro. Teatro
Rival. Rua Álvaro Alvim. 59. De 4a a 6a. às 21h. sâb , às
20h e 22h30mm. dom , às 18h e 20h30min. Ingressos
4a, 5" o dom . a CrS 1 mil 500 e CrS 1 mil. estudantes e
6a e sáb, a Cr$ I mil 500 (18 anos). Até dia 20
Cotaçào do leitor: ***** (29 votosl
AS LAGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANT
— Texto do Rainer W. Fassbinder, Dir. do Celso
Nunes Com Fernanda Montenogro, Renata Sorrah.
Rosita Tomás Lopes. Teatro dos Quatro, Rua Marquês de S Vicente, 52 — 2a (2749895). De 4a a 6a. às
21h30min: sáb. às 20h e 22h30min, dom. às 18h e
21h. Ingressos 43, 5a e dom. a CrS 2 mil o CrS 1 mil
200. estudantes. 6a e sáb. a Ci$ 2 mil.
Cotaçào do leitor: ***** (1 voto)
FEIRA DO ADULTÉRIO — Texto de Armando Costa.
Paulo Pontes, Jô Soares. Braulio Podroso, Ziraldo e
Joào Bethencourt. Com Rosamana Murtinho, Haroldo
de Oliveira. Miguel Carrano e Mario Jorge. Teatro
Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45 (256-2641). Do 4" a
6a. às 21h: sáb. às 20h o 22h; dom, ás 18h e 21h.
Ingressos do 4a ,i 6a e dom, a CrS 1 mil o CrS 800.
estudantes, sáb. a CrS 1 mil 500.

Foto: divulgação da Galeria

NITERÓI (719-9322) - O Rei da Boca. As 13h30m.
15h30m. I7h30m. 19h30m. 21h30m. (18 anos). Último
dia.
CÍNEMA-1 1711-93301 — Aventures de um Paraíba.
com Cláudia Ohana. Ás 14h. 15h40m. 17h20m, 19h.
20h40m, 22h20m. (18 anos). Até amanhã.
DRIVE-IN ITAIPU — A Ugoa Azul. com Brooke
Shields. Ás 20h30m. (14 anosl. Último dia.
ART-UFF — O Rei de Noite, com Paulo José. Ás
16h30m. 18h20m, 20h10rrr, 22h. (18 anos). Até domingo.

PROJETO SEIS E MEIA — Show de lançamento do
disco Ponto» de Lu», do Quarteto em Cy. Acompanhamento: Joào Carlos Rebouças (piano), Célia Vaz (guitarra
e arranjos). Fred Barbosa (baixo) e Ricardo Costa (bateria) Teatro Carlos Gomes. Pça. Tiradentes 1222-7591).
De 2a a 6a. às 18h30min.
FABIOLA — Show da cantora acompanhada de Rogei
Henn (guitarra). Chaplin (percussaol. Wilson Jorge (rua
no). Irinéis Mana (violáo) e Zé Ro (contrabaixo) Barba »
Rua Álvaro Ramos, 408 Hoje. às 22h. Couvert a CrS
500
FAnrrASIAS NAS GALÁXIAS — Show de imagens
multicoloridas feitas por raios laser, Planetário de
Gávea Rua Padre Leonel Franca, 240. De 3a a 6a. às
20h e 21h; sáb e dom às 18h30min, 19h30min
20h30min. 21h30min. 22h30mm Ingressos a CrS 800
(livre)
Cotação do leitor: **** (1 votol
FORRÓ FORRADO — Apresentação de Joào do Vale.
Xancrò da Mangueira. Jutinho do Acordeon. Jaime
Santos Almir Sami Claii a banda Forró Forrado e o
conjunto Reais do Samba Direção de Luiz Luz Convi
dade de hoie Monarco Todas as 3*s e 5fls. as
21h30m Aaeociaceo Recreativa Gigentes do Cate
te Rua do Catete 23b 1245-0524) Ingressos e CrS
500 homem, e a Cr$ 250 mulher

SALOME — Opera em um ato de Richard Straus».
Libreto baseado na tragédia de Oscar Wildo, traduzido
por Hedwig Lachmann. Com a Orquestra Sinfônica do
Teatro Municipal, sob a regência de Matthias
Kuntzsch. Cenários e figurinos do Tobias Hoheiset.
Solistas: Silvia Anderson (soprano). Udo Holdorf (tenor). Eduardo Átvares (tenor). Anthonny RaHell (barítono). Teimo Cortes (baixo-bantonoi e Z.uinglio Faustmí
(baixo). Direção de Nikolaus Lohnnoff Teatro Muntel*
pai. Pça Mal. Flonano 12626322). Assinatura C. dom.
dia 13. às 17 h. Assinatura A dia 16. às 21h.
Assinatura B, dia 23, às 21h, Recitas extraordmanas
dias 20 e 27, às 17h. Ingressos a CrS 27 mil. camarote,
platéia o balcào nobre a CrS 4 mil 500: balcào simples
a CrS 2 mil 500 e galeria a CrS 1 mil 500.
IVAN DRENNIKOV — Roc.tal do pianista búlgaro
interpretando peças de Moiart. Beothoven, Chopm,
Schuniann e outros. Sala Cecilla Meireles. Lgo da
Laps, 47 Sexta-feira e sábado, às 21h Ingressos a Cr$
2 mil (platéia), a CrS 1 mil 500 (platéia superior) e CrS 1
mil 200 (estudantes).
ORQUESTRA JUVENIL DA FUNARJ — Concerto
sob a regência do maestro David Machado. Programa:
Sinfonia n° 101. de Maydn Sala Cecília Meireles.
Lgo, da Lapa. 47, Sábado, às 17h. Entrada franca.

RADIO
JORNAL DO
BRASIL

:07 — Análise — especialistas em economia, política,
esportes etc. comentam fatos em destaque.
:15 — Reportagem — repórteres e correspondentes
com entrevistas, focalizando o fato no ato.
:30 — Informativo CEF — síntese dos principais
acontecimentos ate o momento.

Hoje,
vernissage do
Carl
rusell na
Êintor
Galeria
Ipanema

:37 — Noticiário Cultural — o que está acontecendo
na área cultural da cidade.
45 _ Reportagem — repórteres e conospondenles
com entrevistas, focalizando o fato no ato.
JORNAL DO BRASIL Informa (07:30 — 12 J0 18:30 — 0030) Síntese completa dos principais
acontecimentos.
Artes e Espetáculos 107 45 — 12.45 — 18 451 —
Entrovistas e comentários com Luiz Carlos Sarokfi
Rádio Notícia — Rádio Verdade
JB — AM
A certeza da informação correta

FM ESTÉREO
99.7 MHz
CARL BRUSELL — Pintura. Galeria Ipanema, Rua
Aníbal de Mendonça. 27, Do 2a a 6a, das 10h30min às
20h30min; sáb.. das 16h às 20h Até dia 22. Inauguraç<k> hoje, às 2lh
ALBERY — Pinturas Galeria Pau-Brasll. Rua Mana
Angélica. 171.-107. Do 2a a 6a. das lOh às 20h Atèdia
23. Inauguração hoje. às 19h

NITERÓI
BRASIL — Bacanal com Aldine Muller. As 17h40m.
19h20m, 21h. (18 anosl. Último dia.
CENTER 1711-69091 — Profissão Mulher, com Simone
Carvalho. As 14h10m, 16h, 17h50m. 19h40m. 21h30m
(18 anosl Até dominao.
ICARAI (717-01201 — Pra Frente Brasil, com Reginaldo
Faria Ás 14h, 16h. 18h. 20h, 22h. (18 anos). Até
domingo.
CENTRAL (717-0367) — Sadismo, Aberrações Sexuals. com Ana Maria Kreisler. As 13h30m. 15h30m.
17h30m, 19h30m, 21h30m, (18 anos). Último dia.

MUSICA

Ipanema

FILMES DE DIRETORAS ALEMÃS (ll| — Exibição de
Faça o Certo Sem Temer a Ninguém (Tua Recht Und
Scheue Niemand), documentário de Jutta Bruckner.
Hoje. às 20h30min. na Cinemateca do MAM, Av. BeiraMar. s/n°. Com legendas em espanhol. Entrada Iranca
aos sócios do MAM e do ICBA.

GRANDE RIO

Cotaçào do leitor: •#*• (5 votos)
O ANALISTA DE BAGÉ — Texto do Armando Costa
adaptado do livro de Luís Fernando Veríssimo. Dir. de
Paulo César Pereio. Com Paulo Cosar Pereio, Steila
Miranda, Maurício do Valle, Eduardo Tornaghi, Teatro
Vanucd. Rua Marquês do S Vicente. 52 — 3o (2747246). De 4a a 6a. às 21h30mm, sáb. às 20n e
22h30mm; dom., às 18h30mln o 2lh30min. Ingressos
4a. 5a e dom , a CrS 2 mi! e CrS I mil 300 (estudantes),
6a e sáb. a CrS 2 mil. (16 anos).

A cada hora, durante todo o dia. você acompanha tudo
que está acontecendo na cidade, no pais e no mundo.
O quo vocô ouve a cada hora
:00 — Repórter JB ™ síntese dos principais acontecimentos até o momento

HOMENAGEM PÓSTUMA A JARDEL FILHO (V) —
Exibição de Racconto (Racconto). de Ricardo Bechei
Com Jardel Filho e Manuel Ortega. Hoje, às 18h30min,
na Cinemateca do MAM. Av. Beira-Mar. s/n° Versão
espanhola, sem legendas.

6* MOSTRA DE AUDIOVISUAIS — Exibição do Ume
Fotografia Aérea a A Cidade se Transforma, de Bira
Soares. Cristina Martinelll ou Voa e Canta Enquanto
Resistirem as Asas. de Verônica Falcão e O Prazer é
Nosso, de Cecília Simonetti. Lais Tapaiós, Nair Benedicto, Regina Lemos e Vera Simonetti. Hoje, às 12h30mm,
17h30min. na Galeria de Fotografia da Funarte. Rua
Araújo Porto Alegre. 80. Entrada Iranca.

Cotaçào do leitor. ***** (3 votos)
ADORÁVEL JUUA — Comedia de Somarsot Maugham Adaptação do Sauvajon. Tradução de Domingos
de Oliveira Com MarlHa Porá. Pauto Vilaça, Norma
Blum, Fábio Junqueira, Nitdo Parente o outros. Teatro
Copacabana Palace. Av Copacabana, 351 (25718181. 4ae6a.às21h, 5a.ás !7he21h; sâb. às20he
22h30mm, dom., às 18n e 21h Ingressos 4a, 2*
sess&o de 5a e dom. a CrS 2 mil e CrS l mil ?00,
estudantes: veso. 5a. â CrS I mil 500, 6a e sáb, a CrS 2
mil.

