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Arulreazza agora tenie retrocesso

Brasília — Luciano Andrade
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TEMPO
ENCOBERTO a nublado
com possíveis chuvas de
madrugada, passando a
bom, mas com tempera-
tura em declínio. Foto
do satélite e tempo no
mundo, página 16.

CIDADE
LEBLON tem calça-
das que constituem ver-
dadeiros desafios aos
que nelas transitam, so-
bretudo as mães que le-
vam bebês para passear
de carrinho. (Página 8)
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Num dia terno, Tancredo, Marchesan, Ulysses e Amaral trocaram sorrisos no Congresso

Brasília — Fotos A. r,~~i—

Andreazza agora teme retrocesso

Sem 
garantias 

Governo retira emenda

PMDB não recua e exige diretas 
já

Evandro Teixeira

Na Cinelândia 30 mil cariocas aplaudiram discursos de líderes da Oposição pelas diretas já

Mulheres de PMs Salário deverá

e de bombeiros

insultam Brizola
As mulheres de soldados da PM e do

Corpo de Bombeiros fizeram uma manifes-
tação que parou o trânsito em várias ruas e
culminou com um ataque ao carro do Go-
vernador Leonel Brizola, diante do Palácio
Guanabara. Elas subiram no teto do Lan-
dau, tentaram quebrar os vidros e proferi-
ram insultos, cobrando do Governador me-
lhores salários para os maridos. (Página 8)

Faculdade testa

o arquiteto

que a projetou
Um dos fundadores da Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo da USP em 1948,
cassado pelo AI-5 em 1969, anistiado
e readmitido em 1980 no posto mais bai-
xo da hierarquia acadêmica, com salário
atual de Cr$ 109 mil 545 mensais, o arqui-
teto e professor Vilanova Artigas faz hoje
prova didática para titular da faculdade que
ele mesmo projetou em 1962. (Página 12)

ter reajuste de

69% em agosto

O INPC de junho deve ficar
entre 7,5% e 8%, de acordo com o
presidente do IBGE, Jcssé Mon-
tello. Se a previsão se confirmar, o
índice semestral, que reajustará os
salários de agosto, será de 68,9% a
69,76%, maior que o de abril
(66,18%) e maio (68,39%), mas
abaixo dos três primeiros meses do
ano (70,87%, 69,93% e 70,12%).

Embora o INPC dos últimos 12
meses deva cair para 193,4% (se a
taxa for de 8%) ou para 192,12%
(se for de 7,5%) o reajuste dos
aluguéis em agosto será elevado:
ficará entre 153,69% e 154,72%.
Segundo Montello, há indícios de
que o país está saindo da crise.
Citou como exemplo o aumento de
3,87% da produção industrial nos
últimos quatro meses. Técnicos da
Fundação Getúlio Vargas pedem a
revisão da atual política salarial,
regida pelo Decreto-Lei 2 065.
Propõem a livre negociação e rea-
juste integral com base no INPC só
para o salário mínimo. (Página 19)

Yiacava 
prevê

saldo comercial

de US$ 1 bilhão

O diretor da Cacex, Carlos Viacava,
previu que o saldo comercial do Brasil
atingirá 1 bilhão de dólares este mês, um
pouco abaixo do de maio (1 bilhão 137
milhões de dólares). Com isso, o superávit
acumulado no Io semestre chegará a 5
bilhões 685 milhões de dólares. As exporta-
ções baterão novo recorde e superarão os
2,3 bilhões de dólares de maio. (Página 17)

Uruguai pára em

greve cívica

contra Governo

O Uruguai parou ontem numa "greve

cívica" convocada pelos partidos políti-
cos e por organizações sindicais, patronais
e estudantis, em protesto contra o regi-
me militar, que completou 11 anos. Ape-
sar do sucesso da "greve", os partidos, à
exceção do Nacional, decidiram voltar a
negociar com os militares a realização da
eleição presidencial de novembro. (Pág. 15)

É "fatal e inexorável" que a emenda
Figueiredo seja retirada do Congresso até as
lOh de hoje, caso o Governo não tenha
garantia de que a Oposição abandone o
propósito de usar de estratagemas regimen-
tais a fim de obter a aprovação das diretas já
na eleição do próximo Presidente. Foi o que
afirmou Carlos Átila, porta-voz do Planalto,
no início da noite de ontem, pouco depois de
Figueiredo ter determinado à sua liderança
parlamentar o adiamento da votação da
emenda para a sessão de hoje. Átila acres-
centou que o Presidente tinha ainda esperan-
ça em um acordo.

O Deputado Ulysses Guimarães, presi-
dente do PMDB, deixou claro, porém, que
ao invés de acordo o que está nas suas
intenções é valer-se de "todos os meios legais
e regimentais" para tentar a aprovação das
diretas já. Em suas declarações, após a
decisão do adiamento, Ulysses observou que
não cumpre ao PMDB "resolver os proble-
mas do PDS" e que não se pode atribuir às
Oposições a responsabilidade pelo possível
fracasso da emenda no Congresso.

À noite, o Deputado Nélson Marchezan
confirmou ao JORNAL DO BRASIL que
Figueiredo retirará a emenda hoje cedo.

O Ministro Mário Andreazza, depois de
várias tentativas de demover dissidentes do
PDS de votar a favor do destaque capaz
de levar à aprovação das diretas, advertiu
que a alteração da emenda Figueiredo pode
levar a um retrocesso. Essa hipótese não foi
descartada pelo Governador Tancredo Ne-
ves, embora ele ache que a retirada da
proposta governamental facilitará o lança-
mento de uma candidatura da Oposição, da
qual disse Paulo Maluf que não agiu com"lisura" no Congresso, pois ao pedir desta-
que para o artigo 183 rompeu um acordo.
(Páginas 4 a 7 e editorial Quanto Pior, Pior)

Carioca vai à rua

e pede para votar

Cerca de 30 mil pessoas voltaram on-
tem às ruas do centro da cidade e participa-
ram do comício e da passeata das Oposi-
ções pela aprovação das diretas já, que co-
meçou na Candelária e terminou na Cine-
lândia. À manifestação compareceram os
Governadores Franco Montoro, José Richa e
Leonel Brizola, que, em seus discursos, co-
mentaram os acontecimentos políticos do dia
e a possível retirada da emenda Figuei-
redo do Congresso. Um dos oradores mais
aplaudidos foi o advogado Sobral Pinto, que
voltou a insistir na necessidade de cum-
primento, pelo Governo, do artigo primei-
ro da Constituição, no qual está escrito
que 

"todo o poder emana do povo e em
seu nome deve ser exercido". (Página 2)

Detento pediu a D Eugênio
Sales para interceder

contra castigos no presídio de
Bangu. O Cardeal levou o

pedido à diretora, sem
resultado. (Página 9)

CULTURA brasileira
acompanha, menos que
antes de 64, mais que
na época da censu-
ra cerrada o momento
brasileiro, através do
cinema, teatro e livros.

CLASSE média brasilei-
ra já nào se envergo-
nha de racionalizar o
consumo e conferir con-
tas em restaurantes.

POLÍTICA
O MINISTRO do Inte-
rior e presidenciá-
vel Mário Andreazza
dá entrevista exclusi-
va direto de Brasília
à RÁDIO JORNAL DO
BRASIL hoje, às 13h.

SENDERO Luminoso
massacra no Peru: ma-
tou 27 pessoas em duas
aldeias no Estado de
Ayacucho. Após a matan-
ça, os maoístas arrasa-
ram as aldeias. (Pág. 15)

MÃES argentinas, em
carta ao Papa, apontam o
Cardeal-Primaz Juan
Carlos Aramburu e mais
dois sacerdotes como
cúmplices em desapa-
recimentos. (Página 15)

JUSTIÇA chilena in-
terroga o General Gus-
tavo Leigh, acusado de
desacatar o Presiden-
te Pinochet e incitar
as Forças Armadas à
rebelião. (Página 15)

MÍSSIL Exocet da avia-
çáo iraquiana atingiu
um petroleiro de ban-
deira liberiana que
acabara de se abaste-
cer na ilha de Kharg,
no Irá. (Página 14)

NEGÓCIOS

MUTUÁRIOS com mais
de três prestações atra-
sadas da casa pró-
pria já são 17,2% do to-
tal. Os que não estão
rigorosamente em dia
são 53,8%. (Página 19)

TRIGO terá aumento en-
tre 40% e 50% esta sema-
na, revelou um assessor
do Ministro Delfim Neto.
No mínimo, o preço da
tonelada ficará em Cr$
197 mil 505. (Página 21)

PETR0BRÁS achou gás
natural na costa do Cea-
rá, em local já expio-
rado por empresas de
contrato de risco e de-
volvido sem qualquer
descoberta. (Página 20)

ESPORTES

FRANÇA é a campeã
da Copa Européia.
Derrotou a Espanha
por 2 a 0, no Pare des
Princes. Platini, arti-
lheiro da competição,
fez um gol. (Página 26)

CADERNO B

CLASSIFICADOS
COZINHEIRA — Trivial fino. re-ferôncias mínimo 2 anos paracasa de família Sal. a combinar Telf.: 322-2544 - SâoConrncJo
CASEIRO solteiro" Oforoço 2 vagas refs. does. Pago100 mil. R. Miranda Rosa 14Barra — Itanhangá (Bus 555)399-5049.
£

COPEIRO ARRUMADOR —Precisa-se p/ casa de trata-mento. qto próprio. Tel 295-6923/ 295-8128
DOMÉSTICA — Precisa-se p/todo serviço e que cozinheforno-fogáo para trabalhar so-momo às 6as feiras, sábado edomingo, durma no emprego
pf Recreio Bandeirantes cJ ref.F. 274 6078 (parte manhá) ou327-8327 (6a leira) salário120,000.00.

DOMÉSTICA — Preciso c/refs.p/cozinhar e arrumar, que dur-ma. sal. 100 mil. Tel.' 285-0479/237 6476. Cosme Velho
DOMÉSTICO — precisa se c/refs. does. pago 100 mil R.Miranda Rosa. 14 BarraItanhangá (Bus 5551 ('(9 5049
EMPREGADA — P/todo
serv. c/ótima aparência
a muito boas refer. tel
após 10 hs. 247-3781.

EMPREGADA — Preciso
meia idade, boa apar.,
todo serv., ap. senhora
só, folga 15/15, ref. min.
2 anos 287-2379 de
10/16hs.

EMPREGADA Excel cozi-nheira. precisa se todo serviçocasal s/ filhos. Folga domin-
gos Necessário refs. min. 1ano Dorme emprego. Sal. Cr$120 mil R Gilberto Cardoso,280/ 1401 Selva de Pedra.

Frio recorde em
Santa Catarina,
com 4.9 graus
abaixo cie zero,
chuva,geada e até
neve. (Página 12)
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COLUNA DO CASTELLO

O que pesou para

a decisão final

A 
difícil decisão de manter ou de retirar a
emenda Figueiredo ocupou toda Brasí-

lia na terça-feira e na quarta-feira, desde o
momento em que as lideranças oficiais de-
tectaram a profundidade da cisão aberta no
PDS, mesmo na sua "barreira intransponí-
vel", tida como tal o Senado Federal. O
primeiro momento foi de pânico, com listas
que oscilavam entre 10 e 12 defecções no
Senado, somando vocações antigas e atuais
desencadeadas pela batalha contra as prévias
dada pelos malufistas na cúpula do Partido.
A rebelião pedessista demonstrou o seu peso
e ela resultou em parte da ação da "tropa de
choque" analisada ontem neste jornal com
tanta propriedade pelo jornalista Marcos Sá
Corrêa.

Mas o pânico das lideranças foi sendo
contido por um lado e estimulado por outro.
O Ministro da Justiça aconselhou o Presi-
dente a retirar a emenda, mas o Ministro
Chefe do Gabinete Civil contra-
argumentou. De anteontem para ontem o
Presidente deixou o Palácio aparentemente
decidido a manter sua proposta ao Congres-
so, mas ao longo do dia de ontem prossegui-
ram as avaliações e a guerra de argumentos
no interior do sistema.

O Deputado Nélson Marchezan, até o
meio-dia, aguardado no seu gabinete pelas
lideranças da Oposição deliberadas a não
transigir com relação à votação do destaque
do artigo 183, ajudava o líder Aloysio Cha-
ves a fazer uma reavaliação de posições no
Senado. Aquela altura ele estava inclinado a
crer que os dissidentes não seriam 12 nem
10, mas apenas sete, embora agravado o fato
pela circunstância de duas baixas por doença
na bancada de senadores governistas. O
balanço era de 35 a 31, margem ainda
insuficiente para assegurar a derrota do
destaque que as oposições pediriam.

Mas não só havia catequese para definir
melhor certas posições como também se
procurava convencer o Senador Dinarte Ma-
riz, recolhido ao Hospital Sara, das Pionei-
ras Sociais, a assinar um pedido de licença a
fim de melhorar a posição da bancada do
Governo. Essa tentativa de reforçar a base
de sustentação governamental prosseguiu
por todo o dia.

Mas a definição não dependia somente
do trabalho das lideranças. No Palácio do
Planalto, o Ministro Leitão de Abreu defen-
dia a manutenção da emenda, não só na
expectativa de que o Senado derrotaria o
destaque como por entender que,, a hipótese
contrária, o PDS dispunha, no regimento, de
meios de adiar indefinidamente a votação do
conjunto da emenda. E enquanto não for
votado o principal, o acidental não prevale-
ce. Havia também preocupação com possí-
veis tentativas de, retirada a emenda do
Governo, prosseguir em debate para vota-
ção outras emendas a ela acopladas e já
então num clima emocionalmente negativo
do ponto-de-vista oficial.

Pesavam-se enfim prós e contras, embo-
ra o Ministro Ibrahim Abi-Ackel não cessas-
se suas advertências — que traduzem o
conflito permanente em que vive com o
Gabinete Civil — de que o risco menor seria
a retirada da emenda. O Presidente, ouvin-
do as duas partes, aguardava contudo o
balanço conclusivo dos seus líderes parla-
mentares para tomar sua decisão.

Já na Oposição havia um clima de
tensão e resistência. Não se admitia a hipóte-
se de não ser proposta a votação do desta-
que, mas alguns políticos de cabeça fria
analisavam sob outro ângulo a questão.
Segundo esses parlamentares, estávamos
diante de três alternativas: votação da emen-
da, retirada da emenda ou adiamento da
votação. Das três, eles consideraram o adia-
mento como a pior, pois manteria indefini-
damente em suspenso a evolução do quadro
político e tornaria o Colégio Eleitoral com
mandato de seis anos como fato consumado.
A tarde, constatou-se um perigoso empate
para o Governo: havia não mais do que 33
senadores do PDS contrários à votação do
destaque do artigo 183, e outros 33 (25 da
Oposição e oito do PDS) favoráveis à mano-
bra que resultaria na aprovação da eleição
direta já. O voto de Minerva do Senador
Moacyr Dalla seria desgastante para o presi-
dente do Senado, e daria ao Governo uma
margem de segurança mínima.

Não se tem previsão do que poderá
ocorrer hoje, mas, dos candidatos, o presu-
midamente mais favorável à retirada da
emenda seria o Sr Paulo Maluf.

Tancredo sigiloso

Em Brasília desde a noite de anteontem,
o Governador Tancredo Neves manteve nu-
merosos contatos, uns ostensivos, sigilosos
outros. Não se sabe qual sua agenda no
encontro com o Deputado Fernando Santa-
na. Com o Deputado Magalhães Pinto a
agenda é óbvia, pois o ex-Governador dis-
põe de delegação para negociar.

Veloso sofre cirurgia

O ex-Ministro João Paulo dos Reis Ve-
loso submeteu-se, em São Paulo, a uma
cirurgia da válvula nutral (problema congê-
nito) A cirurgia realizou-se com êxito e
Veloso está em convalescença no hospital.

CARLOS CASTELLO BRANCO

Riclia, Brizola e Montoro exigent diretas
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Magalhães une Tancredo ao Vice-Presidente
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Tancredo e Aureliano aceleram acordo

Brasília — O Governador Tancredo Neves receberá na
próxima quinta-feira, em Beio Horizonte, para uma conversa a
dois, o Vice-Presidente Aureliano Chaves. Esta foi a principaldecisão do almoço que Tancredo teve ontem com o Deputado
Magalhães Pinto (PDS-MG), credenciado por Aureliano como
seu representante. Ontem, em entrevista à RÁDIO JORNAL
DO BRASIL, Aureliano afirmou que não tem "qualquer
problema" para fazer um acordo com Tancredo para a sucessão,
mas espera que as bases do PDS em Minas o aprovem.

A Convenção do PMDB para lançar oficialmente o
Governador Tancredo Neves como candidato único das oposi-
ções à Presidência da República será no dia 5 de agosto. A
convocação da Convenção será aprovada numa reunião do
Diretório Nacional do partido, entre os dias 8 e 10 de julho, e
sua pauta — ida do partido ao Colégio Eleitoral, ante a
impossibilidade de se conseguir as eleições diretas — aprovada
pela Executiva Nacional na reunião de 5 de julho.

Estratégia
A estratégia do lançamento de Tancredo — toda ela

condicionada à derrota da tese das eleições diretas — foi traçada
em uma longa reunião, que começou na noite de anteontem, às
23h e terminou na madrugada de ontem, na residência do
Deputado Carlos Sant'Anna (PMDB-BA), Participaram da
reunião os moderados que têm assento na Executiva do PMDB
(Senador Affonso Camargo e Deputados Milton Reis, Cardoso
Alves e Heráclito Fontes) e os que integram a Mesa da Câmara
(Deputados Walber Guimarães e Fernando Lyra). Faltou o
Deputado Paulo Mincarone (RS), da Executiva. Além deles,
esteve presente, naturalmente, o anfitrião, Sant'Anna.

O principal ponto da reunião, além do calendário interno
do partido para consolidar e lançar a candidatura Tancredo, foi
a decisão de não mais submeter o PMDB — e sua candidatura
alternativa — a artifícios que obstruam ou atrapalhem o
caminho do candidato.

O próprio Tancredo, em conversa com um grupo de 20
deputados, no gabinete de Wálber Guimarães (2°-vice-
presidente da Câmara), ontem à tarde, deixou escapar: "Retirar
essa emenda e mandar outra não melhora em nada a posição do
Governo". Sua principal preocupação, segundo os correligioná-
rios, é, agora, trabalhar sua absorção pelo regime, notadamente
entre os militares.

Jantar reúne grupo
de Montes Claros

Belo Horizonte — Sete governadores dos Estados do
Nordeste, o Ministro Mário Andreazza e o presidente do BNH,
Nélson da Mata, serão homenageados pelo governadorTancre-
do Neves com um jantar hoje à noite no Automóvel Clube desta
capital.

Participarão do jantar os governadores Luiz de Gonzaga
Motta (CE), Hugo Napoleão (PI), Agripino Maia (RN), Wilson
Braga (PB), Divaldo Suruagy (AL), João Alves (SE) e Roberto
Magalhães (PE).

Os governadores, integrantes do Conselho Deliberativo da
Sudene, seguirão amanhã para Montes Claros, onde participa-rão da reunião do conselho, quando será apresentado um
documento pelo Governador Tancredo Neves, propondo medi-
das de ordem política, econômica e social para a recuperação do
Nordeste. O Governador do Maranhão, Luís Rocha, cancelou
sua presença e enviará um representante.

Motta pedirá ajuda

mineira ao Ceará
Fortaleza — O Governador Luis de Gonzaga Motta

anunciou ontem que terá hoje, em Montes Claros (MG), um
encontro com o Governador Tancredo Neves, a quem pedirá"toda a ajuda possível" para que o Tesouro do Ceará possaenfrentar as despesas com o aumento de 140% a 170% que dará
ao funcionalismo de seu Estado, a partir de Io de agosto.

Os servidores públicos cearenses estão em greve há nove
dias, exigindo que o aumento dos vencimentos seja de 141%, a
partir de maio passado. Eles admitem apenas uma concessão: o
pagamento dos percentuais propostos pelo Governador em duas
parcelas: a primeira em agosto e a segunda em novembro.

Gonzaga Motta disse que vai pedir também "ajuda de
outros Estados", mas revelou que o Governo federal poderáliberar, nos próximos dias, uma verba a fundo perdido de Cr$ 10
bilhões. O Estado deve Cr$ ! trilhão e não tem como pagar esse
débito. A arrecadação estadual hoje da ordem de 17 bilhões,
está empenhada no pagamento ao funcionalismo.

Comício na Cinelândia reúne 'y

30 mil em defesa das diretasBrasília — A. Dorgivan
Cerca de 30 mil pessoas par-ticiparam ontem, no Rio, da

passeata-comício pelas eleições
diretass-já, que começou na
Candelária e terminou na Cine-
lândia. O ato foi apresentado
pelo jornalista Osmar Santos e
contou com a participação dos
Governadores Franco Monto-
ro, José Richa e Leonel Brizo-
la, e dos presidentes nacionais
do PDT, Doutel de Andrade, e
do PT, Luís Ignácio da Silva, o
Lula.

Em seu discurso na Cinelân-
dia, o Governador Leonel Bri-
zola considerou que seria um"acinte" se, porventura, o Pre-
sidente João Figueiredo vier a
retirar a sua emenda do Con-
gresso, mas disse que não acre-
dita nesta hipótese.
FUTEBOL

O Governador comparou a
retirada da emenda a um "time
de futebol que se propusesse a
jogar uma partida, aceitasse as
regras do jogo, mas que, a
partir do momento em que ve-
rificou que poderia perder o
jogo, decidiu sair de campo e
levar a própria bola".

— Vamos admitir que o Go-
verno a retirará; perde o seu
tempo, pois o povo brasileiro
só vai parar quando puder ins-
tituir um governo de sua con-
fiança — salientou ele.

Sobre a possibilidade das
oposições irem ao Colégio
Eleitoral com um candidato
único, Brizola disse que admite
a hipótese, desde que, se vito-
rioso, ele convoque eleições di-
retas imediatamente."Será
inadmissível para um oposicio-
nista que ele permaneça lá, se
eleito no Colégio Eleitoral, por
quatro anos".

O presidente nacional do
PT, Luís Ignácio da Silva, o
Lula, afirmou, durante o comi-
cio, que o Presidente Figueire-
do "pode retirar a sua emenda,
mas não pode retirar a vontade
do povo brasileiro, que querdiretas já".
CRÍTICAS

O Governador dc São Pau-

lo. Franco Montoro, condenou
o acordo do Governo brasileiro
com o Fundo Monetário Inter-
nacional, e, assim como o pre-sidente nacional do PDT, Dou-
tel de Andrade, criticaram o
presidenciável Paulo Maluf,
que era vaiado toda vez que o
seu nome era citado.

Um dos oradores mais
aplaudidos, o advogado Sobral
Pinto — os outros foram Brizo-
la e Lula —, e o Governador
do Paraná, José Richa prega-ram a união das oposições. So-
bral, ainda, comentou que "é
incrível que este Governo não
cumpra o Artigo Io da Consti-
tuiçáo, segundo o qual todo
poder emana do povo e em seu
nome deve ser exercido".

Também discursaram os Se-
cretários do Trabalho de Mi-
nas, Ronam Tito, e de São
Paulo, Almino Afonso, repre-
sentando o Governador Tan-
credo Neves e o presidente na-
cional do PMDB, Ulysses Gui-
marães; o Secretário de Desbu-
rocratização do Espírito Santo,
Joaquim Leite de Almeida, em
nome do Governador Gérson
Camata; o Vice-Governador
de Mato Grosso do Sul, Ramez
Febet; e o ex-Senador Marcos
Freire. Apresentaram-se, ain-
da, a cantora Wanderléia, que,
com seu filho Alexandre, abriu
o comício cantando o Hino da
Independência, o cantor Peri
Ribeiro, dona Zica, mulher do
falecido Cartola, e Beth Car-
valho.

A PM avaliou em 60 mil o
número de participantes na
passeata-comício; os organiza-
dores da manifestação calcula-
ram 200 mil e o Governador
Leonel Brizola anunciou que
300 mil pessoas estiveram pre-
sentes ao ato.

O comício, que começou às
19h07min, acabou às 21h30min
ao som do Hino Nacional, com
a Cinelândia semi-vazia, pois a
maioria dos assistentes se reti-
rou após o discurso de Brizola.

A NCL continua promovendoo seu programa 7+7. Você com-
pra 2 passagens em qualquer um
dos Cruzeiros de 7 dias e recobe,
totalmente grátis, mais 7 noites
em hotel de 1? categoria em
Miami e/ou Orlando Se as pas-sagens forem inteiras (adultos)você ganha a 3? e 4? sem qual-
quer custo, desde que os passa-
geiros ocupem a mesma cabine.
Coniulte mu Agente de Viaqenj.

O mesmo critério vale para <acomodação em apartamento jjjdo hotel. E mais, para 2 adultos 5viajando juntos pela Aerolineas§
Argentinas a NCL paga uma pas-sagem Rlo/Miami/Rio para crian-
S menor de 12 anos.s portos visitados no Caribe se ?espalham de Cancun (México)Ilha Grand Cayman; de San Juansa St. Thomas e de Nassau à Ja- §maica. Saídas semanais.
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^ÊÊÍIkRicha, Brizola e Montoro exigem diretas

Passeata sai atrasada

e não atrai populares
Dispersa, lenta e tumultuada, a passeata pelas diretas-já

saiu às 16h30min da Candelária, e chegou às 19h na Cinelândia,
onde foi recebida pelo cantor Peri Ribeiro com a canção
Bandeira Branca. Os Governadores Leonel Brizola e José
Richa, o presidente nacional do PT, Luís Ignácio da Silva, o
Lula, e o do PDT, Doutel de Andrade, pegaram a passeata pelo
meio e a abandonaram antes que chegasse ao fim.

Animada pelo Trio Elétrico Brilho, da Bahia, e pelos
discursos do ator Carlos Vereza, do diretor Antônio Pedro, e do
cantor Taiguara, a passeata foi marcada pela desorganização. •
Sem comando, saiu fora do horário previsto, não teve animação'
(grupos puxavam refrões diferentes) e não conseguiu atrair a
atenção dos que circulavam pelo Centro.

Desorganização
Enquanto na Candelária o carro de som nem estava ligado,1

às 15h, na Cinelândia, uma salva de fogos assustava os pombos,
que saíram em revoada de um lado para outro. Nos dois locais,
o comércio das diretas não encontrava muitos fregueses, apesar
do farto estoque de camisas, adesivos e broches. A Avenida Rio
Branco só foi inerditada pela PM às 16h30min, para que a'
passeata pudesse começar.

No início, o grupo de manifestantes não chegava a ocupar
o trecho compreendido entre Rua da Alfândega e Candelária.
Recebeu adesões no caminho, como a Comissão de Rodoviários
Desempregados — que preferiu criticar o Governador Leonel
Brizola a pedir diretas-já — e os alunos e servidores em greve da
Universidade Rural do Rio de Janeiro. Os convidados para o
comício, entre eles os Governadores de Estado, estavam
reunidos ali perto, na Secretaria de Fazenda, e os organizadores
garantiam que eles abririam a passeata.

Ao invés dos Governadores, à frente do cortejo iammilitantes dos partidos de oposição e partidos clandestinos, que-disputavam palmo a palmo lugar para suas bandeiras e faixas.
Até a torcida Young-Flu, do Fluminense, entrou na briga comduas enormes bandeiras tricolores. O comércio da Rio Branco
fechou suas portas, exceto as lojas que vendiam bebidas ecomida, como a MacDonald's e a Casa Simpatia. Os manifes-tantes vaiaram quando o cortejo passou em frente à agência declassificados do JORNAL DO BRASIL, na esquina da RioBranco com Rua Sete de Setembro.

O Governador Leonel Brizola e seus convidados só se -
incorporaram à passeata às 18h. Isolados por um cordão,
chegaram pela Rua da Alfândega. Os convidados seguravam
uma faixa que pedia "Diretas já, para Mudar".

Quarenta e dois minutos depois de entrarem, Brizola e seu
grupo saíram de forma tumultuada, pela Rua Sete de Setembro,
sob os protestos dos militantes do FT. Protegidos por soldados
da PM e até por pessoas que passavam na hora pelo local,
seguiram pela Rua Uruguaiana e Avenida Treze de Maio. até a
Cinelândia, onde o comício já começara, animado pelo locutor
Osmar Santos.

O Governador de São Paulo, Franco Montoro, chegou
logo depois, acompanhado pelo ex-Senador Marcos Freire,,
quando muitos oradores já haviam falado no comício. Após a
chegada da passeata, às 19h. muitos dos manifestantes se
retiraram sem ouvir os discursos.

—-f-Setc/
SÃO PAULO - SP

Tipo H Cat. 2 estrelas
Próximo à Estação República do Metrô, 100 aptos.

e 3 suites, ar condlc., TV à cores, geladeira e
garagem. Café da manhã com mais de 30 itens.
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JORNAL DO BRASIL
POLÍTICA quinta-feira, 28/6/84 ? Io caderno ?

Resposta a

um Fariseu
Rio de Janeiro, 25 dc junho de 1984Dr. Júlio Mesquita Neto
Diretor de "O listado de Sâo Paulo"Apresento a V.S.4, desde logo, estes dados estatísticos

que me torani transmitidos, por escrito, pelo Sindicato dosBancos deste Estado:
Assaltos a bancos nos primeiros 4 meses deste ano de1984: em São Paulo 232, e no Rio de Janeiro apenas 6Repito: 6 assaltos a bancos no Rio e 232 assaltos a bancosai nas barbas do "Estadão", no primeiro quadrimeslredesde ano.
Isto não é caudilhismo nem qualquer irritação de mi-nha parte, tampouco tem a ver com o dinheiro de FidelCastro ou do Ibad e da CIA, nem mesmo com o dinheirodo trigo da Embaixada americana ou de empréstimos vá-rios do seu direto conhecimento. De nenhuma forma estouinculpando o Governo Montoro por essas ocorrências. Ésimplesmente um aspecto da trágica herança que recebe-mos deste regime, que o clã Mesquita tanto ajudou a im-

plantar, considerando que até 64 praticamente não havianeste pais assalto a banco.
Embora persuadido de que estas realidades concretasnão interessam e nem sensibilizam a V.S.a e a essa ínclita di-reção, julguei por bem oferecer esta contribuição modestaa sua reconhecida auto-suficiência. Quando se tem umtelhado de vidro tão grande, nunca é de bom aviso atirar

pedras no do vizinho. Nào acha V.S.a, tendo em conta osdados que lhe remeti há poucos dias, comprovando quehá mais violência e criminalidade em São Paulo, que ai aseu lado deveria ser o lugar certo para este seu redator pre-lendo "NM"? Não considera V.S? que o "Estadão" de-veria encarar essa insegurança dos Bancos em São Paulo,também em tom de campanha, com o "NM" comoredator-chefe elaborando matérias, sistematicamente,como vem fazendo com o Rio de Janeiro?
Em verdade, estas perguntas se fundamentam na lógi-ca e na razão, e por isso mesmo sei que estou falando paraquem não quer ouvir. A esta altura, a opinião pública de to-do o pais está mais que esclarecida de que V.S.3, através do'O Estado de São Paulo", vem movendo, por motivos in-confessáveis, uma sistemática e insidiosa campanha contrao Governo do Rio de Janeiro, em particular contra mim,Leonel Brizola. A população, que é sempre honrada e ho-nesta nos seus julgamentos, já se deu conta de que algo háatrás de tudo isso. Como ocorre sempre neste Pais, tantastoneladas de papel e tinta não são gastos por simples idea-lismo. Como 2 e 2 são 4, não há dúvidas para a opinião' 'pública de que a origem e o que alimenta essa campanhaé simplesmente uma cumplicidade, sob o estímulo de pre-conceitos e velhos rancores.

Creia, senhor Mesquita, que a ponta da lança com queV.S? e seu jornal pretendem ferir-me já está rombuda. Arigor, essa sua campanha dc desmerecimento nunca chegoua me atingir, por uma questão de credibilidade. O povobrasileiro já não se deixa ludibriar tão facilmente. As durasexperiências vividas ensinaram-lhe a identificar os fariseus,
por mais importantes que sejam. Já nos primeiros dias desua campanha, a opinião pública estranhou que o "Esta-
dão", que nunca se interessou pelos problemas do Rio deJaneiro, que permaneceu omisso em relação ao Sr. ChagasFreitas, de repente venha dedicar-se a questionar tão dura-mente o Governo Leonel Brizola. Tornou-se evidente queera algo mal intencionado ou de encomenda. Todas essasmatérias com relação a mim e ao meu Governo passaram aser, desde logo, consideradas parciais, facciosas, dirigidase, por conseguinte, destituídas daquela autoridade inerenteà crítica honesta e fundamentada, que se inspira no interes-se publico. E mais ainda, a circunstância de que ser ataca-do permanentemente pelo "O Estado de São Paulo", commatérias agressivas e de evidente parcialidade, em lugar deatingir-me negativamente, ao contrário, só pode elevar-meno julgamento do povo brasileiro, tais são as nossas respec-tivas trajetórias e posições.

Basta, apenas como ilustração, citar uma de nossas in-conciliáveis diferenças: V.S." e seu grande jornal são os inti-moratos defensores das multinacionais e da presença aquido capital estrangeiro, e nós do PDT e eu próprio assumi-mos o compromisso de um dia resgatar para o nosso povotodas essas concessões feitas aos interesses internacionais,lesivas aos frutos do trabalho de nossa gente e ao patrimô-nio da Nação. Outra diferença, de ordem moral: é possívelque tenhamos cometido erros antes de 64. Só os que nãoatuam e lutam neste Pais é que não erram. Os nossos erros,
porém, não significam nada comparados com o monstruo-so erro de todos aqueles que, por ambição, derrocaram asinstituições democráticas em 64. Incluo entre estes os quequeriam apenas alguns meses de ditadura, quais vivan-
deiras que incitaram os militares a violar as instituições
apenas para que tirassem as castanhas do fogo para eles.Exatamente é o caso da oligarquia Mesquita.

Os excluídos da vida pública brasileira voltam cheiosde razão, sem ódios, sem rancores ou quaisquer sentimen-tos revanchistas. Quanto aos responsáveis pela implantação
da ditadura, a Nação espera que, no mínimo, façam omea culpa , para readquirir um pouco de autoridade
moral e discutir os problemas e rumos de nosso País ouditar regras para conduta dos outros.

Verifico que V.S? sentiu os efeitos de algumas verda-des que lhe transmiti, a ponto de reconhecer a insuficiên-cia do "hstadão" para justificar-se publicamente e ter demandar transcrever nos grandes jornais do País suasexplicações. Por uma questão de falta de credibilidade,V .S." teve que socorrer-se ainda de publicações anônimas,matéria paga ou de reciprocidade, noutros órgãos impor-(antes da imprensa. Suasi respostas nào convenceram,foram inconseqüentes e até ridículas, destituídas de serieda-de e bons argumentos, apenas repetindo xingações a minha
pessoa, como certamente se aperceberam todas as pessoasjustas e honradas. Foram textos com aquela marca regis-trada do clã Mesquita e seus áulicos, que julgam a tudoe a todos,' com aquela pretensiosa arrogância, métodoconhecido pelo povo brasileiro, porque sempre serviu paraesconder, isto sim, as mazelas dos que o utilizam. Nãome surpreende essa indisfarçável demonstração de fraqueza.

Veja, Sr. Mesquita, com relação ao Rio de Janeiro, aomeu Governo, ao PDT e a mim, particularmente, V.S.a,com esse seu parceiro "NM", vem fazendo jornalismo domais baixo nível, agressivo e desrespeitoso, deletério eachincalhante para o Rio dc Janeiro. Este é o comentário
geral entre os profissionais de imprensa. Nào há como essadireção fugir a essa responsabilidade. Ninguém como V.S?sabe que o papel aceita tudo. No caso de seu grande jornal,basta V.S.a mandar, encomendar ou autorizar e pronto. Nooutro dia, o "Estadão" estampa em letras de forma, commanchete e tudo. Um Mesquita, todo-poderoso, dono e di-retor do 'Estado de Sào Paulo", pode dizer e sentenciaro que quiser, sobretudo o que lhe convém. Quem podequestioná-lo?

É bem provável que a oligarquia Mesquita nem mais
possa se advertir de que mesmo um grande jornal como"O Estado de São Paulo" paga irremissivelmente, como
qualquer órgão de imprensa, um tributo às vezes drástico
pelas incongruências, torpezas ou irresponsabilidades quecomete, em que a população, no seu dia-a-dia, vai cons-truindo o seu julgamento. Considere mais uma vez V.S?
estes aspectos de seu deplorável procedimento os quais es-tão ao alcance e apreciação de qualquer pessoa dc bomsenso. "O Estado de Sào Paulo" deixa de lado a candenterealidade local para dedicar seus melhores espaços às ques-tões do Rio de Janeiro, através de um redator inescrupulo-so. Chega ao ponto, como simples degrau de uma campa-nha em escalada, de afirmar para o Brasil inteiro e para o

mundo que o Rio de Janeiro é "uma cidade fedorenta, ei-gantesco antro de mendigos, assaltantes, bandidos e bichei-ros etc. etc.". É muito difícil a V.S? poder justificar-seI rata-se dc uma detestável irresponsabilidade que um jor-nal como "O Estado de São Paulo" jamais poderia come-ter, não só contra o Rio mas em relação a qualquer cidadebrasileira. Esse "NM" representa muito pouco em tudo is-to. Mas o que dizer de V.S? e da família Mesquita'' Ouquem sabe pensam mesmo que não fizeram mal algum aoRio de Janeiro, como consta de suas explicações9 E possi-vel que o uso tão prolongado do cachimbo lhes tenha en-tortado a boca definitivamente. A mim nunca me atingi-ram, mas ao Rio de Janeiro c a seu povo, sim. Trata-se deum grande jornal, que se distribui pelo Brasil inteiro e porincontáveis locais da maioria dos paises do mundo. Quepensarão os leitores estrangeiros, as agências de turismo, osque pretendem visitar e conhecer o Rio de Janeiro?Só o rancor cego, regado por cumplicidades e interes-ses mesquinhos, poderiam levar um grande jornal a co-meter esse tipo de torpeza. Não será com matérias pagasanônimas nem com xingações ou referências ao Sr. CarlosLacerda e ao Hino da Cidade que V.S? conseguirá resga-lar o ma! que lez e continua fazendo ao Rio de Janeiro.Todo mundo sabe e principalmente V.S? que não somosnós, o Governador Franco Montoro c eu, os responsáveis
por esta ordem de problemas e carências que assola SãoPaulo c o Rio de Janeiro. Portanto, não lhe assiste nenhu-ma razão em expor a cidade do Rio de Janeiro à execração
pública. Insisto em dizer-lhe que em relação a São Paulo,cujas realidades sào muito mais graves que aqui, V.S? nãotem a necessária coragem de usar os mesmos qualificativosdeprimentes, porque, em primeiro lugar, atingem aos seuspróprios interesses e, em segundo, por temor ao tributoimediato que inapelavelmente teria de pagar perante ahonrada população paulista.Há certo tempo, ouvi de uma pessoa altamente versa-«Ia no assunto que um grande jornal leva cerca de 10 anospara morrer. É uma longa agonia que começa até mesmonos seus mais áureos tempos, exatamente quando um jor-nal se entrega ao farisaismo, adotando quase sempre umalinguagem moralista, arrogante e radical, indiferente às in-

justiças que possa cometer, para encobrir suas própriascumplicidades. Porque, então, no fundo já deixou de serum órgão de imprensa para transformar-se em simples ga-zua para os bons negócios de seus proprietários e dirigen-tes. E cio conhecimento de V.S? o que ocorreu com "La
Prensa ', de Buenos Aires. Foi o maior jornal da AméricaLatina, prestigioso e acatado quando perseguido. Depois,
pretendeu encobrir farisaicamente suas cumplicidades coma ditadura e as multinacionais e, hoje, está reduzido a 4 pá-ginas, contando apenas com a indiferença e o desprezodo povo argentino, quando nestes tempos de liberdade,não fora seus comprometimentos, estaria iluminando oscaminhos para aquela grande Nação.

As últimas edições de "O. Estado dc Sào Paulo" es-tampam matérias de seu correspondente preferido, "NM",
focalizando perfidamente alguns assuntos em torno dos
quais preciso restabelecer a verdade. As.contas do primeiroano do meu Governo foram aprovadas, por unanimidade,no Tribunal. O voto em separado de um dos seus ilustresconselheiros, sem prejuízo de sua aprovação, contém ape-nas comentários construtivos e respeitáveis, muitos dos
quais referentes aos métodos e práticas da administraçãoanterior. Dedica-se, noutro dia, o mesmo "NM", a fazercomentários inéptos e destrutivos sobre a situação dos hos-
pitais públicos do Rio de Janeiro, como se em Sào Pauloou em qualquer outra grande cidade não existissem iguaisrealidades. E, o que e pior, exatamente como no caso daPolicia Militar, fazendo intrigas e espalhando maledicién-cias com base em simples opiniões de grupos e pessoas ir-responsáveis, que foram afastadas, ou por se conservaremdas estruturas administrativas, sào os mesmosanônimos e futricadores que existem em todos os lugarese por toda parte.

Com relação a mim, Leonel Brizola, quero significar-lhe que não reconheço nenhuma autoridade em V.S? e em
quaisquer dirigentes desse jornal, para fa/er apreciações e
julgamentos desprimorosos contra a minha conduta públi-ca ou privada, nos termos do que vem sendo publicado pe-lo O Estado de Sâo Paulo". V.S? vem autorizando publi-cações e conceitos os mais deprimentes contra minha pes-soa. Eu sei que isto pouco ou nada lhe representa. Há mui-to que V.S? dispõe a seu bel-prazer da honra e dignidadealheias. Quero deixar bem claro que a iniciativa foi sua,
gratuita e deliberada. Pois seja o que Deus quiser. Vamosver quem tem mais verdades para dizer. Ao voltar do exí-lio, o que fiz, e não me arrependo, foi a cortesia de uma vi-sita ao seu jornal. Simples ingenuidade e boa fé, da minha
parte, admitir que a natureza nos ensejasse mutações comtanta facilidade. Não incorra no equívoco de que eu me en-contre irritado ou nervoso. Preparei-me para voltar, depoisde 15 anos de exílio, sabendo que menos dia ou mais diahaveria de me defrontar com muitos fariseus, que aqui vi-veram e engordaram. Ninguém voltou mais questionado,desde o dia em que cheguei a Sâo Borja. Inteiramente àvontade tenho convivido com a crítica. Quando injusta, seidefender-me. Para a prática da democracia, deve preparar-se, isto sim, é a oligarquia dos Mesquita. Publicar, sem ne-nhum escrúpulo, os mais insultuosos qualificativos contrauma autoridade legitima, eleita pela população, nào signifi-ca nenhuma prática democrática, e, sim, simplesmente li-cença, abuso de poder e irresponsabilidade. E o abuso de
poder de quem, tendo um grande jornal ao seu dispor,arroga-se o direito de julgar os outros, pretensiosamente,sem admitir nenhum julgamento de sua própria conduta.Não confundo o Estado nem os superiores interessesda população do Rio de Janeiro com a minha pessoa. Seo fizesse, estaria procedendo exatamente como V.S?, quese escuda nas franquias da imprensa para pôr em práticauma espécie de terrorismo para encobrir cumplicidades einteresses.

Honro-me de meu parentesco com o Presidente JoãoGoulart. Só um juízo caviloso como o dc V.S? e seus áuli-cos pode confundir minha presença na vida pública comose fora um previlégio desses laços de parenteco. Nada mais
que mesquinhas invocações de quem não tem nada paradizer.

Estou anotando, uma a uma, todas as provocações einsultos que V.S? vem publicando quase todos os dias. par-ticularmenic as que constam de suas notas recentes. Nàodeixarei de abordá-las, também, uma a uma. Afirmo-lhetambém que passarei a lhe exigir contas detalhadas à opi-nião pública sobre muitos assuntos que permanecem obs-curos. E que talvez venham a esclarecer seu inusitado inte-resse em nos desmerecer.
llm jornal que se apresenta como supremo juiz daconduta alheia, dono absoluto da razão e da verdade, tam-bém tem que comprovar a sua autoridade moral, isto é, alisura e a correção de seus procedimentos. Para começar,ajude-nos a esclarecer esta sofisticada história das debênlu-resv quem entrou com o dinheiro, se o povo ou os bancos,em que condições, quanto e quando foi o empréstimo e sea operação fez, realmente, o milagre de transformar a dívi-da em dólares de sua empresa em cruzeiros desvalorizados?
Espero que V.S? nào se escuse á boa prática democrá-lica e continue ensejando-ine o sagrado direito dc resposta

para estes esclarecimentos e outros que a causa pública meimpõe.

Saudações,
Eng" Leonel Brizola

Governador do Estado do Rio de Janeiro

Em defesa

do Rio
Se o papel aceita tudo. como quer o Sr. Brizola —esquecendo-se de dizer que nós pagamos os custos de impressãodeste jornal que ele reconhece ser grande —, imagine-se o quenao aceita o serviço de telex do Governo do Estado do Rio deJaneiro (telex 2131111 GERJ BR), quando o Governadormanda que se transmitam coisas para qualquer parte do mundo?A diferença entre um e outro caso, como já dito, é que nós

pagamos; no Rio de Janeiro, são os contribuintes que pagam.Diferenças de enfoque a respeito de como se deve usar a coisa
publica e a coisa privada.

0 Sr. Brizola aprimorou-se nesta sua última resposta.Agora já não é mais a vítima de um conluio; é isso e inaisalguma coisa: é o defensor dos interesses nacionais contra os
que desejam entregar o Brasil ao capital estrangeiro? 0 Sr.Brizola ilustra, assim, aquele tipo de político brasileiro que. nãotendo como responder a argumentos, apela para a arma donacionalismo barato. E eis-nos chegados de mau cheiro e dacriminalidade cariocas às multinacionais e ao Ibade. É umamaneira muito sua de agredir, instigando...

Apesar de haver mudado o sentido geral de defesa para verse consegue mascarar seu malogro administrativo, o Sr. Brizolademonstra que continua obcecado com a idéia de que estamosagredindo. Sua pessoa, fique bem claro desde agora se ele aindanao pode perceber, só nos interessa na medida em que o eng.Leonel Brizola ocupa a função de Governador do Estado doRio de Janeiro e é postulante à Presidência da República,hstancieiro continuasse sendo, não o distinguiríamos dos mi-lhoes de brasileiros que trabalham.
Preocupa-nos o sr. Brizola também porque ele está des-preocupado da Guanabara — tanto assim que a unira defesa

que sabe apresentar aos números é dizer que em Sâo Paulo ascoisas sao piores. 0 sr. Franco Montoro, seguramente não
poderia dizer com a desfaçatez do sr. Brizola que o poupamos,b nem por isso se desmancha em lágrimas como ofendido, ouMadalena (terrorista) arrependida como faz o sr. Brizola. É
porque o sr. Brizola está despreocupado da Guanabara, que nosinteressamos por ela. Alguém deve defender uma cidade que ápatrimônio do País. Se outros não o fazem, problema deles; nósnos julgamos, como brasileiros, com o direito de assim proce-der. E o sr. NM — que agora o sr. Brizola já trata como seexistente, quando não o fazia anteriormente — também temesse direito, pois há 20 anos mora e trabalha no Rio de Janeiro epaga impostos. Ele ama o Rio como nós; por viver na cidadesente sua decadência; por senti-la, sabe que ela era maravilhosaao tempo do sr. Carlos Lacerda.

É nossa referência a Lacerda, que também foi governadorpelo voto direto, que deixa o sr. Brizola desesperado. Temosculpa se foi Lacerda quem teve a idéia de juntar a alma do povoa beleza da natureza e o trabalho dos governantes fazendo deuma musica popular um hino oficial? O sr. Lacerda amiconosso, como foi criticado por tantos e tantos! E. no entantonunca se irritou como o sr. Brizola. Ele sabia que tinha o direitode ser criticado como governador. E estamos criticando o sr.Brizola como tal. Ou ele é infalível e inatacável só porque serouba mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro'' A esserespeito, por favor dê a receita ao sr. Montoro. mas se lembrede dizer que os assaltos a banco começaram com o terrorismo.
Ainda $°bre o Rio. uma lembrança: nós nos interessamos

pela Cidade Maravilhosa há muito tempo. Aliás foi porinsistência nossa que padre Lebret fez o primeiro - e talvez oúnico sistemático — estudo sobre as favelas cariocas. E nospreocupamos — pela pena de Pedro Dantas - com a fusão doEstado do Rio de Janeiro com o da Guanabara. E também como governo do sr. Chagas Freitas. Quem pode usar o serviço dotelex -131111 GERJ BR. seguramente tem acesso a arquivosNeles, com certeza, encontrará o Estado. Leia-o, sr. Brizola, e

verá que registramos seu passado subversivo, assim como sualua-de-mel com o estahlishment norte-americano e sua presençacomo enfant gaté na Internacional Socialista, até sua vitóriaeleitoral no Rio de Janeiro. E seu desgoverno.
Parece que o amigo dos socialistas europeus deseja fazersua autocrítica e revelar-se bom moço. Nós, pelo contrário nãotemos do que nos arrepender. Se o cidadão, ou o governadorLeonel Brizola, desejasse implantar no Brasil uma RepúblicaSindicalista; se o cidadão, ou o governador Leonel Briztílá,desejasse pór fogo na Constituição para ser presidente e realizaras chamadas reformas de base"; se o cidadão, ou o governa-dor, voltasse a criar o grupo dos Onze e implantar no Brasil umregime anticapitalista, estaríamos de novo na estacada, comoem 1964. para combatê-lo no bom combate. Não nos envergo-nhamos do que fizemos naquela época. Lutamos para impedir

que a liberdade — inclusive a de imprensa — fosse aniquilada eno lugar dos direitos individuais prevalecesse a vontade dohomem que manda usar o telex público. E lutaríamos hoje denovo para impedir que isso acontecesse, como lutamos desde
que se notaram os primeiros sinais de desvirtuamento domovimento de 1964. Lutaríamos, também, se o eng. LeonelBrizola, mandasse seus amigos fazerem a guerrilha comonaquela época, ficando fora dela — ou negará esse fato?

Por sabermos que lutaríamos de novo, e por ser estapublicamente a nossa posição, não nos preocupamos com o queos estrangeiros possam vir a pensar a nosso respeito. Sabemcomo somos e o que pensamos; aliás, temos cem anos de vidaindependente e os anos que perdemos a liberdade os «W^mos aum guru do sr. Brizola, que foi o sr. Getúlio Vargas.
As insinuações do sr. Brizola a respeito de Ibade CIA

S50 s£TT 
6 que->anc!os valem 0 clue vale sua administra-çao Sao insultos que o desespero dos sem-razâo misturam, ad guinemos pobres para confundir os fracos. Quanto ao negóciodas debentures, se quer explicações, ou é porque é mal-

i 
°- temPreell5a de ler: consulte em seus arquivos ascoleções e Ia tera contado, em páginas cheias de letras

que legal ^oraf05' 
tlZem°S neg<1ci° legal' Mais do

Se o sr. Brizola diz que nossa campanha não atinge ogovernador, por que se fez tanta publicidade paga (quempagou.' o engenheiro ou o Tesouro do Rio de Janeiro'' emjornais de grande circulação, difundindo as respostas quehavíamos publicado? ' 1

A esse respeito, não se dê ao trabalho, senhor Brizola, de
gastar dinheiro para responder ás críticas que fazemos a suaadministração. Embora não gostemos dele, sabemos respeitar o
DL 510/69, que alterou a Lei 5.25(1/67, regulando o direito deresposta: Art. 30 — § 1°: A resposta ou pedido de retificação
deve. a) no caso de jornal ou periódico, ter dimensão igual à doescrito incriminado, garantido o mínimo de 100 (cem) linh as".E nos desculpe se formos obrigados a usar do direito que nosconfere o {) 2°, de não admitir a acumulação de respostas ouaquele horrível direito do § 7"; "Os limites máximos da respostaou retificação, referidos no § lu. podem ser ultrapassados, até odobro desde que o ofendido pague o preço da parte excedente,as tarifas normais cobradas pela empresa que explora o meio deinformação ou divulgação". Desse direito, usaremos se o escritoem resposta for de responsabilidade do cidadão Leonel BrizolaSe for do governador do Estado do Rio. não, para não fazer ocontribuinte pagar por uma porfia que nos dá prazer. Por isso,no próximo telex, transmitido pelos serviços do governo doEstado, o engenheiro diga se é o sr. Leonel Brizola, cidadão,

que responde, ou o governador. Afinal, é sempre bom, neste
pais que o sr. Brizola quer ainda governado pela oligarquia,saber quem paga a conta do quê.

(Resposta ao Gov Brizola)

PETRÓLEO. UMA WUJtt/RA

PRATICAMENTE EM DESUSO

NASANBRA.

A Sanbra comunica o resultado doseu Programa de Economia de ÓleoCombustível: redução de 91%.
A Empresa, antes do inicio doPrograma, utilizava, anualmente,

óleo combustível proveniente do refinode 2 milhões de barris de petróleo,que representam cerca de 2 dias derefino necessário para o abastecimentodo Brasil.
Em suas 7 fábricas e demaisinstalações agro-industriais, onde a

produção e o trabalho não deixam decrescer, a utilização de óleo

combustível, em considerável
contraste, diminuiu de 70 mil
toneladas/ano, em 1979, para apenas
6 mil toneladas/ano previstas até
dezembro de 1984.

Um intenso esforço de pesquisa defontes alternativas de energia, através
da utilização de biomassa e lenha, maisa instalação de caldeiras elétricas nas
fábricas de Ponta Grossa (PR) e
Jaguaré (SP), com a colaboração e oespirito empresarial da Eletropaulo, em
São Paulo, e da Copei, no Paraná,
tornaram possível esta realização.

aetegrama do (.overnador l.eonel Brizola a Júlio de Mesquita Neto, Diretor do jornal "O Estado de Sào Paulo".)
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Figueiredo decide retirar emenda 
para 

evitar direta 
já

Brasília — O Governo retirará hoje, da
pauta de votação do Congresso, o seu projeto de
emenda constitucional — a Emenda Figueiredo
— por ter concluído que não tem condições de
impedir que as oposições aprovem as eleições
diretas já para Presidente, através da votação
em destaque do artigo 183 da proposta oficial.

A decisão foi anunciada ontem à noite peio
líder do Governo na Câmara, Nelson Marche-
zan, a diversos parlamentares pedessistas e con-
firmada por assessores dos presidenciáveis Má-
rio Andreazza e Paulo Maluf. "A carta do
Presidente ao Senador Moacyr Dalia já está
pronta", informou um dos assessores. Marche-
zan, ao deixar o Congresso, comunicou ao
Ministro Leitão de Abreu a impossibilidade de a
liderança do paitido garantir, mesmo no Sena-
do, a derrota do pedido de destaque dos oposi-
eionistas, apesar de 36 senadores terem assumi-
do, até às 22 horas, compromisso oral com o
Palácio do Planalto.

Ultimato
No início da noite, o Presidente Figueiredo

havia decidido dar um ultimato às oposições,
comunicando à imprensa pelo porta-voz Carlos
Átila: ou elas desistiam de lançar mão de
manobras regimentais para fazer passar as dire-
tas em 84, até às 10 horas de hoje, ou o Governo
retiraria sua emenda. Os fatos se precipitaram e
a decisão de recolher a proposta foi antecipada.
Agora, segundo um dirigente do PDS, o Gover-
no trabalhará com a hipótese de remeter uma
rttívà emenda, mais específica, nos próximos
quarenta dias.

_ Se o, Presidente João Figueiredo —
acrescentou Átila — não tivesse a esperança de
um acordo com a Oposição, ele tinha retirado a
emenda hoje (ontem) mesmo. Agora está nas
mãos da Oposição impedir ou não a votação de
uma proposta que é do maior interesse do país.

A decisão da retirada da emenda, na verda-
de, foi tomada desde anteontem à tarde pelo
Presidente Figueiredo, depois de receber infor-
mações do SNI sobre a tendência dos votos no
Congresso. O Chefe do Gabinete Civil, Ministro
Leitão de Abreu, conseguiu, entretanto, por
sugestão de líderes do partido, que Figueiredo
aguardasse até hoje o esforço da direção do PDS
para exorcizar o risco da aprovação das diretas.

Garantia por escrito

Às 20h30min, ao encerrar em seu gabinete
no Congresso uma reunião com os vice-líderes

Virgílio Távora (CE), José Lins (CE), Carlos
Alberto (RN) e Gadelha, o líder do PDS no
Senado, Aloysio Chaves recomendou a este
último:

— Mande levar na casa do Senador Galvão
Modesto. Ele vai assinar.

Nesse momento, o PDS fiel ao Planalto
havia conseguido para o documento a 31a assina-
tura, mas já contava com as promessas de
Helvídio Nunes (PI), e Benedito Canelas (MT).
Martins Filho (RN), contatado pelo telefone,
resolveu acompanhar o voto do líder, mas
recusou-se a assinar por discordar de tal méto-
do. Assim, a dar crédito a tal estatística, o
Governo teria conquistado a maioria simples
indispensável para evitar a aprovação das elei-
ções diretas este ano.

Com a reconversão de Modesto, diminuindo
para oito a dissidência do PDS, haveria 34 votos
no Senado certos contra as diretas; 32 a favor (a
soma de 24 da Oposição com os dissidentes) e
três ausentes — Dinarte Mariz (RN) no hospi-
tal. João Lúcio (viajando de carro para Alagoas)
e o presidente nacional Moacir Dalla (voto de
Minerva).

Insegurança
No entanto, apesar disso, Chaves ainda

temia, às 21 horas, que essa precária maioria de
um voto não fosse bastante para convencer o
Governo a enfrentar a votação, pois nas contas
oficiais os Senadores Albano Franco (SE), Pas-
sos Porto (SE) e Murilo Badaró poderão voltar
atrás, e mesmo que isso não aconteça um vice-
líder do PDS estimou que sequer uma maioria
de 35 parlamentares é absolutamente segura.

A verdade é que o documento de Gadelha
só começou a receber adesões após o almoço,
quando começou a disseminar-se a notícia de
que o presidente interino do PDS, Senador
Amaral Peixoto (RJ), havia conquistado o inte-
resse do Ministro Leitão de Abreu para uma
proposta de adoção do sistema parlamentarista
de Governo como fórmula para evitar o impasse
temido com a possibilidade concreta de aprova-
ção das diretas-já.

Nessa empreitada — de acordo com um
dirigente do partido oficial — Leitão teria ao seu
lado Rubem Ludwig, Chefe do Gabinete Militar
e a simpatia do próprio Presidente Figueiredo,
que em recente viagem ao Oriente, revelou-se
um "parlamentarista" em conversa com Gade-
lha.

Brasília J. França Brasília — Luciano Andrade
M

Figueiredo estuda uma nova emenda

SÓ

Dois momentos que
mudaram a rota da emenda

lOhSOmin: Governo antevê derrota

üalla manteve os olhos no plenário e os ouvidos no Planalto

i—i— Dalla contém tumulto e

interrompe a sessão para

 cortar discurso de Junina

Leia editorial "Quanto Pior, Pior

HOJE MA

REDE MANCHETE

14:30
Manchete

Shopping Show

Elas têm cargos die comando nas empresas
em cgase trabalham. Assista

DE PARA HVfiflJBLHER

21:15
CAPÍTULO 26 A. SsMf»

d® Colorado
Romance épico do Oeste americano. Baseado na obra de
maior sucesso de James Michener. Com Robert Conrad,

Ríchard Ghamberlain e Barbara Garrera.
c.í:¦

Brasília — Ás I0h30min, numa reunião
em seu gabinete da bancada pedessista no
Senado, o líder Aloysio Chaves (PA) consta-
tou o iminente desastre do Governo. Só havia
33 senadores do PDS dispostos a ir até o fim
para derrotar as diretas já, contra a Oposição
que, àquela altura, contabilizava também 33
votos para derrubar as indiretas — o Artigo
I83 da emenda Figueiredo. Desses 33,24 dos
partidos de oposição somados e nove dissi-
dentes do PDS.

A reunião começou com um amargo
alerta do líder do partido na Câmara, Dcpu-
tado Nelson Marchezan (RS): "Na Câmara, a
guerra está perdida, não há como impedir a
Oposição de destacar o Artigo 183. Na vota-
ção da Dante de Oliveira, a Câmara arcou
sozinho com o ônus de derrotar as eleições
diretas. Cabe agora ao Senado fazer isso".
Ao final da reunião, às llh20tnin, ficou claro
que o Senado não assegurava que faria isso e
o Senador Marcondes Gadelha (PB) lasti-
mou: "Desagregou-se o último bastião do
PDS no Congresso Nacional. A bancada do
Senado acabou".

Ressalva

Gadelha apoiava sua queixa na determi-
nação de nove senadores — José Sarney
(MA), Jorge Bornhausen (SC), Marco Ma-
ciei (PE), Galvão Modesto (RO), Guilherme
Palmeira (AL), Luís Cavalcante (AL), João

Calmon (ES), Claudionor Roriz (RO) e Ju-
tahy Magalhães (BA) — em votar a favor do
pedido de destaque para as diretas já. Os
nove parlamentares se recusaram a assinar
um documento que dava apoio integral ao
líder Aloysio Chaves, com o compromisso de
apoiar a emenda Figueiredo e negar voto
para a Oposição destacar o artigo que man-
tém o Colégio Eleitoral. Os dissidentes (ape-
nas Luís Cavalcante estava ausente) promete-
ram apoio à emenda, ressalvando porém que
apoiariam o destaque da Oposição.

Mas o momento mais quente da reunião
ocorreu com uma áspera troca de insultos
entre Aloysio Chaves e José Sarney. O Sena-
dor maranhense apoiava sua resistência no
fato de a emenda Figueiredo ter uma perfeita
técnica legislativa, "mas uma péssima técnica
política". Segundo Sarney. o Artigo 183,
além de manter o Colégio Eleitoral, devia
trazer cm seu bojo a disposição de que a
partir de 1988 as eleições são diretas. Com
essa redação, a Oposição ficaria impedida de
rejeitá-lo, porque não poderia votar pela
metade, enterrando só o Colégio.

Aloysio Chaves tentou impedir Sarney de
expor esses argumentos, falando ao mesmo
tempo. "Vossa Excelência está me impedin-
do de falar?", reagiu Sarney. Ao final, pro-
clamou que apoiaria o destaque da Oposição
"por uma questão de consciência".

12h30min: a solução parlamentarista

»w¦ ». W,.
Com Burt Reynolds, Sarah Miles
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Lee J. Cobb, Jack Warden e George Hamilton
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Brasília — Uma sugestão do líder do PTB
no Senado, Senador Nelson Carneiro, para
que o regime parlamentarista fosse restabele-
cido no Brasil por ocasião da sucessão do
Presidente João Figueiredo, animou a pouco
conclusiva primeira reunião de ontem entre
líderes e presidentes de partidos, realizada
por convocação do Deputado Nelson Mar-
chezan.

O Senador Amaral Peixoto, presidente
interino do PDS. acatou a sugestão de Car-
neiro com um indisfarçável entusiasmo. O
líder do PDT na Câmara, Deputado Brandão
Monteiro, encarregou-se. no ato, de torpe-
deá-la, insistindo na tese do Governador
Leonel Brizola de um mandato de transição
de dois anos, seguido de eleições diretas em
1986.

Atraso
A reunião foi iniciada às 12h30min. no

gabinete da liderança do PMDB, porque o
Ííder do PDS, Nelson Marchezan, que convo-
cara o encontro para as 11 horas, atrasou-se.

O encontro durou apenas uma hora, tendo
Marchezan proposto nova reunião para as 17
horas. O líder do PDS aproveitaria o interva-
lo para novos contatos com o Palácio do
Planalto, tentando encontrar uma solução
para evitar a aprovação das diretas-já.

Segundo o líder do PT, Deputado Ayrton
Soares, "não houve qualquer acordo na reu-
niâo porque o PDS estava irredutível e queria
que desistíssemos do destaque do Artigo 183
sob pena de ser retirada a emenda Figueire-
do". Também o líder do PMDB, Deputado
Ulysses Guimarães, não via possibilidades de
acordo "porque as oposições vão lutar até o
fim pelas diretas-já".

Ulysses informou ainda que Marchezan
sugeriu que as oposições poderiam marcar
posição votando a preferência pelo substituti-
vo do Pró-Diretas à emenda Figueiredo e
abrindo mão de requerer o destaque para
rejeitar o Artigo 183, o que permitiria ciei-
ções diretas este ano. A oposição rejeitou a
proposta de imediato.

REDE MANCHETE - TV DE 1." CLASSE

Brasília — Apenas um ligeiro tumulto, que provocou a
suspensão dos trabalhos por seis minutos, e o inflamado discurso
do vice-líder do PDS nâ Câmara, Deputado Nilson Gibson (PE),
fazendo um apelo ao Presidente João Figueiredo para que
retirasse sua emenda, marcaram as duas sessões que o Congresso
Nacional realizou ontem, para discutir a proposta do Governo.

Aberta pontualmente às 9h pelo Senador Moacyr Dalla
(PDS-ES), a primeira sessão transcorreu sem quebra da monoto-
nia. Apenas seis dos 19 deputados inscritos para explicações
pessoais, no chamado pinga-fogo, conseguiram falar nos 30
minutos iniciais. Às 9h30min, como mandava o Regimento,
iniciava-se a ordem do dia, para cuja discussão havia 95 inscritos.

Incidentes
O primeiro incidente ocorreu quando o Presidente Moacyr

Dalla determinou à taquigrafia que não registrasse o aparte do
Deputado Mário Juruna (PDT-RJ) ao Deputado Artur Virgílio
Neto (PMDB-AM), que se encontrava na tribuna. Juruna referiu-
se aos "puxa-sacos do Palácio do Planalto", e acrescentou que"se
Figueiredo retirar a emenda, deve ser retirado do Governo".

Foi o suficiente para que o deputado-cacique gritasse que
não admitia que sua palavra fosse cassada "Sou mais homem do
que esses todos aí", disse, Junina, apontando para a bancada do
PDS. Artur Virgílio encarregou-se de amenizar a expressão"pu-
xa-saco" para "vassalos do regime".

Às 18h, apenas 19 dos 95 oradores inscritos haviam falado,
entre os quais três Deputados do PDS: Paulo Lustosa (CE),
Wilmar Pallis (RJ) e Manoel Gonçalves (CE). Eles afirmaram da
tribuna que votarão a favor do destaque e das diretas já.

Discretamente, o Governador de Minas, Tancredo Neves,
entrou no plenário às 17h20min, quando falava o Deputado
Heráclito Fortes (PMDB-PI).

Congresso vive elima

nervoso e surrealista
Brasília — "É surrealista. Na votação da emenda Dante de

Oliveira, com milhares de pessoas nas ruas e cercando o
Congresso, as diretas não passaram. Hoje, depois da desmobiliza-
ção, elas só não passam se o Governo retirar a emenda Figueire-
do". Eram 11 h quando o Senador Fernando Henrique Cardoso
(PMDB-SP) fez essa observação, acrescentando: "Também, nada
vai ser decidido aqui, e sim nos gabinetes".

Às 15h30min, o presidente do Senado, Moacyr Dalla (PDS-
ES) abandonou a Mesa, alegando que estava "sentindo mal". Na
verdade, Dalla foi recuperar-se na 2;l secretaria da Casa, onde se
encontrava também o estado-maior do presidenciável Paulo
Maluf.

Vinte minutos depois, Dalla saiu rápido, sem fazer comentá-
rios. O coordenador da campanha de Maluf, Calim Eid, explicou:
"Foi apenas uma coincidência". A esma hora, no gabinete da
presidência da Câmara, o líder do PTB, Deputado Celso Peçanha
(RJ), implorava ao Deputado Flávio Marcilio (PDS-CE): "presi-
dente, retire a emenda Figueiredo".

Às 13h. no cafezinho da Câmara, o Deputado Leur Lomanto,
do PDS da Bahia, encostou em Calim Eid e Heitor de Aquino e
fez um relatório do seu trabalho de contra-informação: "Estamos
espalhando que o destaque das diretas vai ser aprovado pelo PDS.
Aí eles retiram". O Senador Moacyr D;illa, ao suspender, às !3h
a sessão para o almoço, opinou: "Tudo é possível".

Nesse instante, Dalla, nervoso, levantou a voz para um grupo
de deputados: "Vocês querem matar outro presidente, como
fizeram com o Nilo Coelho. Uma hora dizem que retira, outra
que não. Aí vem um e diz que o Dinarte Mariz acaba de morrer.
Àssim eu não agüento."

Em meio à confusão, o Deputado Ayrton Soares, líder do PT
(SP), relatava seu recente encontro com o Embaixador norte-
americano, Diego Acensio: "O Embaixador me disse que a coisa
que mais o impressionava e ele fazia questão de entender no
Brasil era a Roberta Close".

EUTE PELO LEMXW.
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Esta semana, todo morador
do Leblon pode lutar pelos pro-
blemas do seu bairro. Ê o ser-
viço de divulgação dos bairros
em ação. Cada semana, um
bairro diferente.

Basta você ir à agência
Classificados Jornaldo Brasil
e falar diretamente com os re-
pórteres do JB. Pode recla-
mar: qual o problema, o local,
os transtornos causados,

romessas das autoridades,
tudo.

Durante a semana, míismo
sábado ou domingo, sua reWin-

dicação será publicada
no Jornal do Brasil.
Uma vez divulgado o

problema, fica mais fá-
cil a solução.

Lute por seu bairro. Conte •
tudo, exerça seu direito de re-
clamar.
Só assim seu bairro poderá ter
melhor qualidade de vida.

AGÊNCIA DE CLASSIFICADOS
LEBLON
Av. ATAULFO DE PAIVA, 1079

AJUDE ESTA CIDADE A SER «
MARAVILHOSA OUTRA VEZ

JORNAL DO BRASIL
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Ulysses não recua e diz 
que 

o 
problema é do Governo

«-"«k— Brasilia-Luciano Andrade Brasília — "Usaremos todos osmeios legais e regimentais para tentar asdiretas-já. Não vamos nos esconder atrásde pretextos . A declaração é do Presi-dente do PMDB, Deputado Ulysses Gui-marães. pouco depois de saber que oPresidente João Figueiredo decidira reti-rar sua emenda do Congresso, caso oPDS e as oposições não cheguem a umacordo que impeça a votação da sube-menda que restabelece as diretas.Pedessistas e oposicionistas resolve-ram adiar para hoje, às lOh, o inicio dasessão de votação da emenda. O argu-mento do líder do PDS no Senado Aloy-sio Chaves, para convencer os oposicio-nistas, aliás, foi bem pouco ortodoxo: "O
travesseiro é sempre um bom conselhei-ro, e assim teremos tempo para pensarmelhor".

As discussões sobre a emenda foramencerradas ontem. Hoje, poderão falar,
para encaminhar a votação, apenas um
deputado e um senador de cada partido,além, naturalmente, dos líderes partida-rios no Senado e na Câmara — serão, no
máximo, 18 discursos.

"Todos concordaram com o adia-mento. Não pensamos, sequer, que isto
poderia dar tempo ao PDS para pressio-nar mais fortemente os senadores dissi-
dentes", refletia, depois da reunião, nofim da tarde, que resultou no adiamento,
o líder do PT na Câmara, DeputadoAyrton Soares.

Os presidentes do PDS e do PMDB— Senador Amaral Peixoto e Deputado
Ulysses Guimarães — não participaram

da reunião. O próprio Deputado Nelson
Marchezan não acreditava muito que o
tempo ganho até hoje de manhã pudesse
servir a alguma fórmula que resolva o
impasse. "Não podemos permitir que a
emenda seja desfigurada com a votação
do destaque".

As palavras do presidente do PMDB,
no entanto, foram ainda mais duras:"Não somos nós que vamos resolver os
problemas do PDS". Para ele, não há
como atribuir às oposições um eventual
fracasso da tramitação da emenda Figuei-
redo: "O PDS se desmancha, o Governo
está perdendo o controle sobre seu parti-
do. Sc a proposta for retirada, a respon-
sabilidade é, exclusivamente, do Go-
verno.

ANUNCIE
PELO TELEFONE

284-3737
CLASSIFICADOS JB

Tancredo conversou animadamente com Amaral e Ulysses

Tancredo acha que oposição

lucra com ato do Planalto

BRAZILIAN BUSINESS CONSULTANTS
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Brasília — Embora do ponto de
vista institucional considere a hipóte-
se um "retrocesso", o Governador de
Minas Tancredo Neves admitiu on-
tem, ao chegar ao Congresso, queuma decisão do Governo de retirar a
emenda Figueiredo acabaria por be-
neficiar o lançamento de uma candi-
datura única dos partidos de opo-
sição.

"Se isso vir a ocorrer", observou
lancredo, "os grandes beneficiados
serão os partidos de oposição, apesar
de não podermos prever os demais
desdobramentos da crise". Em duas
horas e meia, ele percorreu gabinetese esteve no plenário do Congresso,

onde distribuiu abraços e tapinhas
nas costas entre os parlamentares.

PDS
Embora aparentasse tranqüilida-

de, o Governador mineiro manifes-
tou preocupação com o impasse gera-do no Congresso. "A situação conti-
nua preocupante, mas as crises exis-
tem para que os homens públicos as
solucionem. Por isso, confio na clari-
vidência das lideranças políticas do
Governo e das oposições para encon-
trar um denominador comum", disse
Tancredo.

Apesar de negar, por duas vezes,
seu envolvimento nas negociações
para solucionar o impasse criado pe-

Ias eleições diretas já, Tancredo foi
protagonista de uma das mais
curiosas reuniões ocorridas ontem no
Congresso.

Numa mesma sala, por alguns
momentos, o velho PSD foi revitali-
zado. Nela, ombro a ombro, discu-
tiam saídas para a crise o Governador
de Minas; o presidente do PMDB,
Deputado Ulysses Guimarães; o pre-sidente interino do PDS, Senador
Amaral Peixoto; e o Senador Nelson
Carneiro (PTB), antigo pessedistas.Do encontro, no entanto, poucosresultado foram obtidos. Ao final,
Ulysses resumiu: "As 

posições conti-
nuam inalteradas.

Dissidência do PDS
mostrou a sua força

nniPmB^fllaiv A dlssldé,I)c1iaJcio PDS começou e terminou o dia deontem monolítica e consolidada pela ameaça do Palácio do Planalto
nfrot, f aDe™"da Figueiredo impedindo a aprovação da eleiçãodireta para Presidente em 1984.
di«,7Wpde;nf H""6)de ,tcrV'a-feira' os articuladores do movimentodissidente, informados da intenção do Governo, fizeram reuniõessucessivas na residência oficial do Vice-Presidente Aureliano Chaves
w„i PreocuPaÇ°e:>j: garantir o número necessário de votos noSenado para aprovar o destaque que permitiria a votação das diretas-
ntmn l f r Pressofs "ácidas pelo Governo; e apressar oa for.ma''zaçao da Frente Liberal.Na terça-feira, três deputados foram encarregados de fazer um
p.^"tamcnto dos votos favoráveis às diretas dentro do PDS — Israelrnheiro (MG), Sau.o Queiroz (MS) e Fernando Bastos (SC) A
nomA°LheS SC reumram e c°nferiram suas listas, eliminando todos os
dcZfadns ?tfjff paiMSSem £luaisquer d"vidas. Sobraram 79acputacios e 12 senadores. Nessa mesma noite, os Senadores Marcoaciel, Gui herme Palmeira e Jorge Bornhausen reuniram-se no
números C°m ° Vlce"Presiden,e> também conferindo os
o Começaram a manhã de ontem com uma nova reunião No"t- -- '"formados das baixas registradas na lista feita na noite
p" d 5l?cJ^aVwm recuado os Senadores Carlos Chiarelli (RS)
rt w ?°'i° (^),e Marcondes Gadelha (PB). Também pela manhã
W)H ^ que se encontrava doente, apareceu nó
Jswprayr"*"• • >* *

Garantidos os nove, a dissidência e as oposições passaram acontar com 33 senadores, e o PDS com outros 33. No empate vota opresidente do Senado, Moacyr Delia - e ele votaria com a o
nmTln m1 

,mP°sslbllldade de conseguir mais uma adesão consegui-ram pelo menos uma ausência para no bloco de 33 do PDS o ouereduziu o plantei governista nara 32. O nome desse Senador para¦ exitar pressões, nao foi revelado.

—' __J

>Yi^QXi

j,

IJI VllMW ' >' 1* MODEI.O
§ islllit - —» Np-ioo

XT ^^Mjl w

A copiadora

que resolve o seu

problema de cópias.
Cópias normais, ampliadas e reduzidas,
usando papel comum. Vários acessórios
como alimentador e separador
automáticos, completando sua
versatilidade em grandes volumes de
cópias rápidas, todas com uma
qualidade que nada deve ao original.

CANON DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
São Paulo-Tel.: 549-5099
Rua Domingos de Moraes, 1.576- São Paulo
Rio de Janeiro- Tel.: 265-6544
Rua Pedro Américo, 11 7- Rio de Janeiro

Garantia de qualidade Canon,
com perfeita assistência técnica.

Solicite representante.

Ma VWkswagen

tagos, em >
Araruama, no
caminho de

Cabo Frio, você
encontra.

Doutor,
meu limite
de consultas

já venceu.
E agora?

Agora e Ininpo de voefl Irocar o seu plano de saúde peloda SAMOC
Aqui. alem do pra^o de caréncia menor você e seus de

pendentes não téin limite deconsultas
Dppois de conhecer aSAMOC você vai di?er as mes :mas duas palavras que osfuncionários das maiores em

piesar, cariocas di/em hámais de 18 anos:

NNH

Voce so tem a ganhar comprando seucarro agora na Rede Autorizada
Volkswagen.

Ganhe uma.

lais de l« anos \

SAMOC IHua Silvio Romero 4^1'ei 224 ?m

<>

As molhoroíí oferlas
A maior procura

284-3737
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sofisticadas,

cercada de
¦ um comércio

com atmosfera
: colonial.

Vale a pena dar

If
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Os carros nacionais aumentam 25%.
Você vai economizar uma nota aprovei-
tando os preços de maio da Volkswagen.

ED. PAÇO DEL REY
Vendo apto. de luxo, c/ 600 m>. anda, alto. ar cond. central,varanda, sala de jantar, living, 4 suites, galeria, escritóriona Pi ;cina, sala de ginástica, despensa, copa coz 3
267-999?reCRECrja20S559ara9em- ln,0rmaÇÕes Pel° "2|p

REDE AUTORIZADA

VOLKSWAGEN

Promoção válido paro os estodos do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Ganhe duas.
Além destes 25% que já vão para a

caderneta, você compra agora seu carro
zerinno e não mexe na poupança — só
começa a pagar daqui a 30 dias. Quer dizerna virada deste mês são uns 10% a mais
que você sai lucrando.

Ganhe três.
Na Rede Autorizada Volkswagen você

tem vários planos para escolher: Plano Ca-rência, Plano Intermediário, Plano Marcha
à Ré, Plano Salário ou o Plano Personaliza-
do, no qual você estabelece as condições.

Ganhe quatro.
Se você acha que ainda é pouco tudo

isso, tem mais: o revendedor Volkswaqen
supervaloriza seu carro usado. Passe lá
e comprove — ninguém paga tanto por ele
quanto a Rede Autorizaaa.

APROVEITE E VENHA BUSCAR O SEU VOYAGE DO MÊS.

iHHl
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Incapacidade

O Governador Leonel Brizola con-
tinua a procurar desculpas para se omi-
tir das soluções para os problemas de
sua administração. Ontem, por exem-
pio, depois de enfrentar, à saída do
Palácio Guanabara, uma manifestação
agressiva de mulheres de PMs e Bom-
beiros, Brizola acabou por culpar "al-
gum organismo misterioso, do tipo do
SNI" pelo acontecido.

Esse sintoma, quando positivo, é
tratado como paranóia, mania de gran-
deza. Mas quando se apresenta de for-
ma negativa em qualquer personalida-
de, ele não passa de uma simples mania
de perseguição. Sendo este o caso do
Governador Brizola que vê fantasmas
por todos os lados.

No fundo, Brizola achava, na cam-
panha para o Governo, que teria os
recursos para sua administração em sua
cabeça. No Governo, ele viu que não
tem os recursos reais e muito menos
qualquer idéia criativa na cabeça que
possa resolver problemas, como a baixa
remuneração da corporação militar es-
tadual. Ao atribuir uma manifestação
desesperada de mulheres de PMs e
Bombeiros mal remunerados a uma
trama contra a sua pessoa, Brizola ape-1 nas confessa previamente sua incapaci-
dade como administrador e governante.

Os problemas reais do Estado do
Rio, que se acumulam desde a fusão,
jamais serão resolvidos sem trabalho
duro e continuado do Governo. Coisa
que até aqui Brizola deu provas de ser
completamente incapaz.

Sem ver a hora
O Presidente Figueiredo teve um dia

tenso, ontem, no Planalto, como constatou o
Governador de Mato Grosso, Júlio Campos,
a quem ele disse estar contando os dias quefaltam para deixar o cargo:

Faltam só 8 meses e 23 dias e eu não
fico nem 1 dia a mais.

Seu dia ontem começou com a reunião
das 9h, com os Ministros da Casa, paraavaliar os rumos de sua Emenda. À saída
para o almoço, foi vaiado por um pequeno
grupo de residentes em greve que se plantouem frente ao Palácio tentanto falar com o
Ministro Leitão de Abreu. Às 15h, manteve
outra reunião interna e retirou-se às
17h20min.

O propósito de retirar a Emenda Figuei-
redo não é novo. Tem mais de 30 dias e o
Presidente só não levou avante o seu intento
porque os líderes do PDS no Congresso o
convenceram de que haveria acordo com as
oposições quanto à votação.

Emenda enxuta
Uma das estratégias estudadas, na tarde'

de ontem, no Palácio do Planalto, segundo 2
deputados e 1 senador do PDS, será a
retirada, na manhã de hoje, da Emenda
Figueiredo e o envio de uma outra emenda,
mais enxuta, com a convocação extraordiná-
na do Congresso Nacional no recesso de
julho. A nova emenda não daria margem de
a oposição conseguir a aprovação das elei-
ções diretas sem o quorum de dois terços do
Senado.

O. novo texto conteria apenas: 1. redu-
ção do mandato presidencial de 6 para 4
anos; 2. as indiretas em 85 com a regulamen-
tação do Colégio Eleitoral; e 3. as diretas em
88.

Como na piada
Às 3h da madrugada de ontem, o Minis-

tro Leitão de Abreu ligou para o líder Nelson
Marchezan, dando conta de sua preocupaçãocom a votação da Emenda Figueiredo. E
Marchezan perdeu o sono.

Pela manhã, Leitão voltou a ligar e
desculpou-se com Marchezan, dizendo queseu telefonema da madrugada fora igual à
anedota. Manoel não pegava no sono porcausa de uma dívida que tinha que pagar a
Joaquim no dia seguinte e não tinha dinhei-
ro. Sua mulher resolveu a questão, abrindo a
janela da casa e gritando para Joaquim:O Manoel não tem dinheiro para
pagar a conta!

Era seguida, voltou-se para o marido edisse:
Pode dormir Manoel. Agora é oJoaquim quem vai perder o sono.

Prefeitos sim
Seja qual for o destino da Emenda Fi-

gueiredo hoje, há uma grande possibilidadede o Congresso aprovar o restabelecimento
das eleições diretas nas capitais dos Estados
e Estâncias Hidrominerais. Foi o que ficou
estabelecido, na noite de ontem, na casa do
Deputado Álvaro Valle (PDS-RJ), durante
uma reunião multipartidária.

LANCE-LIVRE-

O Ministro de Minas e Energia, César
Cais, abre hoje, em Salvador, um encontro
de órgãos e empresas da sua Pasta com os
Governos dos Estados da Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do
Norte. A visita de Cais a Salvador, quecomeçou ontem, faz parte também de sua
campanha à Vice-Presidência na Convenção
do PDS, em setembro, como candidato inde-
pendente.

O Instituto Nacional do Livro e a Editora
Cátedra vão relançar o romance autobiográ-
fico Anjo Negro, do jornalista cearense Cor-
deiro de Andrade. A edição original é de
1947, publicada pela Editora José Olympio, e
a viúva do jornalista, Glória de Andrade,
destinou agora os direitos autorais para pre-miar um jovem autor do Ceará, através do
Prêmio Cordeiro de Andrade.

O Presidente do Banerj, Carlos Augusto
Rodrigues, e o Subsecretário de Governo,
Adalberto Ribeiro, na última reunião admi-
nistrativa, no Instituto de Educação, não
estavam escolhendo barbadas no programade corridas de cavalos, enquanto esperavam
o começo do encontro. Adalberto Ribeiro
estava tentando conseguir anúncios para a
Revista do Jóquei Clube.

Valle já dispunha do compromisso de
mais de ICO deputados do PDS e, na reunião,
recebeu das mãos do Senador Carlos Chia-
relli (PDS-RS) um documento em que 22 dos
45 senadores do partido do Governo aderi-
ram ao documento-compromisso. Caso a
Emenda Figueiredo não prevaleça, será usa-
da uma das 6 outras emendas que estão no
Congresso para a aprovação das diretas mu-
nicipais ainda este ano.

Realismo prático
Numa coversa de corredor no Congres-

so, ontem, em meio ao vota-não-vota o
destaque das diretas, o ex-Governador de
Pernambuco, Miguel Arraes, resumiu a per-
plexidade geral, numa pergunta a um depu-
tado:

Você acha que nós vamos derrubar o
regime com manobras regimentais?

Pano rápido.

Fonte segura
Lima onda de boatos varreu, ontem,

Brasília durante o impasse da votação no
Congresso. Um deles dava conta de que
Dona Marly, mulher do Senador José Sarney
(PDS-MA) havia confidenciado a um re-
pórter: Meu cabeleireiro garante que o Lei-
tão vai renunciar.

Acima de tudo
O Senador Lomanto Júnior (PDS-BA),notório malufista, deixou sua cadeira, on-

tem, no plenário da Câmara e foi atropelan-
do as pessoas com seu corpanzil até envolver
Tancredo Neves, que chegava, num longo
abraço. Os malufistas ficaram preocupados.O senhor é a solução para o País.

Recitaram, em seguida, os Deputados
França Teixeira e Francisco Benjamim, am-
bos também do PDS baiano e aurelianistas.
Os aurelianistas ficaram preocupados.

Doutor Tancredo apenas sorria, pairan-do acima das facções.

A cara do outro
O arquiteto Oscar Niemeyer foi barrado,

ontem, ao chegar ao Congresso, em Brasília,
por não estar de gravata. Depois, um outro
segurança permitiu a sua entrada, pensando
que ele fosse o Governador Tancredo Neves.
Niemeyer, que foi apenas estudar um proje-to de reforma das salas de reuniões das
comissões parlamentares, desabafou:

Não agüento mais ser confundido
com o Tancredo.

Muito mal-entendido
Fica claro agora que no episódio da

demissão sumária do Presidente do Metrô,
Oswaldo Aranha, na semana passada, houve
muito mais do que um simples curto-circuito
entre o Governador Leonel Brizola e o
Secretário de Transportes, Jiulio Caruso.
Um bilhete de Aranha ao Governador, que
passou pelas mãos de assessores do Palácio
Guanabara, põe os pingos nos i:

"Brizola: Com a surpreendente presençado Caruso no Metrô às llh, informando-me
da reunião do Conselho às 15h de hoje, na
qual colocaria o Maranhão na Presidência,
ou ele extrapolou as determinações que tu
destes ou faltastes com o acerto que ontem
fizestes comigo: por ele, iria eu, à tarde, à
tua casa, para numa troca de cartas, consu-
mar com a dignidade exigida entre dois
homens, o ato da minha demissão. Não
quero acreditar na segunda hipótese. Assina-
do: Oswaldo G. Aranha".

Quem é quem
Embora o escritor Autran Dourado ne-

gue que o seu A Serviço del-Rei seja um
romance à clef, já se começa a descobrir
quem é Fulano, quem é Beltrano. Se o
jurista Carlos Branco é o ex-Ministro Fran-
cisco Campos, ou uma fusão com os ex-
Ministros Santiago Dantas ou Carlos Medei-
ros. Se o Presidente Saturniano de Brito, o
personagem, é o ex-Presidente Juscelino Ku-
bitschek. Sobre esta última hipótese, o escri-
tor mineiro responde:

Saturniano é o titã mitológico Satur-
no, que castrou o pai e devorava os filhos.
Traduzindo para o trivial brasileiro: é um
cruzamento teratológico entre Jânio Qua-dros e Paulo Maluf. E evidente que há uma
sombra do Presidente JK (sombra, vejam
bem), o único político com quem convivi
intimamente durante nove anos, de Minas à
Presidência da República.

O livro de Autran Dourado está sendo
traduzido na Argentina pela Editora Bru-;
guera.
Ainda na oposição *

O líder do PTB, Deputado Celso Peça-
nha, anunciou que irá trabalhar para que as
oposições apoiem a retirada da Emenda
Figueiredo para que seja aperfeiçoada. Enig-
mático, Peçanha recusou-se a confirmar ou
desmentir se irá ajudar o PDS a impedir a
aprovação das diretas.

Somos um partido de oposição — foi
seu único comentário.

Hoje, às 21h, no Teatro Municipal, pela
primeira vez com um segundo elenco, Nabu-
co, de Verdi, preparado pelo maestro Anton
Guadagno. Os três solistas serão: José Roque,
Kreusa Kost e Zacarias Marques.

Foram descobertos, em Brasília, diplomas
de advogados vendidos a CrS 500 mil e
apreendidos pela Delegacia de Defrauda-
ções. Apesar do segredo, há quem confirme
que muita gente boa está envolvida na
fraude.