AM — 940 KHz

RECORDANDO HUMPHREY BOGART — Exibição de
Anjos de Cara Suja (Angels WHh Dirty Faeetl. de
Michael Curtiz. Com Humphrey Bogart, James Cagney,
Ann Sendan e Pat 0'Brien Hoje. às 16h30min. na
Cinemateca do MAM, Av Beira-Mar, s/n°
Dois jovens saem de um bairro de Nova Iorque:
um se torna padre e o outro gangstar.

(baixo) e Luiz (teclados). Circo Esperance. Rua ViceGovernador Rubens Berardo, s/n°. ao lado do Planetário.
Hoje, às 21h. Ingressos a CrS 1 mil 500.

LET 1T BE — Programação: 3a. rock com a banda UPI:
4» e 5a. a banda Rock Dog; 6a e sáb. rock com Malu
Vianna e banda, dom., show do cantor Sergei o a banda
Cerebelo. Rua Siqueira Campos. 206 Aberto, a partir
das 20h e show de 3a » 5a e dom às 22h e 6a e sáb. às
23h. Ingressos a CrS 1 mil

OS OESINIBIDOS —Texto de Roberto Athavde. Diroção de Aderbal Júnior.Com Vera Físcher, Perry Salles.
Anel Coelho. Marina Miranda, Cláudio Gaya e Tim
Rescaia ao piano Teatro Clara Nunes. Rua Marques de
S Vicente. 52'3° (274-9696). De 4» a 6a. as 21 h, sáb. às
20h e 22h30mm:dom.. às 18h e 21h Ingressos 4a, 5a o
dom . a CrS 2 mito CrS 1 mil 200. estudantes; b3 9 sáb.
a CrS 2 mil

*••••

Humaitá. 380 Ingressos a Cr$ 400 e consumação a CrS
600.

de 3a a dom . a
Renato Vargas
3a a 5a e dom .
400

Cotaçào do Leitor **** (21 votos)
E DURO, IRMÃO — Musical de Odir Ramos o Eduardo
Borsato. Direção, cenâno e iluminação de Demetno
Nicolau. Com Adilson Gomes, Alice Casagrande. Bira
Porá, Dada Vencesfau e outros Teatro Arthur Azevedo. Rua Vítor Alves. 454, Campo Grande 1394-16221,
Todas as 4ds., às 21h. Ingressos a CrS 600.

Cotaçào do Leitor ***** (41 votosl
A AURORA DA MINHA VIDA -- Toxto. direção e
cenografia de Naum Aives de Scu;a. Com Marieta
Severo. Stolla Freitas. Anaiu Prestes. Cidinha Milan.
Teatro de Arena Rua S>queira Campos, 143 (23521191. De 4a a 6a. 21h, sáb às 19h e 22h Dom às 18h
e21h Ingressos 4a. 5a. 6a e dom CrS 1 mil 500 o CrS I
mil. sâb CrS 1 mil 500 (14 anos).

OS SETE SAMURAIS (Slchinin no Semurei), de Akira
Kurosawa Com Toshiro Milune, Takashi Shimura o Ko
Kimura Hoje. às 18h, 20h, 22h. no Cândido Mendes.
Rua Joana Angélica, 63 (14 anosl.
Produção japonesa. Sete samurais se reúnem
em defesa de uma pobre comunidade de lavradores.

TAMOIO (Sao Gonçalo) — Amor Sem flm, com
Brooke Shields. As 15h. 17h, 19h, 21h. (16 anos). Até
domingo

ZEPPEUN TERRASSE — Piogramaçáo
partir das 2ih. o cantor e violonista
Estrada do Vidigal. 471 (274-1549Í De
couvert a CrS 300 e 6a e sáb . a CrS

LA CONQUISTA — Texto e direção do Alejandro
Buenaventura. Músicas de Caique Botkay Com TomH
Gonçalves, Júlio Braga. José Roberto Mondes, Angola
Va'óno. Eleonora Gabriel o outros. Teatro Cacilda
Becker, Rua do Catete. 338 (265-9933). De 4a a 6a, às
21h15mm; sáb. e dom , as 19h e 21hl5mm. Ingressos.
4a a CrS 600 e oo 5a a dom. a CrS 800.

E QUEM GOVERNA O REI7 — Texto 00 Paulo Alonso
Gnsúili e Maurício Abud. Direção de Paulo Alonso
Grisolk Com Lu'Z Armando Queiroz, Sebastião Lemos.
Angela Vasconcelos, José Mayer. Cássia Kiss e Pedro
Veras. Espaço Petrte Galeria. Rua Barão da Torre.
220 De 4" a sáb . as 21h30m,n: dom. às 19h e
21h30min Ingressos a CrS 2 mu e CrS 1 mil 200

EXTRA

KARINA, OBJETO OE PRAZER (Brasileirol, de Jean
Garrett Com Angelina Muniz, Rosina Malbouisson,
Luigi Picchi. Cláudio Cunha, Paulo Leite e Gilda Medei-

MARINÉS E MARQUINHOS — Apiesentaçào da cantora e do santoneiro. Direçào de Walter Rocche Sela
Sidney Mlller. Rua Arauic Porto Alegre. 80 De 3a a
sâb , às 18h30mrn Ingressos a CrS 300. Ate dia 19.

OS PENICOS BURGUESES — Texto de Georges
Feydeau. Direção de Paulo Afonso de Lima, Com
Moisés Aichonblat. Angela Avüloz. Sylvia Helier e
Lauro Góes Teatro Casa Grande Av. Afrônio de
Melo Franco. 290 1239^1046) Do 4a a 6a. às 21h30min.
Sab e domingo, as 18h30mm e 21h30min. Ingressos
4a e 5a. a C4 1 mil e 200 o CrS 800 (estudantes) De 6a
a domingo, a CrS 1 mil e 500 e CrS 1 mil fesludantoV

Cotaçào do leitor ***** (1 voto!
GODSPELL — Musical de John Michael Tobolack e
Stephen Schwartz Diroçào de Altair Lima. Com Fcrnanoo Eiras. Isabel Ribeiro, Dentse Dumont. Tiao
0'Avila e outros. Circo Esperança. Plane tano (2391097 De 4a a sâb. às 2lh30mm, dom., às 17h •
21 h30mm. Ingressos 4a, a CrS 500: de 5a a oom, a Cri
1 mil, arquibancada e Cr$ 2 mil, cadeira, na vaso de
dom, CrS 500 para as crianças. (Livre)

ARTES PLÁSTICAS

RASEC — Esculturas em madeira Café rios Arta,
Hotel Méridion, Av. Atlântica. 1020/4° Diariamente.
das 9h às 19h Até dia 22. Inauguração hoje, às 2lh.
AMÉLIA TOLEDO — Objetos, esculturas e desenhos.
Galeria Sérgio Milliet e Espaço Alternativo na
Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a a 6a, das
10h às 19h. Alô dia 14 de abril. Inaugutaçào hoje.
RITA LOUREIRO — Pinturas. Solar Grand|ean de
Montigny, PUC, Rua Marquês do S. Vicente. 225. De
2"a6" das 9h às 21h; sáb, das 9h às 13h. Ate sábado.
THEODORO DE BONA — Sala Bemadelll. Museu
Nacional de Belaa-Artee, Av. Rio Branco, 199. Sem
indicação de horários.
ESPAÇO DE AMOSTRAGEM — Desenhos de Estei
Gnnspum. Galeria Macunalma. Rua Araújo Porto
Alegre. 80. De 2a a 6a, das lOh às 19h.
ACERVO — Obras de Oscar Palácios, Rapopon,
Manoel Costa, Scliar e outros. Scopus. Av Atlântica.
4240'207. De 2" a 6a, das 14hàs22h; sab. das 10has
19h. Até dia 17 do março.

SHOW
JOÃO DO VALE — Show do violonista da dupla de
cantoras Muucha e Cristina Buarque e do guitarrista
Novelli. Bar do violeiro. Rua Daut Peres. 82. Barra
(399-89211 De 3a a 6a. às 22h Couvert a CrS 1 mil.

e outros Teatro do BNH. Av Chiio. 230 I262J477I
Do 3aa sab, ãs21h. dom., as I8he 2ih Ingfessosde
3a a 5a o dem . a CrS 2 mil e CrS 1 mil 200: 6a e sáb . a
CrS 2 mil.

QUINTETO DE CLÁUDIO CARIBE — Apresentação
do grupo formado por Jeff Gardner (pianol. Ary Piassarollo (guitarra). Idris (sa»),
Edson Lobo (contrabaixo) e
Cabeça Feita Rua Baião da
Cláudio Caribe (bateria).
Torre. 665. De 3a a 5a e dom . as 21h30mm; 6a e sâb..
1 mil Até domingo
as 22h30min Ingressos a CrS
A TAMPA — Show do grupo (ormado por Victor
Biglione (guitarra). Luizâo Maia (baino). João Carlos
Rebouças (piano). Andié Tanderta (bateria) e Zé Luis
Oliveira (sopros). Prudente de mais. Rua Prudente de
Morais. 729 1267-2896). De 2a a 4a. as 22h Couvert a
CrS 600. Até amanha
NO MUNDO DA LUA — Show do quarteto vocal e
Restaurante Velho Galeão. Ilha
instrumental MPB-'!
do Governador 1398-4457 e 39854151. 5a, ás 22h; 6a e
sáb , às 23h, Couvert a Cr$ 2 mil 500 Salão aberto, a
partir das 20h30mm. cem música ao vivo para dançar.
com o conjunto do maestro D'Angelo
CORPO E ALMA — Show da cantora Simone acomDireção de Flávio Rangel
panhada de orquestra
Arranjos e regência de Chiqumho de Moraes Canecao. Av Vencesiau Bra;. 215 (295 3044 e 296 1047)
&íesah..às22h30min: dom , as
4a e 5ft,as'ílh30min
20n30min Ingressos a Cri 3 mil
MANJEHKAO - Programação 2a os cantores e
compositoreja Ar de Olivena e Julinl» Morgado, 5a o
ahow Cantar e o Melhoi Remédio com o cantor
UtxratBn: 6a e sáb. o cantor Ageno< de Oliveira e

ACERVO — Pinturas, desenhos, gravuras e lotorjra
fias de Geremias Ferraz, Ricardo de Hollanda. Gorrardo
Hanna. Henk Kamps e outros Galeria da Fesp, Av
Carlos Peixoto, 54. De 2a a 6a, das 12h às 20h. Até dia
lü de março.
CENTENÁRIO DA PASSAGEM DE VÈNUS 18821982 ~ Iconografias da época e instrumentos cientificos Musau de Ciência. Rua Gal. Bruce. 586. Entrada
de carro pela Rua José Cristiano. 77. com estacionamento piópno. De 3a a 6a, das 14h às 20h.
ACERVO -- Obras de Orlando Pinto. Geraldo Castro,
J, Mendonça. Finatti o outros. Galeria Roberto Alves
Av. Princesa Isabel. 186 De 3a a sáb, das 15h às 22h.
Até dia 30.
LORIS MACHADO — Fotogratias do artista que documentam as perfomancee do desenhista e pintor
Ivald Granato. Museu de Arte Moderna, Av Infante
D. Henrique, 8b. Sem indicação de horários.
EM UNHAS GERAIS — Coletiva de Adriano de
Aqumo, Aluisio Carvác, lone Saldanha. Mareia Barro20
do Amaral. Ronaldo Macedo e outros GB Arte, Av
Atlântica, 4240. De 2a a 6a, das 10h às 21h; sáb. das
lOh às 13h Até dia 18 de março.
17° SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS S. LOURENÇO
— Coletiva de Mazza Francesco. José Maria, Inez
Chiarelií, Djalma Urban a outros. Galeria Viacontí Rua
üoLavradio 84 De 2a a 6a, das 14hàs21h Até dia 17.
MARIA CARMEM ACCIOLV — Monotipias O Aleph
Rua Epitáoo Pessoa, 770 Diariamente, a partir das
20h Até o dia 20 de março.

participação de Moacyr Luz e Lula Dimoraes; dom, o
cantor Fernando Fernandes acompanhado de conjunto,
Rua D Mariana, 225 2a. às 21h30min; de 5a a dom. ás
22h Couvert 2a o 5a a CrS 400; 6' e sáb. a CrS 500 e
dom. a CrS 350.
EXISTE UM LUGAR — Programação: 3a. música
country com o grupo frrebirds. 5a, rock e música
country com o grupo Frienos; 6* e sáb, música popular
com o grupo Sentiu Manda. Estrada das Furnas. 3001.
Alto da Boavista (399-4588) 3a. às 22h. de 5a a sáb. às
23h. Couvert a CrS 1 mil.
O VIRO DA IPIRANGA — Programação diariamente,
às 21h. show de \nzz com Paulo Russo (contrabaixo)
Romero Lubambo (guitarra) Raimundo Nicioli (piano) e c
convidado Mauro Senise (sax); de 2à a 4a, á meia-noite.
sketch teatral com o maestro Tim Rescaia; de 5a a
dom., s partn das 21h, mmi-ehowa com as Garçotrizes
Reviradas, e Suas Bandejinhas Musicais, nos intervalos
do show de jazz Rua Ipiranga, 52 1225-4762) Couven
a Cr$ 1 mu
DE PRESSA ANTES QUE PROÍBAM — Show de
humor e música com Jucá Chaves Gotden Boom do
Copacabana Palace Av Copacabana. 327 (2571818) 5'edom ês 22h30min; 6aesaD às23h30min
Ingressos a CrS 4 mil S99 Iprimeiras filas) e CrS 2 mil
999 (18 anosi
CHICO ANISK3 — Show do humorista Clne-Show
de Medurelra Rua Caroi<na Machado. 542 De 4B a

HOJE
20h — Sinfonias do Festlm Real do Conde
d'ArtOis, Suite n° 2 de Francoeur (Paillard — 31 30);
Sonata em IA menor, para violino e piano, op.
137/2. de Schuben (Grumiaux o Crossloy — 16 35):
Quadros de uma exposição, de Mussorgskv Ravel
(Mackerras — 31.47), Navarra. de Albéniz (Rubmstein
— 5 16); Bachianas Brasileiras n° 9. de VillaLobos
(Capolongo — 9:14). Ma Mère 1'Oye, para piano a
quatro mios, do Ravel (Duo Kontarsky — 14 44);
Impressionadltalio deCharpentier (Wollt — 38 20);
Adaglo e Rondo em do menor, K 617 oe Mozart
(Zabaleta e solistas da Orquestra Paul Kuentz —
10.55); Concerta em Si bemol, para oboé, cordas e
continuo, P. 406. de Vivaldi (Holiiqer — 9-471.

AMANHÃ
20h — Concerto em Mi bemol. para trompete e
orquestra, de Haydn (Marltn Bennoaum — 14:26);
Serenata em La, de Strawínsky (Bucquet — 12.30);
Abertura a Suite Amadis. do Luily IColíegium Aureum — 23 10), Sonata ng 10, em Sol maior, para
violino e piano, op. 96. de Beethoven (Grumiaux e
Haskil — 25.10). Sinfonia n° 3, de Szvmanowskt
IDorati — 23.35). Sonata em Ré maior, para flaute e
violão, de Scheidíer (Rampal o Laflova — 7 081: Ce
qu'on entend sur Ia montagne. de Liszt (Haitink —
30 30); Concerto n° 27. em Si bemol, pare piano e
orquestra, K 595. de Mozart (Alicia de Larrocha —
32:471.

dom. às
domingo.

21h30mm

Ingressos

a CrS

2 mil.

Até

CHÁ COMIGO — Apresentaçáo do grupo de tazz.
formado por Paulinho Pauieira (piano), Isidoro (Quitarra}, Paulo Roberto (baixo). Cláudio Wilner (batena) e
Marcelo Bemardes (sax) O Aleph, Av. Epitácio Pessoa, 770 (259-1359) Todas as terças-feiras, as
22h30mm. Consumação a CrS 900. Até dia 29.
ELAS GOSTAM DA DITADURA — Revista com
Bngitte Blair, Camile e Alex Mattos Teatro Brigitte
Blair. Rua Miguel Lemos, 51 1521-2966). De3aadom .
às 21h30mm. dom . vesperal às 18h30mm. Ingressos
de 3a a dom. a Cr$ 1 mil e vesp. de dom. a Cr$ 700.
Cotação do leitor *•••* (1 voto)
RK) GAY — Revista musical de Vicente Peieira 9
Jorge Fernando. Direçào de Jorge Fernando Com
Rogéria. Martena Casanova. Samantha, Kinaki. Elaina,
Desiree e quatro bailarinos Teatro Alasca. Av Copa>
cabana. 1.241 (247-9842). De 3a a 6a. às 21h30m.n,
Sábado, às 20h. 22h30min Domingo, às 19h,
21 h30rr.in. Ingressos ao 3a a 5a e domingo a CrS 1 mii
800 e CrS I mil (estudantes). 6" e sábado, a CrS 1 mu
800
TRAVESTI SA — Show com os travestis Jane dl
Castro. Eloina, Guüdá. Fugica e Veruska Texto de Josô
Fernando Bastos e Veruska Direção de Fernando
Azevedo. Teatro da Praia, Rua Francisco Sâ, 68 |267
7749 e 287-?794|. De 4a a 8a. às 21h. sáb. ás 20h a
22h dom, as 18h e 2ih ingressos a CrS I mil 2Ü0

15.45 D JORNAL DA FEIRA — Noticiano sobre as feiras livres. Cotação do
leitor: **** (5 votos).

19.30 D TELECURSO 1o GRAU — Esleitor:
do
n°
2.
Cotação
porte
***** (9 votos).

16.00 D GINÁSTICA — Programa apresentado por Yara Vaz. Cotação do leitor***** (43 votos).

19.45 D TELECURSO 2o GRAU — Educativo. História n° 19. Cotação do leitor***** (9 votos).

16.30 D CINEVIAGEM — Filmes de animaçâo.

20.05 D MUNDO INDOMADO —Hoje:
Leões e Um Safári Diferente. Cotação
do leitor: ***** (10 votos).

12.30 D TVE NOTÍCIAS — Noticiário
jornalístico.
12.45 D TEMPO DE ATUALIZAÇÃO
MatemátiHoje:
educacional.
Programa
ca, Português e Geografia.
PICA-PAUDO
13.15 D SÍTIO
AMARELO — Episódio O Fazedor de
Milagres. Texto de Marcos Rey Direção
de Roberto Vignaty. Com Zilka Salaberry,
Jacyra Silva e Reny de Oliveira. Cotação
do leitor: *** (14 votos).
13.45 D PATATI PATATÁ — Animais.
Cotação do leitor: •** (14 votos).
— Mu14.00 D É PRECISO CANTAR
sical.
15.00 D TELERROMANCE — Nem Rsbeldes, Nem Fiéis. Romance de Olinda
Ferreira adaptado por Renata Pallottini.
Direção de ítalo Morelli. Com Maria Fernanda, Monique tafond, Luiz Armando
Queiroz e Yara Lins. Cotação do leitor: **•• (18 votos).

17.00 D PLIM—PLIM E A JANELA DA
FANTASIA — Programa infantil apresentado por Plim-Plim.
17.25 D BAZAR TEM TUDO — Programa infantil com Castrinho. Vera Regina e
outros.

Drama

estilista CioHOJE
dovil, que comandará um programa com o
seu nome na Bandeirantes, a partir do dia 14,
dará entrevista coletiva
à imprensa no Hotel
Maksoud Plaza em São
Paulo. Depois, Clodovil
receberá os amigos e a
imprensa em um coquetel na boate 150, a mesma em que já estiveram
Frank Sinatra, Bob
Shorter, Júlio Iglesias,
entre outros. O Departamento de Pesquisa da
Bandeirantes, sob o comando de Fátima Pacheco Jordão, levantou
as expectativas do público, em relação ao programa Clodovil. Das 116
pessoas entrevistadas,
789r declararam que irão
assistir ao programa.

temores de uma
OSfuncionária pública
— que vê sua sonhada
aposentadoria chegando,
acompanhada dos sentimentos de solidão e inutilidade — é o tema de Nem
Rebeldes Nem Fiéis, de
Ondina Ferreira, Teleromance, que a TVE exibirá
a partir de amanhã, de segunda a sexta-feira, 15h.
Adaptado para a TV por
Renata Pallottini e dirigido por ítalo Morelli, o Teleromance traz no elenco
Maria Fernanda, Maria
Lulza Castelli, Luiz Armando Queiroz, Nelson
Caruso e Monique Lafont,
entre outros. A produção é
da TV Cultura de São
Paulo.

21.15 D 1983. EDIÇÃO NACIONAL Comentários de Nahum Sirotsky, Cláudio
Bojunga. Tarcísio Holanda, Nina Ribeiro e
Virgílio Moretzsohn. Cotação do leitor:
***** (49 votos).

18.00 D OLHA Aí — Programa infantil
apresentado por Clarice Derzie e Romeu
Evaristo.
18.05 D AS AVENTURAS DO TIO MANECO — Episódio: A Deusa do Ferro
Velho. Com Flávio Migliaccio, Francisco
Dantas, Dirceu Rabelo e José Prata.

22.00 D FORRÓ —- Com Luiz Vieira,
Gaúcho, Sape e Fulô e Abdias dos Oito
Baixos. Cotação do leitor- ***** (12
votos).
23.00 D MAESTRO — Hoje: o pianista
leitor:
do
Cotação
Elias.
Edson
***** (26 votos).