O Ministro Vitor Nunes Leal receberá,
hoje, às 17h, no auditório da Reitoria da
Universidade de Brasília, o título de Professor
Emérito.

A pianista Linda Bustani apresenta-se
amanhã, às 12h30min, com entrada franca,
no auditório do Centro Empresarial Rio,
dentro da série Concertos de Botafogo, patro-cinada pelo Banco Francês Brasileiro. No
programa, representando a música na passa-
gem do século XIX para o século XX,Brahms, Nepomuceno e Prokofiev.Criado em junho de 1964, pela Lei 4.341,
completa 20 anos o SNI, cujo primeiro chefe einspirador foi o General (jolbery do Couto eSilva. Em sua aprovação pelo Congresso, a lei
que criou o Serviço teve dois votos contra: do
Padre Calazans e do Senador .Ylem de Sá.

São Lourenço
Minas Gerais

Na hora de escolher
escolha o melhor•A- ? W ?
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a Circuito Intarno da televisão0 Gingam coberta
a Programcçõo da atividade da lazer

FONES (035) 331-1244/ 331-1835'331-1797 INFS. RIO: (021) 262-8338240-3475 TUEX (031) 3561

Produções d»- programas,dublagrns e sonorizações.Transferências de filmes, slides,audiovisuais, fotografiase documentos, para vídeo-cassetee vídeo-tape. Conversões de fitasem todos os padrões de coresdo mundo.Duplicações e transferências entreU-Matic, VHS, Betamax e VT,Edições Produções para TVExecutiva. Locação de telões,monitores de TV, cámerase vídeo-cassetes nacionais.
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CURSO N° 007 — INFORMATIVO

9 a 13 de julho dei 1984SUAM
HORÁRIO DA TARDE — de 16:00 às 18:00 hFISIOTERAPIA EM ASPECTOS DA CIRURGIA PLÁSTICAFISIOTERAPEUTA MARIA INES MARINO (BRASIL-SP)N° DE VAGAS — 120PREÇO Cr$ 8.000,00SECRIJETARIA EXECUTIVA:AV. PARIS, 72 — TELEFONE: (021) 280-9422 • R. 151
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cândido'
mondes
centro de
pós-graduaçãoe extensão SEMINÁRIO

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA
DIRIGIDO A: Programadores, Analistas de Sistemas, Gererv
tes de SistemasPROGRAMA: Estruturas de controle, Imglementação das
estruturas de controle em Cobol, composição de instruções,,
variáveis globais e parâmetros, principio dos refinamentos
necessários, mudança de nível lingüístico, exemplos de es-
truturaçSo de programas, especificação de programas, exem-'
pios, exercícios de especificação/estruturação, documenta-
ção de programas, algoritmos básicos.
CARGA HORÁRIA: 48 horas-aula
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: até 06 de julhoCENTRO DE PÚS-GRADUAÇÂO E EXTENSÃO
Rua da Assembléia n? 10 - sala 617 • Centro - RJ
Tel.: 1021) 252-1032, das 8:30 às 11:30 hs e
das 13:00 às 21:30 hs. C.F.M.O. n° 0524

ilimcm

COORDENAÇÃO
CENTRAL DEATIVIDADES
DE EXTENSÃO

Departamento de Psicologia
PSICOMOTRICIDADE
APLICADA À ESCOLA

Prof? Ester Woiler, Psicóloga USP, pós-graduação na
Univ. Stanford, Califórnia.

Curso destinado a professores, pedagogos, psicólogos,fonoaudiólogos e estudantes, visando possibilitar avivência de modernas técnicas educativas psicomotoras 8sua aplicação na aprendizagem escolar.ÉPOCA DE REALIZAÇÃO: 9 a 13 de julho de 1984HORÁRIO DAS AULAS: diariamente de 17h30m ás20h30m
INSCRIÇÕES: na CCE/PUC, Rua Marquês de Sao Vi-cente 225, casa XV, tels.: 274-4148 e 274-9922 r. 212e 335, no horário de 8h30m às 11h30m e de 13h30m„ as 21h30m.

22? CURSO DE COMÉRCIO
EXTERIOR PARA EXECUTIVOS

02 JUL. A 23 AGO. (96 horas)
Objetivo: Capacitar para a formulação e a execuçffo da
política da empresa no comércio exterior, desenvolven-
do as técnicas de comercialização externa, as medidasde apoio necessárias e os procedimentos a serem obser-
vados na importação e na exportação.
Programa: Política Comercial Brasileira — Organismos eNegociações Internacionais — A Empresa e o MercadoExterno: Estratégia Empresarial e Estrutura Organiza-
cional — Marketing Internacional: Pesquisa de Mercado,
Produto; Canais de Distribuição; Promoção Comercial
e Política' de Preço — Transporte, Frete e Seguro — Prá-
ticas Cambiais — Incentivos á Exportação — Sistema deComércio Exterior - Negociação Comercial.
Horário: de 2? a 5?-feira, das 18:45 às 21:45 horas.

99 CURSO DE MARKETING INTERNACIONAL
02 JUL. A 07 AGO. (63 horas)

Objetivo: Desenvolver a capacidade para dirigir o setor
de exportação, planejar o marketing e realizar vendas noexterior.
Programa: Incoterms — Empresa e Mercado: Estratégia
Empresarial e Estrutura Organizacional — Estudo e Pes-
quisa de Mercado, Produto, Canais de Distribuição, Pro-
moção Comercial e Política de Preço — Transporte, Fre-
te e Seguro — Incentivos — Negociação Comercial.
Horário: de 2? a 59-folra, das 18:45 ás 21:45 horas.

79 CURSO BÃSICO DE IMPORTAÇÃO
09 JUL. A 24 JUL. (30 horas)

Objetivo: Desenvolver e ampliar conhecimentos das téc-nicas, procedimentos e rotinas do processo importador
e iniciar aqueles que desejem ingressar no setor.
Programa: Política de Importação — Incoterms — Cias-
sifleação das Mercadorias — Normas e Processos Admi-nistrativos — Operações Cambiais — Similaridade — Des-
pacho Aduaneiro - Regimes Aduaneiros — EntrepostosAduaneiros.
Horário: de 2? a 5?-feira, das 18:45 às 21:45 horas.

239 CURSO DE INCENTIVOS E FORMAÇÃO
DE PREÇOS NA EXPORTAÇÃO

11 JUL. A 13 JUL. (18 horas)
Objetivo: Capacitar para a aplicação dos diferentes in-centivos ria formação do preço de exportação e avaliarsua influência na política de preço.Programa: Drawback — Befiex e Programas Ciex — Ope-
rações com Trading Companies — Incentivos Fiscais: IPI,ICM, IR — Formação do Preço de Exportação — Finan-ciamentos: Pró-Financiamento, Financiamento de Apoio
e Complementação; Financiamento á Exportação Pro-
priamente Dita.
Horário: de 4? a 6?-feira, das 09:00 às 12:00 horas e das14:00 ás 17:00 horas.
Material didático: serão distribuídos apostilas. Informe»Técnicos (Cecex) e outros documentos.

Informações e inscrições:
Fund3ç5o Centro de Estudos do Comércio ExteriorAv. Rio Branco. 120 - grupo 707Tels.: (021) 222-0721 e 222-2140 - ramais 115 e 132Telex: (021) 23938 - CEP: 20040Solicite informações sobre financiamento.

fundação
centro de estudos

do comércio
exterior <?

Governadores do PMDB acham

que a sorte já está lançada
Não consigo entender a insensibilidade

do Governo. Não é possível que ninguém no
Palácio do Planalto não esteja percebendo queaté para nós está ficando difícil conter a impa-
ciência popular e que, a cada dia, mais e mais
vamos assumindo compromissos nos comícios e
nas ruas—comentou o Governador José Richa,
do Paraná, traduzindo a preocupação dominan-
te do palanque das autoridades no comício de
ontem na Cmelândia.

Num tom mais dramático, o Governador
Franco Montoro, de São Paulo, observou que "a
sorte está lançada" e que a decisão do Presiden-
te João Figueiredo, mantendo ou conservando a
emenda constitucional das diretas em 88, não
muda o destino das oposições. O Presidente do
PT, Luis Inácio da Silva—Lula, admitiu que a
Oposição poderá até ir ao Colégio Eleitoral"
mas não deve falar nisso agora".

Reação
O Governador José Richa sustentava a

esperança do Governo não retirar a emenda.
Argumentava:

Retirá-la será como jogar gasolina na
fogueira. A campanha alcançará uma intensida-
de imprevisível se o resultado de toda a mobili-
zação pelas diretas resultar numa total frustra-
ção nacional. Depois o Governo ficará muito
mal, prometendo e recuando, brincando com o
povo.

Para o Governador do Paraná a dissidência
do PDS"é irreversível só tenae a crescer" e
facilmente se comporá com a Oposição depois
de ultrapassadas as etapas da luta interna.

Qualificando de "imprevisível" a decisão do
Governo quanto a emenda, o Governador Fran-
co Montoro preferiu analisar a unidade das
Oposições e as suas amplas possibilidades de
eleger o futuro Presidente da República:

O Governador Tancredo Neves é um
candidato que une as oposições para uma elei-
ção direta ou até para uma indireta. Mas, se o
Governo recuar da emenda, a nossa campanha
será mais enfática em favor da convocação de
uma Constituinte e do compromisso de realizar
eleições diretas. O Governo não tem mais como
evitar a vitória oposicionista. E, com Tancredo
candidato, ficam previamente desmoralizadas
todas as tentativas de mobilizar velhos fantas-
mas sobre os riscos do rodízio do Poder.

Arremata Montoro:

Não sei como vai acontecer, mas sei o
que vai acontecer. Vamos ganhar.

Indireta
O presidente do PT, Luís Inácio da Silva —

Lula, admitiu pela primeira vez disputar a
eleição indireta pelo Colégio Eleitoral. Mas,
com ressalvas:

Não devemos falar nisso agora. Precisa-
mos recuperar os dois meses perdidos em nego-
ciações inúteis com o Governo, que não quernenhum acordo e que nos enganou. A luta deve
ser dirigida pelas diretas. Não podemos aceitar
um jogo de intimidação do Governo, recuar
diante de ameaças. Se o Governo joga grosso,também devemos responder no mesmo tom.

A aceitação das indiretas é um recurso
derradeiro:

Daqui a dois meses, com a candidatura
do Paulo Maluf lançada pelo PDS, será muito
fácil promover a maior manifestação popular da
história deste país. E até disputar no Colégio
Eleitoral para ganhar e realizar as mudanças
prometidas nos comícios.

O Governador Leonel Brizola, do Rio de
Janeiro, recorre a uma imagem:

Se o Presidente recuar e retirar a emen-
da constitucional que encaminhou ao Congresso
ficará muito alcançado em sua autoridade. Nãose comete tal erro impunemente. Seria como um'clube que aceitasse disputar um torneio e, nomeio do jogo, percebendo que iria perder,retirasse o time de campo e ainda levasse a bola.
Mas sinceramente não creio que o Governo façaum tal papel.

Brizola inovou na sua posição:Ainda luto pelas diretas. Mas reconheço
a procedência de uma colocação que sustenta
que, se a Oposição não tiver recurso senão o de
participar do Colégio Eleitoral, terá que assumir
o compromisso público de, elegendo o Presiden-
te, convocar eleições diretas imediatamente,
convocando também a Constituinte.

Brizola conclui:
Até o Governador Tancredo Neves não

poderia permanecer quatro anos na Presidência,
eleito pelo Colégio Eleitoral. Seria uma incoe-
rência de toda a Oposição. Só podemos ir ao
Colégio para ganhar e mudar.

VILLAS-BOAS CORRÊA

R. Magalhães afirma 
que só

acordo 
pode salvar emenda

Recife — Ao receber a notícia, ontem à
noite, de que a votação da emenda Figueiredo
havia sido adiada para hoje, o Governador de
Pernambuco, Roberto Magalhães, afirmou es-
perar que nesse intervalo as lideranças dos
partidos cheguem a um acordo para evitar a
retirada da emenda pelo Governo, "o que soaria
como um retrocesso no processo de abertura
política do país".

Momentos antes, numa entrevista coletiva,
ele dissera que "se a emenda não for aprovada,
seja o que Deus quiser; não sei o que poderáacontecer". Roberto Magalhães insiste na tese
do grupo liberal do PDS de se encontrar o nome
de um candidato de união do partido que tenha
o apoio e respaldo da sociedade.

Opções
O Governador admitiu, porém, que ja con-

sultou as bases para saber o que ocorrecia caso
optasse por um candidato suprapartidário:

— Se optar por um candidato do PDS —
explicou — terei um apoio monolítico; se esco-
lher um nome suprapartidário, este apoio será
forte, mas não monolítico. E se minha opção for
pela Oposição, então terei dificuldades paraconvencer as bases e obter algum apoio.

Roberto Magalhães afirmou que seu candi-
dato continua sendo o Senador Marco Maciel,
mas não quer assumir uma postura antimalufis-
ta, apesar de demonstrar que a possibilidade de
o Deputado Paulo Maluf chegar à Presidênciã
não o agrada.

Ele não é meu candidato — disse — mas
não sou antininguém. Minha luta não é contra
um homem, e sim contra o status quo. Vejo cora
apreensão a permanência das eleições indiretas
sem perspectivas de diretas. Quero democracia
e uma sociedade justa.

Tranqüilo, ele alimenta esperanças de que o
PDS vai encontrar um nome de união, "porque
não é possível que um partido que tenha um
Vice-Presidente, 20 ministros, 44 senadores, 235
deputados federais e 22 ex-governadores não
encontre este candidato". E destacou a serieda-
de do trabalho do grupo liberal: "Se formos à
Convenção, nos comprometeremos a aceitar o
seu resultado e o que nosso grupo quer é união
para q^ie este vencedor seja um candidato querepresente a sociedade". E completou:

Isto não é impossível porque, se não
somos a maioria na cúpula do partido, constituí-
mos aproximadamente 80%.
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Andreazza teme
Brasília — "Começam a inventar muita novidade. Aí,termina havendo retrocesso mesmo". Foi assim que o Ministro

e presidenciável Mário Andreazza arrematou uma longa decla-
ração, ontem, durante entrevista coletiva em que defendeu aemenda Figueiredo. Nesse ponto, o Ministro foi interrompido
por uma chamada telefônica, mas não entendeu e, assustado,
perguntou ao chefe de seu escritório eleitoral: "Tó falando
demais?"

Antes da coletiva. Andreazza fez, por telefone, apelosdramáticos para que os Senadores José Sarney e GalvãoModesto — que é de Rondônia e andreazzista — abandonem o
grupo de dissidentes pedessistas que se negava a votar contra odestaque da subemenda das diretas já. Em nenhum dos doiscasos teve sucesso. O Ministro foi informado ainda de que, se oPresidente vier a retirar sua emenda, poderá convocar umanova reunião dos quatro presidenciáveis do PDS.

Com os jornalistas, o Ministro leu uma longa nota de três
laudas — submetida antes ao exame de 38 senadores e
deputados adeptos de sua candidatura — de apoio à emenda
Figueiredo. O comunicado termina com um apelo aos andreaz-
zistas para que "ofereçam o indispensável respaldo à orientação
das lideranças do Governo na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal".

Antes disso, no entanto, Andreazza trancou-se numa
pequena sala de seu escritório eleitoral, para alguns telefone-
mas. O primeiro foi para o ex-presidente do PDS, Senador José
Sarney. O Ministro saudou-o rapidamente e foi logo perguntan-do: "Você está contra a emenda do Presidente. Sarney?" Pouco
depois, um comentário, em tom de lamento: "Eu não entendo
como você pode estar nesta posição."

Com o Senador Galvão Modesto, Andreazza foi mais
enérgico, mas, nem por isso, conseguiu sucesso. "Não se
termina Uma Revolução dessa maneira, Modesto", advertiu o
Ministro. "Isso tudo é perigoso, sabe? Muito perigoso", com-
pletou. O Senador argumentou que sua decisão de não ficar
contra o destaque das diretas já fora uma "decisão madura",
mas conseguiu apenas provocar uma reação mais enérgica de
Andreazza: "Isso é coisa de Ulysses Guimarães e companhia,
Modesto".

O Ministro recebeu também as visitas do Deputado
Augusto Franco (SE) — indicado para ser o novo presidente do
PDS — e de seu filho, o Senador Albano Franco. Albano
informou a Andreazza que a liderança do partido do Governo
tentava agora demover ao menos dois dos Senadores que são
favoráveis às diretas, para manter a votação da emenda
Figueiredo. Mas Andreazza continuou preocupado: "Dois é
pouco".

O Ministro recebeu, ainda, pelo telefone, a informação de
que os quatro presidenciáveis poderiam ser convocados para
uma nova reunião com o Presidente no Palácio do Planalto."Por enquanto são só conversas de corredor", qualificou
Andreazza, "e eu nem vejo a utilidade de outra reunião dessas.
Para quê?"
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Andreazza defendeu a emenda e a normalidade da sucessão junto à dissidência do PDS

Cais mostra
risco grave

Em Salvador, o Ministro Cé-
sar Cais afirmou que não acre-
dita na aprovação das eleições
diretas este ano e que "a Opo-
sição não deve radicalizar, sob
pena de ficar tudo como está,
com mandato de seis anos c
sem diretas em 88". Cais está
convicto de que Mário An-
dreazza vencerá a Convenção
do PDS, afirmando que ele
dispõe hoje de 400 votos, aos
quais espera que sejam acres-
centados outros "120 que per-
tencem ao Presidente Figueire-
do". Cais está em Salvador"sentindo a reação das bases"
para avaliar sua candidatura à
Vice-Presidéncia.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÔMICA
I FEIRA INTERNACIONAL DE SERVIÇOS

DO MERCADO ECONÔMICO
12 a 17 de Agosto de 1984 - Hotel Glória - RJ
Tema Central: ALTERNATIVAS PARA A CRISE

CONFERENCISTAS
Amilcar O. Herrera - Ana Célia de Castro - André Gunder Frank - Antonio Barros deCastro - Arcnie W. Singman - Bernard Schmitt - Claes Croner - Dércio Garcia MunhozEnrique Iglesias - Ernesto Gutierrez - Fábio Erber - Herbert de Souza - Issan El-ZaimJames O Connor - James Petras - Jorge Arrate - Jorge Povira Mas - Leonel CoronaLuciano Coutinho - Luiz Carvajal - Luiz Fernando Victor — Mario Murteira -Miroslav Pecnahc - Pablo Gonzalez Casanova - Paul Singer - Paulo Haddad - Paulooandroni - Pedro Vaz - Roberto Saturnino Braaa - Rui Maurn Marini

ESTÀcIO DE SÁ — Congressose Eventos Ltdn.
Teis.: 273-6490 e 273-6249

Organizaçáo da Exposiçáo:
FOCO — Feiras, Exposiçõei
e Congressos Ltda.
T«l.: 221-2002 Apoio:

Jornal do Brasil

FT^W( J J 
EZJ

CONCURSO DO

1 INVENTOR NACIONAL

O Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica "C.S.F." - RJ está realizando alédezembro de 1984, com a participação daPETROBRÁS. o 2° Concurso do InventorNacional, objetivando incentivar nas pes-soas a atividade de concepção tecnológica.
INSCRIÇÃO
O Concurso é aberto a inventores brasilei¦ros, residentes no Brasil, sendo as inseri-
ções efetuadas na Central de Produção do
CEFET ¦ "CSF" - RJ, Avenida Maracanã.229, Rio de Janeiro. No ato da inscrição de-verão ser apresentados os seguintes docu-mentos:

¦ Carteira de Identidade
(cópia xerogrática);

- C.P.F. (cópia xerogrática);
Comprovante de pagamento da taxade inscrição;
Procuração do inventor (se lor ocaso);

¦ Relatório do invento em duas vias
(papel oticio, datilografadas emespaço 2).
É recomendável que o inventor pro-ceda no Instituto Nacional de Pro¦
pnedade Industrial (INPI) ao depó¦sito do pedido de patente referenteao invento Que pretende inscrever.Os candidatos que residirem tora do Rio deJaneiro deverão dirigir-se as Escolas Técni-cas Federais de sua cidade ou aos CentrosFederais de Educação Tecnológica, ondeobterão as informações necessárias sobrecomo proceder á inscrição.

PERÍODO e horário
As inscrições, já abertas, poderão ser efe-tuadas até 28 de setembro de 1984. Nacidade do Rio de Janeiro, estão sendo reali-zadas no CEFET "CSF" - FtJ.Av. Maracanã,229 (2.' a 6'. das 8 às 21 horas e sábadodas 8:30 às 12 horas).
TAXA DE INSCRIÇÃO
Para cada trabalho apresentado, será co-brada a taxa de inscrição de CrS 5.000,00
(cinco mil cruzeiros), dando direito ao livro
A PROPRIEDADE INDUSTRIAL, de autoriado Engenheiro Clésio Gabriel Di Biasi.O pagamento da taxa de inscrição poderá

ser efetuado através das seguintes moda-lidades:
¦ No Banco do Brasil, Agência Ban-deira, mediante guia de depósitofornecida pelo CEFET - RJ;
¦ Por depósito bancário a favor do

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA - RJ, CONTA N.°13267-5, Banco do Brasil, Agência
Bandeira - RJ

O comprovante da taxa de inscrição, orelatório do invento e a respectiva fichade inscrição, deverão ser entregues ou
remetidos ao CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA ¦¦CSF" - RJ.
JULGAMENTO
O critério de avaliação dos trabalhos levaráem consideração os seguintes aspectos:

- Novidade
¦ Utilização Industrial
- Interesse Nacional
¦ Avanço Tecnológico
- Criatividade

PREMIAÇÃO
Os trabalhos classificados nos cinco
primeiros lugares farão /us a diplomas e
prêmios nos seguintes valores:

1° lugar - CrS 4 000.000,00 (quatromilhões de cruzeiros)
2° lugar - CrS 2.000.000.00 (doismilhões de cruzeiros)
3° lugar ¦ CrS 1.000.000.00 (I milhãode cruzeiros)
4° lugar - Cr$ 600.000.00 (seiscentosmil cruzeiros)
5° lugar - CrS 400 000.00 (quatro-centos mil cruzeiros)

RESULTADO
O resultado do julgamento sera declaradono CEFET "CSF" ¦ RJ, no dia 30 de outubrode 1984.
PATROCÍNIO

PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASJLEinO S A©
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Shopping Rio Sul 7el: 275-7849Barra Snopping Tel.: 325 0140

MAESTJ^g)
Hrj Avenida Central lei 262 0236 Niterói R Gavião Peixoto, 280 1.104(Rua Gonçalves Dias Tel 222 35a8 jTe' •' 710-6240 Gal. do Cine VenezaRua do Ouvido» Tel 242-1367 lei . 295-8194 542-3849
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Shopping: Barra, Rio Sul, S Conradoe Gávea - Méier - Tijuco - IpanemaCentro - São Cristóvão - Niterói
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O Melhor Para Você

Rua do Passeio, 42/56Tel . 297-7720 e filiais

SONOTICA
Volta Redonda: Rua 25, n.° 178

Tel.. (0243) 42-1833
Barra Mansa - RJ

(oimdSTUDIO
Centro; Rua da Constituição, 33Tels 224-0679 ¦ 224-1226Copacabana: 236-0793 - 235-4840

VEIGA
Centro: R. da Quitando, 30 - qr. 502Tel 221-1525 IPBX|-Tijuca:248-0992Niterói: 719-3353 - Méier. 594-5699

ao retrocesso
Brasília — Fotos de A. Dorgivan
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Maluf acusa Oposição
de agir sem lisura

Brasília — "A Oposição não agiu com lisura. Se ela fez umacordo na Comissão Mista, eliminando vários artigos, inclusiveo que permitia a reeleição, não pode agora trair o acordo
pedindo destaque para acabar com as indiretas". O desabafo édo Deputado Paulo Maluf (PDS-SP), ao final de um dia quasetodo ocupado ao teleone, para informar-se sobre o andamentoda sessão do Congresso.

O Vice-Prcsidente Aureliano Chaves, ao contrário, infor-mou aos seus adeptos que não se interessava pelo impasse, nem
pela retirada da emenda, e que apoiava o destaque da Oposi-
ção, segundo informou o coordenador de sua campanha no RioWellington Moreira Franco às 15h. Em entrevista ao meio-dia!o Vice já afirmara: "a retirada da emenda é um retrocesso
porque ela (a emenda) representa avanços. Ao meu grupo nãohá chances de recuar de posições anteriormente assumidas.Defenderemos o direito de destaque para as diretas-já".

Notícias
Tanto o Vice-Presidente quanto o Deputado paulistaforam informado do andamento da sessão do Congresso porseus adeptos na Câmara e no Senado. Maluf recebeu informa-

ções, sobretudo, do presidente da Câmara, Flávio Marcílio, dochefe da sua campanha, Calim Eid, e do assessor HeitorEerreira (ex-secretário do Presidente João Figueiredo). Ás ifihele já estava informado de que a votação da emenda seriaadiada para as lüh de hoje.
Às 19h, quando o Senador Moacyr Dalla anunciou daMesa do Congresso o adiamento da votação, o Deputado FlávioMarcílio, tomando um cafezinho em seu gabinete com osmalufistas Ossian Araripe (PDS-CE) e Arnaldo Maciel (PDS-"E), ensinava: "O Presidente Figueiredo está encurralado e nãovai permitir que á emenda que ele mandou seja usada contra simesmo".
Enquanto isso, o estado-maior de Maiuf encerrava suaúltima reunião no gabinete do Deputado Ari Kffuri. Ali. desdeas 7h da manhã, os malufistas tentavam descobrir uma fórmula

para livrar-se do cerco da Oposição que, àquela altura, jácomemorava a obtenção de dois terços na Câmara e de 33 votosno Senado, empatando com a bancada pedessista, tradicional-mente majoritária.
A expectativa da retirada da emenda pelo Presidentef igueiredo não era vista como a melhor alternativa. "Retirar aemenda é arriscado porque continuará o movimento em favordas diretas. Melhor é convencer a Oposição de que deve ter acoragem de fazer o acordo possível e não o desejável", alertavao Deputado Armando Pinheiro. Ao sair da reunião, o Dcpu-tado anunciava que "para a Oposição pode ser um erro histórico

provocar a retirada da emenda Figueiredo e conseqüentementedar mais dois anos de mandato a Maluf'.
Ele admitia entretanto que, diante do risco de as oposi(,óesaprovarem as diretas, "Paulo Maluf prefere que o Governoretire a emenda. Aliás, o PDS todo prefere". O malufista AriKffuri, no entanto, acha que o partido deve ir a plenárioarriscar-se nessa votação, porque a retirada da emenda é umaalternativa muito desgastante. Amaral Neto, sorridente, aposta-va ontem a noite nas negociações que se seguiriam para fazer osdissidentes do PDS recuarem do propósito de apoiar as diretas:Entre o dia c a noite o sol se recolhe e a lua aparece. Amanhãteremos novidades"., afirmava.

Jair Soares sabe

que incomoda e não

mudará sua posição
Porto Alegre—Num quase desabafo a um grupo de líderes

trabalhadores que apelaram para que intercedesse junto ao
Governo Federal por soluções para seus problemas, o Cioverna-
dor Jair Soares revelou ontem que tem se "incomodado muito
pelas posições que tenho assumido em nome do Rio Grande-
,mas digo aos senhores que não abrirei mão desses posiciona-mentos".

Sem citar as áreas de tensão que o perturbam, afirmou queestá"muito preocupado com o clima que estamos vivendo no
Rio Grande do Sul". Ao receber as reivindicações dos trabalha-
dores (contra o desemprego, recessão, dificuldades de atendi-
mento de saúde, inadimplência dos mutuários do BNH. entre
outros), Jair Soares disse que as queixas" são mais do que instase refletem os problemas causados pela inflação e desemprego".

Dificuldades
O Governador prometeu encaminhar ao Governo Federalas reivindicações" por telex, que é o meio mais rápido e seguro,

para que tomem conhecimento, mas uma vez, do que se passacm realidade no nosso Estado".Ele comentou que sua estratégia de reativação de emprc:
gos na área da construção civil, através do incremento de obrasfinanciadas pelo BNH, foi, por enquanto, frustrada por falta derecursos. Ele solicitou CrS 54 bilhões, que até agora não foramliberados.

Por outro lado. a campanha publicitária visando sensibili-zar o empresariado gaúcho para a necessidade de geração demais empregos também foi adiada, em função dos problemasdas enchentes. Jair Soares revelou que através da campanha —
por radio e televisão — esperava obter junto ao empresariado
pelo menos 140 mil novos emprecos.

Enquanto o governador recebia a comissão de dirigentes,creca de 2 mil operários se concentravam dianle do PalácioPiratini, aguardando uma resposta às reivindicações. Eles
percorreram as ruas centrais da capital, empunhando faixas ebandeiras de organizações esquerdistas, entidades e partidosoposicionistas. A passeata terminou no palácio, quando àcomissão foi recebida

Lma nota distribuída ontem pela Assessoria de Imprensado Governo divulgou que desde as recentes manifestações deJair Soares em defesa do I -«lano provocaram diversas mensa-
gens de solidariedade ao Governador Assegura que mesmoadversários políticos estão apoiando suas atitudes
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As manifestantes tentaram quebrar os vidros do Landau do Ôovernador

heres de PMs e bombeiros atacam carro de Brizola
ííPCPnflfrnllnOC OC mIlUlurflc rlnc DNjfr n «4/% f~~\ 1 "20 UaíaIIioa Pai ac/*nlliulA r\nr/inn nr wmlU^»^/. «..«.. IAgressivas e descontroladas, as mulheres dos PMs e de

bombeiros que foram ontem ao Palácio Guanabara manifes-
tar-se por melhores salários para seus maridos cercaram o
Landau do Governador Leonel Brizola, na hora em que ele se
dirigia para o comício, subiram no capô, no teto, e tentaram
quebrar o vidro do carro. Brizola quis saltar, mas seu ajudante
de ordens o impediu.

Os PMs que fazem o policiamento do Palácio assistiam à
cena sem intervir. A muito custo, os seguranças conseguiram
abrir o caminho — impedido pela Kombi das manifestantes —
e foram chamados de "puxa-sacos" pelas mulheres. O Secreta-
rio de Governo, Cibilis Viana, foi empurrado, mas conseguiu
entrar em seu carro e foi chamado de "covarde". Exaltadas,
elas repetiam: "Quedê a democracia?"

"Merreca" e "teretetê"
I

A manifestação das mulheres começou às llh, no
Palácio. "Essa mcrreca não dá, aumento já";"Chega de
teretetê"; "Direitos Humanos para quem defende a socieda-
dç", eram algumas das faixas que ostentavam. Elas divulga-
vam suas reivindicações no microfone ampliado por quatrocaixas de som, na Kombi de chapa vermelha VP-8809. Muitas
usavam as boinas azul-marinho dos maridos, e eram comanda-
das por Maria Lúcia, cujo nome estava impresso na camisa
turqueza (não quis dizer o sobrenome para não comprometer
o marido).

Como até às llh20min ninguém as tinha recebido,
invadiram a Rua Pinheiro Machado, provocando um grandeengarrafamento em Laranjeiras. Constrangidos, os PMs con-
seguiram convencê-las a sair do meio da rua.

Praça Tiradentes
Às 13h, como o Governador não apareceu, elas decidi-

ram seguir para o 13° BPM, na Praça Tiradentes, onde
bloquearam os portões e impediram a rendição de 150 homens
que estavam nas ruas. O diretor do Detran, Marcelo Reis,
ofereceu-se de mediador e marcou uma audiência para as 14h
de hoje com o Secretário de Governo Cibilis Viana, e as
mulheres voltaram para o Guanabara, onde permaneceram de.
vigília.

O 13' batalhão foi escolhido porque as mulheres supu-
nliam que dali sairia a maior parte do contingente para fazei o
policiamento da passeata pelas Diretas Já. Só que o responsá-
vel pelo Centro da Cidade é o 5° Batalhão, na Praça da
Harmonia. O 13° BPM policia outros bairros e os 150 homens
do efetivo que seriam substituídos às 14 horas ficaram nas
ruas, sem almoço, até pouco mais das 16 horas, quando as
mulheres liberaram os portões.

De volta
As 16h, voltaram ao Palácio e continuaram a repetir suas

queixas pelo alto-falante. Dois PMs avisaram às manifestantes
que o Governador ia sair, e imediatamente todas foram para o
portão cercar o Landau. Eram 16h30min quando elas subiram
no capô e no teto do carro do Governador, e batiam na Jataria
com os mastros de suas faixas. "Pega esse cachorro!",
gritavam para Brizola.

Os PMs assistiam à cena sem intervir, enquanto os
seguranças faziam malabarismos para abrir o caminho sem
machucar as mulheres. O Landau, que avançava aos poucos,foi detido pela Kombi das manifestantes. A cena não durou
mais de cinco minutos. O motorista conseguiu arrancar, e os
seguranças o seguiram em disparada. O Secretário de Gover-
no, que vinha em um Opala atrás do Governador, foi
empurrado, e ouviu muitos desaforos das mulheres.

Brizola estranha
O Governador Leonel Brizola considerou "muito depri-

mente" a atitude das mulheres. Segundo ele, seu comporta-
mento pode ter sido motivado por "algum organismo mistério-
so, do tipo do SNI". Para o Governador, "não há nenhum
movimento de esquerda envolvido nessa questão. Possível-
mente, é algum grupo de direita, pois o conteúdo político é
muito suspeito".

Leonel Brizola afirmou que a audácia das mulheres dos
PMs não é compatível com as reivindicações que elas apresen-
tam. "Elas estão seguindo algum mau conselho, que atinge
muito mais a própria corporação do que o Governo", disse o

. Governador. Ele lembrou que os PMs estão empregados e quehá problemas muito maiores para quem está desempregado.
Assessoria de Imprensa do Palácio Guanabara

Aguinaldo Ramoŝ

Comerciário transforma

carranca em sorriso e

decide não ir à greve
Em vez da carranca, o sorriso. Os comerciários do Rio

desistiram ontem da greve porque os lojistas concordaram em
continuar pagando o adicional de 40% a todo trabalho aos
sábados, depois das 12h30m. Fecha a carranca era a senha da
classe para uma eventual greve, repetindo a palavra de ordem
de 1932, quando os empregados foram para a rua e conquista-
ram o direito de trabalhar só oito horas por dia.

Hoje, às 13h, deverá ser assinada uma nova convenção
coletiva de trabalho entre empregados e empregadores, na
Delegacia Regional do Trabalho. Os lojistas informaram
ontem o presidente do Sindicato dos Empregados, Luisant
Mata Roma, de que apenas uma reivindicação não foi aceita: a
concessão de um abono automático de 20% sobre o salário,
cada vez que o comerciário entrar de férias. "Isto não será
empecilho para o acordo", disse Luisant.

Um símbolo
"O sorriso é o principal instrumento de trabalho do

comerciário para fazer circular a riqueza" — disse Luisant
Mala Roma — "e sua substituição pela carranca era o aviso
simbólico de que estávamos dispostos até a parar, caso os
nossos direitos adquiridos, a partir de 1932, não fossem
respeitados".

Com a adoção do horário livre, aos sábados, proposta
pelo comércio à Prefeitura — que ainda não tomou decisão —
os lojistas tendiam a considerar o sábado como dia normal
para efeito de pagamento: "Mas a semana inglesa, pela qualsó trabalhamos aos sábados até às 12h30m, foi outro direito
conquistado, em 1936. Qualquer pessoa que trabalhe no
comércio após as ]2h30m, mesmo que tenha sido contratada
só para este horário, tem direito a ganhar um adicional de
409S. Os lojistas inicialmente só queriam pagar esse adicional
a quem começasse a trabalh?r de manhã e tivesse o seu
expediente prorrogado para após as 12h30m. Ainda bem quevoltaram atrás" — disse o presidente do sindicato dos
empregados.

Quanto ao abono de 20% nas férias, ele já vem sendo
concedido por algumas empresas, mediante acordo coletivo
com os empregados. Os comerciários pretendiam que o abono
constasse da nova convenção, o que tornaria a sua concessão
automática e obrigatória para todas as empresas.""" A nova convenção vai manter a cláusula que condiciona
também o trabalho aos sábados, após as 12h30m, a um acordo
coletivo da empresa com os empregados.

Palavra de Ancliieta em

cartas e relatórios é

o 6o volume de sua obra
O lançamento do livro Cartas — correspondência ativa e

passiva, organizado pelo Padre Hélio Abranches Viotti,
ontem, às 17h, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
deu prosseguimento às comemorações do Dia Nacional de
Anchieta — 9 de junho — decretado em 1965 pelo Presidente
Castello Branco. Fundador da cidade de São Paulo, o
Apóstolo do Brasil foi beatificado por João Paulo II."O livro, com introdução, pesquisa e notas ao Padre Hélio
Viotti, que veio especialmente de São Paulo para o lançamen-
to do 6° volume, é o oitavo tomo de uma coleção de obras de
Anchieta das Edições Loyola. Ao lançamento, precedido poruma paiestra do autor, compareceram o presidente do IHGB,
Pedro Calmon, o Cônsul-Gcral da Espanha, José Francisco de
Castro y Calvo Magarzo e o presidente da Funtevê, Samuel
Pfromm Neto. Cada exemplar foi vendido a CrS 15 mil.

O Padre Hélio Viotti pretende lançar em dois anos mais
dois tomos sobre o jesuíta, a partir da recuperação de textos
jranscritos por terceiros, que se preocuparam em preservarwu pensamento e puderam, assim, resgatar o que foia
extraviado.

O livro com a correspondência de Anchieta — que o
autor considera o grande crislianizador do povo brasileiro —
reúne 38 documentos, entre cartas e relatórios, escritos pelo
jesuíta, e 20 outros documentos a ele dirigidos.

Fiscal da FEEMA acusa

cemitérios de poluírem
ar e água dos vizinhos

Os cemitérios da cidade estão poluindo o ar e a água,
pondo em risco a saúde de centenas de pessoas que moram
perto. A denúncia é do fiscal comunitário da FEEMA, Jorge
Oscar Pinho da Silva, 36 anos. Preocupado com a falta de
higiene e de maior controle nos cemitérios, vem estudando
esse assunto com profundidade.

Disse que os 13 cemitérios da Santa Casa de Misericórdia
não têm fornos para queimar os restos de caixões e roupas dos
corpos, pelo que diariamente os queimam ao ar livre. Os
cemitérios também não estão tendo o cuidado de proteger os
corpos enterrados, cujos restos se infiltram nos lençóis d'água
que atingem as cisternas de dezenas de prédios. A denúncia é
do fiscal comunitário.

Multa
A FEEMA confirmou que recentemente o Cemitério

São João Batista foi advertido porque estava queimandorestos (de caixões e outros) ao ar livre. Segundo o órgão, os
fiscais da FEEMA viram os funcionários do cemitério fazer
essas queimas. Com a "fumaça deforenta" — segundo a
descreveu um técnico da FEEMA — os moradores das
imediações reclamaram. A Comissão Estadual de Controle
Ambiental ficou de dar nos próximos dias o resultado do
processo contra o cemitério. O São João Batista poderá ser
multado.

Trabalhando como marmorista há 18 anos (preparalápides e jazigos), Jorge Oscar disse que decidiu fazer o curso
de fiscal na FEEMA, com duração de uma semana, três horas
por dia, porque viu amigos seus, que trabalham em cemité-
rios, ficarem doentes. Além disso, conhecendo todo o meca-
nismo dos cemitérios, percebeu que nenhum deles tem
fiscalização adequada, que impeça a poluição da água e do ar.

A situação é bastante séria — disse — e precisa ser
denunciada. Nenhum cemitério tem cremadores para os
restos. Esses restos — prosseguiu — são queimados todos os
meses. Em média, cerca de 100 caixões de madeira.

O acúmulo de restos nos carneiros acaba se infiltran-
do no solo. E a chamada poluição hídrica, que mais cedo ou
mais tarde atinge as cisternas de prédios. As bactérias não
morrem — continuou Jorge Oscar Pinho — e os mosquitos
conhecidos como remeleiros, que infestam os cemitérios, as
transmitem a dezenas de visitantes. Causa uma inflamação nos
olhos. Recentemente, enviei um remeleiro para o Instituto
Osvaldo Cruz analisar — disse o fiscal.

O contador da Santa Casa de Misericórdia Estevão
Borges informou ontem que não "existe essa poluição". Disse
que a Comissão Estadual de Cemitérios é o órgão responsável
pela fiscalização e que até agora a Santa Casa desconhecia o
problema da poluição, denunciada pelo fiscal.

Tijucano respira mal

por culpa de caldeira
Técnicos da FEEMA constataram semana passada que o

ar respirado pelos moradores da Tijuca está poluído. A causa,
de acordo com o relatório enviado à Comissão Estadual de
Controle Ambiental, é a falta de regulagem de caldeira da
Companhia Cervejaria Brahma, na Rua José Higino com
Avenida Maracanã. A empresa esclareceu que está investigan-
do as causas c que em breve o problema será solucionado.

Segundo a FEEMA, a poluição (pequenos resíduos de
óleo — dióxido de enxofre S02) é causada pela falta de
regulagem da caldeira, que muda o funcionamento em conse-
qúéncia da qualidade do óleo comprado pela firma. Quando o
óleo combustível é, da Refinaria de Duque de Caxias a
regulagem é uma, quando o óleo é da Refinaria de Mangui-
nhos, é outra. Moradores de ruas vizinhas da fábrica estãoreclamando da poluição. Alguns dizem que já sofrem de
bronquite.

Mães mostraram como é difícil passear com carrinhos de bebês nas calçadas do Leblon

Mães acusam obstruçãoJuiz intima UGF

a explicar por

que negou prova
O Juiz Henry Bianor Chalu Barbosa, da

15a Vara Federal, intimou ontem a Universi-
dade Gama Filho a responder, em 48 horas,
as razões pelas quais não cumpriu a liminar
determinando que o estudante do curso de
Comunicação, Edgar Ramos de Almeida
Pinheiro, eliminado da faculdade após res-
ponder a um inquérito interno, fizesse as
provas semestrais.

O Vice-Reitor Acadêmico da Gama Fi-
lho, professor Eneso Freire Filho, que está
respondendo pela direção da universidade,
não estava trabalhando à tarde e uma secre-
tária informou que "para qualquer esclareci-
mento sobre o caso ele deveria ser procuradohoje de manhã".

Jornal
Edgar Pinheiro é diretor do jornal O

Blaster, publicado por um grupo de alunos
da Gama Filho sem autorização da direção
da universidade. O tablóide, com tiragem de
10 mil exemplares, tem no expediente a
frase: "A voz explosiva dos alunos da Gama
Filho".

O Blaster, segundo Edgar Pinheiro, fez
uma série de denúncias de irregularidades
praticadas pelos diretores da Gama Filho,
como cobranças acima do estabelecido porlei; bolsas do MEC repassadas apenas pelametade aos alunos e o fato de a biblioteca
doada pelo ex-Primeiro-Ministro de Portu-
gal, Marcelo Caetano, ter sido instalada no
sétimo andar de um prédio, onde os estudan-
tes não têm acesso. Uma página só de
denúncias, num dos últimos números do
jornal, tem a manchete Vergonhas a Granel.

Por causa de um inquérito interno, Ed-
gar Pinheiro não pôde fazer provas finais no
ano passado. O inquérito, segundo ele, foi
aberto porque ele chamou o Decano do
Centro de Ciências Sociais, Henrique Luiz
Ariente, de incompetente num requerimen-
to, indeferido "por intempestividade".

Ensino especial

ganha 39 vagas
Duas emendas do Poder Executivo refe-

rentes à criação no Município de 39 vagas
para professor de ensino especializado (ce-
gos e amblíopes) e da categoria funcional de
professor III foram aprovadas ontem, porunanimidade, pela Câmara Municipal. As
emendas inicialmente foram apresentadas
pelos vereadores Aluisio de Oliveira e Antô-
nio Pereira Filho à Mensagem do Prefeito
Marcelo Alencar que tratou do enquadra-
mento dos professores municipais em novas
referências. Com base no Artigo 217 da
Constituição Estadual, que estabelece limi-
tes à remuneração do servidor municipal e
reserva ao Poder Executivo a iniciativa nesse
sentido, o Prefeito Marcelo Alencar vetou as

_duas emendas.

Câmara Municipal
tomba La-Fayette

A Câmara Municipal aprovou ontem,
por unanimidade, o projeto do Vereador
Wilson Leite Passos (PDT), pelo tombamen-
to do Instituto La-Fayette na Tijuca. O
projeto sofreu quatro emendas e uma delas
suprimiu a destinação do imóvel que, origi-
nalmente, seria um Centro Comunitário e
Educacional, com o nome do fundador do
colégio, professor La-Fayette Cortes. Na
sessão de ontem, o Vereador Wilson Leite
Passos recebeu da tribuna da Câmara muitos
elogios pela iniciativa do projeto, inclusive
de vereadores do PDT, como Ivan Nery,
para quem o tombamento do La-Fayette tem"um alto sentido cultural". Já o Vereador
Sérgio Cabral (PMDB) disse que "aquele
estabelecimento de ensino me dá saudades e
me faz lembrar dos bondes e de Gregório
Barrios".

Rotary escolhe
novo governador

Themístocles Américo Caldas Pinho, só-
cio do Rotary Club de Niterói-Norte, foi
eleito para o mais alto cargo do Rotary em
sua região — (Governador de Distrito —
pelos delegados participantes da reunião da
Convenção do Rotary Internacional em Bir-
mingham, Inglaterra. Themístocles Américo
é advogado e presidente da Enitur. Ele é um
dos 425 homens de 158 países do mundo
rotário eleitos para o cargo de Governador
de Distrito, para o ano 1984-5. Vai coorde-
nar 72 Rotary Clubes em seu distrito. O
Rotary é uma organização de homens de
negócios e profissionais que prestam serviço
humanitário e fomentam um elevado padrãode ética em todas as profissões.

de calçadas no Leblon
Andar com um carrinho de bebê

pelas ruas do Leblon é uma verdadeira
prova de obstáculos: carros estacionados
irregularmente nas calçadas, desníveis e
buracos no calçamento, jardineiras e
grampos nas portarias dos prédios, carne-
lôs e barracas de frutas obrigam as mães a
pensarem várias vezes antes de saírem
com seus filhos nos carrinhos.

Embora os "acidentes" (buracos e
desníveis) nas calçadas criem sérias difi-
culdades, o maior problema, contudo,
ainda é o carro mal-estacionado. Os co-
merciantes argumentam que "trata-se de
um mal necessário" pois, do contrário, as
vendas cairiam; os motoristàs alegam quesó cometem a infração porque não encon-
tram estacionamentos. As mães não sa-
bem mais a quem apelar.

Obstáculos
Essa foi a queixa mais freqüente feita

à Reportagem do JORNAL DO BRA-
SIL durante a semana, na campanha
Ajude esta Cidade a ser Maravilhosa
outra vez, que se encerra hoje. Uma
equipe de repórteres estará hoje, de 9h às
17h, ouvindo as reclamações e sugestões
dos moradores do Leblon, na agência de
Classificados JB, na Avenida Ataulfo de
Paiva, 1079. Na próxima semana, será a
vez de Botafogo e Humaitá.

Ontem de manhã, três mães com os
filhos em carrinhos, procuraram a repor-
tagem do JORNAL DO BRASIL e se
ofereceram para mostrar as dificuldades
que enfrentam diariamente para sair pe-Ias ruas do bairro. Elas se queixarammais da Avenida Ataulfo de Paiva, que

apresenta um obstáculo a cada cinco
metros.

D. Vera Regina Torres, com a filha
Marta de um ano e cinco meses no
carrinho, e com a outra filha, Carla, de
dois anos de mãos dadas, saiu da Praça
Antero de Quental e caminhou, pelo lado
ímpar da Av. Ataulfo de Paiva, em
direção ao final do Leblon. A primeira
parte do percurso — da Rua General
Urquiza até a Venâncio Flores — foi
vencida com certa rapidez. Ela deparou-
se com buracos, que chacoalhavam' a
criança no carrinho, fazendo-a acordar
sobressaltada.

A maior dificuldade, entretanto,
ocorreu na esquina de Ataulfo de Paiva
com General Artigas. Os carros estado-
nados na calçada impediam a travessia,
desrespeitando a área reservada aos pe-destres. Não havia sequer espaço para a
passagem do carrinho e, receosa de atra-
vessar pelo meio da rua, D. Vera preci-sou desviar para a Rua General Artigas,
caminhar 50 metros em direção à praia,
para, finalmente, atravessar. -v

Depois, retornou à Ataulfo de Paiva,'
e prosseguiu era direção à Rainha Gui-
lhermina. Neste trecho, teve que andar
praticamente colada às lojas e portariasde prédios, pois os carros tomavam mais
da metade do passeio: "Essa loucura a
gente tem que enfrentar todos os dias,
porque as autoridades já perderam a
noção da importância de se preservar acalçada para os pedestres", afirmou D.
Ana, que encerrou a demonstração ai-
guns metros após, e entrou na Rua Aristí-
des Espínola, onde mora.

Advogada paga custas

com 7 quilos de moeda
Niterói — Como o cartório do

11° Ofício não aceitou, no mês pas-sado, um cheque para o pagamentode custas no valor de CrS 29 mil 480,
a advogada Rachel Veitzman Gan-
delman obteve, em um banco, cerca
de sete quilos em moedas de Cr$ 10,
CrS 20 e CrS 50, num total de CrS 30
mil, para retirar, ontem, dois instru-
mentos de protesto (duplicatas não
liquidadas) contra um devedor queela, ainda, executará judicialmente.— Aqui está o "dinheiro vivo"
que vocês queriam receber — disse
a advogada.

O caixa Jaldo Ferreira Jr, filho
do dono do cartório, demorou 55
minutos para conferir as moedas e
informar à advogada que ela tinha
direito a um troco de CrS 520.
Rachel Gandelman disse que não
queria nada de volta, mas o caixa
insistiu em dar-lhe o troco e gastoumais 15 minutos juntando e contan-
do todas as moedas de CrS 1 que
pôde encontrar no cartório, num
total de CrS 260, para só depois
completar com as moedas de CrS 10
que a advogada lhe tinha dado
antes.

Fogos 
juninos incendeiam

matagal em Santa Teresa
O incêndio no matagal de um terreno

na Rua Almirante Alexandrino, em San-
ta Teresa, mobilizou bombeiros do Quar-tel Central e assustou a família Esquerion
que teve sua casa cercada pelo fogo.
Aparentemente, o incêndio começou
quando pivetes jogaram fogos juninos no
mato seco. Os ventos fortes de ontem
ajudaram a propagar o fogo por todo o
morro, de frente para Vista Alegre.

Os hidrantes não funcionaram. Os
bombeiros fizeram ligações de mangeiras
por longa extensão da Rua Almirante
Alexandrino, para conseguirem água.
Ela foi bombeada — através de carros
com bombas — para que houvesse pres-são suficiente. Na frente do número 1458
da Rua Almirante Alexandrino, onde o
fogo começou, o tráfego foi interrompido
por várias vezes. Ali os bondes com
destino a Dois Irmãos paravam e rotorna-
vam ao Largo da Carioca.

Até panelas
O incêndio começou às 14h30min e,

por volta das 17h, o mato seco, nos
fundos da casa 1581, já ardia. O fogo
atingiu três metros de altura.

Os bombeiros, espalhados por mais
de 300 metros morro acima, chegaram a
usar até panelas da família Esquerion
para apagar o fogo. Moradores informa-
ram que, uma vez por ano, ocorre íncên-
dio no mesmo local. O mato seco é um
atrativo para pivetes. De acordo com as
informações de moradores da área, o
incêndio de ontem foi o maior em 18
anos.

Pedro do Rio
Com alvorada festiva às 6h, salva de

21 tiros e missa solene, com a participa-
ção do Coral Santa Cecília, começa ama-
nhá em Pedro do Rio, 4" Distrito, a

30Km de Petrópolis, a festa de São Pe-
dro, que vai até o domingo. Tem fogos de
artifício, retreta, barraquinhas de comes-
tíveis e bebida, dança de quadrilha, fo-
gueira e até mesmo um leilão de gadò?São quase 90 anos de tradição. Ela
foi realizada pela primeira vez, no final
do século passado, no mesmo local de
hoje — junto à Estrada União e Indústria— e, na época, foi organizada para cons-
truir a atual Igreja de São Pedro, inaugu-
rada em 1903. Não existem dados concré^
tos porque não houve a preocupação de
registro histórico, mas a festa de São
Pedro sempre foi a mais concorrida.

Nova Friburgo
"A festa no céu aqui é feita pelabeleza das luzes das estrelas, únicos en~>

feites vistos pelos friburguenses nas noi-
tes do mês de junho. Os balões, felizmen-
te, não apareceram e não ameaçam ai'
matas que cercam a cidade", informou o
Capitão Tadeu Silveira, do Corpo de
Bombeiros de Nova Friburgo.

Dizendo que isto acontece porque
população foi conscientizada sobre os
perigos de queda de balão, o capitão
prosseguiu: "A festa é no chão, conT
barraquinhas, quadrilhas e quentão paracombater o frio. Nada de fogos. Nem as
tradicionais fogueiras são vistas, pois nu-
ma época de seca como esta podem '-
ocasionar também incêndios, através da
propagação de fagulhas." Este mês, se-
gundo ele, só dois pequenos incêndiõr
aconteceram, na periferia da cidade, nò~*
último fim de semana, quando se festeja-
va o dia de São João. Outros municípios
sob a jurisdição do 6o Grupamento tam-
bem estão tranqüilos, como Teresópolis,
Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim,
Cordeno e Cantacalo
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Preso 
pede 

a Cardeal 
que 

ajude a acabar com castigo
InrnA C,-, .1Cnn limQ í»nicti'l nam r» oortir»/-* mor nn/lo _ 1 i \ *-«v « • .. _Jorge Fernando dos Santos, 20

anos. interno do Instituto Penal Muniz
Sodré. em Bangu, esperou a missa
terminar e abordou o Arcebispo do
Rio, Dom Eugênio Sales, para pedir o
fim dos castigos no presídio, que vão
desde a proibição da visita de parentes
até o impedimento de saída das celas.
Como Jorge, 11 detentos estão no
castigo, e só saíram para assistir à
missa celebrada pelo Cardeal, na ma-
nhã de ontem.

Atendendo ao apelo do detento,
D. Eugênio pediu à direção do presídio

uma anistia para o castigo, mas nada
conseguiu. Segundo a diretora Raquel
de Freitas 0'Donell — que está no
oitavo mês de gravidez —a punição faz
parte do regulamento do Instituto. Ela
anunciou para breve um castigo ainda
mais severo: isolamento total por tem-
po maior, em casos de morte ou portede arma dentro do instituto, que abriga
144 internos, com idades variando de
18 a 21 anos.

Visita
Fazendo um balanço das suas visi-

tas aos institutos penais desde a sema-
na passada (até agora o Cardeal visitou

sete deles), Dom Eugênio disse que'aestrutura do sistema penitenciário não
melhorou. Ressaltou, no entanto, quenota uma tranqüilidade maior entre os
presos e um esforço das administrações
dos presídios.

Acompanhado do coordenador da
Pastoral Penal, padre Bruno Trombe-
ta, e do coordenador geral do Desipe,
Edson Rodrigues Barras, o Cardeal
também visitou o Instituto Psiquiátrico
Roberto Medeiros. Percorreu os dois
pavilhões: o masculino, onde estão 122
internos, e o feminino, com 12 mulhe-

res. Dom Eugênio foi recebido com
palmas e música e distribuiu bombonsaos detentos. Na próxima segunda-
feira, o Arcebispo visitará os Institutos
Penais Plácido de Sá Carvalho, Vicen-
te Piragibe e Talavera Bruce — todos
em Bangu.

Empréstimos
Brasília — "O Ministro da Justiça.

Ibrahim Abi-Ackel, anunciou ontem a
liberação imediata de dois emprésti-
mos no valor de Cr$ 5 bilhões para a
construção de dois presídios gemina-

dos, de segurança máxima, em Duque
de Caxias, e a conclusão dus peniten-
ciárias Bangu 1 e 2, além de ter libera-
do 50 policiais e material da polícia
estadual que estavam cedidos à Polícia
Federal no Rio de Janeiro".

Foi o que disse o Deputado Esta-
dual Amando da Fonseca (PTB-RJ),
que com seu colega Augusto Ariston
(PDT-RJ) obteve do Ministro a pro-
messa de ajuda à polícia do Rio de
Janeiro. O Ministro Abi-Ackel assegu-
rou ao Deputado que basta o Governa-
dor Leonel Brizola fazer os pedidos de

empréstimos de que a polícia do Rio
necessita, que ele os despachará ime-
diatamente.

— Eu vim aqui para gritar e lavar
as minhas mãos — disse o Deputado,
para quem há a possibilidade iminente
de um"estouro" das penitenciárias do
Rio por grupos como a falange verme-
lha. "Vai morrer gente como passari-
nho, se isto acontecer. E se o Governo
Federal não ajudar o Governo do Rio,
independentemente de cor partidária,
dentro de seis meses ninguém mais sai
à rua".

Conjunto estofado funcional, com és-
trutura em madeira maciça lavrada,
almofadas soltas, três lugares. Preço à•vista .....348.402,

ou 6 de 58.067, = 348.402,

Conjunto estofado Malibú, em cheni-
le moderno, três lugares. Preço à vista

445.600,
ou 6 de 74.267, = 445.600,

Módulo Floral em tecido moderno.
Preço à vista 35.250,

ou 6 de 5.875, = 35.250,

Armário-Secretária tipo exporta-
ção, com tampo reversível e lugar
para máquina de escrever. Preço
à vista  189.702,

MÓVEIS EM 6 VEZES

SEM JUROS E SEM
ouóde3i.6i7,=189.702, 

ENTRADA^ PELO PREÇO

DE A VISTA.

Sofanete multiversâtil, ortopédico,
conversível em duas camas de soltei-
ro ou uma de casal. Preço à vista

127.602,
ou 6 de 21.267, = 127.602,

Dormitório Man, capellnha, com
penteadeira e cômoda conjuga-
das, em cerejeira. Preço à vista...

 695.802,
..... ou 6 de 115.967, = 695.802,
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Beliche Espaço-prático,
em pinus, com 2 camas, Estante Divlslonal, em ce-escrivaninha e estante, reje|ra com bufê, bar e lu-com foco luminoso Preço gar para yy. preço à vista
gavis,a  201.504,ou 6 d® 

fJ-JS ou 6 de 33.584,= 356.802,  = 201.504,
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Venha comprovar quem realmente tem os melhores
preços da praça. Em todos os departamentos,

ofertas e mais ofertas com muita economia para r tvocê. Apareça e comprove.

Mesa Centenário retangular,
Mesa Florense em cerejeira. Pre- elástica, em laminado decorati-
ço ã vista 124.704, vo. Preço à vista 157.704,
ou 6 de 20.784, = 124.704, ... ou 6 de 26.234, = 157.704,
Cadeira Florense em cerejeira, Cadeira Centenário, estofada
assento em palhinha. Preço em courvim, pés cromados. Pre-
vista 37.602, ço à vista 38.904,

ouóde6.267, = 37.602, ouóde6.484, = 38.904,

Refrigerador Prosdóci-
mo 290 - 290 litros. Preço
à vista  258.570,

ou 5 de 63.453,
 =317.265,

|

Congelador Prosdóci-
mo 19/220 - 220 litros.
Preço à vista 350.190,

ou 5 de 85.936,
 = 429.680,

U

Rua Voluntários da Pátria, 311 • Botafogo
Rua do Rlachuelo, 194 ¦ Centro.
Rua Sâo Luiz Gonzaga, 178 -
São Cristóvão.
Av. Brasil, 9561 - Penha.
Av. Maestro Paulo e Silva, 100 •
Ilha do Governador.
Rua Campo Grande, 1020 -
Campo Grande.
Rua Álvaro Alberto, 261 ¦ Santa Cruz.

Poltronas modulares em pellkoro.
Reta. Preço à vista ... 104.604,
... ou 6 de 17.434, = 104.604,
Com braço. Preço à vista

143 304
... ouóde23.884, = 143^304!
De canto. Preço à vista

 183.102,
... ou6de30.517, = 183.102,

Estante Copacabana, croma-
da, com vidros fumê, lugar para
TV e som. Preço à vista 342.500,
... ou 6 de 57.083, = 342.500,

,||J|

Mesa Centenário, tampo fixo em
laminado decorativo. Preço à
vista 4&.402,

ou 6 de 8.067, = <<58.402,
Cadeiftj Centenário, com en-
costo e assento em laminado de-
corativo. Preço ò vista 13.200,

ou 6 de 2.200, = 13.200,

Conjunto 3x1 Philips, modelo AH-
920/406. Preço à vista 269.550,

ou 5 de 66.148, = 330.740,

Rua Cdnego de Vasconcellos, 588 -
Bangu.
Rua Tenente José Dias, 460 -
Duque de Caxias.
Rua Quintino Bocaiúva, 69 ¦ Nova Iguaçu.
Av. Guadalajara, 3424 - Nova Iguaçu.
Rua Humberto Castelo Branco, 161 •
Niterói.
Estrada Raul Veiga, 243 - Alcântara.
Rua Roberto de Barros, 241 • Juiz de Fora.

O caminho certo.

Conjunto System Sharp, modelo
SG-12B. Preço à vista 439.380,
.... ou 5 de 107.824, = 539.120,

ELETRODOMÉSTICOS À VISTA COM 10% DE

DESCONTO OU EM 3 VEZES SEM JUROS.

íÉmm

Refrigerador Cônsul
4333 - 430 litros. Preço à
vista 457.650,

ou 5 de 112.307,
= 561.535,

m

i fai fi- .— .

Rádio Relógio National modelo
RC 4895. Preço à vista 114.660,
ou 5 de 28.138, = 140.690,

Sffiyjir"'"*•* *11!

TV a cores Mitsubishi modelo TC
2001Z-20".Preçoâ vista

585 990
ou 5 dê Í43Í802, = 719]©10|

Fogão Continental 2001
Caprice Super. Preço à
vista  156.240,

ou 5 de 38.342,

Fogão Continental 2001
Alplne III Super Luxo.
Preço à vista 534.780,

ou 5 de 131.235,

Refrigerador Brastemp
BRJ 36l 360 litros Preço
à vista 344.5'ÍO,

ou 5 de 84.545,
= 422 725,

¦IN tHH* \

= 19l!71oI = 656.175,

Fogão Continental 2001
Grand Prix III Super Luxo.
Preço à vista 439.785,

ou 5 de 107 927,
= 539.615,

Ofertas vólidas até
12/07/84.

P]
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TV a cores Sharp modelo C1404-
14". Preço à vista 512.280,
ou 5 de 125.714, = 628.570,

TV a cores Sharp modelo C 2015-
20". Preço à vista 667.890,
ou 5 de 163.900, = 819.500,

*

Seu Ponto-de-Encontro.
Maxwell, 300.

ABERTO DIARIAMENTE ATÉ MEIA-NOITE.

Rádio Gravador CCE
modelo CSC 800. Preço
à vista  162.090,

ou 5 de 39 777,
 = 198.835,
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Quanto Pior, Pior

MICHEL

Oequacionamento 
político da Emenda Figueiredo

assumiu, desde a manhã de ontem, proporções
de um confronto prévio dentro e fora do Congresso:
de iim iado era um teste para o fraccionado PDS e, do
outfo, uma nova oportunidade para as eventualmente
unificáveis oposições brasileiras exercitarem seu radi-
calismo congênito. Cada qual contribuiu com suas
contradições para a falta de autenticidade geral.

Não era ainda, entretanto, a temida crise a que
pode ser arrastada a Nação pelo escasso senso de
responsabilidade que revitaliza o nosso baixo espeta-
culo de oportunismo político. A Emenda Figueiredo
foi a peça com que o Presidente pretendeu tecer a
unidade do PDS, abalada desde a derrota da eleição
direta para a sucessão presidencial em curso.

A proposta do Governo, por si só, não foi capaz
de unir um Partido que tem mais razões e interesses
personalistas do que confessa para estar tão fracciona-
do. Limitou-se o Presidente a confiar no instinto de
sobrevivência política do PDS como suporte de uma
sucessão que o levará, pela primeira vez, às vantagens
do Poder. A solução espontânea não apareceu. Era
inevitável que a incapacidade de negociação prévia
evoluísse até a forma de confronto preliminar e criar
as condições para o entendimento político. Antes
tarde do que nunca.

Se o PDS não foi capaz de harmonizar as suas
notórias discrepâncias em torno do essencial na
proposta do Governo — eleição direta em 88 e
mandato presidencial de quatro anos — seria ingenui-
dade acreditar em negociação política com as oposi-
ções, por sua vez diversificadas até o radicalismo
pelos interesses personalistas. A luta interna pela
indicação do futuro candidato do PDS à sucessão
presidencial negligenciou o significado político da
Emenda Figueiredo. O gesto presidencial de oferecer
a emenda ao Congresso foi avaliado, do lado oposi-
cionista, exclusivamente como uma oportunidade de
recorrer a expedientes regimentais de baixa extração
política. Não havia, da parte do PMDB, do PDT e do
PT a menor disposição para o exercício do possível.

O parti pris oposicionista, que contaminou fac-
ções do PDS, evidencia o sentimento de que há no
Congresso, solidamente equivocada, a tendência a
preferir que não haja eleição direta em 88, como
revanche por não conseguir impor agora essa forma

para eleger o próximo Presidente da República. No
entanto, o PMDB disputou as eleições de 82 com a
palavra de ordem de fazer a maioria no Colégio
Eleitoral. Para quê? Para fazer o Presidente por via
indireta, no mesmo Colégio Eleitoral. Não conseguiu
a maioria e, pior, não alcançou o significado do
compromisso democrático implícito na eleição direta
dos Governadores, juntamente com a renovação da
Câmara dos Deputados, das Assembléias Legislativas-
e de um terço do Senado.

Investiu o PMDB, em frente ampla com as
demais siglas oposicionistas e uma parcela do PDS, na
campanha das diretas, que o Congresso não aprovou.
Foi com base na rejeição da emenda oposicionista que
o Presidente Figueiredo fez seu gesto de conciliação:
diretas em 88 e mandato de quatro anos. O sectarismo
oposicionista, porém, contaminando alas do próprio
PDS, inverteu a visão objetiva: não sendo já, não lhe
interessa a eleição direta. É uma confissão de incapa-
cidade cívica. E passam todos a jogar nas dificuldades
que serão a conseqüência de não se aproveitar a rara
oportunidade.

Só pode abrigar uma segunda intenção essa
recusa da eleição direta em 88 e a manutenção do
mandato presidencial de seis anos. Chama-se a essa
posição, em bom português, golpismo — uma doença
fatal à saúde dos regimes constitucionais brasileiros, e
que não é remédio para a transição à democracia. O
gosto pelo radicalismo se apura nas crises: os que se
recusam a negociar o possível apostam no imprevisí-
vel. Ou seja, põem suas melhores esperanças no velho
golpismo, de que se pensava já estarem curadas as
lideranças políticas brasileiras.

Entre o comando do PDS e as lideranças dos
partidos oposicionistas já havia sido estabelecida uma
fórmula de viabilizar a aprovação da emenda presi-
dencial. Á última hora, no entanto, o radicalismo
extemporâneo entendeu que o comportamento gol-
pista redimiria o sentido de traição, desde que vitorio-
sa a eleição direta.

Chega a ser inacreditável que ainda haja neste
país, depois de tudo, quem possa pensar em termos
de quanto pior, melhor. O raciocínio completo impõe
a indagação: melhor, para quem? Para a democracia
certamente não. O pior para o PMDB não pode ser
melhor para o PDS. É péssimo para toda a Nação.

Nova Conversa

APetrobrás 
está para alcançar a produção recorde

de 500 mil barris diários de petróleo, esperando-
se não só que a mantenha como possa mesmo vir a
ampliá-la. O fato é sobremaneira expressivo porquan-
to corresponde a cerca de 55% do consumo nacional.

Tudo leva a crer que o resultado é decorrência de
mudança de enfoque nas prioridades da empresa. Nos
últimos cinco anos, na gestão Shigeaki Ueki, é fora de
dúvida que a pesquisa e a prospecção de petróleo
passaram a ocupar a atenção preterencial de seus
órgãos técnicos, o que fez com que os principais
desafios a vencer aparecessem com nitidez. Assim, as
equipes da organização tiveram que adquirir familia-
ridade com a extração de petróleo em pleno mar, na
plataforma submarina, que se acabou tornando a
principal fonte de abastecimento. Em conseqüência
assumiu ares de questão bizantina saber se o Brasil
tinha ou não petróleo, passando a primeiro plano a
demonstração de capacidade em extraí-lo ali onde
vinha sendo encontrado.

No decênio 1968/1977, a produção brasileira de

petróleo permaneceu estagnada em torno de 9,5
milhões de metros cúbicos. Nos últimos anos da
década, a exploração da plataforma continental per-
mitiu apenas compensar a queda da produção em
terra. No período 1980/1982, entretanto, aparece uma
tendência firme à expansão, com aumento equivalen-
te a 50%. No último ano e meio essa tendência só faz
consolidar-se.

Os resultados assinalados põem em relevo a
evidência de que, no largo período de sua história
precedente, da ordem de um quarto de século, a
Petrobrás valeu-se do monopólio para ocupar um
espaço que a iniciativa privada mostrava-se plena-
mente habilitada a exercitar: a importação e o refino
de petróleo. O fato de que a empresa tenha afinal se
aplicado ao aspecto mais complexo dó problema —
pesquisa e prospecção — e o tenha feito com sucesso,
não é, de modo algum, suficiente para reconciliar a
opinião liberal com a idéia do monopólio, exercido
pelo Estado. Mas obriga-nos a reconhecer que a
Petrobrás passou a exercitá-lo com eficiência.

Provocação Intolerável

EM 
carta dirigida aos detentos, o diretor da

Penitenciária do Estado de São Paulo expressa
abertamente sua solidariedade aos criminosos e ban-
didos colocados sob sua guarda, aos quais chama de"filhos do abandono por parte do Estado", "vítimas
do arbítrio" e outras sandices de idêntico naipe. A seu
ver, os assaltantes de bancos e assassinos perversos,
todos condenados e em grande número com diversos
processos, são nada mais nada menos que o resultado
do "advento do regime militar instituído em nosso
paÍ6 com o golpe de 1964".

Embora tudo isto não deixe de soar como
extremamente ridículo, o documento constitui uma
evidência do tipo de acordo que os Governos dos
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo acabaram
estabelecendo com a parcela mais organizada do
elemento marginal, a pretexto de defender os direitos
humanos. No Rio de Janeiro, por falta de programa e
total despreparo, adotou-se a plataforma improvisada
do Secretário de Justiça, Vivaldo Barbosa, que tinha
como eixo da política de combate ao crime postura
idêntica à denunciada em São Paulo. O resultado foi o
fiasco que se viu e, na falta de uma revisão honesta e
criteriosa, agora cada setor faz o que bem entende,
havencfo até quem se diga disposto a reprimir a
criminalidade, o que não deixa de ser espantoso no
.quadro geral de inércia.

Em São Paulo, onde o despreparo da liderança
oposicionista nada deixou a dever ao Rio de Janeiro,

em matéria de política carcerária foi-se bem mais
longe. Partiu-se ali para a criação de denominadas
Comissões de Solidariedade, eleitas pelos presos, a
quem de fato se entregou a gestão das prisões. Sob o
manto protetor destas apareceu entretanto uma orga-
nização chamada Serpentes Negras, cuja liderança é
exercida por assaltantes de bancos e traficantes de
tóxico, todos condenados em mais de um processo.
Um de seus chefes tem nada menos que 22 condena-
ções, que só se esgotariam no ano 2004. A denúncia
desse estado de coisas partiu do Juiz Corregedor
Haroldo Pinto da Luz Sobrinho.

Desde a abertura política não há fato que a
comprometa de modo mais grave que a aliança entre
governos oriundos da oposição e criminosos comuns,
para se tornar um obstáculo aberto ao cumprimento
de sentenças judiciais. Em que pese o ciclo autoritá-
rio, a Justiça nunca esteve em causa no que se refere
ao julgamento de criminosos e à sua condenação. O
que está ocorrendo em São Paulo é uma provocação
primária contra o Poder Judiciário, a pretexto de
atribuir cidadania a assaltantes de bancos e outras
classes de bandidos. O Conselho Superior da Magis-
tratura Paulista reagiu à altura a tal provocação,
designando uma Comissão de Desembargadores para
se inteirar da situação e determinar as providências
cabíveis. É de estarrecer que as bases do Estado de
Direito estejam sendo minadas logo por aquelas
correntes políticas que tanto deblateraram contra o
autoritarismo.

TOPICOS

Sugestões
Está sendo encaminhada ao Con-

gresso, por urn grupo de especialistas
gaúchos, a sugestão de uma lei queinstitua o Registro Nacional de Proprie-
dade Automotora. Trata-se de compu-
tarizár a vida pregressa dos carros de
modo a dar ao adquirente idéia de tudo
o que ocorreu sob o domínio do pro-
prietário anterior, desde acidentes e
passagens por oficinas mecânicas até o
gravame de certos ônus como a locação
a = «iienação fiduciária.

Quanto ao ônus real da alienação, o
certificado de registro já o indica ao
declarai que o veículo se acha sob
reserva No mais, é preciso conhecer o
projeto gaúcho para ajuizai das vanta-
gens imaginadas poi seus autores. Uma

coisa já é possível avançar, ante a
informação de que a pretendida lei
obrigaria à impressão do número do
registro nas placas dianteira e traseira,
para identificar o carro e seu dono nos
diferentes Detrans.

Não seria mais simples fazer voltar a
famigerada plaqueta de triste memória?
E por que não extinguir, na Presidência
da República, a Secretaria da Desburo-
cratização? Tudo é sugestão a pon-
derar.

Equívocos
O incidente entre uma das muitas

entidades que proliferam no Rio de
Janeiro — sem representação e atribui-
ções bem definidas — e a rádio oficial

do Governo estadual é bem um exem-
pio dos impasses a que pode conduzir o
abandono das regras consagradas. A
Rádio Roquete Pinto é um patrimônio
cultural que não devia ter sido colocado
a serviço da propaganda do Governo.
Cometido este erro, a autoridade perde
o direito de censurar pronunciamentos,
a pretexto de que, sendo um órgão
oficial, seriam inadmissíveis críticas ao
Governo.

As associações de bairros podem vir
a desempenhar algum papel se não se
deixarem seduzir pela política partida-
ria. Se a tanto se reduzirem, a primeira
eleição as varrerá da cena. E quanto ao
que tem a fazer uma 'federação de
associações de moradores" é difícil de
perceber. O Governo incensou-a en-
quanto serviu aos seus objetivos.
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"Poder da mente'
A Assessoria de Imprensa do Palácio

São Joaquim, respondendo a pedidos de
esclarecimento que foram dirigidos à
Cúria Metropolitana a respeito de um
curso sobre "o poder da mente" a ser
ministrado por um sacerdote no Ginásio
Gilberto Cardoso (Maracanãzinho), no
próximo sábado e domingo, informa que:

a) o referido sacerdote não reside
riesta cidade, nem pertence ao Clero do
Rio de Janeiro;

b) a Arquidiocese do Rio discorda
deste e de outros cursos promovidos pelo
sacerdote, faz sérias reservas a posições
por ele assumidas e mantém entendimen-
tos com as autoridades eclesiásticas das
quais depende o padre promotor, em
vista de uma solução. Adionei Carlos da
Cunha, Secretário de Imprensa do Palácio
São Joaquim — Rio de Janeiro.

Esclarecimento
O Informe JB de 19/6/84 noticia que

fui intermediário de uma consulta do
Senador Fernando Henrique Cardoso
junto ao ex-Presidente Geisel. A notícia
não tem o menor fundamento. Solicito a
gentileza de publicar o desmentido. Seve-
ro Gomes — São Paulo (SP).

Ignorância
Durante o programa Batalha do

Amor, levado ao ar na noite de 23/6/84
pela TV Bandeirantes, competiram inte-
lectualmente estudantes, moças e rapa-
zes, dando cumprimento às missões que
lhes foram anteriormente atribuídas.

Aos rapazes cumpria trazer o menor
dicionário, supomos que da língua portu-
guesa. Eis que surge certo professor, o
qual, dando cumprimento à missão, exibe
o menor dicionário existente, contendo
175 mil palavras e mais de 300 páginas.
As letras eram visíveis somente com o
auxílio de lentes de aumento.

Um dos integrantes do júri indaga do
professor se aquele dicionário seria mes-
mo o menor que existe no Brasil? O
professor responde dizendo que talvez
existam outros menores, mas "com me-
nas palavras e menas páginas".tiTal professor certamente não leciona
e nunca lecionou português, mas deveria
matricular-se imediatamente na primeira
série do primeiro grau, antes de voltar a
falar em público, porque lamentavclmen-
te no Brasil atual existe um elevadíssimo
número de analfabetos, precisando de
reais professores.

Isentamos de qualquer culpa os ani-
madores do programa instrutivo Batalha
do Amor, os quais não poderiam imagi-
nar que houvesse professor de português
tão culto. Dr. Mário Victor de Assis
Pacheco — Rio de Janeiro.

Autenticidade

Microempresa
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É com grande satisfação que apresen-
to a esse jornal meus agradecimentos
pela excelente reportagem publicada pelo
JORNAL DO BRASIL de 17/6/84, sob o
título Exército quer prevenir droga em
suas fileiras, da responsabilidade do re-
prtrter Rosental Calmon Alves. O Proje-
to Esperança, desenvolvido neste Centro,
foi muito bem retratado pelo repórter
que, com fidelidade e autenticidade, sou-
be destacar objetivamente seus principais
aspectos. Carlos Rubens Nogueira Barre-
to, Coronel-Comandante do Centro de
Estudos de Pessoal, do Ministério do
Exército — Rio de Janeiro.

te na absorção de mão-de-obra pela in-
dústria. Tal resultado parece estar asso-
ciado à prioridade dada, através das poli-
ticas de desenvolvimento, ao capital in-
tensivo, à tecnologia sofisticada via cria-
ção c penetração da grande empresa.
Estudos sobre a história da nossa indus-
trialização parecem negar a tese do cres-'
cimento gradual das empresas, ou seja,
nos setores mais dinâmicos a implantação
de estabelecimentos se fez com o predo-
mínio do grande capital oligopolizado,
desde o início, valendo-se dos incentivos
e favores da política econômica oficial.

Neste contexto, como situar a peque-
na empresa responsável pela absorção de
grande contingente de mão-de-obra mas,
por sua vez, encurralada pela falta de
apoio financeiro, por encargos fiscais e
burocráticos, além dos efeitos da atual
recessão? Mais especificamente, no caso
das microempresas — cujo estatuto está
em tramitação no Congresso, muitas de-
Ias à base do trabalho familiar por força
do desemprego na indústria, tratam-se de
entidades muitas vezes clandestinas (de-
vido à própria legislação predatória, in-
clusive) mas importantes alternativas e
sustentáculo econômico nos períodos de
crise. Mais ainda: é a própria literatura
econômica que mostra como a expansão
do capital recria constantemente condi-
ções para o desenvolvimento da pequena
empresa nos interstícios do sistema oligo-
polista, atuando como um colchão amor-
tecedor importante nos períodos de retra-
ção econômica.

Com efeito: tendo em vista a presente
luta pela aprovação do estatuto da mi-
croempresa no Congresso e a realidade
do nosso Estado, onde, estima-se, estas
empresas respondem por cerca de 70%
dos empregos e apenas 5% da receita
fiscal, as considerações do Sr. César Maia
são, no mínimo, inoportunas. Luís Antô-
nio V. Catão — Rio de Janeiro.

Legalização contestada
Referentemente à carta publicada no

dia 12/6/84, sob o título Construções da
RFFSA, tenho a esclarecer o seguinte: O
Conjunto do Engenho de Dentro come-
çou a ser construído em 1962, com finan-
ciamento da Caixa Econômica Federal e
destinava-se a ferroviários de baixa ren-
da, a preço de custos (terrenos, material
e serviços complementares). Em 1969, a
CEF ameaçou executar a hipoteca da
área, em razão da inadimplência da Rede
Ferroviária, que descontava as prestações
dos salários dos compradores e não as
repassava à CEF. Daí para cá, passaram
os ferroviários a arcar com correções
monetárias, juros, saldos devedores e
todas estas dores-de-cabeça advindas do
SFH.

Em recente artigo publicado no JB
(dia 17/6/84), o Secretário de Fazenda do
Rio de Janeiro, numa tentativa de reba-
ter críticas feitas à administração do Esta-
do, acaba por incluir a microempresa
entre os alvos de seu contra-ataque. Re-
ferindo-se à questão de uma forma real-
mente marginal, o Sr. César Maia consi-
dera que "o romântico bolero da mi-
croempresa procura resgatar um capita-
lismo que 'no volverá jamás". Sem entrar
nos pormenores das intenções desta afir-
mativa, gostaria de apenas lembrar a
importância das políticas de apoio à pe-
quena empresa, vis à vis a atualidade do
tema e a aparente ironia com que alguns
o tratam.

Dados do Banco Mundial para os
países em desenvolvimento mostram que,
embora o crescimento do produto indus-
trial na década de 60 tenha sido relativa-
mente alto (6,7Çé), na América Latina a
taxa de crescimento do emprego indus-
triai foi de apenas 40% da taxa de cresci-
mento do produto neste período. No caso
brasileiro, avaliações çorrentes apontam
um desempenho não menos decepcionan-

E pior de tudo, deixa ao ferroviário
de baixa renda o encargo da legalização
da transação, junto ao Registro de Imó-
veis, conforme consta na escritura lavra-
da no 24" Ofício, livro 2.922. Tal emprei-
tada é quase impossível de ter sucesso,
pois o processo de legalização das cons-
truções, que tem o número 7.576.026/62 e
anexos, está paralisado na 13* Divisão de
Obras da Prefeitura, na Rua Santa Fé, n°
33, 4o andar, no Méier, onde constam
diversas exigências para a concessão do
habite-se.

Note-se que são 1 mil 660 residências
sem habite-se e, enquanto tal norma legal
não for atendida, não há registro válido
no cartório imobiliário competente. Em
suma, a resposta da RFFSA à carta do
leitor Oswaldo Duarte de Souza não
passou de mais uma enrolação da novela
em que se transformou a legalização do
conjunto dos ferroviários, já com capítu-
los que vêm sendo passados desde 1962.
Aluysio Vieira de Castro — Rio de Ja-
neiro.

Sucessão

A citada escritura de quitação de
preço, verdadeiro embuste, era cobrada
dos ferroviários de baixa renda ao custo
de CrS 20 mil, a qual tinha o mesmo valor
jurídico do recibo de quitação final, este
sem custo algum.

No relativo à escritura definitiva, esta
só é para a RFFSA c não para o ferroviá-
rio comprador de baixa renda, pois está
custando CrS 300 mil e, apesar da exorbi-
tância. não resolve, de maneira definiti-
va, o assunto, pois. no citado instrumento
público, consta a RFFSA vendendo um
terreno ou uma fração ideal, "onde foi
construída uma benfeitoria", sem contu-
do haver a competente descrição do imó-
vel. citação de confrontantes, e outras
exigências legais para lavratura de escri-
turas públicas.

O conflito de interesses e personalida-
des, que em torno da sucessão presiden-
ciai vem estarrecendo a nação com a
escassez de espírito público, fez-nos re-
cordar o que ocorreu em 1908, quando
inaugurou-se para o Brasil um dos mo-
mentos de maior anarquia por que já
atravessou o país, com todo o cortejo de
suas tenebrosas conseqüências, o que
levou o Conselheiro Ruy Barbosa, de
saudosa memória, a escrever uma missiva
aosentão Senador Pinheiro Machado, da
qual extraímos os seguintes trechos, de
toda a atualidade:"Considero o país na iminência de
dias bem sombrios. Alguma coisa extre-
mamente grave de nós se aproxima, que a
cegueira geral nãQ enxerga. Reputo in-
sustentável a situação de anarquia, finan-
ceira, política e morai, em que nos deba-
temos. Daí, o que vai sair, não sei, mas
não há de ser o que os descuidados
supõem."Em circunstâncias tais, só incons-
cientes ou predestinados podem ter ambi-
ções. Eu nunca as tive, muito menos as
teria agora."Candidato a Presidente, só animaria
a sê-lo, se um movimento da opinião
pública m'o impusesse. Tal honra, po-
rém, nunca imaginei merecer. A outra, a
da candidatura oficial, repugna às minhas
convicções e aos meus compromissos".

Como disse, em sua edição de sexta-
feira, 15/06/84, o JORNAL DO
BRASIL, em magnífico editorial, sob o
título Volta ao normal, "não há como
considerar isoladamente uma agremiação
partidária num complexo de fatores que
necessariamente hão de ser tomados em
conjunto para melhor avaliação e contro-
le da crise". Francisco M. de Andrade —
Rio de Janeiro.

Economia informal
Aplaudi in petto a ressurreição do

renomado economista Marco Antônio de
Souza Aguiar, que veio, de público, refu-
tar curiosos achados do doutor Jessé
Montello sobre o aumento do poder
aquisitivo do brasileiro, baseado na cha-
mada economia informal.

E preciso lembrar que Souza Aguiar é
aquele técnico que se demitiu da diretoria
do IBGE, com alguns colegas, irresigna-
do com a ordem de manipular dados para
torcer o perfil do INPC num dado perío-
do; a partir de então, o grande público
não soube por onde andou o vertebrado
cientista, que preferiu perder o emprego
a trair a sua profissão. A seguir, esclare-
ça-se que "economia informal" é um
fosso em que cabem todas as atividades
clandestinas, desde a desenvolvida pelos
inefáveis camelôs, até â dos tubarões da
sonegação fiscal.

Dado que não sou egoísta como os
grandes beneficiários da situação, quero
repartir com meus compatriotas meu jú-bilo pelo reaparecimento, em público, de
Marco Antônio, cujas palavras (JB, 14/6)
inspiram a convicção de que nem tudo
está perdido em nossa pátria. Como eco-
nomista, ele tinha que dizer, alto e bom
som, que é insustentável o ponto-de-vista
de que o poder aquisitivo do brasileiro
cresceu em 1983. Tapar o sol com a
peneira tem sido vezo de muita gente,
mas tudo tem limite!

Se eu for convocado como o quintus
no processo sucessório, pode deixar que
o decreto de nomeação de Souza Aguiar
para o IBGE já está pronto e assinado.
Antônio Carlos de Martins Mello — Bra-
sflia (DF).

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as ,que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel o endereço que permita confirmação
prévia.
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Coisas da politica

A 
descoberta de um
empate no Senado,

entre o PDS emagrecido
de algumas adiposidades
e a Oposição engordada
cjas banhas da dissidência
pedessista, desprendeu-se
do bojo da funda e feia
crise da emenda do Presi-
dente João Figueiredo ]
com o impacto de uma
revelação e o fragor de uma constatação assustadora.

Precisamente a maioria no Senado, como uma
barreira de precaução oficial, foi tecida ao longo dos
oasuísmos, com todos os cuidados detalhistas da filigra-
na. Para compor uma maioria sem olhar muito atrás,
éscrúpulos à parte, é que foram inventados os biônicos,
ós senadores sem voto e que provocaram uma tal
rejeição que o Presidente Figueiredo, na maré inaugural,
quando ainda tomava cafezinho nos balcões dos bares e
se embalava na ilusão de uma popularidade pessoal
desligada do fracasso monumental do seu Governo,
extinguiu a espécie mas preservou os remanescentes
como peças de museu.

Pois até o Senado, a maioria que já foi superior a
2/3, evaporou-se. Nos cálculos angustiados de onlem

O. Governo 
politicamente acabou

para a votação da emenda, chegou-se à conta de chegar
de um empate por 33 votos. Quer dizer: o Governo está,
no Senado, pendurado pelo voto de Minerva do presi-dente, o Senador malufista Moacyr Dalla.

Sim. senhores, que é preciso muita incompetência
para transformar, numa mágica às avessas, uma maioria
esmagadora de 2/3 num equilíbrio de forças iguais. Isto
no Senado, com toda a bionicidade. Na Câmara, o
pedaço governista de um PDS em cacos já não pode ser
mensurado em números precisos. Míngua a cada dia.
com as defecções que se multiplicam em ritmo aluei-
nante.

Mas, se o Governo não tem mais propriamente um
partido em que se apoie nem pode contar com uma
maioria confiável na Câmara ou no Senado, também não
pode ter candidato nem mais pretender controlar ou
sequer influir no processo sucessório. Isto quer dizer,
trocando em miúdos e em resumo seco, que o Governo,
politicamente, acabou, não existe.

Algumas sobras, como destroços de naufrágio,
bóiam ao sabor do balanço das ondas até darem com os
costados num canto de praia.

Esta sensação nacional dc um Governo não apenas
ausente e omisso, mas em decomposição, aperta a
garganta do País e se renova e aprofunda a cada

momento, na alarmante repetição dos achaques de
instabilidade presidencial.

A esta altura, já não basta a desnorteante evidência
de que se desconhece o que o João quer. mas também, e
cada vez mais, entra nos densos incógnitos do mistério
apurar-se o que ele não quer.