18.30 D ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA—
Documentário: A Família Sobreviverá?

00.00 D TVE NOTÍCIAS — Flashes jornalisticos.

19.00 D TEMPO DE ATUALIZAÇÃO —
Programa educacional. Hoje- Matemática, Português e Geografia.

00.10 D ENCERRAMENTO — Conversa
de fim de noite, com Jonas Rezende.
Cotação do leitor- ***** (361 votos).

18:10 D PARAÍSO — Novela de Benedito Ruy Barbosa. Com Jofre Soares, Kadu
Moliterno, Cláudio Corrêa e Castro, Neuza
Amaral, Zaira Zambelii, Eloisa Mafalda e
outros. Cotação do leitor- **** (26
votos).

06:30 D TELECURSO 2o GRAU. Cotação do leitor; ***** (9 votos).
06:45 D TELECURSO 1o GRAU. Cotaçâo do leitor- ***** (9 votos).
07:00 D BOM-DIA, BRASIL. Noticiário
apresentado por Carlos Monfort. Cotação
do leitor. *** (3 votos).

19:00 D FINAL FELIZ. Novela de Ivani
Ribeiro. Direção de Paulo Ubiratan. Com
José Wilker, Natália do Valle. Lilian Lemmertz, Roberto Maia. Lídia Brandi e outros Cotação do leitor- ** (22 votos).

07:30 D BOM-DIA, RIO. Noticiário apresentado por Leda Nagle. Reprise. Cotação
do leitor: * (1 voto).
08:00 D TV MULHER — Apresentação
de Marília Gabriela, Nei Gonçalves Dias e
Ney Galvão. Cotação do leitor; •** (67
votos).
11:00 D BALÃO MÁGICO — Programa
infantil apresentado pela dupla Simony e
Fofão.

12:45 D GLOBO ESPORTE —Noticiário
esportivo. Cotação do leitor: *** (41
votos).
13:00 D HOJE — Noticiário. Apresentaçâo de Sônia Maria. Cotação do leitor****(37 votos).
13:40 D VALE A PENA VER DE NOVO
— Reprise da novela Plumas e Paetês.
Cotação do leitor: *** (2 votos).
14:40 D SESSÃO DA TARDE —Filme.
Dama por Um Dia.

O humorista Jô Soares
inicia hoje uma nova fase
de seu programa Viva o
Gordo
(CANAL 4 — 21H30MIN)
16:30 D SESSÃO AVENTURA Filme O
Incrível Hulk. Cotação do leitor ** (7
votos).
17:30 D CASO VERDADE — Episódio
Quarto de Despejo. Texto de Cleston
Teixeira baseado em livro de Carolina de
Jesus. Direção de Atílio Riccó e Silvio
Francisco. Com Ruth de Souza, Arnaldo
Weiss, José Fernandes e Walier Cruz. 2°
capítulo.

CANAL 7

—
08:30 ? ENCONTRO COM A VIDA
Religioso.
08:35 D GINÁSTICA — Programa educativo. Cotação do leitor- ***** (43

DE OFÉLIA — Culinário. Cotação do leitoe ***** (8 votos)
13:45 D FESTIVAL DE DESENHOS —
Cotação do leitor- ** (4 votos).

votos).

15:00 D FESTIVAL H e B. Desenhos
16:00 D JORNADA NAS ESTRELAS —
Seriado de aventuras. Cotação do leitor.
****(52 votos).

09:00 D FESTIVAL DE DESENHOS —
**
(4
Desenho. Cotação do leitor-

votos).
09:45 D TERRA DE GIGANTES — Documentário Cotação do leitor **+ (9
votos).
10:45 D RIN TIN TIN — Seriado. Cotação do leitor- **** (3 votos).
11:15 D O GORDO E O MAGRO —
Seriado humorístico. Cotação do leitor.
***** (3 votos).
11:45 ? AGENTE 86 — Seriado. Cotação do leitor- **** (95 votos).

17:00 D A SORTE É SUA/OLHO VIVO
— Programa de prêmios apresentado por
Everton de Castro. Cotação do leitor- **
(4 votos).

19:50 D R.J- TV — Jornal apresentado
por Berto Filho. Cotação do leitor: ** (3
votos).
20:00 D JORNAL NACIONAL — Noticiário apresentado por Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Cotação do leitor: ** (144
votos).
20:30 D SOL DE VERÃO — Novela de
Lauro César Muniz. Direção de Jorge
Fernando e Guel Arraes. Com Tony Ramos, Irene Ravache, Cecil Thiré, Débora
Bloch e Beatriz Segall Cotação do leitor
•***(59 votos)
21:30 ? VIVA O GORDO — Humonstico apresentado por Jó Soares Cotação do
leitor. ***• (162 votos).
22:30 D CASAL 20 — Senado: Jennifer
e a Turma do Colégio Cotação do leitor
***(93 votos).
23:30 D JORNAL DA GLOBO — Noti
ciáno apresentado por Renato Machado e
Beliza Ribeiro Cotação do leitor- ** (39
votos)
00:00 ? CORUJA COLORIDA—Filme
Apenas Uma Mulher

Junqueira.
votos).

Cotação

do

leitor

***

(5

Noticiário
LOCAL.
19:40 D EDIÇÃO
Apresentação de Cévio Cordeiro. Cotação
do leitor- ***** (11 votos)
BANDEIRANTES
19:50 D JORNAL
Noticiário com Joelmir Betting, Ferreira
Martins, Ronaldo Rosas e Newton Carlos
Cotação do leitor- **** (155 votos)
20:20 D JACQUES COUSTEAU - Do
cumentário. Cotação do leitor ****
(69 votos)

17:40 D A SORTE É SUA/FAMILIONÁRIA — Programa de prêmios apresentado
por Jonas Bloch. Cotação do leitor' ** (4
votos)

21:00 D BOA-NOITE, BRASIL — Programa de variedades apresentado por Flávio Cavalcanti. Cotação do leitor ** (162
votos)

18:10 D A SORTE É SUA/TIC TAC MlLHÕES — Programa de prêmios apresentado por Paulo Giovanni. Cotação do leitor- ** (4 votos)

23:00 D JORNAL DA NOITE — Noticiario com Joelmir Betting, Aizita Nascimento e José Augusto Ribeiro Cotação do
leitor *•** (12 votos)

18:50 ? CAMPEÃO —Novela de Jaime
Camargo. Com José Lewgoy, Cleide láconis. Rubens de Falco, Othon Bastos e Kito

23:30 D PROGRAMA FERREIRA NETO
— Jornalístico de entrevistas. Cotação do
leitor ***** (93 votos)

08.20 D ENCONTRO COM A VIDA Religioso.

11.55 D RECORD NOS ESPORTES —
Programa esportivo com Tércio de Lima.

08.30 D TELESCOLA. Programa educativo.

12.00 D RECORD EM NOTÍCIAS. Noticiário com Hélio Ansaldo. José Luiz Meneghatti. Dionete Forti e outros Cotação do
leitor *** (13 votos)

16.15 D SUPER ROBIN HOOD — Desenho Cotação do leitor * (1 voto)
16.30 D A CORRIDA MALUCA —Desenho Cotação do leitor- *** (2 votos)

12:15 D DORYS
Cotação do leitor-

DAY show. Seriado
*** (1 voto).

12:45 ? QUEM É VOCÊ—Programa de
variedades.
13:15 D A MARAVILHOSA COZINHA

CANAL 9

09.00 D IGREJA DA GRAÇA. Religioso
com o missionário R. R. Soares. Cotação
do leitor: **** (5 votos).
09.30 D REINO SELVAGEM Documen
(4
tário. Cotação do leitor' *****
votos).
10.00 D HONG KONG FU — Desenho
Cotação do Leitor- *** (2 votos)
10.25 D SPACE GHOST — Desenho.
10.50 D A CORRIDA MALUCA — Desenho. Cotação do leitor *** (3 votos)
11.15 D LABORATÓRIO SUBMARINO
¦— Desenho.
11.40 D COZINHANDO COM ARTE
Programa de culinária. Cotação do leitor
***** (28 votos)
11.50 D ENCONTRO COM A PAZ ProCotação do
grama com Chico Xavier
leitor ***** (16 votos)

13.00 D Á MODA DA CASA — Culinária
com Etty Frazer Cotação do leitor ***
(16 votos)
Do13.15 D O REINO SELVAGEM
cumentário Cotação do leitor' *****
(4 votos)
13.45 D OS APUROS DE PENÉLOPE Desenho
14.10 D SPACE GHOST — Desenho
14.35 ü HONG KONG FU — Desenho
Cotação do leitor *** (2 votos)
15.00 D A PATOTA DO ZORRO - Desenho Cotação do leitor * (3 votos)
15.25 D REI ARTHUR — Desenho
15.50 D LABORATÓRIO SUBMARINO
— Desenho

17.00 D ZORRO — Desenho
do leitor *** (2 votos)
17.30 D OS
senho

LOCOMOTIVOS

Cotação
-

De-

18.00 D DANGER MOUSE Desenho
18.30 D A FEITICEIRA. Senado comedia Cotação do leitor **** (9 votos)
19.00 ? SESSÃO AVENTURA - Sena
do Emergência Cotação do leitor ***
(1 voto)
20.00 D SESSÃO BANG-BANG — Se
nado Lancer
(1 voto)

Cotação do leitor

21.00 D TORNEIO
— Futebol ao vivo

DE

****

MONTEVIDÉU

23.00 D NOITES CARIOCAS — Revista
diária com Sérgio Cabral Comentários de
João Ubaldo Caca e Augusto Nunes
Cotação do leitor **** (70 votos)

CANAL 11
07.00 D GINÁSTICA — Educativo (com
a professora Yara Vaz) Cotação do leitor
***** (43 votos).
07.30 D BOZO — Infantil de atrações
circenses. Cotação do leitor *** (39
votos).
08.00 D PERNALONGA E SEUS AMICOS. — Desenho
08.30 D PANTERA COR-DE-ROSA
Desenho Cotação do leitor ***** (3
vetos)
09.00 D LIGEIRINHO E SEUS AMIGODesenho
S
LASSIE SOCORRO — Dese0930
nho Cotação do leitor •••** < i voto)

10.00
: LOONEYTUNES —Desenho
Cotação do leitor *** (2 votos).
10.30 ? PAPA-LEGUAS — Desenho
Cotação do 'eitor ***** (1 voto)
11.00 ?
do leitor

POPEYE —Desenho
*** (3 votos)

Cotação

11.30 G A TURMA DO PICA-PAU De(9
****
Cotüçâo do leitor
senho
votos!
12.00 j TOM & JERRY — Desenho
Cotação do leitor •** (7 votos)
12.30

D PICA-PAU

Desenho

1300 G O POVO NA TV Variedades
Cotação do leitor *** (228 votos)

18.30 D NOTICENTRO Jornalístico Cotação do leitor *** t18 votos).
19.00 O SOMBRAS DO PASSADO —
Novela de Manssa Garrido Com Thais de
Andrade. Fausto Rocha e Ricardo Blat
19.30 O DESPREZO — Novela de Luiz
Mazza e Regina Cervantes
20.00 n O ESPANTALHO — Novela de
Ivani Ribeiro Direção de José Mizian
Com Jardel Filho, Nathalia Thimberg, Car
los Alberto Ricelli, Eduardo Thornaghi e
Ester Góes Reprise Cotação do leitor
*****(7 votos)
21.00 : A MULHER E UM SHOW Programa apresentado por J Silvestre
OS NOVATOS — Senado

00.00 C

A programação e os horários são de responsabilidade das emissoras

Sofrimento

Oportunidade

CANAL 4

12:15 D SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO — Episódio: A Viagem ao Céu. Texto
de Marcos Rey. Direção de Fábio Sabag.
Com Zilka Salaberry, Jacyra Sampaio. André Valli e Isabela Bicalho. 2° Capitulo.
Cotação do leitor- *** (14 votos).

CADERNO B

Coletiva

21.00 D ESPORTE HOJE — Noticiário
esportivo. Cotação do leitor: *** (17
votos).

17.40 D DANIEL AZULAY — Programa
infantil com Daniel Azulay.

15.40 D É FÁCIL — Flashes educacio•
(3
nais. Cotação do leitor- *****
votos).

D

•••**••**•**•**••*************************

CANAL 2

votos).

8 3 83

GNo ir

ISAO
— Es12.00 D TELECURSO Io GRAU
porte n° 2. Cotação do leitor;***-** (9
votos).
12.15 D TELECURSO 2o GRAU. História n° 19. Cotação do leitor***** (9

terça-feira,
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de O Povo na TV (TVS, de
Apresentador
segunda a sexta-feira,
13h), Amaury Valério, foi
procurado recentemente
por duas gravadoras. Ele
está decidido a gravar um
disco, mas ainda não resolveu por qual selo sairá seu
primeiro trabalho. Para
quem náo sabe, Amary é
compositor e tem muitas
letras de sua autoria guardadas, esperando apenas
uma oportunidade para
apresentá-las ao público.

laria
3V"'

comediante Marcos
O Lander, do elenco do
Reapertura (TVS, quartafeira, 21h), vem fazendo sucesso como o dono da voz
do Robó-Gil no quadro O
Que É, o Que É, do Programa Raul Gil (TVS, sábado,
15h). Mas quem fica dentro
do boneco falante, agüentando um tremendo calor,
é o jovem Marquinhos, sobrinho de Raul Gil.

Fernanda

Violência

Em grupo
de
APsicoterapia
Grupo é o tema de
Os Médicos (TVE, 22h)
de amanhã. Os psicanalistas convidados falarão
sobre as vantagens da terapia em grupo, discutirão os tratamentos não
convencionais, como a
psicodança e o psicodrama, e comentarão o perigo que a psicoterapia pode representar, no sentido de uma uniformizaçáo do comportamento
das pessoas do grupo. Finalmente, orientarão as
pessoas interessadas
nesse tipo de tratamento.

atores Dcnny PerOSrier e Helber Rangel
encabeçam o elenco do filme Escalada da Violência,
de Milton Alencar Jr„ que
estréia no próximo dia 21,
no circuito Severiano Ribeiro. Denny — que estará
no vídeo, em breve, no Caso Verdade/O Homem
Sem Rosto e participou
em 82 de episódios do Sitio do Pica-Pau-Amarelo e
de O Bem-Amado — interpreta um pacato arquiteto
que se transforma num assassino brutal após o massacre de sua família por
bandidos. Helber Rangel
(o Germano de Sol de Verão) é Jô, cunhado dele,
que participa muitas vezes involuntariamente da
busca de vingança do arquiteto.

Denny Perrier

Domingo, o caderno de TV que pega bem todos os canais

OS FILMES DE HOJE
Hugo Gomez
um tema
delicado e ainda tabu para
ABORDANDO
a maioria dos produtores,
Apenas Uma Mulher trata da vida
intima de duas mulheres isoladas
em local remoto do Canadá até
que um dia, com a inesperada
chegada de um marinheiro, a dupia vira um trio amoroso que inevitavelmente terminará em tragédia. O estreante Mark Rydell tem
o bom gosto de deixar o relacionamento lésbico mais insinuado do
que exposto e por isso, apesar do
excesso de simbolismos, The Fox
funciona melhor do que se poderia
esperar. Sandy Dennis tem um
bom trabalho na mulher que vê a
companheira escapar de suas
mãos e como na televisão sua voz
é dublada, o telespectador é poupado desse que constitui o seu
grande handicap. A inglesa Anne
Heywood revela sua sensualidade
na cena do banheiro, onde se acaricia com abandono em frente a
um espelho, em meio ao vapor,
uma seqüência de forte appeal
erótico.
São rarissimos os casos de refilmagens realizadas pelo mesmo
diretor e o resultado tem sido invariavelmente desapontador. William Wyler tentou reprisar o êxito

O LEITOR E r
I
ONesteCRÍTICO
I
diáriacupom
publicado
mente no JORNAL DO BRASIL,
o leitor pode opinar sobre qualquer espetáculo em cartaz, ou
qualquer disco, clássico ou popular, recém-lançado. Basta atribuir
a cinco
cotações de uma (ruim)"observa(Ótimo) estrelas. Nas
çôes", pode acrescentar qualquer
comentário, inclusive sobre a
qualidade da projeção ou o estado da sala. As cotações serão
computadas diariamente. Tirada
a media, esta será publicada junto ã nota do respeclivo espetacuIo na seção Divirta-se do Caderno
B. O cupom deve ser entrevê na
agência dos Classificados do
JORNAL DO BRASIL mais proxima de sua casa ou enviado pelo
Correio para o JORNAL DO
BRASIL, seção Divirta-se, Av.
Brasil, 500. 6U andar, CEP n° 20
940.

AS COTAÇÕES DlVULGADAS REFLETEM APENAS A O PINIÀO DOS LEITORES
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de Infâmia rodando 22 anos mais
tarde uma segunda versão dessa
pega de Lillian Hellman (The Children's Hour) que Tònia Carrero
levou à cena sob o titulo de Cahinia. Não conseguiu. Embora a censura da época obrigasse a encobrir
o verdadeiro motivo do drama das
professoras, havia muito mais
pungència do que na produção de
61, que nem sequer apresentou, no
pivô da trama, uma performance
comparável á de Bonita Granville
na garota maledicente.
Frank Capra também nào resistiu à tentação e nesse mesmo
ano de 19G1 procurou repetir o
sucesso de Dama Por Um Dia.
rodado em 33. Baseado no conto
Madame La Gimp, de Damon Runyon, o retratista da baixa Broadway, Lady For a Day consagrou
May Robson, uma senhora amável
dos tempos em que Hollywood
cultivava velhinhas simpáticas
(Dame May Whittyi ou birutas
(Billie Burkei. Comédia sentimental em torno da transformação de
uma vendedora de maçãs em dama refinada, era ao mesmo tempo
uma sátira aos cultores de status
social e uma visão fiel do mundo
de Runyon o criador de Gys and
Dolls. Mas, ao colocar Bette Davis
no papel de Apple Annie, Capra se
equivocou, porque a atriz de A

Malvada, em que pese seu comprovado talento, tem uma personalidade vibrante que náo se casa
com o personagem, mesmo com as
adaptações no roteiro original de
Robert Riskin, tradicional colaborador de Capra. Contudo, é paradoxalmente a presença de Bette,
com seu carisma, seus grandes
olhos expressivos, sua inequívoca
genialidade que consegue tornar
Dama Por Um Dia assistível.
DAMA POR UM DIA
TV Globo — 14h40min
(Pocketful of Mirados) — Produção norteamericana do 1361 dirigida por Frank Capra
Elenco Bette Davis. Glenn Ford. Hope Lange.
Arthur 0'Connell. Peter Fali:. Thomas Mitchell.
Peter Falk. Jack Elam Colorido (136 mm)
-*•+ Quando sua filha anuncia quo vem
visitá-la, Apple Annie (Davis), vendedora de
maças em rua de Nova Iorque, fica atônita,
porque a jovem ignora sua situação precária. Contudo, com a ajuda de amigos e um
grupo de gangsters, ela consegue se passar, apenas um dia, por rica e distinta dama
da sociedade.
APENAS UMA MULHER
TV Globo - 24h
(The Fox) — Produção norte americana de
1967. dirigida por Mark Rydell Elenco Sandy
Dennis. Anne Heywood. Keir Dullea, Glenn
Morris Colorido (110 min)
*• Em fazenda situada numa região isolada do Canadá, duas mulheres mantêm um
relacionamento homossexual qua e perturbado com a inesperada chegada de um
marinheiro sem rumo. Guando uma delas
se deixa seduzir pelo rapaz, a situação se
torna insustentável e cria uma atmosfera de
recriminaçòes que conduzirá a tragédia.
Beseado em livro de D. H. Lawrence.
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OS LANÇAMENTOS
BRASILEIROS EM 83
Carlos Alberto L. Andrade

Filatélica da Administração Central da ECT definiu os desenhos de diversos
AAssessoria
lançamentos programados para este
ano, com destaque para as solenidades comemorativas dos seguintes

kG

A CRITICA
DO LEITOR

FILATELIA

eventos: Cinqüentenário da emaneipação política da mulher brasileira;
Inauguração da hidrelétrica de Itaipu; Quinto centenário do nascimento
de Martinho Lutero; Série Fauna —
tucanos e o centenário da visão de
Dom Bosco. Esses selos já têm seu
desenho aprovado e se encontram em
poder da Casa da Moeda do Brasil
.para impressão.

Cinema
Star Trek II — Espetacular. Os efeitos, a
história, os atores, enfim, tudo com exceção
da morte de Spock é
esplêndido. Inigualãvel. Severiano José
Guimarães, físico.
Pra Frente, Brasil
(Odeon) — Muito bom
filme mas, por tanta celeuma com a Censura,
esperava mais. A realidade foi mais terrível.
M. José Ramalho, do
lar.

MAX KLIM

/^~/^aNdfeç»,

TOURO

ARIES
21/3 a 20 4
Momento do boas indicações
em termos materiais. Você terá
vantagens em assuntos financeiros e alcançará algumas metas
mais imediatas em relação ao
seu trabalho, desde que nào descuide da rotina. Em termos pessoais seja cauteloso ao tomar
aecisões que possam ter tepercussão futura. Domine sua impulsividade. Quadro instável para
o trato doméstico. Boa disposiçâo no amor. Saúde instável.

GÊMEOS
215 a 206

214 a 20,5

Uma influência benéfica de pessoa próxima alterará o quadro
astrologico desta sua terça-feira,
trazendo-lhe compensação efetiva por um negócio ou reivindicação no seu trabalho. Palavrps
sensatas e que o aconselhem à
moderação devem ser bem recebidas. Tudo estar.i contribuindo
para momentos ao felicidade e
alegria em seu ambiente domestico. Seja mais amável e terno
com aqueles a quem ama. Saúda
ligeiramente instável.