No cinerama da sucessão, por exemplo, o João teve
à sua escolha, como num desfile de modelos variados,
todos os tipos de candidatos possíveis e imagináveis. A
começar pelo abandonado Ministro Mário Andreazza,
que vestiu o traje completo do candidato oficial, numa
tal volúpia ortodoxa, que jurou e repetiu que faria tudo
que o João mandasse, até retirar a sua candidatura. Pois
o Presidente, incontentável, repudiou o Andreazza. O
oposto foi o Vice-Presidente Aureliano Chaves, quebuscou uma linha de afirmação popular e, portanto,oposta à do Governo. Não era mesmo fácil dar certo e,
nas circunstâncias, impossível. O Vice sobrou, desgar-
rou-se e está num desvio que caracteriza o rompimento
definitivo. Meio termo, lá e cá, Paulo Maluf procurouabrir o seu sulco. Enjeitado de nascença, engoliu agra-
vos, ignorou as mais terríveis grosserias, tapou os
ouvidos aos rumores dos ácidos comentários presiden-ciais as suas ambições. Foi em frente, buscando envolver
o PDS de baixo para cima. convencional por convéncio-
nal. Certamente que Maluf amorteceu as resistências do

João, mas a tática de conquistar a boa vontade do
Presidente a qualquer preço custou a impopularidade. Se
Maluf é ainda favorito de um PDS em desagregação,
tornou-se o mais vulnerável dos candidatos no Colégio
Eleitoral.

Mas, então, nenhum candidato serviu para o João.
Nenhum modelo se ajustou ao seu gosto exigente,
bizarro ou simplesmente insaciável. A lista não se esgota
nos três exemplos mais notórios. Muitos outros nomes
foram ficando pelo caminho, esquecidos pela má vonta-
de ou o desapreço do Presidente.

Um balanço de acabrunhante melancolia, a visão
espectral da terra arrasada. O PDS em frangalhos,
irremediavelmente cindido e com uma dissidência que jáse apresenta como embrião de novo partido. A sólida
maioria parlamentar volatilizada, jogada fora. Perdida a
sucessão, rolando à matroca por caminhos de apreensão
e de crise. O Governo sem candidato e o país sem
liderança. Os antigos parceiros políticos em debandada,
todo o dia cai um. numa série sem fim. Rejeitado como
um traste, o projeto de abertura é um incômodo
molambo. Um quadro de horror. Politicamente, à som-
bra do João não nasce nem ti ri rica.

VILLAS-BOAS CORRÊA
Repórter político do JORNAL DO BRASIL

Lendo a mente de Gorbachev

AQUI 
estou eu. Mikhail Sergeyevich Gorbachev, com

apenas 53 anos de idade, o primeiro na linha de sucessão
ao poder no Kremlin. Há quatro anos, esperar a morte do
Secretário-Geral — primeiro Brejnev, depois Andropov, agora
Chernenko — tem sido a principal atividade do Politiburo, e nós
todos nos tornamos muito bons nisto.

, Mas, desta vez, a tocha vai ser passada para uma nova
geração de russos. O acordo feito no enterro de Andropov foi o
de que Chernenko, um zelador dos anos Brejnev, permaneceria,com Andrei Gromyko e o Marechal Ustinov, protegendo os
camaradas burocratas durante um intervalo decente. Depois, o
sucessor escolhido por Andropov, eu, assumiria o poder, com o
Marechal Ogarkov, levando nova vida à revolução mundial,

t Enquanto Chernenko estiver vivo, nossos ataques contra
ps norte-americanos devem continuar. Dirigimos a raiva do
povo soviético contra Ronald Reagan. Os motivos para tanto
são três:
' Primeiro, exatamente quando estávamos em vias de rom-
per o duradouro impasse e de conquistar o domínio sobre a
Europa com os nossos mísseis SS-20, ele arrebatou esta vitória
de nossas mãos, com os seus Pershing II. O fracasso de
propaganda dos pacifistas na Europa Ocidental encorajou
tendências econômicas anti-socialistas na Hungria e na Ro-
rnênia.
| Segundo, depois de uma corrida armamentista que san-
grou nossa economia, finalmente chegamos perto de conseguir a
capacidade de realizar um ataque de surpresa com mísseis
baseados em terra. Isto também foi frustrado recentemente.
Pior ainda, gastamos anos e bilhões em armas ofensivas,
exatamente quando a tecnologia da guerra está saltando paradefesas mais eficientes. Se defesas com raios laser no espaço
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Mikhail Gorbachev

exterior tornarem inútil nosso grande investimento em mísseis
ofensivos, teremos de começar tudo de novo.

Terceiro, é melhor que o povo russo esteja zangado com osnorte-americanos por causa da tensão mundial do que irritado
conosco por causa da paralisia da economia soviética. Dirigi aagricultura soviética no tempo de Andropov e sei: todo ano
botamos a culpa pela colheita desastrosa nas condições meteo-
rológicas, mas não é o tempo que tem estado ruim há 70 anos.

A economia no Brasil

\ CABO de ler o livro de Sérgio
Valladares Fonseca A antieco-

nomia e a crise brasileira. Excelente
livro. Embora não concorde com
algpns dos conceitos do ilustre eco-
nomista, especialmente quando trata
da estatização, o livro deve ser lido e
meditado por muitos dos que estu-
dam a economia brasileira, especial-
mente pela simplicidade e clareza da
linguagem.

ISempre tive dúvidas de que as
regras clássicas da economia ditadas
pelbs economistas dos países desen-
volvidos tivessem efeito em um país
das dimensões continentais e princi-
palmente no estágio atual do desen-
volvimento do Brasil. (Desculpe o Sr
De)fjm Neto por mais um economis-
ta desocupado estar abordando tema
em que ele é tão clarividente...) Não
se trata de apoiar teorias monetaris-
tas, keynesianas ou estruturalistas.
Em um país que tem ainda 2/3 do seu
território para ser realmente ocupa-
do, nenhuma destas teorias se aplica
e tem efeito.

O País está no estágio de ocupa-
ção em que os americanos se encon-
travam em meados do século passa-
do.] Gostaria de perguntar se na
época da conquista do Oeste ameri-
cano, do Far West, eles estavam
preocupados com circulação de moe-
da, inflação etc. O regime de trocas

de mercadorias por mercadorias era
o que vigorava. Para quem, como
eu, tem viajado com certa freqüência
pela Amazônia, verifica-se que lá
ainda é a mesma coisa. Se não se tem
dinheiro, paga-se com gado, com
madeira e agora com ouro. Lá não se
fala em inflação, índices de correção
monetária, INPCs e outras parafer-
nálias criadas pelos tecnocratas. No
interior do Mato Grosso, nas fazen-
das, a mesma coisa. O pessoal quer é
produzir, ganhar dinheiro e tocar
pdra frente. Estes tecnocratas que
vivem em Brasília fazendo regras
que se adaptam a um país imaginá-
rio, copiando o que se faz na Ingla-
terra, França, etc. estão no mundo
da Lua. Daí por que todas as suas
medidas tornam-se inócuas, gerando
esta inflação "indecente", no dizer
do Sr Delfim Neto, de 230% ao ano.
Esta gente não conhece o Brasil, não
anda pelo interior, não vê como se
produz e com que dificuldades. Mas
todos querem ir para frente. Esta é
uma das características marcantes e
excelentes do brasileiro: procurar
sempre melhorar e progredir. Carac-
terística de povo jovem. Daí por que
qualquer política recessiva, para
atender aos cânones ditados por es-
tes senhores encasacados, recitando
Friedman ou Samuelson, que en-
chem as salas dos bancos e "FMIs"
da vida é absolutamente criminosa e

inócua para o nosso País. Estes tec-
nocratas (os de lá são tão ruins
quanto os daqui) não conhecem o
Brasil, só rezam por uma cartilha e,
se fracassam, deixam a "bomba"
conosco e vão cantar em outra fre-
guesia. Mas perguntarão os leitores:
Qual a receita para sair desta entala-
da da dívida externa, inflação, de-
semprego, crise social, tudo o mais
que assusta o Brasil hoje em dia?

A receita é simples. Em primeiro
lugar, ter na chefia do Governo
homem competente, com firmeza de
decisões, ascendido legitimamente
ao poder. Em segundo, colocar na
direção de nossa economia gente
com coragem e não temerosa frente
a qualquer "espirro" estrangeiro.
Gente que conheça o Brasil e não
que tenha passado a vida em gabine-
tes refrigerados, recitando teorias
aprendidas em livros estrangeiros.
Gente que sabe o que quer e que
entenda que este País ainda está no
alvorecer da conquista de seu territó-
rio e que. portanto, a política do
pleno emprego, do apoio aos que
querem produzir, deve ser a diretriz
de toda economia no Brasil. A solu-
ção dos problemas virá em conse-
qüência.

J. C. DE MACEDO SOARES
GUIMARÃES

Jornalista e engenheiro
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Algo está podre em nosso sistema. É por isso queprecisamos invadir o Afeganistão, quebrar o Solidariedade,botar os dissidentes na cadeia, derrubar aviões de passageiros eboicotar Jogos Olímpicos. Uma vez que não podemos competir,
precisamos dominar. Quando competimos, sofremos; quandodominamos, os outros sofrem.

Reagan diz que não pode compreender por que ficamostão irritados quando ele diz que, no fim das contas, o capitalis-
mo vai triunfar — nós, os comunistas, não estamos dizendo há100 anos que o capitalismo vai acabar na lata de lixo da história?

Ele não entende bem. Os norte-americanos podem rir
quando um Krutchev diz que vamos enterrá-los, porque ocapitalismo vai muito bem, um século depois de Marx ter dito
que ele morreria. Mas, quando um capitalista diz que é ocomunismo que acabará na lata de lixo da história, os soviéticos
ficam furiosos — porque enfrentamos o perigo de que isso
aconteça antes que ousemos admiti-lo.

Dizemos ao mundo que, no ano passado, nossa taxa de
crescimento foi de 3,5% — as agências ocidentais de informa-
ções aceitam isto — mas eu sei que no ano passado tivemos uma
taxa de crescimento negativa. O sistema soviético produzalcoolismo, absenteísmo e corrupção oficial que sabota a
produtividade. Fingimos que a coisa não é assim, mas, de cada
grupo de três mulheres soviéticas que ficam grávidas. du;>s
interrompem a gravidez pelo aborto — expressão de desespero
que é uma forma de suicídio nacional.

Como poderemos sair disso? Pela alta tecnologia, todos
dizem, e o Ocidente nos venderá seus segredos. Mas se
colocarmos meio milhão de computadores pessoais em toda a
União Soviética, o que acontecerá com o controle centrai de
informações? Informação é poder — se cada intelectual tivesse

acesso a um processador de palavras, uma gigantesca imprensa"
clandestina seria criada do dia para a noite.

Como Andropov aprendeu, nosso atual sistema não pode 
"

ser arrebentado e substituído — deve crescer por si mesmo. É
por isso que é necessário um dirigente jovem o bastante para .
permanecer durante uma geração no poder.

Ouando chegar minha vez, vou explorar a esperançaocidental de que o novo líder será melhor — mais razoável,
menos repressor. Sou baixinho, careca e agradável, isto aju-
dará.

Este será o momento para uma ofensiva pela paz, com o
cenário preparado por tantos anos de raiva. A pressão se
concentrará sobre Reagan, ou seu sucessor, para que ajude o
novo dirigente a ser bem-sucedido, através da redução da
tendência para os armamentos defensivos, pelo oferecimento de
créditos e, como disse Lenin, vendendo-nos a corda com que o
capitalismo será enforcado.

Sublinhando isto estará minha ameaça: se a União Soviéti-
ca achar que está perdendo seu domínio estratégico, se sentirá
tentada a atacar erfquanto ainda pode vencer, antes que a defesa
vença a estratégia e antes que a competição econômica exponha
as fraquezas do sistema comunista. O urso, quando ferido, fica
mais perigoso.

Por todas essas boas razões, agora precisamos caluniar edepreciar os Estados Unidos como nunca antes. Distraímos
nosso próprio povo e amaci;imos quem será o presidente norte-
americano em 1985. Então chegará minha vez, e a verdadeira
corrida vai começar.

WILLIAM SAFIRE
• The New York Times
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A 

siderurgia privada
tem um papel funda-
mental na produção

de aço em nosso pais. A ela
cabe a produção de aços
não-planos, básicos para a
construção civil, a indústria
mecânica e metalúrgica e a
agropecuária.

Há 83 anos, o Grupo
Gerdau vem aumentando a
sua produção, diversi-
ficando a sua linha de
produtos, acompanhan
do e promovendo o
desenvolvimento
econômico e social do
Brasil. Somente em
1983, produziu 1 mi-
Ihão e 300 mil tonela-
das de aço, 33,5%
das quais exportadas
para países da Euro-
pa, da Ásia, da África,
do Oriente Médio e
das Américas.

Tanto no Brasil como em
todos esses países estão
sendo construídas Habitações
centros comerciais, indústrias,
estradas e pontes com aço
Gerdau.

Com seis siderúrgicas de
norte a sul do país, o Grupo
Gerdau vem atingindo
resultados excelentes de ano
para ano.

São empresas de capital
totalmente nacional, operan-
do com autonomia e

integradas à região onde
atuam, próximas das fontes
de matérias-primas, dos
centros consumidores do
mercado interno e com fácil
acesso aos portos para
exportação.

Atualmente, o Grupo
Gerdau conta com 26.900
acionistas. Você também
pode ser sócio deste

complexo industrial que
soube ocupar com eficiência
um setor em quo o Brasil é o
oitavo do mundo. Não só
pode ser sócio, como está
convidado a ser.
Cosiqua; aberta, agora.
para o seu investimento.

A Cosigua é a maior
empresa do Grupo Gerdau.
Desde 1972, ela vem se
modernizando, aperfeiçoando
a qualidade de seus produtos
e aumentando a sua

capacidade de produção.Somente em 1983, a Cosigua
produziu 658 mil toneladas
de aço, refletindo em seus
produtos os princípios queforjaram o Grupo Gerdau:
qualidade, eficiência, produ-tividade e uma fé inabalável
na livre iniciativa.

A Cosigua já é uma
empresa de capital aberto

e tem milhares de
acionistas. Agora,
a Cosigua quer
novos sócios.
Brevemente, vai fazer
o maior lançamento
público de ações do
mercado primário d»
capitais.

São 26,8 bilhões
de ações novas para
democratizar ainda
mais o seu capital.
E consolidar a sua
posição de destaque

na economia nacional.
O que não é nada mau
para quem vai ser um novo
acionista.

Ações da Cosigua:
a solidez do aço.

GERDAU
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FAU examina arquiteto 
que a 

projetou
São Paulo — Um dos fundadores

da Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo (FAU) da Universidade de São
Paulo (USP). em 1948, cassado pelo
AI-5 em 1969. anistiado e readmitido
em 1980 no posto mais baixo da hierar-
quia acadêmica — auxiliar de ensino,
ganhando atualmente Cr$ l()9 mil 545
mensais —, o professor João Batista
Vilanova Artigas, 69 anos, presta hoje
prova didática para o concurso de
professor titular. Ele se sentará diante
de uma banca, numa das salas do
prédio da FAU que ele mesmo proje-
tou em 1962.

Um dos arquitetos mais importan-
tes de sua geração, Vilanova Artigas
projetou, em 1952. o Morumbi, o
maior estádio particular do mundo,
além de dezenas de obras de vanguar-
da. Ontem, ele esteve na FAU para
sortear o ponto sobre o qual fará uma
explanação de 50 minutos, sem inter-
rupções da banca: A Função Social do
Arquiteto.

O tema soou a professores da Uni-
versidade como uma ironia: além de
ativo militante acadêmico e político (é
signatário do manifesto pela legaliza-
ção do PCB), ele redigiu em 1962 um
plano que reestruturada a FAU, ade-
quando seu ensino à realidade social.

"Notório saber"
Apesar de ter sido, antes da cassa-

ção, representante dos professores ti-
tulares contratados da FAU. a reforma
universitária de dezembro dc 1969 so-
mente lhe reconheceu méritos para ser
auxiliar de ensino. Para poder candida-
tar-se ao concurso de professor titular,
Vilanova Artigas solicitou e recebeu
da Congregação da escola reconheci-
mento de"notório saber", o que lhe
permitiu transpor quatro etapas da
escala universitária.

Durante os 11 anos em que esteve
cassado, Vilanova Anigas viveu de
projetos para sindicatos e para alguns
clientes antigos. Apesar de guardar

Artigas apresentará um volume ilustra-
do com fotos de seus principais proje-tos. Além do Morumbi e da FAU, lá
estão o Edifício Louveira. no bairro de
Higienópolis, em São Paulo, de 1948,
considerado um marco na arquitetuta
residencial moderna brasileira. Há
também estações rodoviárias, conjun-
tos habitacionais e passarelas para ira-
vessia de pedestres.

Banca examinadora
Aprovado, Artigas passará a rece-

ber um salário de CrS 249 mil 763
(válido até o final do mês) por 12 horas
semanais de trabalho. Sc optar porregime de dedicação plena, com 40
horas semanais, o salário pode passar a
CrS 1 milhão 398 mil, mais adicionais
por tempo de trabalho. Sua banca
examinadora é composta, de acordo
com o ritual acadêmico, por dois pro-fessores da própria FAU, Eduardo
Knese Melo e Flávio Mota, e de três
outras áreas: Carlos Guilherme Mota e
José Arthur Gianotti. do Departamen-
to de Filosofia, e Milton Vargas, da
Escola Politécnica.

Caminhando ontem pelo amplo sa-
guão da FAU, o professor Artigas
recordou as idéias que tinha ao proje-tar o prédio, de amplos espaços, ilumi-
nação natural de clarabóias e paredesde concreto: "Este prédio tem muito a
ver com o momento que vivíamos em
l%2. a necessidade de mudanças, a
vontade de privilegiar a indústria na-
cional, usando design e materiais brasi-
leiros, pois, na época, lutávamos tam-
bem contra a evasão de divisas".

—- FIá ainda todo o conceito de
beleza. A preocupação foi principal-mente a de fazer um prédio bonito e de
acordo com os conceitos que tínhamos
na época. O tempo passou e o regime
de 64 mudou muito o país, e, porextensão, mudou até esta escola, com
sua política universitária. Mas a beleza
se mantém. Você não vai achar a
arquitetura grega ruim só porque não
acredita na deusa Vênus.

críticas à universidade, cie revela a
razão de ter aceitado o rebaixamento
na volta e insistir em dar aulas: "Eu
preciso do contato com a juventude.Isso é muito importante para mim". E
alega outra razão: estimular dois ou-
tros professores que, como ele. volta-
ram a lecionar em condições inferiores
e ainda não tiveram condições de pres-tar concurso: "Paulo Mendes da Rocha
e Jean Maitrejean são dois excelentes
professores e eu faço isso por cies
também".

Além da prova de hoje. haverá
amanhã argüição e julgamento do me-
morial com seu currículo. Junto com
sua qualificação acadêmica, Vilanova

Salvador — Um ato público de protesto contra oaumento de 65% nos vencimentos da categoria, decretado
esta semana pelo Presidente da República, marcou ontem,nesta capital, as comemorações do Dia Internacional doServidor Público. O ato, na sede da AFPB, reuniu servido-res federais e estaduais, principalmente os funcionários daUPBA, que estão em greve há mais de um mês.

O presidente da Confederação dos Servidores Públicosdo Brasil, Archimedes Pedreira Franco, que retornou ontemda Califórnia, onde participou de um congresso do funciona-lismo norte-americano, afirmou que "o Governo Federal jáconfiscou 24 salários de cada servidor civil nos últimos cincoanos, reduzindo o poder aquisitivo da categoria a 30%. Oreajuste digno, a vigorar em julho, não pode ser inferior a233%", reclamou.
Nas comemorações do Dia Internacional do Servidor, o

presidente da CSPB afirmou que os servidores públicosestão adotando atitudes expressivas em defeas de seusdireitos em toda a América Latina e isso está chamando a
atenção da nação.

— 1 anto que. no próximo fim de semana, representan-
tes de todos os Estados brasileiros estarão reunidos no Rio
de Janeiro, avaliando mais uma vez o pensamento dos
funcionários como um todo. Não devemos esquecer que este
reajuste salarial de 65%- foi uma bofetada forte em todos os
servidores — advertiu Pedreira Franco.

Funcionários da UERJ
vão radicalizar greve
Em rápida assembléia-geral, ontem, no Roxinho —

auditório do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza— na Ilha do Fundão, os funcionários da UniversidadeFederal do Rio de Janeiro (UFRJ) decidiram radicalizar a
greve que já dura um mês: vao fazer ato público na próximasegunda-feira, as 16h, em frente ao MEC, com passeata atéa Cinelãndia: e um grupo vai acampar no gramado em frenteà Reitoria, com barraca, fogareiro e sleeping-bag.

Roberto Rodrigues, da Federação das Associações dosServidores das Universidades Brasileiras (Fasubra), fez
questão de ressaltar que a greve poderá durar uns doismeses, o que faria com que as aulas do Io semestre
entrassem pelo 2o semestre e que o 2° semestre não acabassea tempo de haver o vestibular de 1985, "que pode não se
realizar porque o Governo se nega a dialogar conosco".

Pouca gente
Na assembléia de ontem, cerca de 400 pessoas compare-

ceram, realizando uma das reuniões menos numerosas, mas
havia uma explicação prática: ontem também foi dia de
pagamento e muitos funcionários não tiveram tempo de irão
Roxinho por terem ficado muito tempo nas enormes filasdos guichês pagadores.

Grevista do INAMPS

não bate mais ponto
Porto Alegre — Os superintendentes regionais do

INAMPS, 1NPS e IAPAS determinaram ontem, atendendo
recomendação do Ministro Jarbas Passarinho, que os cerca
de 10 mil 300 servidores paralisados há 29 dias no Estado
não assinem mais o ponto e que os dias parados sejam
descontados na folha de pagamento de agosto. Os servidores
farão assembléia, amanhã, para avaliar a decisão dos
superintendentes.

Os 10 mil 300 servidores paralisados representam 98%
do efetivo da Previdência Social no Estado, que é de 10 mil
500. Eles reivindicam reposição salarial de 64% retroativa a
janeiro, reajuste semestral de 100% do INPC a partir de 1°
de julho, 13" salário e piso de três salários mínimos. Os
grevistas rejeitaram o reajustes de 65% do INPC, concedido
pelo Governo Federal, alegando que 41% da categoria no
Estado ainda ficariam abaixo do salário mínimo.

Protesto e esclarecimento
Todas as entradas de serviço das agências e postos de

atendimento da capital têm afixados em suas paredescartazes de protesto e de esclarecimento à opinião pública.Cópias xerográficas de contracheques denunciam os baixos
salários recebidos pelos funcionários: agente administrativo,
CrS 135 mil; agente de portaria. CrS 58 mil 490; e técnico de
nível superior, Cr$ 238 mil.

Santa Catarina tem

frio recorde com

chuva, geada e neve
Florianópolis — Com chuva, vento e até um pouco de

neve, o Município de São Joaquim registrou, na madrugada de
ontem, a mais baixa temperatura do Estado nos últimos dois
anos: 4.9 graus abaixo de zero. Pela manhã, registrou-se
geada, que persistiu ao longo de todo o dia.

O frio beneficia as culturas de maçã, trigo, cevada e
aveia, mas pode prejudicar a produção de frutas e hortaliças e
a pecuária. No Município de Lages, onde a temperatura
atingiu um grau negativo, dois homens não identificados
morreram de frio. durante a noite. Seus corpos foram
encontrados pela manhã, um perto da estrada de ferro quecorta a cidade e outro no distrito de Vacas Gordas.

Rio Grande do Sul
Porto Alegre — A chuva deu lugar ao frio intenso no Rio

Grande do Sul. chegando a cair um pouco de neve. na noite de
terça-feira e na madrugada de ontem, em Bom Jesus, onde
foram registrados 3 graus negativos.

Em Porto Alegre, a mínima foi de 4.8 graus, mas a
sensação térmica, pela ação do vento, era dc 2 graus negati-
vos.

Com o bom tempo e os níveis dos rios baixando, começa a
se normalizar a situação no Estado e no número de flagelados
já diminuiu para 11 mil 424.

Temperaturas abaixo de zero foram registradas também
em Vacaria, Canela, Encruzilhada do Sul. Lagoa Vermelha e
Bagc.

Geadas
São Paulo — O 7° Distrito de Meteorologia do Ministério

da Agricultura divulgou um aviso especial, ontem, prevendo a
ocorrência de geada na madrugada de hoje. nos Estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No interior de
São Paulo e em Mato Grosso, está previsto hoje apenas um
resfriamento.

Uma frente fria procedente do oceano Atlântico atingiu,
ontem, o litoral paulista. Às 18h, os termômetros registravam
12 graus no Centro de São Paulo.

inverno chega ao Rio
com 6 dias de atraso

Com seis dias de atraso, o inverno chegou ao Rio juntocom uma frente fria vinda do Uruguai e que, segundo o
Instituto Nacional de Meteorologia, está com fraca atividade
na cidade, apesar de ser o suficiente para que a temperatura
caia muito. A máxima de ontem foi em Bangu e Jacarepaguá,
com 33 graus, e a mínima no Realengo, com 17.1 graus.

Para hoje, a previsão da meteorologia é de tempo
encoberto com possível instabilidade na madrugada e passan-do a claro durante o dia.

Este mês. a precipitação pluviométrica registrada no Rio
foi relativamente baixa. Até ontem, choveu apenas 0,3
milímetro, quando o normal mensal é de 43.2 milímetros.
Talvez este baixo índice seja o responsável pela surpresa com
que a chuva pegou o carioca á noite. Sem capa ou guarda-chuva, as pessoas, foram obrigadas a procurar abrigo nas
marquisas e se prtjeegerem com jornais dobrados sobre a
cabeça.

Estiagem propicia
incêndio nas matas
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A falta de chuvas, desde março, é a principal causa dcvários incêndios que vêm acontecendo nos morros de Petrópo-
lis, destruindo grandes áreas de reservas ecológicas e afetando
mananciais. A terra está ressecada e até um caco de vidro,
pela incidência de raios solares, pode provocar combustão.

As informações são do comandante do Corpo de Bom-
beiros de Petrópolis, Major José Carlos Galdino. A estiagem,
de acordo com técnicos da Companhia de Águas e Esgotos do
município, pode ir até o princípio de outubro. O relações-
públicas da corporação, Capitão Aníbal Ornella, disse que os
balões são responsáveis por apenas 30% dos incêndios, mas
até agora, este ano, não houve um incêndio de maiores
proporções causado por baloeiros.

O fogo no mato preocupa os bombeiros, devido ao
perigo de secar mananciais e destruir florestas, que embora
protegidas pelo IBDF não têm nem mesmo guardas florestais.
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Baiano diz

que pataxó
é segregado

Salvador — A seção baiana
da Associação Nacional de
Apoio ao Índio (ANAI) vai
pedir hoje ao presidente da
Funai, Jurandyr Marques da
Fonseca, que vá com-urgência
à reserva Paraguaçu-
Caramuru, no Município de
Pau-Brasil, onde cerca de I mil
indígenas da tribo Pataxó-Ha-
Ha-Hae "estão segregados e
hostilizados por grileiros de
suas terras, em situação com-
parável à dos judeus na Alemã-
nha nazista' , como disse o pre-sidente da ANAI-BA. Orden
Serra.

No Sul da Bahia, índios e
fazendeiros se frustraram ao
esperar a chegada do presiden-te da Funai, anunciada paraontem. Enquanto aguardam a
decisão final do Supremo Tri-
bunal Federal sobre a reinte-
gração de posse dos 36 mil
hectares originais da reserva
Paraguaçu-Caranniru. os pata-xós sobrevivem em dificuldade,
inclusive com escassez de água,
confinados na área de I mi f200
hectares da fazenda São Lucas.

Firmenich sai
após acórdão

O STF deferiu, também on-
tem, o pedido do advogado
José Paulo Pertence, represen-
tante do l/der montonero
Eduardo Firmenich, de só au-
torizar a sua saída do país. paraa Argentina, depois que seja
publicado o acórdão daquele
Tribunal, que decidiu no dia 20
extraditá-lo para a Argentina.
Segundo José Paulo Pertence,
embora a lei determine que a
extradição só pode ser executa-
da após a publicação do acór-
dão no Diário da Justiça, mui-
tos países não têm obedecido
tal orientação. O advogado
pretende entrar com embargos
declaratórios ao acórdão, logo
seja este publicado.

Minas decide
queimar alho

Belo Horizonte — A Delega-
cia Regional do Ministério da
Agricultura vai incinerar hoje,
às 9h, no incinerador do aero-
porto de Confins, 10 mil 631
quilos de alho que foram
apreendidos há dois meses pelaPolícia Federal, sob a suspeita
de que seriam parte de um
contrabando proveniente da
Argentina, informou ontem o
delegado federal da Agricultu-
ra de Minas. Delson Scarano.
O alho apresenta substâncias
tóxicas. A mercadoria, apreen-
dida num dos armazéns da
Ceasa (Centrais de Abasteci-
mento de Minas), não tinha
guia de exame sanitário. Exa-
minada por técnicos da delega-
cia regional, o Ministério cons-
tatou ser portadora, em índice
elevado, do nematóide Ditylen-
chus dipsaci, agente patogênicode extrema gravidade.

Protesto no Sul
atrai a Sucam

Porto Alegre — O superin-tendente nacional da Superin-tendência Nacional de Campa-
nhas de Saúde Pública
(Sucam), José Taquaraçu Fiúzade Lima, irá hoje ao Município
de Santo Ângelo (459km daCapital gaúcha) para tentarcontrolar o movimento da po-pulação e órgãos municipais
contra o uso do BHC — vene-
no popularmente conhecido
como pó-de-gafanhoto — nocombate ao barbeiro, transmis-
sor da doença de Chagas.

Processo do juiz
rebelde não pára

Porto Alegre — O Procura-
dor da Justiça José Sanfelice
Neto rejeitou ontem represen-
taçáo de três magistrados quesolicitaram à Procuradoria ge-ral da justiça uma nova citação
do ex-juiz de Sapucaia do Sul,
Luiz Francisco Corrêa Barbo-
sa, no processo disciplinar queresponde na Justiça gaúcha porirregularidades processuais.Com isso. prosseguirá o pro-cesso contra Corrêa Barbosa.
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Iraque atinge com Exoceí mais

um 
petroleiro 

e um rebocador

Abu Dabi e Manama — Um míssil
Exocet da aviação do Iraque atingiu on-
tem um petroleiro de bandeira liberiana
no Golfo Pérsico que acabara de se
abastecer na ilha de Kharg, principalterminal petrolífero do Irã. Um reboca-
dor que auxiliava o petroleiro também foi
atingido e vários membros da tripulação
dos dois barcos ficaram feridos.

A informação foi confirmada pelacompanhia seguradora inglesa Lloyd-s e
pela empresa suíça proprietária do navio,
a Outremer Reederei. O petroleiro Tibu-
ron, que enviou um sinal de socorro
depois de ter sido atingido pelo míssil,
havia se abastecido na manhã de ontem
na ilha de Kharg e se dirigia a um paísnão especificado da Europa.

Represálias
O Iraque advertiu que efetuará ata-

ques "ainda mais severos" no futuro a

qualquer embarcação que se abastecer de
petróleo do Irã no Golfo Pérsico. Não se
sabe se o petroleiro afundou ou estava
ainda à tona ontem à noite. Um porta-
voz da empresa suíça disse que botes de-
salvamento estavam se dirigindo para o
local do ataque que, se supõe, ocorreu a
quatro horas de navegação de Kharg.

O Governo do Irã afirmou ontem
que adotará represálias contra o Iraque
pelos ataques a navios que se abastecem
em Kharg e atacará países que apóiam
Bagdá na guerra do Golfo.

— Desferiremos um golpe para cada
golpe que recebermos — disse o Primei-
ro-Ministro Mit-Hossein Mousavi.

A declaração do Premier iraniano foi
divulgada depois da notícia de que o
Iraque atingiu "dois alvos navais" no
Golfo, em"seus mais recentes esforços
para estrangular as exportações de petró-leo do Irã".

As autoridades iranianas disseram
que a ilha Kharg foi fechada para petro-
leiros logo após o ataque iraquiano e
devido às "más condições atmosféricas".
Kharg é a principal veia econômica do
Irã, através da qual a maior parte de seu
petróleo é exportada.

Logo após o ataque do Iraque ao
petroleiro Tiburon, um caça iraquiano
rompeu a barreira do som sobre Teerã na
primeira demonstração de força do Ira-
que desde um incidente semelhante que
ocorreu no final de janeiro.

Em Washington, o Governo do Pre-
sidente Ronald Reagan propôs ao Con-
gresso o fornecimento de armas ao Ku-
wait, para reforçar suas defesas aéreas. O
equipamento proposto está avaliado em
80 milhões de dólares.

-Basora organiza a sua defesa-

Basora, Iraque — Milhões de sacos de areia empilha-
dos ocupam a estrada que serpenteia ao longo da margem
ocidental do Shatt-Al-Arab, o rio de importância vital queliga Basora, o principal porto do Iraque, ao Golfo Pérsico.
Os sacos de areia atingem a altura de um ônibus e estão tão
juntos um do outro que quase não se vêem as águas azuladas
do Shatt-Al-Arab.

Canhões antiaéreos estão estrategicamente colocados
entre os edifícios da cidade de Basora, que tem cerca de 500
mil habitantes. Mais sacos de areia protegem as janelas e
entradas de quase todos os prédios governamentais e de
muitas casas. Metralhadoras são vistas poj toda parte,
voltadas para o Leste — a região de onde virá a esperada
ofensiva de milhares de soldados iranianos.

Nas trincheiras
Basora, afirmam seus defensores, está preparada da

melhor forma possível para repelir o ataque dos 250 mil
iranianos estacionados a apenas 20 quilômetros da margem
oriental do Shatt-Al-Arab. Diplomatas em Bagdá dizem que
os iranianos poderão fazer a ofensiva através do rio.

O bloqueio imposto pelo Irã à região Norte do Golfo
impede o acesso de Basora ao mar desde o começo da
guerra, em setembro de 1980. Agora, alguns analistas
argumentam que os estrategistas iranianos poderão tentar
fechar as estradas que ligam o porto ao Norte do Iraque. O
3o Exército iraquiano, que defende a região Sul do país,
parece não ter deixado, no entanto, nenhuma possibilidadeao inimigo para atravessar a fronteira.

Bombas de sucção gigantescas levaram milhões de
metros cúbicos de água do rio para um canal recém-
construído, que vai até uma área desértica, onde foi criado
um vasto lago artificial, perto dos pântanos de Hawizah,
cenário de um violento combate em março deste ano,
quando, segundo os iraquianos, foram mortos mais de 50 mil
soldados do Irã.

Para evitar uma nova invasão iraniana, os iraquianos
abriram centenas de trincheiras nas margens Sul e Leste do
lago artificial, ocupadas agora por milhares de soldados de
unidades regulares e de contingentes do Exército Popular
Iraquiano, a força paramilitar do país.

O comandante do 3o Exército do Iraque, General Maher
Abed Al-Rashid, garante que suas tropas são inteiramente
preparadas para aniquilar os iranianos se atacarem Basora
os seus arredores novamente. O General informou que o Irã
mobilizou mais de 200 mil soldados, a maior parte voluntá-
rios, além de divisões de infantaria, pára-quedistas e guardas
revolucionários para enfrentar o 3o Exército iraquiano.

— Usaremos todos os meios e todas as armas de
destruição e dissuasão são contra qualquer pessoa que tentar
cruzar nossa fronteira ou ocupar nosso território — advertiu
o General Al-Rashid.

SUBHY HADDAD
Reuters

Base 
palestina 

e 
porto

rio Líbano são atacados
Trípoli, Norte do Líbano — Aviões e

navios de guerra israelenses atacaram
ontem uma base da guerrilha palestina na
Ilha Nahel, perto da cidade de Trípoli,
informou um porta-voz militar em Tel
Aviv. O ataque, feito horas depois de
Israel e Síria anunciarem a troca, hoje, de
prisioneiros de guerra feriu cerca de 70
milicianos islâmicos que estavam na ilha,
segundo afirmaram fontes dos hospitais
libaneses.

O comando militar de Israel infor-
mou também que um soldado israelense
morreu ontem em uma emboscada perto
da aldeia de Maarake, 10 quilômetros a
Leste da cidade portuária de Tiro, no Sul
do Líbano. Sobe agora a 585 o total de
israelenses mortos durante e depois da
invasão do Líbano pelo Exército de Is-
rael. a 6 de junho de 1982.

Aviões e navios
O porta-voz militar israelense expli-

cou que o alvo do ataque de ontem contra
a Ilha Nahel foi uma base para treina-
mento naval usado por guerrilheiros pa-

lestinos leais ao presidente da OLP, Yas-
ser Arafat. Em dezembro, dissidentes
palestinos apoiados pela Síria expulsaram
de Trípoli Arafat e seus seguidores, queforam para novas bases na Tunísia e
Iémen do Norte.

Testemunhas contaram que viram
também navios de guerra atacarem a Ilha
Nahel, onde, segundo declararam, fun-
cionava uma base de treinamento do
grupo fundamentalista islâmico Ta-
wheed, a principal milícia de Trípoli, e,
possivelmente, de alguns guerrilheiros
palestinos. Os milicianos são aliados dos
guerrilheiros leais a Arafat e seu líder,
Saeed Shaaban, é firme partidário da
resistência armada contra as forças israe-
lenses que ocupam o Sul ao Líbano.

Shaaban criticou recentemente o Pri-
meiio-Ministro do Líbano, Rashid Kara-
me, por propor a Israel acordos de segu-
rança que evitem a invasão de Israel por
guerrilheiros procedentes do Sul libanês.
Karame está em Trípoli desde sábado,
quando sua mãe morreu naquela cidade.

Israel dá 314 sírios

por 
seis israelenses

Damasco — Os Governos da Síria e
de Israel farão hoje a troca de prisionei-ros de guerra mais importante dos úlii-
mos 10 anos, que permitirá a volta de 314
sírios e seis israelenses a seus países. A
troca, em cumprimento a acordo media-
do pela Cruz Vermelha Internacional,
ocorrerá em Kuneitra, cidade nas Colinas
de Golan devolvida por Israel à Síria em
1974.

Israel devolverá 291 soldados sírios e
23 cidadãos sírios habitantes do Golan
que rechaçaram a nacionalidade israelen-
se depois da anexação, em 1981, daquele
território sírio ocupado desde a guerra de
1967. A Síria entregará três soldados
presos desde 1982 e três funcionários da
representação diplomática israelense de
Dbaye (Norte do Líbano), capturados a
Io de maio na estrada Beirute—Trípoli.

Os sírios devolverão também os cor-
pos de cinco militares israelenses e rece-
berão os corpos de 74 soldados da Síria.
A última troca de prisioneiros entre Síria
c Israel ocorreu em 1974, em seguida à
guerra árabe-israelense de 1973.

Fome mata outro
preso na Turquia

Ancara — Hasan Telci, militante da
organização esquerdista Dev Sol, tornou-
se ontem o quarto preso político a morrer
em conseqüência da greve de fome com
que 14 deles protestam contra as condi-
ções das prisões militares de Metris e
Sagmalcilar. Telci chegou a ser levado
para um hospital, mas não resistiu.

Ontem, a Promotoria Militar de An-
cara iniciou processo contra 56 dos 1 mil
260 intelectuais que assinaram um do-
cumento pedindo "o pleno funcionamen-
to da democracia no país". E, na cidade
de Diyaebakir, o promotor pediu a pena
de morte para 95 militantes do Partido
Operário Curdo.

A troca de prisioneiros — "fruto de
vários meses de negociações por intermé-
dio da Cruz Vermelha", segundo a agên-
cia de notícias síria Sana — será a primei-ra entre os dois países depois do acordo
de separação de forças, firmado perto de
Kuneitra por Israel e Síria a 31 de maio
de 1974, depois da mediação do então
Secretário de Estado americano Henry
Kissinger.

Segundo os termos desse acordo —
que previa também a retirada israelense
de Kuneitra e a instalação de uma força
da ONU nas Colinas de Golan —, foram
trocados, em 1974, 408 prisioneiros de
guerra árabes, entre eles 392 sírios, e 68
prisioneiros israelenses.

Fontes diplomáticas sírias informa-
ram que da troca a ser realizada hoje não
participarão três soldados israelenses queestão desde meados de 1982 (logo em
seuida à invasão do Líbano pelo Exército
de Israel) em poder da Frente Popular
para a Libertação da Palestina — Coman-
do Geral e da Frente Democrática Popu-
lar para a Libertação da Palestina.

Laos reforça a
sua fronteira

Bancoc — Milhares de soldados do
Laos, apoiados por forças vietnamitas e
armamentos pesados, estão se concen-
trando ao longo da fronteira tailandesa,
perto de três aldeias reivindicadas pelosGovernos de Bancoc e Vientiane.

A informação foi dada por telefone
por um policial tailandês na fronteira,
que não quis se identificar à agência
Reuters. Ele disse que vários batalhões
laocianos e cerca de 200 soldados vietna-
mítas, apoiados por artilharia e canhões
antiaéreos, estavam sendo transportados
em caminhões para a cidade laociana de
Paklai.

Avião volta ao

Irã e piratas

ficam em Bagdá
Cairo — O Boeing-727 da Iran Air

desviado para o Egito na terça-feira deco-
lou ontem do aeroporto do Cairo sem
que seus ocupantes obtivessem asilo poli-tico do Governo egípcio. Segundo infor-
mações da agência Reuters, os dois se-
qüestradores não estavam a bordo quan-do o avião decolou com os três tripuian-
tes. Os piratas aéreos — disse a Reuters— teriam seguido para Bagdá em um vôo
comercial.

Não houve, entretanto, confirmação
de que o avião voltou para Teerã sem os
seqüestradores. Funcionários do aero-
porto do Cairo disseram às outras agên-
cias que o avião iraniano' decolou rumo a
Teerã.

Os dois seqüestradores, que liberta-
ram na terça-feira em Qatar todos os 145
reféns do avião, menos os três tripuian-
tes, não conseguiram asilo por parte das
autoridades egípcias, mas receberam au-
torização para reabastecer o jato da Iran
Air. É a segunda vez em duas semanas
que aviões do Irã são seqüestrados poriranianos que buscam asilo político.

Russo diz que

oficial matou

menino afegão

Londres — Um jovem militar russo
afirmou ontem em Londres que decidiu
desertar do Exército soviético no Afegã-
nistão depois que um oficial matou um
menino afegão de 11 anos a golpes de
baioneta para mostrar aos soldados como
matar alguém a sangue-frio.

O ex-sargento Igor Rykov, de 21
anos, fez essa revelação durante entrevis-
ta coletiva realizada em Londres juntocom outro colega desertor, Oleg Khlan,
de 20 anos. Os dois receberam permissão
para permanecer na Inglaterra por um
ano.

Massacre
Rykov e Khlan, trajando calças jeans

e jaquetas de listas, disseram aos reporte-
res que eles ficaram doentes por ter que
participar dos massacres de aldeãos afe-
gãos suspeitos de acolher guerrilheiros da
resistência afegã.

Entendemos por que o povo afe-
gão odeia os soldados soviéticos queforam para o Afeganistão sem ser convi-
dados e que estão matando civis — afir-
maram os dois.

Rykov. que falou mais, disse que
para ele a "hora da verdade" foi quandoum tenente chamado Anatoli Gevorkyan
ordenou a um soldado que acertasse
golpes de baioneta num menino de 11
anos, na aldeia de Nangarkhar.

O soldado, identificado como Oleg
Sotnik, estava aprendendo a matar pes-soas a sangue-frio, disse Rykov. Sotnik,
aterrorizado, golpeou o menino no peitocom a baioneta, mas não conseguiu matá-
Io e, então, o tenente Gevorkyan tomou
o fuzil e enfiou a baioneta na garganta da
vítima.

É assim que se faz — disse ele,
segundo Rykov.

Todo o incidente foi descrito pelodesertor soviético em carta enviada à
Primeira-Ministra Margaret Thatcher, na
qual ele também pedia asilo político.

.. Londres'UPI
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Londres — Milhares de sindicalistas — 50 mil,
segundo o líder mineiro Arthur Scargill, 30 mil,
segundo a Confederação dos Sindicatos britânicos
(TUC), e entre 10 mil e 15 mil, segundo a polícia— marcharam pelo Centro de Londres aos gritosde Maggie out (Fora Margaret Thatcher). Ferro-
viários fizeram uma greve parcial de 24 horas em
apoio aos 130 mil mineiros parados há quase
quatro meses.

— Nossos principais argumentos são as 3 mil
600 pessoas presas e os mais de 1 mil sindicalistas
feridos nas mãos desta tropa antimotim que
lembra a Gestapo — afirmou o presidente do
Sindicato dos Mineiros, Arthur Scargill. — Dois
dos nossos morreram em piquetes para protestar
pelo direito ao trabalho dos 4 milhões e meio de
ingleses que querem emprego — acrescentou, sob
aplausos e vivas.

Engarrafamentos
A passeata dos sindicalistas, que começou na

Torre de Londres, passando pela estreita Fleet
Street (a rua dos jornais londrinos) até a margem

Sul do Tâmisa, foi pacífica, em contraste com a
violência dos piquetes de grevistas em minas no
Norte da Inglaterra. Centenas de policiais foram
mobilizados e ladearam todo o caminho da mar-
cha, mas não precisaram intervir.

A greve programada para ontem em todo o
transporte — trens, ônibus e metrô — não chegou
a ocorrer. Milhares de funcionários ignoraram os
apelos de seu sindicato para aderir a um dia de
paralisação em apoio à luta dos mineiros contra o
fechamento de 20 minas deficitárias e corte de 20
mil empregos. Os trens que funcionaram foram
poucos, mas os serviços de ônibus e metrô quasenão foram afetados. Mesmo assim, houve grandesengarrafamentos na cidade, pois muita gente, com
medo da paralisação, utilizou carro para ir traba-
lhar.

Os metalúrgicos relutam em apoiar os minei-
ros e impedir a chegada de minério de ferro às
usinas. Mas os mineiros estão pressionando e
Scargill anunciou para amanhã um encontro com
os metalúrgicos, em que fará um apelo para que se
interrompa a produção em usinas que empregam
carvão como combustível na Grã-Bretanha.

Alemanha 
ganha 

Ministro da

Economia 
que 

não é do ramo

Bonn — Martin Bangemann, um político queaté agora não se ocupou de comércio ou indústria,
é o novo Ministro da Economia alemão. O
Chanceler (Chefe de Governo) Helmut Kohl
nomeou-o ontem em substituição ao Conde Otto
Lambsdorff, que havia renunciado de madrugada
ao saber que um tribunal em Bonn vai processá-lo
pela acusação de corrupção.

Kohl desistiu de fazer unia ampla reforma em
seu Gabinete, do qual vários ministros são critica-
dos por incompetência, e preferiu apenas trocar o
Conde por um outro político de confiança do
presidente do Partido Liberal, o Ministro das
Relações Exteriores Hans-Dietrich Genscher. A
troca deixou pouca gente satisfeita em Bonn.

"Não está escrito"
Bangemann não tem competência paraocupar o cargo de Ministro da Economia —

sentenciou laconicamente o chefe da oposição
social-democrata alemã, Hans Jochen Vogel.

Este Governo virou uma farsa — observou
um dos porta-vozes dos verdes, o advogado Otto
Schilly.

Não está escrito em lugar algum que o
Partido Liberal tem um direito hereditário à posse
da Pasta da Economia — comentou Theo Waigel,
chefe da bancada dos deputados da União Social-
Cristã, o pessoal da aia direita do Governo
conservador.

Pressionado pelos repórteres, Kohl negou que
a pequena reforma do Gabinete tivesse ficado tão
reduzida — pedem-se, no momento, as cabeças
dos Ministros da Defesa, Correios, Educação e

Justiça — apenas para evitar que o poderosoarquiconservador Franz Josef Strauss viesse tam-
bém a participar do Governo em Bonn. Strauss
continua em silêncio: ele ainda guarda luto pro-fundo pela morte trágica de sua mulher, Marian-
ne, ocorrida durante o último fim de semana.
Marianne tinha forte influência sobre o líder
bávaro.

Aos 52 anos, Bangemann tem o apelido de
Gordo (de fato, é dono de volumosa barriga, além
de ser muito alto) e a fama de político autoritário.
Perdeu uma vez o cargo de presidente de um
diretório regional do Partido Liberal, no Sul da
Alemanha, depois que atropelou correligionários
com seu estilo derruba-portas.

O Ministro das Relações Exteriores, Hans-
Dietrich Genscher, quer entregar até o final do
ano o cargo de presidente do Partido Liberal.
Também para este posto o nome de Bangemann
está sendo cogitado, embora ele tivesse ficado
cinco anos totalmente afastado de Bonn: é que
perdeu seu emprego como deputado liberal no
Parlamento Europeu em Estraburgo depois queseu partido não conseguiu sequer o número mini-
mo de 5% dos votos para mandar representantes a
essa instituição.

Bangemann respondeu serenamente, ontem,
aos repórteres que queriam saber quais suas
qualificações para ocupar o cargo de Ministro da
Economia:

— Afinal, ainda tenho dois meses para me
acostumar ao posto.

WILLIAM WAACK

Metalúrgicos não chegam a acordo
Bonn (Do correspondente) — As bases do

Sindicato dos Metalúrgicos alemães (IG Metall)
recusavam-se ontem à noite a aceitar uma propos-
ta de compromisso capaz de pôr fim à greve que já
dura 42 dias, através da qual os sindicalistas
exigem a introdução da semana de 35 horas de
trabalho, sem cortes no salário.

Ontem cedo as delegações, representando
sindicatos e patrões, já haviam concordado, ini-
cialmente, com a proposta trazida pelo mediador,
o ex-sindicalista e Ministro da Defesa Georg
Leber. Seu projeto prevê a redução da jornada de

trabalho para 38,5 horas por semana, podendobaixar em alguns casos para até 37 horas. O
compromisso, baseado em complicadas fórmulas
de cálculo de aumento salarial e jornada de
trabalho, prevê, em linhas gerais, que cada em-
presa poderá acertar com seus empregados um
mínimo de 37 e um máximo de 40 horas.

Para o Sindicato dos Metalúrgicos, o simples
fato de os patrões terem aceito um compromisso,
que não significa a rígida manutenção da jornadade 40 horas, já foi considerado uma vitória, mas a
combativa base não é da mesma opinião.

de

A estação de trem de King's Cross, uma das mais movimentadas de
Londres, ficou deserta com a greve parcial dos ferroviários

Trens 
param em Londres em

apoio a mineiros em 
greve

Natta recebez

amizade

Chernenko z
Moscou, Roma e Paris -- O ^

Partido Comunista da União
Soviética está pronto a "am-
pliar as relações de amizade e --
colaboração" com o Partido
Comunista da Itália, afirmou o
Presidente soviético, Konstaji-.,.'.
tin Chernenko, em mensagem
enviada ontem ao novo secre.-„',
tário-geral do PCI, Alessandra
Natta. Chernenko desejou' a
Nata "grandes êxitos" na luta"em favor dos trabalhadores,,
da paz, desarmamento, demo-
cracia e progresso social".

Informe preparado pelo Par-
tido Comunista Francês atri-
buiu à abstenção e à insatisfa-
ção do eleitorado com o Go-
verno esquerdista do Presiden-
te François Mitterrand, que,-.,não "cumpriu seus compromis-
sos", a derrota eleitoral ,do
PCF nas eleições, há 10 dias.
ao Parlamento Europeu.. Ò
PCF obteve em 1979 20% dos
votos, mas agora só conseguiu
11,2%.
DIRETRIZES

Observadores políticos cita-
dos pela agência France Presse
comentaram que Natta devqrçí
confirmar as diretrizes básicas
do PCI, traçadas por seu aritp-,.
cessor. Enrico Berlinguer: au-.
tonomia partidária em relação,,,.,
a Moscou, via italiana para o
socialismo e adesão ao projeto .
europeu. «.

Eleito na noite de terça-
feira, Natta qualificou de "bá-
sicas" as opções internacionais
do berlinguerismo em seu dis-
curso de posse. O novo secrçta-
rio não mencionou a palavra ."eurocomunismo". Preferiú fà-*y
lar na "reafirmação da tarefa
histórica do movimento opèrá-
rio, das forças de esquerda da
Europa Ocidental em favor .do
socialismo", em nome do qual
preconizou a "construção de
uma unidade política e econô- .<
mica européia mais sólida".

O informe do PCF não ques-
tionou as estruturas do Partido,
nem sua estratégia ou a perso-
nalidade de seu secretárioj-
geral, George Marchais. Mas o
porta-voz do PCF, Pierre .Jjití,»-
quin, já se manifestou favorá---.
vel à reforma das estruturas >
partidárias, capaz de levará ¦>
modificação da regra do "ceü-
tralismo democrático" que re-
ge o Partido desde sua criação,
em 1920.

RFA fecha „

sua missão

emBerlim ¦
Berlim — A Alemanha Oci-

dental fechou ontem têmpora-
riamente sua representação em
Belim Oriental, para evitar a
entrada de novos refugiados .
enquanto transcorrem as nego-
ciaçõcs sobre o destino de 55
alemães orientais que já pedi-
ram asilo. Uma grade foi colo-1-"
cada na porta e um cartaz mã-'1
nuscrito informa que a missão"não pode, infelizmente, rece- \
ber visitantes".

Na noite de terça-feira, »!Or'
novos refugiados pediram asilo
à missão, localizada no centro
de Berlim Oriental, elevando
para 55 o total de refugiados',•
sendo 16 crianças. Ontem,"st-"""
gundo um porta-voz da repre-
sentação, 50 pessoas que bus-'
cavam asilo não puderam ser
atendidas. O chefe da missão, ,
Otto Braeutigam, disse não sa-
ber por quanto tempo a repre-
sentação ficará fechada,

O homem de cerca de 25 *
anos que pós fogo em áliÜSs/"'
roupas, terça-feira, em frente à
missão da Alemanha Ocidental
em Berlim Oriental, depois de
saber que o prédio fora fecha-
do para cidadãos da Alemanha
Oriental, voltou para casa, de-..,.
pois de receber tratamento mé-
dico na representação diploma-
tica.

RONALD THOMSON
Reuters
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Iraque atinge com Exocet mais

um 
petroleiro 

e um rebocador

Londres.UPI

Abu Dabi e Manama — Um míssil
Exocet da aviação do Iraque atingiu on-
tem um petroleiro de bandeira liberiana
no Golfo Pérsico que acabara de se
abastecer na ilha de Kharg, principalterminal petrolífero do Irã. Um reboca-
dor que auxiliava o petroleiro também foi
atingido e vários membros da tripulação
dos dois barcos ficaram feridos.

A informação foi confirmada pela
companhia seguradora inglesa Lloyd's e
pela empresa suíça proprietária do navio,
a Outremer Reederei. O petroleiro Tibu-
ron. que enviou um sinal de socorro
depois de ter sido atingido pelo míssil,
havia se abastecido na manhã de ontem
na ilha de Kharg e se dirigia a um país
não especificado da Europa.

Represálias
O Iraque advertiu que efetuará ata-

quês "ainda mais severos" no futuro a

qualquer embarcação que se abastecer de
petróleo do Irã no Golfo Pérsico. Não se
sabe se o petroleiro afundou ou estava
ainda à tona ontem à noite. Um porta-
voz da empresa suíça disse que botes de
salvamento estavam se dirigindo para o
local do ataque que, se supõe, ocorreu a
quatro horas de navegação de Kharg.

O Governo do Irã afirmou ontem
que adotará represálias contra o Iraque
pelos ataques a navios que se abastecem
em Kharg e atacará países que apoiam
Bagdá na guerra do Golfo.

— Desferiremos um golpe para cada
golpe que recebermos — disse o Primei-
ro-Ministro Mit-Hossein Mousavi.

A declaração do Premier iraniano foi
divulgada depois da notícia de que o
Iraque atingiu "dois alvos navais" no
Golfo, em"seus mais recentes esforços
para estrangular as exportações de petró-
leo do Irã".

As autoridades iranianas disseram
que a ilha Kharg foi fechada para petro-
leiros logo após o ataque iraquiano e
devido às "más condições atmosféricas".
Kharg é a principal veia econômica do
Irã, através da qual a maior parte de seu
petróleo é exportada.

Logo após o ataque do Iraque ao
petroleiro Tiburon, um caça iraquiano
rompeu a barreira do som sobre Teerã na
primeira demonstração de força do Ira-
que desde um incidente semelhante que
ocorreu no final de janeiro.

Em Washington, o Governo do Pre-
sidente Ronald Reagan propôs ao Con-
gresso o fornecimento de armas ao Ku-
wait, para reforçar suas defesas aéreas. O
equipamento proposto está avaliado em
80 milhões de dólares.

-Basora organiza a sua defesa-

Basora, Iraque — Milhões de sacos de areia empilha-
dos ocupam a estrada que serpenteia ao longo da margem
ocidental do Shatt-Al-Arab, o rio de importância vital que
liga Basora, o principal porto do Iraque, ao Golfo Pérsico.
Os sacos de areia atingem a altura de um ônibus e estão tão
juntos um do outro que quase não se vêem as águas azuladas
do Shatt-Al-Arab.

Canhões antiaéreos estão estrategicamente colocados
entre os edifícios da cidade de Basora, que tem cerca de 500
mil habitantes. Mais sacos de areia protegem as janelas e
entradas de quase todos os prédios governamentais e de
muitas casas. Metralhadoras são vistas por toda parte,
voltadas para o Leste — a região de onde virá a esperada
ofensiva de milhares de soldados iranianos.

Nas trincheiras
Basora, afirmam seus defensores, está preparada da

melhor forma possível para repelir o ataque dos 250 mil
iranianos estacionados a apenas 20 quilômetros da margem
oriental do Shatt-Al-Arab. Diplomatas em Bagdá dizem que
os iranianos poderão fazer a ofensiva através do rio.

O bloqueio imposto pelo Irã à região Norte do Golfo
impede o acesso de Basora ao mar desde o começo da
guerra, em setembro de 1980. Agora, alguns analistas
argumentam que os estrategistas iranianos poderão tentar
fechar as estradas que ligam o porto ao Norte do Iraque. O
3o Exército iraquiano, que defende a região Sul do país,
parece não ter deixado, no entanto, nenhuma possibilidade
ao inimigo para atravessar a fronteira.

Bombas de sucção gigantescas levaram milhões de
metros cúbicos de água do rio para um canal recém-
construído, que vai até uma área desértica, onde foi criado
um vasto lago artificial, perto dos pântanos de Hawizah,
cenário de um violento combate em março deste ano,
quando, segundo os iraquianos, foram mortos mais de 50 mii
soldados do Irã.

Para evitar uma nova invasão iraniana, os iraquianos
abriram centenas de trincheiras nas margens Sul e Leste do
lago artificial, ocupadas agora por milhares de soldados de
unidades regulares e de contingentes do Exército Popular
Iraquiano, a força paramilitar do país.

O comandante do 3o Exército do Iraque, General Maher
Abed Al-Rashid, garante que suas tropas são inteiramente
preparadas para aniquilar os iranianos se atacarem Basora
os seus arredores novamente. O General informou que o Irá
mobilizou mais de 200 mil soldados, a maior parte voluntá-
rios, além de divisões de infantaria, pára-quedistas e guardas
revolucionários para enfrentar o 3o Exército iraquiano.

— Usaremos todos os meios e todas as armas de
destruição e dissuasão são contra qualquer pessoa que tentar
cruzar nossa fronteira ou ocupar nosso território — advertiu
o General Al-Rashid.

SUBHY HADDAD
Reuters

Base 
palestina 

e 
porto

no Líbano são atacados
Trípoli. Norte do Líbano — Aviões e

navios de guerra israelenses atacaram
ontem uma base da guerrilha palestina na
Ilha Nahel, perto da cidade de Trípoli,
informou um porta-voz militar em Tel
Aviv. O ataque, feito horas depois de
Israel e Síria anunciarem a troca, hoje, de
prisioneiros de guerra feriu cerca de 70
milicianos islâmicos que estavam na ilha,
segundo afirmaram fontes dos hospitais
libaneses.

O comando militar de Israel infor-
mou também que um soldado israelense
morreu ontem em uma emboscada perto
da aldeia de Maarake, 10 quilômetros a
Leste da cidade portuária de Tiro, no Sul
do Líbano. Sobe agora a 585 o total de
israelenses mortos durante e depois da
invasão do Líbano pelo Exército de Is-
rael, a 6 de junho de 1982.

Aviões e navios
O porta-voz militar israelense expli-

cou que o alvo do ataque de ontem contra
a Ilha Nahel foi uma base para treina-
mento naval usado por guerrilheiros pa-

lestinos leais ao presidente da OLP, Yas-
ser Arafat. Em dezembro, dissidentes
palestinos apoiados pela Síria expulsaram
de Trípoli Arafat e seus seguidores, queforam para novas bases na Tunísia e
Iémen do Norte.

Testemunhas contaram que viram
também navios de guerra atacarem a Ilha
Nahel, onde, segundo declararam, fun-
cionava uma base de treinamento do
grupo fundamentalista islâmico Ta-
wheed, a principal milícia de Trípoli, e,
possivelmente, de alguns guerrilheiros
palestinos. Os milicianos são aliados dos
guerrilheiros leais a Arafat e seu líder,
Saeed Shaaban, é firme partidário da
resistência armada contra as forças israe-
lenses que ocupam o Sul do Líbano. ^

Shaaban criticou recentemente o Pri-
meiro-Ministro do Líbano, Rashid Kara-
me, por propor a Israel acordos de segu-
rança que evitem a invasão de Israel por
guerrilheiros procedentes do Sul libanês.
Karame está em Trípoli desde sábado,
quando sua mãe morreu naquela cidade.

Israel dá 314 sírios

por 
seis israelenses

Damasco — Os Governos da Síria e
de Israel farão hoje a troca de prisionei-
ros de guerra mais importante dos iilti-
mos 10 anos, que permitirá a volta de 314
sírios e seis israelenses a seus países. A
troca, em cumprimento a acordo media-
do pela Cruz Vermelha Internacional,
ocorrerá em Kuneitra, cidade nas Colinas
de Golan devolvida por Israel à Síria em
1974.

Israel devolverá 291 soldados sírios e
23 cidadãos sírios habitantes do Golan
que rechaçaram a nacionalidade israelen-
se depois da anexação, em 1981, daquele
território sírio ocupado desde a guerra de
1967. A Síria entregará três soldados
presos desde 1982 e três funcionários da
representação diplomática israelense de
Dbaye (Norte do Líbano), capturados a
Io de maio na estrada Beirute—Trípoli.

Os sírios devolverão também os cor-
pos de cinco militares israelenses e rece-
berao os corpos de 74 soldados da Síria.
A última troca de prisioneiros entre Síria
e Israel ocorreu em 1974, em seguida à
guerra árabe-israelense de 1973.

Fome mata outro

preso na Turquia
Ancara — Hasan Telci, militante da

organização esquerdista Dev Sol, tornou-
se ontem o quarto preso político a morrer
em conseqüência da greve de fome com
que 14 deles protestam contra as condi-
ções das prisões militares de Metris e
Sagmalcilar. Telci chegou a ser levado
para um hospital, mas não resistiu.

Ontem, a Promotoria Militar de An-
cara iniciou processo contra 56 dos 1 mil
260 intelectuais que assinaram um do-
cumento pedindo "o pleno funcionamen-
to da democracia no país". E, na cidade
de Diyaebakir, o promotor pediu a pena
de morte para 95 militantes do Partido
Operário Curdo.

A troca de prisioneiros — "fruto de
vários meses de negociações por intermé-
dio da Cruz Vermelha", segundo a agên-
cia de notícias síria Sana — será a primei-ra entre os dois países depois do acordo
de separação de forças, firmado perto de
Kuneitra por Israel e Síria a 31 de maio
de 1974, depois da mediação do então
Secretário de Estado americano Henry
Kissinger.

Segundo os termos desse acordo —
que previa também a retirada israelense
de Kuneitra e a instalação de uma força
da ONU nas Colinas de Golan —, foram
trocados, em 1974 , 408 prisioneiros de
guerra árabes, entre eles 392 sírios, e 68
prisioneiros israelenses.

Fontes diplomáticas sírias informa-
ram que da troca a ser realizada hoje não
participarão três soldados israelenses queestão desde meados de 1982 (logo em
seuida à invasão do Líbano pelo Exército
de Israel) em poder da Frente Popular
para a Libertação da Palestina — Coman-
do Geral e da Frente Democrática Popu-
lar para a Libertação da Palestina.

Laos reforça a
sua fronteira

Bancoc — Milhares de soldados do
Laos, apoiados por forças vietnamitas e
armamentos pesados, estão se concen-
trando ao longo da fronteira tailandesa,
perto de três aldeias reivindicadas pelosGovernos de Bancoc e Vientiane.

A informação foi dada por telefone
por um policial tailandês na fronteira,
que não quis se identificar à agência
Reuters. Ele disse que vários batalhões
laocianos e cerca de 2()0 soldados vietna-
mitas, apoiados por artilharia e canhões
antiaéreos, estavam sendo transportados
cm caminhões para a cidade laociana de
Paklai.

Iil

A estação de trem de King's Cross, uma das mais movimentadas de
Londres, ficou deserta com a greve parcial dos ferroviários

Trens 
param 

em Londres em

apoio a mineiros em 
greve

Londres — Milhares de sindicalistas — 50 mil,
segundo o líder mineiro Arthur Scargill, 30 mil,
segundo a Confederação dos Sindicatos britânicos
(TTJC), e entre 10 mil e 15 mil, segundo a polícia— marcharam pelo Centro de Londres aos gritos
de Maggie out (Fora Margaret Thatcher). Ferro-
viários fizeram uma greve parcial de 24 horas em
apoio aos 130 mil mineiros parados há quase
quatro meses.

— Nossos principais argumentos são as 3 mil
600 pessoas presas e os mais de 1 mil sindicalistas
feridos nas mãos desta tropa antimotim que
lembra a Gestapo — afirmou o presidente do
Sindicato dos Mineiros, Arthur Scargill. — Dois
dos nossos morreram em piquetes para protestar
pelo direito ao trabalho dos 4 milhões e meio de
ingleses que querem emprego — acrescentou, sob
aplausos e vivas.

Engarrafamentos
A passeata dos sindicalistas, que começou na

Torre de Londres, passando pela estreita Fleet
Street (a rua dos jornais londrinos) até a margem

Sul do Tâmisa, foi pacífica, em contraste com a
violência dos piquetes de grevistas em minas no
Norte da Inglaterra. Centenas de policiais foram
mobilizados e ladearam todo o caminho da mar-
cha, mas não precisaram intervir.

A greve programada para ontem em todo o
transporte — trens, ônibus e metrô — não chegou
a ocorrer. Milhares de funcionários ignoraram os
apelos de seu sindicato para aderir a um dia de
paralisação em apoio à luta dos mineiros contra o
fechamento de 20 minas deficitárias e corte de 20
mil empregos. Os trens que funcionaram foram
poucos, mas os serviços de ônibus e metrô quasenâo foram afetados. Mesmo assim, houve grandesengarrafamentos na cidade, pois muita gente, com
medo da paralisação, utilizou carro para ir traba-
lhar.

Os metalúrgicos relutam em apoiar os minei-
ros e impedir a chegada de minério de ferro às
usinas. Mas os mineiros estão pressionando e
Scargill anunciou para amanhã um encontro com
os metalúrgicos, em que fará um apelo para que se
interrompa a produção em usinas que empregam
carvão como combustível na Grã-Bretanha.

Avião volta ao

Irã e piratas

ficam em Bagdá
Cairo e Beirute — O Boeing-727 da

Iran Air desviado para o Egito na terça-
feira decolou ontem do aeroporto do
Cairo de volta para Teerã, após seus dois
seqüestradores terem conseguido asilo
político no Iraque, para onde seguiram
num vôo comercial. Anteriormente, o
Egito e a França negaram asilo aos dois
piratas aéreos, que se identificaram como
seguidores do ex-Primeiro-Ministro ira-
niano Shapur Baktiar, atualmente no
exílio.

Um dos seqüestradores, que se iden-
tificou como Mohamed Reza Aheri, te-
nente da polícia iraniana, disse em Bagdá
que as únicas armas usadas para obrigar a
tripulação do Boeing da Iran Air a mudar
a rota do aparelho foram uma pistola e
um punhal. Aheri disse que a maioria dos
passageiros apoiou o seqüestro e alguns
queriam até acompanhá-los na fuga.

Esta é a segunda vez em duas sema-
nas que um avião do Irã é seqüestrado
por iranianos que buscam asilo político.Os 145 passageiros do avião foram liber-
tados na terça-feira em Qatar.

Russo diz que

oficial matou

menino afegão

Londres — Um jovem militar russo
afirmou ontem em Londres que decidiu
desertar do Exército soviético no Afegã-
nistão depois que um oficial matou um
menino afegão de 11 anos a golpes de
baioneta para mostrar aos soldados como
matar alguém a sangue-frio.

O ex-sargento Igor Rykov, de 21
anos, fez essa revelação durante entrevis-
ta coletiva realizada em Londres junto
com outro colega desertor, Oleg Khlan,
de 20 anos. Os dois receberam permissão
para permanecer na Inglaterra por um
ano.

Massacre
Rykov e Khlan, trajando calças jeans

e jaquetas de listas, disseram aos reporte-
res que eles ficaram doentes por ter que
participar dos massacres de aldeãos afe-
gãos suspeitos de acolher guerrilheiros da
resistência afegã.

Entendemos por que o povo afe-
gão odeia os soldados soviéticos que
foram para o Afeganistão sem ser convi-
dados e que estão matando civis — afir-
maram os dois.

Rykov, que falou mais, disse que
para ele a "hora da verdade" foi quandoum tenente chamado Anatoli Gevorkyan
ordenou a um soldado que acertasse
golpes de baioneta num menino de 11
anos, na aldeia de Nangarkhar.

O soldado, identificado como Oleg
Sotnik, estava aprendendo a matar pes-
soas a sangue-frio, disse Rykoy. Sotnik,
aterrorizado, golpeou o menino no peitocom a baioneta, mas não conseguiu matá-
Io e, então, o tenente Gevorkyan tomou
o fuzil e enfiou a baioneta na garganta da
vítima.

É assim que se faz — disse ele,
segundo Rykov.

Todo o incidente foi descrito pelo
desertor soviético em carta enviada à
Primeira-Ministra Margaret Thatcher. na
qual ele também pedia asilo político.

Alemanha 
ganha 

Ministro da

Economia 
que 

não é do ramo

Bonn — Martin Bangemann, um político queaté agora não se ocupou de comércio ou indústria,
é o novo Ministro da Economia alemão. O
Chanceler (Chefe de Governo) Helmut Kohl
nomeou-o ontem em substituição ao Conde Otto
Lambsdorff, que havia renunciado de madrugada
ao saber que um tribunal em Bonn vai processá-lo
pela acusação de corrupção.

Kohl desistiu de fazer uma ampla reforma em
seu Gabinete, do qual vários ministros são critica-
dos por incompetência, e preferiu apenas trocar o
Conde por um outro político de confiança do.
presidente do Partido Liberal, o Ministro das
Relações Exteriores Hans-Dietrich Genscher. A
troca deixou pouca gente satisfeita em Bonn.

"Não está escrito"
Bangemann não tem competência para

ocupar o cargo de Ministro da Economia —
sentenciou laconicamente o chefe da oposição
social-democrata alemã, Hans Jochen Vogel.

Este Governo virou uma farsa — observou
um dos porta-vozes dos verdes, o advogado Otto
Schilly.

Não está escrito em lugar algum que o
Partido Liberal tem um direito hereditário à posse
da Pasta da Economia — comentou Theo Waigel,
chefe da bancada dos deputados da União Social-
Cristã, o pessoal da ala direita do Governo
conservador.

Pressionado pelos repórteres, Kohl negou que
a pequena reforma do Gabinete tivesse ficado tão
reduzida — pedem-se, no momento, as cabeças
dos Ministros da Defesa, Correios, Educação e

Justiça — apenas para evitar que o poderoso
arquiconservador Franz Josef Strauss viesse tam-
bém a participar do Governo em Bonn. Strauss
continua em silêncio: ele ainda guarda luto pro-fundo pela morte trágica de sua mulher, Marian-
ne, ocorrida durante o último fim de semana.
Marianne tinha forte influência sobre o líder
bávaro.

Aos 52 anos, Bangemann tem o apelido de
Gordo (de fato, é dono de volumosa barriga, além
de ser muito alto) e a fama de político autoritário.
Perdeu uma vez o cargo de presidente de um
diretório regional do Partido Liberal, no Sul da
Alemanha, depois que atropelou correligionários
com seu estilo derruba-portas.

O Ministro das Relações Exteriores, Hans-
Dietrich Genscher, quer entregar até o final do
ano o cargo de presidente do Partido Liberal.
Também para este posto o nome de Bangemann
está sendo cogitado, embora ele tivesse ficado
cinco anos totalmente afastado de Bonn: é que
perdeu seu emprego como deputado liberal no
Parlamento Europeu em Estraburgo depois queseu partido não conseguiu sequer o número mini-
mo de 5% dos votos para mandar representantes a
essa instituição.

Bangemann respondeu serenamente, ontem,
aos repórteres que queriam saber quais suas
qualificações para ocupar o cargo de Ministro da
Economia:

— Afinal, ainda tenho dois meses para me
acostumar ao posto.

WILLIAM WAACK

Metalúrgicos não chegam a acordo

Bonn (Do correspondente) — As bases do
Sindicato dos Metalúrgicos alemães (IG Metall)
recusavam-se ontem à noite a aceitar uma propos-
ta de compromisso capaz de pôr fim à greve que já
dura 42 dias, através da qual os sindicalistas
exigem a introdução da semana de 35 horas de
trabalho, sem cortes no salário.

Ontem cedo as delegações, representando
sindicatos e patrões, já haviam concordado, ini-
cialmente. com a proposta trazida pelo mediador,
o ex-sindicalista e Ministro da Defesa Georg
Leber. Seu projeto prevê a redução da jornada de

trabalho para 38,5 horas por semana, podendo
baixar em alguns casos para até 37 horas. O
compromisso, baseado em complicadas fórmulas
de cálculo de aumento salarial e jornada de
trabalho, prevê, em linhas gerais, que cada em-
presa poderá acertar com seus empregados um
mínimo de 37 e um máximo de 40 horas.

Para o Sindicato dos Metalúrgicos, o simples
fato de os patrões terem aceito um compromisso,
que não significa a rígida manutenção da jornada
de 40 horas, já foi considerado uma vitória, mas a
combativa base não é da mesma opinião.

Natta recebe

amizade de

Chernenko o. V4 e
Moscou, Roma e Paris — O

Partido Comunista da União
Soviética está pronto a "am-
pliar as relações de amizade e
colaboração" com o Partido'
Comunista da Itália, afirmou o "
Presidente soviético, Konsraíi-""
tin Chernenko. em mensagem'"
enviada ontem ao novo secfe-'
tário-geral do PCI, Alessandro'
Natta. Chernenko desejou a ^Nata "grandes êxitos" na íut;i"em favor dos trabalhadore.s,
da paz, desarmamento, demo-,
cracia e progresso social".

Informe preparado pelo Par-
tido Comunista Francês atri-
buiu à abstenção e à insatisfa-
ção do eleitorado com o Go-
verno esquerdista do Presidexi-.
te François Mitterrand, quenão "cumpriu seus comproiis.- j,,
sos", a derrota eleitoral do
PCF nas eleições, há 10 djiis,.
ao Parlamento Europeu. O
PCF obteve em 1979 20% .dos.
votos, mas agora só conseguiu
11,2%.
DIRETRIZES

Observadores políticos cita-
dos pela agência France Prêsse
comentaram que Natta deverá
confirmar as diretrizes básicas 1
do PCI. traçadas por seu ante-
cessor, Enrico Berlinguer:
tonomia partidária em relação
a Moscou, via italiana para o .
socialismo e adesão ao projeto
europeu. Tt'

Eleito na noite de terça-
feira, Natta qualificou de "tíá-.
sicas" as opções internacionais
do berlinguerismo em seu üis-
curso de posse. O novo secretá-
rio não mencionou a palijMJâ1^'"eurocomunismo". Preferiu fã-
lar na "reafirmação da tarefa"'
histórica do movimento opera-
rio, das forças de esquerda,da
Europa Ocidental em favor do
socialismo", em nome do quai
preconizou a "construção de
uma unidade política e econô-
mica européia mais sólida".

O informe do PCF não quês-
tionou as estruturas do Partido,
nem sua estratégia ou a perso-
nalidade de seu secretário-'
geral, George Marchais. Mas.o.
porta-voz do PCF, Pierre Jit-
quin, já se manifestou favorá-,
vel à reforma das estrutijf^s,
partidárias, capaz de levar-à
modificação da regra do "cen-.
tralismo democrático" que re~
ge o Partido desde sua criação,
em 192(1.

RFA fecha.tkík.
sua missão;;;;;;

em Berlim :"!t
Berlim — A Alemanha Oci-

dental fechou ontem têmpora-
riamente sua representação em
Belim Oriental, para evitar
entrada de novos refugiados
enquanto transcorrem as nego-
ciações sobre o destino de 55
alemães orientais que já pedi-'
ram asilo. Urna grade foi colo»
cada na porta e um cartaz ma- _nuscrito informa que a missão"não pode. infelizmente, recé-
ber visitantes". .. 1.

Na noite de terça-feira, 10
novos refugiados pediram asilo
à missão, localizada no centro,
de Berlim Oriental, elevando-1
para 55 o total de refugiados,
sendo 16 crianças. Ontem, se- •
gundo um porta-voz da repre-
sentação, 50 pessoas que bus-
cavam asilo não puderam.s,çr;.
atendidas. O chefe da missão,
Otto Braeutigam, disse nãpjar.
ber por quanto tempo a repre-
sentação ficará fechada. ,,, ..

O homem de cerca de'"25""
anos que pôs fogo em suas
roupas, terça-feira, em frente à
missão da Alemanha Ocidental
em Berlim Oriental, depois de
saber que o prédio fora fecha-
do para cidadãos da Alemanha,
Oriental, voltou para casa, de-' pois de receber tratamento mé-
dico na representação diploma-
tica.

RONALD THOMSON
Reuters
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Moscou revisa táticas

de surpresa a inimigos

Protesto contra regime

Montevidéu/AP

Moscou — O Ministro da Defesa soviético
Dmitry Ustinov afirmou que a tecnologia militar
está avançando tanto que Moscou decidiu revi-
sar sua tática de combate para surpreender o
inimigo. Em recepção no Kremlin para forman-
dos da Academia Militar, Ustinov disse que "a
arte da guerra se desenvolve hoje em dia mais
intensamente do que nunca".

— As armas nucleares de combate de alta
precisão e as tropas recebem um controle auto-
mático mais eficiente, assim como conhecimen-
tos de microeletrônica e tecnologia de compu-
tadores — disse o Ministro da Defesa, em
presença de altas autoridades do Exército da
URSS e dos Exércitos do Pacto de Varsóvia.

Ameaça de guerra
Em maio, funcionários da Defesa ocidentais

disseram que a União Soviética estava planejan-
do uma mudança significativa em sua doutrina
de combate, passando a dar ênfase a unidades
de ataque de surpresa de grande mobilidade.

Ustinov também se referiu no Kremlin à
necessidade de "construir uma nova sociedade
que leve em conta a crescente ameaça de guerrae a feroz batalha de idéias". Na opinião de

observadores políticos em Moscou, as palavras
do Ministro da Defesa refletem o ambiente de
crescente preparação psicológica para uma
eventual guerra "que emana dos focos de deci-
são na URSS".

As manobras Danúbio 84 dos Exércitos do
Pacto de Varsóvia, anunciadas em meados de
junho, começaram ontem na Hungria ocidental,
informou a agência húngara MTI. Segundo a
agência, os exercícios são realizados com a
cooperação dos Exércitos húngaro, tcheco-
eslovaco e soviético e participam ao todo 16 mil
soldados dos três países.

Qs aliados europeus ocidentais suspende-
ram ontem uma decisão de 30 anos que proibia a
Alemanha Ocidental de produzir mísseis tele-
guiados convencionais e pesados bombardeiros.
A suspensão aprovada pelo conselho executivo
da União Européia Ocidental (WEU), abre o
caminho para a planejada revitalização do pactode defesa, que agrupa a Alemanha Ocidental,
Bélgica, Grã-Bretanha, França, Itália, Luxem-
burgo e Holanda. O representante alemão oci-
dental na WEU disse, porém, que Bonn não
pretende fabricar mísseis teleguiados nem bom-
bardeiros.

Explosão diminui tensão militar
Nova Iorque — Um estudo preliminar das

informações sobre a gigantesca explosão ocorri-
da em maio na base soviética de Severomorsk,
acima do Círculo Polar Ártico, sugere — na
opinião de analistas do serviço de informações
americano — que as operações da Frota do
Norte serão tolhidas por algum tempo e a escala
dos exercícios programados pela frota deverá ser
reduzida.

Há indícios de que o acidente custou à Frota
do Norte, a mais poderosa das quatro frotas da
Marinha soviética, uma parte substancial de seus
mísseis terra-ar e Cruise. Acredita-se que sejam
necessárias pelo menos seis semanas para a
transferência de equipamento substitutos. A
explosão foi tão forte que a princípio se pensou
num acidente nuclear.

Navios ancorados
Até que os estoques de mísseis da Frota do

Norte sejam substituídos, provavelmente tiran-
do da produção destinada às frotas do Pacífico e
dos Mares Báltico e Negro, as possibilidades de
operação da Frota do Norte estarão abaixo do
normal, segundo funcionários do serviço de
informações em Washington e da sede da Orga-
nização do Tratado do Atlântico Norte, 11a
Bélgica.

Submarinos nucleares soviéticos e outros
navios de guerra geralmente permanecem mais
tempo no porto do que as embarcações da
Marinha americana. Pode também ter havido
danos às instalações do porto, comentam os
analistas. Além de Severomorsk, a Frota do
Norte tem bases no Golfo de Motovsky, Gremi-
kha, Polyarny e Archengel.

A explosão foi detectada por satélites de
reconhecimento e outros sensores, afirmaram
funcionários do serviço de informações america-
no. Mas os americanos também receberam de
outras fontes informações sobre o desastre. De
acordo com algumas fontes, rumores sobre a
explosão circularam amplamente na União So-
viética, turistas ouviram os boatos e os transmiti-
ram a autoridades ocidentais.

Perigo em potencial
A Frota do Norte é encarada por analistas

da inteligência dos EUA e outras marinhas da
OTAN como o mais sério perigo em potencial
em. tempo de guerra para a navegação no

Atlântico Norte. O maior poder de ataque da
frota soviética reside em seus 46 submarinos
nucleares equipados com mísseis. A frota tem
135 submarinos convencionais e 190 navios de
superfície, incluindo um porta-helicópteros,
além de 12 embarcações anfíbias e 80 embarca-
ções auxiliares de apoio.

Como resultado do acidente, e das conse-
qüentes perdas para a Frota do Norte, é possível
que haja uma redução da tensão entre as frotas
da Aliança Atlântica. A Frota do Norte, em
tempo de guerTa, teria duas missões principais.
Submarinos com armas convencionais ou nu-
cleares tentariam passar para o Atlântico Norte
através dos canais entre a Islândia e a Groenlân-
dia e entre a Islândia e a Grã-Bretanha com o
objetivo de atacar comboios que levassem tro-
pas e recursos à Europa Ocidental.

Os navios de superfície da Frota do Norte
seriam encarregados de frustrar qualquer tenta-
tiva da OTAN de levar tropas ao Norte da
Noruega ou aproximar porta-aviões da costa
soviética. Embarcações de superfície soviéticas
seguiriam os submarisno para o Sul em direção
ao Atlântico Norte.

Padrões de segurança
Entre os motivos para a violência da expio-

são de Severomorsk, um especialista em Forças
Armadas soviéticas citou o fato de que os russos
costumam não guardar a devida distância entre
depósitos de armas. Segundo algumas informa-
ções, a explosão se espalhou rapidamente e
matou muitos marinheiros que tentaram debelar
as chamas.

O rápido crescimento da Marinha soviética
nos últimos 15 anos pode também ter contribuí-
do para a gravidade da explosão, disseram
funcionários da inteligência. Segundo eles, este
crescimento pode ter prejudicado os padrões de
segurança e controle de qualidade.

Os funcionários também lembraram quehouve informações — entre outros acidentes —
de que um destróier soviético explodiu e afun-
dou no Mar Negro em 81, um submarino nuclear
desapareceu no Pacífico Norte em agosto de 83 e
um submarino nuclear de ataque está na lista
dos desaparecidos na costa espanhola em 70.

DREW MIDDLETON
The Naw York Times

Yelena afirma em Polônia realiza

telegrama que

Sakharov vai bem
Washington — A família do dissidente so-

viético Andrei Sakharov recebeu terça-feira um
telegrama enviado a 22 de junho por Yelena
Bonner, diretamente de Gorky, a 400 quilôme-
tros a Leste de Moscou, onde ela e seu marido
estão confinados, informando que os dois estão
passando bem e cumprimfcntando seu enteado,
Ephraim Yankelevitch, por seu aniversário.

Ruth Bonner, sogra de Sakharov, disse que
o telegrama enviado por sua filha à sua residên-
cia em Newton, Estado de Massachusetts, pare-
ce ser autêntico, mas afirmou que não se sur-
preenderia se o testo tivesse sido adulterado
pelas autoridades soviéticas.

Adulteração viável
O telegrama diz: "Queridas crianças. Não se

preocupem. Estamos vivos e bem. Parabéns
Ephraim por seu aniversário. Beijos. Mamãe e
Andrei".

Á sogra de Sakharov suspeita que o nome
do físico tenha sido acrescentado, no final, ao de
sua filha, e que o trecho em que diz"estamos
vivos e bem" fosse originalmente "estou viva e
benv de saúde".

for realmente Verdadeiro, o telegrama
seria a primeira informação direta de Sakharov
desde que o físico nuclear iniciou sua greve de
fome , a 2 de maio. As autoridades soviéticas se
manifestaram há três semanas, informando queo Prêmio Nubel da Paz estava "vivo e bem", e se
alimentando normalmente, mas se recusaram a
permitir que o casal entrasse em contato direto
com qualquer pessoa.

Ontem o jornal Los Angeles Times publicou
qufii Sakharov está internado no hospital de
Gorki e tem todo um andar à sua disposição, sob
estrita vigilância da polícia. A fonte do jornal foi
um-ex-residente de Moscou, que afirma ter
ouvido numa sauna a conversa entre membros
do-serviço secreto soviético que acabaram de
retornar de Gorki.

nova eleição no

dia 15 de julho
Varsóvia — Eleição suplementar em 85

seções eleitorais onde nenhum candidato obteve
maioria absoluta na eleição do dia 17 vai ser
realizada a 15 de julho, e o candidato com maior
número de votos será eleito, ainda que esse total
seja inferior a 50% dos eleitores, informou
ontem o jornal governamental Rzeczpospolita.
A eleição, para conselhos regionais e locais, é a
primeira a se realizar na Polônia desde a crise do
Solidariedade e a proclamação da lei marcial.

Desmentindo anúncio do Governo, de que
74,9% dos 26 milhões de eleitores comparece-
ram às urnas no dia 17, boletim da clandestina
Comissão Coordenadora Provisória (TKK) cir-
culou ontem informando que 40% dos eleitores

10 milhões de pessoas — atenderam ao
boicote convocado pelo Solidariedade.

A Organização Internacional do Trabalho
(OIT) acusou ontem a Polônia de infringir os
direitos dos trabalhadores ao suprimir o sindica-
to Solidariedade. Em relatório de 144 páginas, a
OIT qualificou a campanha militar do Governo
do General Jaruzelski. em 1981, contra o sindi-
cato de "passo de excepcional gravidade".

A OIT considerou essencial para a recupe-
ração econômica da Polônia o reinicio das
atividades sindicais, rejeitou a declaração do
Governo de que membros do Solidariedade
tinham sido detidos por causa de suas atividades
políticas contra o Estado — "é difícil conceber
tantos líderes sindicais envolvidos em atividades
capazes de pôr em risco a segurança do Estado"

e instou a libertação dos presos políticos e um
inquérito sobre as mortes violentas de 60 sindi-
calistas em greves e manifestações.

A "greve cívica" deixou praticamente deserta a Plaza Libertad, no
Centro de Montevidéu

Jackson visita 22

presos que Fidel

prometeu 
libertar

Havana — O aspirante à candidatura democrata à Presi-
dència americana, Reverendo Jesse Jackson, concluiu sua
viagem a Cuba com uma visita aos 22 presos americanos que o
Presidente Fidel Castro prometeu libertar. Os presos, a maioria
acusados de tráfico de drogas, souberam de sua libertação 20
minutos antes da visita de Jackson, recebido com palmas c
abraços. Eles serão entregues ao FBI e à polícia de imigração
americana.

— Não vim aqui para julgá-los — disse Jackson, que é
pastor protestante. — Vocês são americanos, são nossos, vamos
levá-los para junto de suas famílias. O próximo passo será
determinado por vocês, suas famílias, Deus e a Justiça ameri-
cana.

Mais tarde, em rápida visita à Universidade de Havana,
Jackson afirmou que ele e Fidel haviam lançado uma "ofensiva
conjunta" pela paz na América Central. Foi muito aplaudido.

Em entrevista à imprensa, Fidel e Jackson divulgaram um
resumo de 10 pontos das conclusões de suas conversações. O
mais importante é a disposição cubana de discutir a volta dos
marielitos. cubanos que foram para Miami no barco Mariel, em
80, e estão presos por delinqüência nos Estados Unidos. A
declaração conjunta também pede a normalização das relações
entre Cuba e EUA, rompidas desde 61.

Jackson partiu ontem mesmo para Manágua, de onde
voltará aos EUA.

Exército sandinista

destrói base da FDN

e mata 278 
"contras"

Manágua — O Exército Popular Sandinista ocupou e
destruiu a mais importante base de suprimentos e treinamentos
dos anti-sandinistas da Força Democrática Nicaragüense
(FDN), no Norte do país, na província de Jinotega, junto a
Honduras. Nos 25 dias de combates morreram 278 contras.
disse o Ministério da Defesa.

O Ministério não deu detalhes, nem explicou se houve
baixas entre as forças sandinistas. Afirmou que o comandante
da base da FDN, Encarnación Valdivia, conhecido como O
Lince, fugiu do local antes que a Força Aérea e a artilharia
pesada do Exército atacassem simultaneamente. A base era
abastecida por aviões camuflados que procediam de Honduras,
indicou Ministério nicaragüense.

Versão rebelde
A emissora anti-sandinista Rádio 15 de Setembro informou

cm Tegucigalpa que os guerrilheiros "mantêm suas posições em
San José de Bocay, combatendo forças sandinistas". Admitiu,
segundo a agência UPI, que "houve um recuo tático", sem dar
maiores detalhes.

Em Manzanillo, México, o Chanceler mexicano Bernardo
Sepulveda se reuniu com o Embaixador Especial dos Estados
Unidos para a América Central, Harry Shlaudeman, e o Vice-
Chanceler da Nicarágua, Victor Tinoco. ao término das conver-
sações de dois dias que mantiveram "dentro do processo de
diálogo e negociação" entre os Governos dos dois países.
Nenhum detalhe das conversações foi divulgado.

Portugal discute lei

de segurança nacional

lembrando salazarismo
Lisboa — O projeto de uma nova lei de segurança

nacional, em discussão no Parlamento, está provocando polémi-
ca e a acusação de que o regime socialista de Mário Soares tenta
reviver o sistema de repressão da ditadura salazarista, derruba-
da há 10 anos. Os debates começaram um dia depois que a
Polícia prendeu o ex-Coronel Otelo Saraiva de Carvalho e mais
41 pessoas acusadas de terrorismo.

O Ministro da Justiça. Rui Machete, disse que a nova lei é
necessária para enfrentar a crescente onda de terrorismo no
país, já que a legislação adotada em 1974 não permite uma ação
policial mais eficiente. Alegou, especialmente, a falta de
coordenação entre as quatro forças policiais do país. no caso da
prisão dos membros das Forças Populares 25 de Abril (FP-25).

Pela nova lei, será permitido à Polícia "grampear" telefo-
nes, abrir correspondência, vistoriar residências sem mandado
judicial, deter suspeitos e proibir reuniões públicas.

Ontem, o Tribunal de Apelações informou que julgará,
dentro de 10 dias, o recurso apresentado contra a prisão e
incomunicabilidade de Otelo Saraiva.

Papa recebe

denúncia de

argentinas
Roma — Durante a audiên-

cia geral das quarta-feiras, o
Papa João Paulo II recebeu
uma carta de Nora Cortinas e
Renée Epelbaum, representan-
tes das Mães da Praça de Maio.
denunciando os membros da
Igreja "cúmplices" dos desapa-
recimentos na Argentina, du-
rante a chamada Guerra Suja.

O Arcebispo da Cidade de
La Plata, Dom Antonio Plaza,
o Vigário da Marinha. Monse-
nhor Grasselli, e o Cardeal Pri-
maz da Argentina. Juan Carlos
Aramburu, foram apontados
nominalmente na carta, em
que a organização das mães dos
presos-desaparecidos argenti-
nos assegurou ter provas de
suas denúncias.
ALGUMAS PALAVRAS

Os dois representantes da
organização falaram alguns mi-
nulos com o Papa e disseram
que a "Igreja argentina é res-
ponsãvel pelo silêncio que
manteve sobre o problema dos
desaparecidos". João Paulo II
teria respondido para a acusa-
ção "é muito grave". Na carta,
as mães argentinas informaram
ao Papa que Dom Grasselli deu
informação "ambígua e bastan-
te sinistra" aos parentes dos
sumidos; que Dom Antonio foi
visto em campos de concentra-
ção por detidos que o denun-
ciaram; e que o Cardeal Aram-
buru "proibiu de permanecer
em sua diocese de Buenos Ai-
res o sacerdote franciscano An-
tonio Tuigjane", que acompa-
nhava as lutas das Mães da
Praça de Maio e cujo pai é um
dos desparecido.

Argentino

chama inglês

de insolente
Buenos Aires — "Gringos

insolentes". Essa foi a resposta
indignada do Senador argenti-
no Luis León à proposta de
dois deputados britânicos que
estão em visita a Argentina
para discutir, extra-
oficialmente, a questão das
Ilhas Malvinas (Falkland). O
deputado conservador Cyril
Towsend e o deputado traba-
lhista Georges Foulkes sugeri-
ram que a decisão quanto à
soberania sobre as ilhas só seja
tomada em 1990.

Os dois parlamentares tive-
ram uma reunião de duas horas
e meia com 12 senadores ar-
gentinos. membros da Comis-
são de Relações Exteriores do
Senado. Apesar do comentário
do Senador Luis León. os bri-
tãnicos disseram que os argen-
tinos mostraram-se interessa-
dos numa proposta que garan-tiria a soberania de Buenos
Aires sobre as Malvinas, em
troca de um contrato de arren-
damento com a Grã-Bretanha.

Os parlamentares também
propuseram o restabelecimen-
to de laços diplomáticos e co-
merciais entre os dois países e
sugeriram, como primeiro pas-so, uma declaração formal de
cessar-fogo do Governo argen-
tino. A Casa Rosada não fez
comentários.

Só Sendas 
garante

a carne fresca,limpa

pára 
Uruguai;

Montevideu — O Uruguai parou em uma "greve cívica" de
24 horas, ontem, quando o regime militar completou 11 anos. A ¦
paralisação foi total em Montevideu. onde reside a metade da
população do país, e quase total nos 19 departamentos (Esta-dos), apesar da ameaça de "sanções administrativas" contra os
funcionários públicos que participassem do protesto contra o
regime.

Um dos pouquíssimos ônibus que foram às ruas de madru-
gada, dirigidos pelos seus proprietários, foi apedrejado em um
bairro dos subúrbios de Montevideu. A avenida 18 de Julho, no
centro da Capital, só tinha de manhã duas lojas de comestíveis
abertas, em todos seus três quilômetros de extensão. Apenas
policiais e soldados circulavam pelos pontos estratégicos da
cidade desde as primeiras horas da madrugada.

Greve e negociação
Até o serviço telefônico não automático parou, com exceção

do internacional. Mas mesmo assim as telefonistas só completa-
vam chamadas destinadas "a comunicar ao exterior falecimento
ou doença". Os jornais não circularam. As escolas amanheceram
fechadas. Os serviços de emergência dos hospitais estavam
praticamente desertos. Os poucos ônibus que circularam tinham
um cartaz indicando: "Serviço de Emergência Obrigatória."

O Governo, através de seus porta-vozes, não fez comentário
sobre a greve, convocada pelos Partidos políticos — incluindo a
ilegal Frente Ampla — o dissolvido Plenário Intersindical de
Trabalhadores (PIT). e organizações patronais e estudantes,
pedindo "liberdade, eleição sem exclusões, anistia geral e
emprego".

Antes da paralisação, os Partidos se dividiram quanto à
negociação com os militares. A Multipartidária decidiu reiniciar
a negociação e só o Partido Nacional, cujo líder e candidato
presidencial à eleição prevista para novembro, Wilson Ferreira
Aldunate, está preso, votou contra. Surpreendentemente, o
recém-Iibertado General Líber Seregni. líder da ilegal Frente
Ampla, liderou os que defendiam a volta à negociação, interrom-
pida a 5 de julho de 1983.

Primeiro lugar _
Seregni criticou os dirigentes do Partido Nacional porsupostas manobras destinadas a buscar apoio para a libertação de

Aldunate e lembrou que em primeiro lugar está o pais, já quechegar à eleição de novembro significará libertar, não uma
pessoa, mas quase 3 milhões de uma ditadura de II anos. Os
dirigentes do Partido Colorado e da União Cívica apoiaram a
argumentação do líder frentista, isolando o Partido Nacional.

Nos próximos dias, os dirigentes políticos dos três Partidos
deverão reiniciar o diálogo com o Governo, oferecendo respos-
tas concretas ao novo projeto de reforma constitucional que os
militares apresentaram a Io de maio. Os políticos já elaboraram"sua visão dos termos em que deve se chegar à saída institucio-
nal", que inclui anistia geral, legalização de todos os Partidos,
além de outras exigências que até agora os militares não
demonstraram disposição de atender.

Justiça libera General

chileno depois de três

horas de interrogatório
Santiago — Na primeira vez que um alto oficial da reserva é

levado à Justiça pelo regime militar do Chile, o ex-membro da
Junta Militar de Governo e ex-Comandante da Força Aérea,
General Gustavo Leigh, foi interrogado durante mais de três
horas pela juíza Marta Ossa, que o deixou depois em liberdade
provisória.

Acusado de desacatar o Presidente. General Augusto
Pinochet, e incitar as Forças Armadas à rebelião. Leigh está
incurso na Lei de Segurança Interior do Estado e, se for
condenado, poderá pegar pena de até cinco anos de prisão,
segundo a agência UPI. O General fez as declarações considera-
das subversivas pelo Governo em entrevista publicada pela
revista Catice. há duas semanas.

Sem ofensas
Acossado por dezenas de jornalistas à saída da sede dos

Tribunais de Justiça de Santiago, Leigh disse ter ratificado os
termos das declarações publicadas pela revista oposicionista e
afirmou estar disposto a atender a todas as citações da Justiça
que forem feitas. A revista, o General — que ordenou o
bombardeio do Palácio de La Moneda durante o golpe contra o
Presidente Salvador Allende em 1973 e que, em 1979, foi
afastado da Junta Militar por discordar dos planos de Pinochet
de permanecer mais uma década no Poder — afirmara que
Pinochet não conseguirá permanecer no cargo até 1989.

Na terça-feira, no cemitério de Viria dei Mar, cerca de 20(1
manifestantes portando cravos vermelhos homenagearam o ex-
Presidente Allende, ao se cumprir 76 anos de seu nascimento. O
ato foi promovido pelo Movimento Democrático Popular e pelo
Bloco Socialista, grupos de esquerda criados após a formação da
liberal Aliança Democrática, outra organização oposicionista,
em 1983. Na noite de segunda-feira, os habitantes de diversos
bairros de Santiago ouviram o noticiário da clandestina Rádio
Libertação, em interferência no Canal 1 de televisão. Foi outra
homenagem a Allende.

No início da madrugada de ontem, cinco bombas foram
detonadas em Santiago, destruindo postes de iluminação. Oua-
tro ônibus do transporte público foram incendiados em ações de
comandos quase simultâneas. Nenhum grupo guerrilheiro assu-
miu a responsabilidade pelos atentados. Não houve vítimas, nem
detidos, segundo a agência AP.

Autoridades peruanas

descobrem nova matança

da guerrilha maoísta
Lima — Somente ontem as autoridades peruanas souberam

de um novo massacre de trabalhadores rurais por guerrilheiros
maoístas do Sendero Luminoso, ocorrido sexta-feira: 27 mortos.
Os guerrilheiros arrasaram as duas localidades atacadas no
Estado de Ayacucho, depois de executar os lavradores, segundo
testemunhas que chegaram à Capital estadual.

Nas suas últimas incursões, os maoístas emboscaram um
caminhão do Exército, deixando um saldo de cinco mortos, oito
feridos e cinco desaparecidos. Roubaram dinamite, derrubaram
oito torres de alta-tensão e incendiaram uma fábrica de enfarda-
mento de algodão, segundo a polícia peruana.

Total de mortos
As novas mortes denunciadas elevaram a 141 o total de

trabalhadores rurais, policiais e soldados vítimas da violenta
ofensiva desatada pelo Sendero Luminoso esta semana, o que já
transformou o mês de junho no período mas sangrendo da guerra
declarada pelos maoístas ao Governo do Presidente Beíeuude
Terry.

— Não se sabe se houve baixas entre os guerrilheiros, que
desapareceram na espessa selva — disse a polícia, ao comentar a
emboscada ao caminhão do Exército, que transportava 40
soldados para Ayacucho.
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Moscou revisa táticas Protesto contra regime 
pára 

Uruguai

de surpresa a inimigos \

Montevidéu/AP

Moscou — O Ministro da Defesa soviético
Dmitry Ustinov afirmou que a tecnologia militar
está avançando tanto que Moscou decidiu revi-
sar sua tática de combate para surpreender o
inimigo. Em recepção no Kremlin para forman-
dos da Academia Militar, Ustinov disse que "a
arte da guerra se desenvolve hoje em dia mais
intensamente do que nunca".

— As armas nucleares de combate de alta
precisão e as tropas recebem um controle auto-
mático mais eficiente, assim como conhecimen-
tos de microeletrônica e tecnologia de compu-
tadores — disse o Ministro da Defesa, em
presença de altas autoridades do Exército da
URSS e dos Exércitos do Pacto de Varsóvia.

Ameaça de guerra
Em maio, funcionários da Defesa ocidentais

disseram que a União Soviética estava planejan-
do uma mudança significativa em sua doutrina
de combate, passando a dar ênfase a unidades
de ataque de surpresa de grande mobilidade.

Ustinov também se referiu no Kremlin à
necessidade de "construir uma nova sociedade
que léve em conta a crescente ameaça de guerra
e a' feroz batalha de idéias". Na opinião de

observadores políticos em Moscou, as palavrasdo Ministro da Defesa refletem o ambiente de
crescente preparação psicológica para uma
eventual guerra "que emana dos focos de deci-
são na URSS".

As manobras Danúbio 84 dos Exércitos do
Pacto de Varsóvia, anunciadas em meados de
junho, começaram ontem na Hungria ocidental,
informou a agência húngara MTI. Segundo a
agência, os exercícios são realizados com a
cooperação dos Exércitos húngaro, tcheco-
eslovaco e soviético e participam ao todo 16 mil
soldados dos três países.

Os aliados europeus ocidentais suspende-
ram ontem uma decisão de 30 anos que proibia a
Alemanha Ocidental de produzir mísseis tele-
guiados convencionais e pesados bombardeiros.
A suspensão aprovada pelo conselho executivo
da União Européia Ocidental (WEU), abre o
caminho para a planejada revitalização do pacto
de defesa, que agrupa a Alemanha Ocidental,
Bélgica, Grã-Bretanha, França, Itália, Luxem-
burgo e Holanda. O representante alemão oci-
dental na WEU disse, porém, que Bonn não
pretende fabricar mísseis teleguiados nem bom-
bardeiros.

Explosão diminui tensão militar
Nova Iorque — Um estudo preliminar das

informações sobre a gigantesca explosão ocorri-
da em maio na base soviética de Severomorsk,
acima do Círculo Polar Ártico, sugere — na
opinião de analistas do serviço de informações
americano — que as operações da Frota do
Norte serão tolhidas por algum tempo e a escala
dos exercícios programados pela frota deverá ser
reduzida.

Há indícios de que o acidente custou à Frota
do Norte, a mais poderosa das quatro frotas da
Marinha soviética, uma parte substancial de seus
mísseis terra-ar e Cruise. Acredita-se que sejam
necessárias pelo menos seis semanas para a
transferência de equipamento substitutos. A
explosão foi tão forte que a princípio se pensou
num acidente nuclear.

Navios ancorados
Até que os estoques de mísseis da Frota do

Norte sejam substituídos, provavelmente tiran-
do dá produção destinada às frotas do Pacífico e
dos Mares Bdltico e Negro, as possibilidades de
operação da Frota do Norte estarão abaixo do
normal, segundo funcionários do serviço de
informações em Washington e da sede da Orga-
nização do Tratado do Atlântico Norte, na
Bélgica.

Submarinos nucleares soviéticos e outros
navios de guerra geralmente permanecem mais
tempo no porto do que as embarcações da
Marinha americana. Pode também ter havido
danos às instalações do porto, comentam os
analistas. Além de Severomorsk, a Frota do
Norte tem bases no Golfo de Motovsky, Gremi-
kha, Polyarny e Archengel.

A explosão foi detectada por satélites de
reconhecimento e outros sensores, afirmaram
funcionários do serviço de informações america-
no. Mas os americanos também receberam de
outras fontes informações sobre o desastre. De
acordo com algumas fontes, rumores sobre a
explosão circularam amplamente na União So-
viética, turistas ouviram os boatos e os transmiti-
ram a autoridades ocidentais.

Perigo em potencial
A Frota do Norte é encarada por analistas

da inteligência dos EUA e outras marinhas da
OJAN como o mais sério perigo em potencial
em tempo de guerra para a navegação no

Atlântico Norte. O maior poder de ataque da
frota soviética reside em seus 46 submarinos
nucleares equipados com mísseis. A frota tem
135 submarinos convencionais e 190 navios de
superfície, incluindo um porta-helicópteros,
além de 12 embarcações anfíbias e 80 embarca-
ções auxiliares de apoio.

Como resultado do acidente, e das conse-
quentes perdas para a Frota do Norte, é possível
que haja uma redução da tensão entre as frotas
da Aliança Atlântica. A Frota do Norte, em
tempo de guerra, teria duas missões principais.
Submarinos com armas convencionais ou nu-
cleares tentariam passar para o Atlântico Norte
através dos canais entre a Islândia e a Groenlãn-
dia e entre a Islândia e a Grã-Bretanha com o
objetivo de atacar comboios que levassem tro-
pas e recursos à Europa Ocidental.~ Os navios de superfície da Frota do Norte
seriam encarregados de frustrar qualquer tenta-
tiva da OTAN de levar tropas ao Norte da
Noruega ou aproximar porta-aviões da costa
soviética. Embarcações de superfície soviéticas
seguiriam os submarisno para o Sul em direção
ao Atlântico Norte.

Padrões de segurança
Entre os motivos para a violência da expio-

são de Severomorsk, um especialista em Forças
Armadas soviéticas citou o fato de que os russos
costumam não guardar a devida distância entre
depósitos de armas. Segundo algumas informa-
ções, a explosão se espalhou rapidamente e
matou muitos marinheiros que tentaram debelar
as chamas.

O rápido crescimento da Marinha soviética
nos últimos 15 anos pode também ter contribuí-
do para a gravidade da explosão, disseram
funcionários da inteligência. Segundo eles, este
crescimento pode ter prejudicado eis padrões de'
segurança e controle de qualidade.

Os funcionários também lembraram que
houve informações — entre outros acidentes —
de que um destróier soviético explodiu e afun-
dou no Mar Negro em 81, um submarino nuclear
desapareceu no Pacífico Norte em agosto de 83 e
um submarino nuclear de ataque está na lista
dos desaparecidos na costa espanhola em 70.

DREW MIDDLETON
The New York Times

Yelena afirma em Polônia realiza

telegrama que

Sakharov vai bem
1 Washington — A família do dissidente so-

víético Andrei Sakharov recebeu terça-feira um
telegrama enviado a 22 de junho por Yelena
Bonner, diretamente de Gorky, a 400 quilóme-
tros a Leste de Moscou, onde ela e seu marido
estão confinados, informando que os dois estão
passando bem e cumprimentando seu enteado,
Ephraim Yankelevitch, por seu aniversário.

Ruth Bonner, sogra de Sakharov, disse que
o telegrama enviado por sua filha à sua residên-
cia em Newton. Estado de Massachusetts, pare-
cc ser autêntico, mas afirmou que não se sur-
preenderia se o texto tivesse sido adulterado
pelas autoridades soviéticas.

Adulteração viável
0 telegrama diz: "Queridas crianças. Não se

preocupem. Estamos vivos e bem. Parabéns
Ephraim por seu aniversário. Beijos. Mamãe e
Andrei".

Á sogra de Sakharov suspeita que o nome
do Tísico tenha sido acrescentado, no final, ao de
sua filha, e que o trecho em que diz"estamos
vivos e bem" fosse originalmente "estou viva e
bem de saúde".

Se for realmente verdadeiro, o telegrama
seria a primeira informação direta de Sakharov
desde que o físico nuclear iniciou sua greve de
fome, a 2 de maio. As autoridades soviéticas se
manifestaram há três semanas, informando que
o Prêmio Nobel da Paz estava "vivo e bem", e se
alJhTentando normalmente, mas se recusaram a
permitir que o casal entrasse em contato direto
cgji) qualquer pessoa.

,Ontem o jornal Los Angeles Times publicou
qjje Sakharov está internado no hospital de
Gorki e tem todo um andar à sua disposição, sob
estrita vigilância da polícia. A fonte do jornal foi
um ex-residente de Moscou, que afirma ter
ouvido numa sauna a conversa entre membros
do serviço secreto soviético que acabaram de
rêtórnar de Gorki.

?v>:: • . <>*.s. ^

A "greve cívica" deixou praticamente deserta a Plnza Libertad, no
Centro de Montevidéu

nova eleição no

dia 15 de julho
Varsóvia — Eleição suplementar cm 85

seções eleitorais onde nenhum candidato obteve
maioria absoluta na eleição do dia 17 vai ser
realizada a 15 de julho, e o candidato com maior
número de votos será eleito, ainda que esse total
seja inferior a 50% dos eleitores, informou
ontem o jornal governamental Rzeczpospoiita.
A eleição, para conselhos regionais e locais, é a
primeira a se realizar na Polônia desde a crise do
Solidariedade e a proclamação da lei marcial.

Desmentindo anúncio do Governo, de que
74,9% dos 26 milhões de eleitores comparece-
ram às urnas no dia 17. boletim da clandestina
Comissão Coordenadora Provisória (TKK) cir-
culou ontem informando que 40% dos eleitores

10 milhões de pessoas — atenderam ao
boicote convocado pelo Solidariedade.

A Organização Internacional do Trabalho
(OIT) acusou ontem a Polônia de infringir os
direitos dos trabalhadores ao suprimir o sindica-
to Solidariedade. Em relatório de 144 páginas, a
OIT qualificou a campanha militar do Governo
do General Jaruzelski, em 1981, contra o sindi-
cato de "passo de excepcional gravidade".

A OIT considerou essencial para a recupe-
ração econômica da Polônia o reinicio das
atividades sindicais, rejeitou a declaração do
Governo de que membros do Solidariedade
tinham sido detidos por causa de suas atividades
políticas contra o Estado — "é difícil conceber
tantos líderes sindicais envolvidos em atividades
capazes de pôr em risco a segurança do Estado"

e instou a libertação dos presos políticos e um
inquérito sobre as mortes violentas de 60 sindi-
calistas em greves e manifestações.

Jackson visita 22

presos que 
Fidel

prometeu 
libertar

Havana — O aspirante à candidatura democrata à Presi-
dência americana, Reverendo Jesse Jackson, concluiu sua
viagem a Cuba com uma visita aos 22 presos americanos que o
Presidente Fidel Castro prometeu libertar. Os presos, a maioria
acusados de tráfico de drogas, souberam de sua libertação 20
minutos antes da visita de Jackson, recebido com palmas e
abraços. Eles serão entregues ao FBI e à polícia de imigração
americana.

— Não vim aqui para julgá-los — disse Jackson, que é
pastor protestante. — Vocês são americanos, são nossos, vamos
levá-los para junto de suas famílias. O próximo passo será
determinado por vocês, suas famílias, Deus e a Justiça ameri-
cana.

Mais tarde, em rápida visita à Universidade de Havana,
Jackson afirmou que ele e Fidel haviam lançado uma "ofensiva
conjunta" pela paz na América Central. Foi muito aplaudido.

Em entrevista à imprensa, Fidel e Jackson divulgaram um
resumo de 10 pontos das conclusões de suas conversações. O
mais importante é a disposição cubana de discutir a volta dos
marielitos, cubanos que foram para Miami no barco Mariel, em
80, e estão presos por delinqüência nos Estados Unidos. A
declaração conjunta também pede a normalização das relações
entre Cuba e EUA, rompidas desde 61.

Em conversa com repórteres no vôo que o levou a
Manágua, Jackson disse que Fidel Castro lhe prometeu a
liberação de 26 presos políticos cubanos e sua extradição para os
Estados Unidos, caso o Governo Reagan lhes conceda asilo.
Jackson disse que Castro só lhe informou da decisão no
Aeroporto José Marti, em Havana, momentos antes de seu
embarque, especificando apenas que se tratavam de prisioneiros
que constam da lista da Anistia Internacional de presos políticos
cubanos.

Jesse Jackson chegou ontem mesmo a Manágua. onde foi
recebido por Sérgio Ramirez, membro da Junta sandinista de
Governo.

Exército sandinista

destrói base da FDN

e mata 278 
"contras"

Manágua — O Exército Popular Sandinista ocupou c
destruiu a mais importante base de suprimentos e treinamentos
dos anti-sandinistas da Força Democrática Nicaragüense
(FDN), no Norte do país. na província de Jinotega, junto a
Honduras. Nos 25 dias de combates morreram 278 contras,
disse o Ministério da Defesa.

O Ministério não deu detalhes, nem explicou se houve
baixas entre as forças sandinistas. Afirmou que o comandante
da base da FDN, Encarnación Valdivia, conhecido como O
Lince, fugiu do local antes que a Força Aérea e a artilharia
pesada do Exército atacassem simultaneamente. A base era
abastecida por aviões camuflados que procediam de Honduras,
indicou Ministério nicaragüense.

Em Manzanillo. México, o Chanceler mexicano Bernardo
Sepulveda se reuniu com o Embaixador Especial dos Estados
Unidos para a América Central, Harry Shlaudeman, e o Vice-
Chanceler da Nicarágua, VictorTinoco, ao término das conver-
sações de dois dias que mantiveram "dentro du processo de
diálogo e negociação" entre os Governos dos dois países.
Nenhum detalhe das conversações foi divulgado.

Portugal discute lei

de segurança nacional

lembrando salazarismo
Lisboa —- O projeto de uma nova lei de segurança

nacional, em discussão no Parlamento, está provocando polêmi-
ca e a acusação de que o regime socialista de Mário Soares tenta
reviver o sistema de repressão da ditadura salazarista, derruba-
da há 10 anos. Os debates começaram um dia depois que a
Polícia prendeu o ex-Coronel Otelo Saraiva de Carvalho e mais
41 pessoas acusadas de terrorismo.

O Ministro da Justiça, Rui Machete, disse que a nova lei é
necessária para enfrentar a crescente onda de terrorismo no
país, já que a legislação adotada em 1974 não permite uma ação
policial mais eficiente. Alegou, especialmente, a falta de
coordenação entre as quatro forças policiais do país, no caso da
prisão dos membros das Forças Populares 25 de Abril (FP-25).

Pela nova lei, será permitido à Polícia "grampear" telefo-
nes, abrir correspondência, vistoriar residências sem mandado
judicial, deter suspeitos e proibir reuniões públicas.

Papa recebe

denúncia de

argentinas
Roma — Durante a audiên-

cia geral das quarta-feiras, o
Papa João Paulo II recebeu
uma carta de Nora Cortinas e
Renée Epelbaum. representan-
tes das Mães da Praça de Maio,
denunciando os membros da
Igreja "cúmplices" dos desapa-
recimentos na Argentina, du-
rante a chamada Guerra Suja.

O Arcebispo da Cidade de
La Plata, Dom Antonio Plaza.
o Vigário da Marinha, Monse-
nhor Grasselli, e o Cardeal Pri-
maz da Argentina, Juan Carlos
Aramburu, foram apontados
nominalmente na carta, em
que a organização das mães dos
presos-desaparecidos argenti-
nos assegurou ter provas de
suas denúncias.
ALGUMAS PALAVRAS

Os dois representantes da
organização falaram alguns mi-
nutos com o Papa e disseram
que a "Igreja argentina é res-
ponsável pelo silêncio que
manteve sobre o problema dos
desaparecidos". João Paulo II
teria respondido para a acusa-
ção "é muito grave". Na carta,
as mães argentinas informaram
ao Papa que Dom Grasselli deu
informação "ambígua e bastan-
te sinistra" aos parentes dos
sumidos; que Dom Antonio foi
visto em campos de concentra-
ção por detidos que o denun-
ciaram; e que o Cardeal Aram-
buru "proibiu de permanecer
em sua diocese de Buenos Ai-
res o sacerdote franciscano An-
tonio Tuigjane". que acompa-
nhava as lutas das Mães da
Praça de Maio e cujo pai é um
dos desparecido.

Argentino

chama inglês

de insolente
Buenos Aires — "Gringos

insolentes". Essa foi a resposta
indignada do Senador argenti-
no Luis León à proposta de
dois deputados britânicos que
estão em visita à Argentina
para discutir, extra-
oficialmente, a questão das
Ilhas Malvinas (Falkland). O
deputado conservador Cyril
Towsend e o deputado traba-
Ihista Georges Foulkes sugeri-
ram que a decisão quanto à
soberania sobre as ilhas só seja
tomada em 1990.

Os dois parlamentares tive-
ram uma reunião de duas horas
e meia com 12 senadores ar-
gentinos, membros da Coinis-
são de Relações Exteriores do
Senado. Apesar do comentário
do Senador Luis León. os bri-
tánicos disseram que os argen-
tinos mostraram-se interessa-
dos numa proposta que garan-
tiria a soberania de Buenos
Aires sobre as Malvinas, em
troca de um contrato de arren-
damento com a Grã-Bretanha.

Os parlamentares também
propuseram o restabelecimen-
to de laços diplomáticos e co-
merciais entre os dois países e
sugeriram, como primeiro pas-
so, uma declaração formal de
cessar-fogo do Governo argen-
tino. A Casa Rosada não fez
comentários.

Montevideu — O Uruguai parou em uma "greve cívica" de
24 horas, ontem, quando o regime militar completou 11 anos. A
paralisação foi total em Montevideu, onde reside a metade da
população do país, e quase total nos 19 departamentos (Esta-
dos), apesar da ameaça de "sanções administrativas" contra os
funcionários públicos que participassem do protesto contra o
regime.

Um dos pouquíssimos ônibus que foram às ruas de madru-
gada, dirigidos pelos seus proprietários, foi apedrejado em um
bairro dos subúrbios de Montevideu. A avenida 18 de Julho, no
centro da Capital, só tinha de manhã duas lojas de comestíveis
abertas, em todos seus três quilômetros de extensão. Apenas
policiais e soldados circulavam pelos pontos estratégicos da
cidade desde as primeiras horas da madrugada.

Greve e negociação
Até o serviço telefônico não automático parou, com exceção

do internacional. Mas mesmo assim as telefonistas só completa-
vam chamadas destinadas "a comunicar ao exterior falecimento
ou doença". Os jornais não circularam. As escolas amanheceram
fechadas. Os serviços de emergência dos hospitais estavam
praticamente desertos. Os poucos ônibus que circularam tinham
um cartaz indicando: "Serviço de Emergência Obrigatória."

O Governo, através de seus porta-vozes, não fez comentário
sobre a greve, convocada pelos Partidos políticos — incluindo a
ilegal Frente Ampla — o dissolvido Plenário IntersinJical de
Trabalhadores (PIT), e organizações patronais e estudantes,
pedindo "liberdade, eleição sem exclusões. anistia geral e
emprego".

Antes da paralisação, os Partidos se dividiram quanto à
negociação com os militares. A Multipartidária decidiu reiniciar
a negociação e só o Partido Nacional, cujo líder e candidato
presidencial à eleição prevista para novembro, Wilson Ferreira
Aldunate, está preso, votou contra. Surpreendentemente, o
recém-libertado General Líber Seregni, líder da ilegal Frente
Ampla, liderou os que defendiam a volta à negociação, interrom-
pida a 5 de julho de 1983.

Primeiro lugar »
Seregni criticou os dirigentes do Partido Nacional por

supostas manobras destinadas a buscar apoio para a libertação de
Aldunate e lembrou que em primeiro lugar está o país. já que
chegar à eleição de novembro significará libertar, não uma
pessoa, mas quase 3 milhões de uma ditadura de 11 anos. Os
dirigentes do Partido Colorado e da União Cívica apoiaram a
argumentação do líder frentista, isolando o Partido Nacional.

Nos próximos dias, os dirigentes políticos dos três Partidos
deverão reiniciar o diálogo com o Governo, oferecendo respos-
tas concretas ao novo projeto de reforma constitucional que os
militares apresentaram a lu de maio. Os políticos já elaboraram"sua visão dos termos em que deve se chegar à saída institucio-
nal", que inclui anistia geral, legalização de todos os Partidos,
além de outras exigências que até agora os militares não
demonstraram disposição de atender.

Justiça libera General

chileno depois de três

horas de interrogatório
Santiago — Na primeira vez que um alto oficial da reserva é

levado à Justiça pelo regime militar do Chile, o ex-membro da
Junta Militar de Governo e ex-Comandante da Força Aérea,
General Gustavo Leigh, foi interrogado durante mais de três
horas pela juíza Marta Ossa, que o deixou depois em liberdade
provisória.

Acusado de desacatar o Presidente. General Augusto
Pinochet, e incitar as Forças Armadas à rebelião, Leigh está
incurso na Lei de Segurança Interior do Estado e, se for
condenado, poderá pegar pena de até cinco anos de prisão,
segundo a agência UPI. O General fez as declarações considera-
das subversivas pelo Governo em entrevista publicada pela
revista Cauce, há duas semanas.

Sem ofensas
Acossado por dezenas de jornalistas à saída da sede dos

Tribunais de Justiça de Santiago, Leigh disse ter ratificado os
termos das declarações publicadas pela revista oposicionista e
afirmou estar disposto a atender a todas as citações da Justiça
que forem feitas. À revista, o General — que ordenou o
bombardeio do Palácio de La Moneda durante o golpe contra o
Presidente Salvador Allende em 1973 e que, em 1979, foi
afastado da Junta Militar por discordar dos planos de Pinochet
de permanecer mais uma década no Poder — afirmara que
Pinochet não conseguirá permanecer no cargo até 1989.

Na terça-feira, no cemitério de Vina dei Mar, cerca de 200
manifestantes portando cravos vermelhos homenagearam o ex-
Presidente Allende, ao se cumprir 76 anos de seu nascimento. O
ato foi promovido pelo Movimento Democrático Popular e pelo
Bloco Socialista, grupos de esquerda criados após a formação da
liberal Aliança Democrática, outra organização oposicionista,
em 1983. Na noite de segunda-feira, os habitantes de diversos
bairros de Santiago ouviram o noticiário da clandestina Rádio
Libertação, em interferência no Canal 1 de televisão. Foi outra
homenagem a Allende.

No início da madrugada de ontem, cinco bombas foram
detonadas em Santiago, destruindo postes de iluminação. Qua-
tro ônibus do transporte público foram incendiados em ações de
comandos quase simultâneas. Nenhum grupo guerrilheiro assu-
miu a responsabilidade pelos atentados. Não houve vítimas, nem
detidos, segundo a agência AP.

Ontem à noite, mais 40 pessoas foram detidas quando os
carabineros reprimiram com violência uma manifestação do
Movimento Democrático Popular (MDP) no Centro de Sa.ntia-
go. Os manifestantes pediam a liberdade de seu ex-secretário-
geral Jaime Isunza, e do membro da Comissão Chilena de
Direitos Humanos, Leopoldo Ortega, presos após voltarem do
exílio na Argentina no sábado passado. De acordo com a Rádio
Chilena, dentre os detidos está Eduardo Gutierrez, membro da
direção nacional do MDP.

Autoridades peruanas

descobrem nova matança

da guerrilha maoísta
Lima — Somente ontem as autoridades peruanas souberam

de um novo massacre de trabalhadores rurais por guerrilheiros
maoístas do Sendero Luminoso, ocorrido sexta-feira. 27 mortos.
Os guerrilheiros arrasaram as duas localidades atacadas no
Estado de Ayacucho, depois de executar os lavradores, segundo
testemunhas que chegaram à Capital estadual.

Nas suas últimas incursões, os maoístas emboscaram um
caminhão do Exército, deixando um saldo de cinco mortos, oito
feridos e cinco desaparecidos. Roubaram dinamite, derrubaram
oito torres de alta-tensão-e incendiaram uma fábrica de enfarda-
mento de algodão, segundo a polícia peruana.

As novas mortes denunciadas elevaram a 141 o total de
trabalhadores rurais, policiais e soldados vítimas da violenta
ofensiva desatada pelo Sendero Luminoso esta semana.

Só Sendas 
garante

. a carne fresca,limpa

e com bons antecedentes,
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Falecimentos 
Juiz teme rebeliões nas

Rio de Janeiro
Jacira Rodrigues de Azcve-

do, 28, de insuficiência cardía-
ca, no Hospital de Madureira.
Carioca, casada com Marcelo
Pereira de Azevedo, tinha um
filho: Paulo, morava em Osval-
do Cruz.

Sônia Regina Nogueira de
Moura, 33, de edema pulmo-
nar, na Casa de Saúde Santa
Maria. Carioca, casada com
Carlos Eduardo Bezerra de
Moura, tinha uma filha: Maria
Cristina, morava em Botafogo.

Francisco Celano Correia de
Souza, 37, de enfisema pulmo-
nar, no Hospital de Bonsuces-
so. Carioca, contador, casado
com Mareia Viana de Souza,
tinha dois filhos: Luiz Paulo e
Lúcia, morava em Olaria.

Hilário Batista de Carvalho,
42, de infarto, no Prontocor.
Carioca, comerciante, desqui-
tado, tinha um filho: Sérgio,
morava na Tijuca.

Emilia Cardoso Fernandes,
49, de embolia pulmonar, no
Hospital Universitário. Minei-
ra, casada com Gerson Men-
donça Fernandes, tinha dois
filhos: Leandro e Nelson, mo-
rava na Ilha do Governador.

Silvio Queiroz de Oliveira,
55, de ataque cardíaco, no
Hospital da Santa Casa. Cario-
ca, corretor de imóveis, casado
com Maria da Conceição Lopes
de Oliveira, tinha dois filhos:
Kâtia e Renato, uma neta, mo-
rava em Santa Teresa.

Valeria Gomes de Matos, 61,
de câncer, no Hospital IV Cen-
tenário. Paulista, professora,
casada com Laurindo Barreiro
de Matos, tinha uma filha: Ve-
ra e dois netos, morava no Rio
Comprido.

Helvecio Caldas dos Santos,
73, de insuficiência respirató-
ria, no Hospital de Ipanema.
Mineiro, industriário aposenta-
do, viúvo de Almira Ribeiro
dos Santos, tinha três filhos:
Felipe, Patrícia e Paulo, seis
netos, morava no Leblon.

Estados
Maria Aparecida Pereira.

21, de insuficiência respirató-
ria, em São Paulo, solteira,
filha de Leonício Pereira da
Silva e Ana Candida da Silva.

Leonilson Paulino da Silva,
23, de hemorragia, em São
Paulo. Casado com Galdencia
Lucena da Silva, tinha filhos.

Solange Maria Vieira de
Freitas, 24, de lesão do sistema
nervoso central, em São Paulo.
Casada com Alcir Soares de
Freitas, tinha a mãe: Cecília
Neiva do Carmo e demais fami-
liares.

Sevalino Thomaz de Aquinn,
37, de coma hepático, em São
Paulo. Solteiro, filho de Abel
Bernardes Coelho e Joventina
Rosa de Jesus.

Rosa Passoni, 80, de blo-
queio aurículo-ventricular to-
tal, em São Paulo. Viúva de
Carlos Apreia, tinha as filhas:
Mercedes, Zenaide, Leonora e
Maria.

Matador de

motorista

fica preso
A pedido do Promotor do 3"

Tribunal do Júri, Ângelo Glio-
che, o Juiz Murilo Andrade de
Carvalho decretou ontem pri-são preventiva do motorista Jú-
lio de Vasconcelos Silva, queconfessou ter matado o cami-
nhoneiro Djalma Divino dos
Santos, pai de Max FIávio, de
três anos que foi deixado em
um prédio, em Copacabana. O
juiz também decretou a prisãoda mulher do motorista, Rosa
Maria, que ocultou o cadáver e
fugiu com o filho do morto. O
Promotor Ângelo Glioche pe-diu a prisão de Júlio como
garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da
lei penal.

penitenciárias 
de S. Paulo

São Paulo — Há temor de rebeliões nos
presídios paulistas, de acordo com autoridades
penitenciárias do Estado, que constataram
aumento de tensão entre guardas e presos, a
partir da denúncia da atuação da organização
criminosa Serpente Negra. O policiamento em
torno dos estabelecimentos penitenciários foi
reforçado; tropas da polícia militar estão de
sobreaviso e podem agir rapidamente em caso
de motins. Â organização, denunciada pelo
Juiz-Corregedor Haroldo Pinto da Luz Sobri-
nho, é integrada por presos com o objetivo de"desestabilizar os presídios e a vara de execu-
ções criminais".

A informação sobre o aumento da tensão é
de una juiz ligado ao sistema penitenciário do
Estado, e foi confirmada por um assessor da
Secretaria de Justiça e por oficiais da PM
ligados a comandos de policiamento. Ontem,
seis deputados estaduais — três do PMDB,
dois do PDS e um do PT — integrantes da
Comissão Especial de Inquérito que analisa a
denúncia do juiz corregedor, ouviram o depoi-
mento de três guardas e dois detentos, na
Penitenciária do Estado. Eles disseram desço-
nhecer uma organização com o nome de
Serpente Negra.

Insegurança
A possibilidade da ocorrência de rebeliões

nos presídios paulistas aumentou nos últimos
dias, disse um assessor da Secretaria de Justi-
ça. Segundo ele, os "presos, depois da denún-
cia do juiz corregedor, ficaram inseguros e
temem um retrocesso na política de humaniza-
ção implantada pelo atual Governo".

— Além disso — continuou o assessor —
os guardas se sentiram apoiados em suas
queixas contra o trabalho desenvolvido pelas"comissões de solidariedade" dos detentos e
começaram a enfrentar os presos. Há clima de
violência controlada, com guardas e presos se
enfrentando. Esta ficando difícil para a secre-
taria controlar a situação".

Com a elevação da tensão nos presídios e
temor das autoridades penitenciárias de queocorram rebeliões, os secretários de Justiça,
José Carlos Dias, e da Segurança, Michel
Temer, concordaram em reforçar o policia-mento em torno dos 14 estabelecimentos peni-tenciários do Estado, que abrigam 12 mil
detentos. As tropas de cavalarianos da Polícia
Militar vêm fazendo a vigilância dos estabele-
cimentos e, no final da semana, dobra o
número de policiais neste trabalho. Além
disso, os destacamentos da PM nos municípios
em que há presídios têm se mantido de sobrea-
viso. Em casos de tumultos, a ordem é agir
com rigor, disse um oficial do comando de
policiamento do interior.

O grupo de seis deputados ouviu o guarda
Francisco Farina, presidente da Associação
dos Guardas de Presídio da Secretaria da
Justiça; o guarda Fernando Romeiro, funcio-
nário da penitenciária e diretor da mesma
associação; o guarda Wilson Voy, funcionário
da penitenciária há quase 15 anos; os detentos
e membros da Comissão de Solidariedade Luís
Boldrim Lopes e Eurípedes Novaes.

O presidente da Associação de Guardas de
Presídio da Secretaria da Justiça, Francisco
Farina, disse que desconhece as serpentes
negras. Suas críticas principais foram contra o
ex-diretor da penitenciária, Rui Joelle, que,segundo ele, permitiu excessiva liberdade aos
detentos em sua gestão, ao contrário do queocorre na atual. Joelle foi substituído porAlberto Angerami há 15 anos.

Outro guarda, Wilson Voy, há quase 15
anos na penitenciária, observou que atualmen-
te há "bom relacionamento" entre as comis-
sões de presos e de guardas, ambas incentiva-
das pela assessora do Secretário da Justiça,
Maria Inês Sampaio.

Leia editorial
"Provocação Intolerável"

Mabel Arthou

Sebastião diz que é rico porque seu pai fez fortuna na Polônia

Sebastião 
jura 

inocência

e se diz 
"bode 

expiatório"
Acusado de mandante da morte do diretor

de Seguros Sociais do INPS na Zona Oeste,
Constantino Magalhães, o agente administrati-
vo Sebastião Pereira Leite Filho, com prisão
preventiva decretada, apresentou-se ontem
com seu advogado na Divisão de Capturas-
Polinter, em Niterói, e negou qualquer partici-
pação no crime.

Embora tenha sido reconhecido por teste-
munhas, Sebastião, que chegou as lOh com seu
advogado, Jair Leite Pereira, parecia tranqüi-
lo. Declarou que no dia da morte de Constan-
tino trabalhou, o dia inteiro, na Coordenado-
ria de Concessões e Benefícios do INPS, na
Av. Presidente Vargas, 418, 19° andar, paraaonde fora transferido.

"Bode expiatório"
Sou o bode expiatório desse caso —

comentou Sebastião, perguntando ao repórter
se iria escrever o que ia contar. Quando o
repórter disse que ia, Sebastião insinuou que o
ex-Ministro Golbery do Couto e Silva eslá
envolvido na morte de Constantino."O filho
de Golbery separou-se da mulher, filha de
Constantino, e este impediu Golbery e o genrode verem o filho do casal". E acrescentou. "É
possível que o Constantino tenha sido morto
por isso'1.

Sebastião insistiu que passou o dia do
crime trabalhando ("posso provar. O meu
ponto está marcado") e que nunca esteve
envolvido com fraudes em aposentadorias.
Admitiu, porém, ter conhecido Constantino,
sem ter feito amizade com ele. Sobre o Volks-
wagen amarelo YV-9166, reconhecido como o
carro usado pelos quatro homens que mataram
Constantino, disse que comprou-o do primoFrancisco Carlos Nepomuceno de Oliveira,
vendedor desempregado.

Querem envolver todos os meus ami-

gos, todas as pessoas que a mim são ligadas —
lamentou.

Sobre outro primo, o detetive e ex-
contraventor Osman Pereira Leite, Sebastião
disse que nada tem com o caso. E desmentiu,
ainda, a versão policial de que estaria finan-
ciando o jogo do bicho em São Paulo, ajudan-
do Osman e Marquinho, filho do contraventor
Raul Capitão.

Isso não é verdade — disse o acusado.
Sebastião, a princípio, não disse como adqui-
riu tantos bens (cie tem um Escort, lancha,
casa luxuosa e outras propriedades), mas,
como o repórter insistisse, afirmou:Meu pai. Sebastião Pereira, foi preso
político e ficou muitos anos na Polônia. Quan-
do foi anistiado, voltou para o Brasil com
dinheiro. Deixou tudo para mim.

O detetive Osman Pereira Leite figurou na
lista de suspeitos da morte de Constantino
Magalhães após o depoimento do soldado da
PM Hernani Goulart Penteado. Ao depor na
34a DP (Bangu), o PM contou que é primo em
segundo grau de Sebastião e do detetive Os-
man, e que foi a mando de Osman queescondeu a lancha Flu-Flu, de Sebastião, paranão ser apreendido pela polícia, que pretendiaseqüestrar os bens do agente administrativo. A
lancha foi levada por Hernani, Sebastião e um
homem conhecido como Pedrinho, do late
Clube de Sepetiba para um sítio de Sebastião,
também em Sepetiba.

Sebastião admitiu que realmente escondeu
sua lancha, mas para evitar especulações da
imprensa. No final do relato de Sebastião, seu
primo, Osman, chegou à Divisão de Captura e
Polinter e irritou-se com o repórter, que lhe
fez as mesmas perguntas, especialmente sobre
a versão de que ele iria explorar o jogo de
bicho em São Paulo.

f -ivre-se antecipadamento das despesas de funeral. Resolva
todos os problemas acarretados por uma morto na famflia
aderindo ao SINAF. Sem limite de idade, sem exame médico,
sem carência. Tel.: 240-7226.

SISTEMA NACIONAL DE"SINAF" ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA

AVISOS RELIGIOSOS

VICTORIA INNOCENCIO

DE MACEDO
(FALECIMENTO)

tA 

família pesarosa cumpre o doloroso
dever de participar o seu falecimento e
convida os demais parentes e amigos
para o sepultamento hoje, dia 28, às 10

horas, saindo o féretro da Capela "A" do
Cemitério São Francisco Xavier (Caju) para a
mesma necrópole. (P

BRIGADEIRO ASTOR COSTA

f

(7° DIA)
Sua família convida seus Parentes e Amigos para aMissa de 7° Dia, que será celebrada amanhã, sexta-feira, dia 29 de junho, às 17.30h, na Igreja N. S. doRosário, na Rua Gen. Ribeiro da Costa, Leme.

STF concede

extradição

a Buscetta
Brasília — Por unanimida-

de, o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) concedeu ontem o
pedido de extradição de Tom-
maso Buscetta, feito pelo Go-
verno da Itália. A mulher de
Tommaso, Maria Cristina Gui-
marães, que assistiu ao julga-
mento, disse, chorando muito
no final, que a ida do marido
para a Itália significará sua
morte. "Ele será morto na pró-
pria cela por pessoas envolvi-
das com a máfia de tóxicos",
acrescentou. A Itália tem 60
dias para tirá-lo do Brasil.

O julgamento do pedido de
extradição de Buscetta para a
Itália não durou mais de meia
hora e o relator do processo,
Ministro Oscar Corrêa, contes-
tou todas as alegações do advo-
gado do réu, FIávio Pilla, inclu-
sive a de que o Governo italia-
no não poderia pedir a extradi-
ção de "López Cadena" e"Tommaso Roberto Felicce"
(identidades falsas de Buscetta
tiradas no Paraguai) por crimes
que Buscetta cometeu, poiseles não eram a mesma pessoa
e sua nacionalidade não era
mais italiana, e sim paraguaia.

Em São Paulo, o Superin-
tendente da Polícia Federal,
Delegado Romeu Tuma, afir-
mou ontem que a extradição do
mafioso "vem coroar o traba-
lho desenvolvido pela Divisão
de Entorpecentes, do DPF,
apesar das muitas críticas rece-
bidas depois da prisão de Bus-
cetta e sua quadrilha". Numa
operação sigilosa da Polícia Fe-
deral que durou seis meses,
Tommaso Buscetta foi desço-
berto e preso em outubro de
1983, 11 anos depois de ter sido
expulso do país sob acusação
de chefiar um ramo da máfia na
América do Sul.

Comércio de

Magé fecha

para enterro
A morte de Luís Carlos Na-

lim Pastro, 20 anos, baleado
por um dos dois ladrões que
perseguiu em Magé, fez com
que o comércio fechasse as por-tas das 12 às 14h30min, durante
seu enterro. Cerca de 3 mil
pessoas acompanharam o cai-
xão pelas ruas de Magé e pedi-ram segurança para a cidade. A
polícia não tem pista dos assas-
sinos de Luís.

O rapaz era gerente da Lan-
chonete Semi-Deus, na Praça
Nilo Peçanha, de propriedade
de seu pai, Geraldo Pastro. Ele
viu quando dois ladrões rouba-
ram de Fernando Mo':. uma
motocicleta, em frente à lan-
chonete. Luís seguiu os ladrões
em seu Passat e, nas proximi-dades da Rodovia Magé-
Manilha, interceptou-os. As
saltar do carro foi baleado porum dos desconhecidos.

Foi levado ferido para o
Hospital Antônio Pedro, em
Niterói, e morreu na terça-
feira. Os moradores do centro
de Magé, revoltados com a
morte, protestaram pedindosegurança. Durante seu enter-
ro, com o comércio fechado,
mais de 3 mil pessoas acompa-
nharam o caixão.

"Narinha"

tem alta e

Erasmo sorri
Sandra Sayonara Esteves, a

Narinha, recebeu alta às 14 h
de ontem da Clínica São Ber-
nardo. na Barra da Tijuca, on-
de ficou internada durante 23
dias, desde que foi atingida por
uma bala calibre 38 do revólver
Taurus de seu marido, o cantor
Erasmo Carlos. Sorridente,
disse que tudo não passou de
um acidente quando arrumava
as prateleiras do armário de
seu quarto.

O médico Júlio César Cam-
pos Jorge, que a assistiu, infor-
mou que Narinha deverá retor-
nar à clínica no final de agosto
ou início de setembro para ser
submetida a nova cirurgia nos
intestinos. Segundo ele, será
necessário fazer também uma
cirurgia plástica para reparar as
cicatrizes na região abdominal.

TEMPO
* «n*-- *

AGOSTINHO ACCI0LY DE SÁ

tRosita 

Barbosa da Silva de Sá, Anna Cecília e Carlos Alexandre Sá AngelaTibyriça de Sá, Anna e Christiano Fonseca, Rosa e Carlos Antonio CostaRibeiro, Regina e Arnaldo Toledo, Maria Helena e Mauro GonçalvesMaria Tereza e Ronaldo Tapajós, Agustinho Sá Filho, Francisco Sá e netosconvidam para a Missa de Sétimo Dia de seu querido esposo, pai, sogro e avô aser realizada sexta-feira, dia 29 de junho, às 19h., na Igreja de Santa Mônica noLeblon.

AGOSTINHO ACCIOLY DE SÁ
(7o DIA)

tAfranio 

Barbosa da Silva, Edmundo Barbo-
sa da Silva, Oscar de Oliveira, Marina
Penna Chaves, Octávio de Sá Lessa, Alei-
des Modesto Leal, e respectivas famílias

convidam para a Missa em intenção da alma de
seu estimado cunhado e tio AGOSTINHO, dia
29, 6a feira, às 19:00 horas, na Matriz de Santa
Mônica, à Av. Ataulfode Paiva, 527. (P

AGUSTINHO ACCIOLY DE SÁ
A diretoria e os funcionários da Casa Sloper comuni-
cam com pesar o falecimento do seu estimado amigo
e colaborador AGUSTINHO ACCiOLY DE SÁ e convi-
dam para a Missa de Sétimo Dia que será realizada às
19 horas, amanhã, dia 29, na Igreja Santa Mônica, na
Avenida Ataulfo de Paiva.

Satélite GÓES — INPE (Cachoeira Paulista, SP) — 18h (27/6/84)

Uma frente fria atinge São Paulo e Rio de Janeiro, estendendo-se pelo interior até o Sul doAmazonas e deslocando-se rapidamente para Nordeste. A massa de ar polar que a acompanha
penetra no interior do continente de Leste para Oeste, e seu centro deverá passar sobre Santa uCatarina, perdendo intensidade.

No Rio
Tempo encoberto a nublado, com possível instabilidade namadrugada, passando a claro no decorrer do período.Temperatura em declínio. Ventos: Sudoeste a Sudestefracos a moderados, ocasionalmente fortes. Visibilidadereduzida a moderada. Márima: 33.0, em Banuu e Jaairepa-guá; mínima: 17.1, cm Realengo.Ai Chuvu — Precipitação em milímetros nas últimas 24horas: 0.0; acumulada este més: 0.3; normal mensal: 43.2;acumulada este ano: 239.1; normal anual: 1075.8.o Sol _ Nascerá às Ofib33min e o ocaso serií às 17hlSmin.— No Rio de Janeiro — Preamar 02h 14h/1.2min cI5h 03min / 1.3min; baixa-mar: 09h 27min / O.lm e 22h13min / 0.4m. Em Angra dos Reis — Preamar: 01 li 30min /1.1 me 14h07min/ 1.3m; baixa-mar: 08h 31min/0.2me 21 h36min/0.4m. Em Cabo Frio — Preamar. 01 h 53min/ l.lm e14h 31min/ 1.2m; baixa-mar: OHh 13min /0.3m e 20h 55min/ 0.4m.O Salvamar informa que o mar está calmo com águas a 22graus correndo de Sul para Leste.

A Lua

HOCrescente. , Chrla05/(17 12,|]7Minguante NoraAté hoje ' 29/06

Nos Estados
Amazonas: Nub. c/chuvas esp. no Oeste do Estado. Temp.est. Máx.: 31.3; min.: 22.3. Acre: Pte. nub. a oeste. nub.c/nvos. esp. ao amanhecer. Temp. em declínio. Min.: 17.2.Roraima: Nub. c/chuvas esp. Temp. est. Máx.: 28.Í; min.:22.4. Para: Pte. nub. a nub. Temp. est. Máx.: 31.(1; min..21.0. Amapá: Pte. nub. a nub. c/possib. de chuvas esp. aolitoral do Estado. Temp. est. Máx.: 30.7; min.: 22.8,Maranhio: Pte. nub. a nub. Temp. est. Máx.: 30.5; min.:22.1. Piauí: Claro a pte. nub.; pte. nub. a nub. c/possib. dechuvas esp. no lit. Temp. estável. Ceará: Pte. nub. a nub.c/possib. de chuvas no litoral; claro a pte. nas demais reg.Temp. est. Máx.: 29.2; min.: 23.1. KJo Grande do iNorte:Pte. nub. a nub. c/chuvas esp. no litoral Este; pte. nub. nasdemais reg. Temp. est. Min.: 21.8. Pernambuco: Pte. nub. anub. c/chuvas esp. no litoral Este; claro a pte. nub. demais

reg. Temp. est. Min.: 21.7. Paraíba: Pte. nub. a nub.!c/chuvas esp. no litoral; demais reg. claro a pte. nub. Temp.Jfest. Alagoas/Sergipe: Pte. nub. a nub. c/chuvas esp. nolitoral; demais reg. claro a pte. Temp. estável. Máx.: 27.6;'-min.: 21.0. Bahia: Pte. nub. a nub. no litoral; claro a pte,,rnub. demais reg. Temp. est. Máx.: 27.0; min.: 23.1. MatoGrovo: Pte. nub. a claro c/nvos. esp. ao amanhecer. Temp.est. em declínio. Máx.: 21.3; min.: 16.4, Mato Grosso doSul: Pte. nub. a claro c/nvos. isol. aoamunhecer. Temp. ern> hjideclínio. Máx.: 21.3; min.: 9.9. G<)ÜLv Claro a pte. nub.c/nvos. esp. ao amanhecer. Temp. em declínio. Min.: 13.7.J>islrho Federal: Claro a pte. nub. a oeste. nub. c/nvos. esp.ao amanhecer. Temp. est. Min.: 14.7, Espírito Santo: Nub.a ene. suj. a chuvas esp. no período. Temp. estável. Máx.:31.7; min.: 21.1. Miniu Gerala: Nub. suj. a chuvas isol.Temp. em declínio. Máx.: 28.8; min.. 12.4. S4o Paulo: Pte.*'«»^nub. a claro c/nvos. esp. ao amanhecer. Temp. em declínio....Máx.: 18.2; min.: 17.9. Paraná: Claro c/geadas. Temp. emdeclínio. Máx., 16.4; min.: 4.2. Santa Catarina: Claro c/'<n»
geadas. Temp.: em delcínio. Máx.: 17.1; min.: 9.1. RioGrande do Sul: Claro c/geadas. Temp. em declínio. Máx.:10.8; min.: 4.8. Rondônia: Claro a pte. nub. a oeste. nub.c/nvos. esp. ao amanhecer. Temp. em declínio. Min.: 17.4."

No Mundo
Amsterdã: 16, nublado; Aneara: 26, limpo; Anchorage: 13,chuva; Atenas: 28. limpo; Aucldand: 10, encoberto; Beirute:26, limpo; Berlim: 18, nublado; Bonn: 23, encoberto;- "-Botfon: 20, limpo; Bruxeius: 20, encoberto; Cairo: 32,limpo; Calgary: 16, encoberto; Casablanca: 22, encoberto;Chicago: 19, limpo; Copenhaguc: 12, chuva; Dacar. 29,encoberto; Dtillas: 26, nublado; Dubliin: 18, nublado; .Estocolmo: 16, encol»erto; Genebra: 24, limpo; Helslnqut: ,14, nublado; Hon<ilulu: 23, limpo; Jtrusaiéiu: 27, limpo;Londres: 22, limpo; l.os Angeles: 17, limpo; Madri: 28,encoberto; Malta: 27, limpo; Manila: 25, nublado; Miami:27, encoberto; Montreal: 14. limpo; Moscou: 19, limpo;Nairobi: 24, encoberto; Naasau: 27, encoberto; Nova Ior-'
que: 23, limpo; Nke: 24, limpo; Oslo 13, nublado; Ottawa:13, encoberto; Paris: 24, encoberto; ftquien: 28, nublado; 1'
Pretória: 19, limpo; Kyiad: 41. limpo; Regina: 13, limpo;Roma: 27, limpo; São Francisco: 12, limpo; Seul: 22,'encoberto; Sofia: 19, encoberto; Sidoey: 12, limpo; TaJpe." ' J
28, nublado; Tóquio: 20, nublado; Toronto: 16, nublado;TunJs: 27, limpo; Vcrsóvia: 14, nublado; Viena: 21, limpo;Washington: 23, limpo; Wlnnlpeg: 12, limpo; América"""latina: Buenos Aires: -2, limpo; Caracas: 21, nublado;""-Havana: 25, limpo; Lima: 17, nublado; México: 12, limpo;Santiago. 5, chuva.

Ladrão perseguido pela

polícia sobre telhados

cai e quebra as pernas
Perseguido pela polícia sobre os lelhados dos prédios da

Rua Sete de Setembro, ontem de madrugada, o ladrão José
Isidoro caiu de uma altura superior a 10 metros, fraturando as
duas pernas. Ele e mais dois. não localizados, chegaram a
entrar no primeiro andar da firma Artes Gráficas, no n° 192
daquela rua, para roubar.

José Isidoro caiu quando tentava ultrapassar uni prédiode quatro andares, o 176, mas acabou caindo na área interna
do apartamento 11, onde funciona a fábrica de roupas da Casa
Almada. Com o auxílio de bombeiros do Quartel Central,
soldados do 13° Batalhão da PM içaram, com cordas, o ladrão
ferido, que conduziram na Patamo 52-0190 para o Hospital
Souza Aguiar.

Notados por moradores do prédio sobre a Casas da
Banha, na Rua Sete Setembro, os trés assaltantes foram
denunciados à polícia. Quatro radiopatrulhas, uma Patamo e
um carro do Corpo de Bombeiros com a escada Magyrus
chegaram ao local pouco depois das duas horas de ontem.
Orientados por indicações de moradores, a escada Magyrus
foi erguida em direção ao prédio 182, onde. sobre o telhado,
estariam os ladrões.

Com lanternas fracas, os soldados do 13° BPM vasculha-
ram aquele telhado e o de alguns prédios vizinhos, mas nada
encontraram. Foi quando Célio Figueiredo, morador no
apartamento 21 do prédio 170 avisou aos policiais que havia
um homem ferido na área interna do apartamento abaixo do
seu.

Usando uma escada de corda, bombeiros e soldados da
PM desceram do apartamento 21 para a área da fábrica de
roupas, onde, caído e sentindo fortes dores, estava José
Isidoro, com as duas pernas fraturadas.

Envolvido (U„.

com Lívio é ,

denunciado •
Niterói — O 13° implicado

com a quadrilha de Lívio Bruni
Júnior — que pretendia expor-
tar cocaína em latas de sardi-
nha para os Estados Unidos —
foi denunciado, ontem, pela
promotora da l3 Vara Crimi-
nal, Marilza Matos Mendes: é
o ex-PM Jonilson Silva Medei-
ros, o Cabo, que trabalhou cot
mo segurança de Marcos Gal-
vão Fonseca, sócio de Livinho.

O delegado de entorpecen-
tes. Hélio Vigio, indiciou Caba
e pediu sua prisão preventiva
apresentando fotografias feitas
por detetives de sua eqúipè;:
nas quais o ex-PM aparece
saindo em um carro da fazenda
do industrial Afonso Galvão,
em Teresópolis, ao lado de um
motorista e com o empresário
no banco de trás. ^

Expulso da PM depois'de
servir por 12 anos. Jonilson
Silva Medeiros trabalhou como
alcagüete da Polinter. Mais tar-
de foi convidado por Luís Gon-
zaga Teixeira, o Gonzagão. pa-
ra fazer parte da segurança"das empresas Beira Alta'1,'

JOHN C. CARPENTER

A Coca-Cola Indústrias Ltda. e a Coca-
Cola Refrescos S/A cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento do seu"
dileto ex-gerente geral JOHN C, CARPEN-
TER, ocorrido no último dia 20, em Hono-
lulu, Hawaí.

Os inúmeros amigos que John deixou no,,,
Brasil poderão enviar condolências à famí-
lia enlutada no seguinte endereço:

Sra. Eleanor Carpenter

Marine Culture Enterprises

6650 Hawaii Kai Drive

Suite 200

Honolulu, Hawaii 96825

U.S.A. (P

?
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Falecimentos Juiz teme rebeliões nas

Rio de Janeiro
Jacira Rodrigues de Azevc-

do, 28. de insuficiência cardía-
ca, no Hospital de Madureira.
Carioca, casada com Marcelo
Pereira de Azevedo, tinha um
filho: Paulo, morava em Osval-
do Cruz.

Sônia Regina Nogueira de
Moura, 33, de edema pulmo-
nar, na Casa de Saúde Santa
Maria. Carioca, casada com
Carlos Eduardo Bezerra de
Moura, tinha uma filha: Maria
Cristina, morava em Botafogo.

Francisco Ceiano Correia de
Souza, 37, de enfisema pulmo-
nar, no Hospital de Bonsuces-
so. Carioca, contador, casado
com Mareia Viana de Souza,
tinha dois filhos: Luiz Paulo e
Lúcia, morava em Olaria.

Hilário Batista de Carvalho,
42, de infarto, no Prontocor.
Carioca, comerciante, desqui-
tado, tinha um filho: Sérgio,
morava na Tijuca.

Emilia Cardoso Fernandes,
49, de embolia pulmonar, no
Hospital Universitário. Minei-
ra, casada com Gerson Men-
donça Fernandes, tinha dois
filhos: Leandro e Nelson, mo-
rava na Ilha do Governador.

Silvio Queiroz de Oliveira,
55, de ataque cardíaco, no
Hospital da Santa Casa. Cario-
ca, corretor de imóveis, casado
com Maria da Conceição Lopes
de Oliveira, tinha dois filhos:
Kátia e Renato, uma neta, mo-
rava em Santa Teresa.

Valeria Gomes de Matos, 61,
de câncer, no Hospital IV Cen-
tenário. Paulista, professora,
casada com Laurindo Barreiro
de Matos, tinha uma filha: Ve-
ra e dois netos, morava no Rio
Comprido.

Helvecio Caldas dos Santos,
73, de insuficiência respirató-
ria. no Hospital de Ipanema.
Mineiro, industriário aposenta-
do, viúvo de Almira Ribeiro
dos Santos, tinha três filhos:
Felipe, Patrícia e Paulo, seis
netos, morava no Leblon.

Estados
Maria Aparecida Pereira,

21, de insuficiência respirató-
ria, em São Paulo, solteira,
filha de Leonício Pereira da
Silva e Ana Candida da Silva.

Leonilson Pauiino da Silva,
23, de hemorragia, em São
Paulo. Casado com Galdencia
Lucena da Silva, tinha filhos.

Solange Maria Vieira de
Freitas, 24, de lesão do sistema
nervoso central, em São Paulo.
Casada com Alcir Soares de
Freitas, tinha a mãe: Cecília
Neiva do Carmo c demais fami-
liares.

Sevalino Thomaz de Aqnino,
37, de coma hepático, em São
Paulo. Solteiro, filho de Abel
Bernardes Coelho e Joventina
Rosa de Jesus.

"Narinha"

tem alta e

Erasmo sorri
Sandra Sayonara Esteves, a

Narinha, recebeu alta às 14 h
de ontem da Clínica São Ber-
nardo, na Barra da Tijuca, on-
de ficou internada durante 23
dias, desde que foi atingida por
uma bala calibre 38 do revólver
Taurus de seu marido, o cantor
Erasmo Carlos. Sorridente,
disse que tudo não passou de
um acidente quando arrumava
as prateleiras do armário de
seu quarto.

O médico Júlio César Cam-
pos Jorge, que a assistiu, infor-
mou que Narinha deverá retor-
nar à clínica no final de agosto
ou início de setembro para ser
submetida a nova cirurgia nos
intestinos. Segundo ele, será
necessário fazer também uma
cirurgia plástica para reparar as
cicatrizes na região abdominal.

penitenciárias 
de S. Paulo

São Paulo — Há temor de rebeliões nos
presídios paulistas, de acordo com autoridades
penitenciárias do Estado, que constataram
aumento de tensão entre guardas e presos, a
partir da denúncia da atuação da organização
criminosa Serpente Negra. O policiamento em
torno dos estabelecimentos penitenciários foi
reforçado; tropas da polícia militar estão de
sobreaviso e podem agir rapidamente em caso
de motins. A organização, denunciada pelo
Juiz-Corregedor Haroldo Pinto da Luz Sobri-
nho, é integrada por presos com o objetivo de
"desestabilizar os presídios e a vara de execu-
ções criminais".

A informação sobre o aumento da tensão é
de ura juiz ligado ao sistema penitenciário do
Estado, e foi confirmada por um assessor da
Secretaria de Justiça e por oficiais da PM
ligados a comandos de policiamento. Ontem,
seis deputados estaduais — três do PMDB,
dois do PDS e um do PT — integrantes da
Comissão Especial de Inquérito que analisa a
denúncia do juiz corregedor., ouviram o depoi-
mento de três guardas e dois detentos, na
Penitenciária do Estado. Eles disseram desço-
nhecer uma organização com o nome de
Serpente Negra.

Insegurança
A possibilidade da ocorrência de rebeliões

nos presídios paulistas aumentou nos últimos
dias, disse um assessor da Secretaria de Justi-
ça. Segundo ele, os "presos, depois da denún-
cia do juiz corregedor, ficaram inseguros e
temem um retrocesso na política de humaniza-
ção implantada pelo atual Governo".

— Além disso — continuou o assessor —
os guardas se sentiram apoiados em suas
queixas contra o trabalho desenvolvido pelas"comissões de solidariedade" dos detentos e
começaram a enfrentar os presos. Há clima de
violência controlada, com guardas e presos se
enfrentando. Esta ficando difícil para a secre-
taria controlar a situação".

Com a elevação da tensão nos presídios e
temor das autoridades penitenciárias de que
ocorram rebeliões, os secretários de Justiça,
José Carlos Dias, e da Segurança, Michel
Temer, concordaram em reforçar o policia-
mento em torno dos 14 estabelecimentos peni-
tenciários do Estado, que abrigam 12 mil
detentos. As tropas de cavalarianos da Polícia
Militar vêm fazendo a vigilância dos estabele-
cimentos e, no final da semana, dobra o
número de policiais neste trabalho. Além
disso, os destacamentos da PM nos municípios
em que há presídios têm se mantido de sobrea-
viso. Em casos de tumultos, a ordem é agir
com rigor, disse um oficial do comando de
policiamento do interior.

O grupo de seis deputados ouviu o guarda
Francisco Farina, presidente da Associação
dos Guardas de Presídio da Secretaria da
Justiça; o guarda Fernando Romeiro, funcio-
nário da penitenciária e diretor da mesma,
associação; o guarda Wilson Voy, funcionário
da penitenciária há quase 15 anos; os detentos
e membros da Comissão de Solidariedade Luís
Boldrim Lopes e Eurípedes Novaes.

O presidente da Associação de Guardas de
Presídio da Secretaria da Justiça, Francisco
Farina, disse que desconhece as serpentes
negras. Suas críticas principais foram contra o
ex-diretor da penitenciária, Rui Joelle, que,
segundo ele, permitiu excessiva liberdade aos
detentos em sua gestão, ao contrário do que
ocorre na atual. Joelle foi substituído por
Alberto Angerami há 15 anos.

Outro guarda, Wilson Voy. há quase 15
anos na penitenciária, observou que atualmen-
te há "bom relacionamento" entre as comis-
sões de presos e de guardas, ambas incentiva-
das pela assessora do Secretário da Justiça,
Maria Inês Sampaio.

Leia editorial
"Provocação Intolerável"

Mabel Arthou
—^ ii -3
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Sebastião diz que é rico porque seu pai fez jortuna na Polônia

Sebastião jura 
inocência

e se diz 
"bode 

expiatório
9?

Acusado de mandante da morte do diretor
de Seguros Sociais do INPS na Zona Oeste,
Constantino Magalhães, o agente administrati-
vo Sebastião Pereira Leite Filho, com prisão
preventiva decretada, apresentou-se ontem
com seu advogado na Divisão de Capturas-
Polinter, em Niterói, e negou qualquer partici-
pação no crime.

Embora tenha sido reconhecido por teste-
munhas, Sebastião, que chegou às lOh com seu
advogado, Jair Leite Pereira, parecia tranqüi-
lo. Declarou que no dia da morte de Constan-
tino trabalhou, o dia inteiro, na Coordenado-
ria de Concessões e Benefícios do INPS, na
Av. Presidente Vargas, 418, 19° andar, para
aonde fora transferido.

"Bode expiatório"
— Sou o bode expiatório desse caso —

comentou Sebastião, perguntando ao repórter
se iria escrever o que ia contar. Quando o
repórter disse que ia, Sebastião insinuou que o
ex-Ministro Golbery do Couto e Silva está
envolvido na morte de Constantino."O filho
de Golbery separou-se da mulher, filha de
Constantino, e este impediu Golbery e o genro
de verem o filho do casal". E acrescentou. UÉ

possível que o Constantino tenha sido morto
por isso".

Sebastião insistiu que passou o dia do
crime trabalhando ("posso provar. O meu
ponto está marcado") e que nunca esteve
envolvido com fraudes em aposentadorias.
Admitiu, porém, ter conhecido Constantino,
sem ter feito amizade com ele. Sobre o Volks-
wagen amarelo YV-9166, reconhecido como o
carro usado pelos quatro homens que mataram
Constantino, disse que comprou-o do primo
Francisco Carlos Nepomuccno de Oliveira,
vendedor desempregado.

— Querem envolver todos os meus ami-

gos, todas as pessoas que a mim são ligadas —
lamentou.

Sobre outro primo, o detetive e ex-
contraventor Osman Pereira Leite, Sebastião
disse que nada tem com o caso. E desmentiu,
ainda, a versão policial de que estaria finan-
ciando o jogo do bicho em São Paulo, ajudan-
do Osman e Marquinho. filho do contraventor
Raul Capitão.

Isso não é verdade — disse o acusado.
Sebastião, a princípio, não disse como adqui-
riu tantos bens (eie tem um Escort, lancha,
casa luxuosa e outras propriedades), mas,
como o repórter insistisse, afirmou:

Meu pai, Sebastião Pereira, foi preso
político e ficou muitos anos na Polônia. Quan-
do foi anistiado, voltou para o Brasil com
dinheiro. Deixou tudo para mim.

O detetive Osman Pereira Leite figurou na
lista de suspeitos da morte de Constantino
Magalhães após o depoimento do soldado da
PM Hernani Goulart Penteado. Ao depor na
34" DP (Bangu), o PM contou que é primo em
segundo grau de Sebastião e do detetive Os-
man, e que foi a mando de Osman que
escondeu a lancha Flu-Flu, de Sebastião, para
não ser apreendido pela polícia, que pretendia
seqüestrar os bens do agente administrativo. A
lancha foi levada por Hernani, Sebastião e um
homem conhecido como Pedrinho, do Iate
Clube de Sepetiba para um sítio de Sebastião,
também em Sepetiba.

Sebastião admitiu que realmente escondeu
sua lancha, mas para evitar especulações da
imprensa. No final do relato de Sebastião, seu
primo, Osman, chegou à Divisão de Captura e
Polinter e irritou-se com o repórter, que lhe
fez as mesmas perguntas, especialmente sobre
a versão de que ele iria explorar o jogo de
bicho em São Paulo.

Livre-se antecipadamente das despesas de funeral. Resolva
todos os prot^emas acarretados por uma morte na família
aderindo ao SINAF. Sem limite de idade, sem exame médico,
sem carência. Tel.t 240-7226.

. *#¦»... SISTEMA NACIONAL DE"5naí" assistência a família

AVISOS RELIGIOSOS

VICTORIA INNOCENCIO

DE MACEDO
(FALECIMENTO)

t

A família pesarosa cumpre o doloroso
dever de participar o seu falecimento e
convida os demais parentes e amigos
para o sepultamento hoje, dia 28, às 10

horas, saindo o féretro da Capela "A" do
Cemitério São Francisco Xavier (Caju) para a
mesma necrópole. (P

BRIGADEIRO ASTOR COSTA

t

(7° DIA)
Sua família convida seus Parentes e Amigos para a
Missa de 7° Dia, que será celebrada amanhã, sexta-
feira, dia 29 de junho, às 17.30h, na Igreja N. S. do
Rosário, na Rua Gen. Ribeiro da Costa, Leme.

STF concede

extradição

a Buscetta
Brasília — Por unanimida-

de, o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) concedeu ontem o
pedido de extradição de Tom-
maso Buscetta, feito pelo Go-
verno da Itália. A mulher de
Tommaso, Maria Cristina Gui-
marães, que assistiu ao julga-
mento, disse, chorando muito
no final, que a ida do marido
para a Itália significará sua
morte. "Ele será morto na pró-
pria cela por pessoas envolvi-
das com a máfia de tóxicos",
acrescentou. A Itália tem 60
dias para tirá-lo do Brasil.

O julgamento do pedido de
extradição de Buscetta para a
Itália não durou mais de meia
hora e o relator do processo,
Ministro Oscar Corrêa, contes-
tou todas as alegações do advo-
gado do réu, Flávio Pilla, inclu-
sive a de que o Govemo italia-
no não poderia pedir a extradi-
ção de "López Cadena" e"Tommaso Roberto Felicce"
(identidades falsas de Buscetta
tiradas no Paraguai) por crimes
que Buscetta cometeu, pois
eles não eram a mesma pessoa
e sua nacionalidade não era
mais italiana, e sim paraguaia.

Em São Paulo, o Superin-
tendente da Polícia Federal,
Delegado Romeu Tuma, afir-
mou ontem que a extradição do
mafioso "vem coroar o traba-
lho desenvolvido pela Divisão
de Entorpecentes, do DPF,
apesar das muitas criticas rece-
bidas depois da prisão de Bus-
cetta e sua quadrilha". Numa
operação sigilosa da Polícia Fe-
deral que durou seis meses,
Tommaso Buscetta foi desço-
berto e preso em outubro de
1983, II anos depois de ter sido
expulso do país sob acusação
de chefiar um ramo da máfia na
América do Sul.

Contador

mata mulher

e suicida-se
O contabilista Romildo Li-

ma Figueiredo, de 43 anos,
matou ontem à noite sua mu-
lher, a professora Lancely Viei-
ra Figueiredo, de 46, com um
tiro no ouvido e suicidou-se,
disparando também um tiro no
ouvido. A tragédia ocorreu em
frente ao número 55, da Rua
Amado Nervo, no Alto da Boa
Vista.

O casal estava dentro do
Volks RJ PW 1572. O jornalis-
ta Gabriel Carvalho, que ouviu
os disparos, contou ao delega-
do-adjunto da 19" DP, na Tiju-
ca, Jorge Araújo, que os dois
disparos — o que atingiu Lan-
cely e Romildo — foram feitos
num espaço de 10 minutos. A
professora ainda tentou fugir
ao receber o tiro, mas caiu.
Romildo tombou no banco da
frente e, sob seu corpo, um
revólver calibre 38.
CARTA

Entre os documentos do ca-
sal, estava uma carta, grampea-
da junto à certidão de casa-
mento de Romildo e Lancely.
Na carta — endereçada às au-
toridades policiais — Romildo
explica que "meses atrás, Lan-
cely participou de um congres-
so em Maceió, onde conheceu
Hércules, seu colega de tra-
balho".

Na certidão de casamento,
estava anotado o endereço de
Lancely: Travessa Assis Casti-
lho, 50, Tijuca. A polícia apu-
rou que o casal tinha três filhos
menores.

Matador de

motorista

fica preso
A pedido do Promotor do 3o

Tribunal do Júri, Ângelo Glio-
che, o Juiz Murilo Andrade de
Carvalho decretou ontem pri-
são preventiva do motorista Jú-
lio de Vasconcelos Silva, que
confessou ter matado o cami-
nhoneiro Djalma Divino dos
Santos, pai de Max Flávio, de
três anos que foi deixado em
um prédio, em Copacabana. O
juiz também decretou a prisão
da mulher do motorista, Rosa
Maria, que ocultou o cadáver e
fugiu com o filho do morto.

TEMPO

Satélite GQES - (Cachoeira Paulista, SP) - i8h (27/6/8

AGUSTINHO ACCIOLY DE SA

Rosita Barbosa da Silva de Sá, Anna Cecília e Carlos Alexandre Sá, Angela
Tibyriça de Sá, Anna e Christiano Fonseca, Rosa e Carlos Antonio Costa
Ribeiro, Regina e Arnaldo Toledo, Maria Helena e Mauro Gonçalves,
Maria Tereza e Ronaldo Tapajós, Agustinho Sá Filho, Francisco Sá e netos

convidam para a Missa de Sétimo Dia de seu querido esposo, pai, sogro e avó a
ser realizada sexta-feira, dia 29 de junho, às 19h„ na Igreja de Santa Mônica no
Leblon.

t

AGOSTINHO ACCIOLY DE SA
(7o DIA)

tAfranio 

Barbosa da Silva, Edmundo Barbo-
sa da Silva, Oscar de Oliveira, Marina
Penna Chaves, Octávio de Sá Lessa, Alei-
des Modesto Leal, e respectivas famílias

convidam para a Missa em intenção da alma de
seu estimado cunhado e tio AGOSTINHO, dia
29, 6a feira, às 19:00 horas, na Matriz de Santa
Mônica, à Av. Ataulfode Paiva, 527. (P

AGUSTINHO ACCIOLY DE SA

A diretoria e os funcionários da Casa Sloper comuni-
cam com pesar o falecimento do seu estimado amigo
e colaborador AGUSTINHO ACCIOLY DE SÁ e convi-
dam para a Missa de Sétimo Dia que será realizada às
19 horas, amanhã, dia 29, na Igreja Santa Mônica, na
Avenida Ataulfo de Paiva.

|. 
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Uma frente fria atinge São Paulo e Rio de Janeiro, estendendo-se pelo interior até o Sul do
Amazonas e deslocando-se rapidamente para Nordeste. A massa de ar polar que a acompanha .
penetra no interior do continente de Leste para Oeste, e seu centro deverá passar sobre Sanjá,,,.,
Catarina, perdendo intensidade.

No Rio
Tempo encoberto a nublado, com possível instabilidade namadrugada, passando a claro no decorrer do período.Temperatura em declínio. Ventos: Sudoeste a Sudestefracos a moderados, ocasionalmente fortes. Visibilidadereduzida a moderada. Máxima: 33.0, em Bangu e Jacarepo-
guá; mínima: 17.1, em Realengo.As Chuva* — Precipitação em milímetros nas últimas 24horas: 0.0; acumulada este mès: 0.3; normal mensal: 43.2;acumulada este ano: 239.1; normal anual: 1075.8.O Sol — Nascerá às 06h33min e o ocaso será às 17hl8min.O Mar — No Rk> de Janeiro — Preamar: 02h 14h/1.2min e15h 03min / 1.3min; baixa-mar: 09h 27min / O.lm e 22h13min / 0.4m. Em Angra do® Reis — Preamar: 01 h 30min /l.lm e 14h07rnin/ 1.3m; baixa-mar: 08h 31min/0.2m e 21 h36min/0.4in. Em Cabo Frio—Preamar. 01h53rnin/l.lme14h 31 min/ 1.2m; baixa-mar: 08h 13min/0.3m e 20b 55min/ 0.4m.O Salvamar informa que o mar está calmo com águas a 22
graus correndo de Sul para Leste.

A Lua

KJ ¦ noCrescfntt i Cheia05/07 12/07Minguante , Nova
Até hoje ' 29/06

Nos Estados
Amazonas: Nub. c/chuvas esp. no Oeste do Estado. Temp.est. Máx.: 31.3; min.: 22.3. Acre: Pte. nub. a oeste. nub.c/nvos. esp. ao amanhecer. Temp. cm declínio. Min.: 17.2.Roraima: Nub. c/chuvas esp. Temp. est. Máx.: 28.5; min.:22.4. Pará: Pte. nub. a nub. Temp. est. Máx.: 31.0; min..21.0. Amapá: Pte. nub. a nub. c/possib. de chuvas esp. aolitoral do Estado. Temp. est. Máx.: 30.7; min.: 22.8.Maranhão: Pte. nub. a nub. Temp. est. Máx.: 30.5; min.:22.1. Piauí: Claro a pte. nub.; pte. nub. a nub. c/possib. dechuvas esp. no lit. Temp. estável. Ceará: Pte. nub. a nub.c/possib. de chuvas no litoral; claro a pte. nas demais reg.Temp. est. Máx.: 29.2; min.: 23.1. RÍo Grande do Noite:Pte. nub. a nub. c/chuvas esp. no litoral Este; pte. nub. nasdemais reg. Temp. est. Min.: 21.8. Pernambuco: Pte. nub. anub. c/chuvas esp. no litoral Este; claro a pte. nub. demais

reg. Temp. est. Min.: 21.7. Paraíba: Pte. nub. a nub{JT
c/chuvas esp. no litoral; demais reg. claro a pte. nub. Temp.
est. Alagoas/Sergipe: Pte. nub. a nub. c/chuvas esp. ntf'*
litoral; demais reg. claro a pte. Temp. estável. Máx.: 27.<j;
min.: 21.0. Bahia: Pte. nub. a nub. no litoral; claro a pte. "
nub. demais reg. Temp. est. Máx.: 27.0; min.: 23.1. Matt»1Ui
Grofwo: Pte. nub. a claro c/nvos. esp. ao amanhecer. Temp.
est. em declínio. Máx.: 21.3; min.: 16.4. Mato Grosso dtí
Sul: Pte. nub. a claro c/nvos. isol. ao amanhecer. Temp. em <iadeclínio. Máx.: 21.3; min.: 9.9. Goiás: Claro a pte. nub.
c/nvos. esp. ao amanhecer. Temp. em declínio. Min.: 13.7.
Distrito Federal: Claro a pte. nub. a oeste. nub. c/nvos. esp.
ao amanhecer. Temp. est. Min.: 14.7. Espírito Santo: Nub».
a ene. suj. a chuvas esp. no período. Temp. estável. Máx.:^ _ t31.7; min.: 21.1. Minas Gerais: Nub. suj. a chuvas isoh"-'
Temp. em declínio. Máx.: 28.8; min.. 12.4. São Paulo: Pyj.(
nub. a claro c/nvos. esp. ao amanhecer. Temp. em declínio.
Máx.: 18.2; min.: 17.9. Paraná: Claro c/geadas. Temp. em
declínio. Máx., 16.4; min.: 4.2. Sant« Catarina: Ciam d
geadas. Temp.: em dclcínio. Máx.: 17.1; min.: 9.1. Rk>-
Grande do Sul: Claro c/geadas. Temp. em declínio. Máx.:
10.8; min.: 4.8. Rondônia: Claro a pte. nub. a oeste. nub.
c/nvos. esp. ao amanhecer. Temp. em declínio. Min.: 17.4. i

No Mundo
Amsterdã: 16, nublado; Ancara: 26, limpo; Anchorage: )3Vchuva; Atenas: 28, limpo; Auckland: 10, encoberto; Beirute;
2b. limpo; Btrtlni 18. nublado; Bonn: 23, encoberto^
Boston: 20, limpo; Bruxelas: 20, encoberto; Cairo: 32.
limpo; Calgary: 16. encoberto, Casablanca: 22, encoberto;
Chicago: 19, limpo; Copenhague: 12, chuva; Dacar: 29,
encoberto; Dallas: 26, nublado; Dubiim: 18, nublado;
Kjstocolmo: 16, encoberto; Genebra: 24, limpo; lleisfnquiv
14, nublado; Honolutu: 23, limpo; Jerusaiém: 27, limpor
Londres: 22. limpo; Los Angeles: 17, limpo; Madri: 28,
encoberto; Malta: 27, limpo; Manila: 25, nublado; Mlami:
27, encoberto; Montreal: 14, limpo; Moscou: 19, limpo;. .
Nairobl: 24, encoberto; Nawmu: 27, encoberto; Nova Ior-
que: 23, limpo; Nice: 24, limpo; Oslo: 13, nublado; Ottawa: OU
13, encoberto; Paris: 24, encoberto; Pequim: 28, nublado;, *
Pretória: 19, limpo; KyLad: 41, limpo; Regina: 13, limpo; '
Roma: 27, limpo; SAo Francisco: 12, limpo; Seul: 22'/"M
encoberto; Sofia: 19, encoberto; Sidney: 12, limpo; Talpe;
28, nublado; Tóquio: 20, nublado; Toronto: 16, nublado;
TunLs: 27, limpo; Varsóvla: 14, nublado; Viena: 21. limpo; ""
Wnhlngtnn: 23, limpo; WlnnlpeR: 12, limpo; Améric»
Latina: Buenos Aires: -2, limpo; Caracas: 21. nublado;^
Havana: 25, limpo; Lima: 17, nublado; México: 12, limpo"; '' •
Santiago: 5, chuva.

Ladrão perseguido pela

polícia sobre telhados

cai e quebra as pernas
Perseguido pela polícia sobre os telhados dos prédios da

Rua Sete de Setembro, ontem de madrugada, o ladrão José
Isidoro caiu de uma altura superior a 10 metros, fraturando as
duas pernas. Ele e mais dois. não localizados, chegaram a
entrar no primeiro andar da firma Artes Gráficas, no n" 192
daquela rua, para roubar.

José Isidoro caiu quando tentava ultrapassar um prédio
de quatro andares, o 176, mas acabou caindo na área interna
do apartamento 11, onde funciona a fábrica de roupas da Casa
Almada. Com o auxílio de bombeiros do Quartel Central,
soldados do 13" Batalhão da PM içaram, com cordas, o ladrão
ferido, que conduziram na Patamo 52-0190 para o Hospital
Souza Aguiar.

Notados por moradores do prédio sobre a Casas da
Banha, na Rua Sete Setembro, os três assaltantes foram
denunciados à polícia. Quatro radiopatrulhas, uma Patamo e
um carro do Corpo de Bombeiros com a escada Magyrus
chegaram ao local pouco depois das duas horas de ontem.
Orientados por indicações de moradores, a escada Magyrus
foi erguida em direção ao prédio 182, onde, sobre o telhado,
estariam os ladrões.