O taurino verá hoje realizados
alguns aspectos que lhe darão
ganhos extras e a consolidação
de recentes conquistas em termos de trabalho ou negócios.
Quadro excelente para a formaçâo de sociedades. Comportamento que alia um bom tirocinio
e notável senso de oportunidade
embora você se mostre, às vezes, excessivamente cauteloso
ao se decidir. Carência aletiva.
Procure ser mais participante.
Saúde regular.

U*mÉíf\\ <Xlil<Kit^ll
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Blade Runner, Caçador de Andróides (Tfjuca) — Lamentável o
mau tratamento dado
por este cinema (Tijuca) a esta obra de ficção
registrande alto nível,
"cortes" irredo-se dois
cuperáveis, além da falta de ar condicionado.
Nenhuma satisfação
dada pelos responsaveis que se recusaram,
inclusive, a devolver o
dinheiro pago por um
produto que não foi entregue ao público na íntegra — o que prejudicou por completo o sentido da obra a que se
propôs o autor. Fica a
denúncia a mais esta
falta de respeito aos
nossos direitos e ã falta
de responsabilidade e
sensibilidade para com
o cinema. Ana Maria
Rainho de Castro, professora.

CINQÜENTENÁRIO DA
EMANCIPAÇÃO
POLÍTICA DA MULHER
BRASILEIRA
para ter solenidades de lançamento em Natal
PROGRAMADO
(RN) e em São Paulo (SP) o selo que
registrará a conquista, pela mulher
brasileira, do direito de voto, na sua
emancipação política, foi desenhado
por Martha Poppe que buscou na
simbologia da liberdade feminina
em um gesto de rompimento com
uma estrutura arcaica e criação de
uma figura de impacto nessa peça. A
moldura em art nouveau, a fita rompida pelo acesso da mulher à urna de
votação, o voto erguido e a expressão vigorosa da mulher retratada no
trabalho de Martha Poppe dão um
bom alcance temático ao selo que
deverá ter seu valor facial fixado
com a nova tarifa nacional base. Seu
lançamento será realizado nesta terça-feira, dia 8 de março.

. fm

SÉRIE FAUNA — TUCANOS BRASILEIROS
a emissão da mais tradicional das séries lançadas
PARA
anualmente pelos Correios, a ECT
escolheu alguns tipos diferentes
do tucano, urna ave que vem caracterizando o turismo da região
amazônica popularizada pelo governo do Estado do Amazonas e
uma companhia aérea brasileira.
Os desenhos de Etienne Demonte
para os quatro selos, que deverão
circular a partir de 21 de maio de
1983, retratam exemplares do tu-

INAUGURAÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU
solenidades
ASoficiais que serão promovidas pelos governos do Brasil e do Paraguai, no
registro da inauguração oficial da Usina de Itaipu, em data ainda a ser definida, serão marcadas
pela ECT com o lançamento de um selo
que mostra, em concepção artística de
Ary Fagundes, uma
vista aérea de todo

IGfi

Brasil 83

cano de bico preto; do tucano de
peito branco, do tucanuçu e do
tucano de bico verde. Em cada
um dos selos o autor procurou
reproduzir elementos que compõem a flora regional do habitat
natural dessas aves. Os selos da
série fauna deverão ter tarifas internacionais em virtude do excepcional atrativo temático que apresentam na mostra de aves brasileiras, um elemento disputado por
colecionadores europeus e norteamericanos.

Brasil 83
P(S|6pWSMã«~?>í*«|<»W>:~-r.: ;

USINA HIDRELÉTRICA DE

00,00
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mado com o repçesamento das águas
do Rio Paraná.

CENTENÁRIO DA VISÃO DE D. BOSCO

00,00

O selo comemorativo
dos cem anos da vide S.João Bosco
são
V CENTENÁRIO DE
o aparecimensobre
NASCIMENTO DE
área geográfina
to,
MARTINHO LUTERO
ca hoje ocupada por
"eiquinhentos anos do nasciBrasília, de uma
OSmento do monge Martinho Luvilização do futuro",
tero, provocador do movimento da
criado por Darlan
e
figura
Católica
Igreja
na
Reforma
Rosa, deverá ser
no
surgimento
expressão
de maior
das diversas seitas de confissão prolançado pela ECT
testante, será comemorado pela
em Brasília (DF) e
ECT com a emissão de um selo criaNiterói (RJ) no dia
do por F. Tschersovsky, programado
30 de agosto deste
18
de
abril.
de
a
para circular partir
ano. A peça liga ciaem
Lutero
A peça mostra a figura de
ramente as imagens
concepção de notável vigor o que,
da Esplanada dos
seguramente, marcará de forma desMinistérios, o Lago
homenagem
a
pelos
prestada
tacada
V CENTENÁRIO DE MARTINHO LUTERO

Correios brasileiros a uma das figuras que maior número de homenagens internacionais receberá na programação filatélica mundial de 1983.

SIS : :

CENTENÁRIO DA VISÃO

DE D. BOS>CU

Paranoá e a tradicional representação do santo católico autor da profecia

que coloca o Brasil
em situação de destaque no futuro da
Humanidade.

- -CEP 20001 —
Esto coluno é publicado regularmente às terças-feiras. Cartas para a Coixo Postal 3908
Rio do Janeiro — RJ

em cores e padrões
a sua escolha.

ia0str0werc0m.
mVeiwd.ltda.
RUAMARQUES DE
ABRANTES.17B-IÍ.D.
Tels.: 551-6598 -551-8248

Turismo —Toda quarta é dia de
aproveitar as sugestões de
Turismo, o caderno mais viajado do Jornal do Brasil.

OUCACOM BCWBTA
OSÉU
REPÓRTER JB.
De 2/ a 6.J feira.

I

1,2/8, 9,10,11.13, 14, 15,
16,17, 21, 22 e 23 horas.

Sábado e Domingo.

1,2,7, 9, 10, 11, 15, 16, 17,
horas.
| VJ, 20. 21, 22 e,23

Patrocínio-

BancocRBoaVisia

Smith and Jones
(Record) — Uma série
criativa e diferente, de
muito bom gosto. Vale
destacar a excelente
atuação dos artistas.
Tereza Pinho G. da Silva, estudante.
Agente 86 (Bandeirantes) — Criação do
genial Mel Brooks, precisa dizer mais? Por
que não tem saído a cotaçào do leitor para o
referido programa? Anderson Lhamas, engenheiro.
N. da R.: A cotação
do programa é de 4 estrelas e se deixou de
sair foi por falha técnica.

ITAIPU

o corpo da Usina,
sua barragem, o vertedouro e o lago for-

Televisão
Noites Cariocas (Record) — Nelson Mota e
Scarlet Moon deveriam
voltar correndo para o
programa. Hilda de B.
Carvalho, datilografa.

RÁDIO JORNAI. DO BRASIL AM 1)10 KHz

Boa Noite Brasil
(Bandeirantes) — Fiavio, no início não gostava do seu programa.
Mas, agora, rendo as
minhas homenagens a
você. Seu programa está bem diversificado. É
isto que a TV precisa,
diversificar. B não apresentar sempre a mesma
coisa. Assim não cansa
o telespectador. Parabens. José Carlos de
Andrade, auditor.
¦
Maravilhosa Cozinha
da Ofélia (Bandeirantes) — Peço que publiquem os números de
votos apurados para este programa. Diva
Drummond, prendas
domésticas.
¦
Animais, Animais
(Educativa) — Ótimo
documentário sobre os
animais. Deveria ser
um pouco mais tarde.
Jorge S. Fonseca, funcionário público.
* * *
Documentário sobre
o mundo animal que
nos leva à reflexão sobre as nossas responsabilidctd.es em relação ao
meio-ambiente. Stelma
da Silva Lacerda, professora.
¦
Telerromance (Educativa) — A literatura
através da tela. Excelente. Vale a pena sintonizar a televisão no Canal 2 às 13h05min. Lidia Freire Fernandes,
estudante.
Encerramento (Educativa) —- Jonas Rezende eleva o espírito de
qualquer um. Seu programa e suas palavras
são rotina necessárias a
vida. Sônia Montenegro, arquiteta.

IMINI-COIFA

D

Todas as marcas
e modelos.
R Ministro Alfredo
Vfiadèo. 35-0
ic-ue biq Can po», 215 e
Fig Wagamáei. 726)
Copacaüana — RJ

235-6575
I 236-2610/256-8710

VIRGEM

CÂNCER

LEÃO

2V6 a 217

227 a 22 8

Suas atividades em relação ao
trabalho e àqueles com os quais
convive em sua rotina profissional deverão moldar o seu dia. Por
isso, evite a agressividade e não
se mostre facilmente influenciavel, procurando agir mais por
suas próprias convicções. Bons
acontecimentos devem marcar
sua vida em familia. Possibilidade de pequenas viagens com
resultados excelentes em termos materiais. Saúde boa.

Hoje o virginiano recebe boa influència astrológica para assuntos profissionais e para a condução de negócios do comercio.
Bons acontecimentos ligados a
suas finanças com noticia há
muito esperada. Disposição tranqúila quanto a sua vida pessoal
onde você deve apenas se resguardar em relação a confidências desnecessárias. A noite po.
dem ocorrer mudanças no trato
doméstico. Saúde equilibrada.

SAGITÁRIO

ESCORPIÃO

LIBRA

23'10 a 21111

23/9 a 22/10

Agindo com cautela e nâo se
expondo desnecessariamente
você poderá superar um condicionamento instável para a sua
terça-feira em relação a negocios. finanças e profissão. Com
essa única influência adversa o
seu dia lhe resultará bastante
favorável e pleno de instantes de
realização pessoal, especialmente quanto 8 sua vida afetiva,
objeto de atenção incomum. Alegria e ternura. Saúde muito bem
posicionada.

23 8 a 22 9

Em quadro astrologico ligeiramente desfavorável, com a presença de fatores contrários a
suas atividades rotineiras no trabalho e em suas finanças, o leonino deve buscar um posicionamento mais cauteloso ao assumir dívidas ou compromissos
longos. Para sua vivência íntima
e pessoal o momento é bastante
favorável. Procure aproximar-se
de parentes ora afastados e viva
os bons momentos do final deste dia. Saúde inalterada.

22 11 a 21 12
Dia que dará ao sagitariano notavel compensação em termos
profissionais, com possíveis palavras que lhe indicarão a eficiència e dedicação. Momento positivo também em relação a suas
finanças. Uma pessoa amiga lha
dará razões importantes para que
você reveja alguns conceitos.
Comportamento sentimental
com momentos de melancolia e
tristeza, injustificados. Saúda em
dia ainda neutro.