Com lanternas fracas, os soldados do 13" BPM vasculha-
ram aquele telhado e o de alguns prédios vizinhos, mas nada
encontraram. Foi quando Célio Figueiredo, morador no
apartamento 21 do prédio 176 avisou aos policiais que havia
um homem ferido na área interna do apartamento abaixo do
seu.

Usando uma escada de corda, bombeiros e soldados da
PM desceram do apartamento 21 para a área da fábrica de
roupas, onde, caído e sentindo fortes dores, estava José
Isidoro, com as duas pernas fraturadas.

Envolvido

com Lívio é

denunciado
Niterói — O 13° implicado

com a quadrilha de Lívio Bruni
Júnior — que pretendia exporr
tar cocaína em latas de sanii-
nha para os Estados Unidosi«+
foi denunciado, ontem, pefa
promotora da I" Vara Grimi-
nal, Marilza Matos Mendes: é
o ex-PM Jonilson Silva Medei-
ros, o Cabo, que trabalhou ço-
mo segurança de Marcos-Gal-
vão Fonseca, sõcio de Livinho.

O delegado de entorpecen-
tes. Hélio Vigio, indiciou,Cabo
e pediu sua prisão preventiva
apresentando fotografias feitas
por detetives de sua equipe,
nas quais o ex-PM aparece
saindo em um carro da fazericlã
do industrial Afonso Gàlyãp;
em Teresópolis, ao lado dé um
motorista e com o empresário
no banco de trás.

Expulso da PM depoi^ $e
servir por 12 anos, Jonilson
Silva Medeiros trabalhou como
alcagüete da Polinter. Mais tar-
de foi convidado por Luís Gon-
zaga Teixeira, o Gonzagãoi pa-
ra fazer parte da segurança"das empresas Beira Alta".

JOHN C. CARPENTER

A Coca-Cola Indústrias Ltda. e a Cocai'

Cola Refrescos S/A cumprem o doloroso

dever de comunicar o falecimento do seu-

dileto ex-gerente geral JOHN C. CARPEN-

TER, ocorrido no último dia 20, em Hono^

lulu, Hawaí. ^

Os inúmeros amigos que John deixou no

Brasil poderão enviar condolências à famí-

lia enlutada no seguinte endereço:

Sra. Eleanor Carpenter

Marine Culture Enterprises

6650 Hawaii Kai Drive

Suite 200

Honolulu, Hawaii 96825

U.S.A. (P':
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Superávit comercial em ninho .será de US$ 1 bilhão
JL Arquivo

INFORME ECONOMICO

I VXif-1

: ÉPolítica monetária

não estoura em junho
'AS autoridades econômicas esperam alcançar

em junho um resultado na política monetária
|qup atenue parte do "estouro" das metas nos cinco
primeiros meses do ano. O crescimento da base
'monetária (emissão de moeda pelo Governo, cor-'respondente à diferença entre a receita e a despesa
;do Orçamento Monetário), que em abril atingiu
17,4% e no mês seguinte também foi elevado,

•chegando a 7,3%, coloca em risco toda a política de'combate à inflação.~ 
Diz a teoria que os preços sobem na mesma

proporção da expansão da moeda. O aumento da
¦base, da ordem de 28% este ano — quando a
previsão era de 50% de janeiro a dezembro — dá

luma idéia do impacto monetário sobre os preços.
.Ainda que se atribua o "estouro", em parte, ao
superávit da balança comercial, o efeito é inevitável.

Esta semana será decisiva para que as autorida-
Ides consigam um melhor resultado na política mone-
tária. Espera-se uma queda de 3% na base, em

' relação a maio. E, por isso, tudo indica que o Banco
Central manterá o crédito apertado no mercado
aberto.

Só um maior controle sobre a política monetá-
ria, em termos realistas (os economistas falam em
uma expansão da base de 75% ao ano), permitirá
pensar em reduzir a inflação dos atuais 235% a algo
em torno de 180%, ao fim do ano, de acordo com
cálculos do Ibmec.

Antecipando os temas
u,0 titular da Secretaria Especial de Informática,

Coronel Edson Dytz, deverá participar hoie do V Encon-
tro Nacional das Empresas de Serviços de informática, na
Associação Comercial do Rio. No encontro, que reunirá

•empresários do setor, ainda que não figure na pauta, a
recente autorização do Governo à fabricação de supermí-
nis, uma faixa antes reservada à tecnologia nacional, será

| assunto bastante discutido. A decisão foi encarada pelos
empresários como "uma mudança de rumo".

Antes do previsto
A Câmara de Deputados dos Estados Unidos apro-

vou ontem um pacote de aumentos de impostos e redução
de gastos públicos da ordem de 63 bilhões de dólares. O
Presidente da Câmara, democrata Dan Rostenkovvski,
considerou as medidas "um passo promissor em direção à
redução do déficit público (estimado, este ano, em 200
bilhões de dólares)".

 Para muitos economistas, o déficit é responsável pela
manutenção das altas taxas da prime, taxa preferencial de
juros norte-americana. O pacote, que muitos acreditavam
difícil ser tratado no momento da campanha eleitoral, foi
para o Senado e deverá ser sancionado pelo Presidente
Ronald Reagan.

Vítimas da inflação
Durante homenagem que recebeu da Câmara dos

Vereadores do Rio, a Flupeme - Associação Fluminense
da Pequena e Média Empresa aproveitou a presença do
èiftpresariado e fez uma pesquisa sobre o desempenho e
perspectivas das microempresas. Entre os dados colhidos
na consulta a 216 empresários figura ode que o faturamen-
to. com relação ao ano passado, descontada a inflação,
caiu, para 75% das empresas, manteve o nível para 20% e
cresceu para apenas 5% delas.

Doce "suspense"

O Ministro da Indústria e do Comércio, Camilo
Penna, acompanha as negociações em torno do novo
acordo internacional do açúcar, que se desenrolam em
Genebra e devem terminar amanhã. E diz que está
otimista, ainda que tenham sido muitos os comentários
sobre uma possível saída do Brasil do acordo. Ele acredita
que a CEE acabará assinando o documento e submetendo-
se às quotas, como os demais países. As discussões, porém,só serão resolvidas em cima da hora:' — Essas reuniões são muito complicadas e a decisão

;só sai às 3h da madrugada do último dia de negociação. E
(não são poucas as vezes que eles atrasam o relógio da sala
para, na ata final, dizer , que a decisão foi tomada às

<23h45min — comentou o Ministro.

"Folga" 
para o Estado

A autorização do Senado para que o Estado do Rio
aumente em CrS 60 bilhões 406 milhões a sua dívida

'Consolidada, através da emissão de ORTRJs foi bem
Recebida pelo Secretário de Fazenda, César Maia, que tem-projetos para a "folga" que isto representará aos cofres"públicos.

' '— Nós estamos conseguindo tocar o Estado sem
lançar mão de créditos. Aplicar este dinheiro em custeio da
administração seria absurdo. Vamos trabalhar para com-

.por a posição do Banerj, através de capitalização ou
disponilibidade de caixa, e retomar, de alguma maneira, os

.investimentos — explicou.

. Pelas dúvidas
O anúncio, na terça-feira passada, de decretos na

área da Receita Federal, regulando impostos e incentivos
, fiscais, bem pode ter explicação poltica. É que a emenda

do Governo propondo eleições diretas em 88, que deveria
, ter-sido tratada ontem, estabelece que as decisões sobre

matérias tributárias devem passar pelo Congresso.

O superávit da balança comercial deverá
atingir 1 bilhão de dólares este mês, com ligeira
queda em relação ao volume alcançado em maio
— 1 bilhão 137 milhões de dólares. A previsão,
feita ontem pelo diretor da Cacex (Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil), Carlos
Viacava, fará com que o saldo comercial acumu-
lado no primeiro semestre do ano atinja 5
bilhões 685 milhões de dólares.

Apesar da redução do superávit em relação
ao mês passado, Viacava previu que as exporta-
ções baterão um novo recorde em junho, supe-
rando os 2 bilhões 338 milhões de dólares
atingidos em maio. Com isso, ele explica a
queda do saldo comercial pelo crescimento das
importações, que ultrapassaram o total de 1
bilhão 201 milhões de dólares no mês passado.

O resultado de junho praticamente assegura
a meta de 9 bilhões de dólares fixada para o
superávit comercial deste ano. Para que ela seja
alcançada, o país precisa obter superávits men-
sais de 552,5 milhões de dólares nos próximos
seis meses, volume muito inferior aos saldos
alcançados nos últimos quatro meses, acima de 1
bilhão de dólares.

Industrializados
Viacava disse que o desempenho das expor-

tações em junho confirmou a tendência de
crescimento nas vendas dos produtos industriali-
zados, que já representam cerca de 65% da
pauta de exportações. Dentre os industrializa-
dos, os produtos manufaturados mantiveram sua

CFI destina à

Pisa recursos de

US$ 10 milhões
Washington — A Corporação Financeira

Internacional (CFI), do Banco Mundial,
aprovou ontem um investimento de mais 10
milhões de dólares na empresa de papel de
imprensa, Pisa, do Brasil, utilizando pela
primeira vez recursos de um fundo especial
criado pela Arábia Saudita.

A decisão final foi dos sauditas, disse
uma fonte da CFI, acrescentando que o fato
de os sauditas e a instituição terem escolhido
a Pisa para aplicar os primeiros recursos do
fundo especial tem um sentido muito impor-
tante."É sinal de confiança no projeto e no
país. Não é fácil obter investimentos diretos
nos dias que correm", afirmou.

Terceiro Mundo
Dos 10 milhões de dólares, 1 milhão 670

mil é capital acionário e os restantes 8 mi-
lhões 330 mil dólares foram investidos na
forma de debêntures subordinadas conversí-
veis, com vencimento entre 1990 e 1993.

Os sauditas criaram recentemente o fun-
do especial de 100 milhões de dólares para
estimular o crescimento dos países do Tercei-
ro Mundo. O dinheiro deve ser usado em
operações co-financiadas pela Corporação
Financeira Internacional, que é o braço do
Banco Mundial encarregado de apoiar o setor
privado das nações em Desenvolvimento. Os
investimentos feitos com recursos do fundo
são administrados pela CFI.

Assim que a documentação final for assi-
nada pela empresa, em breve, os investimen-
tos da CFI na Pisa passarão de 50 milhões
para 60 milhões de dólares. A CFI terá então
entrado com 4 milhões 200 mil dólares de
participação acionária e com 25 milhões de
dólares em debêntures sobordinadas conver-
síveis. O restante de empréstimos com recur-
sos próprios e em co-financiamento de seis
bancos internacionais. Os investimentos ini-
ciais da CFI na Pisa foram aprovados em
1982.

O projeto total está orçado agora em 170
milhões de dólares, muito menos do que os
cálculos iniciais, graças à época propícia para
a contratação das obras. A Pisa deverá pro-
duzir 135 mil toneladas-ano de papel de
imprensa, substituindo importações equiva-
lentes a 70 milhões de dólares por ano.

No momento, já há 3 mil 500 funcioná-
rios e operários no canteiro de obras, situado
em Jaguariaiva, Estado do Paraná. Mas a
empresa terá 4 mil 100 empregados, 3 mil
deles trabalhando na área florestal e 1 mil
100, na área industrial. Quatrocentas casas
estão sendo construídas para esses funcioná-
rios. •

A Pisa é controlada pelos jornais O
Estado de S. Paulo e JORNAL DO BRASIL
e pela Plantar, através da holding Companhia
Paranaprint de Empreendimentos Florestais.

posição de destaque em junho, com melhor
desempenho nas vendas do complexo soja (prin-
cipalmente o óleo de soja), suco de laranja e
material de transporte (automóveis, autopeças,
motores de -veículos e alguns armamentos).

Os dados sobre a balança comercial em
maio, ontem divulgados pela Cacex, compro-
vam o bom desempenho dos produtos industria-
lizados. De janeiro a maio, as exportações de
industrializados subiram a 6 bilhões 603 milhões
de dólares — mais 36,91% que no mesmo
período de 1983.

A exportação de manufaturados cresceu
3,02% ou 33 milhões de dólares em maio, em
comparação com abril, e 198 milhões de dólares
(21,36%) diante de maio do ano passado. No
acumulado janeiro/maio, o resultado evoluiu
32,80% em relação ao mesmo período de 1983,
alcançando 5 bilhões de dólares. O destaque foi
para o suco de laranja concentrado, com 395
milhões de dólares.

Segundo a Cacex, em maio "os produtos
semimanufaturados foram os que apresentaram
a melhor evolução, tanto na receita quanto no
volume, com variações positivas, respectiva-
mente, de 64,23% e 51,19%". O grande desta-
que coube ao óleo de soja em bruto, cujas
vendas em maio atingiram 93 milhões de dólares
— ou 3,98% do total exportado pelo país. Os
produtos básicos tiveram ligeira recuperação de
janeiro a maio, com variação positiva de 0,44%
sobre o mesmo período de 83. Viacava disse que exportações baterão novo recorde este mês

Alfonsín reage à alta dos 
juros

Buenos Aires e Bogotá — O Presidente
argentino Raul Alfonsín classificou ontem de"desolador" o aumento dos juros nos Estados
Unidos, observando: "E inquietante que, apesar
de algumas declarações de boa vontade, a única
medida concreta adotada (pelos credores) após
as exortações da América Latina seja a nova alta
dos juros pelos bancos americanos."

Enquanto o Chanceler colombiano, Rodri-
go Lloreda Caicedo, considerava o aumento da
prime rate "inoportuno e desafortunado", o
Presidente da Câmara de Deputados da Vene-
zuela, Leonardo Ferrer, propunha uma nova
conferência dos devedores latino-americanos
para decidir o congelamento dos juros nos níveis
de 31 de dezembro.

Voz discordante
No coro de reprovações da América Latina,

uma voz discordante foi a do novo Presidente do
Panamá, Nicolas Ardito-Barletta, ex-vice-
presidente do Banco Mundial: "A alta da prime
pelos bancos norte-americanos responde a uma
relação de oferta e procura, de mercado, e nada

tem a ver com a situação dos países latino-
americanos", assegurou.

Mas até economistas das mais prestigiosas
universidades e institutos de pesquisa norte-
americanos se pronunciaram em favor de ações
imediatas para aliviar o problema da dívida do
Terceiro Mundo, alertando que os interesses e
ideais dos Estados Unidos estão ameaçados
pelas perspectivas de instabilidade política gera-
das pela situação.

Numa declaração divulgada pela Universi-
dade de Yale, 10 dos mais destacados economis-
tas norte-americanos pediram a redução do
déficit fiscal dos EUA, responsável em grande
parte pelo elevado patamar dos juros. Pediram
também a renegociação das dívidas a prazos
mais longos, ampliação dos programas de estabi-
lização econômica e aumento do volume de
novos empréstimos aos países endividados.

Cobre, complicador
Os temores de novas altas dos juros nos

EUA — hipótese considerada provável por

muitos' analistas — levaram o dólar a novos
recordes ontem nos mercados de câmbio da
Europa. Em Londres, o dólar atingiu a maior
valorização diante da libra esterlina, que fechou
a 1,3475 dólar (1,3535 anteontem).

Um informe do BIS (Banco Internacional
de Compensação) fustigou os EUA por sua
responsabilidade na alta dos juros, provocada
pelo elevado déficit fiscal do governo, estimado
em 200 bilhões de dólares em 1984. Mas também
advertiu que os países em desenvolvimento"devem colocar ordem em suas casas".

Um complicador para os países latino-
americanos surgiu ontem, quando a Comissão
Internacional de Comércio dos EUA recomen-
dou ao Governo que limite as importações de
cobre, que considera prejudiciais aos produtores
norte-americanos. Não especificou que medidas
seriam necessárias, por desacordo entre os
membros da Comissão. Quando for adotada na
prática, a medida prejudicará as exportações do
Chile e do Peru (além de Canadá. Zaire e
Zâmbia).

Argentina reduz divergências com o FMI

Washington — O Ministro das Finanças da
Argentina, Bernardo Grinspun, manteve ontem
a esperança de evitar a inadimplência da Argen-
tina no próximo dia 30. Afirmou que, em dois
dias de negociações em Washington, conseguiu^reduzir as diferenças entre a Argentina e o
FMI" e que "esperava fazer um pronunciamen-
to apropriado" na sexta-feira ou no sábado,
antes do prazo final para a Argentina regularizar
sua situação com os bancos internacionàis.

O Ministro argentino manteve ontem uma
reunião decisiva com o Secretário do Tesouro
americano, Donald Regan, que estava inicial-
mente prevista para 30 minutos, mas durou uma
hora e meia. Regan e Grinspun, após a reunião,
foram ao encontro da imprensa — que aguarda-
va a saída do Ministro argentino no portão para
visitantes especiais do Departamento do Tesou-
ro. Ambos procuraram demonstrar otimismo
cauteloso.

De Larosière inflexível
A Argentina precisa fazer pagamentos supe-

riores a 700 milhões de dólares até sábado, para
evitar que grande parte de suas dívidas sejam
declaradas "não-operacionais" por atraso de
pagamento de juros superior a 90 dias. Os
bancos credores, ao invés de concederem novos'
empréstimos, estão preferindo contabilizar per-
das em relação aos empréstimos ao país, porque
a Argentina não conseguiu concluir um acordo
com o FMI para ajustar sua economia.

Grinspun veio a Washington para obter, do
diretor-gerente do FMI, Jacques de Larosière,

uma declaração aos bancos credores afirmando
que o Fundo Monetário e a Argentina estariam
próximos de um acordo. Nesse caso, os bancos
poderiam conceder um crédito-ponte de emer-
gência para a Argentina evitar a inadimplência e
renegociar sua dívida externa nos próximos
meses. Grinspun esteve com De Larosière an-
teontem. Mas, segundo fontes financeiras de
Washington, não conseguiu os resultados queesperava. De Larosière, ao invés de fazer con-
cessões, mostrou em detalhes os pontos que o
FMI considera inadequados no programa econô-
mico da Argentina, expresso em sua Carta de
Intenção unilateral.

Diante desse impasse, comentava-se ontem
cedo, em Washington, que Grinspun consegui-
ria uma postura mais flexível do FMI apenas
com o apoio do Secretário Regan. Este, no
entanto, foi lacônico em suas declarações à
imprensa. Regan disse que o encontro lhe havia
permitido "conhecer melhor a posição argentina
e os progressos nas negociações com o FMI".
Acrescentou, entretanto, que a reunião com
Grinspun não havia sido conclusiva.

Grispun, por sua vez, disse que, para a
Argentina, "era muito importante concluir um
acordo com o FMI" e que havia conseguido
reduzir as divergências com o Fundo Monetário,
nesses dois dias de negociações em Washington.
Enfatizou que tinha discutido seu impasse no
Fundo Monetário com o Secretário Regan e
que"os conselhos e a colaboração (do Secretário
Regan) eram bem-vindos". Grinspun dirigiu-se
mais tarde ao FMI, para mais uma rodada de

negociaçoes. Em sua entrevista, o Ministro
argentino contemplou indiretamente a possibili-
dade de não conseguir a declaração aos bancos
que deseja de de Larosière.

Antes da reunião Grinspun—Regan, um
banqueiro de Nova Iorque afirmou que já havia
perdido as esperanças de um entendimento nos
próximos dias entre Grinspun e de Larosière.
Manifestou, entretanto, esperança de um acor-
do entre Grinspun e o presidente do comitê dos
bancos credores, William Rhodes, segundo o
qual a Argentina pagaria até 30 de junho, com
os seus próprios recursos, 350 milhões de dóla-
res, o que poderia salvar cerca da metade dos
empréstimos em questão da inadimplência.

Demonstrando um certo estoicismo, esta
fonte afirmou que os bancos,, de qualquer ma-
neira, estavam preparados para contabilizar per-
das pela inadimplência argentina. "Não será o
fim do mundo", afirmou. Procurou destacar as
negociações que os bancos iniciarão a 9 de julho,
com o México, para reestruturar a dívida que
estará vencendo até 1987, permitindo talvez que
esse país possa voltar ao mercado de emprésti-
mos internacionais voluntários no ano que vem.

ARMANDO OURIQUE

Um alemão bem falado é tudo que você precisa para deitar e rolar em qualquer profissão.
Curso Intensivo de Férias de Alemão, ct*!RotT)stnst

Todos os dias. no horário que você escolher. CENTRO 252-5767 COPA 256-4999

De Buenos Aires, a agência Notícias
Argentinas entrevistou o Subsecretário do
Planejamento, Adolfo Canitrot, que integra
a delegação do Ministro Grinspun. Canitrot
disse que a Argentina pagará apenas uma
parte dos 450 milhões de dólares (outras
fontes falam em 500 e outras, ainda, em 700
milhões de dólares) em juros vençidos até o
dia 30. '

Canitrot acrescentou que o acordo final
sobre a Carta de Intenção enviada pelaArgentina ao FMI seria alcançado apenas
dentro de 15 dias, num novo encontro entre
as autoridades econômicas do país e do FMI.

CONVITE

A Corretora Adolpho Oliveira tem o prazer de convidá-los
para uma visita a sua sada, à Rua do Carmo, 11/3° andar — Rio
com vistas a proporcionar-lhes a oportunidade de verificar as
facilidades, condições e elenco de opções atualmente disponíveis
para investimentos no mercado financeiro e de capitais.

A Corretora oferece a sua clientela, em qualquer tipo de
aplicação, total comodidade e mobilidade, através de um tripé:"Central Telefônica Exclusiva: Cheque Movimento e Extrato
Mensal Consolidado".

Esta iniciativa visa a atender todos os tipos de clientes que
desejam ter acesso às alternativas de aplicações ou simplesmente
conhecer as dependências de uma corretora.

Se o senhor é muito ocupado, tem total liberdade de marcar
uma hora para sua visita.

Colocamo-nos a sua inteira disposição no horário da 9 às 18
horas, tanto na sede do Rio como nas filiais de São Paulo e
Brasília.

M

RIO — 224-0555 * 224-1146
SÃO PAULO — 36-2514 a 36-3514
BRASÍLIA — 226-9150 a 226-9995

ADOLPHO OLIVEIRA A ASSOCIADOS
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REFINARIA PIEDADE S.A.CGC N.° 33.067.034/0001-52

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ptcem convocados os acionistas da Refinaria Piedade S.A. para se reunirem em
assembléia geral extraordinária, no dia seis (06] de |ulho de 1964. às 10 (dez)
horas, na seda social, ò Rua Assis Carneiro, n.° 80. Ro de Janeiro RJ. para deli-
berar sobre a seguinte ordem do dia:
a. Atos de processamento e efetivação da subscrição do aumento do capital so-

ciai de CrS 4.855.832 808,OO para CrS 8.497.707.414,00. autorizado
pela assembléia geral extraordinária de 26 04.1964. às 15 horas;

b. Conseqüente alteração estatutária;
c. Preenchimento de cargo vogo na Diretoria e fixação do respectiva remune-

raçflo.
Rio de Janeiro. 26 de junho de 1984.
Werther Annicchino Diretor Presidente

HOTÉIS
TURISMO
As melhores ofertasA maior procura

284-3737
CLASSIFICADOS JB

ESCOLA SUPERIOR DE
ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOSesad

PERSPECTIVAS DA ECONOMIA BRASILEIRA!

Direção Geral: Prof. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN
Coordenação: Prof. Moyses Glat
A ESAD realizará o Simpósio sobre o tema "PERSPECTIVAS DA
ECONOMIA BRASILEIRA" no qual será feito um Balanço da Economia no
primeiro semestre e onde serão definidos possíveis rumos em função das
últimas medidas, negociações e mudanças de filosofia nos cenários
nacional e internacional.
Conferencistas: Prof. Mário Henrique Simonsen (Diretor Gerai da
Escola de Pós-Graduação em Economia — FGV), Prof. Antonio Porto
Gonçalves (Diretor de Ensino da Escola de Pós-Graduação em Economia
— FGV), Prof. Adroaldo Moura e Silva (Titular do Departamento de
Economia da Faculdade de Economia e Administração — USP).
Local: Rio de Janeiro — Hotel Rio Palace.
Data: 7 de agosto de 1984.
Taxa de Inscrição: CrS 297.000,00 (incluindo almoço, coffee breaks,
certificado de participação e completo material didático).
Reservas e informações: Av. Nilo Peçanha, 50 Gr. 1.410 Teis.: (021)262-
9480 e 240-0958 ou telex (021) 31654.

UNITROH APII 5.390 mil

P
I

APII, DISCO, MONITOR, IMPRESSORA MÔNICA + BONIFICAÇÃO

PRONTA ENTREGA
TREINAMENTO

VENDA-ALGUEL !8xCr$851M!l
FIXOS COM OPÇÃO DE COMPRA

COTpJ fÜU
INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA.

R. Sete de Setembro, 99/11.°
Tel.: (021) 224-7007



•• Pimi 11;

18 ? 1° caderno ? quinta-feira, 28/6/84 NEGÓCIOS & FINANÇAS

Estatais dão controle da União na Vale

JORNAL DO BRASIL

São Paulo — Os sócios estatais da Vale do RioDoce (BNDES, Banco do Brasil, Caixa EconômicaFederal e IAPAS) — que detêm 4% do capital daempresa — não venderão suas ações no mercadoconforme acordo firmado com o Governo. Essa foi asafda encontrada para que a União não perca ocontrole sobre a companhia, que, em 31 de maio, erade 51,6%, informou, ontem, o presidente em exercícioda Vale, Luiz Amaral Franca Pereira.
Ele negou que o Governo tenha perdido, "por ummomento sequer", o controle sobre a Vale do RioDoce e considerou" "absurda" a hipótese de privatiza-ção da empresa.
Durante reunião com representantes da Associa-

ção Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais
(Abamec), Luiz Amaral Franca Pereira admitiu que o
controle do Governo sobre a Vale do Rio Doce caiu de
68,8%, em 1981, para 51,6% em maio deste ano.
Observou, contudo, que "isto faz parte de um planeja-mento e não há risco algum de privatização da em-
presa".

Ao explicar o acordo — que foi proposto pelaVale do Rio Doce ao Ministério da Fazenda — LuizAmaral Pereira destacou que "se algum dos sócios daadministração direta quiser vender suas ações, terá queoferecê-las a qualquer um dos quatro associados esta-tais ou, em último caso, à própria empresa, para evitar
que o Governo deixe de ter o controle majoritário".

Ainda com relação ao controle do Governo sobrea Vale do Rio Doce. o presidente em exercício (EliezerBaptista está viajando) informou que há um plano delançamento de debêntures conversíveis em ações de250 milhões de dólares, dos quais 181 milhões dedólares já foram emitidas.
Ele garantiu aos analistas do mercado de capitais

que o controle da empresa está nos 75% de ações
ordinárias que estão em poder do Governo (25% estão
com o público), mas não confirmou se a Vale do Rio
Doce irá lançar os 70 milhões de dólares restantes quehavia programado para serem emitidos como debêntu-'
res, limitando-se a dizer que existem três alternativas:
lançar debêntures conversíveis em ações preferenciaissem direito a voto; debêntures não conversíveis em
ações; ou lançar os títulos com a participação doGoverno.

Depois de revelar que 1 bilhão 700 milhões de
dólares já foram investidos pela Vale do Rio Doce no
projeto Carajás, Luiz Amaral Franca Pereira anunciou
que, em março de 1985, a empresa iniciará a exporta-
ção de 1 milhão de«toneIadas de minério de ferro e
manganês, o que, na sua opinião, "é uma pequena
parcela dos 35 milhões de toneladas previstos".

O presidente em exercício da Vale do Rio Doceinformou, ainda, que 530 quilômetros da ferrovia,ligando a Serra de Carajás a Itaqui, deverão estarconcluídos em fevereiro de 1985.

Abrasca, otimista,

prevê recuperação
São Paulo — O mercado de debêntures começaráa viver nos próximos dias um novo período de reativa-ção, cujos reflexos serão sentidos também pelas empre-sas emissoras e, em conseqüência, pela economia jáque deverá significar mais investimentos e tambémmais empregos.
Esses são os resultados previstos, diante da altera-çao do decreto-lei 2.072/83, reduzindo o imposto dosdesagios sobre as operações com esses papéis, de 40%

para 25%, antiga reivindicação da Abrasca — Associa-
çao Brasileira das Empresas Abertas.

O presidente da entidade, Paulo Setúbal Neto, aocomentar, ontem, as vantagens do novo decreto-lei, o2.133, lembrou que o mercado de debêntures — títulosde prazo longo emitidos pelas empresas para a captaçãode recursos junto ao público — estava paralisado desdeo tinal do ano passado, devido aos efeitos do decretoanterior.
Além de diminuir o imposto, o 2.133 eliminouentraves burocráticos, como a exigência de carimbarcada uma das debêntures antes da negociação, e criouuma nova metodologia de cálculo, ao simplificar osistema de cobrança. Determinou também a não inci-dencia do tributo na hipótese da conversão da debêntu-re em ações.

O que vai pelo mercado

Recife na linha — A Corretora Banorte instalou em Recife oprimeiro terminal de vídeo ligado diretamente à central deprocessamento da Bolsa de São Paulo. Agora, os investidores dacapital pernambucana já podem acompanhar o pregão e emitirordens de compra e venda para a Bovespa. Até então, o terminalde vídeo do Banorte acoplado à Bolsa do Rio era o único dacidade.
As mulheres e a Bolsa Uma equipe da Faculdade Madeira deLey, composta, em sua maioria, por mulheres foi a vencedora doconcurso Desafio da Bolsa promovido pela Bolsa do Rio. Umtotal de 2 mil 835 universitários distribuídos em 567 equipes
participou do concurso. Cada equipe aplicou uma quantiasimbólica de CrS 10 milhões durante 10 semanas, em operaçõessimuladas. A vencedora transformou os CrS 10 milhões em CrS35,2 milhões.
Metanor S.A. — Metanol do Nordeste — Empresa do PóloPetroquímico de Camaçari, adquiriu as ações da Copenor —Companhia Petroquímica do Nordeste, que pertenciam ao grupo

Santa Olímpia Cotadas a CrS 0,50, as ações preferenciais daempresa foram as mais negociadas no pregão de ontem da Bolsado Rio.
Copene — Concluiu a colocação no mercado de 2 bilhões deações de sua subsidiária Nordeq — Equipamentos Industriais doNordeste — em operação que totalizou Cr$ 3 bilhões 800milhões.

MERCADORIAS
EXTERIOR

Cotações futuras nas boisas de Mercôdo-
rias de Chicago, Novo Iorque e Londres,
ontem:

ContratosM4« Fechamento Oscilação Abertos
A(JUCAR (NI)

Jul 5,19 +0,02 <953Set 5,50 +0,01 4.597Out 5,70 +0,03 48.854Jon 5,26 +0,04 ,610Mar 6,90 +0,03 16^224Mai 7,20 +0,04 4.805112 mil libras/controto, cents de US$/librapeso
AIGODAO (NI)

Jul 76,10 -0,17 -950
Out 75,55 I
Dez 73,95 +0,63 3.887Mar 73,24 +0,52 14.213Mai 74,80 +0,35 3.021Jul 76,05 +0,45 15650 mil libras/controto; cents de USS/librapeso

CACAU (NI)
Jul 2.310 +18 5Sol 2.349 +19 12.473Dei 2.288 +16 6.914Mar 2.282 +12 3.736Mai 2.300 +10 648
Jul 2.320 +10 13410 m^tricas/conlralo; USS/t m^lrico

CAFÉ (NI)

Informe Banco Boavista:
(27/06/84)

O Banco Boavista é o caminho mais rápido e seguro para seus investimentos nas Bolsas do Ri,Rio e São Paulo.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Mercado com poucos
negócios sobe 0,6%

Com poucos negócios, o mercado de ações operouem alta. O IBV subiu 0.6% — ao atingir 170,41 pontos— na média e, no fechamento, a alta foi de 0,8%, com176,26 pontos. Foram negociados 1 bilhão 457 milhõesde títulos no valor de CrS 7 bilhões 527 milhões.As maiores altas foram: Telerj PN (12 52%)-Cataguazes Leopoldina PAcc (8.63%); Acesita OP
(8.43%); Fiset Reflorestamento CI(7,86%) e Banco daAmazônia ON (6,87%). As baixas mais acentuadasforam: Bozano Simonsen OP (16,75%); RiograndensePS( 12.25%); Prometal PP (10,36%);Corrêa Robeiro
pró-rata PP (6,82%) e Petrobrás PN(5,70%)

Cotaqòoi (CrS)
Títulos

% s/ ir.d '!•Ouon» Meado Locrct(mil) Afcxirl F®ch Máx Min ModDia ant No ano Títulos
Cotaçcws (CrS)Ouant

(mtl) Abert F»ch Máx
% s/ ind d*Med do LucraiMin M»dOioant No uno

Brahma pp 828Cofe Brasília pp 4.980
Café Brasil ia Nov. pp 137CafoguasesLeop. po 13.000Cemig ppCemig ppCemig ppCimento Caue ppCorrêa Ri beiro pp

9,002,90
2,401,400,550,440,427,00 2,10Corrêa Ribeiro prtpp 150 2,05Docas Santosop 661 40,00Eletromot. Weg pp 30.150 15,70Eluma pp 3.835 2,70EmbauboDesenv.ps 1.0001,45Fabrica Bangupp 1.000 1,70

6.70 9,00 8,70 8,77-2,80 2,90 2,70 2,78

20013.4831.1875.00010.552

Títulos
Cotações (Cr$)Ouant

(mil) Abert F«h Máx
% Si Ind d.Méddo LucratMin MAdDiaantNo arx>

Acesita opAcesita ppAçosVilloreSÍppAparecida opAparecida pbB, Amazônia onB.BamerindusBrasilos 27B.Brasilon 614B.Brasilpp 1.716B,Credito Nacional on 4CréditoNacionalpn 1

40047.3957.7841.4621.650
3

0,900,722,356,602,405,60

0,900,72
2,367,00
2,405,60

B.Econômico pnB.Nacional pnB.Nordeste pnBanebppBonerj onBanerj ppBonespo ppBorboró opBarreto Ar. Nov pbBelgo Mineiro opBo/ono Simonsen opBrahmaop

2402.00755
252041.1434711.29517.2707071 I931

20,50 20,5065,00 65,0072,00 74,6010,20 10,20
8.00 8,006.01 6,261,95 1,9537,00 37,001,35 1,351.10 1,101.3520,0010,803,00

1.4019,5010,003,1062,00 62,0111,00 111,00 I10,55 10,50

0,900,732,407,002,405,6020,50 20,65,00 6479,00 7210,20 108,00 86,26 61,95 137,00 37,1,35 11,10 11,40 121,00 1910,80 10,3,10 2,62,50 6211,00111,10,55 10,

0,900,712,376,852,405,60
,50 20,50
,00 64,72
,00 73,41,20 10,20
,00 8,00,01 6,19,95 1,95,00 37,00,35 1,35,10 1,10
,30 1,38
,50 20,01,00 10,13,95 3,00,00 62,43,00 111,00-
,50 10,50

8,43 30.82EST 48,633,04 84,95-0,15 280,74-1,24 51,066,87 127,27146.43-2,09 144,211,61 142,43127,34
97,56119,56

Esl 133,56bl 166,0767,50
Est 78,57r 1,43 63,010.50 195,41-4,79 262.44-0,33 87,460,34 285,33- 16,75 300,00-1,87 129,95

Ferbasa ppFertisul paFertisul pbFinorciFiset Rcflorest. ciGro/ziotinppInd. Villares ppLonificioSehbepplightosLojas Americanos osLuxmo ppManguinhosppMannesmannopMannesmannppMesbla opMesbla ppMontreal ppOlvebro pp

89019.243
22 155

527185100446450

3,803,10
2,102,251,501,250,811,208 4,70878 25,001.550 2,5950 30,0021849 2,3014.511 1,70239 28,10205 12,005.935 15,00

150 4,30Poranapanemopp 20.882 12,80Pérsico psPetrobrás onPetrobrás pnPetrobrás ppPetroleo Ipiranga ppPrometal ppRefi. Ipiranga onRefi. Ipiranga ppRiograndense psSomitriopSto.Olimpia pp

600 0,71338 18,0020 25,002.551 30,50430
3504491.000870718 52,00268.940 0,54

9.602,503,309,15
3,90

2,411,500,550,470,456.502,102,0537,0015,552,901.451,703,803,15
3,102.25
1.511,250,811,204,7025,002,3030,002.451,7028,3012,0015,30

4,3012,800,7517,6525,0032,009,602,603,009,15
3,5055,00
0,50

2.411.550,550,470,457,002,152,0540,0015,702,901.451,70
3,803,20
3,202,251,511,250,811,204,70

25,002.5930,002,451,7528,3012,0015,50
4,3013,000,7518,0025,0032,509.602,603,309,15
3,9055,000,55

2,401,400,550,440,426,502,102,05

2,411,510,550,450,426,702,102,0537,00 37,995,55 15,702,811,451,703,743,20
3,172,251,511,25
0,811,204,70

2,701,451,703,503,10
3,102,251,501,250,811,204,7024,00 24,712.20 2,2330,00 30,002,30 2,361,65 1,7026.10 28,M12,00 12,0015,00 15,13

4,30 4,3012,70 12,900,70 0,7117,50 17,5625,00 25,0030,50 32,009,60 9,602,503,009,15
3,50

2,51 ¦
3,179,153,5151,00 52,790,50 0,50

•2.45 122,83
0,72 397,14
-2,43 79,80
8,63 79,06Est 141,03ESt 136,362,44 127,2789,33-1.87 70,00-6,82 82,00-4,33 180,90418,67-2,43 102,93

106,92
4,18 147,24
2,56 187,13
5,67 182,18EST 346,157,86 243,5565,79150,00
2,56 171,434,44 229,27-1,16 132,00185,83288,46
5,36 259,344,94 265,630,18 197,06-2,44 134,380,20 546,21

4,88 236,261,82 208,062,74 142,000,40 124,365,70 95,492,04 101,360,11 160,0010,36 98,43209,93183,00
12,25 189,733.84 166,373.85 263,16

SergenopSid.Guaira pc
SouzoCruzopSuzanopaT.Jan«rppTelerj onTelerj pnUnibancoasUnibanco b«UnibancoosUnibancoPrtasUnibancoPrtosUniparonUniparpbVole Rio Doce opVale Rio Doce ppVotec ppWbiteMartinsop

1 800 2,20200 1,20
237 115,00700 57,00537 4,00756662279774

2,45 2,451,20 !,20
115,00115,0057,00 57,004,00 4,00

2,10 2,361,20 1,20
114,00114,58-57,00 57,00 -

2,106,810.991,100,861,101,104,90
4,05

210030.0738.094 30,5047.045 36,002.901 1,1055.066 2,10

2,107,501,101,101,101,101,104,904,10

2,118,79
MO1,101,101,101,104,904,2031,00 31,0038,00 38,001,10 1,102,16 2,20

4,002,106,810,991,100,861,101,104,904,00

4,002,107,461,081,100,891,101,104,90 •
4,0330,50 30,6236,00 36,871,00 1,07

2,10 2,16

5,83 88,06127,66
-0,37 303,20-5,00 325,34101,27-0,47 127,2712,52 99,3392,31

81,4892,7155,00
-1,41 251,28
0,50 251,880,69 212,202,22 140,5684,25
2,86 135,85

Mercado futuro

Titulo*Cesp ppeFertisul paUnipor pbeeVale Rio Doce ppWhife Martins op

Venc.RAGRAGRAGRAGRAG

Ult. M*d. Ouant. (mil)2,94 2,94 1003.76 3,76 5004.87 4,87 1.70043,50 42,89 34.2002,53 2,53 1.000

Opções de compra

nosso

Pfec Qtd Prlmio VolumeS«r Vd Exarc (Mil) Ull MM. (Cr$ mil)Acej.lo pp CHC AGO 0.90 1.000 0,11 0,11 110Aceiito pp CHD AGO 1,00 27,00 0,06 0,06 1.820B.Braiil pp CHE AGO 90,00 200 7,00 7^00 I 400B.Brasil pp CHG AGO 20,00 13.100 1,75 1,50 19 725Unipa, pbee CHM AGO 7,00 5.200 0,18 0,15 786Vole Rio Docepp CHI AGO 55,00 574.000 1,75 1,53 882.501While Marlins op CHE AGO 2,60 9.800 0,23 0,22 2,179

ÍNDICE
I • INPC - Março: 9,65%; 6 meses: 70,1 % (reajusta os salários emmaio); 12 meses: 179,43%; abril: 10,39%; 6 meses: 66,2% freaius-ta os síilános de junho); 12 meses: 186,33%; maio: 8,61 %; 6 meses-68,4% (reajusta os salários de julho); 12 meses: 194,41%Aluguel residencial (semestral): Maio: 56,08%; junho: 52 96%-

(anUal): maio: l43'5%: íunho: 149,06%; julho:'155,52%, O aluguel comercial é reajustado pela correção mone-tána.
Salário Mínimo — CrS 97.176.Inflação (IGP) — Março: 10,0% (9.777,0); no ano: 35 5%¦ 12

^o^,»229'^' abril: (1°-651,1); no ano: 47,7%; 12 meses:228,9%; maio: 8,9% (11.594,7); no ano: 60,7%; 12 meses: 235,5%.
n ^ _(Indice de pWs ao Consumidor) — Março: 9,7%(7.791,7); no ano: 33,2%; 12 meses: 191,5%; abril: 8,5% (8 454 1)-no ano: 44,5%; 12 meses: 192,1%; maio: 9,2% (9.236,0); no ano:'57,9%; 12 meses: 198,6%.

ICC (índice do Custo de Construção) — Março- 9 4% (7 412 2)-no ano: 41,0%; 12 meses: (177,0%); abril: 4,4% (7.737,5); no aro:'47,1%; 12 meses: 177,7%; maio: 8,0% (8.356,0); no ano- 58 9%-12 meses: 179,9%.
9"lcrnc!a .de PouPança (Rendimento mensal) — Março:12,861%; abril: 10,550%; maio: 9,444%; junho: 9,444%Correção Monetária - Abril: 10,0%; no ano: 45,94%; 12 meses:185,21%; maio: 8,9%; no ano: 58,93%; 12 meses: 184,95%; junho-8,9%; no ano: 73,078%; 12 meses: 187,321%•O?™- Março: CrS 9.304,61; abril: CrS 10.235,07; maio: CrS11.145,99; junho: CrS 12.137,98.*l^C~ ',° Jul/30 s^83: CrS 4.554,05; 1» out/31 dez/83:

Jan/3,' mar«°/84: CrS 7.545,98; no trimestre:27,95%; 12 meses: 139,23%; lu abr/30 jun/84: CrS 10.235,07; notrimestre: 35,64%; no ano: 73,55%; 12 meses: 185 21%Correção cambial - Março: 10,06%; no ano: 33,76%; 12 meses:219,73%; abril: 8,839%; no ano: 47,63%; 12 meses: 218 39%-maio: 8,878%; no ano: 60,772%; 12 meses: 220,496%; junho-'(acumulado) 7,396%; no ano: 72.663%; 12 meses: 220 027%
S/84)" 

C°mPra: Cr$ 1,691; VCnda: Cf$ L6W (a partir de
Dólar paralelo — Compra: CrS 1.740; venda: CrS 1.750•O"™ — Bolsa de Mercadorias de São Paulo (fechamento): CrS

F°r grama' Para linê0,es & 250 gramas); NovaIorque: 370,3 dólares por onça troy (31,103 g).Overnight - Rendimento do dia: 0,5%; rendimento acumuladona semana: 1,508%; rendiihento acumulado no mês: 9,222%.Médias SDP: No dia: 15%; semana anterior: 8,59%; mês anterior:9,34%.
Prime rate — 13%; Libor: 12,6%MVR (Maior Valor de Referência) — CrS 48.751,90U FE RJ (Unidade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro) — CrS

Jul 152,75 +4.08 U266147,40 +4,00 4.396Do* 146,13 +4,00 1.999Mar 145,00 +4,00 I'. 4 79Mai 143,65 +4.00 350Jul 142,63 +4.00 H237,5 mil libras/confrato, cents de USS/librapeso
COBRE (NI)

Jul 58,08 -0,35 12.321Set 60,20 -0,35 34.262Dez 62,25 -0.35 21.075Jan 62,95 -0,35 213Mar 64,80 -0,35 9.182Mai 65,65 -0,35 .4.57225 mil libras/controto; cents de USS/librapeso
FARELO DE SOJA (Chicago)

Jul 173,40 -0,40 11.644Ago 179,60 -0,40 14.562
Set 179,80 -0,11 6.487Out 181,50 +1,50 10 055Doz 185,70 +1,40 12.373Jan 191,80 +1,30 3.351100 t/contrato: US$/t

MIIHO (Chicago)
Jul 348 1/2 -1 1/2 46.638Set 321 1/2 -I 33.466Dez 302 56.955Mar 312 10.556Mai 317 +1/4 1.775Jul 318 +1/4 8645 mil bushel/contrato; cents de U5$/bushel

OLEO DE SOJA (Chicago)
Jul 32,40 -1,00 14.237Ago 31,16 -0,95 13.757Set 29,94 -0,99 7.637Out 28,58 -1,00 9.916Dez 27,17 -0,96 10.918J an 17,08 -1,00 2.61560 mil libras/controto; cents USS/libra

SOJA (Chicago)

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

T.Mos Abe,. M,„. Med. Mo, F.ch. O.c Quan, Ab., «in. Mo,. Ok. Can,."" ——  (mil)

São Paulo — O pregão da Bolsa de Valores de SãoPaulo registrou ontem uma alta nos preços médios das
™°í£/' maS ° V(?'ume de negócios sofreu uma queda de
u-1 Ç'"'° à véspera, atingindo a Cr$ 17
i'oi?eS mi^es ^00 O índice Bovespa subiu

> oco0 encerrament0 do pregão, sendo fixado em 3mil 868 pontos.
Os negócios à vista foram responsáveis por 80 I %do total, com CrS 13 bilhões 939 milhões 500 mil.Realizaram-se 3 mil 759 transações, envolvendo 4bilhões 85 milhões 196 mil 228 títulos. Maiores altas-

íPrní tP^nC0r$J/\l3'6 2%" Real de Investimento
pn, L.rS 18,50. 8.8%. Maiores baixas: Ericsson op, CrS
!2£°' 2!1 ,e e Grazziotin, pp CrS 1.209,0%. Os papéis de primeira linha tiveram alta deAS/p, em suas cotações médias, enquanto as do crupode segunda linha 1,0% de crescimento.

Jul 731 1/2 19 468Ago 736 -6 1/4 24.718Sol 720 -4 1/4 8.490Nov 709 -3 1/4 27.511J°" 721 -2 1/4 5.627Mor 735 -3 2.2915 mil bushol/controlo; cents de USi/busbel
TRIGO (Chicago)

Jul -1 1/4 -I 1/4 13 128Sel -2 1/4 -2 1/4 14.553Dez -3 .3 14,573Mar -3 1/2 -3 1/2 4 455Mai -3 -3 300
Jul -2 1/2 -2 1/2 1005 mil bushel/contraloj centj de US$/bushel

OURO

Telofone Compra VendoCrS Cr$

Abor. Min. Mod. Máx. Foch. Osc. Ouantím.l)
Acosita opAcesita ppAços Vill opAÇos Vill pnAços Vill ppAdubos cro ppAdubos Trevo ppAgroceres ppAlpargatas onAlpargatas pnAmérica Sul pnAnd Cloyton opAnhonguera opAntarc Piaui pnoAntorct Nord onAntarctic Mg onAntorctic Mg pnAparecido opAssam Hotéis onAuxiliar pnBahema ppBandeir Inv ppBondeir Inv ppBandeirantes ppBanerj ppBanespa ppBardeila ppBarreto ppBelgo Mineir opBiobras ppBorella pnBorlem pnBradesco Fin onBradesco Fin pnBradesco Tur onBrahma ppBrasil on

Brasil ppBrasmotor ppCacique opCaemi opCof Brasília ppCaf Brasília ppCaíuo pnoCaiua onComocori pnCamacori ppCasa Anglo opCBV Ind Mec ppCemig ppCemig ppCeip ppCevai pnCia Hering ppCica ppCim Aratu op.Cim Caue ppCim Gaúcho onCim Gaúcho pnCim Ifou ppCimaf opCobrasma ppCom e Ind SP pnÇoncrefex pp •
Conto b ppConst A Ind ppConst Beter ppCônsul ppbCopas pnCopene ppoCopene ppaCo: Ribeiro ppCorbetta pnwrbetta pnCofigua pnCremei op

Cremer ppCru/eiro Sul poD I Vosconc ppDiomelro Emp op

0,830,701.971,522.406,202,4420,0044,0021,500,9837,501.415,0042,0015,0015,007,20
5,000,655,001,501,501,151,4019,5028,002,9062,001,652,2011.5016.5116,515,408,9065,00

73,0013,20

0,830,701,971,522,356,202,2019.0043.0121,500,9837,501,405,0042,0015.0015,097,00
5.000.655,00*1,50
1,501,151.4019.0128.002,9062,001,652,2011.5016.5116,515,408,9065,00

72,5013,2024000 2400038.50 38,502,702,500,400,5533,0033,5053,005,000,560,482,753,901,954,507,057.00
100001000018,0035,003,804,951.0110,500,500,8540,0012,0022,0021,402,152,802,502,105,65
5,902,25

1349930.04

2,642.440,350,5533,0033,5050,005,000.560,452,753,751.944.457,006,60
100001000018,0035,003,804.950,9010,500,500.8040,0012,0022,0021,402.052,702.402,105.65
5,952,151349930,04

0,830,71.1,971,522,396,362,3119,2843,8721,570,9837,501,415,0042,0015,0015,007,05
5,000,656.391,501,501.191.4019,5628,003.2062,751,662,2611.5016.5116,515,408,9065,00

72.8513,3440,0038,502,682,530,440,5533,0033,5050,305,000,560,472,843,842,004,457,056,89
0,000,0018,0935,003,834,950,9110,700,500,8140,0012,0222.8622,252.072,712.442,135,68
5,952,21

34,9930.04

0,830,751,971,522,406,702,4420,0044,0021,900,9837,501,425,0042,0015,0015,007,20
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^CroldmineJ Lingotes a partir de 50 gr.

»* Av. Rio Branco, 177/19.° and- Tel. (021) 224-1970

Goldmine 224-1970New Gold 242-0290TradeJahlOurobráz

MERCADO ABERTO

DegussaAuxiliarCom indSafraOurinvestReserva

242-0333224-8497791-4874224-7757

224-7757
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2,01 41,80 — 5.9532,65 +1,9 15.1003,60 +1,4 5.0373,59 + 4.0 6.7002,90 -19,4 161.20 11064,00 701.90 -2,5 5000,37 -2,6 24.8010.51 -1,9125 8001,05 + 2,9 3.2501,00 13.4301.30 -7,1 4.8231.21 -10,3 3.0330,60 +9,0 5760,60 +9,0 65517,70 1057,00 -1,7 1.335
2.31 132,75 +5,3 3.8612,55 -1,9 68011,00 4011,00 3118,00 27818,00 611,55 7.90815,00 1140,46 -8,0 110,60 420,65 _ 11.8955,25 +5,0 1003,80 -2,5 2.8500,80 -2,4 16.500
1.20 3.9211.10 1331.20 +4,3 8061,10 761,20 2381,10 534,01 +0,2 22.28831,00 60037,00 +3,3 4.5333.70 5.494

Expectativa de correção
alta faz ORTNs subirem

Como ocorre todo final de mês, na véspera da divulgação dacorreção monetária, operadores do mercado aberto criaram aexpectativa de uma correção mais alta do que o esperado (entre8,9% e 9,1%). Por este motivo, os títulos públicos subiram emtorno de 20 pontos percentuais. Os papéis com vencimento em
junho de 85 foram cotados a 92,02% e a 90,(14% do valor nominal
(CrS 12 mil 137,98) para compra e venda, e os com vencimentoem agosto de 85 a 90,06% e 90,08% do valor nominal paracompra e venda, no mercado à vista. Estes mesmos títulos foramcotados no mercado a termo (negócios realizados ontem paraliquidação hoje), respectivamente a: 92,43% e 92,46%, e 90,42%e 90,45% do valor nominal para compra e venda. No mercado atermo os títulos tiveram uma pequena queda, porque os operado-res do mercado a termo se conscientizaram de que não era viáveluma correção acima da inflação. O BC tabelou a taxa definanciamento por um dia em 15% ao mês. Segundo a ANDI-MA, o volume de negócios com ORTNs somou CrS f5 trilhões.

METAIS
Cotações dos Melois em tONDRES, onlemAlumínio

928,5947,0
à vista•fés meses' Chumboò vistotrôs mesesCobr» (Cofhodei)à vistatrês mesesEstanbo (Stondart)à vistaTrês mesesEstanbo (Highgrade)à vistatrês mesesNíquelà vistatrês mesesPratoà vistatrôs mesesZincoà vistatrês meses

930.0947,5
374
364

985,01.000,0
9.3259.277
9 3609.320
3 5403,615
617.5632,5

629635

3753ÒS
958.51.002.0
9.3359 278
9.3709.330
3,544
3.616
618.5633,0

630636

CAMBIO

2,201,702,40
+ 4,7 10.1285.8205.400
*5,5

+ 4,3

Opções de Compra

1741.5997961.5978.8201.50092117
+ 7,5 85.134600
+ 2,3218.727+ 7,7 1.000+ 0,8 1.000-2,5 23.470-3,9 2.504-1,0 833*- 4,7 48 5731.075
+ 7,1 3.738-3,3 16.200

4.994

Código
OAC30
OAC17
OVB15
OVB2OPT4
OPTIO
OPT14
OPM7
0PM9
OPM14

ACE PP C02AGOACE PP C02AGOOLV PP C3$AGOOLV PP C32AGOPET PP C30 AGOPET PP C30 AGOPET PP C30 OUTPMA PP C49AGOPMA PP C49AGOPMA PPC490UT

Ouant. (mil) Aberi. M*d Oil.1.00 6.000 0,06 0,06 0,06
0,70 83 500 0,16 0,16 0 165,00 _
4,00

32,00 32.000 5,80 6,63 7 6540.00 347 3,50 3,77 4 20<0,00 34.000 7,50 8,15 9 2010,00 —
12,00 169 3,70 3,55 3,51
15,00 9.700 4,10 4,40 4,40

MoodasDólarDólar australianoLibraCoroa dinamarquesaCoroa norueguosoCoroa suecaDólar canadenseEscudoFlorimFranco belgoFranco francêsFranco suíçoIene japonêsLira italionaMarcoPesetaXelimPeso chilenoPeso argentinoSol peruanoPeso uruguaioBolivar venezuelano

Cr$ Dolores DivisasCompra Vonda por divisas por ddlares1 691,0 1.699.0 _I.454,2 1.468,7 0,8627 1 15822.272,4 2.297,4 1.3585 0,7361165,22 166,73 0,0983 10,1700211,61 213,60 0,1256 7,9600206,31 208,24 0,1225 8,16251 282,1 1.294,3 0,7618 1,3127II.679 11,822 0,3201 3,1240537,12 542,00 0,0177 56 6529,685 29,998 0,1173 8,5225196,74 198,58 0,4324 2,3125721,97 729,56 0.00422 236,957.0997 7,1709 0,000585 1.709,00
0,98234 0,99206 0,3608 2,7720603,48 609,42 0.00638 156.7510,729 10,829 0,00638 156 7586,192 87,213 _0,0110 91,210,0200 50,080,000306 3.262,900,0188 53,130,0692 14,4500

Nota: Alumínio, Cobr*. Estanho. Nlqu«l •Zinco — em libras por Toneladas.Prata — em pense por troy (31,103 gr»).

MERCADORIAS
SÃO PAULO
M»'°' Máx. Min. Fnh.

CAFÉ
Jul 152.500 150.000 152050Se' 191,700 188 500 191 /00Do' 260.750 258.000 260 750Mo, 361.100 357.000 359.550Mai 425.200 425 200 425.200Jul 498.200 498 200 498.200Cotai;6o em CrS/soca de 60 Kg — mercodoFirnv».

_____ °UR0
Ago 24.100 23.700 23.750Out 31.400 30.650 30.650Dez40.700 40.000 " 40 200Fev 51.200 50 400 50 650Abr 61.500 61400 61480Jun 74 000 73.600 73 700Ago 85.750 85.200 85.190Preqos por um gromo. Unidade de nego-cios: Lingotes de 250 gramos, por contrato.

BOLSA DE NOVA IORQUE

Concordatárias/São Paulo

+ 1,0+ 3,9
-5,3

1.7932404402 889

Titulo*Brino Mimo opCobrasfer opCobrosfer ppTap onlop pnSecutit ppServi* Eng opSolorrico opSolorrico ppTex G Calfat ppVigorelli opVtgorelli pp

E«pC20C04C04

Min Mid M6* Fech1.25 1,25 1.25 1,251.20 1,20 1,20 1 200.60 0,62 0,70 0 612,50 2,56 2,65 2,652.45 2,46 2,55 2 502.45 2,45 2,45 2 452,50 2,50 2,50 2,502,50 2,50 2,50 2,502.50 2,65 2,70 2,600,87 0.92 1,00 0,950.98 1,00 1,02 1,000,81 0,82 0.82 0,82

Quarrf
(mil)3.45760010.6503.50130.5631004.120
1808 743259 34543 65010.000

A Bolsa de Valores de Nova Iorque voltou a cairontem, devido à realização de lucro, com a alta da semanapassada, às incertezas sobre o crescimento da economia e dastaxas de juros. O índice Dow .Jones baixou 6,51 pontos, tendofechado com 1.116,27 pontos. Foram negociados 79 milhõesde títulos.
Ouro — O fortalecimento do dólar cm relação àsprincipais moedas européias provocou a queda do preço doouro negociado em Nova Iorque. A operação cash und carry(compra à vista e venda futuro) pode render 13,24% ao mêsate outubro.

BOI GORDO
Ago 39 000 39 000 39 500Oul 57.500 56 800 57 070De/ 62.500 61.700 61 920Fev 68 700 67 500 67 600Abr 76.700 76 300 76 700Jun 93.1-0 92 000 92 800Ago 132.500 131800 132 500Cofa^ao em C J/l 5 kg —Mercodo esfovel

SOJA
J"1 25 700 25 500 25 700Set 29.300 29 000 29 000Nov 36.000 35 800 35 800Jon/Mor/Moi'e Jul noo cotado

«T

nsw GOLO
GARANTIA de investimento
OURO A PARTIR DE 5 GR,

New Gold Metais Preciosos Ltda. .r „
DEPTO. VENDAS

Shopping Cassino Atlântico
Av Atlântica. 4240 loja 323

10211 287 1242

MATRIZ
Av. Rio Branco, 185. 2108

1021) 242-0290
4V
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Mutuários com a 
prestação

em atraso chegam a 17,2%

A inadimplência no pagamento das presta-
ções da casa própria registrou um novo e signifi-

. cativo crescimento: em 17,2% dos contratos de
refinanciamento pelo Sistema Brasileiro de Pou-
" pança e Empréstimo, o atraso 6 superior a três

meses. Se forem considerados aqueles cujos
pagamentos não se encontra rigorosamente em
dia, o percentual sobe para 53,8%.

Esses dados são referentes ao comporta-
mento do mês de abril e apontam 303 mil 233
financiamentos com atraso superior a 90 dias.
Em março, eles eram 266 mil 533 e eqüivaliam a
15,1% do total; em julho do ano passado, 104

- mil 788 (6,3% de todos os contratos). Em março
deste ano, os contratos cujo pagamento registra-
va atraso a partir de um dia chegou à metade do
total; em julho de 1983, atingia a 43,6% dos
contratos de financiamento.

O maior nível de atraso entre os financia-
mentos concedidos pelos agentes financeiros do
País localiza-se nos imóveis comprados através

de cooperativas habitacionais: em 21,5% deles,
a inadimplência ultrapassa a três prestações (em
março, eram 19,6%). Em 57,2% dos contratos,
o pagamento não se encontra em dia.

Dados por entidade e região

O maior nível de inadimplência superior a
três prestações se localiza nos financiamentos
concedidos pelas Sociedades de Crédito Imobi-
liário (SCIs) independentes — 20,5% do total.
Praticamente juntas, abaixo das independentes,
estão as Associações de Poupança e Empréstimo
(18,7%) e a Caixa Econômica Federal (18,6%).
O menor percentual de atraso está nas SCIs
vinculadas —14,7%.

Os Estados onde se verifica o mais elevado
nível de atrasos superiores a 90 dias são Bahia e
Sergipe (29,3%). Minas Gerais está em segundo
lugar, com 26,6% do total de contratos de
financiamento.

IBGE prevê que

INPC de

será de 7,5% a 8%
Recife — O INPC de junno deverá ser de 7,5% a 8% e o

acumulado em seis meses chegará a 68%. A informação é do
presidente do IBGE, Jessé Montello, que esteve ontem em
Recife para a comemoração dos 15 anos do Centro de
Prestação de Serviços Técnicos de Pernambuco — Cetepe —
onde foi instalado um computador ligado ao banco de dados
do IBGE. Ele disse que falta apenas a análise desta última
semana para que seja definido o índice exato.

Para Jessé Montello, "há indícios de que o país está
saindo, devagar, da crise", e um deles é o índice de aumento
da atividade industrial, que evoluiu 3,87% nos últimos quatro
meses em relação ao quadrimestre anterior.

A taxa de desemprego mais recente de que ele dispunha
era a de abril, 7,71% inferior aos 7,81% de março, e que, a
seu ver, continuará a decrescer, "mas sempre oscilando". Na
sua opinião, quando esta taxa sobe, não significa uma queda
na atividade econômica no país e, sim,"uma maior procura
das pessoas por empregos, pelo mercado estar se abrindo".

Fazendo comparações entre o Brasil e Pernambuco,
Jessé Montello afirmou que a taxa de crescimento de Pernam-
buco é pequena, 1.78%, em relação à do país, 2.48%, porque
há deslocamento de grande parte da população para outros
lugares ("Espero que, para o Norte, Centro-Oeste e Sudeste"
— comentou) e também do campo para as cidades. Tanto, que
o desenvolvimento rural pernambucano foi de 0.04% contra
3.02% das cidades.

Em Pernambuco, no ano passado, a agricultura cresceu
28.84%, a indústria, 26.52%, e o setor de comércio e serviços,
44.54%. No Brasil, a média de crescimento da agricultura, em
1983, foi de 27.09%; a indústria se desenvolveu 23.37% e o
comércio e serviços, 47.54%. A população economicamente
ativa em Pernambuco cresceu 2,68% de 1960 para cá, e a do
Brasil 3,57%. A taxa de fecundidade da mulher pernambuca-
na (número de filhos que tem entre 15 e 49 anos) baixou de
7.18% era 1960, para 5.50% em 1980 ("depois que as
mulheres do Estado tomaram mais juízo", segundo Jessé
Montello), sendo compatível com a taxa nacional, de 4.40.

Salário deve subir

BNH dá mais recursos ao FIEL

O Conselho de Administração do BNH
aprovará hoje, em sua reunião mensal, a refor-

,.o mulação do FIEL — o fundo que cobre pelo
. p rontuário desempregado ou sujeito a invalidez

temporária o pagamento das prestações da casa
própria. Criado em 1971, o FIEL só foi utilizado
400 vezes até hoje. A mudança permitirá não só
desburocratizar seu uso, como ampliar o atendi-
mento.

Na mesma reunião de hoje, o BNH aprova-
1,, iá a implantação do Plano de Opção de Compra

(PÒC) para comercialização de imóveis. Esse
—plano nada mais é do que o aluguel (leasing)

do imóvel, com opção futura de compra. O
ocupante do imóvel poderá ocupá-lo, sob a

.. forma de aluguel, por até cinco anos. Ambas as
medidas têm vigência prevista para julho.

$.qs Prorrogação
Ontem, o presidente do BNH e sua diretoria

' aprovaram, também, a prorrogação até 31 de
dezembro para as empresas do Sistema Brasilei-
rO de Poupança e Empréstimo (SBPE) financia-
rem a primeira aquisição de imóveis com mais
de 180 clias de habite-se. A medida atende ao

---mercado, na medida em que tem sido lento o
escoamento dos imóveis disponíveis.

Há muito o BNH vem estudando formas de'""ampliar o atendimento do Fundo para pagamen-
;r To das prestações no caso de perda de renda por"desemprego e invalidez temporária (FIEL).

Atualmente, esse fundo empresta ao mutuário,
mensalmente, a quantia referente ao valor da

¦« prestação: se o motivo for desemprego, o prazo" vigente é de seis meses; se for invalidez tempo-
hTária, 12 meses.

Com a desburocratização de seu uso e a
ampliação por prazos a serem definidos hoje, a
estimativa do BNH é de que, em 1984, serão
necessários recursos da ordem de Cr$ 8 bilhões.
O saldo atual do FIEL, no entanto, é de Cr$ 5
bilhões 600 milhões, o que obrigará o BNH a
fazer um reforço orçamentário da ordem de Cr$
2 bilhões 400 milhões, deslocando recursos de
outros fundos.

Quanto ao leasing, Nelson da Matta adian-
tou que, mesmo na fase de aluguel do imóvel, o
ocupante terá direito ao seguro de vida e de
invalidez permanente e, ainda, sobre danos
físicos na moradia. O BNH e a Secretaria da
Receita Federal acertaram, também, que esta-
rão garantidos os mesmos incentivos fiscais dos
compradores de imóveis.

O presidente do BNH adiantou, ainda, os
números do FGTS em junho: Cr$ 256 bilhões de
arrecadação e Cr$ 112 bilhões de saques, o que
significa um ingresso líquido de Cr$ 144 bilhões.

Cadernetas
O presidente do BNH, Nelson da Matta,

informou que as cadernetas de poupança perde-
ram 2,75% de seus depósitos, no período de
janeiro até o último dia 15, quando o saldo
global atingiu Cr$ 29 trilhões 66 milhões. A
perda foi comentada ontem, em Brasília, por ura
dos mais influentes membros do Conselho Mo-
netário Nacional cora um dos líderes do PDS.

O membro do CMN disse que os saques da
poupança atingiram Cr$ 600 bilhões desde janei-
ro e que apenas em junho os depositantes
retiraram cerca de 60% desse valor.

de 68,9% a 69,76%
Se o índice Nacional de- Preços ao Consumidor

(INPC), agora em junho, ficar realmente entre 7,5% e
8%, como afirmou ontem em Recife o presidente do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Jesse 'Montello, o INPC semestral, até junho, que
reajustará os salários em agosto, ficará entre 68,9% e
69,76%.

Será um índice semestral de reajuste salarial baixo
em comparação ao da maioria dos outros meses do ano,
já que em janeiro o INPC nos últimos seis meses estava
em 70,87%, em fevereiro, em 69,93%, e era março em
70,12%. Superará apenas o nível de abril, que foi de
66,18% (o mais baixo do ano) e o de maio, que ficou
em 68,39%.

O INPC nos últimos doze meses do ano, dessa vez
não baterá novo recorde histórico, caso a taxa mensal
em junho fique entre 7,5% e 8%. Em maio, o INPC
nos últimos doze meses estava em 194,41%, sendo o
maior da história do índice desde sua criação, no início
de 79. Em junho, cairá para 193,4%, na hipótese de
uma taxa de 8%, e para 192,12% se o índice ficar em
7,5%.

Com essas duas taxas de INPC anual, apesar de
não ser recorde, o reajuste dos aluguéis em agosto será
elevado: ficará entre 153,69% e 154,72%, já que esse
reajuste terá como base 80% do INPC nos últimos doze
meses, até junho.
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COMUNICADO

TÍTULOS públicos federais
LETRAS DO TESOURO NACIONAL

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
n9 7, 39 andar, no Rio de Janeiro e em seus De-
partamentos Regionais, nas demais praças, o se-
guinte comunicado:
COMUNICADO DEMOB ní> 404, de 25.06.84:
oferta pública semanal de LTN de 91 e 182 dias,
no montante de Cr$ 250.000 milhões, cujas pro-
postas serão recebidas no dia 02.07.84, na forma
e nas condições ali estabelecidas.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1984.
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM

TlYULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

A partir de hoje, a LOR apresenta-se
oficialmente ao mercado do ouro como

refinadora-fundidora. Trabalhamos durante mais
de 2 anos para instalar uma sólida estrutura

técnico-administrativa compatível com todas as
exigências que o investidor de ouro faz, apta a

atender ao crescente mercado de metais
preciosos, e a elaborar produtos e serviços no

mínimo comparáveis aos que as melhores
empresas do setor oferecem.

A alta capacidade analítica do nosso laboratório,
assim como a apurada técnica de nosso refino e

fundição, garantem aos nossos clientes a
qualidade, realçada pelo brilho e a beleza

inigualáveis, do ouro 999,9 — o mais alto grau
de pureza comercializado no mundo.

É portanto, com grande satisfação, que abrimos
nossas portas ao público e congêneres para
atender sua consulta ou receber sua visita.
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LOR INDUSTRIA E COM^RCIO DE I
METAIS N0BRES LTDA.

Rua Libera Badaro, 377 -
\ 7? andar - cj. 704 - Fone: 34-5141 /CEP 01009 - S3o Paulo - SP J

FGV pede revisão da

política salarial e

sugere modificações
Técnicos da Fundação Getúlio Vargas, na Carta do Ibre

publicada na Revista Conjuntura Econômica de junho, criticam
o Decreto-Lei 2.065 e pedem a revisão da política salarial
vigente no País, propondo livre negociação entre empregados e
empregadores, com reajuste integral com base no índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apenas para o
salário minimo.

A nova política salarial, segundo os economistas da FGV,
deve ser colocada em prática, no entanto, gradativãmente, para
não causar traumas, e uma boa forma para isso seria o
estabelecimento de um piso de negociação ao nível de 80% da
variação do INPC, transitoriamente.

Ao mesmo tempo, afirmam, enquanto o Governo liberasse
e dotasse as formas de negociações dos salários de maior
flexibilidade e simplicidade, revogado o Decreto 2.065, seria
importante assegurar também uma maior liberalização na
organização sindical do País e criar um mecanismo de participa-
ção dos empregados nos lucros de suas empresas.

As vantagens do novo sistema
Para os técnicos da Fundação, o novo sistema salarial teria

três vantagens:
permitiria quebrar a rigidez própria das políticas sala-

riais indiscriminadas, contribuindo para uma maior absorção da
mão de obra, pelo menos nos setores onde a restrição principalesteja sendo o salário real e não a queda da procura por
produtos;

reduziria os problemas fiscais e distributivos criados
pela atual legislação, decorrente da espúria regressividade dos
reajustes;

não impediria, por outro lado, a desindexação da taxa
salarial (correções abaixo da variação da taxa de inflação), na
medida em que o nível real de remuneração dos trabalhadores
tenderia a ficar restrito às reais possibilidades de emprego na
economia.

Os economistas da FGV observam, porém, na Carta do
Ibre, que a adoção da livre negociação salarial só poderia ser
feita com o controle da inflação e o fim da recessão. Logo,
frisam, é necessária a apresentação pelo Governo, de um
programa de estabilização econômica capaz de convencer a
todos os brasileiros de que haverá queda rápida da taxa de
inflação. Só assim, comentam, as partes interessadas aceitarão
os inevitáveis sacrifícios impostos pela fase de transição que o
país vive.

Sulbrasileiro

opera daqui

a três meses
Porto Alegre — Até o final

da próxima semana, as comis-
sões responsáveis pela formali-
zação do projeto de unificação
dos bancos Sulbrasileiro e Ha-
bitasul concluem seus estudos,
definindo se o novo sistema
Sulbrasileiro será resultado
de uma fusão, incorporação,
absorção de ativos ou passivos
ou liberação de cartas-
patentes. Em três meses, o no-
vo sistema estará era operação,
informou ontem o vice-
presidente do Banco Sulbrasi-
leiro, Eduardo Maurell Muller.

Ele lembrou que o novo gni-
po, cujo protocolo de intenções
foi assinado em Porto Alegre,
esbarra em muitas dificuldades
de ordem bancária, por isso,
foram formadas oito comissões
para estudar a melhor forma de
viabilizar a união. Maurell
Muller informou que além de
problema do número de agên-
cias — se deve ou não ser
reduzido em municípios onde
os dois grupos mantêm prédios— o novo sistema tem que
avaliar a questão de equipa-
mentos eletrônicos disponíveis,
recursos humanos, patrimônio
líquido e cartas-patentes, entre
outros. O que está definido
apenas é que o nome será Sul-
brasileiro.
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CNPS veta anuênio

de empregado do BB
Brasília — O Conselho Nacional de Política Salarial

(CNPS) decidiu manter a decisão de sua reunião anterior e
não conceder o anuênio aos funcionários do Banco do Brasil,
transferindo para 10 de julho, data da próxima reunião, uma
posição final sobre a matéria. O tema voltou a ser debatido em
função de um ofício do presidente do Banco, Oswaldo Colin
ao Ministro do Planejamento, Delfim Neto em que pede a
homologação integral do acordo firmado em setembro do ano
passado, com o Sindicato dos Bancários.

O Conselho aprovou o acordo salarial feito esta semana
pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de Volta Re-
donda, com os empregados, que determinou o fim da greve.
Foram aprovados, ainda, os acordos salariais da Açominas,
Petrobrás Distribuidora e Sindarma (Sindicato Nacional das
Empresas de Navegação Marítima), além da elevação da
curva salarial de todas as subsidiárias da Siderbrás (em 4%) e
da Petrobrás (variando entre 2,5% e 4%).

O presidente do Sindicato dos Bancários, Augusto
Silveira de Carvalho, disse ontem, após ser informado da
decisão do CNPS, que os empregados do Banco do Brasil
decidirão hoje a posição a ser adotada pela categoria.

PARTIDAS 
COMPANHIA VOO OESTINO (ESCALAS) HORA
Aerolineas Argentlnas 123 Buenos Aires 6h
Aerolineas Argentinas 333 Buenos Aires 11h10min
Aerolineas Argentinas . 221 Buenos Aires 19h20mln

(Sao Paulo)
Aerolineas Argentinas 332 Nova lorque 22h55mln

(Miami)Alitalia 582 Santiago 8h50mln
(Buenos Aires)

Alitalia 509 Roma 23h55mln
(Miiao)Avianca 084 Bogota 12,1

Cruzeiro do Sul 930 Buenos Aires 17h
(S. Paulo/Porto Alegre)

Cruzeiro do Sul 880 La Paz 9h15mln
(Sta. Cruz D. L Sierra)

Cruzeiro do Sul 957 Montevideu 6h15min
Lineas ASreas Paraguaias 403 AssungSo 13h

(S80 Paulo)
Pan Am 201 Montevideu 8h35mln

(Buenos Aires)
Pan Am 440 Los Angeles 22h30mln

(Miami)Pan Am 202 Sao Francisco 22h
(Nova lorque)

SAS g58 Copenhagen 18h50min
SAS 957 Montevideu 6h15min
TAP 396 Oporto 16h

(Usboa)Varig 902 AssungSo 8h45min
(S. Paulo/F. do lgua;u)

Varlg 808 Caracas 23h30min
Varig 758 Londres 21h45min

(Copenhagen)Varig 840 Panama 22h15min
(Los Angolos)

Varig 910 Montevideu 8h30min
(Buenos Aires)

Varig 750 Zurique 22h30min
(Madri)Varig 810 Miami 23h15min

Varig 860 Nova torque 23h
Varig g20 Santiago 8h
Varig 740 Paris 21h30mln

(Frankfurt)Varig 790 Johannesburg 9h30mln

CHEGADAS
COMPANHIA V60 PROCEDfeNClA (ESCALAS) HORA
Aerolineas Argentinas 220 Buenos Aires 18h30min

(S. Paulo)
Aerolineas Argentinas 123 Los Angeles 6h30min
Aerolineas Argentinas 332 Buenos Aires 21h40min
Aerolineas Argentinas 333 Nova lorque 9h55min

(Miami)
Alitalia 589 Santiago 22h40min

(Buenos Aires)
Alitalia 582 Roma 7h25min

(Miiao)
British Caledonian 663 Londres 5h40min

(Recife) (6a-feira)
Cruzeiro do Sul 931 Buenos Aires 14h40min

(Porto Alegre/S. Paulo)
Cruzeiro do Sul 881 La Paz 21h15min

(Santa Cruz D. L. Sierra)
Cruzeiro do Sul 958 Montevideu 18h05min
Iberia 995 Madri 5h30min

(6*-feira)
Lan-Chile 145 Santiago 18h10min
Lineas A6reas Paragualas 402 AssunpSo 12h

(Sao Paulo)
Lufthansa 502 Frankfurt 4h45rnin

(6"-felra)
Pan Am 202 Montevideu 20h45min

(Buenos Aires)
Pan Am 441 Los Angeles 7h35min

(Miami)
Pan Am 201 SSo Francisco 7h20min

(Nova lorque)
Pluna 302 Madri 5h

(6"-teirp)
SAS 958 Montevideu 18h05min
TAP 39/ Oporlo 8h20min

(Lisboa)
Varig 903 AssungSo 20h35min

(Foz do lgua;u)
Varig 911 Montevideu 20h50min

(Buenos Aires)
Varig 845 Los Angeles 7h30min

(Lima)
Varig 763 Londres 6h55min

(Lisboa)
Varig 751 Zurique 6h

(Madri)
Varig 805 S. Domingos 7h

(Caracas/Miami)
Varig 811 Miami 6h15min
Varig 861 Nova lorque 6h20min
Varig 921 Santiago 20h20min

(Sao Paulo)
Varig 799 Maputo 19h30min

(Luanda)
Viasa 942 Caracas 4h30min

(6° feira)

Informações JB — Fonte: Panrotas
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Deli Borges é demitido do

BC 
por estouro da Coroa

Brasília — O chefe do Departamento de
Fiscalização do Mercado de Capitais do Banco
Central. Deli Borges, foi demitido, ontem, pelo
presidente da instituição, Afonso Celso Pastore,
por causa do seu envolvimento no estouro
Coroa-Brastel. A informação foi confirmada porPastore, às 20hl0min, através de um assessor de
seu gabinete. Os advogados de Deli Borges
informaram que ele recorrerá à Justiça, porconsiderar a medida injusta.

Embora Pastore evitasse comentar, uma
outra fonte também ligada à presidência do
Banco Central informou que também serão
encaminhados ao Ministério Público os nomes
de Antônio Chagas Meirelles. ex-diretor da
Area Bancária, e Denivaldo de Oliveira, ex-
chefe da Fiscalização do Mercado de Capitais,
no Rio de Janeiro, para a Justiça, julgar a
participação de cada um. por omissão e negli-
géncia, no estouro da Coroa.

Lava as mãos
A decisão de Pastore acompanhou o parecertécnico elaborado por três advogados do Banco

Central, que fizeram uma análise crítica do
relatório de conclusão, com 78 páginas, da
comissão de inquérito que apurou o envolvimen-
to de funcionários e diretores do Banco Central
no episódio Coroa-Brastel, segundo informou a
fonte do banco.

A mesma fonte disse que, ao encaminhar as
3 mil folhas, recolhidas pela comissão de inqué-
rito, ao Ministério Público, o Banco Central lava
as mãos e entrega à Justiça a atribuição de
concluir sobre a participação efetiva de todos osfuncionários envolvidos no escândalo da Coroa-
Brastel.

Na opinião dessa fonte, ao punir Deli Bor-
ges, o Banco Central não está automaticamente
reconhecendo a culpabilidade da instituição pe-rante os 34 mil 488 investidores que se habilita-
ram como credores junto ao banco e que espe-
ram ser ressarcidos do prejuízo de CrS 376

Arquivo

Deli Borges

bilhões, resultante da emissão de letras frias pelaCoroa.
Deli Borges estava afastado do cargo de

Chefe do Departamento de Fiscalização desde
novembro passado, embora usufruindo de toda
as vantagens da função, da mesma forma queseu superior, Herman Wagner Wey. diretor da
Area de Mercado de Capitais.

Ontem, o Ministro da Fazenda, Ernanc
Galvêas, tomou conhecimento de toda a argu-
mentação jurídica preparada para justificar a
demissão de Deli Borges, concordando inteira-
mente com a conclusão tomada pelo Banco
Central. Hoje, a instituição deverá oficializar a
decisão, pois, como argumentou a fonte da
Presidência, o Banco Central tem interesse em
deixar claro todo o comportamento da institui-
ção no episódio Coroa-Brastel.

CPI da Capemi condena poluição
Brasília — A Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) que investiga a falência do
Grupo Capemi terminou ontem seus traba-
lhos e encaminhou uma advertência ao Exe-
cutivo, alertando-o para os riscos de poluiçãoe de corrosão das turbinas da hidrelétrica de
Tucuruí, caso o reservatório seja inundado,
sem que a área seja desmatada antes.

A CPI decidiu, ainda, encaminhar suges-
tão ao Legislativo para que a Câmara dos
Deputados e o Senado estudem uma reforma
na lei que regulamenta o Serviço Nacional de
Informações (SNI), de tal forma que o sigilo

que hoje resguarda seus funcionários perma-neça, com exceção de depoimentos convoca-
dos por comissões de inquérito de qualqueruma das duas Casas do Congresso.

Confirmou-se, na votação do relatório
final da CPI, realizada ontem, o encaminha-
mento ao Poder Judiciário de pedido de
punição, por prevaricação (omissão) do ex-
Ministro da Agricultura, Amaury Stábile; do
ex-coordenador do projeto, Roberto Ama-
ral; do ex-Presidente do BNCC, Toshio
Shibuia e do ex-diretor do Banco Central,
Antonio Chagas Meirelles.

Pena nega

mudanças

no álcool
Brasília — O Ministro da

Indústria e do Comércio, Ca-
milo Pena, assegurou ontem
que não há, no Governo, qual-
quer intenção de reduzir a dife-
rença existente entre os preços
da gasolina e do álcool — hoje
fixada em 64,5%, mas que, por
lei, pode chegar até 65%.

Segundo o Ministro, mesmo
considerando-se que o carro a
álcool consome 20% a mais de
combustível do que o veículo a
gasolina, os gastos com álcool
são 22,6% menores do que as
despesas com os modelos a ga-solina. Hoje, o álcool substi-
tuiu 40% do consumo de gaso-lina no país.
IRRITAÇÃO

Camilo Pena convocou a im-
prensa para uma entrevista, ir-
ritado com artigo publicado
por um jornal paulista critican-
do duramente o Programa Na-
cional do Álcool. Uma das cri-
ticas apontava a conta-álcool
como altamente deficitária.

O Ministro explicou: o ál-
cool hidratado (usado puro co-
mo combustível) tem um custo
de CrS 576, o litro e é vendido
a CrS 750, mas os CrS 6 não
podem ser considerados prejuí-zo, segundo o Ministro, porqueno custo estão implícitos todos
os impostos que o Governo
arrecada com a venda do com-
bustível (Finsocial, frete e cota
previdenciária).

O Ministro lembrou também*
que o álcool anidro (misturadoà gasolina) tem um custo de
CrS 480 e é vendido ao preçoda gasolina, que é de CrS 980,
ou seja, apresenta um saldo
líquido de CrS 279 por litro,
sendo, portanto, "altamente
superavitário".

Pena afastou também a pos-sibilidade de que em futuro,
próximo ou distante, venha a
faltar álcool no País: "o risco
de isto acontecer é desprezível
e menor do que o de faltar
gasolina, ate por que o álcool é
produzido internamente e é re-
novável, ao contrário da gaso-lina".

JORNAL DO BRASIL
Manfredo

Seja 

_

um campeao

de vendas.

Mas respeite as

regras do 
jogo.

WH | 
«fcr *****

tk.id-' -V "

. : ' <'•» « »! 'Y>* . «...«*

 
V N >>>. %W.S\ .. .\N. S . VV** \ WW\ •••

Esle á o Código Brasileiro deAulo-regulamentaçào Publicitária,muito conhecido entre anunciantese agências de propaganda.E ele que orienta todos os
procedimentos éticos que devemser seguidos na hora deles criareme veicularem suas mensagens
publicitárias.A maioria respeita o código.E taz o seu trabalho honestamente.

Mas existe gente que. poríalta de conhecimento, ainda logeá regra. E na hora de vender um
produto ou serviço acaba usandoargumentos falsos. E iludindo
o consumidor.

0 que estas pessoas não sabem

é que agindo assim para vencer
na vida, o que eles vão ganhar é um
poderoso adversário: o Conar.
0 Conar põe a propagandaenganosa fora do jogo.

0 Conar - Conselho Nacional deAuto-regulamentação Publicitária
é um órgão que loi criado
pelos publicitários para combater
a propaganda enganosa na
televisão, no rádio, na imprensa
e no ponto-de-venda. A lunção
do Conar é fiscalizar e garantiro direito dos anunciantes e agênciasde propaganda de criar e veicular
suas campanhas. E garantiro direito dos consumidores

de receber mensagens honestas.Para realizar este objetivoo Conar se baseia no CódigoBrasileiro de Autc-regulamentação
Publicitária, Assim, quem nãorespeita as regras do jogo leva logocartão amarelo: o Conarconvida os responsáveis para umcafezinho e conversa.

Ambas as partes defendemseus pontos de vista até chegarema uma conclusão. A partir daia mensagem pode ser alterada oususpensa.
Normalmente isso acontece semdiscussão. Mas para aqueles queresolvem bater o pé o Conaré obrigado a dar cartão vermelho:

informa os veículos do problema ecoloca o material fora de circulação.
0 Conar precisa de você.

0 Conar trabalha para-defenderos seus interesses e os interesses
do consumidor. Mas para isso ele
precisa do apoio de sua empresa.Associe-se ao Conar. Para maioresinformações, ligue para (011)37-8401. Ou escreva para a CaixaPoslal 8055 - CEP 01051 -
São Paulo. Assim você ganhao código e nunca comete faltas.Porque é melhor ser um •
campeão de vendas que respeita
as regras do jogo do que ser postofora de campo

* j CONAR
Conselho Nacional de Auío-Regulamentacão Publicitária
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Petrobrás descobre

gás 
na costa do Ceará

A Petrobrás informou ontem a
descoberta de gás natural, na costa
do Ceará, a 50 quilômetros de Forta-
leza. O poço pioneiro Ceará Subma-
rino 49 produziu cerca de 180 mil
metros cúbicos de gás em apenas um
dia, numa área já explorada ante-
riormente por empresa estrangeira,
através de contrato de risco e devol-
vida sem que qualquer descoberta
fosse anunciada.

O Estado do Ceará já é produtorde petróleo e gás natural, extraindo
uma média diária de 24 mil barris de

petróleo e 636 mil metros cúbicos
diários de gás, incluindo a produçãoem mar e terra.

De acordo com a Petrobrás, a
nova descoberta abre perspectivas
numa nova área na plataforma conti-
nental do Ceará, em águas rasas de
34 metros. Ela foi considerada tarn-
bém importante porque ocorreu com
base em dados fornecidos por outra
empresa, sem que a Petrobrás reali-
zasse qualquer investimento na ex-
ploração.

Leia editorial "Nova Conversa"

^Americanos fazem proposta

para extrair óleo de xisto
Brasília — A Petrobrás recebeu

proposta dc um consórcio de empre-
sas norte-americanas, que conta com
a presença da Phillips, para participaracionariamente de um projeto indus-
trial, no Estado de Kentucky, para
produzir óleo a partir do aproveita-
mento de suas reservas de xisto betu-
minoso. A revelação foi feita ontem
pelo superintendente industrial da Pe-
trobrás, Alberto Boyadjan.

Ele informou que a Petrobrás
aceitou a proposta dos empresários
norte-americanos na condição de quea sua participação fosse feita através
do fornecimento do projeto de enge-
nharia e do repasse da tecnologia, e
cujos valores, ainda não negociados,
sejam transformados em ações. A
Petrobrás aguarda resposta da sua
contraproposta que, segundo um as-
sessor do Ministro das Minas c Ener-
gia, César Cais, provavelmente será
aceita pelos norte-americanos.

Após fazer uma exposição para o
Ministro César Cais sobre a situação
da tecnologia desenvolvida pela Pe-
trobrás para produzir óleo de xisto
(processo Petrosix), e do projeto in-
dustrial que a empresa possui em São
Mateus do Sul, no Paraná, Alberto
Boyadjan observou que a Petrobrás é
a única empresa que tem em operação
uma usina produzindo óleo de xisto
betuminoso, com tecnologia compro-
vada.

Acrescentou que, além dos norte-
americanos, várias empresas interna-
cionais têm demonstrado interesse pe-Io processo brasileiro. A par desse
interesse, a Petrobrás vem realizando
testes, em sua usina, com xistos de
várias procedências. Ela testou, só
dos Estados Unidos, xisto de Indiana,
Colorado e Kentucky, este último
muito semelhante ao mineral brasilei-
ro. No momento, a empresa realiza
testes com xisto australiano, a pedidode um consórcio formado por empre-
sas japonesas e australianas.

Com relação à produção nacional
de óleo de xisto, o superintendente
industrial da Petrobrás informou que,atualmente, a usina de São Mateus
processa 700 barris/dia, o que dá uma
produção média anual de 250 mil
barris. A Petrobrás está montando
uma nova unidade industrial em São
Mateus para ampliar a capacidade de
produção para 2 mil 600 barris/dia, o
que proporcionará uma produçãoanual de 1 milhão de barris.

Alberto Boyadjan informou quetodos os testes que a Petrobrás vem
realizando com xistos de outros paísessão feitos mediante contratos finan-
ceiros. Não revelou valores e nem
detalhes desse contrato por uma ques-tão de marketing da empresa, mas
observou que eles significam entrada
dc divisas para o país.

Comind tem 10

pretendentes para
"shoppings"

São Paulo — O Comind (Banco do Co-
mércio e Indústria de São Pauio) esta dispôs-
to a vender os shoppings Ibirapuera (SP) eItaguaçu (SC) — adquiridos recentemente doGrupo Veplan — a quem ofereceu CrS 145bilhões 655 milhões (12 milhões de ORTNs)
pelo conjunto de São Paulo e CrS 24 bilhões
275 milhões (2 milhões de ORTNs) pelo deFlorianópolis. O presidente do Comind, Car-los Eduardo Quartim Barbosa, informou quehá dez interessados na compra dos shoppings.