Motivado por pequenos problemas você terá hoje a tendência a
se mostrar inseguro e desanimado. No entanto, as perspectivas
próximas são excelentes e devem levá-lo a realizar alguns dos
seus planos pessoais de melhor
significação. Procure motivar-se
e dè a suas ações maior dinamismo. Em família evite seu envolvimento em pequenas querelas. O
quadro afetivo é muito bom. Instabilidade física. Risco de problemas.

vvii$r

PEIXES

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

22 12 a 20 1

21 1 a 19i2

Vivendo boa disposição astrológica. em aspecto que lhe ressalta o
bom senso critico em assunto de
importância, o capricorniano receberá influências positivas no
correr de toda esta terça-feira.
Ganhos novos. Motive-se positivãmente e transfira esse condicionamento para suas ações em
familia e em relação à pessoa
amada. Não leve a extremos os
pequenos e rotineiros atritos
Saúde boa.

Uma disposição mais franca e
aberta em relação a novidades
em seu trabalho e um propósito
firme de levar avante os seus
planos o fará hoje merecedor de
atenção especial em relação aos
negócios e no desempenho de
tarefas profissionais. Quadro financeiro estável. Procure evitar
viagens e se a elas estiver obngado, as faça com toda a cautela
possível. São boas as indicações
para sua vida intima. Saúde reguiar

20 2 a 20 3

Uma participação de pessoa ligada ao seu trabalho ou negócio lha
dará condições de ampliar seus
ganhos. Não se mostre muito
tímido ao expor um assunto ligado a sua rotina. Indicações positiva. Clima de harmonia e de participação de parentes em assuntos de caráter sentimental Realizaçâo afetiva. Encontros agradaveis. Saúde regular

CRUZADAS
HORIZONTAIS — 1 — sistema de pagamentos de impostos
que tem como centro o Imposto
único tributado sobre as orendas
agrícolas (pi.). 10 — cada uma
das divisões de uma poesia; eidade onde são encontradas e
exploradas águas minerais; 11 —
lapso de tempo de 30 dias, 12 —
resistência oferecida a uma corrente elétrica invariável por uma
coluna de mercúrio de massa
igual a 14.4521 gramas, cuja área
da seção transversal é constante
e cujo comprimento é de 106,3
centímetros a 0o centígrado, 13
— epiteto que os chineses
acrescentam ao nome dos deuses principais, 14 — indicio dos
sentimentos refletido na fislonomia, 15 — transformar em moedas, dar formas de moeda, 17 —
seixo pequeno para encher as
cavidades deixadas pelas grandes pedras nns paredes, palavra
inserida no verso a lim de que
fique a metrificaçâo completa;
19 — fala. atrapalhado como as
crianças; 20 — que nào tem
bainha (arma branca), 21 — denominaçâo que se atribui a uma
dança oriunda do México onde ó
chamada de dança dos jardineiros cujos pares dançam soltos.
23 — parte almofadada o paralela
do lombilho; 25 — pano de algodão da índia; 27 — dialeto do
grupo gaélico. falado pelos primitivos irlandeses e que passou
— unidade
para a Escócia, 29
das medidas agrárias, 30 — arvore da familia das Legummosas
Cesalpináceas da flora do Brasil,
de que se extrai madeira para
construção (pi.); 33 — vicio de
pronúncia ou forma errada de se
acentuar uma palavra
VERTICAIS — 1 — congelar,
tornar Irio, 2 — relativa a bebida
—
para despertar o apetite 3
denominação atribuida a uma pedra dos santuários dos candombles a qual é lava em solenidade

CARLOS DA SILVA

Í1 *l
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*l

*l

*l

1
2.
3.
4.
5.

8.
9
10.
11.

acalentar (5)
alcalóide do ópio (9)
bebida divina (6)
bolsa de relíquias (61
canto fúnebre (5)
cor-de-rosa (5)
da Niceia (6)
defeito de anão (7)
designar (6)
escuridão (5)
galanteio por distração
(8)
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especial, 4 — (mit. egípcia) rei do — mureta de pedra que circunda
— prato da culinária
pais dos bem-aventurados, re- o poço, 22
baiana, 23 — distorção da realipresenta o Sol, Senhor da Luz.
divindade suprema primigènia e dade; 24 — instrumento para
medir o diâmetro dos fios de
soberano do Céu, 5 — entes
tecelagem, 26 — o bolo nos
que. segundo a Cabala, existem
no centro da terra e que guardam jogos de vasa; 28 — debaixo dè"
—_
tesouros, 6 — alçapão usado 31 — a origem dos seres; 32
Léxicos
latina;
contra.
7
e
prep.
coelhos
caçar
perdizes;
para
MOR, Melhoramentos, Aurélio e
— aberração que se caracteriza
pelo ser que a apresenta e que Casanovas.
SOLUÇÕES DO NÚMERO
tem os membros inferiores conANTERIOR
genitamente ligados e termina— agama, teut,
dos por um pé duplo, 8 — arriei- HORIZONTAIS
tarantismo, redentes; bretanha,
ia, tumor, 9—-grupode pessoas
— rebo, taima, iri; aa, eon, terceique visam a mesma coisa, 13
ro
axe, burro, biliosa, rum,
ripa de madeira que se coloca na
mossas
espessura de uma porta para
— atabrina; ga; arreevitar que empene. nome das VERTICAIS
travessas que unem as falcas bite, maeto, anda, tinha, estaieitos; ume, toscano; tentáculo,
das carretas na antiga anilharia,
rer, morosa, arbim, eris, xeu.
15 — gemido triste e doloroso,
16 — cada uma das escolas as.
filosóficas da índia, que se classificam, em geral, em ortodoxas e Correspondência para: Rua
heterodoxas, conforme aceitem das Palmeiras, 57, ap. 4 —
ou não a autoridade do Veda, 18 Botafogo — CEP 22.270.

LOGOGRIFO
PROBLEMA N° 1247

1

JERÒNIMO FERRWRA

C

M

12.

governador de um nomo
(7)

13

T_

guia (5)
14. homem vaidoso (7)
15. nacarado (8)
16. origem (10)
17. picar com o bico (5)
18. regra (5)
19 salitrosa (7)
20. vir a luz (6)
Palavra-chave:

12 letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo, cujas consoantes já estão
inscritas no quadro acima. Ao lado, à direita, é dada uma relação de 20 conceitos, devendo
ser encontrado um sinônimo para cada um. com o numero de ietras 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° 1246 Palavra-chave. JABOTICABALENSE
Parciais, janela, jaci, jabá; jaca. janota; jabota, jabeca, jeitosa; jacobice, jacobéia, jacto,
jaleca; jaema jabotiense. |acmto, jacente, jatatense, joanete, jacobma, jacobmo
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FERNANDO GALLO
ESTRÉIA NA NOITE DO CASTEL
Carlos Hung na

por quase um
ano da noite carioca, o pianista Fernando Gallo, 58
AFASTADO
anos — completados no último dia Io de março — volta hoje para
inaugurar o piano-bar e um novo horario na boate Castel. O happy-hour,
muito freqüente nos bares de São PauIo, é um horário que vai das 17h às 20h.
Nele, dois fregueses pagam o preço de
um. E numa época de crise financeira,
quem não quer freqüentar um bom
lugar, pagar a metade do preço e ainda
desfrutar de boa música ao vivo?
Fernando Gallo, baiano de Salvador, maestro fornado pelo Instituto de
Música da Bahia, foi convidado por
Albino Avellar (atual promoter do
Castel) para inaugurar o horário, que
pretende atrair homens de negócios
saindo dos escritórios e senhoras que
estão fazendo compras no Shopping
Cassino Atlântico.
A idéia de Albino faz parte de um
projeto que começou quando ele assumiu a direçào do Castel em dezembro
de 82, convidado por José Carlos Ourivio (relações públicas do Hotel Rio
Palace) para dar novo impulso à discoteca. Segundo Albino, a casa estava
caindo muito, com pouca freqüência e
muita garotada, não dava lucro. Depois que assumiu, o Castel começou a
melhorar e foram feitas festas inesquecíveis como o Réveülon e o Baile do
Pierrô, no Carnaval.
As próximas etapas são o piano-bar
e, depois, música ao vivo com Orquestra para dançar.
Tocando no Castel desde a última
terça-feira (apenas como teste, a estréia será hoje mesmo), Fernando GalIo diz que a receptividade do público
foi muito grande. Como exemplo, conta que quinta-feira passada tocou nada menos do que das 21h às 4h da
manhã, acompanhado por uma piateia animada que cantava as músicas
que ele executava ao piano. Na sextafeira, exibia os dedos repletos de calos
de tanto tocar. Também recebeu uma
visita muito importante na quartafeira: o diretor de cinema Alan Parker
Fama e O Expresso da Meia-Noite
— que foi ao Castel jantar. Parker
interessou-se por uma música que Fernando Gallo estava'tocando, Prece, de
Vadico e Marilio Pinto. Impressionado
ele pediu a Fernando que lhe desse
algum disco de música brasileira. Imediatamente Gallo mandou buscar em
casa um de seus discos e entregou-lhe.
Fernando Gallo começou a tocar
\
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Fernando Gallo volta à noite carioca. Na verdade,
às chamadas happy hours, onde dois pagam o preço de um
na década de 50 no Rio, juntamente
com nomes famosos: Waldir Calmon,
Sacha e Djalma Corrêa. Em 58, foi
contratado pelo Cassino Estoril, em
Portugal, para uma temporada de 45
dias. Acabou ficando fora do Brasil
seis anos e meio, rodando o mundo
com a sua orquestra de 23 pessoas.
Nesses anos todos em que esteve
viajando, Fernando Gallo disse que já
teve muito sentimento de frustração e
humilhação pela falta de conhecimento das pessoas pela música brasileira.
Durante essas viagens sentiu a necessidade de que fosse feita alguma coisa
que divulgasse a música popular autêntica. Sem esperar por ninguém,
Fernando começou a preparar um
Projeto de Exportação da MPB, que

depende agora unicamente de entendimentos com a Cacex. O projeto
abrange três tipos de promoção: distribuição de brindes de exportação (discos e fitas); programas especiais de
rádio e caravanas de músicos para
shows ao vivo no exterior. Segundo
Fernando Gallo, o Brasil tem um potencial muito grande e que não é mais
difundido por causa da pressão que a
música americana exerce no mundo
todo.
Fernando Gallo já foi banqueiro,
participou da II Guerra Mundial como
oficial do Exército, na Itália, e atualmente dedica todo o seu tempo à música, que considera tudo em sua vida.
Mas quase desistiu do primeiro emprego que conseguiu no exterior (nos Estados Unidos, quando na primeira noi-