O vice-presidente do Comind, Paulo Ga-vião Gonzaga, afirmou que, entre os' 10interessados, estão desde pessoas físicas atéfundos de pensão e empresas. Ele não reve-
lou o valor pelo qual o Comind adquiriu os
dois shoppings centers, observando apenas:"foi um negócio excelente, um bom investi-
mento. Mas, como temos interessados, não
posso adiantar qual o valor da nossa
compra".

Prosseguimento
Carlos Eduardo Quartim Barbosa e PauloGavião Gonzaga afirmaram, ontem à noite,ao JORNAL DO BRASIL, que a compra dosshoppings centers Ibirapuera, em São Paulo,e do Itaguaçu, em Santa Catarina, represen-tou a continuidade dos negócios iniciados hádois anos entre o Comind e a CompanhiaBrasileira de Participações e Investimentos

(CBPI), a holding do Grupo Veplan.
O Comind adquiriu as instituições finan-ceiras Residência — como o banco, a finan-ceira e o banco de investimento — e recebeua preferência para a compra dos shoppings.

Paulo Gavião Gonzaga ressaltou que 40% dovalor da compra dos shoppings se referem arecursos captados pela Veplan junto a insti-tuições oficiais como o BNDES, Caixa Eco-nômica Federal c outros para a construção
dos edifícios. Dívidas, agora, assumidas peloComind. Outros 30% do valor da transaçãocorrespondem a dívidas que a Veplan tem
junto ao Comind. O restante será utilizado
pela Veplan para reforçar o seu capital de
giro.

Os dois shoppings centers adquiridos peloComind, da Veplan, são os maiores de SãoPaulo e Santa Catarina. No shopping de SãoPaulo, a freqüência diária é superior a 200 mil
pessoas, com todas suas lojas ocupadas. Se-
gundo Paulo Gavião Gonzaga, há ainda a
possibilidade de construção de mais um an-dar, ampliando suas dependências.

A operação de venda dos shoppingscen-
ters Ibirapuera e Itaguaçu para o Comindrepresentou para o Grupo Veplan uma mu-dança de posição financeira, de maior liqui-dez, para encarar com tranqüilidade a faseadversa do mercado imobiliário, explicou, noRio, o presidente da empresa, José Carlos deMello Ourivio. O valor da transação superou
os CrS 100 bilhões.

A decisão de vender não significa que oGrupo Veplan tenha desistido de incursionar
nessa área: "Continuamos com um shopping
no Chile, vamos administrar para o Comind oIbirapuera e o Itaguaçu (Santa Catarina) e,
provavelmente, construiremos outros shop-
pings para depois vendermos, sempre quesurgirem oportunidades de negócios", afir-mou José Carlos Ourivio.

Há momentos, segundo ele, de investir eoutros de vender, para mudar o tipo dcinvestimento, passar para uma situação demaior liquidez. Disse que com os shoppings
centers o Grupo Veplan tinha uma remunera-
ção mensal de cerca de \% do valor doimóvel, em termos reais (descontada a infla-
ção). Com os recursos obtidos com a venda eaplicados no open market, ganham 2% reaisao mês.

Até o próximo Governo o Grupo Veplan
não fará nenhum investimento de peso.

0 
BANCO DO BRASIL S.A.

.CAIXA

Carteira de Comércio Exterior
Comunicado n° 88, de 27-6-84

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CACEX) doBanco do Brasil S.A., tendo em vista o disposto naResolução n° 05-0637, de 22-5-84, da Comissão de PolíticaAduaneira, publicada no Diário Oficial da União de 14-6-84torna público o seguinte:
I) As empresas de fertilizantes, inclusive Cooperativas,com unidades misturadoras nas Regiões Norte e/ouNordeste, poderão habilitar-se à importação, isenta doimposto, de P205 solúvel e nitrogênio, devendo, paratanto, encaminhar correspondência à Divisão de Produ-tos das Indústrias Químicas — OUIMI (Avenida RioBranco, 65, sala 1903, Rio de Janeiro — RJ, CEP20090). impreterivelmente até 8-7-84, informando aquantidade pretendida, em toneladas brutas, de cadaum dos produtos a seguir indicados'Item da NBM/TAB Produto31.03.06.00

Pa- —— I

31.05.01.01

31.05.99.00

Superfosfatos com teor de PjOb demais de 45%;
Fosfato diamônico (DAP), com teor dearsênico de 6mg/kg ou mais;"Ex" NitrofosfatoA informação de que trata o item I anterior deverá,ainda, estar acompanhada dos seguintes dados:quantidade, em toneladas brutas e nome da empre-sa fornecedora, de cada um dos fertilizantes contendo

? 5 solúvel adquirido no mercado interno em 1983;quantidade, em toneladas brutas e nome da empre-sa fornecedora, de cada um dos fertilizantes contendoP205 solúvel adquirido e por adquirir no mercadointerno no corrente ano.III) A isenção do imposto abrange exclusivamente osprodutos importados através dos portos das RegiõesNorte e Nordeste, para consumo nessas Regiões,observadas como limite para sua comercialização —seja isolada, seja por meio de formulações N-P-K — asseguintes áreas territoriais:
Região Norte (área de atuação da SUDAM consoanteo artigo 2° da Lei n° 1.806, de 6-1-53): Estados do Acre,Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão (a oeste domeridiano 44°), Mato Grosso (a norte do paralelo de16"), Goiás (a norte do paralelo de 13°), e os territóriosde Amapá e Roraima);
Região Nordeste (área de atuação da SUDENE confor-me o § 1o do Art. 1° da Lei n° 3.692, de 15-2-59)Estados do Maranhão, Piauí. Ceará, Rio Grande doNorte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e BahiaIV) E vedada a transferência, a qualquer título, dos produ-tos importados com isenção do imposto, ou de formula-
ção N-P-K com eles elaborados, para outra área territo-rial que não as previstas no item III anterior.

O descumprimento desta determinação acarretará,para a empresa beneficiária, a aplicação das sançõesprevistas na precitada Resolução n° 05-0637 e no item 9 doComunicado n° 1. de 8-1-82, desta Carteira.
Rio de Janeiro (RJ), 27 de junho de 1984Carlos Viacava, Diretor (p

AVISO
TOMADA DE PREÇOS 10/84

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Filial do Rio
de Janeiro, realizará licitação no dia 17 de julho de
1984, às 11,00 (onze) para contratação de Brigada
de Incêndio e Manutenção de Equipamento de
Combate a Incêndio para a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL — Filial do Rio de Janeiro,
Os interessados poderão obter o EDITAL e ou-
tros esclarecimentos na Comissão Permanente
de Licitações — CPL/RJ, no horário de 10,00 às
16,00 horas no 24° andar do Edificio-Sede na Av.
Rio Branco N° 174 — Centro — Rio de Janeiro.
Os EDITAIS poderão ser retirados até o dia
10/07/84.
Patrimônio Líquido Contábil exigido — Cr$
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros)

O FORTE DA CAIXA É VOCÊ f«aprapciarBgBica«am.-«c^a3

L L_ 
BANCO CENITIAL DO BRASfl.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DE RECURSOS MATERIAIS

COMUNICADO DERJA N984/16

1

ESTÉTICA-BELEZA
Consulte

a seção 321

O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica
que fará realizar a Tomada de Preços DERJA
nP 84/11, cujo EDITAL assim se resume:
OBJETO: fornecimento, exclusivamente por fa-

bricante, de cadeiras de diversos tipos.
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: serão rece-

bidas no dia 16.07.84, às 15.00 horas, na Ave-
nida Presidente Vargas n9 730 - 79 andar - Rio
de Janeiro (RJ).

PARTICIPAÇÃO: somente participarão da To-
mada de Preços as firmas detentoras do Certi-
ficado de Regularidade Jurídico-F iscai (CRJF)

CÚPIA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: diaria-
mente, na Avenida Presidente Vargas, 730 -
79 andar - Rio de Janeiro (RJ), das 10:00 ás
16:30 horas.
Rio de Janeiro (RJ), 20 de junho de 1984.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
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CCPL pede crédito a

bancos mineiros 
para

pagar 
aos produtores

Preço cio trigo sobe de 40% a 50% até sábado

Belo Horizonte — A CCPL
vai tentar obter um emprésti-
mo junto a bancos estatais mi-
neiros no valor de Cr$ 10 bi-
Ihôes para cobrir a dívida da
empresa com os cerca de 8 mil
produtores de leite do Nordes-
te de Minas, oferecendo como
garantia os estoques existentes
cm leite em pó, manteiga líqui-
da e queijos, além da hipoteca
do parque industrial da CCPL
rlíl fegião: três fábricas, e 12
postos de recepção e resfria-
mérito de leite.

Esta foi a proposta apresen-
tada pelo presidente da CCPL,
Alfredo Martins, aos represen-
tantés das oito cooperativas de
leite — que desde sexta-feira
passada estão bloqueando o
embarque de 180 toneladas
diárias de leite em pó para o
Rio e que ontem estenderam o
blòqueio à fábrica de queijosda CCPL, em Nanuque.-nv
GRUPO DE TRABALHO

Foi o presidente da OCB —
Organização das Cooperativas
do Brasil, José Pereira Campos
Filho que comunicou este
avanço nas negociações. Ele
informou que foi constituído
um grupo de trabalho, presidi-
do pelo Secretário de Agricul-
tura e representantes da

Risicuitor

mantém asin ji

barreiras
Porto Alegre — Sem previ-

são de quando vão encerrar o
movimento, porque esperam
que o Governo Federal fixe o
preço do arroz em Cr$ 16 mil,
com correções mensais, os rizi-
cultores gaúchos prosseguiram
ontem o quarto dia de protes-
tos, agora com o apoio formali-
zado pelos sojicultores e pecua-
ristas gaúchos, que também es-
tão insatisfeitos cora a política
agrícola.

Ontem, o Conselho de Ad-
ministração da Fecotrigo reu-
niu-se para avaliar a mobiliza-
ção dos produtores e as pers-
pectivas para a próxima safra
de soja: decidiu não só apoiar
incondicionalmente os rizicul-
tores, como manter reuniões
permanentes nas próximas
duas semanas para decidir que
tipo de protesto poderá adotar
contra o contingenciamento
das exportações de soja. O pre-
sidente da Fecotrigo, Jarbas Pi-
res Machado, acha que os obje-
tivos dos sojicultores são os
mesmos dos rizicultores mas a
tática deve ser diferente por-
que já não há mais soja em
mãos dos produtores.
BARREIRAS

As barreiras formadas pelos
rizicultores nos 32 municípios
produtores e nos três postos de
fiscalização de ICM na frontei-
ra com Santa Catarina prosse-
guiram ontem, sem incidentes,

..porque os caminhoneiros —
,;que também apoiam o movi-
mento — já não transportam

«arroz a menos de Cr$ 16 mil.
rAs mulheres dos rizicultores se
rintegraram às barreiras, parti-'tipando dos acampamentos
formados à beira das estradas,

Jnde preparam as refeições'diárias e o chimarrão. Enquan-
to isso, o consumidor já pagava

lCr$ 900 pelo quilo do arroz nos
supermercados.

?Capuava exporta
*grão do Cerrado

São Paulo — Vinte e cinco
mil toneladas de soja produzi-'das nos cerrados de Goiás e
Minas Gerais, no valor de 7'milhões de dólares, serão em-
barcadas no próximo sábado,

Í" 
ara a Espanha, através do
orto de Capuava, em Vitória,

£spírito Santo. Essa venda,
¦realizada pela trading company
fotia, é a primeira exportação
da soja produzida nos Cer-
jadps.

A informação foi dada, on-
tem, pelo diretor da Cotia, Ro-
berto Fonseca, prevendo que,
dentro de pouco tempo "o Cer-
rado estará produzindo de 400
a 500 mil toneladas de soja/a-
no", permilindo a ampliação
de exportações desse grão,
principalmente com a utiliza-
çfio do Porto de Capuava, em
Vitória.
„ Segundo Roberto Fonseca, a
exportação, que se realizará sá-
bado, tem como um dos res-
ponsáveis o presidente da
Companhia Vale do Rio Doce,
Éliezer Batista, que "incenti-
Cou a ligação ferroviária entre
o Triângulo Mineiro e o Porto
Qe Capuava".

. A ligação utiliza parte de
(jnhas da Rede Ferroviária Fe-
deral e outra parte da linha
ferroviária da Companhia Vale
do Rio Doce. Com a utilização
do Porto de Capuava, o Brasil
passa a contar com quatro por-
fõs para exportação de grãos:
Rio Grande, Paranaguá, San-
fos e Capuava. "O que conse-
guimos (oi uma ampliação e o
acionamento do corredor de
exportação de Vitória, um fato
importante para a economia
brasileira", assegurou.

CCPL, das oito cooperativas,
da OCB e da Organização das
cooperativas de Minas Gerais-
Ocemg. Ele está encarregado
de contatar, a partir de hoje, os
bancos estatais de Minas (Bem-
ge, BDMG, Minas-Caixa e
Banco de Crédito Real) para
conseguir a liberação dos re-
cursos para o pagamento da
dívida com os produtores.

Segundo José Pereira Filho,
que está intermediando as ne-
gociações, o acordo depende
agora dos bancos mineiros. Ele
explicou que o empréstimo se-
ria pago logo que a CCPL efe-
tue a venda do seu complexo
industrial do Nordeste mineiro,
que foi oferecido primeiro aos
produtores, que estão estudan-
do a proposta. Se recusarem,
as três fábricas e os 12 postos
serão oferecidos a terceiros.

Ficou decidido ainda, nesta
reunião, que os produtores vão
manter a ocupação como ga-
rantia de que o pagamento, a
partir de agora, será feito em
dia. A partir de Io de julho,
eles entregarão o leite à CCPL,
que o industrializará, transpor-
tará para o Rio, com o frete
sendo de responsabilidade dos
cooperados e vendido no Rio,
com a CCPL pagando aos pro-
dutores.

Brasília — Até sábado, entrará em vigor o novo preço
da tonelada do trigo, com o aumento devendo oscilar entre
40% e 50%, segundo revelou um assessor do Ministro do
Planejamento, Delfim Neto. Com o novo reajuste, o preço
da tonelada do produto entregue aos moinhos pela Sunab
pode atingir um mínimo de Cr$ 197 mil 505, caso o
reajuste fique na faixa dos 40%.

O impacto do aumento do trigo no índice inflacioná-
rio de julho será grande, podendo chegar a 1%. Além
disso, reajustado o preço do trigo, haverá aumentos em
cadeia para o pão francês, massas e biscoitos, trazendo
pressões adicionais para o cálculo do índice do Custo de
Vida (ICV) e do índice de Preços no Atacado (IPA),
segundo assinalam os técnicos da Secretaria Especial de
Abastecimento e Preços (SEAP).

Dos males, o menor, ponderou o colaborador do
Ministro Delfim Neto. É que, seja qual for o aumento no
preço do trigo, o percentual será sempre inferior aos 120%
estimados pela própria SEAP, caso o Governo tivesse que
cumprir agora o acertado com o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI): retirada total dos subsídios ao produto até o
próximo dia 30.

Para se ter uma idéia do impacto que teria a retirada
total do subsídio, o efeito no índice Geral de Preços (IGP)
de julho seria da ordem de 2,5%, segundo estudos da
SEAP. O Governo pretende adotar medidas alternativas
capazes de amenizar a influência desse novo aumento do
trigo nos preços. Uma delas já foi até acertada com os
panificadores: as padarias somente aumentariam o preço
do pão francês 45 dias após a entrada em vigor dos novos
valores para a tonelada do trigo.

De acordo com os técnicos da SEAP, um aumento
entre 40% e 50% para a tonelada do trigo servirá apenas
para compensar a desvalorização cambial do período
março-junho. O último reajuste ocorreu no dia 25 de
fevereiro e foi de 50%.

14 MANEIRAS DE RESOLVER PROBLEMAS

SOBRE LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL;

REDE IOB DE CONSULTORIA RIO.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DOBRADA.

Ligue.

A Rede IOB de Consultoria Rio está se
desdobrando por você. Agora, são 3 novos
troncos-chave para 14 linhas exclusivas,
distribuídas por área, para facilitar ainda mais o
seu contato:
240-9799 - Área Trabalhista
210-1213 - Imposto de Renda
210-2454 - ICM/1Pi e demais tributos
E para atendê-lo, a Filial Rio dobrou a equipe de
consultores. Gente boa, especializada. Profissionais
que vào dar a resposta objetiva e segura que você
precisa. Por telefone, carta, telex ou
pessoalmente.

-REDE.

IOB
DC CONSULTORIAAIIAMCUTTU

20540 - Rua Goiânia, 38 (ANDARAl)
Tel.: 268-9492
C. Postal 25.001 (CEP 20552)
Telex 2130888 I0BE BR
Rio de Janeiro - RJ

Para a Consultoria Eletrônica,
ligue 220-3310
Você liga a qualquer hora do dia ou da noite,
inclusive nos feriados e fins de semana e deixa sua
pergunta gravada. Pronto! A resposta volta rápido,
também por telefone. Se for preciso um
interurbano, fica por conta de IOB.
Urgent-IOB:
utilidade pública pelo 240-4663
Ligue-se nessa e acompanhe de perto os Índices
econômicos atualizados, que IOB põe à sua
disposição para facilitar o seu trabalho.
Se você já assina IOB, ligue-se em dobro na
capacidade dobrada da Rede IOB Rio. Se ainda nào
é, ligue-se no telefone da Area de Vendas:
268-9492. E também na Promoção Vantagens
Dobradas para quem assinar IOB agora. Ligue para
o Assistente Comercial. Ele vai lhe explicar tudo.
Ligue-se à informação, ligue para a Rede IOB Rio.

COMIND RIO S A DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
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ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixa e Bancos
Depósitos no Fundo de
Assistência de Liquidez
Aplicações Imobiliárias
Produção de Habitações
Aquisição de Casa Própria
Aplicações Correlatas
Aplic. Imob. Transitórias
Bens Imóveis em Trânsito
(—) Prov. p/Imóveis a Venda (
AplicaçSes Diversas
Operações de Crédito-Faixa
Especial
Créd. de Arrend. Adquiridos
Outros Créditos Realizáveis
BNH-Responsab. Diversas
Depósitos Vinculados
Devedores Diversos 2
Títulos a Receber 1
Créd. de Rendas a Receber
Créd .de Rendas a Incorporar 8
Outros Bens e Valores
Contas Interdepartamentais
REALIZÁVEL A L/PRAZO f4?
Aplicações Imobiliárias
ProduçSo de Habitações
Aquisição de Casa Própria
Aplicações Correlatas
Aplic. Imob. Transitórias
Créd. Imob. em Liquidação
(—) Provisão para Créditos
Imobiliários em Liquidação
Bens Imóveis em Trânsito
(—) Prov. p/Imóveis a Venda
Aplicações Diversas
Operações de Crédito-Faixa
Especial
Créd. de Arrend. Adquiridos
Outros Créd. Realizáveis
Títulos a Receber
Créd.Diversosem Liquidação
Créditos de Rendas a Receber
Créd.de Rendas a Incorporar
PERMANENTE
Investimentos
BIAPE-Particip. no Capital
Imóveis Destinados a Venda
Particip. p/Incentivos Fiscais
Ativo Imobilizado
Móveis e Utensílios
Veículos
Equiptos. de Proc. de Dados
(—)Fdo. Deprec. Imobiliz.
Imóveis Arrendados
(—(Valor a Recuperar de
Imóveis Arrendados
Ativo Diferido
Encargos de Exerc. Futuros
(—) Fundo de Amortização
Outros Encargos Diferidos
TOTAL DO ATIVO

31.12.83
!7.433.683.882.20
2.256.809.411.87

590.594.557,87
1.666.214.854,00
3.099.014.719,14

642.231.121,39
2.406.662.067,93

50.121.529,82
66.666.831.07
68.728.691,82

2.061.860,75)
7.116.601.553,95

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983
31.12.82

16.271.424.529.11
2.051.593.847.00
1.240.599.475,04

810.994.371,96
1.603.273.658.28

338.287.186,17
1.222.801.214,83

42.185.257,28

2.948.987.783,68
.866.117
250.484
.779.958
442.638

4.171
921.347
.743.313
696.196
,972.290
104.909

.082,08
471,87
794.38

487.154.326,60
2.461.833.457,08
9.616.595.002.81

475,06
600,17
801,71
881,96
662,26
373,22
625.84

9.722.945.95
184.648.552.60

69.643.680.862.36
9.

59.
1.

317.811.490,03
7.151.068,23

6.283.551.924,86
222.187.714,41
229.658.402,99

2.556.234.402,29
47.180.458.23

3.793.779.11

073.822
284.267
.285.590
.463.925

152,42
.878,66
831,28
.147.29'

69.844.141.612.75
36.659.122.187.59

£.630.380.268,14

4.494.386.901,93
31.194.424.785,67

970.310.499,99
339.719.333.14
757.796.227,13

( 1.166.455.120,85) ( 456.824.687,19)
50.702.731,62

( 11.954.938,42)
49.870.626.280,18 23.859.992.067,90

.843.979.189,54

.026.647.090,64

.206.416.262,77

.237.582.!
13.071.

.292.936.1

.662.824,!

.610.492.'

1.923,64
.701,78
!.658,49
1,978,86
!.797.27

3.941.521.369,73
19.918.470.698,17
8.985.308.024,12
1.999.689.429,73

727
6.258
3.137

.251.609,48
366.984,91
224.679.45

918.976.11333 308.530.859.18
14.143.294,69

531.518.801,17
373.314.017,67
.507.585.663,43
321.179.

15.200.
15.137

213.691
.641.200

(

462,49
.859,20
.693,34
.461,27)
.970,13

5
157
145

1.824
156

5

512.263,51
.521.728,16
.496.867,51
966.281,02
060.670,50
904.457,14

( 105.414.451,04)
1.7 74.654.057,59

( 3
2.
1

( 1
1
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948.187.246,86
457.000.866,14) (
692.744.639,59
228.825.232.07

271.441.860,46) ( 6.238.453.17)
183.931.020.31 1.003.727.539.25999.394.952,26

814.714.853,98)
819.047.440,97

89.252.790.821,31.
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983
Saldo no Início do Exercício
A justes de E xercícios Anteriores
Cor. Monet. do Saldo Inicial
Saldo Ajustado e/ou Corrigido
Ajustes do Exercício
Lucro ou Prej. do Exercício
Aumento do Capital
Participações
Lucro à Disposição da AGO
Destinação Proposta á AGO

Reserva Legal
Saldo no Fim do Exercício

Exercício 1983
366.191.423,00

( 20.657.265,22)
324.024.373,20
669.558.530,98

12.222.428,26
(587.842.827,82)
345.534.151,88

(251.596.020,46)
¦1.425.949,96

(253.021.970,42)

Exercício 1982
14.747.335,64

( 52.144.999,01)
( 39.047.140,27)
( 76.444.803,64)
( 41.749.599,00)
518.908.899,71

10.665.109,00
390.049.388,07

23.857.965,07
366.191.423,00

P A S S I V O
CIRCULANTE
Recursos da Terceiros
Letras Imobiliárias
Depósitos de Poupança
Depósitos Especiais
Recursos do BNH
Empréstimos para Repasse
Assistência Financeira
Refinanciamentos de
Comercialização
Refinanciamentos Diversos
Outros Empréstimos
Cred. Diversos e Provisões
Credores Diversos
Juros a Pagar
Correção Monetária a Pagar
Outras Provisões
Outras Exigibilidades
Créditos a Disp.Financiados
Responsabilidades Diversas
EXIGÍVEL A L/PRAZO
Recursos da Terceiros
Letras Imobiliárias
Depósitos de Poupança
Depósitos Especiais
Recursos do BNH
Empréstimos para Repasse
Assistência Financeira
Refinanciamentos de
Comercialização
Refinanciamentos Diversos
Outros Empréstimos
Provisões
Juros a Pagar
Correção Monetária a Pagar
Outras Exigibilidades
Exigibilidades Diversas
RESULTADOS DE
EXERCÍCIOS FUTUROS
Rendas de Exerc. Futuros
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Social
De Residentes no País
Reservas
De Capital
De Lucros
Lucros Acumulados
TOTAL DO PASSIVO

OI Io oo
113.102.147.484.60
97.981.602.698.20
97

4.

76.439.108,72
631.553.695,51
273.609.893,97
228.842.268.41

72.211.369,55
187.898.441,99
482.744
118.228
367.759
066.906
273.005
317.020,
085.221,
391.579
824.795,

683,68
726,49
046.70
841.99
676,88
410,48
530,43
224,20
676.00

31.12.82
61.749.880.380.69
41.896.878.160.74

113.864.530,00
41.751.615.219,07

31.398.411,67
927.803.947.19
32.299.942,60

406.698.175,22
236.712.240,36
26.529.216,62

225.564.372,39
18.852.387.430,26
9.748.

622.
8.336.

144.
72.

1.464.816,52
1.622.049,83
1.408.418,71
k892.145.20
1.810.842.50

24,
_2

77.612.843,05 44.504.354,70
747.182.832.95 28.306.487,80
389.154.562,95 8.721.437.293.63
236.200.048.16 741.139.790^5
141.958.344,78 231.179.502^50

1.094.241.703,38 421.733.487,06
88.226.801,34

6.118.964.533.6212.589.737.077.58
1.372.016.021,45 613,

166,
698.909,48
116.156,07

563.000
570.753
083.967
175.592

044,32
080,51
931,30
176.00

3.708.491
352.459

1.278.198
1.606.574

588.752
586.839
387.625

190,90
.985,10
261.21

111.656
1.494.917

254.758

,765,60
592,28
110,19
578.89
,933,23
645,66
.390.22

1.387.625.261,21 254.758.390,22

28.726.188.427.32
28.726.188.427,32

8.011.334.757.20
3.400.000.000.00 "
3.400.000.000,00
4.864.356.727.62
4.144.550.508,62

719.806.219,00
( 253.021.970.42)

15.565.111.638.12
15.565.111.638,12
3.216.361.508.87
1.240.250.000.00
1.240.250,
1.609.920,
1.329.935,

279.984,
366.191.

000,00
085.22
765,10
320,12
423,65

174.228.825.232.07 89.252.790.821.31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
Exercício/83

EXERCÍCIO
Receitas Operacionais
Rendas de Disponibilidades
Rendas de Emp. Imobiliários
Rendas de Financ. Imobil.
Rdas.Aplic.lmob.T ransitórlas
Rdas.Aplic.Diversas e Outras
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas
Despesas Patrimoniais
Desp. de Operações Passivas
Resultado Operacional
Receitas Não Operacionais
Rendas de Serviços
Rendas Eventuais
Despesas Não Operacionais
Despesas Eventuais
Resultado Não Operacional
Resultado de Corr.Monetária
Resultado Lfq.do Exercício
Antes do Imp. de Renda
Prov. p/o Imposto de Renda
Resultado Lfq.do Exercício
Após o Imposto de Renda
Resultado Líq. do Exercício

95.570.841.556.85
1.096.075.225,50 873
9.332.392.081,94 4.295

56.097.934.197,95 24.696
2.171.115.078,24 754

26.873.324.973,22 7.605
94.943.517.888.48 37.199
2.841.642.898,21 2.378.
1.802.305.412,61 697.

90.299.569.577,66 34.123,
627.323.668.37 1.026,
533.395.426.70

3.893.083,32
529.502.343.38

Exercício/82
38.225.948.662 97

373.951,29
793.175,72
900.098,65
416.137,71
465.299,60
103.439.40
088.324,31
176.189,86
838.925,23
845.223.57

130.910.239,81
5

125
879.093,99
.031.145,82

46.042.56
533.395.426,70

( 1.736.339.494,63)
( 575.620.399.56)

( 575.620.399.56)

130
46.042,56

864.197.25
( 630.550.119,46)

527.159.301.36
50.000.000,00

477.159.301.36
477.153.301.36

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

15.070.379.527,85
Exercício/83

Origens dos Recursos
Resultado Social Ajustado
Resultado Líq. do Exercício
Depreciações 29.005.426,46
Amortizações 143.957.817,56
Result. de Ajustes Monetários 1.736.339.494,63
Var.Res. dos Exerc. Futuros 13.161.076.789.20
Rec. Originários de Terceiros: 19.753.242.818,94Aum. do Exigível L/Prazo 19.698.970.244,86Alienação do Ativo Imob.
Total Origens de Recursos
AplicaçSes de Recursos
Perdas Sociais do Exercício
Particip. à Administração
Aquisição de Bens do Imob.
Aum. do Realiz. L/Prazo
Aum.Ativo Dif.laum. real)

54.272.574.08

Exercício/82
16.203.691.271,00

518.908.899,00
12.249.641,00
93.233.212,00

1.658.376.786,00
13.920.922.733.00
4.001.514.363,00
3.935.736.373,00

65.777.990.00
34.823.622.346,79 20.205.205.634,00

575.620.399,56 52.145.000,00
10.665.109,00

2.838.405.182,00
44.056.616.560,00

114.756.535.00
47.072.588.386.00

24.859.703,72
72.340.506.939,85

1.180.203.481.06
Total Aplicações de Recursos 74.121.190.524,19 
Red. do Cap. Circ. Líquido (39.297.568.177.40)(26.867.382.752.00)VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDOComp. Início Exercício Fim do Exercício Variação
At.Circ.15.477.121.561,00 27.433.683.882,20 11.956.562.321,20
Pas.Cir.(61.848.016.986,00) (113.102.147.484,60)(51.254.130.498,60)Cp.C.Lq.(46.370.895.425,00) ( 85.668.463.602,40)(39.297.568.177,40)

Saldos no Início do Exercício
Ajuste do Exercício Anterior
Aumento de Capital

Com Reservas
Com Subscrições

Correção Monetária
Participações
Lucro Líquido do Exercício
Ajuste do 19Sem. Efet. 29Sem/82
Reserva Legal
Saldos no Fim do Exercício

633.450.000,00

606.800.000,00—o—
-o—
—o —
—o—
—o—
—o-

1.240.250.000, 00

o—
—o—
—o—
—o—
—o—
—O —

O—
O—

—O—
—o—

666.175.739,00—o—

606.800.000,00)—O—
1.270.560.026,00-o-

—o—
—o—
—o-

1.329.935.765.00

122.800.296,00—o—
—o—
—o—

133.326.059,00—o—
— o——o—

23.857.965,00
279.984.320.00

14.747.335,00
52.144.999,00)

( 39.047.140,00)
( 10.665.109,00)
518.908.899,00

( 41.749.598,00)
( 23.857.965,00)
366.191.423.00

1.437.173.370,00
( 52.144.999,00)

1.364.838.945,00
10.665.109,00)

518.908.899,00
41.749.598,00)-o—

3.216.361.508.00
1983

Saldos no Início do Exercício
Ajuste do Exercício Anterior
Aumento de Capital

Com Reservas
Com Subscrições

Correção Monetária
Participações
Lucro Líquido do Exercício
Ajuste do 19Sem. Efet. 29Sem/83
Reserva Legal
Saldos no Fim do Exercício

Capital
1.240.250.000,00

Aumento
do Capital

Reservas
do Capital

Reservas
de Lucros

Lucros
Acumulados Total

—o-

1.209.750.000,00 345.534.151,88-o- 604.465.848,12
—o— —o—
—o— —o—
—o— —o—
— O— —o——o—

1.329.935.765,10—o—

(1.209.750.000,00)-O-
4.024.364.743,52-o-

—o—
—o—
—o—

279.984.320,12—o—
—o—
—o—

438.395.948,92Lo—
—o—
—o—

1.425.949,96

366.191.423,00
( 20.657.265,22)
(345.534.151,88)-o-
128.836.028,96—o—

(575.620.399,56)
195.188.344,24

( 1.425.949,96)—o—
2.450.000.000,00 950.000.000,00 4.144.550.508,62 719.806.219,00 (253.021.970,42)

3.216.361.508,22
( 20.657.265,22)

604.465.848,12
4.591.596.721,40-o—

(575.620.399,56)
195.188.344,24—o—

8.01 1.334.757,20
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

Nota 1 - Alteração no Controle Acionário: Por contrato celebrado em
1983 e, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, a Com-
panhia Brasileira de Participações e Investimentos e a Empresa Brasi-
leira de Participações Imobiliárias Ltda., alienaram o controle acionário
do Banco Residência S.A. e de algumas de suas controladas, incluindo
a Residência Companhia de Crédito Imobiliário do Rio de Janeiro para
o COMIND - Banco do Commercio e Indústria de Sãp Paulo S.A. e suas
controladas. Como decorrência da operação acima referida, as empresas
vendedoras assumiram com o COMIND, o compromisso de garantir a
realização de todos os créditos e outros ativos realizáveis constantes das
demonstrações financeiras da Residência Companhia de Crédito Imobi-
liário do Rio de Janeiro. Nota 2 - Garantias: Não foi incluído na Provi-
são para Créditos Imobiliários em Liquidação, o montante aproximado
de Cr$8.821.000 mil, de responsabilidade de mutuários em operações
de curso anormal, referente a Plano Empresário, uma vez que além de
garantias hipotecárias, contam com as garantias mencionadas na Nota 1.
Nota 3 - Principais Práticas Contábeis: a) As Demonstrações Financei-
ras foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei 6404/76, nor-
mas fiscais aplicáveis e norma* e instrumentos do Banco Nacional da
Habitaçâo-BNH. b) Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis no prazo
de um ano, são demonstrados como circulante. Os Financiamentos Imo-
biliários classificados no curto prazo são baseados na emissão dos reci-
bos do mês de balanço, c) Os Bens Imóveis em Trânsito referem-se a
imóveis adjudicados de mutuários inadimplentes e são demonstrados
pelo valor do principal dos empréstimos, acrescido de correção mone-
tária e juros até a data de adjudicação. Todavia, os bens imóveis recebi-
dos em liquidação de dívidas, não alienados até o balanço referente ao

exercício subsequente aquele em que foram havidos, são transferidos
para o grupo Permanente, subgrupo Investimentos, promovendo-se sua
correção monetária, considerada como data inicial do período de corre-
ção a do balanço do exercício social anterior de conformidade com o
Parecer Normativo CST n9 41/80 e Circular DEIPE-BNH n9 09/82.
d) Os depósitos no Fundo de Assistência de Liquidez são demonstrados
por valores acrescidos dos rendimentos já creditados, e os a receber, por
prazo decorrido, apropriados como créditos de rendas a incorporar.
e) O valor da provisão constituída sob a rubrica "Provisão para Créditos
Imobiliários em Liquidação", foi constituído de acordo com a Circular-
BNH GP-n9 232/83 de 28.12.83, considerado suficiente para atender
eventuais perdas na liquidação de créditos, uma vez que os mesmos
estão lastreados em garantias reais (imóveis), f) O reconhecimento do«
efeitos inflacionários sobre os componentes do Ativo Permanente e do
Patrimônio Líquido, foram objeto de correção monetária, conforme
Art. 185 da Lei 6404/76. g) A depreciação do Ativo Imobilizado foi
calculada às taxas máximas admitidas pela legislação fiscal, de confor-
midade com Art. 202 - Decreto 85.450 pelo método linear, h) Os gastos
de organização em lojas alugadas foram diferidas e estão sendo transfe-
ridas para resultado em função dos prazos dos contratos de aluguel,
i) A provisão para o Imposto de Renda foi constituída, tendo em vista o
prejuízo contábil do exercício. Nota 4 - Diferido: a) Despesas de Re-
estruturação e Reorganização: Representa dispêndios no montante de
Cr$126.318 mil, em 1981, para a consecução de reestruturação e reor-
ganização. No exercício de 1983 foi amortizado o montante de Cr$
143.956 mil, remanescendo o saldo de CrS491.186 mil. b) Deságios
Eventuais em Transferência de Financiamentos a Mutuários: Repre-

senta deságios decorrentes da utilização de taxa de juros diferenciais no
montante de Cr$339.898 mil, diferidos no exercício de 1981. No exer-
cício de 1983 foi amortizado o montante de Cr$288.980 mil, perma-
necendo o saldo de Cr$1.692.745 mil. Nota 5 - Aplicações Imobiliárias:
a) Os créditos abertos a terceiros atingem o montante de CrS
202.398.797,15 a serem liberados no transcorrer dos próximos 12
meses. As garantias recebidas são representadas pela hipoteca do pró-
prio imóvel, perfazendo, na data do balanço, Cr$3.273.000.000,00.
b) As receitas de aplicações imobiliárias e despesas com recursos de ter-
ceiros são reconhecidos pelo regime de competência. As receitas, despe-
sas e custo das operações financeiras são acumuladas em função da flu-
ência dos prazos contratuais das operações e outros eventos, observan-
do-se as normas estabelecidas pelo BNH. Os principais componentes do
resultado são determinados segundo os seguintes critérios: Correção
Monetária - tem por base os índices oficiais destinados a refletir a dimi-
nuição do poder aquisitivo da moeda até o fim de cada trimestre e passa
a vigorar a partir do primeiro dia de cada trimestre. Nota 6 - Capital
Social: O Capital Social, inteiramente realizado, está representado por
243.525.548 (duzentos e quarenta e três milhões, quinhentos e vinte o
cinco mil e quinhentos e quarenta e oito) de ações ordinárias nomina-
tivas, sem valor nominal. Capital Social correspondente a CrS
3.400.000.000,00 (ires bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros).
DIRETORIA: Carlos Eduardo Quartim Barbosa - Diretor Presidente.
Jan Bastiaan Versteog- Diretor Vice-Presidente. Roberto Mello Hompel -
Diretor Executivo. Paulo Pompôia Gavião Gonzaga - Diretor Geral.
Eduardo de Mattos Barretto - Diretor Executivo. José Barbosa da Silva
Filho - Contador CRC.RJ.028.748-3 CPF 040.871.787-49.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES. Aos Senhores Diretores da COMIND RIO S.A. DE CRÉ-
DITO IMOBILIÁRIO. Rio de Janeiro - RJ. Examinamos as demonstrações financeiras da COMIND RIO S.A.DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO EM 31 de Dezembro de 1983, relativas ao exercício findo nesta data, com-
preendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração de LucrosAcumulados, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e a Demonstração das Contas do Patri-
mõnio Líquido. Nossos exames foram efetuados de conformidade com os padrões de auditoria externa ge-ralmente reconhecidos e aceitos, e incluíram as provas e os procedimentos técnicos na extensão que julgamosnecessária segundo as circunstâncias. As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de De-
zembro de 1982, cujos valores são demonstrados para fins de comparação, foram auditadas por outros audito-

res independentes, conformo parecer datado de 28.02.83. Em nossa opinião, sujeito aos efeitos de realização
dos créditos mencionados na Nota n? 2, as demonstrações financeiras antes referidas, lidas em conjunto com
as Notas Explicativas que as acompanham, representam adequadamente a posição financeira e o resultado do
exercício da COMIND R IO S.A. DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO em 31 de Dezembro de 1983, de acordo com
os princípios de contabilidade geralmente aceitos, exceto quanto ao mencionado na Nota n94, aplicados com
uniformidade em relação ao exercício anterior. Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 1984. CAMPIGLIA 8t CIA
S/C AUDITORES INDEPENDENTES. CRC/SP 756-S-RJ. Américo Oswaldo Campiglia - Contador CRC/SP
12.1 79-S-RJ.

RELATÓRIO DA DIRETORIAPrezados Senhores Acionistas: Em obediência às determinações da Lei dos Estatutos, submetemos ao exame e apreciação de V.Sas. o Çalanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 1983, referente ao Segundo Semestredo mesmo ano, bem como as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer de nossos auditores. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. A Diretoria.

DEMONSTRACAO DA MOVIMENTACAO DAS CONTAS DO PATRIMONY LIQUIDO |Aumento Reservas Reservas Lucros
1982 Capital do Capital do Capital de Lucros Acumulados Total ¦
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULOSECRETARIA DE. ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDACOORDENAÇAO DA ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA
OFERTA PÚBLICA DE ORTP

EDITAL CAF N° 03/84
RESULTADO DA APURAÇÃO

PREÇOS
VENCIMENTO MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO
15/03/88 10.489.64 10.135.16 10.129.14
15/06/88 10.307.57 9.941.02 9.934.94

São Paulo, 27 de junho de 1.984.
Comissão Apuradora (P

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
As molhoras ofertas

você encontra diariamente nos

t?.*.Ví'--i'-'> - 'J «r.i . .<•.I. :'"í. Ttf..
284-3737

CLASSIFICADOS JB

VOCÊ CONFIA

Com a invenção de um disco para facilitar
a semeadura dos solos do cerrado o engenhei-
ro-agrônomo Silvério José Bonisson Fava, de
Mato Grosso, foi escolhido ontem vencedor
do Prêmio Talento Brasileiro, instituído pelo
JORNAL DO BRASIL e pelo Serviço Social
da Indústria — Sesi — para premiar invenções
de trabalhadores na indústria que tenham
aplicação prática à realidade industrial brasi-
leira.

Em segundo lugar ficou o representante
do Rio Grande do Sul, Clóvis Luiz Martin,
com um sistema para medição de vazão de ar
de sopradores para uso em usinas siderúrgicas.
Os prêmios aos vencedores serão entregues no
próximo dia 6, em solenidade no auditório do
JORNAL DO BRASIL, com a presença do
Ministro da Indústria e do Comércio, Camilo
Pena.

O primeiro colocado receberá CrS 4 mi-
Ihões, a medalha Roberto Simonsen, um di-
ploma e uma viagem a um centro industrial. O
segundo colocado receberá CrS 2 milhões e um
diploma. Além disso, para o primeiro coloca-
do, o Sesi vai patentear e registrar o invento
no Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial — providenciando inclusive a patente
internacional — e contatar empresas para sua
eventual compra e produção.

O concurso Talento Brasileiro recebeu ao
todo 148 trabalhos provenientes de 18 Estados
(só Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e
Maranhão não apresentaram inscrições). Após
as etapas estaduais do concurso, sobraram 19

trabalhos (o Amazonas concorreu com dois)
para a fase nacional, julgada ontem.

Na avaliação dos trabalhos, a comissão
utilizou três critérios: o interesse nacional e o
alcance social, o progresso tecnológico e a
aplicabilidade industrial. O primeiro critério
seria utilizado como desempatador caso hou-
vesse empate, mas não houve necessidade
porque o primeiro colocado somou 79 pontos,contra 64 do segundo colocado.

Os vencedores
O ganhador do primeiro prêmio, Silvério

José Bonisson Fava, é um mineiro de 38 anos,
que trabalha em Cuiabá como responsável
técnico de produção agropecuária da empresa
Televisão Centro América Ltda.

Seu invento consiste num disco para ser
adaptado a uma semeadeira, que corta o solo
para a colocação de fertilizantes até a profun-didade de 20 centímetros. A vantagem, no
caso. é que ele permite cortar o solo, semear e
colocar o fertilizante numa só operação. Além
disso, a capacidade de perfurar até a profundi-dade de 20 centímetros torna-o ideal paraaplicação no cerrado, pois é nessa profundida-de que ocorre umidade nesse tipo de solo. Foi
considerado facilmente industrializável, poissó é necessário fabricar um disco e fixá-lo,
através de um ei,»o, a uma semeadeira jádisponível no mercado.

O segundo colocado é o técnico gaúchoClóvis Luiz Martin, de 34 anos, que trabalha
há 13 na Aços Finos Piratini.

Geraldo Viola

INCISA S.A,INCISA S.A.ÍNCJSA S.A.
: «<:!. . . DISTRIBUIDORA 0E VALORES MOBILIÁRIOSCtrtt Ptltnlt do Bkm 71611S6/MCGC/MF n.' 30 723 M6/0001 62

CERTIDÃO
Processo n." 23.200/84

Certifico que INCISA S/A DISTRIBUIDORA DEVALORES MOBILIÁRIOS arquivou nesta JUNTA sob on.° 119.445 por despacho de 17 de maio de 1984, da5* turma, AGO/AGE de 24/02/84, que aprovou as contasdo exercício findo em 31/12/83, deliberou sobre o lucrolíquido, aumentou o Capital Social paraCr$ 700.000.000,00 com a correção da expressãomonetária, alterou o Estatuto Social, reelegeu Diretoriado que dou fé. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RlÒDE JANEIRO, em 17 de maio de 1984 Eu, Valdete A doAmaral, escrevi, conferi e assino. Eu, Palmiro BeneditoPadllha, respondendo pela Secretaria Geral daJUCERJA, a subscrevo e assino.Taxa de arquivamento - Cri 126.234,00

INCISA S.A.INCISA S.A.INCISA S.A.
'ir.A DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOSCuia Pittol» do Bk«i 7161156/êOC0CIMF n.' 30723 AM/0001-62

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA
DE 31 DE MAIO DE 1984

Nesta data, sob a presidência de JOFFRE ALVESDE CARVALHO e tendo a secretariá-lo ROBERTOPEREIRA RANGEL DE ALMEIDA, reuniram-se osmembros da Diretoria da instituição, resolvendo pornão mais manter a dependência em São Paulo, Capital,á Rua Libero Badaró, 377 • conjunto 2006. Nada maishavendo a tratar encerraram-se os trabalhos apósa lavratura da presente, que lida e aprovada segueassinada por todos os presentes. Rio de Janeiro,31 de maio de 1984.Seguiam-se as assinaturas: JOFFRE ALVESDE CARVALHO, ROBERTO PEREIRA RANGELDE ALMEIDA, JOSÉ CARLOS MENDES PEDROSOe CARLOS HENRIQUE VASOUES.

O Guia dos Negócios-Páginas Amarelas® 84
reúne informações comerciais mais comple-
tas sobre o mercado carioca, promovendo um
intercâmbio mais ativo em todo o município.
Tudo que você precisa está no Guia dos

Negócios-Páginas Amarelas® 84. A maneira
mais direta de fazer bons negócios.

Páginas
Amarelas

De quem quer vender
para quem quer comprar.
Av. Pres. Wilson. 165/2° andarTels. 220-5440/292 611bRamal 261 p 334

Patrocinada
ASSOCIAÇAO
COMERCIAL DORIO DE JANEIRO

rlnt M-im * fnnrgia fj

ESetrobrás
Centrais Elétricas Brasileiras SA

JORNAL DO BRASIL
28 D l° caderno ? quinta-feira, 28/6/84

ÜiMJÂO
: TÍTULOS E VALORES fDISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

SOB INTERVENÇÃO
CGC — 33.815.606/0001-34

AVISO

Companhia Aberta CGC: 00001180/0001-26
Aviso aos acionistas

NEGÓCIOS & FIMANÇAS
Luiz Morrier

O Interventor da UNIÃO DISTRIBUIDORA DE TÍ-
TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. — SOB
INTERVENÇÃO, devidamente autorizado pelo Banco
Central do Brasil, convoca as pessoas físicas e juridicas
que mantenham negócios com a sociedade, para apre-
sentarem nos dias úteis compreendidos no período de
02.07.84 a 27.07.84, no horário das 10:00 às 17:00
horas, na sede do estabelecimento, situado na Rua da
Alfândega, 91 — 10° andar, nesta cidade, os documen-
tos ou títulos comprobatórios dos respectivos créditos
e direitos, acompanhados das respectivas xerox, parafins de conferência e registro.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 1984.
Sérgio da Luz Belsito

Interventor (P

A comissão julgadora examina os trabalhos do Prêmio Talento

Agrônomo de Mato Grosso é o

vencedor do Prêmio Talento

1. Pagamento de Dividendo
. Comunicamos aos Senhores Acionistas que terá inicio
no próximo dia 29 do corrente més o pagamento do divi-dendo n9 22 relativo ao exercício de 1983, à razão de
Cr$ 1,35 por açáo ordinária com direito a dividendo inte-
gral, Cr$ 0.28 por ação ordinária com direito a dividendo"pro rata tempore", Cr$ 1,80 por açáo preferencial classes"A" o "B" com direito a dividendo integral e Cr$ 0,87
por açáo preferencial classes "A" e "B" com direito a divi-dendo "pro rata ternpore", de acordo com a deliberaçãoda 22® AGE, do 30.04.84.
. O dividendo relativo ás ações ao portador será pagomediante a apresentação do cupío n? 7 e o dividendo rela-tivo às ações nominativas será pago, sem a apresentaçãodo certificado, no escritório da ELETROBRÁS no qual oacionista tenha efetuado a atualização dos dados cadast-trais até 30.04 84.
2. Imposto de Rendo
. Os dividendos de residentes no País sofrerSo retençffo deImposto de Renda na fonte à alíquota de 23%, de acordocom o Decreto-Lei n? 2.065/83.
. As pessoas jurídicas dispensadas da retençáo do Impostode Renda na fonte pelo art. 11 do Decreto-Lei n° 1 841/80,deverão apresentar declaração de imunidade ou isenção,conforme dispõe a Instruçáo Normativa da Secretaria daReceita Federal n°067, de 30.09.81.. Serio tributados obrigatoriamente na fonte, como rendi-mentos de beneficiários não identificados, os dividendosnáo reclamados até 25.10.84.
3. Locais do Atandimento
. O atendimento aos Acionistas será efetuado pelos escri-tórios da ELETROBRÁS situados nos endereços a seguirrelacionados, mediante a apresentação do documento ofi-ciai da identidade e do CPF ou CGC:Rio de Janeiro: Rua Teófilo Otòni, 83 - lojaSío Paulo: Rua Libero Badaró, 496 - 29 andarBelo Horizonte: Av. Álvares Cabral, 826Salvador: Praça Inocêncio Galvão, 26 - loja 1Curitiba: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 180 - lojaPorto Alegre: Rua Marechal Floriano, 439 - lojaRecife: Rua das Ninfas, 307

Brasília 28 de junho de 1984.
JOSÉ COSTA CAVALCANTI

PRESIDENTE

Nova panela
utiliza vapor
Porto Alegre — A Tramonti-

na S.A., uma das maiores cm-
presas de cutelaria do país. está
lançando no mercado o Cozi-
Vapore, uma panela inox com
fundo furadinho, que se encai-
xa perfeitamente numa outra
panela Solar (também de inox,
da Tramontina), preparando
até dois pratos diferentes ao
mesmo tempo. O fundo da Co-
zi-Vapore aproveita o vapor da
primeira panela, cozinhando
legumes, por exemplo, sem a
necessidade de água, com eco-
nomia de gás.

Uma terceira panela podeser acoplada às duas primeiras,
para manter simplesmente o
prato quente enquanto estão
sendo cozidos os outros dois.
Este lançamento da Tramonti-
na ja está à venda, depois de
ter sido exposto com sucesso, na
Feira de Utilidades Domésticas
de São Paulo.
EXPORTAÇÃO

Com seis fábricas no Rio
Grande do Sul, a Tramontina,
que iniciou suas atividades cm
19II com uma pequena indús-
tria de canivetes, se dedica à
produção da linha doméstica,
cutelaria, panelas, baixelas,
conjuntos para chá e café (to-
dos cm inox) c artigos para
jardinagem e ferramentas. As
panelas inox, lançadas há dois
anos, têm fundo triplo, com
uma camada de aço inox, uma
de cobre e mais uma de inox,
sendo que o cobre é unido" ao
inox por duas camadas de
prata.

Essa característica do fundo
triplo permite às panelas da
Tramontina a distribuição uni-
forme do calor e cozimento
mais rápido. O cobre do fundo
das panelas inox vem protegido
para não oxidar, mantendo
sempre a mesma aparência. As
panelas Tramontina são expor-
tadas para Estados Unidos e
Canadá, que absorvem 50% da
produção da fábrica.

Outro lançamento recente
da empresa gaúcha é o kit para
jardinagem e para vasos, cm
aço inox e cabo de madeira ou
plástico, com peças pequenas e
grandes (ancinho, pá, garfo,luvas e spray). Os novos kits
para jardinagem se apresentam
com pintura eletrostática, colo-
ridos, para dar maior resistèn-
cia ao produto, evitando arra-
nhões.

Representantes de 7 agências de publicidade recebem o prêmio

Profissional de

informática terá

sindicato próprio
Após quatro anos de espera, os profissio-

nais de processamento de dados vão ter seu
sindicato. O Ministério do Trabalho através de
portaria considerou as funções de analista de
sistemas, programador, operador de compu-
tador e digitador reconhecidas para se filiarem
ao sindicato da classe. Primeiro, serão organi-
zadas associações e num segundo passo, criado
o Sindicato.

O ex-presidente da Associação Nacional
dos Profissionais de Processamento de Dados
(APPD) Ezequiel Pinto Dias, que passou o
cargo no final da semana passada ao paulistaFrancisco de Assis, acredita que a decisão do
Ministério do Trabalho irá fortalecer a luta
pela regulamentação da profissão, cujo proje-
to está em tramitação no Senador Federal.

Pinto Dias informou que há mais de 150
mil profissionais de processamento de dados
no país. Acrescentou que o projeto-de-lei queregulamenta a profissão já foi aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça, do Sena-
do.

O Secretário Especial de Informática, Edi-
son Dytz, vai fazer uma palestra hoje no
almoço da Sociedade dos Usuários de Compu-
tadores (Sucesu), sobre a política nacional de
informática e os usuários. O almoço será no
Clube da Adecif (rua do Carmo 27 — 1.1°
andar). À tarde, Dytz participará de um
debate no Conselho de Informática da Asso-
ciação Comercial do Rio de Janeiro.

JB escolhe os

melhores anúncios

do mês de maio
Os representantes de sete anunciantes e

suas agências de publicidade receberam ontem
na sede do JORNAL DO BRASIL o Prêmio
JB de Propaganda relativo ao mês de maio.
Mensalmente os melhores anúncios publicadosno JB recebem esse prêmio. No final de cada
ano, é feita uma seleção entre todos os ganha-dores dos prêmios mensais, em todas as cate-
gorias, para escolha do melhor anúncio do
ano.

Os prêmios entregues ontem foram os
seguintes: na categoria Informática, ganhou a
empresa Itautec (sendo representada por Syl-
via Criselli) e a agência DPZ; na categoria
Vendas, a empresa escolhida foi a Rede Man-
chete (receberam o prêmio Expedito Gross e
Rubens Furtado) e a agência Estrutural (Ro-
gério Steinberg e José Alfredo Maia Corrêa);
na categoria Oportunidade, o Rio Sul Sliop-
ping Center (Luiz Carlos Simões) e a agência
Norton (Ney Cantinho); na categoria Classifi-
cados, venceu a empresa Gatáo Veículos (Já-come Bruges de Almeida) e sua agência Art-
plan (Paulo Rolf); nos anúncios da categoria
Domingo, a Casas Olga (Mozart Amaral) e a
agência Garden (Flávio Gomes Mattos); na
categoria Institucional, o prêmio foi entregue
a Ari Gava, do Unibanco, e para a agência
Deninson (Cláudio Carillo e Vital da Costa
Silva); na categoria de Anúncios Comunitá-
rios, foi premiado o Movimento Nacional Para
Livre Iniciativa (Sérgio Cavalcanti) e a agência
Denison.

MMiwawMM—B—amcmunn—»—a——————
EMPRESAS

Rio Sul entregou 10 TVs a cores como parte da promoção "Não
deixe o Dia dos Namorados passar em branco". Em julho, o Rio
Sul estará realizando promoções dedicadas às crianças, com a
Turma do Lambe-Lambe. São shows diários, das 16 às 19 horas,
no estacionamento G-3.

Cook F/lectric, subsidiária no Brasil de um dos maiores gruposde telecomunicações mundiais, a Northerm Telecom está recebeu-
do a visita do vice-presidente de Operações, O. Colby, do diretor-
financeiro, G. Shea, e do tesoureiro, J. Nash. Eles vêm discutir a
nacionalização do capital da Cook e o início da produção de novas
linhas de equipamentos de telecomunicações para o mercado
interno e exportação, com transferência de tecnologia.
» Embratur concedeu a quinta estrela — categoria lazer — ao
Tropical Hotel Tambaú, em João Pessoa. É o único hotel na
Paraíba com a classificação máxima da hotelaria brasileira.
Projeto de Sérgio Bernardes, o hotel fica a 5 km do centro da
Capital, tem 174 apartamentos, cinema, piscina, quadras de tênis,
salões de festas e de jogos, boate e praia.Hrahina recebe até amanhã inscrições para prêmio Brahma de
Administração-84. O vencedor receberá CrS 2,5 milhões e a
primeira edição da obra escolhida. Os trabalhos serão examinados
sob os aspectos originalidade, oportunidade, objetividade, clare-
za, tratamento técnico e forma liderária.

Losango S.A. Crédito Financiamento e Investimentos vai reali-
zar no Hotel Simon, no Parque Nacional de Itatiaia, o Seminário
Nacional de Gerentes de Financiamento. A finalidade é reciclar o
corpo de pessoal e apresentar novos produtos da área financeira.Termoquip, de Campinas, SP, está fornecendo à Siber, fabri-
cante de copos para sorvete, mais um gaseificador de lenha
modelo CD 1.000 para substituir a queima de GLP nos fornos
industriais, com uma economia superior a 85% nos gastos com
combustíveis.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EMBRAPA N?002/84
- CNP/SOJA

AVISO
AE mpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-E MBRAPA
após os estudos técnicosdos setores competentes, em aten:
dimento às reivindicações de órgãosde classe, como objeti-
vo ainda de ampliar a um número maior de empresas a pos-sibilidade de participar da licitação supra, torna público
que o Edital n?002/84: CNP/SOJA/Londrina, passaatera
seguinte alteração:
O item 13.1.20 - Passa a vigorar com a seguinte redação:
13.1.20 - Comprovação do Capital Social no valor mínimo

de Cr$ 900.000.000,00 (NOVECENTOS Ml-
LHÕES DE CRUZEIROS), CUJA INTEGRALI-
ZAÇÃO OU REALIZAÇÃO TENHA OCORRI-
DO A MAIS DE 03 (TRÊS) MESES DA DATA
DA LICITAÇÃO.

a) Em decorrência desta alteração: •
O prazo para recebimento dos elementos para habilita-
ção e as respectivas Propostas foi prorrogado para o
dia 02/08/ 1984 às 14:30 horas no mesmo local.

b) O prazo para a venda do Dossier será prorrogado para o
dia 19/07/1984.

c) O prazo para que sejam formuladas dúvidas quanto aos
elementos técnicos do Dossier será prorrogado para o
dia 23/07/1984.

EWANDRO MAGALHÃES FREITAS
Presidente da Comissão de Licitação

Novodata compra setor

de computador da Sperry
A Novodata comprou a uni-

dade operacional de compu-
tadores do Brasil e, com isso,
passará a ser a primeira empre-
sa brasileira a fabricar micros,
minis e computadores de gran-
de porte (mainframes), inclusi-
ve, a linha 1.100 da Sperry.

Pelo acordo acertado entre
as duas empresas, a Novodata
será a representante exclusiva
da Sperry Computadores no
Brasil — as outras unidades
operacionais da Sperry não en-

tram na transação — e dará
assistência técnica aos clientes
da multinacional.

A Novodata, uma empresa
de Brasília, atua no desenvolvi-
mento, fabricação e venda de
minicomputadores desde 1982.
A Sperry é líder mundial na
fabricação e venda de equipa-
mentos eletrônicos de alta tec-
nologia para aplicações comer-
ciais, governamentais, milita-
res, aeroespaciais e navais. Se-
diada em Blue Bell, Pennsylva-

nia. Estados Unidos, o seu de-
partamento de computadores
atende a mais de 18 mil clientes
em 50 países e no último exer-
cício fiscal faturou 2,8 bilhões
de dólares.

Mauro Farias Dutra, diretor
superintendente da Novodata,
afirmou que o acordo permitiráa "assimilação de tecnologia
por um fabricante nacional, em
consonância com a política na-
cional de informática".

Foto Tramontina

/4s ferramentas para jardinagem são em aço inoxidável

A nova coleção Vulcatex para revestimento de paredetem 75 padrões e 172 variações de cores. O produto é feito de
poly vinyl cloride laminado sobre tela de tecido ou fibra de
poliéster, com uma camada de verniz acrílico impermeabiii-
zante para proteção das estampas e maior facilidade de
limpeza.

Os padrões são inspirados na natureza: campos de flores,
colorido do arco-íris, avencas, orquídeas, além de lembranças
da infância, como balões, bolas de sorvete e brincadeiras de
criança. Mas há também desenhos sofisticados e ampliação da
linha de texturizados (revestimentos com textura de tecidos) e
de perorizados (cores lisas com texturas em relevo).

EM8RÂPÂ
EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Vulcatex lança 75

padrões diferentes

Concessionária JORBKA DIESEL
VOLVO , —-

' V <¦' > <: :v;* ¦-r.v /.V^-v' : • •• C. ¦'
Rod. Washington Luiz, 6.610 - Km 6,5 (
Tel?:: 771-78f9 - 771-7149 - 771-1201 > .
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JORNAL DO BRASIL TURFE/ESFORTES quinta-feira, 28/6/84 n l° caderno n 23

ESTA NOITE, NA GAVEA

Io PÁREO
Às 19,45 — 1.600 metros — (AREIA) — Rec. 97t (Marquis a Champagne Bisquit)

Cavalos nacionais de 5 anos e mais, ganhadores até Cr$ 1.200.000,00
l_1 Kentucky,G.F.Almeida  8 56 1° (12) Eponymo
2—2 Kader, A.Ramos  1 56 10° (12) Vendeiro

GranCidone, L.Caldeira 2 58 6° (08) D. Carinhoso * (PR)'3-—4 Mayo, L.Silveira 5 55 2° (12) Vendeiro
Queguay.M.Androde 7 53 5° (07) Cobena

. <6 Cobena, J.F.Reis 6 56 1° (07) DreamyMenilmonlant, L.F.Gomes 4 52 5° (08) Ceylan*Deyna, M.Monteiro  3 54 2° (08) Mis* Araras

13 NL 8 HI G.Feijo1.3 NL 82s P.M.Piotto1.4 AL 89s G.L.Ferreira1.3 NL 85s D.Netfo1.6 NM 104s A.Alves1.6 NM 104s S.M.Almeida1.4 AL 89s4 S.M.AJmeida1.3 GL 77s4 S.M. Almeida
KENTUCKY • MAYO • COBENA — Ganhou com muita autoridade na turma de baixo o
Kentucky, que deve repetir sem problemas, pois está bem colocado nos 1 mil 600 metros. Mayo
tçm atuado com regularidade e o aumento da distância vai favorecer sua atropelada. Cobena
ganhou com sobras e contou com a preferência de J.F.Reis.

2o PÁREO
Às 20,15 — 1.200 metros — (AREIA) — Rec. 72s1 (Porter)

Animais nacionais de 6 anos e mais, ganhadores até Cr$ 900.000,00
')—i'Enro.H.CunhaF0 1158 4° (06) Tudo Bern 1.2 NM 75s2 O.Ulloa

2 Broncho Billy, C. A.Martin 6 55 6° (OS) Liadov 1.3 NL 82s4 M.Nidevisk
3—3,,HoisTer,Elf.Gomes 3 57 2° (08) Liadov* 1.3 NL 82s4 J.B.Silva

Yonos<i,C.Pcnsabem 1 58 1° (08) General Luz 1.0 AL 62s4 H.Cunha
Kitusco,J.Pinto  8 57 3° (08) Liadov 1.3 NL 82s4 Z.D.Guedes

3—6 Clericafus, C.A.Maia  10 51 2° (09) General lur 1.1 NL 70s3 O.Femandes Ji
Faz2a,C.F.Reis 9 54 1° (10) General Luz* 1.0 NL 63s J.C.Coufinbo

Good Seven, E.Marinbo  2 56 9° (09) Psalm 1.3 NL 83sl G.UIloa
4—9 Brentano.M.Ferreira  5 53 1° (OS) Featherswrigh* 1.0 NL 63s3 J.Q.Souzo

10 Paddy'sM.,M.Nascimento.... 7 53 7° (08) Caldonazzo/Oefa 1.2 NL 76s3 S.T.C6mara
11 Grafton, J.Aurelio 4 55 4° (08) Refine 1.0 NL 62s M.HAvia

ENZO • K1TUSCO • HOLSTER — Reaparece desenturmado o Enzo, que dificilmente será
derrotado em corrida normal. Kitusco está mais aguerrida com a corrida de reaparecimento e
deve formar uma dupla exata com bom rateio. Holster atravessa boa fase de treinamento e está
sempre chegando entre os primeiros. Grafton pode figurar, pois baixou de turma.

3o PÁREO
Às, 20,40 — 1.200 metros — (AREIA) — Rec. 72sl (Porter)

Éguas nacionais de 3 anos, sem mais de duas vitórias
1—1 Vacilada, V. Padllha 8 56 2° (07) Baby Son* 1.3 NL 81s A. MoralesVoltage, J.M. Silva 2 56 30 (07) Baby Son* 1.3 NL 81s A. Morales
2—2 Calais,J. Pinto 7 56 50 (11) Vichysoisse* 1.4 GL 83s2 O. Cardoso

Kept Woman, J. Aurelio  5 56 7° (07) Cristal Lake* 1.0 NL 62s V. Nahid
3—4 Sarracena,C.A. Mala  4 56 40 (09) Flecbette* 1-0 AL 61s2 D. Netto

Vivacidade, M. Ferreira  3 56 50 (09) Flechetle* 1.0 AL 61 s2 R. Nohid
4—6 Adotiva, J.B. Fonsoca 1 56 40 (07) Baby Son 1.3 NL 81s Z. D. Guedes

DorothvRound, A. Ramos 6 56 5° (07) Baby Son 1.3 NL 81s j E. P. Coutinbo
VACILADA • VOLTAGE • CALAIS — Amplo domínio da parelha um, que defende as
cores do Haras Santa Ana do Rio Grande. Pela última apresentação há uma ligeira vantagem
para Vacilada, que correu muito. Voltage está em boa forma e pode derrotar a companheira de
número. Calais figurou com destaque em turma mais forte e aqui tem boas possibilidades.

4o PÁREO
Às 21,05 — 1.200 metros — (AREIA) — Rec. 72sl (Porter)

Cavalos nacionais de 4 anos, sem mais de uma vitória
1—1 Vermeer, M. Androde  5 57 3° (13) My Puppet 1.0 NM 62*1 S. B. Silva
2—2 N6Cego,C. Valgas  3 57 6° (14) Xixocapucho 1.3 AL 81s L A. Fernandas

Imorico, J. Pinto  2 57 1° (07) Gorboll 1.2 NM 76s L. Acuta
3—-4 Coldeoro, P.C. Pereura  6 57 30 (14) Xixocapucho 1.3 At 81s A. Vieira

FilhotedeB.,C.A.Marlins 4 57 2° (14) Xixocapucho 1.3 AL 81s C. H. Coutinho
4—6 Nipsy, L.F. Gomes  2 57 40 (08) Ldgrimas 1.3 NL 81 s2 J. B. Silva

Visqueiro, J. Freire  1 57 120 (14) Xixocapucho 1.3 AL 81s D. Netto
VERMEER • FILHOTE DE BURRO • CALDEORO — Vermeer continua mandando no
páreo e deve atropelar forte nestes 1 mil 200 metros. Filhote de Burro atravessa excelente
período e vai dar muito trabalho se puder fugir na frente. Caldeoro, em grande estado, é o
terceiro nome da competição. Nó Cego não tem tido sorte no percurso, cuidado.

5o PÁREO
Às 21,35 — 1.300 metros — (AREIA) — Rec. 78s (Barter e Velado)

Cavalos nacionais de 3 anos, sem mais de uma vitória
1 —i Cape York, J.Pinto  2 56 2° ( 8) Limeira's Boy 1.3 NL 82s3 O.Cardoso

2 Cross Country, C.Volgas 3 56 8° (11) Bra/a Leste 1.2 NP 73s3 L.A.Fernondes
2—3 Fant6stico,J.Aur6lio 10 56 3° ( 9) Drakulino 1.0 NL 61s2 V.Hah.d

Oxius.C.A.Maia 5 56 4° ( 5) Obelisk (CP) 1.1 NL 69s1 S.R.CruzAbo Tudor, I.Brasiliense  8 56 6° ( 6) Hot 2.4 GM 150s D.Netto
3—6 MarronGlace, C.A.Martins... 6 56 3° ( 7) Hibal 1.3 NM 78s4 J.G.VieiraCap Chap, J.B. Fonseca 9 56 4° (12) Centurifio 1.1 NL 68s G.L.FerreiraUche Ness, L.F.Gomes  7 56 7° ( 8) Blatinada 1.1 AM 68s A.Hahid4 9 Vinculo, J.M.Silva 1 56 11° (11) Hot* 1.6 GM 95s2 A.Moralas10 Opus,G.F.Almeida  4 56 40 ( 8) Kampeao Ten 1.0 NL 61s3 R.Morgado Jr.. U VentilodorJ.F.Reis 1156 6° (11) Bom Bom 1.2 NL 74sl A.Vielra

OPUS • CAPE YORK « VÍNCULO

6o PÁREO
Às 22,05 — 1.100 metros — (AREIA) — Rec. 65s4 (Barter) — Cavalos nacionais de 4 ano», sem

mais do duas vitórias
1 — Dawud,J.Pinto  57 40 (Q7) Ecano 1.0 NL 61 si I. AcufiaTouro.R.Macedo  57 70 (08) Quido 1.6 AL 99s4 S.M. Almeido2—3 Blessed Leader, C.A.Marlins.. 57 30 (07) Ecano 1.0 NL 61 si C. H. CoutinhoNinus.C.Xavier  57 8° (09) Hispo 1.1 NP 68s A. Ricardo
3—5 Guapetoo, P.C.Poreiro  57 20 (08) Old Marsh 1.2 NM 75s A. Vieira

Homeini, J.F.Reis 5 57 12° (12) Soldi (CJ) 1.4 AL 88s W. Penelas
4—7 MyPuppot, L.Gongolves  3 57 1° (13) Nitrato 1.0 NM 62s G.L. Ferreira" Dahlak.M.Possanha 7 53 | 11° (14) Xixocapucho 1.3 AL 81s G.L. Ferreira

GUAPETÂO • BLESSED LEADER ® DAWUD — Voltou correndo bem o Guapetão, que,
apesar de ser um animal com problemas, tem superioridade na turma. Blessed Leader, em
período de progressos, pode ameaçar o favorito na direção de Carlos Alberto Martins, a cada
dia montando melhor. Dawud baixou de turma e deve ser respeitado também.

7o PÁREO
Às 22,35 — 1.200 metros — (AREIA) — Rec. 72sl (Porter)

Cavalos nacionais de 4 anos, sem mais de uma vitória
1~1 SemRuldo, J.Pinto 57 2° (07) Employee 1.0 NL 62s2 P. Solas

2 Makalu,V.Padilha  57 14° (14) Xixocapucho 1.3 AL 81s D. Netto
2—3 Camumbuqu.C.Xavier  57 6° (10) El Emir 1.4 GL 84s J.P. Ofiveira

4 Dahlak.M.Possanha 57 1 1° (14) Xixocapucho 1.3 AL 81s G.L Ferreira
3—5 O'Connors, E.B.Queiroz 57 10° (11) Docricio 1.2 NL 76s4 H.L. Oliveira

6 Fribar, I.Lanes  57 8° (08) Bairro Chic 1.0 AL 62s J.D. Moreira
4—7-Jarizon, J.B.Fonseca 57 6° (08) Ligrimas 1.3 NL 81 s2 Z.D. Guedes

8 Destro,C.A.Martins  57 7° (13) My Puppet 1.0 NM 62s1 A. Palm P
SEM RUÍDO • JARIZON «CAMUMBUÇU — Sem Ruído ganhou com facilidade o páreo de
baixo, subiu de turma e cumpriu ótima exibição no páreo de cima, perdendo apenas para
Employée. Jarizon é o maior candidato à formação da dupla. Camumbuçu tem preferência pela
pista de grama, mas já obteve vitória na areia e por isso deve ser olhado com atenção.

8o PÁREO
Às 23,00 — 1.200 metros — (AREIA) — Rec. 72sl (Porter)

Cavalos nacionais de 5 anos e mais, ganhadores até Cr$ 400.000,00
1—1 Kanimambo, C.A.Maia 57 4° (12) Baxeco 1.0 NM 62s2 F.R.Qux

2 Herondi, J.F.Reis 58 7° (08) Pollvalente 1.3 AL 80s2 A.V.Neves
... TodaviaNo,E.Marmho 58 7° (10) Fozza 1.0 NL 63s F.Modaleno4 Vencesempre.C.Pensabem... 54 1° (06) Artaius (PR) 1.1 AL 72s2 S.Frar^o3-^-5 Omplatino, J.PedroF° 57 8° (12) Baxeco 1.0 NM 62s2 G.P.Costa...6. Zen, J.R.Oliveiro  58 3° (05) Ocasionado (BH) 1.2 AL 81s W.Penelas

,4—:7, Cacique Doblo, L.F.Gomes.... 54 7° (08) Puskhin (CP) 1.3 NL 82s2 O.J.M.Dia*8 EIRagusa, J.Vieira 57 5° (05) First Face * (BH) 1.3 AL 84*4 J.B.Silva" Dolceur,C.A.Martins  58 7° (08) Miss Araras 1.3 GL 77s4 J.B.Silva
"OMPLATINO o KAN1MAMBO • EL RAGUSA — Não valeu a corrida de Omplatino, que

foi prejudicado e sobrou logo após a partida. Continua em boa forma e acreditamos que possa
reabilitar-se com uma pule compensadora. Kanimambo figurou com destaque e num páreo
mais vazio suas possibilidades aumentam. El Ragusa reaparece bem exercitado e numa turma
fraca.

9o PÁREO
Às 23,30 — 1.200 metros — (AREIA) — Rec. 72sl (Porter)

Éguas nacionais do 4 anos, sem mais de uma vitória
1—1 Costion, A.Ramos 5 57 4° (09) Faquinha 1.3 GL 79s J.G.Vieira

S6faro,C.A.Martins  4 57 2° (05) Ferrovidrio (BH) 12 AL 78s3 V.NohidCantaka,C.Pensabem  7 57 9° (12) Alpine 1.3 NL 82s3 S.Franca
2—4 Cunh6, J.F. Reis 2 57 3° (12) Alpine 1.3 NL 82s3 A.V.Neves

Sea Symphony, J.M.Silva... 12 57 6° (12) Alpine 1.3 NL 82s3 N.A.Silva
Domodossolo, J.R.Oliveiro.... 3 57 4° (12) Alpine 1.3 NL 82s3 A.Alves

3—7 Momentosa, J.Pedro F° 6 57 5° (12) Alpine 1.3 NL 82s3 W.Pedersen" Reling,C.A.Maia 1 57 8° (12) Alpine 1.3 NL 82s3 W.Pedersen
8 lena Sun, J.Freire 8 57 8° (09) Great Flame 1.0 NL 62s D.Netto

4—^9 Nostra Doma, J.Aurelio  11 57 7° (09) Faquinha 1,3 GL 79s G.L.Ferreira
.x," Dond6rida,M.Pessanho 9 57 7° (12) Alpine 1.3 NL 82s3 G.L.Ferreira

^ Kindlor, E.Morinho  10 57 5° (06) Van Glanz 1.0 NL 62s G.L.Ferreira
MOMENTOSA • CUNHÂ • SEA SEAMPHONY — Momentosa figurou muito bem em sua
apresentação anterior esmorecendo nos metros finais. Continua em boa forma e pode dominar
as adversárias agora. Cunhã foi outra que chegou perto e vai render muito na direção de José"Ferreira Reis. Sea Seamphony arrematou perto e contou com a montaria de Juvenal, o que é
bom handicap a seu favor.¦+Uie*n<%,A> *
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- » melhor corrida deste fim de semana em
A Cidade Jardim é o clássico Associação
Brasileiro de Jóqueis Clubes, na distância de
I mil metros, na pista de grama, com uma
dotação de CrS 3 milhões 916 mil ao vence-
dor. O turfe carioca estará representado pelo
veloz Hatu. especialista neste tipo de compe-
tição. O campo da carreira com as montarias
oficiais é o seguinte.
T páreo — Clássico "Associação Brasileira
de Jóqueis Clubes" — Às 17 horas — CrS
3.916.000,00 — 1.000 m. Grama.
1—1 Bella Sorte-A. Bolino 59.5
2—2 Esperanza-A. Barroso 59.6
3—3 Folhagem-I. Quintana 59.2
4—4 Frescura-A. Matias 59.7

5—5 Hatu-W. Gonçalves 59.4
6—6 Publicidade-C.F.Silva 59.1
7—7 Sorte R. Penacho 59.3

SUCESSO 
absoluto para os cavalos nacio-

nais que atualmente estão fazendo cam-
panha no Hipódromo de Hollywood Park em
Los Angeles. Vários proprietários locais já
fizeram ofertas de compra, principalmente
para Epsom Dowwns e Alpino. Candelabro,
depois de duas boas apresentações, também
teve interessados em sua compra. O nosso
conhecido Maybe This Time tem a sua estréia
marcada para sábado.
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Jos6 Carnllo da Silva
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Opiis deve ganhar logo mais com G. F. Almeida

Ayrton Senna pode até adiar viagem por causa dos comerciais

José Camilo da Silva

Opus deve ganhar logo mais com G. F. Almeida

Cristal reabre

com corridas no

fim 
de semana

Porto Alegre — Depois da inundação da
semana passada, o Jockey Club do Rio Grande
do Sul reiniciará suas atividades neste fim de
semana com um programa especial (sábado, do-
mingo e segunda-feira) com 280 cavalos partici-
pando de 26 páreos. Os prejuízos, segundo levan-
tamento da diretoria, foram de CrS 300 milhões,
dos quais CrS 30 milhões serão ressarcidos por
contribuição da Comissão Coordenadora do Ca-
valo Nacional (CCCN).

Segundo o diretor da comissão de corridas,
Vaimor Vergara, um dos maiores prejuízos foi,
mesmo, a não realização dos páreos da semana
passada, quando normalmente o Jockey fica com
CrS 70 milhões, que representam 38% do movi-
mento de apostas. Vaimor Vergara disse que a
pista está recuperada e em condições aceitáveis
para a disputa dos 26 páreos.

A própria Vila Hípica "está 
quase toda em

boas condições de receber os animais. Foi retira-
da a água das cocheiras, desinfetadas e colocada
uma "casa" nova, com serragem e casca de
arroz", informou Vaimor Vergara, acrescentan-
do: "praticamente todos os 400, do total de 1 mil
500 cavalos, que foram retirados da Vila Hípica
quando a água atingia a barriga dos animais no
dia da enchente, já voltaram ao Jockey".

Cerca de 50 cavalos ficaram feridos, em sua
maioria cavalos mais velhos (seis anos em média)
e de relativa importância, mas nenhum dos gran-
des craques, como Zirbo. foi ferido.

Corrida
São Paulo — Algumas das principais mara-

tonistas brasileiras já confirmaram participa-
çáo na 10a Corrida Feminina Avon, num
percurso de 25 quilômetros, na próxima segun-
da-feira, no Parque do Ibirapuera: Mônica
Tobias. Dalvirene Alves de Paiva, Rosa Maria
Leal, Rita de Cássia de Jesus, Cláudia Serri.
Eleonora Mendonça, Eliana Reinert. Kathy
Mollitor, Angélica de Almeida c Magali Apa-
rccida dos Santos.

A vencedora participará da VII Maratona
Internacional Feminina Avon de Paris.

Bicicross
Quem quiser participar da próxima

etapa do Campeonato Estadual de Bici-
cross, marcada para 8 de julho, na pista
de Jacarepaguá, pode se inscrever neste
fim de semana na Avenida Alvorada
2.541, loja A. A primeira etapa foi dispu-
tada neste fim de semana e os organiza-
dores cometeram um erro na apuração de
um resultado. Na categoria infantil C. o
primeiro colocado foi Denis Duque Es-
trada.

Boxe
México — O brasileiro Chiquinho de Jesus

melhorou sua posição no ranking dos médio-
ligeiros do Conselho Mundial de Boxe: de
décimo passou a sexto colocado. O primeiro
desafiante é o jamaicano Mike McCallum e o
campeão mundial, o norte-americano Thomas
Hearns.

Outro brasileiro, Tomas da Cruz, 23 anos,
peso leve, venceu o norte-americano Jocko
King, por pontos, em luta de 10 assaltos,
realizada cm Atlantic City. Estados Unidos.

Xadrez
Londres — A União Soviética está vencen-

do por 14 a 12 o match de xadrez que disputa
aqui contra o Resto do Mundo. Na rodada de
ontem, a terceira dos seus dias de competição
— termina domingo —, houve três empates e
quatro adiamentos. Os empates foram: Kar-
pov x Anderson, Polugaievski x Korchnoi,
Vaganian x Ribli. Beliavsky x Larsen, Razu-
vaesv x Huebner e Romanishin x Chandler. Os
jogos adiados foram: Kasparov x Timman,
Tukmakov x Ljubojevic, Tal x Nunn. Yusupov
x Miles.

Publicidade consome

todo o tempo de Senna

São Paulo — O piloto Ayrton Senna está
tendo pouco tempo, em São Paulo, para tratar
de automobilismo, envolvido em constantes
filmagens publicitárias. "Os convites para fa-
zer propaganda cresceram em razão dos bons
resultados que estou conseguindo nas últimas
corridas", justificou.

Assim, é até possível que ele adie sua
viagem aos Estados Unidos, inicialmente mar-
cada para sábado e que poderá ser segunda-
feira, quando daria uma entrevista coletiva,
segundo informação de seu assistente Arman-
do Botelho.

Mais confiança
Seus quatro pontos já obtidos no Mundial

de Fórmula-1 após as oito primeiras corridas
(sexto lugar em Kyalami e segundo em Mona-
co) e as melhorias que o seu Toleman tem

demonstrado dão confiança a Ayrton Senna."Gostaria de chegar entre os primeiros no
próximo GP de Dallas, mas já estará bom se
conseguir me manter no bloco intermediário,"
afirmou, o piloto, num intervalo de gravação
para um comercial.

O GP de Dallas, no próximo dia 8, terá
uma pista urbana, que será utilizada pela
primeira vez para uma prova de Fórmula-1.
Poderá ser o teste que Detroit não foi para o
TG-184-B de Senna. Prejudicado nas colisões
na largada, teve que usar o carro reserva. Para
o piloto, "por ser uma pista nova, Dallas, será
uma incógnita para todos, especialmente para
mim que estou começando na Fórmula-1".
Além da pista em si, Senna lembrou que a
temperatura nos Estados Unidos é alta no
momento, chegando a 42 graus em Dallas, o
que acentua o desgaste físico dos corredores.

Fittipaldi corre nos EUA

São Paulo — Emerson Fittipaldi já está em
Nova Iorque e domingo vai disputar a quinta
etapa do Campeonato de Fórmula Indv. inte-
grando uma nova equipe, a HR Racing, e
pilotando um March 84c/Cos\vorth, em substi-
tuição ao veterano Johny Rutheford, várias,
vezes vencedor de Indianápolis.

A prova será realizada em Nova Jérsei,
próximo ao Giant Stadium, estádio do Cos-
mos, onde jogou Pelé, num percurso de apro-
ximadamente 320 km, e em 119 voltas. Antes
de viajar para Nova Iorque, Emerson esteve
em Miami onde completou os entendimentos
para sua saída da equipe Witt Promotions, de
porte bem menor do que a HR Racing. Seu
substituto será Kenny Acheson.

Segundo Emerson, "trata-se de um circui-
to de rua, de formação mista, como na Fórmu-
la-1. Dessa forma, os pilotos norte-americanos
deverão encontrar alguma dificuldade, como
tem acontecido comigo nos circuitos ovais. E

um circuito de baixa velocidade, com alguma
semelhança com o de Long Beach. Tem uma
curva tipo grampo, com ida e volta pela
mesma via".

Os treinos oficiais para definição do grid
de largada serão realizados hoje e amanhã, das
18 às 19 horas, horário de Brasília, e a corrida
de domingo começará às 17 horas.

Ainda hoje, Emerson terá seu segundo
contato com os membros da HR Racing,
Anteriormente, na pista de Indianápolis, num
circuito secundário de formação mista, Emer-
son marcou Imin23s05. Nesse local, o recorde
oficial é de Mário Andretti, com Im26s05.

Após a prova de domingo, Emerson corre-
rá dias 7 e 8 de julho, em Burke Lakeford
Airport. em Cleveland, primeiro com o Cama-
ro Z28 pela segunda prova da Série Iroc, e no
domingo, no mesmo circuito, pela sexta etapa
do Campeonato de Fórmula Indy.

CBA desclassifica Yoyage

Em reunião realizada ontem, a Confedera-
ção Brasileira de Automobilismo, através de
seu conselho técnico, decidiu desclassificar os
dois Voyage que obtiveram as duas primeiras
colocações na prova 500 km de Brasília, válida
como segunda etapa do Campeonato Brasilei-
ro de Marcas. Em seguida, a Volkswagen
anunciou que vai recorrer.

Foram desclassificadas as duplas Jaime
Figueiredo/Xandi Negrão e Toninho da Matta/
Luis Paternostro, respectivamente primeira e
segunda a completarem o percurso. Também
foi desclassificada a dupla Jan Balder/Fausto
Dabur, com outro Voyage. A CBA apoiou a
decisão do conselho técnico, que logo após a
prova abriu os motores dos Voyage e desço-
briu irregularidades na usinagem dos cabeço-
tes e na caixa de marchas. Assim, a vitória na
corrida passou a ser da dupla Ingo Hoffman/
Marcos Gracia, com Chevette, seguida de
Tucano Barchi/Valdir Florenzo, com Escort.

Stig Blomquist, pilotando um Audi Qua-
tro, foi o vencedor do Rali da Nova Zelândia,
válido como sétima etapa do campeonato
mundial. A segunda colocação pertenceu a
Markku Alen, com um Lancia Martini, com-
pletando o percurso, disputado em quatro
dias, a exatamente 4min47s, em desvantagem
em relação a Stig Blomquist.

Considerado um dos melhores pilotos de
rali do mundo, o finlandês Hannu Mikkola
ficou em terceiro lugar, com um Audi Quatro,
a 7min54s do vencedor. Classificaram-se a
seguir: Salonen, com um Nissan, a 24min48s; e
Bjorn Waldegaard, com Toyota, a 55minl7s.

Realizadas sete etapas, a classificação do
Campeonato Mundial de Rali, por marcas, é a
seguinte: 1° Audi, 96 pontos; 2o Lancia Marti-
ni, 86; 3o Toyota, 38; 4o Renault, 36; e 5°
Nissan, 32 pontos.

Opus tem destaque

na quinta 
carreira

e é difícil perder
Opu'', um filho de Dobrasil em Philanta, treinado

por Roberto Morgado Júnior, é um dos destaques da
quinta prova desta noite no Hipódromo da Gávea,
tecnicamente a melhor da reunião. O páreo será dispu-
tado em 1 mil 300 metros e tem uma dotação de CrS 600
mil para o proprietário do ganhador.

Depois de uma boa corrida de reaparecimento,
quando finalizou em quarto lugar após figurar com
desenvoltura em toda a carreira, o tordilho Opus volta
mais aguerrido e bem preparado por Roberto Morgado
Júnior que espera uma boa apresentação de seu pensio-
nista.

Retrospecto
Cape York, montaria de Jorge Pinto, é, no entanto,

o retrospecto da carreira, já que vem de uma excelente
apresentação quando arrematou num segundo lugar para
Limeira's Boy. Mantido em excelente estado por Oraci
Cardoso, deve cumprir destacada atuação e dar muito
trabalho aos adversários.

Vínculo, que reaparece em turma fraca, aos
cuidados de Alcides Morales, pode perfeitamente domi-
nar os rivais pois está perto do ponto ideal. Sempre
mostrou preferência pela grama, mas devido à fraqueza
dos concorrentes tem que ser olhado com atenção.

Cap Chat, bom figurante na corrida de reapareci-
mento, é a pule alta do páreo e melhor opção para os
apostadores de dupla exata que procuram sempre bons
rateios. Está bem exercitado por Gilberto Lúcio Ferreira
e não deve ficar fora de cogitação.

Vacilada mostra boa

forma 110 apronto final

Os melhores aprontos anotados para a corrida de
hoje à noite no Hipódromo da Gávea foram os seguintes:
para a terceira prova, Vacilada com o redeador Atílio foi
oem na marca de 39s para os 600 metros, agradando pela
facilidade do seu arremate.

Na quinta prova, ótimo apronto para Fantástico,
que agraciou muito aos observadores na marca de 35s4/5
para os 600 metros, com excelente disposição final.

Outros destaques
Zarizon não foi nunca exigido com rigor pelo seu

jóquei para assinalar 36s nos 600 metros, atuando
sempre pelo pior trecho da pista.

Aba Tudor, sob a direção de I. Brasiliense, foi
ótimo com 51 s nos 800 metros, correndo muito fácil até
passar pelo disco.

O estreante Cacique Doble, com o aprendiz L. F.
Gomes, fez uma partida de 500 metros cm 29s. mostran-
do uma grande mobilidade até passar pelo disco.

Uche Ness, numa das melhores partidas para a
noturna de hoje. agradou muito aos observadores na
excelente marca de 36s para os 600 metros, atuando
quase sempre colado à cerca externa.

Marrom Glacê fez uma partida de 700 metros em
46s, sem ser exigido em parte alguma do percurso pelo
jóquei C. A. Martins.

Destro, com M. Pessanha, veio de mais longe e
apertou na seta dos 600 metros ciue foram cobertos em
36s2/5, sempre com muita facilidade.

Opus, com G. F. Almeida não foi nunca exigido ao
assinalar 39s2/5 para os 600 metros, num autêntico
galope de saúde. Sua ação ao passar pelo disco era
excelente.