Folo da divulgação do show
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A Eletrobanda (E), o Vérmi (C) e Mama
Nanny prometem grandes revelações do Intraterreslre
do em ZQ°/c, fazer rock no Brasil é isso
aí, se precisar de um reco-reco, a Eletrobanda, que é muito magro, toca nas
próprias costelas.
O Vérmi, que ganhou esse nome da
irmã que só o chamava assim e ele
acabou se convencendo, e seus assecias passaram por várias bandas que
misturavam aprontação com musica e
também por projetos como o Teatro
Relâmpago, em que a música passava
para segundo plano, além de filmes
como Paulo Afonso Grande Rio, um
longa em 16 mm rodado em Jacarepagúa, com uma interpretação alternativa de Tarzan, exibido em alguns colegios e num hospital de Niterói.
O Vérmi se apresentou um tempo
com a Banda Coxa de Galinha que era
eles gravaram
apenas duas guitarras,
uma- fita que "felizmente se perdeu".
Na época em que o Instituto VillaLobos ficava num prédio da Praia do
Flamengo que um dia sumiu mistériosamente (onde era a antiga UNE), eles
montaram o Ciclo da Carne, com três
conjuntos: Açougue ao Vivo, File em
Concerto e Vaca Mostra, eles mesmos

te que tentou tocar piano, nem conseguia ouvir, por causa do barulho). No
dia seguinte pediu demissão, mas o
patrão lhe explicou que era assim mesmo e que, com o tempo, eles passariam
a notar. Foi o que aconteceu. Fernando Gallo tornando-se mais confiante.
Agora, depois de tantos anos de carreira, já se habituou a isso e sabe que
deve continuar fiel a um estilo.
A partir de hoje, Fernando Gallo
estará no Casnel, onde tocará todo tipo
de música: desde Manhattan, passando por Verào de 42, até sucessos nacionais, antigos e de músicos novos como
Chico Buarque. Segundo ele, não há
nenhum roteiro para a happy hour, e,
se o público pedir uma música, tocará
com o maior prazer. É claro, se souber.

com I.T.

Jamari França
começou em 1904 no
distante subúrbio londrino
de Brás de Pina, no Rio,
onde os indivíduos que ora
TUDO
se chamam o descongestionante Vérmi e a indomável The Eletrobanda
Pessoa Solitária começaram a tocar
rock no Country Club local. Muita
água passou por baixo das sandálias
até o dia de hoje quando atracam no
Western Club para apresentar, até
amanhã às 22h, seu novo show músico-teatral Uma Noite com I.T., um
emaranhado de rocks primitivofuturistas.
Seriedade à parte, o grupo nasceu
de uma mistura de grupo de rock com
grupo de teatro, gerando um daqueles
grupos de aprontação que nasceram
na década de 70, o Asdrúbal Trouxe o
Trombone é o exemplo mais conhecido. Eles tinham origem nas faculdades
por iniciativa de estudantes que queriam buscar linguagens alternativas
para a música e o teatro. Esses grupos
deram origem aos movimentos de renovação que começaram a estourar
após o surgimento do Circo Voador há
dois verões no Arpoador, por iniciativa
dos Asdrubals, de onde saíram Regina
Case, Evandro (Blitz) e Perfeito Fortuna, o prefeito do Circo que agita na
Lapa e apresentador alado do Rock
Voador.
\
A Vérmi Superbanda de Rock PriFuturista é um desses grupos;
¦ mitivo
eles transaram teatro infantil, montagem de trabalhos experimentais em
praça pública no Rio e São Paulo,
editaram a revista Energia, colaboraram em Careta. Abdicaram de seus
nomes por questão de princípios e se
definem numa linguagem de ficção
para contar a realidade da carreira
experimental deles. E ressaltam:
— Somos alternativos porque não
nos deram outra alternativa.
O show do Western será uma mistura de música com teatro, usando
violão, arranjo de vozes e uma série de
instrumentos inventados por eles mesmos que serão tocados pela Eletrobanda Pessoa Solitária e que incluem solos com bonecos de borracha, tubos
plásticos, liqüidificadores e um original violino formado por um galho de
árvore que é tocado com um serrote.
Vérmi justifica os instrumentos rüsmúsica do Made
ticos lembrando uma
"somos uma banda
In Brazi! que fala
feita no Brasil para tocar roquenrol":
— É isso ai que podemos fazer com
os recursos que temos, ficamos no primitivo porque o futurista custa dinheiro, uma invenção primitiva. E mesmo
esse nosso material ja foi desvaloriza-
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i ma noite
O"ROCK"
OUSADO NO
WESTERN
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com diversas caracterizações. Quando
tinham o Piquenique de Herácles
montavam no palco o que imaginavam ser o piquenique de um semideus
com um som muito pesado de guitarras distorcidas e alguns toques como
uma bateria de troncos, tocada com
porretes de pau.
Um dia desses, o Vérmi se apresentou na Cinelândia com Cipreste Monjardim, colega do antigo grupo Baga,
que depois formou a Bandalha; ele
tocava guitarra sozinho mas colocava
um baixo e uma bateria no palco. No
meio do show, ele soltava.
Agora vou apresentar os integrantes da Bandalha. No baixo, ninguém; na bateria, Coisa Alguma e na
guitarra. Eu.
A Eletrobanda Pessoa Solitária,
que ja se chamou Manuel Jujuba e
Animal, do nome de batismo ele nem
se lembra mais. conta do labirinto que
eles montaram em 1934 na estação do
metrô em baixo do Viaduto do Chá:
Um cara numa enorme perna de
pau ficava na porta chamando o publi-

co, solando o tempo todo numa guitarra distorcida. As pessoas entravam no
labirinto de jornais e em cada lugar
encontravam uma pessoa para transar
com elas. Tinha um pai-de-santo que
recebia santo de verdade e dava consultas, uma cartomante, um ator decorando um texto de Shakespeare, um
bar do português onde as pessoas sorteavam uma piada que o português
contava. Foi patrocinado pela Secretaria de Cultura, a única vez que a
gente saiu rico, depois nunca mais.
Nós sobrevivemos por milagre.
Para promover a nova fase deles, o
grupo montou a Arroto Direções Artísse propõe a armar desde
SA,
ticas
"mutretas,quemumunhas
e muganhas"
até "projeto e construção de usinas
nucleares".
os planos futuros está um plano passado que
não deu certo. Formar uma
banda com instrumentos de
ENTRE
brinquedo. Seriam músicos profissionais, tocando um repertório para
crianças com esses instrumentos. Do
passado, o Vérmi se lembra com horror de uma banda chamada Sguten K
que ele fez com um alemão francês que
tocava instrumentos bizarros como o
trompofone, um microfone ligado que
ele aproximava dos alto-falnntes para
dar microfonia e regulava as diversas
microfonias que conseguia pelas distàncias em que colocava o microfone
para conseguir sons diferentes, todoso
parecidos com sons de trompa, dai
nome. A grande sensação era uma
máquina de lavar que dava grandes
urros quando era ligada.
Tudo uma grande brincadeira, é
claro. Mas a proposta deles é essa
mesma. Divertir, lazer brincadeiras
mas sempre se preocupando em colocar coisas vivas no palco:
— É ai que entra o Intraterreste, a
energia que mora dentro de cada pessoa na Terra, cada coisa que fazemos é
isso, um lance que sai de dentro da
gente por isso não temos rótulos, a
pulsação de tudo é rock, mas não
estamos presos a nenhuma fórmula,
queremos falar e viver a vida, não tem
essa de parem a vida que eu vou subir
no palco para fazer um trabalho, é a
própria vida que sobe com a gente,
mas tudo com o objetivo de fazer rir,
mesmo falando de coisas tristes.
Eles explicam que várias pessoas
estão envolvidas na Arroto, todas eles
mesmos. Mas além dos dois interlocutantes, Vérmi e Eletrobanda, participam Mama Nanny (vocais), Soninha
dos Prazeres ivocais) e um baixista
que não quis trocar de nome e por isso
se chama Sidney Mesmo. Prometem
muitas surpresas e a participação especial de uma máquina de dar gargalhadas. Indagados se eram tão bons de
surpresas como o Delfim arremataram:
— Assim também nao, o Delfim é
melhor.
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Drummond

POESIA
DO TRIVIAL
LACÔNICO
poesia anda ausente. Os poetas discursistas,
ou discursivistas, meteram a viola no saco.
fim levaram os concretistas? A poesia
A Que confundiu verso com excremento. Etc.
pornô
Para curtir um bom poema, você tem de desencavar, no
mínimo, François Villon, que morreu antes do descobri'
mento do Brasil.
Então o jovem João Brandão Neto, desiludido de
escolas e formas, pegou do jornal e resolveu descobrir
que
poesia cotidiana, imediata e barata, em palavras
foi juntando e me pediu insistentemente que acolhesse
nesta coluna. Não posso recusar nada ao neto de um
amigo de infância.
¦

Branco
Bege
Branco
Cinza
Branco
Verde
Branco
Preto
Branco
Prata
O melhor estoque de usados
Todos revisados com garantia
Ofertão
Preço
Entrada
Prestações
Sinal
Escritura '.^
Contrato
Taxa de financiamento
Saldo financiado
Use seu FGTS e a cabeça
¦
Compro piano urgente
Vendo tapete Boukhara
Passo consórcio contemplado
Compro livro Vou Ser Mãe
Retiro corpos estranhos
Compro vendo troco
Qualquer coisa
Qualquer preço
¦
Só para executivos
Bonecas louras do Sul
Garotas A
Relax
Venha onde é bem tratado
Lazer total
Vibre com as gatinhas
¦
Moedas de ouro e prata
Cédulas e pérolas
Jóias em perfeito estado
Ou quebradas
Dentes
Preço para compradores de escritório
E garimpo
Somente pessoas idôneas
¦
Financiamos
Limpeza de nomes
No SPC e Poder Judiciário
Ligue hoje
¦
Línguas indígenas
Tupi
Guarani
Nheeengatu
Xavante
Tupinambá
Pratica intensiva
Caciques autênticos.
¦
Tão gostoso
Lembrar teu níver
Parabéns, tesourinho
¦
luxo
79
Belina
Revisada
Prata metal.
Linda
Única dona
Pouco rodada
Boa de tudo
¦
Jogo cartas com Tarot
Faço magia e reconciliação
Experiência em TV e revistas
Ministros e Governadores
Meus clientes
a

Infidelidade conjugai
Vigilância nos cabeleireiros
Clubes motéis
Sigilo 100%
Provas com fotos
Não vacile
Cai a noite
Sobre desanimados
O dia não nasce
Quando não há esperança
Junte-se a nós
Taba da alegria
Os mais lindos casais
Paraíso
a

Acompanhamento para ambos os sexos
Manequins masculinos femininos
Falando até japonês
Prática de viagem
Festas congressos reuniões oficiais
a
Velhinhos
Aproveitem os últimos raios de sol
O crepúsculo da tarde
E também arrebol
A Ilha da Nova Fantasia
Espera vocês engalanada
Carlos Drummond cie Andrade