EI



ti¦I:

gr

<- '• -' ^j& '
lliir ' '

^ 

y WT.^ W' € t;

"V .v^^. . . ; ,y...; v ,V •.' . ' '^:-'\y-|I:- $•'" '''^1A. .;•¦¦:¦: '¦/ : ¦'; ;b'-l-&fe:: :

f • ' ri . ' ' " _ ' •' ^

Wimbledon, lnglaterra'AP

x»>>>wx«!j
;&$8jj#!í^

: ••:• ¦ - .• •. .¦¦¦•,.òi

24 ? 1° caderno ? quinta-feira, 28/6/84 ESPORTES
JORNAL DO BRASIL

Vôlei 
já 

sabe todos os segredos dos EUA"
 Ari Gomes U. A Seleção de vôlei dos Estado*

CAMPO NEUTRO

T> OUÇAS vezes tomei conhecimento de-*- uma declaração tão ingênua quanto uma
que, segundo li em um jornal, teria sido
proferida no Seminário de Avaliação Pré-
Olímpica, em Brasília. Segundo seu autor, o
Brasil já não tem perspectivas nas Olimpíadas
de 1988, em Seul, e teria que começar a se
preparar para a de 1992 (se não me engano,
deve ser em Barcelona).

As Olimpíadas de Los Angeles já nem
contariam mais. Tais frases são bem intendo-
nadas e, justamente por terem um fundo
emotivo, agradam as platéias. Mas carregam
um perigo que é o do enfoque excessivo no
trabalho de base. Sugerem que devemos desço-
brir o futuro campeão em alguma criança de
escola e passar a trabalhá-la com dedicação e
método.

Tais conceitos esquecem que o esporte
vive de estrelas. Está mais do que provado quesó a grande estrela atrai a atenção dos órgãos
de comunicação (até educando-os sobre o
esporte) e os meios de comunicação por sua
vez levam o público a assistir ao esporte. A
partir do momento em que o público começa a
entender do esporte, seu crescimento está
garantido e a descoberta de novos valores
assegurada. Comumente, tais valores se afir-
mam em prazo muito rápido, bem inferior ao
que existe entre três Olimpíadas. Aposto quehá aí campeões de salto, corrida e arremesso
capazes de ganhar medalhas já em 1988.

Foi exatamente o que se passou no fute-
boi. Friedenreichs, Leônidas, Zizinhos e Hele-
nos apareceram sem que ninguém fosse pesqui1
sá-los nas escolas. Mas o esporte amador vive
há muitos anos preocupado em motivar crian-
ças sem se lembrar que a maneira mais fácil de
motivá-las é realizar grandes competições, que
as levem a se interessar primeiro em ver o que
está acontecendo, depois em fazer, em imitar.

Desde as Olimpíadas de 1948, as primeiras
do pós-Guerra, fala-se no Brasil em planejar
para duas ou mais Olimpíadas adiante — e
assim estamos ameaçados de prosseguir ad
eternum. O que precisamos é cultivar as estre-
Ias que já temos, como Joaquim Cruz e Agber-
to Guimarães, trazer mitos atléticos do exte-
rior para competir aqui contra elas, sob nossos
olhos, e esperar para ver os resultados surgi-
rem bem mais depressa do que se pensa.

¦
De primeira: Termina amanhã a entrega,
em Viva Promoções, das camisas "Completei a
Maratona" III Sábado à tarde, em São Conra-
do, corrida para os alunos da Academia Cor-
pore, nas categorias de adultos e infantis.

JOSÉ INÁCIO WERNECK

Basquete muda roteiro

e joga sábado no Tijuca
São Paulo — A Seleção Brasileira masculina de basquete,

classificada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, mudou seu
roteiro de amistosos com o New York Ali Stars, equipe de pré-
profissionais nova-iorquinos. 0 primeiro deles, marcado inicial-
mente para o Paraná, será sábado à noite, no Rio. na quadra do
Tijuca. A Seleção chega ao Rio no dia do jogo.Os outros amistosos serão domingo, em São Paulojdia 3, em
Londrina, Paraná; dia 5, em Curitiba; e dia 8 em Brasília. Existe a
possibilidade de realização de mais uma partida, com local e datas
ainda a serem definidos.

RioTaça
Flamengo e América, hoje, às 20h30min, no ginásio do

América, abrem a fase final da Taça Rio de Basquete. 0
Flamengo não terá nenhum dos três jogadores da Seleção
Brasileira — Nilo, Marquinhos e Marcelo Vido —, mas o técnico
Pingo poderá escalar Carlão e Filloy, que não participaram das
últimas partidas do returno da competição.

A Federação teve que adiar mais uma partida da Taça Rio.
O jogo de sábado, entre Vasco e o vencedor da partida de hoje,
foi transferido para segunda-feira, porque a CBB marcou uma
partida entre a Seleção Brasileira e a equipe do New York Ali
Stars para sábado, às 21 horas, no ginásio do Tijuca. Amanhã, o
Vasco enfrentará o perdedor do jogo de hoje, também
20h30m, no ginásio do América.

as

Gastão e Chorão são

. atrações no iatismo

A dupla Gastão Brun/Pedro Bulhões Carvalho da Fonseca
(Chorão) é a principal atração da Regata Sete Horas da Lagoa,
reservada à Classe Laser, e marcada para domingo, na Lagoa
Rodrigo de Freitas, com largada programada para às 10 horas, em
frente ao Clube dos Caiçaras.

Além de Chorão e Gastão Brun, duas vezes campeão
mundial de Soling, estão inscritos vários campeões internacionais,
como Nelson Alencastro Guimarães, John King, os irmãos José
Paulo e José Augusto Barcelos, além de MarcusTemke, medalha
de prata na Pré-Olímpica de Los Angeles do ano passado e um
dos integrantes da equipe brasileira nos Jogos, como proeiro de
Alan Adler, na Classe Flying Dutchman.

As inscrições para a Regata poderão ser feitas no domingo,
entre 7 e 9 h.; no Clube dos Caiçaras.

Automobilismo e outros esportes na página 23

Cacau tem se empenhado ao máximo nos treinos para escapar da lista de cortes

Laudo Natel influiu na

escalação de José João
São Paulo — O fundista José João da Silva

foi incluído à última hora na delegação brasi-
leira para os Jogos Olímpicos, graças à inter-
venção do ex-Governador e ex-presidente do
São Paulo, Laudo Natel, junto ao presidentedo Comitê Olímpico Brasileiro. Major Sílvio
Padilha. A revelação é do presidente do clube
paulista, Miguel Aidar, que justificou a indu-
são do atleta pelos '•excelentes" resultados
obtidos no exterior.

Aidar revelou, ainda, que o São Paulo,
clube a que pertence José João da Silva,
investiu 10 mil dólares para que o atleta
pudesse participar de competições no exterior
e acrescentou que, considerando as marcas
obtidas por José João, principalmente nos 10
mil metros, prova em que melhorou o recorde
brasileiro para 28min08s59, não seria justo queficasse fora da Olimpíada.

Pane no avião
José João. ganhador da Corrida de São

,Silvestre, em 1980, chega hoje a São Paulo,

após uma excursão pela Europa e Estados
Unidos, com bons resultados em corridas
rústicas e de pista. O recorde brasileiro ele
obteve em Florença, Itália, e ficou em segundo
numa prova de 15 km, domingo passado, em
Eugene, Oregon, nos Estados Unidos, che-
gando à frente inclusive de Paul Cummings,
ganhador dos 10 mil metros na seletiva dos
Estados Unidos e que irá à Olimpíada.

A chegada de José João estava prevista
para ontem, mas foi adiada para hoje porcausa de uma pane no avião da Pan Am, ainda
nos Estados Unidos. Ele teve que permanecermais um dia em Miami e, por isso, seguindo
recomendações de seu técnico, Carlos Ventu-
ra, tentará se refugiar da imprensa pelo menos
até o final da semana, a fim de descansar.

O técnico explicou ainda que até segunda-
feira José João fará treinamentos apenas pararecuperação das condições físico-técnicas. De-
pois Carlos Ventura definirá a programaçãofinal da preparação visando à Olimpíada.

CBAt insiste no caso Chicão
Mesmo sem ser procurado pelo técnico

Alexandre Gonçalves, o presidente da Confe-
deração Brasileira de Atletismo (CBAt),Evald Gomes da Silva, adiantou oue a entida-
de quer a verdade sobre o resultado de Chicão
em Bratislava, Tcheco-Eslováquia. Caso não
receba a súmula da competição, pedida portelex, procurará pessoalmente em Los Angeles
o atleta inglês John Herbert, que teria tido seu
resultado trocado pelo de Chicão, em Bratisla-
va, para saber o que realmente aconteceu.

No telex enviado na última segunda-feira
para os organizadores do Torneio de Bratisla-
va, Evald explicou que existe uma dúvida
sobre o resultado de Chicão e pediu a súmula

oficial da competição para verificar o proble-ma. Segundo o presidente da CBAt, o fato de
não ter havido reclamação de John Herbert se
explica pelo fato de o atleta inglês ter deixado
Bratislava no mesmo dia da prova e o boletim
oficial só ter sido divulgado à noite.

Evald Gomes da Silva admite que possater ocorrido um erro de digitação, principal-mente pela série de John Herbert apresentar
dois saltos queimados, o que coincide com o
relatório de Akio Matsuura, que dizia queChicão saltara 16,27m e queimara dois saltos.
Mesmo assim, o presidente da CBAt garantiu
que irá até o fim no caso, e se Akio estiver
errado perderá o crédito que tem.

Carey melhora
ouiro recorde
Indianápolis, EUA — O

norte-americano Rick Carey
bateu ontem seu próprio recor-
de mundial nos 200 m costas,
com a marca de Imin58s86,
superando seu tempo de
Imin58s93, obtido em agosto
do ano passado, em Clóvis, na
Califórnia.

Este é o terceiro recorde
mundial batido no Campeona-
to Nacional, válido como sele-
tiva para os Jogos Olímpicos.

Os outros recordes batidos
foram: John Moffet, nos 100
metros nado de peito, com
1 min02s 13; e Pablo Morales,
de pais cubanos e nascido em
Chicago, com 53s38, nos 100
metros borboleta. Estão esca-
lados ainda para a Olimpíada
Mat Gribble, com 54s07 (100 m
borboleta); Jeff Kostoff, com
4min21s37, e Jesse Vasallo,
com 4min21s48 , 400m medley;
Cynthia Woodhead, com
2min00sl 1, e Mary Mayte. com
2minOOsl5, 200m livre; Susan
Rapp, com 2min31s54, (novo
recorde dos EUA) e Kim Rho-
denbaugh, com 2min34s9l, nos
200m peito. Pablo Morales
também está escalado para o
revezamento 4 x 100 medley.

A Seleção de vôlei dos Estado*
gggj Unidos, principal adversário do Brasil

f 

na primeira fase da Olimpíada, não é
mais segredo para o técnico Bebeto de
Freitas. Seu auxiliar, José Carlos Bruno-
ro. chegou ontem da Califórnia trazendo
todas as informações sobre a equipe
norte-americana, inclusive, video-tapese
slides dos seus jogos no Torneio Interna-
cional de San Diego, disputado na sema-
na passada, com a participação aindá dás
equipes da Argentina e da China.— Os Estados Unidos não sãò rie-'nhum fantasma. Contam com uma equipe alta, poderosa no

bloqueio, mas que apresenta pontos frágeis que podem ser
explorados, especialmente, na recepção, onde dois jogadoressão responsáveis pelo passe. No resto, é um time de caracierís
ticas muito parecidas com as do Brasil e que deve fazer um
grande jogo na última rodada da primeira fase — afirmou
Brunoro.

O vôlei brasileiro precisa urgentemente de um novoespião. Brunoro, o atual, de tanto cumprir a sua destemida
missão, pelos mais diversos países, já é facilmente reconheci-do pelos adversários. Semana passada, nos Estados Unidos,
quando tentava se passar por um simples turista no ginásio.,de 

"
San Diego, foi surpreendido pelo espião da Seleção norte-americana:

Mas ele não pôde falar nada. No mês anterior ele
próprio estava filmando os nossos jogos na Iugoslávia. Do
jeito que as coisas vão, qualquer dia serei recebido por umcomitê de recepção no aeroporto.

A espionagem é muito comum no vôlei, e Brunoro ¦
propõe até a criação de um sindicato. Em relação ao materialcolhido durante o torneio de San Diego. Brunoro revelou queserá mostrado brevemente aos jogadores para que não hajanenhuma surpresa na Olimpíada:

Se por um lado a Seleção Brasileira tem um saquemelhor e maior variação de jogadas, por outro, os EstadosUnidos têm um bloqueio foile e um passe perfeito. Além .disso, os norte-americanos estão fazendo muito bem ascortadas de fundo, antes da linha de três metros. A armação é
praticamente a mesma do Brasil 5-1 (cinco cortadores e umIevantador).

Os Estados Unidos conquistaram o torneio, vencendo aChina e a Argentina por 3 a 0. Até a semana passada, a equipenorte-americana era um mistério para os membros da Comis-são Técnica, já que os dirigentes da Federação local não
quiseram disputar nenhuma série de amistosos contra o Brasilantes da Olimpíada. Segundo Brunoro, apenas um jogador.sedestaca individualmente na equipe, o cortador Craig, de 2 07metros. Para o auxiliar-técnico, cinco equipes se eqüivalem
tecnicamente nos Jogos Olímpicos: Estados Unidos, Brasil,
Itália, Coréia e Japão. Desses países. Estados Unidos e Coréiaintegram o grupo do Brasil na primeira fase.

Bebeto de Freitas pretende avaliar o time norte-americano o mais rápido possível, assistindo aos vídeo-tapes ediscutindo com Brunoro as principais variações de jogadas e as
posições mais importantes do adversário. Ele, entretanto, sóvai armar a Seleção para o jogo contra os Estados Unidos emLos Angeles:

Isso não me preocupa no momento. Existe uma forte
possibilidade de jogarmos contra eles com a classificação jáassegurada. E o último jogo e objetivo nesta partida vaidepender muito da classificação dos países na outra chave.

Os últimos três cortes também só vão preocupar otécnico a partir da próxima semana, quando começará adefinir os 12 jogadores que irão à Olimpíada. Ontem à tarder.todos os jogadores participaram do treino técnico na Escola-
Naval, embora Xandó e Badá ainda não estejam totalmente
recuperados. Bebeto exigiu ao máximo dos jogadores nobloqueio e na defesa.

Erar só aceita Flu,;

se os 
jogadores se 

v

apresentarem dia 10
O General Erar Vasconcelos, diretor de futebol amador

da CBF, concorda em levar o time do Fluminense, campeão
brasileiro, aos Jogos Olímpicos, mas quer que os 10 jogadores— menos o paraguaio Romerito — se apresentem dia 10, paraalguns treinos, antes de viajarem dia 23 para Los Angeles.

Erar soube que o Fluminense só deseja liberar os'
jogadores na véspera da viagem, não concorda com essa
pretensão e está disposto a conversar hoje com o presidenteManuel Schwartz, a fim de tentar entrar num acordo.Com os 10 jogadores do campeão brasileiro — Paulo'"'
Vítor, Aldo, Duílio, Ricardo, Branco, Delei, Jandir, Assis,
Washington e Tato — a nossa Seleção estará em condições de
ganhar o título. Sei também que para o clube liberar os
jogadores dia 10 ou alguns dias depois, terá que adiar jogos da
Taça Guanabara e aí é que precisamos da colaboração de >
outros times do Rio — disse Erar.

Pelas declarações do dirigente, o único problema no
momento é o Fluminense concordar em liberar apenas 10
jogadores e não todo seu time (II titulares e mais seis"
reservas), como deseja o vice-presidente Antônio Gil. O
Fluminense quer ainda comandar toda Comissão Técnica mas
Erar discorda, pois pretende manter Picerni, além de convo-
car mais jogadores como Édson, do Coríntians; Jorginho, do
Palmeiras e Arturzinho, do Vasco.

Navratilova vence mas

exigida 
por Anny Holton

Jimmy C ontiors se impôs com facilidade ao sueco Simnionson

Londres — A atual campeã de Wim-
bledon, primeira do ranking da Associa-
ção de Tenistas Profissionais e que acaba
de fechar o Grand Slam em Roiand
Garros, a tcheca naturalizada norte-
americana Martina Navratilova, teve
mais dificuldades do que esperava para
derrotar Anny Holton, 19 anos, por 6/2 e
7/5.

No final do jogo, a campeã admitiu
que se sentiu desafiada no segundo set
pela jovem tenista, "sem dúvida uma
promessa do tênis internacional".

— Realmente, tive que me esforçar
para impor meu ritmo no segundo set.

Em simples masculina, o norte-
americano Jimmy Connors, terceiro do
ranking da ATP, não teve dificuldades
para eliminar o sueco Stefan Simmonson
por 6/2,6/2 e 6/3. O tcheco-eslovaco Ivan
Lendl também derrotou seu adversário, o

sul-africano Derek Tarr, com facilidade,
parciais de 6/3, 6/1 e 6/3.

Outros resultados: Steve Meister
(ELIA) 6/1, 6/3 e 7/5 Hansjoerg Schwaier;
Rolf Gehring (Alemanha Ocidental) 7/6,
7/5 e 6/3 Zoltan Kuharsky (Suíça): Tim
Mayotte (ELIA) 7/5. 7/6 e 7/6 Francisco
Gonzalez (Paraguai); Tom Gullikson
(EUA) 7/5, 6/3 e 6/4 Stuart Bale (Ingla-terra); Tim Gullikson (EUA) 7/5, 6/3 e
6/4 Leif Shiras (EUA); Jimmy Árias
(EUA) 7/5, 5/7, 3/6, 7/6 e 6/4; Tomas
Smid (Tcheco-Eslováquia) 6/3, 2/6. 6/7,
7/6 e 8/6 M. Kratzmann (Austrália).

Feminino
Pam Shriver (EUA) 3/6. 6/3 e 9/7

Gigi Fernandez (Porto Rico); Carling
Bassett (Canadá) 6/1 e 6/4 Marie Christi-
ne Calleja (França); Camilíe Benjamin
(EUA) 7/5 e 6/3 Wendy White (EUA);
Wendy Turnbull (Austrália) 6/3 e 6/4
Amanda Brown (Inglaterra).

IL-' •
- *
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Botafogo
•W.I pára 

Ilhéus na estréia de ISallasar

Ilhéus, Bahia — O pequeno Estádio Mário
Pessoa, com capacidade para 15 mil torcedo-
res,"deverá receber um público recorde na
tarde de hoje nesta cidade cacaueira do sul da
Bahia, para assistir à partida amistosa entre
Botafogo e Seleção local, vice-campeã do
torneio intermunicipal de 1983 no Estado e
uma'das maiores forças do futebol do interior.
A maior atração, porém, será a estréia confir-
mada de Baltasar e Robertinho, os dois refor-
ços conseguidos pelo Botafogo para o Cam-
peonato do Rio de Janeiro."" A chegada da delegação do Botafogo, às
ÍOhSOmin de ontem, mobilizou dezenas de
torcedores do time carioca na região do cacau,
que saudaram os jogadores com bandeiras e
chãràngas. No final da tarde, o time deixou o
Pontal Praia Hotel para um treino leve.

Atrações e autógrafos
Baltasar e Robertinho, desde o desembar-

que ino aeroporto de Ilhéus, foram cercados
por torcedores do Botafogo à cata de autógra-
foi"Outra atração é o goleiro Paulo Sérgio,
também muito procurado pelos torcedores da
cidade que hoje comemora 103 anos de eman-
cipação política e 450 anos de fundação. A
expectativa do jogo deixou em segundo plano
oütras atividades programadas para festejar a
data.

Após o leve treino no Estádio Mário
Pessoa, o técnico Humberto Redes disse estar
confiante numa boa apresentação de seu time
etqonsiderou que a partida poderá ser um bom
(este para a nova formação do Botafogo. O'
chefe da delegação e diretor de futebol,
Eduardo Bruzzi, admitiu que, para o campeo-
nato deste ano, o Botafogo ainda precisa de
mais dois reforços: um lateral-esquerdo e um
ponta-esquerda.

... SELEÇÃO DE ILHÉUS X BOTAFOGO
Local: Estádio Mário Pessoa.
Horário: 14 horas.
Seleção de Ilhéus: Paulo Cuminho, Lampião,
Abreu, Gil Teles e marcos Garcia; Sérgio, Neri e
Gilberto; Marcelo, Artur e Jorge Amarelinho.
Técnico: Raimundo Campos.
Botafogo: Paulo Sérgio, Josimar, Osvaldo, Zé
Carlos e Vágner; Ademir, Ondino e Berg,- Rober-
ti.nbo, Baltasar e Cláudio.
Técnico: —Humberto Redes.

Clube não usa
Alemão em troca

.Ao tomar conhecimento de que o Cruzeiro
aceita negociar o ponta esquerda Joãozinho,
numa negociação envolvendo o apoiador Ale-
mão, o vice-presidente de futebol do Botafo-
go, Rogério Correia, afastou qualquer possibi-lidade de transação. O Botafogo está disposto
a' pagar até Cr$ 100 milhões por Joãozinho,
mas guarda Alemão como um trunfo que podeser usado, segundo Rogério, para formar um
time imbatível.

O dirigente admite que tem pressa na
concretização da contratação de Joãozinho e
de um lateral-esquerdo, que pode ser Ari, do
Botafogo de Ribeirão Preto, ou Paulo César,
do Itabuna — este nome surgiu ontem durante
a permanência do Botafogo em Ilhéus. Quan-
to a Alemão, Rogério Correia afirma que não
está à venda. Se houver uma perspectiva de
negociá-lo, será pela quantia de Cr$ 600 mi-
lhões.

O dirigente explica seu ponto-de-vista:Vendendo Alemão por Cr$ 600 mi-
lhões, contrato três jogadores que tenho em
minha gaveta e que podem tornar o Botafogo,
junto com os que já contratamos, um time
imbatível. Aí, quero ver alguém ganhar de
nós. Mas incluí-lo numa transação com o
Cruzeiro, envolvendo Joãozinho, não é possí-vel. Vamos agilizar a compra de Joãozinho,
que pode ser definida amanhã (hoje), mas sem
íhcluir Alemão no negócio. Temos também o
caso'do lateral para resolver e precisamos agir
com rapidez."":'";Sobre a possibilidade de negociar Alemão
por uma quantia alta, Rogério Correia garante
qUé hada há de conreto:

Aqui não há inegociável. Acho que só
o Berg, por exemplo, eu não venderia agora,,
porque é um jogador criativo. Em minha
opinião ele é mais jogador do que o Alemão.
Cabeça-de-área nós temos aos montes no
Brasil.

Ronaldo Theobald
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Washington, preparado para o chute, para o casamento e para renovar logo seu contrato

Washington exige-definição do Flu

O Fluminense atuará completo, esta noite,
contra o Atlético Paranaense, em Curitiba,
mas as possibilidades de acontecer o mesmo
domingo, contra o América, pela abertura do
Campeonato Estadual, são mínimas. O Con-
trato de Assis e Washington termina amanhã e
até ontem ninguém havia falado em reno-
vação.

E não vai ser fácil. Sentido pelo que
chamou de "desinteresse da diretoria", Wa-
shington, ontem, foi claro e objetivo antes de
entrar no carro, consultar um mapa rodoviário
e acelerar rumo a Curitiba, levando a família,
baiana, para seu casamento, amanhã. Sem
contrato novo, ou pelos menos seguro da
aceitação de sua proposta, não entrará em
campo domingo.

Contradições
O presidente Manoel Schwartz e o super-•visor Nflton Graúna afirmam que Washington

e Assis jogarão. Schwartz — e Graúna confir-
ma ter ouvido — conseguiu de Washington,
num almoço terça-feira, o compromisso de
jogar até mesmo sem contrato. Mas o atacan-

te, ontem, logo depois do treino, garantiu que
não foi bem assim.

^ATLÉTICO PR X FLUMINENSE
Local: Estádio Couto Pereira
Horário: 21 horas
Atlético: Rafael, Sóter, Nenê, Déti e João Luís;
Jorge Luís, Amauri e Nivaldo,- Capitão, César e
Renato Sá.
Técnico: Cláudio Duarte.
Fluminense: Paulo Vítor, Aldo, Duílio, Ricardo e
Branco; Jandir, Romerifo e Assis; Delei, Wa-
shington e Tato.
Técnico: Luís Henrique.

— Eu apenas disse que, uma vez, só uma
vez na minha carreira, cheguei a jogar sem
contrato. Mas não garanti nada nesse sentido.
E sabem por quê? Uma atitude assim só pode
prejudicar a classe. E eu trabalho sempre no
sentido de fortalecê-la.

O técnico Luís Henrique também disse ter
ouvido Washington se comprometer a jogar. E
tanto ficou certo disso que, ontem, num treino

tático, em Xerém, armou o ataque com Wilsi-
nho, Washington e Tato, precavendo-se, ape-
nas, para a possibilidade de não contar com
Assis, que se encontra desde a semana passadaem Curitiba. Luís Henrique chegou a mostrar-
se aflito ao saber da negativa de Washington,
mas, ainda assim, diz ter esperanças.

As opções, sem o artilheiro, são Zezé
Gomes, que está sendo emprestado ao 15 de
Piracicaba, junto com o passe definitivo do
ponta-direita Ronaldo e mais uma quantia
pelo zagueiro Vica, ou Flávio Renato, um ex-
júnior. Mas Luís Henrique se nega a discutir
essas substituições. Ele prefere acreditar na
habilidade do presidente Manoel Schwartz,
que se reunirá, hoje, em Curitiba, com o
procurador dos dois jogadores, o advogado
Mafussi, responsável também pelo contrato
atual.

Sobre Assis, o supervisor Nflton Graúna
soube que o jogador, ao receber do presidente
autorização para permanecer em Curitiba,
teria dito, por telefone, que até assinaria em
branco.

Lua-de-mel novo contrato
Washington está disposto até mes-

mo ao sacrifício de sua lua-de-mel, em
praias catarinenses, um dos paraísos do
turismo no Sul, em troca da renovação
de contrato e tranqüilidade para voltar
a marcar seus gols, a partir de domingo,
no Maracanã. Não descartando a possi-
bilidade de um contrato vantajoso, ele
ontem desviou qualquer assunto que

pudesse levá-lo a citar a proposta a ser
feita ao clube por seu procurador.

Dizendo-se com pressa para enfren-
tar a estrada, ele ainda assim fez ques-
tão de enviar um convite público á
torcida do Fluminense para seu casa-
mento amanhã, às 19 horas, na Igreja
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,

seguido de uma recepção num restau-
rante no bairro de Santa Felicidade.

Se acertar a renovação, ele prome-
teu, pegará Elaine de Souza, sua noiva,
de 15 anos, e voltará com o time sábado
para o Rio, passando a dividir sua lua-
de-mel com a rotina entre o apartamen-
to em Botafogo, Laranjeiras e os cam-
pos de futebol.

Fotos de Aguinaldo Ramos

BOLA DIVIDIDA

GOSTARIA 
de falar do Flamengo c suas

desgraças, mas são tantas as cartas, tele-
gramas e telefonemas de apoio que esta coluna
vem recebendo desde que protestou contra a
linha de conduta do Comitê Olímpico Brasilei-
ro, na formação da equipe que vai a Los
Angeles, que me vejo obrigado a voltar ao
assunto.

Uma das cartas que considero mais impor-
tante é de Luís Augusto Velloso, coordenador
do Projeto CB-Esporte, que vem a ser uma
ajuda empresarial aos atletas brasileiros. Seu
depoimento, ou revoltado desabafo, merece
ser divulgado, por partir de um personagem
diretamente ligado aos problemas que estão
sendo criados.

Reconhecendo que 
"nosso esporte está

estruturalmente falido" e que 
"sem uma cora-

josa e profunda mudança em seu comando não
iremos a lugar nenhum", Luís Augusto Velloso
fala sobre as convocações do COB:

"Quanto à convocação em si — diz — a
situação é pior do que se imagina. Todo tipo de
pressão funciona. Aliás tudo importa, menos
critérios honestos, razoáveis e públicos".

"O COB praticou um verdadeiro crime
contra o bom senso, não convocando o atleta
Chicão" — diz Velloso. E explica: "Desde 

que
a primeira lista foi divulgada, excluindo o seu
nome, a cada entrevista um motivo novo
desponta na tentativa de justificar o injustificá-
vel. Chego a crer que o objetivo tem sido o de
desmoralizar o rapaz. Até de mentiroso inter-
nacional ele foi chamado: disseram que seu
verdadeiro resultado na Bratslávia não foi o
que ele diz ter saltado. De repente, um técnico
paulista passa a ter mais credibilidade que a
entidade olímpica da Tcheco-Eslováquia. Mais
grave é que esse técnico, Akkio, tem ligações
com o desdobramento dos resultados do Chi-
cão: ele é o treinador de outro atleta que
disputava a vaga com Chicão."

Procurando tirar qualquer dúvida do
COB, Velloso solicitou da entidade tcheca a
confirmação do resultado, que chegou imedia-
tamente por telex e foi publicado na imprensa.
De nada adiantou.

"O problema — afirma Velloso — é que,
com a ida de Chicão, ficaria de fora um cartola
e isso para eles é inadmissível. É lamentável,
mas é verdade."

Esta, em resumo, é a carta que me enviou
Luís Augusto Velloso. Cabe agora a COB,
onde estão algumas figuras respeitáveis e de
reconhecidos serviços ao esporte, uma explica-
ção à opinião pública. Por exemplo, dar o
nome dos 80 ou 85 dirigentes que vão viajar,
com suas funções específicas. E o mínimo que
devia fazer em defesa de sua imagem.

Em tempo: Laudo Natel pediu e o COB
incluiu João José sem comprovação oficial.

Histórias: Na concentração do Botafogo,
Manga escrevia uma carta e Garrincha quis
saber para quem era destinada.

É para mim mesmo.
Para você? — espantou-se Garrincha.

— E o que diz a carta?
Não sei, ô palhaço, ainda não recebi.

SANDRO MOREYRA

Cláudio Adão anima

coletivo do Bangu
Cláudio Adão voltou a se destacar no coletivo que

apresentou o lateral Odirlei à torcida do Bangu, ontem,
em Moça Bonita. Adão marcou um gol na vitória dos
titulares sobre os reservas. O outro gol foi marcado por
Fernando Macaé, que substituiu Marinho, poupado do
treino mas com escalação para domingo garantida.

O supervisor Catuca informou que o prazo para a
contratação do ponteiro Carlos Henrique termina hoje,
quando o patrono do clube, Castor de Andrade, se
entenderá com o dirigente Márcio Papa, do Palmeiras.
Antes de começar o treino, Catuca levou Castor para
conhecer "um novo reforço do clube, contratado por
apenas Cr$ 100 mil mensais".

Castor achou o salário baixo, mas se interessou em
conhecer o reforço que, vestido com o uniforme do clube,
começou a fazer malabarismo com a bola enquanto tirava
casaco e calça. Era Jair Maravilha, conhecido por se exibir
nas praças públicas do Rio, sempre com sucesso.

A partir de agora, Jair Maravilha entrará em campo
com o time para fazer suas evoluções com a bola,
enquanto não começarem os jogos.

Éder é absolvido de
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Valdir / eres mostrou boa colocação e rapidez na saída de bola. Por isso, mereceu aplausos de toda a torcida do América

Novo time do América aprova na goleada 
agressão anunciada

JL Çy Belo Horizonte — O ambiente do Atlético, onten
O primeiro resultado do novo time do

América — contra um adversário apenas apli-
cadO' — não poderia ser melhor: goleou o
Rubro, da segunda divisão, por 4 a 1. Se não
mostrou o entrosamento desejado, pelo menos
exibiu boas jogadas.

A alternativa tática da entrada de Marcão
ao lado de Moreno, no comando de ataque,
também aprovou.

Após o jogo-treino, o técnico Antônio
Clemente admitiu que a única dúvida para o
jogo de abertura no Campeonato, contra o
Fluminense, domingo, no Maracanã, é o apro-
veitamento do lateral Dénis, convocado para a.
Seleção de Juniores que disputará o Sul-
>Sftricano da categoria.

Duas táticasilUlti
*NDutra dúvida do técnico é a forma de atuar

cwjTrà o Fluminense. Se optar por uma forma-
çícrtom os pontas abertos, terá o ataque com
K£aí"o. Mói eno e Ademir; mas se tiver neces-
sigãde de impor um jogo agressivo, pode

escalar Marcão ao lado de Moreno, saindo
Ademir.

— Tudo isso vai depender do Dénis ter
que se apresentar à CBF. E, sobretudo, do
esquema tático que usaremos contra o cam-
peão do Brasil. Mas fiquei satisfeito de ver, no
primeiro treino, que é possível ter um rendi-
mento razoável do grupo.

Informado de que o técnico Luís Henri-
que, do Fluminense, assistira ao jogo-treino,Clemente comentou que o fato de o treinador
do Fluminense observar o treino do América"é uma prova de reconhecimento de que nosso
trabalho pode incomodar".

Se a convocação de Dénis for confirmada,
ele já decidiu que o zagueiro Denílson, ex-
júnior, será o titular da lateral esquerda.
Como Clemente não vai poder usar Gilberto
nos dois primeiros jogos do Campeonato,
também resolveu jogar com dois cabeças-de-
área: Serginho e Gaúcho, outro jogador reve-
lado nos juniores.Segundo o médico Valdir Luz, a fratura
sofrida por Gilberto no dedo do pé, confirma-

da por chapa radiográfica, obrigou-o a gessar <
local por três semanas. Mas nesse período o
apoiador vai continuar se submetendo aos
treinos de musculação, para manter a forma.

Além de ter os oito reforços contratados, o
América recebeu ontem também o ponta-direita Lúcio. Ele conversou com o supervisor
Roberto Seabra sobre sua situação no Flamen-
go e garantiu que na próxima segunda-feira
estará à disposição de Antônio Clemente.1
Disse que só não foi liberado por Zagalo para',se apresentar ontem, definitivamente, porqueEdmar foi contundido na derrota para o Grê-
mio e o ponta Toninho Cajuru se apresentou
ao clube, dispensado da Seleção Olímpica,
com uma contusão no pé.

Vaídir Percs aplaudido
No jogo-treino, o jogador mais aplaudido

foi o goleiro Valdir Peres. Com boa colocação
no gol c dando seqüência às jogadas com
rapidez, o ex-goleiro da Seleção Brasileira
logo conquistou torcida e comissão técnica. O

América goleou o Rubro por 4 a I com Valdir
Peres, Betão, Tecão, Pagani e Dénis (Deníl-
son); Serginho, Gaúcho e Cléo; Renato, Mo-
reno e Ademir (Marcão).

O primeiro gol surgiu de uma boa jogadade Renato, que penetrou com a bola domina-
da e centrou rasteiro para Serginho perder o
gol praticamente sob a baliza. Mas a zaga
falhou na saída de bola e Renato aproveitou a
chance. O Rubro empatou em seguida: Valdir
Peres foi encoberto por uma bola difícil.

Na segunda parte do treino. Moreno pôs o
América em vantagem ao desviar do goleirouma bola que dominara com dificuldade. Mar-
cão aumentou para três aproveitando centro
de Renato, da direita; e Moreno marcou o .
quarto gol, enganando o goleiro do Rubro
com um leve toque, pelo alto.

Afastado do grupo segundo acordo entre a
diretoria e comissão técnica, o atacante Luisi-
nho assistiu ao treino da arquibancada. Ele
admitiu que não ficará sem time até a terceira
rodada do Campeonato, mas não confirmou o
interesse do Vasco em sua contratação.

Belo Horizonte — O ambiente do Atlético, ontem,
era de contentamento geral. E o clube não ganhou título
ou contratou um craque. A alegria foi provocada pelaabsolvição, pelo Tribunal de Justiça Desportiva,da Fede-
ração Mineira de Futebol, do ponta-esquerda Éder, quefoi expulso contra o Democrata de Governador Vaiada-
res, aos 19 minutos de jogo, depois de deixar claro paratodo o estádio que revidaria uma falta dura que sofrerá.

Embora incurso no Artigo 310 da CBDF, que prevêsuspensão mínima de dois jogos, Éder foi absolvido peloTribunal, o mesmo órgão que o condenara ano passado
por quatro jogos. Menos mal para o Atlético, que,terá seu
melhor jogador contra o Vila Nova, domingo, em Nova
Lima.

O técnico Procópio já confirmou a escalação de Éder
e a volta de Nelinho e Éverton, que cumpriram suspensão.
Dificilmente terá Reinaldo, cuja renovação de contrato,
anunciada como certa, ficou complicada. O próprio cen-
troavante reconheceu isso:

— A diferença é pequena para o Atlético, mas para
mim não é. Já reduzi ao máximo a minha proposta e
cheguei onde pude — disse o centroavante. Se Reinaldo
não renovar contrato, continuará sendo substituído porRoberto Biônico.
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KaWir Peres mostrou boa colocaqao e rapidez na salda de bola. For isso, mereceu aplausos de toda a torc'ula do America

Ronaldo Theobald
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Botafogo 
pára 

Ilhéus na estréia de Baltasar

Ilhéus. Bahia — O pequeno Estádio Mário
Pessoa, com capacidade para 15 mil torcedo-
res, deverá receber um público recorde na
tarde de hoje nesta cidade cacaueira do sul da
BaHja'vpara assistir à partida amistosa entre
Botafogo e Seleção local, vice-campeã do
totnçjç) intermunicipal de 1983 no Estado e
uma d*s maiores forças do futebol do interior.
A m^ior atração, porém, será a estréia confir-
mada de Baltasar e Robertinho, os dois refor-
ços conseguidos pelo Botafogo para o Cam-
peonato do Rio de Janeiro.

A chegada da delegação do Botafogo, às
10h30min de ontem, mobilizou dezenas de
torcedores do time carioca na região do cacau,
que saudaram os jogadores com bandeiras e
cfyíijaqgas. No final da tarde, o time deixou o
Pontal Praia Hotel para um treino leve.

Atrações e autógrafos
Baltasar e Robertinho, desde o desembar-

que no aeroporto de Ilhéus, foram cercados
por torcedores do Botafogo à cata de autógra-
fos. Outra atração é o goleiro Paulo Sérgio,
também muito procurado pelos torcedores da
cidade que hoje comemora 103 anos de eman-
cipação política e 450 anos de fundação. A
expectativa do jogo deixou em segundo planooutras atividades programadas para festejar a
daTá.'

Após o leve treino no Estádio Mário
Pessoa, o técnico Humberto Redes disse estar
confiante numa boa apresentação de seu time
e considerou que a partida poderá ser um bom
teste para a nova formação do Botafogo. O'
chefe da delegação e diretor de futebol,
Eduardo Bruzzi, admitiu que, para o campeo-
nato deste ano, o Botafogo ainda precisa de
mais"dois reforços: um lateral-esquerdo e um
ponta-esquerda.ilbji

SELEÇÃO DE ILHÉUS X BOTAFOGO
local; Estádio Mário Pessoa.
Horário: 14 horas.
Selarão de Ilhéus: Paulo Cuminho, Lampião,
Abreu, Gil Teles e marcos Garcia; Sérgio, Neri e
Gilberto; Marcelo, Artur e Jorge Amarelinho.
Técnico: Raimundo Campos.
Botafogo: Paulo Sérgio, Josimar, Osvaldo, Zé
Carlos e Vágner; Ademir, Ondino e Berg; Rober-
tinho>. Baltasar e Cláudio.
Técnico: —Humberto Redes.

Clube não usa
Alemão em troca

Ao tomar conhecimento de que o Cruzeiro
aceita negociar o ponta esquerda Joãozinho,
numa negociação envolvendo o apoiador Ale-
mão, o vice-presidente de futebol do Botafo-
go, Rogério Correia, afastou qualquer possibi-lidade de transação. O Botafogo está disposto
a pagar até Cr$ 100 milhões por Joãozinho,
mas guarda Alemão como um trunfo que podeser usado, segundo Rogério, para formar um
time imbatível.

O dirigente admite que tem pressa na
concretização da contratação de Joãozinho e
de um lateral-esquerdo, que pode ser Ari, do
Botafogo de Ribeirão Preto, ou Paulo César,
do Itabuna — este nome surgiu ontem durante
a permanência do Botafogo em Ilhéus. Quan-
to a Alemão, Rogério Correia afirma que não
está à venda. Sc houver uma perspectiva de
negociá-lo, será pela quantia de Cr$ 600 mí-
Ihões.

O dirigente explica seu ponto-de-vista:Vendendo Alemão por CrS 600 mi-
lhões, contrato três jogadores que tenho em
mirlliá gaveta e que podem tornar o Botafogo,
junto com os que já contratamos, um time
imbatível. Aí, quero ver alguém ganhar de
nós. Mas incluí-lo numa transação com o
Cruzeiro, envolvendo Joãozinho, não é possí-veL Vamos agilizar a compra de Joãozinho,
que pode ser definida amanhã (hoje), mas sem
incluir Alemão no negócio. Temos também o
caso.do lateral para resolver e precisamos agir
com rapidez.

Sobre a possibilidade de negociar Alemão
por uma quantia alta, Rogério Correia garante
que nada há de conreto:

Aqui não há inegociável. Acho que só
o Berg, por exemplo, eu não venderia agora,,
porque é um jogador criativo. Em minha
opijiião ele é mais jogador do que o Alemão.
Cabeça-de-área nós temos aos montes no
tBrasil.„

BOLA DIVIDIDA

Washington, preparado para o chute, para o casamento e para renovar logo seu contrato

Washington exige definição do Fln
O Fluminense atuará completo, esta noite,

contra o Atlético Paranaense, em Curitiba,
mas as possibilidades de acontecer o mesmo
domingo, contra o América, pela abertura do
Campeonato Estadual, são mínimas. O Con-
trato de Assis e Washington termina amanhã e
até ontem ninguém havia falado em reno-
vaçáo.

E não vai ser fácil. Sentido pelo quechamou de "desinteresse da diretoria", Wa-
shington, ontem, foi claro e objetivo antes de
entrar no carro, consultar um mapa rodoviário
e acelerar rumo a Curitiba, levando a família,
baiana, para seu casamento, amanhã. Sem
contrato novo, ou pelos menos seguro da
aceitação de sua proposta, não entrará em
campo domingo.

Contradições
O presidente Manoel Schwartz e o super-

visor Nílton Graúna afirmam que Washington
e Assis jogarão. Schwartz — e Graúna confir-
ma ter ouvido — conseguiu de Washington,
num almoço terça-feira, o compromisso de
jogar até mesmo sem contrato. Mas o atacan-

te, ontem, logo depois do treino, garantiu quenão foi bem assim.

ATLÉTICO PR X FLUMINENSE
Local: Estádio Couto Pereira
Horário: 21 horas
Atlético: Rafael, Sóter, Nenê, Déti e João Luís;
Jorge Luís, Amauri e Nivaldo; Capitão, César e
Renato Sá.
Técnico: Cláudio Duarte.
Fluminense: Paulo Vítor, Aldo, Duílio, Ricardo e
Branco,- Jandir, Romerito e Assis,- Delei, Wa-
shington e Tato.
Técnico: Luís Henrique.

— Eu apenas disse que, uma vez, só uma
vez na minha carreira, cheguei a jogar sem
contrato. Mas não garanti nada nesse sentido.
E sabem por quê? Uma atitude assim só pode
prejudicar a classe. E eu trabalho sempre no
sentido de fortalecê-la.

O técnico Luís Henrique também disse ter
ouvido Washington se comprometer a jogar. E
tanto ficou certo disso que, ontem, num treino

tático, em Xerém, armou o ataque com Wilsi-
nho, Washington e Tato, precavendo-se, ape-
nas, para a possibilidade de não contar com
Assis, que se encontra desde a semana passadaem Curitiba. Luís Henrique chegou a mostrar-
se aflito ao saber da negativa de Washington,
mas, ainda assim, diz ter esperanças.

As opções, sem o artilheiro, são Zczé
Gomes, que está sendo emprestado ao 15 de
Piracicaba, junto com o passe definitivo do
ponta-direita Ronaldo e mais urna quantia
pelo zagueiro Vica, ou Flávio Renato, um ex-
júnior. Mas Luís Henrique se nega a discutir
essas substituições. Ele prefere acreditar na
habilidade do presidente Manoel Schwartz,
que se reunirá, hoje, cm Curitiba, com o
procurador dos dois jogadores, o advogado
Mafussi, responsável também pelo contrato
atual.

Sobre Assis, o supervisor Nílton Graúna
soube que o jogador, ao receber do presidenteautorização para permanecer em Curitiba,
teria dito, por telefone, que até assinaria em
branco.

Lua-de-mel x novo contrato
Washington está disposto até r
ao sacrifício de sua lua-de-mel,

mes-
mo ao sacrifício de sua lua-de-mel, em
praias catarinenses, um dos paraísos do
turismo no Sul, em troca da renovação
de contrato e tranqüilidade para voltar
a marcar seus gols, a partir de domingo,
no Maracanã. Não descartando a possi-
bilidade de um contrato vantajoso, ele
ontem desviou qualquer assunto que

pudesse levá-lo a citar a proposta a ser
feita ao clube por seu procurador.

Dizendo-se com pressa para enfren-
tar a estrada, ele ainda assim fez ques-
tão de enviar um convite público á
torcida do Fluminense para seu casa-
mento amanhã, às 19 horas, na Igreja
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,

seguido de uma recepção num restau-
rante no bairro de Santa Felicidade.

Se acertar a renovação, ele prome-teu, pegará Elaine de Souza, sua noiva,
de 15 anos, e voltará com o time sábado
para o Rio, passando a dividir sua lua-
de-mel com a rotina entre o apartamen-
to em Botafogo, Laranjeiras e os cam-
pos de futebol.

Fotos de Aguinaldo Ramos
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Valdir Per es mostrou boa colocação e rapidez na saída de bola. Por isso, mereceu aplausos de toda a torcula do América

Novo time do América aprova na 
goleada4O primeiro resultado do novo time do

América — contra um adversário apenas apli-
cado — não poderia ser melhor: goleou o
Rubro, da segunda divisão, por 4 a 1. Se não
mostrou o entrosamento desejado, pelo menos
exibiu boas jogadas.

A alternativa tática da entrada de Marcãoao laoo de Moreno, no comando de ataque,também aprovou.
Após o jogo-treino, o técnico Antônio

Clemente admitiu que a única dúvida para o
jogo de abertura no Campeonato, contra oFluminense, domingo, no Maracanã, é o apro-veitamento do lateral Dênis, convocado para afcefeçâo de Juniores que disputará o Sul-
Americano da categoria.

Ehias táticas
Ootra dúvida do técnico é a forma de atuar

contra o Fluminense. Se optar por uma forma-
Ção ffõtn os pontas abertos, terá o ataque cor.t
Renato, Moreno e Ademir; mas se tiver neces-
sidadS* de impor um jogo agressivo, pude

escalar Marcão ao lado de Moreno, saindo
Ademir.

— Tudo isso vai depender do Dênis ter
que se apresentar à CBF. E, sobretudo, do
esquema tático que usaremos contra o cam-
peão do Brasil. Mas fiquei satisfeito de ver, no
primeiro treino, que é possível ter um rendi-
mento razoável do grupo.Informado de que o técnico Luís Henri-
que, do Fluminense, assistira ao jogo-treino,Clemente comentou que o fato de o treinador
do Fluminense observar o treino do América"é uma prova de reconhecimento de que nosso
trabalho pode incomodar".

Se a convocação de Dênis for confirmada,
ele já decidiu que o zagueiro Denílson, ex-
júnior, será o titular da lateral esquerda.
Como Clemente não vai poder usar Gilberto
nos dois primeiros jogos do Campeonato,
também resolveu jogar com dois cabeças-de-
área: Serginho c Gaúcho, outro jogador reve-
lado nos juniores.Segundo o médico Valdir Luz, a fratura
sofrida por Gilberto no dedo do pc, confirma-

da por chapa radiográfica, obrigou-o a gessar o
local por três semanas. Mas nesse período o
apoiador vai continuar se submetendo aos
treinos de musculação, para manter a forma.

Além de ter os oito reforços contratados, o
América recebeu ontem também o ponta-direita Lúcio. Ele conversou com o supervisor
Roberto Seabra sobie sua situação no Flamen-
go e garantiu que na próxima segunda-feira
estará à disposição de Antônio Clemente.
Disse que só não foi liberado por Zagalo para,'se apresentar ontem, definitivamente, porqueEdmar foi contundido na derrota para o Grê-
mio e o ponta Toninho Cajuru se apresentou
ao clube, dispensado da Seleção Olímpica,
com uma contusão no pé.

Valdir Peres aplaudido
No jogo treino, o jogador mais aplaudido

foi o goleiro Valdir Peres. Com boa colocação
no gol e dando seqüência às jogadas com
rapidez, o ex-goleiro da Seleção Brasileira
logo conquistou torcida e comissão técnica. U

América goleou o Rubro por 4 a 1 com Valdir
Peres, Betão, Tecão, Pagani e Dênis (Deníl-
son); Serginho, Gaúcho e Cléo; Renato, Mo-
reno e Ademir (Marcão).

O primeiro gol surgiu de uma boa jogadade Renato, que penetrou com a bola domina-
da e centrou rasteiro para Serginho perder o
gol praticamente sob a baliza. Mas a saga
falhou na saída de bola e Renato aproveitou a
chance. O Rubro empatou em seguida: Valdir
Peres foi encoberto por uma bola difícil.

Na segunda parte do treino, Moreno pôs o
América em vantagem ao desviar do goleirouma bola que dominara com dificuldade. Mar-
cão aumentou para três aproveitando centro
de Renato, da direita; e Moreno marcou o
quarto gol, enganando o goleiro do Rubro
com um leve toque, pelo alto.

Afastado do grupo segundo acordo entre a
diretoria e comissão técnica, o atacante Luisi-
nho assistiu ao treino da arquibancada. Ele
admitiu que não ficará sem time até a terceira
rodada do Campeonato, mas não confirmou o
interesse do Vasco em sua contratação.

GOSTARIA 
de falar do Flamengo e suas

desgraças, mas são tantas as cartas, tele-
gramas e telefonemas de apoio que esta coluna
vem recebendo desde que protestou contra a
linha de conduta do Comitê Olímpico Brasilei-
ro, na formação da equipe que vai a Los
Angeles, que me vejo obrigado a voltar ao
assunto.

Uma das cartas que considero mais impor-
tante é de Luís Augusto Velloso, coordenador
do Projeto CB-Esporte, que vem a ser uma
ajuda empresarial aos atletas brasileiros. Seu
depoimento, ou revoltado desabafo, merece
ser divulgado, por partir de um personagem
diretamente ligado aos problemas que estão
sendo criados.

Reconhecendo que "nosso esporte está
estruturalmente falido" e que 

"sem uma cora-
josa e profunda mudança em seu comando não
iremos a lugar nenhum", Luís Augusto Velloso
fala sobre as convocações do COB:

"Quanto à convocação em si — diz — a
situação é pior do que se imagina. Todo tipo de
pressão funciona. Aliás tudo importa, menos
critérios honestos, razoáveis e públicos".

"O COB praticou um verdadeiro crime
contra o bom senso, não convocando o atleta
Chicão" — diz Velloso. E explica: "Desde 

quea primeira lista foi divulgada, excluindo o seu
nome, a cada entrevista um motivo novo
desponta na tentativa de justificar o injustificá-
vel. Chego a crer que o objetivo tem sido o de
desmoralizar o rapaz. Até de mentiroso inter-
nacional ele foi chamado: disseram que seu
verdadeiro resultado na Bratslávia não foi o
que ele diz ter saltado. De repente, um técnico
paulista passa a ter mais credibilidade que a
entidade olímpica da Tcheco-Eslováquia. Mais
grave é que esse técnico, Akkio, tem ligações
com o desdobramento dos resultados do Chi-
cão: ele é o treinador de outro atleta que
disputava a vaga com Chicão."

Procurando tirar qualquer dúvida do
COB, Velloso solicitou da entidade tcheca a
confirmação do resultado, que chegou imedia-
tamente por telex e foi publicado na imprensa.
De nada adiantou.

"O 
problema — afirma Velloso — é que,

com a ida de Chicão, ficaria de fora um cartola
e isso para eles é inadmissível. É lamentável,
mas é verdade."

Esta, em resumo, é a carta que me enviou
Luís Augusto Velloso. Cabe agora a COB,
onde estão algumas figuras respeitáveis e de
reconhecidos serviços ao esporte, uma explica-
ção à opinião pública. Por exemplo, dar o
nome dos 80 ou 85 dirigentes que vão viajar,
com suas funções específicas. E o mínimo que
devia fazer em defesa de sua imagem.

Em tempo: Laudo Natel pediu e o COB
incluiu João José sem comprovação oficial.

Histórias: Na concentração do Botafogo,
Manga escrevia uma carta e Garrincha quissaber para quem era destinada.

E para mim mesmo.
Para vocc? — espantou-se Garrincha.

— E o que diz a carta?
Não sei, ô palhaço, ainda não recebi.

SANDRO MOREYRA

Cláudio Adão anima

coletivo do Bangu
Cláudio Adão voltou a se destacar no coletivo queapresentou o lateral Odirlei à torcida do Bangu, ontem,

em Moça Bonita. Adão marcou um gol na vitória dos
titulares sobre os reservas. O outro gol foi marcado porFernando Macaé, que substituiu Marinho, poupado do
treino mas com escalação para domingo garantida.

O supervisor Catuca informou que o prazo para a
contratação do ponteiro Carlos Henrique termina hoje,
quando o patrono do clube, Castor de Andrade, se
entenderá com o dirigente Márcio Papa, do Palmeiras.
Antes de começar o treino, Catuca levou Castor paraconhecer "um novo reforço do clube, contratado porapenas CrS 1(X) mil mensais".

Castor achou o salário baixo, mas se interessou em
conhecer o reforço que, vestido com o uniforme do clube,
começou a fazer malabarismo com a bola enquanto tirava
casaco e calça. Era Jair Maravilha, conhecido por se exibir
nas praças públicas do Rio, sempre com sucesso.

Defesa 
falha muito

e Vasco é derrotado
Manaus — O Rio Negro, que teve em Dario seu grandedestaque (fez dois gols), venceu o Vasco por .1 a 2, em amistoso

realizado ontem à noite. A partida, muito disputada, só foi
decidida graças a um pênalti mal marcado pelo juiz Otílio
Mendonça, aos 27 minutos do segundo tempo. Arturzinho fez os
gols do Vasco, que falhou muito na defesa e no meio-campo,
dando espaços para as penetrações de Dario, sempre bem
lançados nos contra-ataques.

O técnico Edu, apesar da derrota, gostou do jogo, queserviu de preparação para a estréia do Vasco no Campeonato,
domingo, contra o Campo Grande.

Falhas na defesa
Ate que o Vasco começou jogando bem e criou duas chances

de gol nos cinco primeiros minutos. Ate que Arturzinho aos 10minutos, fez o primeiro gol. depois de receber passe perfeito de
Mário. Parecia que o Vasco decidiria logo a partida, mas suadefesa começou a falhar seguidamente e o Rio Negro cresceu de
produção. Dario, contratado pára jogar somente esta partida,
perdeu dois gols. O Rio Negro merecia e conseguiu o empate, aos41 minutos: Pires rebateu mal e a bola sobrou livre para Dario
que chutou forte.

O Vasco voltou com Acácio no lugar de Roberto Costa e comos mesmos erros de marcação. Aos 8 minutos, Dario, o grandedestaque do jogo, fez 2 a I, aproveitando passe de Jacinto. O RioNegro continuou melhor até que Artuzinho. aos 17, empatou. Abola foi cruzada por Mário e Roberto, de cabeça, deixouArturzinho solto, para marcar. Aos 27. o terceiro gol do RioNegro: João Cláudio, cobrando pênalti (que não existiu) sobreDario.
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Zagalo considerou um acidente a goleada em Porto Alegre e não perdeu a conjiança no time do Flamengo

Mmm

Tita será o centroavante do Fia em Caracas
O técnico Zagalo vai mudar o time do

Flamengo para enfrentar o Ula de Merida,
amanhã à noite, em Caracas: Heitor substitui-
rá Bigu, na lateral direita, e Tita será o
centroavante, no lugar de Edmar, que se
contundiu contra o Grêmio e não viajou
ontem para a Venezuela. Com o deslocamento
de Tita para o comando do ataque, Élder,
jogador que se destacou no período de treina-
mento em Teresópolis, finalmente terá sua
oportunidade no meio-campo.

Zagalo está confiante na recuperação do
Flamengo, mas considera o Ula um adversário
perigoso. Segundo o técnico, o time venezuc-
lano tem um estilo semelhante ao do Grêmio
(joga fechado na defesa, explorando os contra-
ataques)-, mas admitiu também que a qualida-de técnica é inferior à do time gaúcho:Assisti ao teipe do jogo Ula Merida e
Sporting Cristal, vencido pelo Ula por 2 a 1, e
observei que eles se fecham bem atrás e
exploram os contra-ataques pelas extremas,
porque têm dois pontas rápidos, especialmen-
te um brasileiro de nome Itamar — disse
Zagalo.

Acidente
Ao chegar ontem ao Rio e mais tarde,

antes de viajar para Caracas, Zagalo procurou
demonstrar confiança no time:

O que aconteceu em Porto Alegre foi
um acidente. Sei que o time falhou, mas, porcausa do regulamento, a derrota de 5 a 1 tem o

mesmo significado de um placar de 1 a 0. Essa
goleada pode ter até suas vantagens. Se o time
tivesse perdido por um resultado apertado, os
erros não apareceriam com tanta clareza.
Agora, c levantar a cabeça e tratar de vencer o
Ula, pois do contrário a gente pula fora —
disse o técnico, fazendo trocadilho.

Nem o fato de não ter zagueiro para vai
deixar na reserva pareceu tirar o ânimo de
Zagalo: _É nesses momentos que temos quesuperar as dificuldades. Não tenho um zaguei-
ro reserva para levar, porque o Zé Carlos se
contundiu no Fla-Flu de juniores e não poder
jogar. Com isso, fico com Bigu para a reserva
de toda a zaga.

Zagalo procurou falar pouco sobre a go-leada sofrida na véspera. Argumentou que o
time do Flamengo é jovem e alguns jogadoresdevem ter sentido a responsabilidade de um
jogo da Taça Libertadores:

As vezes a gente treina, mostra como
as coisas devem ser feitas, e tudo acaba saindo
errado. Mas não adianta ficar lamentando. O
que resta é esquecer o desastre, pois ainda
temos todas as condições de chegar à final da
Libertadores.

Os jogadores viajaram ontem para Cara-
cas e Zagalo levou o time escalado: Fillol,
Heitor, Guto, Mozer e Adalberto; Andrade,
Adílio e Élder; Bebeto, Tita e João Paulo. Os
reservas: Hugo, Bigu, Lico, Lúcio e Marcus
Vinícius.

Vidal da Trindade

Bigu não se sente abatido
Bigu reconheceu que fez uma das piores

partidas de sua curta carreira. Isso, porém,
parece que não o abalou. Tanto que ontem,
antes de viajar para Caracas, disse que aceita-
ria jogar novamente na lateral direita, caso
seja escalado pelo treinador:

Sei que fui mal, mas fiquei sozinho com
dois e às vezes três adversários. Eu saía no
Tarciso e o Paulo César entrava nas minhas
costas. Assim, nem o maior lateral do mundo
conseguiria jogar bem. Depois, as coisas fo-
ram-se complicando cada vez mais e os erros
aumentando.

Helal exige
O presidente George Helal chegou ao Rio

pela manhã, antes da delegação do Flamengo,
e não foi à Gávea. Ficou em casa, preparando-se para viajar à Venezuela. Cabeça mais fria,
aliviada, principalmente por ter constatado
que o regulamento não prevê desempate porsaldo de gols se dois times de um mesmo paísterminarem empatados, Helal disse que vai
exigir mais garra e mais união do time:O Flamengo está vivendo um períodode transição e não tem mais aquele time, cheio
de craques. Por isso, mais do nunca, é precisomuita aplicação, muita garra. Os jogadorestêm que estar unidos para superar as^dificul-
dades.

Helal lamentou os desfalques dc Leandro,
Figueiredo e Edmar, que se contundiu no jogocontra o Grêmio:

São adversidades coincidentes. Mas
não podemos deixar o desespero tomar conta
do time, pois, aí sim, tudo estará perdido.

O afastamento do time abateu Bigu:Estava no time colaborando com o
treinador, pois não sou lateral. Mas sou jo-vem, tenho muitos anos pela frente e não vou
me abater. Se tiver que jogar na lateral
novamente, jogarei. Tenho certeza que tudo
vai dar certo.

Já o lateral Adalberto tentou eximir-se de
ser o único culpado pela goleada:O Grêmio não tem só Renato. Eu o
marquei c sei que ele não levou muita vanta-
gcm. No lance do gol, ele me empurrou, mas
tudo isso serve de experiência.

mais garra
Quanto à contratação c mudanças na atual

comissão técnica, Helal disse que não vai
aceitar pressões:

As providências que eu tinha que to-
mar, já tomei. Quanto às contratações, elas, se
necessárias, acontecerão no momento certo. O
que se noticiar, pelo menos por enquanto, não
passará dc especulação.

Helal não escondeu, porem, certo aborre-
cimento com o supervisor Américo Faria, quedesconhecia o regulamento da Taça Liberta-
dores c só ficou sabendo ontem que não há
desempate por saldo de gols, cm caso de
empate entre clubes de um mesmo país.

O dirigente estranhou também o fato de o
Flamengo não ter levado para Porto Alegre
camisas de mangas compridas. Ele procurousaber o motivo e foi informado de que a
fábrica não entregou o material a tempo.
Mesmo assim, não ficou muito satisfeito.

Ula
Caracas — O Ula de Merida, a grandesurpresa da Taça Libertadores da América, é

um time cuja principal característica é explorar
os contra-ataques, principalmente pelo setor
direito, através de Castilla, jogador colombia-
no, que é rápido e veloz. Ele tenta, quasesempre, vencer o lateral e cruzar para Azeve-
do, atacante de boa impulsáo.

O técnico do Ula c o uruguaio Gregório
Alvarez, que não esconde o esquema que
gosta de adotar:

— Meu time é forte na defesa e explora os

joga no contra-ataque
contra-ataques com rapidez. Minha defesa é
compacta. Tenho dois zagueiros fontes, quesão bons nas bolas altas c meus laterais são
seguros na marcação.

O Ula é também um time de bom preparofísico. Ele procura manter o ritmo durante
toda a partida, não deixando o adversário
jogar. Foi assim que o time venezuelano
conseguiu ser semifinalista da Taça Libertado-
res, vencendo o grupo 5, cujos participanteseram Portuguesa (Venezuela), além de Spor-
ting Cristal e Melgar, ambos do Peru.

Itália insiste em Renato
Porto Alegre — Enquanto os jogadores do

Grêmio tinham folga ontem de manhã, após a
goleada de 5 a 1 imposta ao Flamengo, os
torcedores não puderam comemorar a vitória
por muito tempo. Foi confirmada ontem a
notícia de que, novamente, um dos dirigentes
do Milan, Sérgio Azareto, telefonou paraPedro Falcão (irmão de Falcão) garantindo
que o clube italiano não desistiu de contratar
Renato, e que fará uma nova proposta à
direção do clube.

Pedro Falcão, que intermediou a primeiratentativa no último fim-de-semana, reiterou
que o Grêmio considera o craque inegociável.
Mas Azareto prometeu que, por telefone e
telex, fará uma nova oferta ao clube (chegariaaté 2 milhões de dólares, CrS 3,4 bilhões). O
Grêmio terá de dar uma resposta até amanhã.
O prazo máximo de inscrição de estrangeiros
no futebol termina no dia 7 de julho.Alberto Galia garante que o jogador é
inegociável e que o assunto foi transferido"temporariamente", 

pois o importante é a
disputa da Libertadores. A partir de hoje e até
sábado o Grêmio realiza uma série de exerci-

cios físicos, táticos e técnicos, encerrando seus
preparativos no sábado dc manhã. À tarde,
viaja para Caracas a fim de enfrentar o Ula.

O frio, a chuva e os fortes ventos levaram
menos de 20 mil pessoas anteontem à noite ao
Estádio Olímpico, para assistir ao jogo com o
Flamengo mas a renda (CrS 60 milhões) e os
direitos de transmissão pela televisão (CrS 25
milhões) pagarão os custos da viagem à Ca-
raças.

Mais esperança
Depois da goleada, cresceu a expectativa

do Grêmio em conquistar o Grupo 2 da Taça
Libertadores. Hoje pela manhã, por decisão
da diretoria, o preparador físico Ithon Fritzen
viaja para Caracas. Vai observar o jogo entre
Ula e Flamengo. Suas conclusões, depois,
serão transmitidas detalhadamente ao técnico
Carlos Froner, que pouco sabe do time vene-
zuelano.

O diretor de futebol Túlio Macedo disse
que a decisão de enviar Ithon como "olheiro",
era prudente: "Certamente ele tirará boas
conclusões a respeito do Ula".

Beckenbauer assume Seleção

e avisa 
que não é milagroso

Paris — "Que ninguém pense que eu
posso fazer milagres". Foi essa a reação do ex-
jogador, campeão mundial de 74, Franz Bec-
kenbauer, ao tomar conhecimento, nesta cida-
de, de que fora escolhido para dirigir a Seleção
Alemã, em substituição a Jupp Derwall, demi-
tido após a derrota de 1 a 0 para a Espanha,
que eliminou a Alemanha Ocidental do Cam-
peonato Europeu.

Beckenbauer será o técnico da Seleção
Alemã pelo menos até 1985, enquanto Helmut
Benthaus, o preferido de alguns setores da
federação alemã, tiver contrato com o Stutt-
gart. Depois de 85, a Federação decidirá de
uma vez se Beckenbauer continua ou se assu-
me Benthaus, que já foi contactado. Bccken-
bauer deve assumir o comando da Seleção
Alemã no dia 15 de julho. Ele está em Paris,
onde assistiu ontem à final entre França 2 x
Espanha 0.

Beckenbauer, o Kaiser, como o chamam

na Alemanha, é considerado o maior jogadordo país cm todos os tempos, ao lado dc Fritz
Walter. Foi capitão da Seleção Alemã nas
Copas de 70 e 74. Nesta última sagrou-se
campeão do mundo.

Derwall cometeu erros — disse Bec-kenbauer. Mas não é o único culpado e nãoseria correto colocá-lo de bode expiatório.
A entrada de Beckenbauer possivelmentesignificará uma Seleção Alemã mais ofensiva,com um futebol mais voltado pura o atacjuc,como ele próprio, um jogador clássico e técni-co, que de zagueiro libero se transformava ematacante com suas aparições na entrada daárea para chutar em gol. Ontem mesmo,Beckenbauer criticou o esquema demasiada-

mente defensivo da atual Seleção:
Não vejo necessidade de dois homensdefendendo a lateral-direita e dois o ladoesquerdo. Um é o suficiente.

ANUNCIE PELO TELEFONE

CLASSIFICADOS JB 284-3737

Roma — Não pelo que fez ontem na final da Copa dasNações Européias, disputada contra a Espanha no estádioPare des Princes de Paris, a França conquistou merecidamenteo titulo de campeão da Europa de futebol, que vale tambémcomo primeira grande afirmação internacional do futebolfrancês. Mesmo batendo por 2 a U aos bisonhos espanhóis, osfranceses ontem nada fizeram para oferecer um jogo decente eagradável na noite muito quente de Paris.
Por isso mesmo, a final latina da Copa das Nações foiuma das partidas mais feias e pobres disputadas pela decisãode um titulo de prestigio internacional. Um desagradável

fecho para uma competição de grande tradição. Uma finaldominada e marcada pelo antijogo; transformada num festivalde erros; interessante c válida apenas para tantos que hojedenunciam a crise dc talentos, técnica e audácia que o futebolvive cm todo o mundo.
O azar de Arconada

( 0111 uma equipe e valores muito melhores do que a deseus adversários espanhóis, os franceses só mereceram avitória e o título de campeão da Europa pelo que fizeram emostraram antes, nos jogos que disputaram e venceramsempre para chegarem à final do Pare des Princes. E sóconseguiram confirmar sua indiscutível superioridade sobre aSeleção Espanhola graças a um grotesco infortúnio do goleiroArconada, que três dias antes tinha sido o salvador da pátria e
grande herói da semifinal ganha nos pênaltis contra a Dina-marca.

Quem não viu, dificilmente acreditará no azar de Arco-nada ontem a noite em Paris. Platini chutou rasteiro e forte,no lado direito, o goleiro espanhol atirou-se e chegou a tempoe segurou a bola com as duas mãos. Depois de dominá-la,
realizou o impossível: conseguiu fazê-la passar por baixo deseu corpo c colocou-a além da linha branca.

O segundo gol francês — aos 46 minutos do segundo
tempo — foi marcado por Bellone, numa jogada dc contra-
ataque, quando todo o time espanhol tinha avançado e tentava
desesperadamente o empate. E, por mérito dc Tigana, que,com um lançamento inteligente e preciso, colocou Bellone
sozinho contra Arconada.

Platini só em duas jogadas deu o ar de sua graça e fez ver
o craque que é. A primeira, fundamental, na cobrança da falta
que deu origem ao primeiro gol (o décimo marcado por Platini
na Copa das Nações). A segunda, quando, com uma cabeçada
de dentro da pequena área, aos 34 minutos do segundo tempo,
por pouco não marcou um outro gol de placa. Como Platini —
mister Europa e sem dúvida o melhor do mundo neste
momento — Giresse, outro grande valor francês, quase não se
fez ver.

Entre os espanhóis, quase todos foram japoneses. Quasetodos, porque Gallego e Júlio Alberto (enquanto teve pernas)confirmaram-se como diferentes e melhores do que seus
companheiros.

A França, campeã, jogou assim: Bats, Battiston, LeRoux, Bossis e Domergue; Tigana, Giresse e Platini; Fernan-dez, Lacombe e Bellone. A Espanha jogou com Arconada.Urquiaga, Salva, Gallego e Camacho; Francisco, Alberto eSenor; Victor, Santillana e Carrasco.

conquista

Paris — AP

ARAÚJO NETTO

Us zagueiros espanhóis não acreditam na
incrível falha de Arconada, no gol de

Platini

Os campeões

1960
União Soviética (Yashin,
Thekheli, Krutikov, Voi-
nov e Maslenkin; Ponedel-
kin, Ivanov e Netto; Metre-
veli, Bubukin e Meskhi).

1964
Espanha (Iribar, Rivilla,
Calleja, Zoco e Olivella;
Fusté, Amancio e Suarez;
Peredra, Marcelino e La-
petra).

1968
Itália (Zoff, Burgnich, Ro-
sati, Guarneri e Facchetti;
Salvadore, De Sisti e Mazo-
la; Domenghini, Anastasi c
Riva).

1972
Alemanha Ocidental
(Maier, Hottges, Scliwar-
zenbeck, Wimmer e Breit-
ner; Beckenbauer, Heync-
kes e Netzer; Hoeness,
Gerd Muller e E. Kre-
mers).

1976
Tcheco-Eslováquia (Vik-
tor, Pivarnik, Gogh, Do-
bias, depois Vesely e Kap-
kovic; Ondrus, Panenka e
Svehlik, depois Jurkemik;
Masny, Modcr e Nehoda
II).

1980 Sr
Alemanha ocidental (Schji,-
macher, Kaltz, Dietz, Brie-
gel, depois Culmann, §e
Stielike; K. Forster, Mulíer
e Allofs; Rummenigge,
Schuster e Hrubesch).

Futebol é 
pelo 

meio

HOJE

ATLÉTICO PARANAENSE X FLUMINENSE

21:00H — Estádio Couto Pereira (Curitiba)
Narração: Paulo Roberto Braga
Reportagens: Paulo Lima

A posição
correta do
ponteiro. RÁDIO JB 94©
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Patrocínio

Banco Eletrônico
0 puro sabor Y^Amil LUBRAX ($$) AUTORIZADA
da cerveja. AAiutincui Medica Internacional So^sh Tf*rrNosso Oteo VOLKSWAGEN
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m Preste muita atenqao na etiqueta, toda vez que for comprar If
|j a moda PIER. f||

| Tern gente copiando a marca PIER, seus desenhos e suas. ||
f confec<;oes. E pior ainda, com produtos de baixa qualidade ||

que prejudicam a imagem que a PIER criou, desenvolveu ||
| mantem junto ao seu publico. Ate mesmo a fachada e ||

interior das lojas PIER vem sendo copiados, com o unico j' j
| proposito de enganar voce. H
| Nao se deixe enganar. Abra bem os olhos. ^

•! PIER, voce sabe, e todo urn modo descontrafdo e carioca de |E
ser e vestir. E uma verdadeira filosofia de vida que so voce Ira It i\

nos da PIER podemos entender. || r-? —A
I Parecer, por fora, nao e a mesma coisa que ser por dentro. |B LA  JP

Algumas pessoas, as vezes, se enganam comprando |9 Ij
etiquetas parecidas e depois se acham prejudicadas. H / \y^ \

I Por isso, preste muita atenc^ao na marca. |H ll \Afinal, podem fazer muitas marcas parecidas com a da PIER. |H / \
| O que nao podem e imitar a qualidade PIER. ffl /'

| Mas eles nao perdem por esperar. A PIER ja tomou |l / |\
providencias para que as responsabilidades sejam apuradas |H /Iv'

;j e as puni^des aplicadas. f|| l\) \
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er registraram momentos como a emenda das diretas e a

JORNAL DO BRASIL
ESEMÂ

QUE PAÍS É ESTE?

RIO DE JANÊIR%HAWAII

DECORAÇÕES
CLASSIFICADOS JB

MILTON BANANA DAmIsANOVA ™o°h. FlOFIâS
 AV- BAHTOLOMEU MITRZ 370 LÍBLON TEL. ZM 0547 2 0:30 H PIANO BAR C/ATHIE BELL 24.30 H ANA MA7.ZOTI

Preste muita atenção na etiqueta, toda vez que for comprar
a moda PIER.

Tem gente copiando a marca PIER, seus desenhos e suas.
confecções. E pior ainda, com produtos de baixa qualidade
que prejudicam a imagem que a PIER criou, desenvolveu e

mantém junto ao seu público. Até mesmo a fachada e o
interior das lojas PIER vêm sendo copiados, com o único

propósito de enganar você.
Não se deixe enganar. Abra bem os olhos.

PIER, você sabe, é todo um modo descontraído e carioca de
ser e vestir. É uma verdadeira filosofia de vida que só você e

nós da PIER podemos entender.
Padecer, por fora, não é a mesma coisa que ser por dentro.

Algumas pessoas, às vezes, se enganam comprando
etiquetas parecidas e depois se acham prejudicadas.

Por isso, preste muita atenção na marca.
Afinal, podem fazer muitas marcas parecidas com a da PIER.

O que não podem é imitar a qualidade PIER.
Mas eles não perdem por esperar. A PIER já tomou

providências para que as responsabilidades sejam apuradas
e as punições aplicadas.

JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro — Quinta-feira, 28 de junho de 1984

0 BRASIL ATUAL NAS ARTES

CINEMA, LITERATURA, TEATRO PROCURAM RETOMAR O DEBATE
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Últimas Semanas
Teatro de Arena 2

Tel. 235.5348 s

Rua Paul Redfem, 48.

O novo endereço

da Living.

LIVING - CENTRO DE DESIGN MOBILIÁRIO E GALERIA DE ARTERua Paul Redfern, n? 48 Ipanema Rio de JaneiroTels : 239.7596 - 239.9247 274.9192

pPÈER
^ RIO Pt JAKWQHAWAll ^

Aos amigos, clientes, decoradores, arquitetos e fornecedores,
comunicamos nossa nova razão social: Living Centro de Design
Mobiliário e Galeria de Arte.

No nosso show-room em Ipanema você encontra réplicas de
móveis de época feitos com madeiras nobres e objetos de pratade lei. Tecidos e estofados, além de trabalhos dos melhores
designers do mercado e objetos dos mais conhecidos artistas
plásticos. Conheça também nossa pinacoteca e coleção de objetos
de arte. Exposição permanente para
decoradores, arquitetos, colecionadores m _
e pessoas de bom gosto. ®

DA 

explosão criativa dos anos 60 — Cinema Novo,
Festivais de Música Popular, Tropicalismo, Teatro
de Vanguarda — tímidas ressonâncias conseguiram
varar os anos 70, marcados pelo obscurantismo da

censura e da repressão. O Brasil do "milagre econômico" teve
como saldo cultural, avalizado pela censura, a banalização da
metáfora, a pornochanchada. a preocupação qualitativa substituí-
da pela quantitativa, reduzindo a questão cultural à questão de"política de mercado".

No ano consagrado pelos sinistros desígnios de George
Orwell, o Brasil tem na campanha e mobilização pelas diretas-já a
sua maior explosão. Os ecos de "Vem, vamos embora, queesperar não é saber", com que Geraldo Vandré sacudiu o
Maracanãzinho há 16 anos, continuam a ressoar nos comícios,
enquanto "Menestrel das Alagoas" e "Coração de Estudante",
de Fernando Brandt e Milton Nascimento, assumem dimensão
semelhante, sendo cantadas, por exemplo, por 70 mil pessoas na
Praça da Apoteose.

De qualquer forma, o variado panorama cultural não
permite mais a divisão em categorias ou movimentos definidos
como nos anos 60. É como se, em fase de negociação e consenso,
o ideal fosse a convivência de vários gêneros e tendências,
fazendo jus à palavra da moda — espaço — reivindicada porindivíduos, instituições, movimentos.

Sem uma nitidez de movimentos ou tendências bem defini-
das como ocorreu nos anos 60. o Brasil dos anos 80, diretamente
refletido em produtos culturais, vem de manifestações isoladas.
Muitas vezes, a melhor forma de refletir sobre o presente é
lembrar ou revelar o passado, e em um curioso rastro atrás, é o
que tem sido feito pelo cinema, em particular momento de
criatividade, multiplicidade de temas e estilos. Desde os consagra-
dos Jango e Memórias do Cárcere ao controvertido Quilombo,
passando pelo contundente mas inédito comercialmente Cabra
Marcado Para Morrer, esses filmes têm em comum uma reflexão
sobre o Brasil.

No palco do Canecão, no melhor estilo tropicalista, Caetano
Veloso também presta seu depoimento sobre a realidade brasilei-
ra e ataca com "Língua" ("Minha Pátria é minha língua/fala

Mangueira/Fala/Flor do Lácio Sambódromo/Lusamérica Latim
em pó/o que quer/o que pode/esta língua/. Já em "Podres
Poderes", Velô, cáustico e ferino, pergunta: "Será que nunca
faremos senão confirmar/a incompetência da América Católica/
Que sempre precisará de ridículo tiranos?"

Apesar desses exemplos, um observador da produçãocultural no país, mais especificamente o teatro, observa que, pelomenos no palco "a realidade brasileira está fora de moda". Yan
Michalski aponta as características específicas do gênero paraafirmar: "O teatro é muito atropelado pela velocidade dos
acontecimentos, não tem a mesma agilidade da música ou do
cinema para retratar a realidade."

Entre captar essa realidade, digeri-la, escrever o texto,
resolver os eternos problemas de produção, ensaios e estréia, é
bem provável que a realidade tenha mudado. Yan lembra o
impacto da estréia de Murro em Ponta de Faca, de Augusto Boal,
em São Paulo, a primeira peça no final dos anos 70 a falar de
exilados e anistia.

— Quando a peça estreou no Rio, seis meses depois, játinha perdido grande parte do impacto. Naquele semestre, as
discussões progrediram de tal forma, que a estréia coincidiu com a
volta dos primeiros exilados.

Assim, desprezada pelo modismo, a realidade brasileira
atual é veiculada, no palco, sobretudo através de revistas — Não
Me Venhas Com Indiretas, por exemplo, venceu recentemente
uma concorrência do Inacen — ou por grupos alternativos: o Dia-
a-Dia, de João Siqueira, reproduz com continuidade, nas ruas da
cidade, aspectos variados da ampla realidade brasileira, lembra
Yan.

Em 1975, atestando sua confiança no país, o então presiden-te da Arena, deputado Francelino Pereira, perguntava: "Que paísé este? Que Constituição é esta?" A pergunta, com sentido de
real perplexidade, caiu no domínio popular ou erudito, e volta e
meia é repetida, à medida que o país continua a surpreender às
expectativas mais ambiciosas (ou mais modestas), e a desafiar os
mais ousados a emitir uma resposta. Quem, por exemplo, járepetiu a pergunta foi o poeta Affonso Romano de SanfAnna,

em título de poema e livro: "A questão não é do Francelino nem
minha, mas de todos os brasileiros, e já dura 500 anos", pontificao poeta. E diz mais: "Os alemães sabem o país que têm, ositalianos também, mas os brasileiros não".

Recentemente, Celso Furtado, em congresso cultural emBelo Horizonte, fazia a mesma pergunta, com pequena variante
semântica: "Que Somos?" Ressaltando que a pergunta procedeem tempos de crise de identidade, o ex-Ministro do Planejamento
do Governo Goulart afirmou que, no Brasil, "o compromisso
com o mercado vem antes do compromisso cultural". Como
conseqüência direta desta inversão, surge a perda da identidade
cultural.

Sem essa identidade — observou Celso Furtado — as
pessoas transformam-se em meros consumidores de material
importado, alienam-se, perdem a criatividade. E decorrente da
intoxicação de valores importados é a extrema passividade. As
pessoas ficam parecendo um monte de zumbis, hipnotizados, sem
reação.

PARA 

a cineasta Tizuka Yamasaki, o Brasil de hoje
perdeu os contornos, os limites entre a ficção e a
realidade. Depois de falar de suas origens em Gaijin,
e da mulher em Parahyba, Mulher Macho, dois filmessem dúvida fortemente ligados ao país, a diretora pretende lançarem novembro Pátria Amada Brasil, uma conciliação entre ficção erealidade, onde o principal personagem é o Brasil de hoje.

Um empresário remanescente do milagre brasileiro (Wal-mor Chagas), uma jovem repórter (Deborah Bloch) e um cineasta
de documentários (Buza Ferraz) mostram no filme três visões do
país. Encontram-se no Comício da Candelária, na votação da
emenda Dante de Oliveira, e ainda como reflexos do País foram
filmados o primeiro carnaval carioca do sambódromo e a revolta
dos txucarramães.

Está tudo muito misturado — observa a cineasta. — O
país e as pessoas não têm mais contornos definidos. Hoje, um
engenheiro não pode mais se dar ao luxo de só trabalhar em
engenharia, um diretor de cinema o de apenas dirigir, o dc uma
recepcionista de esperar o público. As funções se multiplicam.
Ela lembra um episódio de Brasília, sobre a votação da emenda:Brincávamos quando o Walmor falava com um político,e dizíamos: "A ficção está falando com a realidade". Mas diante
das câmeras de televisão, os políticos pareciam representar muito
mais do que os atores, que tiveram, em toda a campanha, uma
participação política. Qual a ficção? Qual a realidade?

Se a realidade não esiá muito em moda no teatro brasileiro,
também não tem sido dos ingredientes mais freqüentes na
produção musical que chega ao grande público. O estudioso
Paulo Tapajós considera O Menestrel das Alagoas, de Milton
Nascimento e Fernando Brant, e eventuais exceções, como "gotas
dágua em oceano", que não chegam a abalar o panoramadominado por "temas que caem no vazio ou no amor, sem uma
significação ou uma reflexão maior". Ele atribui o aparente
desinteresse de parcela considerável dos compositores aos anos de
repressão que se seguiram aos festivais de música, onde a ligação
das letras com o país era bem mais evidente: "Ou se desiludiram
ou cansaram", diz.

Luiz Carlos Saroldi, atento analista da música popularbrasileira, lembra que as músicas de Noel Rosa, Ari Barroso,Lamartine Babo refletiam bem o país daquela época. "O Brasilera bem mais simples também", pondera Saroldi. Emboraconstate que, sem dúvida, o que predomina na música que chegaao grande público "é a música mais alienada possível", ele lembracriações "mais engajadas". SUZANA SCHILD

caderno
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três anos, Martinho da Vila compunha Meu
País, onde falava de futebol, palafitas, cachaça,
e terminava dizendo: "E para melhorar, falta só
mesmo é votar pra Presidente/sem

participar/não vou ficar assim tão sorridente". A questão é saber
até que ponto essa música repercute.

Saroldi cita, além de Martinho, grupos paulistas como
Passoca, Língua de Trapo, Premeditando o Braque, entre outros,
e lembra também "Chico, Milton, Tom Jobim e Edu Lobo, como
compositores preocupados com o país".Por um lado, não sei se as pessoas estão tão massacradas
que. na verdade, querem apenas uma válvula de escape através da
música. Por outro, é preciso lembrar que todo o complexo
industrial e de mercado é quem elege a música que chega ao
grande público, e investe maciçamente na música mais facilmente
consumida.

Lembra que Luiz Gonzaga, por exemplo, sempre foi coe-
rente:

Acredito que mais músicas que reflitam o país são
elaboradas, mas as que circulam, têm repercussão, honras e
espaços são aquelas que não representam nada além dc lucros.
Não se trata de apenas fazer letras de protesto ou dc crítica (e a
questão é também de ritmo, harmonia, melodia), mas é de
espantar que tão poucas músicas que falem de fato do Brasil
cheguem ao público.

Para o poeta Affonso Romano Sant'Anna, a realidade écomponente essencial de sua atividade. Ele não concebe cultura
sem política, ou contrário, mas a principal motivação de levar ofactual, a realidade, para seus poemas é orgânico:

Não agüento — desabafa. — Se não falar, me sinto mal.Em 1979, ao publicar o poema "Que País É Este?" noCaderno Especial do JORNAL DO BRASIL, o autor surpreen-deu-se com a repercussão e confirmou uma suspeita antiga: aeficiência da comunicação da poesia.
Nos anos 70, eu usava a metáfora, o que não me satisfazia,e nem ao público", lembra:

A indignação é o tom principal de seus poemas, e neles
Affonso Romano Sant'Anna mistura política à poesia, realidade à
ficção. Abdica de qualquer pretensão de cronista ("Não entendo
nada de sublegenda", avisa), mas ouviu de leitores várias vezes
um aliviado "você lavou a minha alma" ao publicar, por exemplo,"Implosão da Mentira" (a respeito do episódio do Riocentro:"Que vergonha, meu Deus, ser brasileiro/é estar crucificado num
cruzeiro/erguido num monte de corrupção".

O dia-a-dia é também a principal inspiração de Júlio César
Monteiro Martins, 28 anos, um dos nomes mais importantes do
boom de literatura jovem", fenômeno editorial de alguns anos
para cá. Ele cita Caio Fernando Abreu, Antônio Barreto, Chacal,
Marcelo .Paiva, para assegurar que o Brasil de hoje, pelo menos a
partir de escritores jovens, está muito bem refletido na literatura:

Para nós, o Brasil pré-68 ou 64 está tão distante quanto otempo dos escravos. E escrevemos sobre o Brasil que percebe-mos, que vivemos.
Engajamento político, drogas, o mundo de surfistas e de

filhos de generais são alguns dos temas e personagens queaparecem em seus oito livros — Torpalium, Sabe Quem Dançou,
As Forças Desarmadas, entre outros, com tiragem de três mil
exemplares, consumidos sobretudo por estudantes e públicouniversitário.
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CARLOS EDUARDO NOVAES

A IDADE DA PRIME

ESTÁVAMOS 

um grupo sentado à
volta da fogueira ali onde outrora
passava a Visconde de Pirajá. Anos
antes aquela reunião seria impossível:

estávamos bem no meio da rua. De um iado, as
ruínas da igreja, do outro, uma mata fechada que
guardou o nome da antiga praça, N. Sa. da Paz.
Enrolados em nossas peles de animais, assávamos
uma peça, caçada pouco antes, enquanto tentáva-
mos lembrar como o Brasil, sempre tido como um
país do futuro, acabou indo bater na Pré-História.

Tudo começou, lembro-me, no dia 14 de
outubro de 1984. Enquanto nós, brasileiros, dor-
miamos, os banqueiros americanos em Chicago
elevavam mais uma vez as taxas de juros em
0.5%. Era o oitavo aumento do ano. Nós aqui
dávamos um duro dos diabos, mas, só porqueReagan não queria elevar os impostos num ano
eleitoral, já tínhamos repassado quase 3 bilhões
de dólares para os cofres americanos. O Brasil
remetia seu minguado dinheirinho para cobrir o
déficit orçamentário dos Estados Unidos. Suspei-
tei de que não ia dar certo quando ninguém me
respondeu à pergunta: "E quem cobre o nosso?"

No final de outubro, num piscar de olhos, os
banqueiros, reunidos em Nova Iorque, nos toma-
ram mais 500 milhões de dólares, elevando nova-
mente as taxas de juros em 0,5%. O sistema
financeiro internacional era algo tão diabólico quenós, os pobres, é que ajudávamos a eles, os ricos.
Algo assim como o morador de uma cobertura na

Vieira Souto assaltar um favelado. Pagamos os
juros sob aplausos dos banqueiros internacionais
que continuavam elogiando nosso comportamen-
to. O Ministro do Planejamento, sempre botando
panos quentes, declarou que tão logo Reagan
fosse reeleito os juros iriam cair. Já estavam em
16%.

Em dezembro de 84, Reagan já garantira a
Casa Branca por mais quatro anos, mas como na
sua plataforma eleitoral prometeu não aumentar
os impostos, os banqueiros reunidos em Boston
foram obrigados a elevar em mais 1% a prime
rate. Tínhamos que enviar mais um bilhão de
dólares para ajudar a cobrir o déficit dos Estados
Unidos. O Governo o fazia com muito prazer,
seguindo a linha de raciocínio do Ministro do
Planejamento: "É preciso recuperar a economia
americana para que ela possa, depois, recuperar a
nossa". Muito prazer mas pouco dinheiro. O
Governo para conseguir a grana foi obrigado a
meter a mão no dinheiro do PIS e PASEP e
reduzir drasticamente o orçamento da Saúde e da
Educação. O orçamento dos dois ministérios não
chegava a 500 mil cruzeiros.

Em março de 85, novo aumento na primerate. Alguns setores da Oposição reagiram ao
pagamento. O Ministro Delfim, no entanto, afir-
mou categórico que o Brasil honraria seus com-
promissos. Com o quê? Não havia mais dinheiro.
O Governo resolve então promover uma nova
reunião dos países endividados em Caxambu. Dia

seguinte, os banqueiros internacionais reunidos
em Los Angeles, elevam mais uma vez (0,5%) as
taxas de juros. O Governo está à mingua. Mete a
mão no dinheiro da Previdência e do FGTS.
Reduz os salários e os prêmios das loterias. O
último cidadão que acertou sozinho a quina da
Loto recebeu Cr$ 42.677,98. Os que fizeram o
terno tiveram que pagar cerca de cinco mil pratasao Governo. O dinheiro, porém, servia a um fim
nobre: reaquecia a economia americana.

Recordo-me que no dia 13 de agosto de 85 o
Ministro do Planejamento foi à televisão anunciar
que a taxa da prime rate não ultrapassaria 20%.
Sua tendência agora é cair, concluiu. Dois dias
depois, os banqueiros, reunidos em San Francis-
co, etc. etc. O Governo tentou fabricar mais
dinheiro na Casa da Moeda, mas a nossa inflação
já ia por volta de 455%. Na verdade o dinheiro
acabou rápido demais. Justifica-se, porém: uma
boa parte já dormia há anos nos bancos da Suíça,
outra parte era enviada para fora pelas multina-
cionais. O Governo num último recurso foi em
cima das multinacionais. Elas, sentindo que o paísrecuava na História, fecharam suas fábricas. A
Volkswagen, a Esso e a Souza Cruz foram para o
México, um país que sabia administrar suas dívi-
das. O Governo, então, para fazer dinheiro foi
obrigado a vender algumas de suas estatais para os
bancos americanos. Vendeu a Vale ao City.
Vendeu a Cosipa ao First. Vendeu a Eletrobrás
ao Morgan e a Petrobrás a um consórcio liderado
pelo Chase. A população vai ao desespero, bate

* 
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panelas, promove apagóns, faz comícios, passea-tas e começa a rezar para que as taxas de juroscomeçem a cair. O Governo brasileiro anuncia,feliz, que há sinais de recuperação da economiaamericana.
Âs vésperas do Natal de 85, os banqueirosestavam reunidos em Atlanta, dispostos a baixar a

prime rate. Por um desses fenômenos inexplicá-vcis, no entanto, acabaram por elevá-la em mais0.5%. De onde o Brasil iria tirar 800 milhões dedólares? O jeito foi criar uma campanha do tipoDê ouro para o Brasil". Era preciso ajudar osEstados Unidos a recuperarem sua economia. A
população entendeu o problema e colaboroucomo nos tempos das secas e enchentes. Só asfiliais dos bancos americanos recolhiam os donati-vos (os banqueiros não confiavam muito na capa-cidade do nosso Governo). Recordo-me das pes-soas levando cobertores, leite em pó, móveisusados e depositando um dinheirinho na conta dosbancos americanos em Nova Iorque. O dinheiro
arrecadado deu na medida exata para pagar osnovos juros. Dias depois recebemos a informação
de que a economia dos EUA evoluía a passoslargos. Faltava pouco para o Brasil acabar com odéficit orçamentário americano.

O 

Brasil tinha parado definitivamente.
Vivíamos como se num grande e
interminável feriado. Nada funciona-
va, à exceção das filiais dos bancos

americanos. As estatais, depois as empresas priva-

das, compradas pelos banqueiros, foram mantid»
fechadas para não provocar um desequilíbrio no
mercado que pudesse afetar a recuperação da
economia americana. Lembro-me bem quando do .
último aumento da prime rate (chegava a 38%)
em abril de 86. Entregamos tudo o que tínhamos
em casa: aparelhos de tevê (não havia mais
emissoras no ar), vídeos, liqüidificadores, qua-dros, cortinas, tapetes, roupas, sapatos, tacos do
assoalho. O Ministro do Planejamento mostrava-
se orgulhoso porque continuávamos honrando
nossos compromissos. Entregamos tudo e ficamos
de tanga, aguardando a economia americana
iniciar afinal seu tão esperado salto para a frente.
Infelizmente ainda faltava pouquinha coisa paraseu completo aquecimento.

Não tínhamos mais nada a dar (nos restava a
alma). Os banqueiros americanos, revelando sua
sensibilidade e seu espírito humanitário, dispensa-
ram o país do último aumento das taxas de juros.Enfim, podíamos respirar. Os bancos fecharam
suas filiais e transferiram-nas para o México. Nós,
sem luz, sem água, sem gás, sem roupa, sem nada,
voltávamos aos tempos da caverna. Só que nossas
cavernas eram empilhadas e tinham janelas e
varandas. Fomos colocados num estágio superior '
ao Homem de Neanderthal e ao de Cro-Magnon.
Enquanto comíamos a paca, meu bisneto lembra-va que no Museu Nacional de Washington há um ¦
fêmur e uma mandíbula do ex-Ministro Delfim.
Ele é tido como o Homem de Prime-Rate.

CINEMA / "A MALDIÇÃO DA PANTERA COR-DE-ROSA" TEATRO
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O detetive Clifton Sleigh (Ted Wass), à procura do inspetor
Clouseau, inadvertidamente salta na ilha da

misteriosa condessa Chandra

NO RASTRO DE CLOUSEAU
inspetor francês Jacques Clouseau é, talvez,
uma das mais conhecidas e divertidas cria-
ções do cinema de todos os tempos. Desas-

trado, errado, azarado, ingênuo e tão capaz quantouma criança de cinco anos, suas histórias e aventu-
ras tornaram-se célebres no mundo inteiro graças à
série de filmes da Pantera Cor-de-Rosa e ao talento
singular do ator Peter Sellers, que os protagonizou.Ao morrer em julho de 1980, no seu nono enfarte,
Sellers deixava um grande vácuo e uma forte
impressão no público de que a figura do cômico
personagem policial estaria fadada ao esqueci-
mento.

Blake Edwards, que dirigiu e escreveu todos
os filmes da série Pantera Cor-de-Rosa, porém, não
se conformou com este destino fácil e resolveu
acrescentar ao ponto final dois outros, dando,"«sim, continuidade à história do memorável Cio-
seau. Elogiado por uns, criticado por outros, o
resultado da nova empreitada de Edwards poderáser visto e julgado pelo público em A Maldição da
Pantera Cor-de-Rosa (Curse of the Pink Panther),
sétimo filme da série, que estréia hoje nas telas
cariocas.

Consciente do fracasso que seria utilizar um
doublé de Peter Sellers, Edwards, que em 1982 jáhavia homenageado o falecido comediante com A
Trilha da Pantera Cor-de-Rosa — remontagem deseqüências inéditas dos cinco filmes sobre Clouseau
•— decidiu aproveitar o que de melhor a série
oferecia: o mesmo enredo, os mesmos personagens,a mesma música de Henry Mancini, a mesma
apresentação com o tradicional desenho animado
de Freeleng e Patie. Com a colaboração do seuirmão e roteirista Geoffrey Edwards, o criativo
diretor engendrou uma espécie de "versão america-
na ' do inspetor Clouseau — o detetive novaiorqui-
no Clifton Sleigh (Ted Wass). Descoberto peloespirituoso computador da Interpol a pedido do
próprio Presidente da França, como o policial com

características mais próximas de Clouseau, isto é, omais competente e arguto de todo o mundo, Sleighé requisitado pela Sureté francesa para desvendar onovo e misterioso roubo do diamante Pantera Cor-de-Rosa do Museu Nacional de Lugash e, maisimportante, descobrir o paradeiro do inspetor fran-
cês, considerado desaparecido após meses de infru-tíferas buscas.

Apesar de não disfarçar-se de mulher, ancião,
Toulousse-Lautrec ou cavaleiro medieval como
Clouseau, Sleigh tem de valer-se de sua "privilegia-
da e engenhosa" mente para escapar das armadilhas
e despistar seus inimigos — que passam o filme
inteiro tentando liquidá-lo. Seus esforços resumem-
se num desfile de trapalhadas desastrosas cuja
vítima, quase sempre, é o inspetor Dreyfus (Her-bert Lom), seu próprio chefe e quem mais odiava
Clouseau. Nestes momentos, Edwards faz lembrar
algumas das melhores seqüências dos outros filmes
da Pantera Cor-de-Rosa, nunca, é claro, com o
mesmo estilo versátil que consagrou Peter Sellers.
De qualquer modo, há a confortante presença de
David Niven no papel do refinado ladrão de jóias,Sir Charles Litton — que morreria poucas semanas
depois de atuar neste filme —, Robert Wagner, seu
sobrinho, Capucine, como Lady Litton e, não
poderia faltar, o fiel auxiliar oriental de Clouseau,
Cato (Burt Kwouk). De quebra, Edwards ainda
preparou um final surpreendente, no qual é revela-
da a nova identidade do famigerado inspetor
francês.

Com um ritmo ágil e agradável, A Maldição da
Pantera Cor-de-Rosa é um filme senão hilariante
como os anteriores, ao menos muito divertido.
Verdade que, para muitos fãs de Sellers/Clouseau,
isto não é suficiente. Mas, afinal, o que seria do
cinema se todos os seus gênios fossem insubstituí-
veis?

RICARDO LARGMAN

O exercício do palco

NA 

televisão — até agora, ao que
parece, apenas na TV Educativa —
estão sendo exibidos pequenos fil-
mes com a participação de profis-sionais ligados ao teatro que falam da experiên-

cia de viver do palco. Campanha criada parasensibilizar o público para o teatro, que recebeu
o título de Teatro, Espelho da Vida, propôs a 16
personalidades (de atores como Paulo Autran,
Fernanda Montenegro e Marília Pera à bilhetei-
ra Glorinha Pacífico e autores como Leilah
Assumpção e Plínio Marcos) a pergunta "o queé o teatro para você?" Para as promotoras de
campanha, Teatro, Espelho da Vida não é "pro-
mocional dos espetáculos em cartaz, mas uma
mensagem subliminar de integração entre o
artista e o seu público."Nos depoimentos de cada um dos entrevista-
dos, pode-se perceber como o exercício da
profissão, muito árduo e nem sempre capaz de
provocar reconhecimento, está revestido de se-
riedade e de empenho. Fernanda Montenegro,
por exemplo, considera "o teatro como o meu
dia-a-dia", enquanto Paulo Autran lembra que"até democracia se aprende com o teatro." A
idéia de integração e comunicabilidade marca o
depoimento de Sérgio Brito para quem teatro é"continuidade, mágica continuidade, pensamen-to fluindo de cabeça a cabeça." Marília Pera
recorda que foi criada "praticamente dentro do
teatro", o mesmo caso da brava Henriqueta
Brieba: "Eu trabalho há 78 anos... e fiz tudo,
tudo no meu trabalho." A imagem das muitas
vidas do teatro é destacada por Guilherme
Figueiredo. Já Leilah Assumpção sente-se pró-xima da eternidade — "quando escrevo uma
cena que me satisfaz plenamente, me sinto como
se tivesse tocando Deus." Plínio Marcos, poroutro lado, procura o cotidiano do homem e o
seu momento: "O teatro só faz sentido quando é
uma tribuna livre, onde você pode discutir até as
últimas conseqüências o problema dos homens."
Jucá de Oliveira faz a autocrítica dos profissio-nais de teatro na sua multiplicidade de papéis:"Somos diferentes, nós somos bons, mas somos
maus, somos magnânimos, somos mesquinhos,
afetivos, mas também intolerantes, temos tudo
dentro de nós."

Maria Delia Costa faz profissão de fé na
perenidade do teatro — "porque é na presençado ator e do público que a humanidade se
enriquece da emoção viva". Rubem Corrêa
considera "o ator e o teatro mágicos" e Lilian
Lemmertz lembra que o público é essencial:"Precisamos de gente à nossa frente para nos
darmos inteiros." Raul Cortez também mencio-
na o público para ele uma relação fundamental:"E como se eu te conhecesse e você me conhe-
cesse."

Com fragmentos mais emocionais do quereflexivos sobre a profissão, atores, técnicos e
autores em Teatro, Espelho da Vida relembram
a permanência de uma atividade milenar que só
sobrevive por que ao longo do tempo sempre
existiu alguém que queria veros atores em cena.
Essa campanha foi criada para demonstrar como
o público é essencial nessa relação de trocas de
experiências.
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Raul Cortez: o público é essencial
na relação teatral

Marília Pera: um ser teatral, desde
a infância

EM UM ATO

MACKSEN LUIZ

O ator italiano Vittorio Gassman se apresenta no
Rio no dia 10 de julho com o espetáculo Uma Noite
com Vittorio, coletânea de textos que reúne autores
como Pirandello, Kafka e Codrignola. Ao seu lado
estará o ator Nino Prester. Vittorio Gassmam
visitou o Brasil pela última vez em 1965.

Idade Mídia, ópera-rock de Márcio Trigo e Mário
Dias Costa depois de adiamento de uma semana,
estréia no Teatro Glaucio Gill na sexta-feira à meia-
noite. O espetáculo poderá ser visto as sextas e
sábados nos horários das 19h e 24h.

O Bejjo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, com
direção de Buza Ferraz tem estréia prevista para
primeira quinzena de agosto no Teatro Glaucio
Gill. O elenco é formado por Gilda Guilhon,
Antônio Grassi, Stenio Garcia, Ivan Cândido, José
de Abreu, Andréa Beltrão, Zezé Polessa, Gilberto
Miranda, Henrique Cuckierman e Alexandre Fer-
reira. Os figurinos são assinados por Sílvia Sangirar-
di, direção musical de Caique Botkay.
a A Irresistível Aventura, espetáculo produzido porDina Slat e já em fase de ensaios, não mais ocupará
o Teatro Glauce Rocha, já que deverá estrear em
agosto no Teatro de Arena, em Copacabana. A
atriz já comunicou sua desistência ao Inacen, abrin-
do assim vaga para que outro grupo — pelo edital o
espetáculo que ficou na suplência para ocupação do
Glauce Rocha foi Isadora e Oswald, de Aguinaldo
Silva, com Norma Benguell — cumpra temporada
nesta sala de espetáculo de agosto a dezembro.

A performance Tem Prn Gente. Se Invente, em
temporada no Teatro Villa-Lobos, anuncia o encer-
ramento de sua temporada no próximo domingo.

O Centro de Letras e Artes da Uni-Rio (Av.Pasteur, 436) convida para assistir aos trabalhos
práticos de montagem de seus alunos. Para hoje, âs
20h, amanhã, às 18h e 20h e sábado e domingo, às
21 h pode ser visto Fando e Llz, de Fernando
Arrabal, com direção de Raphael Caesar e de hoje

a segunda-feira, sempre às 21 h, e domingo, às 18h a21 h, será a vez de A Moratória, de Jorge Andrade,com direção de Hamilda Bastos.Após a apresentação de hoje de Telaranás, em
cartaz no Teatro Cândido Mendes, haverá um
debate com a participação do psicanalista argentipo
Edgardo Musso.

Amanhã e sábado, no Circo Voador, apresenta-
ção do Mamulcngo — Teatro Popular de Ronecos
com a participação de Saúba c Solon, a partir das
20h.
o O grupo de língua inglesa The Players está
apresentando na Rua Real Grandeza, 99, a peçaThe Exorcism (A Ghost Story), de Don Taylor, com
direção de Chris Hieatt, de hoje a sábado, às
20h30min. As reservas podem ser feitas pelostelefones 235-6890 e 322-0037.
0 A Rioarte lança o Prêmio Natal no Rio —,1"
Concurso de Dramaturgia e Produção de Espetácu-
los Natalinos. Os autores devem apresentar textos
inéditos e projeto de produção para peças referen-
tes às festas natalinas. Os vencedores terão como
prêmio C r$ 2 milhões e como verba de produçãoCr$ 20 milhões. As inscrições podem ser feitas naRua Rumânia, 20.
» Inicia-se domingo, prolongando-se até dia 15, emRecife o Festival Brasileiro de Teatro Amador
1984, com programação de espetáculos, debates,
exposições e seminários.
0 A estréia de Feliz Ano Velho, adaptação teatral
do livro de memórias de Marcelo Paiva foi transferi-
da para o dia 12 de julho.O Teatro dos Ountro anuncia para a primeira
quinzena do próximo mês uma estréia ambiciosa:
Tio Vânia, de Tchecov. O elenco é formado porNildo Parente, Christiane Torloni, Denise Wein-
berg, Lícia Magna, Armando Bogus, Rodrigo San-
tiago, José de Freitas, Norma Geraldy, Ronaldo
Mota, a direção é de Sérgio Brito.

HOJE: CARLOS VEREZA
TÉCNICO BEBETO (VOLLEY MASC.)
FLÁV/O NARA (PROPAGANDA)

apresentação

DANUZA LEÃO

23:00hs
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A EMISSORA DO RIO

tí» APRESENTA TODAS ÀS 5- FEIRAS. A PARTIR DAS 1SHS
3- "TARDES CARNAVALESCAS"
£(* ENTRADA,DE DAMAS GRÁTIS, CQM DIREITO À MESA, BUFFET ~v'"
yi VARIADOS, BEBIDAS NACIONAIS A VONTADE E MINI JANTAR, a Jh

Estrada do Joá, 2570 — Joá — Barro. fcj (Res. e Infa. 322-0440 — 322-0477 — 322-1006 — Imp. 18 ano». u V

Tiico&xic
comédia d* Bráulio Pedroso

cot CARLOS AUGUSTO STRAZZER • ITAL0 R0SSI
NINA DE PADUA • SUZANA FAINI

GUIDA VIANNA*OUSE NACCARATI

Teatro Nelson Rodrigues (ex. BNH)
4.'« 6 ' M Slh. «JtwKlo «i 90h Wti. òomtnjo èt tlh ?1h.

lei.: 211 5695
APOIO CULTURAL BNH eCONQMICO
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TEATRO MUNICIPAL DO RIO I>E JANEIRO
SÁBADO - 30 DE JUNHO - 21 HORAS
BACH - RESPIGHI- PASSACAGLIA

BERLIOZ D AN AÇÃO DE FAUSTO, $
(Três peças)

çMAHLER

"A CANÇÃO
DA TERRA"

ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO MUNICIPAL

SOLISTAS EDUARDO ALVARES - Tenor
JOY DAVIDSON - Mezzo-sopratw

REGENTE ANTON GUADAGNO
Platéia e B. Nobre_Cr$ 10.000,00 Balcão Simples _

Galeria
. C'r$ 7.000,00
_Cr$ 3.000,00

GOVERNO DO ESIADODO RIO DE JANEIROSECRETARIA Df: FSTADODL CIÊNCIA k CULTURA fé
FíJNARJFUNDAÇÃO DF. ARTESDO ESTADO DORIO DE JANEIRO
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MÚSICA

FESTIVAIS

AO SUL;

MILTIADES

CARIDIS

NO RIO

PARA 
além das inundações,

com uma persistência e um
entusiasmo que lhe fazem

honra, o Sul do Brasil abre espaços
para a música. Porto Alegre está
reinaugurando o seu venerávcl Tea-
tro São Pedro, depois de uma refor-
ma que durou 10 anos. Imediatamen-
te em seguida — de Io a 13 de julho
— realiza-se na Capital gaúcha o II
Seminário Internacional de Música
da UFRGS. com ciclos especiais para
professores, regentes, compositores,
cantores e instrumentistas. Theophil Maier, da Alemanha, estará ensi-
nando técnica vocal e improvisação vocal para crianças; Manuel Morais,
de Portugal, música quinhentista ibérica; Curt Lange, o mítico revelador
do barroco musical de Minas, música latino-americana; para citar apenas
os principais.

De 7 a 28 de julho, é a vez de Londrina, no Paraná, mobilizar 33
professores e numerosos instrumentistas do Brasil e do exterior para o
seu festival de música. Alicia Lazaro vem da Espanha para ensinar
alaúde. Jacques Ogg, de Holanda, cuidará dos cravistas. Marco Antonio
Almeida, pianista brasileiro há muito radicado na Alemanha, ensinará
piano; o nosso Roberto de Regina, Prática de Música Antiga. O festival
tem cursos de trompete, saxofone e clarineta (Paulo Moura), violino,
flauta doce, um Laboratório de Criação Musical sob os cuidados de
Aylton Escobar, professores de violoncelo, piano, técnica vocal etc.
Realizado com apoio da Fundação Universidade Estadual de Londrina e
da Prefeitura local, inclui diversos seminários, como Educação Musical
no Currículo da Escola de Primeiro Grau e Música Popular Brasileira.

Nessa área, o festival está promovendo um Concurso de Música
Popular Brasileira de que a etapa eliminatória realizou-se agora em
junho. As 10 composições finalistas serão analisadas durante o Seminário
de Música Popular Brasileira.

1-ast but not least, Blumenau está realizando, de 21 a 29 deste mês,
o seu II Festival de Música de Câmara, que também tem os seus ciclos
especiais. O Piano de Chopin (com Arthur Moreira Lima), A Sonata
Romântica (com Homero Magalhães), uma oficina de cravo com Abel
Vargas. Há cursos para violino (Paulo Bosísio), viola, violoncelo, fagote
(Noel Devos), oboé, trompa, clarineta (José Botelho), flauta (Norton
Morozowicz), violão (Léo Soares), cravo, piano. E a oportunidade de
rever a Orquestra de Blumenau, hoje um ponto de referência na vida

.'musical da cidade.
0 0 0

Quem se entusiasmou com o Verdi do maestro Anton Guadagno
tem este sábado a oportunidade de ouvir esse exuberante regente italiano
à frente da Orquestra do Municipal na obra-prima de Mahler que é A
Canção da Terra. Os dois solistas pertencem ao "time" do Nabucco:
¦lpeio-soprano Joy Davidson e tenor Eduardo Alvares. À tarde, no
.Municipal, primeiro dos quatro concertos do maestro greco-austríaco
Miltiades Caridis, num programa Schubert-Prokofiev-Ravel (solista:
Luís Fernando Benedini). Caridis, que rege desde 1974 a orquestra
Tonkunstkr de Viena, trabalhou com Karajan na Ópera de Viena, de
1963 a 1969, regeu a Philarmonia Hungarica, foi titular da Filarmônica de
Oslo (1969-1975) e recebeu em 1981 a medalha Bartók, em Budapeste,
por suas interpretações do grande compositor húngaro.

LUIZ PAULO HORTA

Jazzmania

Dc 2' a sábado das 18:30 às 21:30
Venha Jantar no Jazzmania com
PIANO SOLO ESPECIAL

DE MARCOS ARIEL
s/consumaçào s/couvcrt artístico

28 a 30 (5?, 6? c sáb.)
a partir das 22:30 hs

A PEDIDOS
REAPRKSKNTAÇÃO

ESPECIAL
GRiJPO

AZYMUTH
José Roberto Bertrami (teclados e vocal)

Ale* Malheiros (baixo)Ivan Conti (Mainão) (bateria)
NOS INTERVAl OS SHOWS

KM VIDEOCASSETE

A NOVA ONDA CARIOCA
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Para você dançar e curtir,
com muita natureza ao redor.

Rock p Videos
New Wave Flippers

Saladas e Grelhados
Estacionamento fácil

Aberto de 5? a domingo
Domingo especial

para galinhas e gatinhosmaiores de 14 anos,
a partir das 16:00 hs.

Est. Barra da Tijuca, 1636Itanhangá CenterTelefone: 399-3460
Apoio: Manchete FM

KKSKRVÁS 227-2447
Kainhu Klisohcih isq. Vioira Sriuln

om cima do tturríl-1800
IMÓVEIS

CLASSIFICADOS JB

PONTO DE LUZ

LUSTRES
SPOTS • TRILHOS

CÚPULAS • CERAMICAS

MATRIZ: R, Marq S; Vicente, 61 - 274-3921
FILIAL: Ri; São Clemente,-164 — 286-8246

Gigantes americanos

e A revista Fortune está divul-
gando o ranking das empresas
americanas que mais se desta-
caram, quanto ao volume de
seus patrimônios, em 1983.

Entre os 1(M) maiores ban-
cos, a liderança cabe agora ao
Citicorp, cuja supremacia so-
bre os concorrentes tornou-se
ano passado indiscutível ao
desbancar o Bank of America,
que nos últimos três anos vinha
disputando essa posição com o
gigante de Nova Iorque.

O Citicorp fechou o ano com
um ativo de 134 milhões 61)0
mil dólares contra 121 milhões
100 mil dólares de seu tradicio-
nal rival.

No setor de seguros, a lide-
rança continua com a Pruden-
tial, com um patrimônio de 72
milhões 200 mil dólares.

No que toca ao comércio
varejista, a Sear's Roebuck es-,
tá absoluta, com um patrimô-
nio de 35 milhões 800 mil dó-
lares.

A maior companhia trans-
portadora é a ferrovia Santa Fe
Pacific, com um ativo de 6
milhões 200 mil dólares.

E entre as 50 maiores em-
presas de serviços públicos
continua disparada na diantei-
ra a American Telephone and
Telegraph, com um respeitabi-
líssimo patrimônio de 149 mi-
Ihões 500 mil dólares.

Na madrugada
• Duas silabadas do Deputado Sebastião Nery a respeito do
Governador Leonel Brizola, ontem, na madrugada do Florentino:

O Brizola não sabe brigar. Sempre que ele briga, sai todo
chamuscado. Ele precisava passar um mês em Minas para
aprender a brigar com os mineiros.

* # *
O Brizola é o único sujeito no Brasil que ainda acha que

"puxar um fuminho" é uma atitude moderna.
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Florinda Bulcão, Helcius Pitanguy e Paulo Fernando Mar-
condes Ferraz nos movimentados salões do Rio

Suicídio
Deve sair na segunda-feira o

novo aumento de 25% no preço
dos automóveis.

Sem ter ainda o mercado
absor\'ido o aumento de maio,
algumas grandes revendedoras
do Rio estão registrando a me-
tade do movimento de vendas
do mês passado e outras nem
isso.

A indústria automobilística
decidiu, pelo visto, praticar o
hara-kiri.

TURMA DA

PESADA
• Reflexão de um gozador im-
pressionado com as lesões cau-
sadas à imagem do presidência-
vel Paulo Maluf pelo comporta-
mento da turma que o cerca:

— Quem tem como amigos
o Amaral Neto, o Eduardo (ia-
lil, o Adail Vetorazzo e outros
não precisa de inimigos.

Obra-prima
O Teatro Municipal estará apresentan-

do no sábado uma das obras-primas de
Gustav Mahler — a Canção da Terra,
com a orquestra da casa regida pelo
maestro Guadagno.

Serão solistas o brasileiro Eduardo
Alvares e a mezzo-soprano norte-
americana Joy Davidson, que está can-
tando Nabucco mas que, segundo se diz,
gosta mesmo é de Mahler.

Louvável
A cadeia de lanchonetes Mc Donald's

está tentando uma nova experiência por
todos os títulos louvável: passou a empre-
gar para atendimento no balcão surdos e
mudos.

Os novos funcionários estão sendo re-
crutados entre os alunos do Instituto de
Surdos e Mudus, em Laranjeiras, e os
resultados têm sido até agora os melhores
possíveis.

Novos
rumos

0 Está deixando a imprensa o
jornalista Carlos Leonam.
• Depois de repartir durante
10 anos a responsabilidade da
coluna Carlos Swann, no Glo-
bo, com Fernando Zerlottini,
Leonam, que em 25 anos de
profissão exerceu sempre com
sucesso as funções de repórter,
fotógrafo, redator, editor e co-
lunista, decidiu partir de corpo
inteiro para uma nova ativida-
de à frente de sua agência de
publicidade, a Archi e Grafio.

¦ ¦ ¦
Sugestão

Al' Feira Popular Portu-
guesa que será aberta sábado
no Rio, na Marina da Glória,
vai apresentar aos visitantes
uma boa sugestão para a nossa
economia de guerra: a Banda
Plástica de Barcelos.

Seus instrumentos são de
plástico e não de metal, os
músicos só ensaiam nas horas
vagas e só viajam nos períodosde férias.¦ ¦ ¦

VELHOS TEMPOS

¦ BB

Poder de fogo
Do Senador Marco Maciel avaliando o poder de fogo de seu

grupo:— A Frente Liberal é o nosso Exocet contra o Maluf.

Wimbledon na TV
Os apelos insistentes deski

coluna não foram em vão: a TV
Bandeirantes anunciou ontem
que transmitirá ao vivo, dia N
de julho, domingo, a partir das
10 da manhã, a final masculina
do Torneio de Wimbledon.

E mais: também afinal femi-
nina, na véspera, será transmi-
tida, só que esta pela TV Edu-
cativa.

A responsável pela boa nott-
cia é a Sul-América, que assu-
min o patrocínio.

"One -million-doll ar-man"
Está tudo pronto para que o americano Carl Lewis, dc 24 anos,

se consagre nas Olimpíadas de Los Angeles o grande atleta da
atualidade.

Seu objetivo, competindo nos 100 e 200 metros rasos, reveza-
mento 4 x HKI e salto em distância, é bisar a façanha de Jesse
Owens, vencedor das quatro provas nas Olimpíadas de Berlim em
36.

Se Lewis repetir o feito de Owens — está noticiando a imprensa
americana — ele passará a valer I milhão de dólares por ano em
contratos de publicidade.

A torcida do Flamengo já começou a ~
se resignar com a volta do clube aos
velhos tempos, anteriores a 1978, marca-
dos por estilos de administração à antiga
de presidentes como Hélio Maurício,
Veiga Brito e outros.

Eram tempos que, com a série de
sucessos do clube a partir de 78 e a
imposição de uma hegemonia que durou
até o ano passado, os torcedores imagina-
vam que não fossem mais voltar. Mas se
enganaram.

As vacas magras, as humilhações, a
inapetência administrativa, a idéia de que
o Flamengo é apenas um palco para
exibição da vaidade de seus dirigentes
estão novamente presentes na vida de
seus torcedores.

Cada dia que passa fica mais viva na
lembrança da torcida, como uma data
histórica, o dia 27 de maio de 1983. Para
quem não se lembra, foi o dia da última
grande conquista rubro-negra, no Cam-
peonato Brasileiro.

De lá para cá. a torcida tem vivido
apenas de acumular decepções e frustra-
çóes, sem a mínima perspectiva de que a
saúde do futebol do clube vá melhorar,
até porque nas cabeças que administram

a Gávea só há lugar para desvarios imobi-
liários. Já não estão dizendo que o di-
nheiro da venda de Júnior será aplicado
na construção na Barra do chamado Ni-
nho do Urubu, um projeto imobiliário de
objetivo dos mais duvidosos?

A propósito: por onde será que anda o
Onça, aquele granítico torcedor rubro-
negro? Está na hora de chamá-lo.

n ¦ g3

Se não quiser
Estão dizendo que o Flamengo

agora só não irá a Tóquio se não
quiser.Sem Zico e Júnior no time, é tudo
japonês.

a b ¦

Trauma à vista
O goleiro rubro-negro Ubaldo Fillol vai

acabar traumatizado com os gramados do
Rio Grande do Sul.

Em três rápidas temporadas gaúchas,
Fillol engoliu tf) gols — 4 contra o Inter-
nacional, 1 contra o Brasil de Pelotas e 5
contra o Grêmio.

Três temporadas correspondentes igual-
mente a três derrotas.

RODA-VIVA
O presidente do STF, Minis-

tro Cordeiro Guerra, ofereceu
ontem em Brasília um cocktail
em homenagem ao Ministro
Alfredo Buzaid, que está se
aposentando e comparecerá
amanhã à sua última sessão.

Está de volta ao palco do
Canecão Caetano Veloso.

O presidente da Embratur e
Sra Miguel Colasuonno lidera-
vam uma grande mesa de ami-
gos anteontem no show do
Scala.

Fernando Barbosa Lima
flertando na noite.

Maitê Proença, em Parati,
gravando para a TV Manchete
a série Marquesa de Santos.

O conjunto Menudo, forma-
do por garotos portorrique-
nhos, atração atualmente nos
Estados Unidos, estará chegan-
do ao Rio dia 19 para lança-
mento de seu LP.

Na platéia de Nabucco, Te-
resinha e Hildegardo de Noro-
nha, Laís Gouthier e Josefina
Jordan.

Chico Anísio autografará seu
livro O Tiete do Agreste, dia 3,
no Clube Marimbas.

Isabel e Paulo César Ferrei-
ra festejarão bodas de prata
dia 11 de julho recebendo para
uma grande festa no Hippopo-
tamus.
o O trompetista Mareio Mon-
tarroyos se despede do Rio,
antes da temporada no Mak-
soud Plaza de São Paulo, apre-
sentando-se até domingo no
Mistura Fina Studio.

O professor e Sra Nova
Monteiro de volta ao Rio de-
pois de dois meses no eixo
Paris—Londres.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

A ESCOLHA DO PRIMBRO

OC.ULOS Di SEU FILHO

E FUNDAMENTAL
Por isso mesmo, faça uma visita à única ótica I
especializada em crianças no Brasil. Você vai ;

conhecer a nova lente AG e descobrir também , I
nosso atendimento especializado em crianças., <

ARNALDO GONÇALVES ÓPTICA
Rua Voluntários da Pátria 329-L/T Botafogo
Tels: 286-4099/267-5871

c COLLANT - CALÇA — MEIA — FAIXA

A LYCRA — HELANCA — NYLON A
FABRICAÇÃO PRÓPRIA

SAPATILHA
PONTA — JAZZ — SAPATEADO

LEILAS'S
DJALMA ULRICH, 57 G — 267-3648
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A SHORT - BLUSA - TOP - FAIXA 0
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.ARRAIOIOS . CASA CAIADA MARIA CLÁUDIA
.. •• • .. :.t .. ÍCui——•.

Rüa:Visconde'de PirajáV 2ó0 Lj.-11.0 ; Tel.-.: 287-1693

Contrate o

empregado

que você

{>rocura 

sem

er trabalho, w*®»

CLASSIFICADOS W JD

DEGAS DEMHTO?
Nâo desgaste nem desvalorize seu acervo.

Todo quadro precisa de uma moldura adequada.
Jaime Vilaseca, especialista em molduras ha mais de is anos

aguarda sua visita.Vale a pena (alar com ele.
BOTAFOGO: Rua Dona Mariana, 137 - c 6 ¦ l ei.: 2t>0 2^,201200 :353
IPANEMA: DURRUT1 Molduras Especiais:

Rua Visconde de Pirjja. 414 • Lo|a iog • Tel.: ::, ?127
§

1L
V ASSfc:líl\4C(h,.

r ASSESSODIA DE /mie
MOLDURAS KSPECIAIS RESTAURAÇÃO

A INTERNACIONAL
LANA BITTENCOURT

COM
RAUL DE BARROS

em curtíssima temporada no
FAÇA JÁ

•flíbainofl^io SUA RESERVA
PELO TEL.: 262-3311

Antes e depois do show dance ao som
do conjunto do maestro D'Ângelo

A partir das 18 horas música ao vivo
CASSINO RIO — o melhor serviço no melhor ambiente

Cinelflndia — em cima do Amarelinho.

Um espanhol bem ensinado é o tipo da língua que ninguém esquece nem na hora de dormir.
Curso Intensivo de Férias de Espanhol. Ccl*R©lTlcU1.3.

Todos os dias. no horário que você escolher. CENTRO 252 -5767 COPA 256-4999
GALERIA
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Este recado é para os especialistas na artej®
de viver. Quem está em Alta na cotação.^
contagiante das noites do Riõ é o Harry's:
Bar. o Steak House ciasse A com um novo
menu e bèbidas.nacionais e estrangeiras.
E pra quem gosta de uma dose a mais, as |

¦ músiclís mais gostosas ao som de um au{ 1
¦ tênticò piano. T . / ,

Aos sábados e domingos tem almoço es-
pecial, mas o, vinho fica por conta da Hou-
se. v- V:,. \ 1
Pra quem não abre mão dos prazeres daV :
vida; a melhor opção é o Harry's,Bar. sob
«ova direção, um iugar ÍN.

V>'Reiervaí~jpélb'teÍ,i:^59.4043.;: r.UVf..?';':.';
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Ana Maria índio ila Cosia ¦ Àrquilinha ArquiteturaLtda.

Ângela Barquete ¦ Antonio Leite Garcia e Márcio Rebelo
Cláudio Bemardes e Jacobsen Associados

~tLC - Chico. Luja,..Cadai..
... Danilo Neves ar Geraldo Lamejto ¦ Julinha Serrado 

Luiz Fernando G. Redó mMarilrateil'*"Miirisa Doce de AffonscaL.
Raul S. P. Amoiim » Ricardo BrutVrt"""

Com peças de mais de SI) lujasdc arquitetura de interiores, decoração
e gatêfias dc arte, do Shopping da Gávea.estes profissionais

cs.lãoexpomlopara você; ein stands individuais. seu\cstilo*e idéias.
Não perca esta temporadadc honvgOs(t) do Shopping da Gávea...

vjraveaf 
J

R.Marquês de.S-.Vicente 52;' De 11 de junho a í." de julho, das III às 22 horas. Domingos das 16 às 23 horas.
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LEILÃO

DE OBRAS DE ARTE
Comemorativo da inauguração da Filial-Leblon, no

-JP

EXPOSIÇÃO:
HOJE, AMANHÃ, DEPOIS E DOMINGO, dias 28, 29 e 30 de junho e 1? de
julho, das 14 às 22 horas. Nos dias de leilão (2, 3 e 4 de julho) também haverá

exposição, das 10,00 às 18,00 horas.
LEILÕES:

2?, 3? E 4?-FEIRA (2, 3 E A DE JULHO), AS 21,00 HORAS
LOCAL:

SHOWROOW DO RIO DESIGN CENTER
AV. ATAULFO DE PAIVA, 270 - 39 ANDAR - LEBLON

(Estacionamento: Entrada pela Av. Afrãnio de Melo Franco)

Já estamos selecionando quadros e
peças de arte para o próximo leilão. Inf. Tel : 274-3245. Leiloeiro Mario Berlim

y
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CINEMA SHOW

hoje em cartaz o novo
filme de Federico Fellini, E

La Nave Va, somente no
Studio-Gaumont-Copacabana.,

jNy Entra

W

ESTRELAS
E LA NAVE VA (E La Nava Va), de Federico Felltni.Com Freddie Jones. Barbara Jefford. Victor Poletti.Peter Cellier, Elisa Mainardi, Norma West, PaoloPaoloni e Sarah Jane Varley. Studio Gaumorrt Copa-cabana (Rua Raul Pompèia. 102 —¦ 247 8900)'14h30min. 17h. 19h30min. 21 h (14 anos)Décimo oitavo filme de Fellini. A bordo donavio Gloria N , dezenas de passageiros de diver-sas nacionalidades, classes sociais e atividadesreunem-se para prestar a última homenagem àcantora Edmee Tetua, que queria suas cinzas joga-das no mar. A Primeira Guerra interrompe brusca-mente a viagem. Produção italiana.
A MALDIÇÃO DA PANTERA COR-DE-ROSA (Cura*of th® Pink Panther). de Blake Edwards Com DavidNiven, Robert Wagner, Herbert Lom, Joanna Lumley,Capucine. Robert Loggia. Harvey Korman a BurtKwouk. Motro-Boavlsta (Rua do Passeio, 62 — 240-1341). Art-MéJar (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544).Baronesa (Rua Cândido Benicio. 1747 — 390-5745).Tljuoa Palaca-1 (Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-4610): 14h30min, 16h40min. 18h50min. 21 h Condor-Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães. 286 — 255-2610). Largo do Machado-1 (Largo do Machado. 29245-7374). Rio-Sul (Rua Marquês de S Vicente. 52274-4532). 15h. 17h10min. 19h20min. 21h30min(14 anos). Ató domingo no Baronesa e Tijuca Palaco-1.

Quando o maior detetive da França, inspetorJacques Clouseau, após um ano de busca, ó consi-derado desaparecido, o próprio Presidente da Fran-
ça dâ ordem para que se procure o melhor detetivedo mundo, para encontrar Clouseau. 0 inspetorDreyfus ó encarregado para fa2er a seleção com ocomputador. Mas Dreyfus, que não quer que odetetive apareça, programa o computador e esteacaba escolhendo o pior detetive do mundo.
A FREIRA E A TORTURA (Brasileiro), de Ozualdo R.
Candeias. Com David Cardoso, Vera Gimenez, SérgioHlngst Sônia Garcia, Cláudio Alencar, Edio Smanio eWilson Sampson. Pathé (Praça Floriano, 45 ~ 220-3135): 12h, 13h40min, 15h20min. 17h, 18h40min.20h20min, 22h. Art-Maduroira (Shopping Center deMadureiia — 390-1827): 14h40min, 16h20min, 18h,19h40min. 21h20min. Paratodos (Rua Arquias Cordei-ro. 350 — 281-3628): 16h30min. 18h10m.n.19h50min, 21h30min. (18 anos).

A história de um delegado torturador que seapaixona por uma freira.
SEXO EM GRUPO (Brasileiro), do Alfredo Sernheim.
Com Roberto Miranda. X Adriadne de Lima, Gisa Delia
Maré, Paulo Prado, Ligia de Paula. Cacà de Lima eSelma Ribeiro. Vitória (Rua Senador Dantas, 45 —
220-1783): do 2a a 6a às 12h20min. 14h. 15h40min,
17h20min. 19h, 20h40min. Seal a (Praia de Botafogo.
320): 14h50min. 16h30min. 18h10min. 19h50min.
21h30min. Ramos (Rua Leopoldina Rego, 52 — 240-8285): 16h, 17h40min. 19h20min, 21h. (18 anos).

Filme pornô.
TARAS DE COLEGIAIS (Brasiloiro), de Juan Bajon.Com Marcos D'Alves. Shirley Bonny. Andrev Soler,Linda Gay e Rubens Rollo. Oriy (Rua Alcindo Guanaba-ra, 21): 5a e6»às 10h, 11h30min, 13h, 14h30mín, 16l"i.17h30min, 19h, 20h30min; sáb. e dom. a parti/ das14h30min (18 anos).Filmo pornô.

CONTINUAÇÕES
MEMÓRIAS DO CÁRCERE — (Brasileiro), de NelsonPereira dos Santo3. Com Carlos Vereza, Glória Pires,Jofre Soares. José Dumont. Nildo Parente. WilsonGrey. Tonico Pereira, Ney Sant'Anna e Ricardo Cie-mentino. Participações especiais de André Villon, Pau-»Io Porto. Nelson Dantas. Fábio Sabag. Monique Lafonte Silvio de Abreu. Art Copacabana (Av. Copacabana.759 — 235-4895), Art Séo Conrado 2 (Estrada daGávea, 899 — 322-1258). Art Tijuca (Rua Conde deBonfim. 406 — 254-9578):' 14h30min, 17h45min, 21h.
(18 anos).

Brasil, deóada de 30. O pais vive uma era deviolenta repressão política. A perseguição atingecentenas de pessoas, entre elas Graciliano Ramos,um dos mestres da literatura brasileira. Ele é preso«. na cadeia, no litoral do Rio de Janeiro, começa aescrever Memórias do Cárcere. Ramos vislumbraum grande livro, mas seu corpo, definha, deixar»-do-o em dúvida se encontrará forças para terminá-Io. Prêmio da Critica Internacional do Festival daCannea de 1984.
FANNY E ALEXANDRE (Fanny • Alaxandar). doIngmar Bergman. Com Penilla Allwin e Bertil Guve.Studio Gaumont Catete (Rua do Catete. 228 — 205-7194): 16h30. 20h. (16 anos).

O filme conta a história dos membros de umafamília, Ekdhal, de uma cidade sueca, no começodo século. Os Ekdhal o sua troupe de atoresmovimentam o teatro da cidade e fazem parte deuma sociedade próspera e sem escândalos. Produ-
çèo sueca. Vencedor de quatro Oscar: Melhor filmeestrangeiro, melhor fotografia, melhor direção dearte e melhor figurino.
O REL CAMAREIRO (The Dresser). de Peter Yates.Com Albert Finney. Tom Courtenay, Edward Foz. Zena
W^lker, Eileen Atkins e Michael Gouth. Art SàoConrado-1 (Estrada da Gávea. 899 — 322-1258):15h15min, 17h30min, 19h45min, 22h Bruni-lpanoma
(Rua Visconde de Pirajá. 371 — 521-4690): 15h.17h20min. 19h40min, 22h. (Livre).O filme conta a história de Sir, um grandilo-quente ator-empresério que dedicou-se de corpo ealma à sua carreira, e que agora se esforça pormanter sua companhia atuando. Essencial para suaexistência ó O Rei Camareiro, Norman, igualmenteapaixonado pelo teatro e dedicado a ele. Produçãoamericana.
JANGO (brasileiro), de Silvio Tendler. Jóia (Av. Copa-cabana, 680): 15h30min, 17h30min. 19h30min.21h30min. (Livre).Trajetória política do ex-Prosidente João Gou-hirt, desde a sua eleição, em 1947, para deputadofederal, pelo Rio Grande do Sul, até sua morte, noexílio, em 1976 (documentário).

QUILOMBO (Brasileiro), de Cacá Diogues. Com Anto-mo Pompeo. Zezé Motta, Toni Tornado, Vera Fischer.Antonio Pitanga. Maurício do Valle, Daniel Filho, JoãoNogueira. Grande Otolo o Jofre Soares. Barra-2 (Av.das Américas. 4666 — 325-6540), Leblon-1 (Av.Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048), Sèo Luli-1 (Ruado Catete. 307 — 285-2296); 15h. 17h10min,
19h20min. 21h30min. América (Rua Conde de Bon-fim, 334 — 2644246). Madureira-1 (Rua Dagmar da
Fonseca. 54 — 390-2338): 14h30min, 16h40min.
18h50min. 21h. PalAcio-2 (Rua do Passeio. 38 240-
6541): 14h, 16h10, 18h20min. 20h30min. (10 anos).Por volta de 1650, um grupo de escravos serebela no engenho Santa Rita, ao sul da Capitania
de Pernambuco. Vitoriosos, os escravos fogem
pera as montanhas, onde ó instalado o Quilombodos Palmares. À frente dos rebeldes está GangaZumba, Príncipe Africano que, chegando às monta-nhas, torna-se em pouco tempo o novo Rei dosPalmares.
DANIEL (Daniel). de Sidney Lumet. Com Timothy
tuirton. tvtanciy Patmkin, Lindsay Crouse. Ed Asner,Ellen Barkin e Julie Bovasso. Cinema 1 (Av Prado
Júnior. 281): 14h. 16h30, 19h, 21h30. (14 anos).

Baseado na novela de E.L. Doctorow, O Uvro
de Daniel. A história de duas crianças, Daniel eSusan, que viram seus pais serem levados poragentes do FBI, para nunca mais voltar. O filmecomeça nos anos 60, com Daniel, já casado, obce-cado por amargas recordações. Ele tenta levantar avida de seus pais, seguindo as pistas de pessoasque os conheceram. Produção americana.
SCARFACE (Scarface). de Brian de Palma. Com Al
Pacino. Sleven Bauer. Michelle Pleiffer. Mary Eliza-beth Mastrantonio. Roberto Loggia e Miriam Colon.Ricamor (Av. Copacabana. 360 — 237-9932). 15h,18h10min, 21h20min. Bristol (Av. Min. Edgar Romero.460 — 391-4822), Bruni-Méier (Av. Amaro Cavalcanti.105 — 591-2746), Coper-Botafogo (Rua Voluntários
da Pátria. 88). 15h. 18h, 21h. Botafogo (Rua Voluntá-rios da Pátria. 35- — 266-4491). 14h, J7h10min.
20h20min. (18 anos).

Em 1980, o ambicioso cubano Tony Montana,
conhecido como Scarface. por causa de uma enor-me cicatriz no rosto, desembarca em Miami. Vendona América uma terra de novas oportunidades,
Tony faz amizade com Manny Ray e os dois se
juntam a um grupo de cubanos, traficantes de
drogas. Em pouco tempo Tony se torna o rei do
crime organizado na Flórida. Produção americana.
YFtyXL (Yentl). de Barbra Streisand. Com Barbra
Streisand. Mandy Patinkin, Amy Irving e Allan Cordu-
rver. Odeon (Praça Mahatma Gandhi. 2 — 220-3835)
13h30min. 16h. 18h30min. 21 h Roxy (Av Copacaba-
na. 945 — 236^245), Tijuca (Rua Conde de Bonfim,

422 — 268-0790» 14h. 16h30min. 19h. 21h30min. No
Odeon. Roxy e Tijuca. cópia em dolby ttereo (10
anos)Yentl é uma jovem avançada para sua época.
Curiosa sobre tudo que se passa no mundo e
inconformada com as convenções sociais. Yentl
disfarça-se do rapaz para completar seus estudos
na Universidade e dai surgem complicações sérias
em sua vida. Oscar de melhor trilha sonora.
OS TRAPALHÕES E O MÁGICO DE ORÓZ (Brasilei-ro), de Dedé Santana e Vitor Lustosa. Com Renato
Aragão. Dedé Santana. Mussum. Zacarias. José Du-mont, Arnaud Rodrigues. Xuxa Meneghel. Maurício doVale. Jofre Soares. Tony Tornado e Dary Reis. Barra-3
(Av das Américas, 4666 — 325-6487). Carioca (RuaConde de Bonfim. 338 — 228-8178). 15h50mm,17h40min. 19h30mtn 21h20min. Madureira-2 (RuaDagmar da Fonseca. 54 — 390-2338)' 3a a 6a ás16h20min. 17h10min, 19h, 20h50min; sáb e dom. ás13h30min. 15h20min. 17h10min. 19h, 20h50min Pa-lécio-1 (Rua do Passeio. 38 — 240-6541)- 13h30min.15h20min. 17h10min, 19h. 20h50min. Imperator (RuaDias da Cruz. 170 — 249-7982), Olaria (Rua Uranos,
1474 — 230-2666) de 2a a 6a às 15h20mm. 17h10min.
19h. 20h50min; sáb. e dom. ás 13h30min, 15h20min.17h10min. 19h, 20h50min São Luiz-2 (Rua do Catete.
307 — 285-2296). Opera-1 (Praia de Botafogo. 340 —
266-2545). 14h, 15h50min. 17h40min. 19h30min.
21h20min Copacabana (Av Copacabana, 801 —255-
0953): 14h, 15h50min, 17h40min, 19h30min.
21h20min. (Livre)Didi é um nordestino prestes a ser expulso de
sua terra natal devido aos castigos da seca e dafome. Ele, e mais dois amigos, Soró e Tatu, juntamo pouco que lhes resta e parlem em busca de
novos horizontes. No caminho, encontram um
espantalho, um tonei falante e um delegado Leão.
Eles têm a difícil missão de conseguir água para osertão.
STAR 80 (Star 80). de Bob Fosse. Com ManeiHemingway. Eric Roberts. Cliff Robertson. Carrol Ba-ker, Rogar Rees e David Clennon. Borra-1 (Av. dasAméricas. 4666 — 325-6487), Veneza (Av. Pasteur.184 — 295-8349): 14h, 16h. 18h. 20h. 22h. Comodo-ro (Rua Haddock Lobo. 145 — 264-2025); 15h, 17h.19h, 21h. (18 anos).

O filme conta a história verídica da atriz amodelo Dorothy Stratten, assassinada há algunsanos, em Hollywood. O filme relata a trajetória damoça «imples desde sua convivência com a família
e o marido em Vancouver, Canadá, ató alcançar olugar de coelhinha do ano de 1980 na revista
Playboy. Produção americana.
INFIELMENTE TUA (Unfaithfully Yours). de Howard
Zieff. Com Dudley Moore. Nastassja Kinski, ArmandAssante. Albert Brooks e Cassie Yates. Leblon-2 (Av.Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 14h. 16h. 18h.20h, 22h. Coral (Praia de Botafogo. 316). Tijuca
Palace-2 (Rua Conde de Bonfim. 214 — 2284610);
15h. 17h, 19h, 21h. (16 anos).

Claude Eastman é um maduro e mundialmenterespeitado maestro, que suspeita que sua esposa,Daniella, o trai com o galante violinista Stein. Esta
angustiante suspeita vai febrilmente agindo sobro
a imaginação do maestro. Comédia americana.
GLENDA, SEU CORPO... SUAS TARAS (Body Lo-vel. de Lasse Braum. Com Lolita do Nova. JackGatteau e Glenda Farrell. Rex (Rua Alavaro Alvim. 33240-8285): de 2» o 6" as 12h30mm, 15h40min.18h50min, sáb. e dom. às 14h, 17h10min, 18h50min.Filme complementar: Diana, Babi a Holly... As queSatisfazem. (18 anos).Filme pornô.
EXHIBITION N° 1 (Exhibition), de Jean-FrançoisDavy. Com Claudine Beccarie. Astor (Rua Min. EdgardRomero. 236 — 390-2036) ICh. 17h40min. 19h20min,21h. (18 anos).

Filme pornô.
REAPRESENTAÇÕES
O HOMEM DE MÁRMORE (Czlowiokl Marmuru).de Andrzej Wajda. Com Krystina Janda, Jerzy Radzwil-lowicz. Tadeusz Lomnicki e Michal Tarkowski. Paia-sandu (Rua Senador Vergueiro. 35 — 265-4653): hojeàs 15h40min, 18h20min. 21 h (14 anos).Uma aluna da Escola de Cinema dove realizarum filme documentário para a TV como trabalhode formatura. O tema escolhido — a reconstltuiçàoda vida de um pedreiro, herói do pós-guerra quodepois cai em desgraça perante o partido — èdificultado por todas as pessoas que querem marvter o assunto no esquecimento. Produçôo polo-nosa.
MEU TIO (Mon Oncle), de Jacques Tati. Com Jac-
ques Tati. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63267-7098): 13h30min. 15h40min. 17h50mm (Livre).Até domingo.

Comédia satírica. Crítica á desumanlzaçâo urbanae ft mecanização do comportamento humano, baseadono contraste entre Hulot e seu cunhado, industrial quereside numa casa faturista. Produção francesa.
LAÇOS DE TERNURA (Terms of Endearment). deJames L. Brooks. Com Shirley MacLaine, Debra Win-
ger a Jack Nicholson. Largo do Machado-2 (Lgo. doMachado. 29 — 245-7374): 14h, 16h30min, 19h,21h30min. (16 anos).O filmo trata do complexo, honesto e alegrerolacionamonto entre mãe e filha durante trintaanos de vida. Vencedor de cinco Oscar: MelhorAtriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro,Melhor Diretor e Melhor Filme.
O IMPÉRIO DOS SENTIDOS (Al no Corrida), daNagisa Oshima. Com Eiko Katsuda e Tatsuya Fuji.Udo-1 (Praia do Flamengo. 72): 15h. 17h, 19h, 21h.
(18 anos).

O filme se baseia numa história real ocorridaem 1936, no Japão, e conta a trágica paixão de uma
jovem prostituta que mata seu amante durante oato de amor. Quase totalmente filmado em intorio-res, o filme ganhou o Prêmio do Festival daChicago. Produção japonesa.

0 DESPERTAR DE RÍTA (Educatlng Rita). de LewisGilbert. Com Michael Caine. Julie Walters, MichaelWilliams. Maureen Lipman, Jeananne Crowley e Mal-colm Douglas. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribei-ro. 502 — 2564588): 14h30. 16h40. 18h50. 21h. (14anos). Até domingo.
Rita, cabeleireira e dona-de-casa, matricula-senum curso de literatura numa universidade, parafugir de sua monótona vida o conseguir um nívelde educação melhor. Mas, sempre fica desconcer-tada diante do professor Bryant, um homem desi-ludido que esconde garrafas de uisquo atrás doslivros de sua biblioteca. Comédia americana.

A GUERRA DOS DALMATAS 1101 Dalmatlans). de
Wolfgang Reitherman, Hamilton S. Luske e Clyde
Geronimi. Produção de Walt Disney. Ópora-2 (Praia de
Botafogo. 340 — 266-2545). 14h20min, 16h.
17h40min. 19h20min, 21 h. (Livre). Falado em portu-
guês.Desenho animado. Pongo, um dálmata do
estimação de um escritor solteirão, resolve acabar
com a monotonia que reina no apartamento doa
dois, conseguindo para eles um duplo casamento.
Apesar de toda a felicidade, aparece um dia uma
amiga da dona-de-casa cujo sonho é ter casacos de
poles de dálmadas. Produção americana.

OS EMBALOS DE SÁBADO CONTINUAM (StayingAllve). de Sylvester Stallone. Com John Travolta,' Cynthia Rhodes, Finola Hughes, Steve Inwood e JulieBovasso. Coper-Tijuca (Rua Conde do Bonfim. 615):14h, 15h50. 17h40, 19h30. 21h20. (14 anos).Continuação da história de Tony Manero que,no primeiro filme, ganha um concurso de bailarinode discoteca. A história continua em Manhattancom as tentativas do Tony para encenar um showna Broadway ató que lho aparece uma grandechance. Produção americana.
QUEM NÃO CORRE... VOA ÍTha Cannonball Run|,de Hal Needham. Com Burt Reynolds, Rogar Moore.

Garrah Fawcet. Don De Luise e Dean Martm Lido-2
(Praia do Flamengo. 72) 14h10min. 16h. 17h50mm.
19n40mm, 21n30min (LivreiUm grupo de curtidores de automóveis orgnni-
zam uma corrida pelas estradas americanas o, paraburlar a vigilância da polícia, os participantes utili-
zam-se de vários disfarces, como roupas de padroo enfermeiro. Produção americana.
ANA, A OBCECADA. Martim e Martim. Com Constan-
ce Monney. Annette Havey e John Leslie. Filme
complementar- Karaté Heróico íris (Rua da Carioca,49); 10h. 14h. 18h. 22h (18 anos). Até domingo.

Filme pornô.
SORA E ANÍTA DELICIOSAMENTE IMPURAS (Bra
sileiro). de Carlos Alberto Almeida Com Sandra Kandy.
Sônia Rubene, Edson Heath o Elys Cardozo Bruni-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 — 268-2325)
14h30, 16hl0. 17h50. 19h30. 2lh10. (18 anos) Ata
amanhã.

Filme pornô.
DRIVE-EN
SILKWOOD — O RETRATO DE UMA CORAGEM
(Silkwood). de Mike Nichols. Com Meryl Streep, Kurt
Russell e Cher Ilha Autoclne (Praia de São Bento —
Ilha do Governador — 393-3211): 20h30min.
22h30min (18 anos) Até terça.

Karen Silkwood é empregada de uma Usina
Nuclear e, com seus companheiros de trabalho,
está exposta ás conseqüências do material radioa-
tivo. Vários acidentes vão gerando um clima de
conflito e situações caóticas entre os trabalhadores
da Usina. Produçôo americana.
PARA VIVER UM GRANDE AMOR (Brasileiro), de
Miguel Faria Jr. Com Djavan, Patrícia Pillar, Nélson
Xavier, Glória Menezes, Paulo Goulart. Zezé Motta.
Luthero Luiz, Elba Ramalho e Maria Alves. Lagoa
Drive-ln (Av. Borges de Medeiros. 1426— 274-7999)
20h30min, 22h30min (16 anos). Até domingo

Inspirado no musical Pobre Menina Rica, de
Carlos Lyra o Vinícius do Moraes. A história se
desenrola no Rio de Janeiro, onde as injustiças
sociais estão acabando, numa visão romântica do
transformação social, representada pela história doamor entre Marina e o cantor-poeto Vinícius.
OS DEUSES DEVEM ESTAR LOUCOS (The QodsMust Be Crazy). de Jamie Uys. Com Marius Weyers oSandra Prinsloo. Jacaropaguá Autocine-1 (Rua Cándi-do Benicio, 2973 — 392-6186)- 20h. 22h (Livre) Até
terça.

Bushman e sua família vivem numa aldeia
primitiva cercada por belezas naturais, tanto queagradeciam as bondades dos Deusos. Um dia um
pássaro dos Deuses (um avião) joga uma garrafavazia na aldeia e esta acaba tornando-se objeto de
grande cobiça. Bushman resolve que aquela coisatem de sor devolvida e acaba ultrapassando oslimites da sua aldeia para envolver-se om grandesconfusões. Produção francesa.
BACANAL DE COLEGIAIS (Brasileiro), de Juan BajonCom Tony Cassab, Rosa Maria Pestana. Taya FatoonJacaropaguá Autocine-2 (Rua Cândido Benicio, 2973— 392-6186): 20h, 22h (18 anos). Ató terça.

Filma pornô.
EXTRAS
AUEN — O 8° PASSAGEIRO (Allan). de Ridley ScottCom Tom Skerritt. Sigourney Weaver, Verônica Cart-wright. Harry Dean o John Hurt. Hojo às 11h.14h30min. 17h e 19h30min, no Cineclube C. A. deEngenharia — UERJ, Rua São Francisco Xavier. 524.
(14 anos).

Ficção científica com uma história do mistério,suspenso o terror. A espaçonave Nostromo viaja à
procura de planetas desconhecidos e é atraída porsinais estranhos. Logo depois descobre que per-tencem o uma nave habitada por um sor indefini-vel, que assumo múltiplas formas.
CICLO A LIBERTAÇÃO DOS POVOS - E xibiçáo deSetenta a Nove Primaveras a de Vietnam, umaViagem no Tempo. Hoje às 19h. no Cineclube dosBancários. Av. Pres Vargas, 502/21a. Entrada franca.
NOVAS VOZES NO CINEMA AMERICANO (I) —
Exibição de Baby, h's You, do John Sayles. Com.Rossana Arquette, Vincent Spano, Joanna Merlin, Jack¦Davidson, Nick Ferrari e Dolores Messina. Hoje às 20h.no Auditório Cândido Mendes. Rua Joana Angélica,63. Versão original, sem legendas.

Concentrando-so numa história de amor entredois jovens quo náo se combinam, o filme recria o¦ambiente do final da década de 60 e os sonhos doa
jovens americanos desto período.
NOVAS VOZES NO CINEMA AMERICANO (II) —Exibição de Breathless. de Jim McBride. Com RichardGero, Valoire Kaprisky. William Tepper. John P. Ryan eRobert Dunn. Hoje às 22h, no Auditório CândidoMendes. Rua Joana Angélica. 63. Versão original, semlegendas.

A história de amor entra um bonitâo, masladrão barato, e uma estudante francesa na Univer-«idade da Califórnia.
UM OUTRO CINEMA — Exibição de filmes em super-8. incluindo: Flash, um Rime na Velocidade da Lui.de Rudi Santos o Roberto Peninha, Piruetaa Metafô-ricas, de Antônio Garcia o Maurício Ruiz; Terra,Mundo Provisório, de Kátia Pompeu e André Cantú;Sinais de Pólvora, de Clóvis Molinari Jr e Na Terra da•Mintchura. de Ricardo Favilla. Hoje às I9h, na Bibllo-teca Regional de Copacabana, Av. Copacabana,702/4*.
VÍDEO
DURAN DURAN — Vídeo com os melhores momen-tos do grupo. Exibição em telão. Sala da Vkleo doCândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63. De 3a a 6aás 16h, 18h, 20h# 22h. Sáb. e dom a partir das 14hAté domingo.
POUCE AROUND THE WORLD — Video com shows
do grupo Police Sala da Vídeo Manual Bandeira.Rua Pereira da Silva, 102, Niterói. De 5a a dom. às 19h
e 21 h. Até domingo.
VÍDEOS — Exibição do Quilombinho. do RenataAlmeida Magalhães, sobre a produção do filme Qul-lombo e Desproduçáo. de Cândido José e AndréMendes do Almeida, sobre a comunidade Xeróm,depois da realização do filme Quilombo Em exibiçõescontínuas de 2a a 6" das 12h ás 20h. Mostra paralela 6exposição Quilombo Ho|o Cata da Cultura — Con-junto Unlvoraitíirio Cândido Mendet, Praça XV. 101Até o dia 6 do julho.
GRANDE RIO
NITERÓI
CINEMA 1 — A Freira a a Tortura, com VeraGimenez, As 14h40min. 16h20min. 18h, 19M0min,21h20mm. (18 anos). Ató domingo.
CENTER — Star 80, com Mariel Hemingway As 15h.17h, 19h. 21h. (18 anos). Até domingo.
ICARAÍ — Os Trapalhões o o Mágico de Oróz. comRenato Aragão. De 3a a dom, às 14h, 15h50mm,17h40min. 19h30min. 21h20min; 2a às 14h,15h50min, 17h40min, 19h30min. (Livre). Ató domingo.
CENTRAL - Quilombo. com Antonio Pompeo. As14h30min, 16h40mm, 18h50min. 21h. (10 anos). Atédomingo.

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO — Quilombo. com Antonio Pompeo. As
14h30min, 16h40min, 18h50min, 21 h. (10 anos). Atédomingo.
PETRÓPOLIS — Os Trapalhões e o Mágico de Oró*.
com Renato Aragão. De 2a a 4a e. 6a às 15h20min,
17h10min, 19h, 20h50min, 5" às 15h20m.n, 17h10.
19h. o dom. às 13h30min, 15h20min. 17h10min. 19h,20h50min. (Livre). Ató domingo.

RADIO

RÁDIO JORNAL
DO BRASIL

AM 940 KHz
Programação: Noticiário contínuo, com assuntos do
Rio de Janeiro e do interior, nacionais e internacionais,
a partir das 6h30m.
Repórter JB, primeiros 6 minutos de cada hora.
Comentários do política e economia aos sete minutoa
de cada hora. com Ricardo Bueno e Pery Cotta.
Bloco Noticioso aos 15 minutos de cada hora.
Noticiário da CEF aos 30 minutos do cada hora.
Bloco Noticioso ao3 45 minutos do cada hora.
Campo o Mercado òs 7h50m.
Informações Marítimos o Portuárias às 8h15m. com
Pinto Amando
Marketing e Publicidade às 9h10m, com Márcio
Erlich
Noturno às 23h, com Luís Carlos Saroldi
Entrevista Especial às 13h05m.
JB1 — Jornal do Brasil Informa às 7h30m, 12h30m,
18h30m e 0h30m.
PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA
7h10mln — UM A ZERO — com Paulo Duarte
8H30min — NA ZONA DO AGRIÀO — comentário de
JOÃO SALDANHA11h05min — MOMENTO ESPORTIVO JB — com
José Cabral

12h03mln — O EDITORIAL DO CABRAL — com JoséCabral
17h05mln — MARCHA O ESPORTE — com VictorinoVieira
17h25mln — JOGO ABERTO — comentário de Victo-rino Vieira
21h05min — EM CAMPO — com Paulo Cózar Tônius22h35mln — FIM DE JOGO — com Luiz FernandoJornadas esportivas — quartas, quintas, sábados edomingos (De acordo com a tabela da Copa Brasil)

FM ESTÉREO
99,7 MHz

HOJE
20h — Reproduções a ralo laser: Constructlonn° 2. de John Cage (6:44), Pulse (1939), de HenryCowell, Slsu (9:20), do Lundquist, e Hiérophonie n°B

para sois percussionistas (19:32), de Yoshihisa TaTra(Kroumata Percussion Ensemble); Concorto de Natal,op. 8/6, de Giuseppe Torelli (Hogwood — 5:40);Córdoba. de Albéniz (Bream — 7:15). Sinfonia n° 5,em mi menor, op. 64, do Tchaikowsky (Maazel —
46:43). Leituras convencionais: Seis Sonatas, deScarlatti (Horowitz — 21:24); Missa Lord Nelson, deHaydn (Bernstein — 43:06).

LULU SANTOS — Show do cantor e compositor de 5aa sáb. às 21 h e dom. às 16h Ingressos a CrS 6 mi! econsumação a CrS 10 mil. nas mesas Matmè de dom aCrS 5 mil. adulto e CrS 3 mil criança DanceteriaMamute. Rua Cdo do Bonfim, 229
DANCETERIA MISTURA FINA — 5a, às 22h o dom . às16h, música de discoteca Ingressos, a CrS 5 mil (5a) oCrS 3 mil (dom ). Estrada da Barra da Tijuca. 1636 (399-3460).
VANUSA AGORA — Apresentação da cantora acompa-nhada da banda Paralelo 38. De 3a a dom., às 22h30mm,na Gafieira Asa Branca. Av Mem de Sá. 17 (252-0966)Couvert de dom. a 5a a CrS 7 mil e 6a o sáb a CrS 9 mil.
DESPERTA SOM — Apresentação de Zeca do Trombo-ne e o grupo Gota Mágica. De 3a a 6a, às 19h, no ToatroVilla-Lobos, Av Princesa Isabel. 440, Ingressos a CrS 3mil.
CARLOS LYRA — 25 ANOS DE BOSSA NOVA -Show do cantor, compositor e violonista Carlos Lyra.Toatro dos Quatro, Rua Marquês de S Vicente, 52(274-9895). De 4a a sáb , às 21h30min; dom . âs 21h.Ingressos 4a. 5a e dom a CrS 4 mil e CrS 3 mil.estudantes; 6a e sáb., a CrS 5 mil e CrS 3 mil,estudantes. Ató domingo
LANA BITTENCOURT E SILVIA MARIA — Show dascantoras acompanhadas de conjunto. Sala Sidney Mil-ler. Rua Araújo Porto Alegre. 80 De 3a a sáb.. às 21 hIngressos a CrS 2 mil. Até dia 7 de julho
FULLGAS — Show da cantora e compositora Marinaacompanhada de conjunto. Teatro Ipanema. Rua Pru-dente de Morais. 824. Do 4a a dom., às 21h. Ingressos4a, 5a e dom. a CrS 6 mil; 6a o sáb., a CrS 7 mil. Atédomingo.
IVON DE CORPO INTEIRO — Show do humorista ocantor Ivon Curi. Sambáo e Sinhá, Av. ConstanteRamos. 140 (237-5368). De 3a a 5a e dom., às 23h; 6a osáb. às 23h30min. A casa abro às 20h30min, commúsica ao vivo para dançar. Couvort de 3a a 5a e dom. aCrS 10 mil o CrS 5 mil, estudantes; 6a o sáb.. a CrS 12mil. Jantar e show juntos a CrS 22 mil (de 3a a 5a e dom.)o CrS 25 mil (6a e sáb ). Estacionamento próprio na RuaPompeu Loureiro. 2.
VELÔ — Show com o cantor e compositor CaetanoVeloso acompanhado pela Banda Nova. formada porMarcelo Costa (bateria). Marçal (percussão). Zé Luis {saxe flauta). Otávio Fialho (baixo). Ricardo Cristaldi o ToniCosta (guitarra). Canecào (Av. Venceslau Brás. 215 —
295-3044/295-1047). As 4a o 5a às 21h30min, 6a e sáb.às 22h30min; dom. às 20h. Ingressos a CrS 8 mil
(arquibancada). CrS 10 mil (mesa lateral) o CrS 12 mil
(mesa na frente).
UM GORDOIDAO no país da inflação — Texto deJô Soares e Armando Costa. Show do humorista JôSoares. Toatro Casa Grande. Av Afrànio de MeloFranco. 290 (239-4046 e 259-6948). De 4a a 6a. às21h30min, sáb„ às 20h e 22h, dom., às 21h Ingressosa CrS 8 mil.
CANTO EM CANTO — Apresentação do coral de 18componentes, sob a direção de Elza Kashevitz SalaSidnoy Millor, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 3a a sáb.às 18h30min. Ingressos a CrS 2 mil. Ató sábado.
GOLDEN RIO — Show musical com a cantora Watusi o
o ator Grande Otelo à frente de um elenco de bailarinos.
Direção do Maurício Sherman. Coreografia Juan Cario
Berardi. Orquestra do maestro Guido do Moraes. Av.
Afrônio de Melo Franco, 298 (239-4448). De 2a a 5a o
dom, às 23h; 6a sáb o véspera do feriado, às 24h.
Couvert a CrS 20 mil; 6a. sáb. e véspera de feriado a CrS25 mil.
REVISTAS
APOTEOSE GAY — Revista com os travestis GeórgiaBengston, Marlene Casanova. Samantha. Desirée ooutros. Toatro Alasca. Av Copacabana, 1241 (247-9842). de 3a a 6a, às 21h30min, sáb. às 22h, dom, às19h e 21h30min. Ingressos de 3a a 6a e dom, a CrS 5 mile CrS 3 mil. estudantes; sáb a CrS 6 mil.
emeo
CIRCO GARCIA — Atrações em três pistas diferentes,
palhaços, mágicos, malabaristas o animais amestrados.Av. Henrique Valadares. Cruz Vermelha. (222-8070) 3a.4" o 6a. às 21h; bs.fls 15he21h, sáb. às I5h. 1Bhe21h;dom, ôs lOh, 14h30min, 17h o 19h30min. Ingressos:arquibancada a CrS 2 mil 500 (adultos) o CrS 1 mil 500(crianças); cadeira de pista a CrS 5 mil e cadeira central aCrS 3 mil 500.
PARA OUVIR
BARES E RESTAURANTES
MARIA MARIA — Programação: 6'. o cantor o compo-sitor Donizete Paraná; 6a. o cantora e compositora
Conchita; sáb., o cantor Heros Vital Brazil. Sempre, às
22h30min Couvort 6a o sáb.. a CrS 2 mil. Rua Barão doItambi, 73.
CABEÇA FEITA — Hoje. às 22h. o grupo Peça Originalem Concerto. Rua Barão da Torre, 665 (239-3045).Couvort a CrS 2 mil

CORTIÇO — Programação 5a a cantora Marise Santos.6a e sab . os cantores Lilian. Ale* Jr e Renato, dom . acantora Vivme e o violonista Zé Carlos As 21 h Couverta CrS 2 mil Rua das Laranjeiras. 20
HOMENAGEM A ADEMILDE FONSECA — Baile-show na Gafieira Estudantina, Pça. Tiradentes, 79Ingressos a CrS 2 mil, homem e 1 mil, mulher
DINA SKER — Programação de 2a a 4a. Milton Farias oDina Sker (cantores e violonistas), de 5a a eab . partidoalto com os grupos Sereno e Harmonia. Couvert de 2a a4a a CrS 2 mil e de 5a a sáb. a CrS 3 mi; Rua DiasFerreira. 571 (274-6146)
MÁRCIO MONTARROYOS — Show do trompetistaacompanhado de conjunto De 5a a dom, as 22h. noMistura Fina Studio. Rua Garcia D Ávila. 15(259-9394)Couvort 511 a dom . a CrS 5 mil o 6" e sab . a CrS 6 mil osáb. a CrS 6 mil
PEOPLE — Programação. De 2a a 6a. às 19h30min.
piano-bar com Athie Bell. 2a. às 22h30min. o pianistaLuiz Eça. Convida Ivan Lins 3a. âs 22h30min. o GrupoFriends. De 4a a sáb, às 22h30min. homenagem aMilton Banana com Luiz Carlos Vinhas (piano). Fogueira(baixo). João Palma (percussôo). De 4a a 2a. á 0h30mm. a
pianista e cantora Ana Mazzotti Av. Bartolomeu Mitre,370 (294-0547). Couvert a CrS 5 mil (de dom a 5a), CrS 7mil (6a e sáb); CrS 4 mil (bar)
BRASILEIRÍSSIMO — Programação de 4a a sáb.. ás21 h. Zé Milton (cantor). Fátima Regina (cantores). NilsonMatta (baixo). Wilson Nunes (piano); de 5a a sáb., às23h, o regional Galo Preto. Rua Barão da Torre. 673(274-0431). Sem couvert. sem consumação.
LENY ANDRADE — Show da cantora acompanhada doHorse's Neck Ouartet. De 4a a sáb.. às 22h. no Horse'sNeck. Hotel Rio Palace. Av. Atlântica, 4 240. Até dia 7de julho.
ENCONTROS DO ARCO DA VELHA — Apresentação
da cantora Claudia Versiani acompanhada de conjuntoDe 4a a sáb. às 22h, Pça. Cardeal Câmara. 132 (252-0844). Couvert a CrS 3 mil
CARIOCA — Churrascaria com música ao vivo com adupla Hilton o Fátima. Hotel Nacional. Av. Niemeyer,769. São Conrado (322-1000). De 4a a sáb. das 20h às23h. A casa abre diariamente das 12h às 24h.
CASA DA CACHAÇA — Aberta ao público a partir das18h, 5a e dom., às 20h e 6° e sáb., às 21 h Música aovivo com a dupla Fio (vocal o percussào) o Miltáo (vocale violão). Rio-Sheraton Hotel, Av. Niemeyer. 121 (274-1122, ramal 1233).
NEGA FULÔ — 5a e sáb., a cantora Virgínia. 6a. o
conjunto Branco no Samba. Couvert a CrS 1 mil 500.
Consumação 6a e sáb., a CrS 3 mil. Rua Cde. do Irajá.
132.
MÊS DOS NAMORADOS — De 3a a dom. a partir das20h. música ao vivo com o pianista Newton Pereira Filhoe jantar em homenagem aos namorados ao preço únicode CrS 12 mil. incluindo um drink. Restaurants Cau.Hotel Nacional. Av. Niemeyer. 769. (322-1000).
PISO UNO — De 4a a dom., às 23h, show da cantora
Sônia Santos. Av. Ataulfo do Paiva, 375 (239-5099)
Couvert a CrS 3mil.
FAROL — Aberto a partir das 18h com o Quarteto dacantora o ritmista Sosó da Bahia. De 3a a 6a. das 21 h à1h; sáb. das 22h às 2h. Consumação mínima individual:
do 3a a 5a, CrS 3 mil. 6a e sáb.. CrS 4 mil. Rio-Sheraton
Hotol. Av. Niemeyer. 121 (274-1122. ramal 1233).
NEW BIP BIP — Programação: 4a e 5a, às 21 h, Luizinho(cantor), Cláudio (bateria) e. às 23h, Walmir Lucena; 6a esáb., às 22h. samba com Tim da Viola e conjunto; dom.,ás 20h. Luizinho Iviolào) e Cláudio (bateria). Rua Assun-
ção. 184. Ingressos 4d. 5aedom.,aCr$ 1 mil e 6a e sáb.,a CrS 1 mil 500.
LET IT BE — Programação: 3a. rock com o grupo Beira
de Calçada; 4°. Fuba (compositor). Nana e Zé Rocha
(cantores); 5a. o grupo Dr. Silvana; 6a, às 22h, o cantor
Ully, e às 23h, o grupo Dr. Silvana; sáb. às 22h, o cantor
Ully e, às 23h, o grupo Rock Dog; dom., o grupo Rock
Dog. Rua Siqueira Campos, 206. Ingressos de 3a a 5a o
dom., a CrS 3 mil o 6a o sáb.. a CrS 4 mil.
PONTEIO — Programação: 3a. o compositor Café; 4a, ocantor Jailton Mangabeira; 5a. o cantor Rob Teixeira o
bando; 6a. o grupo Metal Leve; sáb, o ahow UmaNoite em Buenos Aires, com o trio Mi Buenos Aires;
dom., o cantor Vicente Estevam Sempre âs 22h
Couvert 4a, a CrS 1 mil e do 5a a sáb.. a CrS 1 mil 500.Av. Bartolomeu Mitre, 630 (274-4749).
BECO DA PIMENTA — Programação: Do 3* a 5", às
22h. o cantor e compositor Braulio Tavares; de 6a e sáb.,às 23h. o dom., às 21h, o cantor e compositor Goreba.
Diariamente, às 19h, o pinista Paulinho. Rua RealGrandeza. 176 (246-5650). Couvert. a CrS 1 mil 500.somento para o show.
CIRINO E MANASSÉS — 8how dos cantores e com-positores De 3" a dom., is 22h. no Bardo Vloteiro. RuaDaut Peres, 82, Barra. Ingressos a CrS 3 mil 500

ZEPPELIN BAR — Programação de 3a a dommgo. às22h. show com o cantor-compositor Renato Vargas. 6*e sábado, às 22h. Renato e Remaldo Vargas Estrada noVidigal. 471 1274 1549). Couvort a CrS 2 mil (de 3f a 5'e domingo). 6a e sábado, CrS 2 mil 500.
CLUBE 21 — Diariamente ás 19h, a pianista nazareth
Monroe e o cantor Walter David, As 22h30min, música
ao vivo com Mário Jorge (cantor). Paulinho Leró (piano)
e Juvercil (baixo). 6a e sáb.. a cantora Clarice. Rua Maria
Angélica. 21 Sem consumação ou couvert artístico.
SAMBA DE FATO — Programação. 3a. às 20h. Miguelda Viola; 4a. às 20h, e dom., às 13h. chorinho com oregional Naquele Tempo; 6a e sab.. âs 22h. Noca daPortela e o conjunto De Fato; 4a e dom . sem consuma-çào e sem couvert; 6a e sáb. ingressos a CrS 1 mil.mulher, e CrS 2 mil. homem. Rua Assunção. 490 (246-3086).
O ALEPH — Programação 3a música instrumental como Grupo Expresso. 4a. chorinho com o Galo Preto e NeiLopes; 5a, country com o grupo Swing; dom., músicaerudita com O Quarteto Josá Maria Braga (flauta);Maria Jesus Haro (violão); Afonso Machado (bandolim),e Marcos Farina (violão): De 3" a 5a às 22h„ dom. iij21 h. Av, Epitacio Possoa, 770 1259-13591 Consumaçãoa CrS 2 mil 500 (do 3a a 5a). Domingo não temconsumação.
O V1RO DA IPIRANGA —- Aberto a partir das 18hProgramação: 2a, concerto de choro com o regionalChoro Só. Netinho e Dirceu Leite. 3a, às 22h30min, o
grupo Quarto Crescente, 4a, às 22h, o grupo American-to, 4a às 23h Nilson Matta. Wanderlei Pereira e Fernarvdo Martins; 5a a sâb. às 22h30min. jau com NilsonMata (baixo), Edmundo Cassis (teclado) e Mauro Senise(sax). Wanderlei Pereira (bateria); 6a e sáb. ás01h30min, a mimica Rachel Rache; dom. às 19h, Jaudas Cinco com Mauro Senise (sax). Barrosmho (trompe-te) Couvert de dom. a 4a a CrS 2 mil 500, 5a a sáb.. a CrS3 mil. Rua Ipiranga. 54 (225-4762).
EQUINOX — Diariamente a partir das 17h. com opianista Soli no Kir das Cinco. Diariamente, às 22h, opianista Sérgio Scollo e o baixista Ricardo Santos. De 2*a sáb., às 22h. a cantora Áurea Martins. Dom., às21h30min, o pianista Soli, Rua Prudente de Morais. 729(267-2895). Sem couvert. sem consumação.
BARBAS — Programação. 28. o guitarrista PerinhoSantana; 4a. o cantor o compositor Paulinho Mocidade;de 5a a sáb., o compositor Anicoto do Império o oconjunto Eles Que Digam. Sempre, às 22h. Ingressos 2*e 4a a CrS 2 mil; 5a a CrS 2 mil 500 e 6a e sáb. a CrS 3 mil.Rua Álvaro Ramos, 408.
JAZZMANIA — Programação: 2a. às 22h. a cantora Lo«»Brambill e o grupo Knights of Karma; 3a o 4a o grui*Pulsar; de 5a a sáb. o conjunto Azymuth. De 2a a sáb . ás18h30min, o pianista Marcos Ariel. Couvert 2a a CrS 4mil; 3a e 4a a CrS 4 mil; 5S a sáb. a CrS 6 mil.Consumação 6a e sâb. a CrS 4 mil Av. Rainha Elizaboth.769 (227-2447).
THE TINKER — Programação: de 2a a 4a. ás 22h.música erudita com Rosana Lanzelotte (cravo) e HaroldEmert (oboó). De 5a a sáb,, às 22h30min, jazz comPaulo Russo (baixo). Fernando Martins (piano) e Chiqui-nho Brasào (bateria). Couvert de 2a a 4a a CrS 4 mil 500;5a a CrS 3 mil 500 e 6a e sáb. a CrS 4 mil, Rua AlmteGuilhem. 350 (294-6494).
HOMENAGEM A BOSSA-NOVA — Apresentação dacantora Telma e do Horse's Neck Quartot: RaimundoNicoli (piano). Victor Neto (flauta). Milton Botelho (baixo)e Hélio Schiavo (bateria). 2a e 3a, às 22h; de 4a a sáb., às23h. no Horse's Neck. Hotel Rio Palace. Av. Atlântica,4240.
LÚCIO ALVES — Apresentação do violonista o cantorde 2a a sáb.. às 23h. A casa abre às 19h, com ManoelGusmào e José Prates (piano). Parks. Estrada da Gávea.700 (322-2809). Até dia 9 de julho.
NINO-BOTAFOGO — Do 2a a sáb , às 18h30min, opianista Luiz Otávio Praia de Boialogo. 228 (551-8597).
ANTONINO — De 3a a dom., às 16h. os pianistasErasmo o Erion Bueno. Às 24h. o pianista FernandoCosta e a cantora Deli Alves. Av Epitácio Pessoa, 1244
(267-6791).
A DANÇA DOS SIGNOS — Musical de OswaldoMontenegro. Com Oswaldo Montenegro. Mongol, JosóAlexandre e outros. Toatro Vanucci. Rua Marquô3 deS. Vicente, 52 (239-8595). De 4a a dom., ôs 21h30min.Ingressos 4n e 5a. a CrS 4 mil; de 6a a dom., a CrS 6 mil.
CONVERSA HADA — Programação: 3a. Arlindo (violão)4a Vanderloy de Búzios (pianol; 5a. Sidney (piano e vozl6a o grupo Euterpe; sáb.. chorinho com Cassia (piano) ePaulo Cidade (bandolim); dom, Vanderloy do Búzios.Rua Gonzaga Bastos. 388 (254-0466). Consumação 6" esáb. a CrS 3 mil. Couvert a CrS 2 mil somente para o
grupo Americanto.
BOTANIC — Programação: De 5a a sáb„ às 22h.apresentação de Melão (violão) e Selma Reis (cantora).Rua Pacheco Leão. 70-A (294-7448). Couvert 2a. entra-da franca; 5a e 6a a CrS 2 mil o sáb. a CrS 3 mil

® Os programas publicados no Divirta-se estão sujeitos a freqüen-
tes mudanças, de última hora, que são de responsabilidade dos
divulgadores. É aconselhável confirmar os horários por telefone.
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L*PREÇO ÜMIC0 E REDUZIDO

TODOS OS DIAS ESV5 TODAS AS SESSÕES
INCLUSIVE SÁBADOS E DOMINGOS.

ART COPACABANA - CrS 3.000,00

ART SÃO C0«D0 2 ¦ CrS 3.000,00

ART TIJUCA - CrS 2.500,00

LUCY E LUIZ CARLOS BARRETO APRESENTAM

CARLOS VEREZA

18 ANOS
SEM CORTES

do livro d• GRACILIANO RAMOS
um filme do NELSON PEREIRA DOS SANTOS

UMA HISTÓRIA DE AMOR À LIBERDADE
produção: L. C. BARRETO a REGINA FILMES

produtor associado: EMBRAFILME S/A.

VtJA O FILMií LHA O LIVROtOITOKA KÍCORD
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OS FILMES DE

HOJE NA TV

HOJE 

a TV exibe um filme-
biografia sobre W.C. Fields,
intitulado Frenesi de Glória,

(TV Bandeirantes, 21hl5min). Forte, de
pequena estatura, nariz vermelho, voz
anasalada, parecendo sempre estar abra-
çado a uma garrafa, o ator era particular-
mente intolerante e excêntrico, com liábi-

tos que se tornaram lendários. Seu humor
tinha certo ar sofrido, seu rosto parecia o
de um homem profundamente desespera-
do, mas sem estar tocado por qualquer
sentimento de autopiedade. Junto a Mae
West (com quem interpretou My Little
Chickadee, 1939), foi duramente perse-
guido pela Censura que podava a ousadia
das comédias que escrevia. Ainda no
cinema, Fields teve duas marcantes inter-
pretações como Humpty Dumptv em Ali-
ce no País das Maravilhas (Norman
McLeod, 1933) e no fantástico Mr. Mi-
cawber, de Dickens, em David Copper-
fleld (George Cukor. 1934). W.C. Fields
and Me, pode não ser uma surpresa, mas
de antemão sabe-se que há uma boa
caracterização de Rod Steiger, num filme
preocupado com o alcoolismo que domi-
nou o ator até sua morte e com roteiro
baseado num livro de sua amante, Carlot-
ta Monti.

OS HOMENS DO PLANETA ATTIATV Globo — 14h45min
(I Diavoli Dallo Spazio). Produção italianade 1965, dirigida por Anthony Dawson.Elenco: Jaccomo Rossi Stuart, OmbrettaColli, Halina Zalewska, Renato Baidini. Co-lorido

MANHA
6:30 ( 4) TELECURSO 2° GRAU
6:45 ( 4) TELECURSO 1o GRAU
6:58 ( 4) MOMENTO OLÍMPICO
7:00 ( 4) BOM-DIA, BRASIL

(11) GINÁSTICA
7:15 ( 7) OUAUFICAÇÀO

PROFISSIONAL
7:30 ( 4) BOM-DIA, RIO

( 7> PRIMEIRA EDIÇÀO
(11) O VIRA-LATAS

8:00 ( 4) SfTIO DO PICA-PAU-AMARELO— A Reinação do Esperto Coma
Esperto

( 7) TV CRIANÇA
(11) CLUBE DO BOZO

8:30 ( 4) BALÃO MÁGICO
8:45 ( 2) DICAS
9:00 ( 2) GINÁSTICA

( 9) IGREJA DA GRAÇA
9:30 ( 2) OUAUFICAÇÀO

PROFISSIONAL
( 9) TELESCOLA

9:45 ( 2) PATATI-PATATÁ
10:00 ( 2) JORNAL DO PORQUÊ

( 7) EU
( 9) DANIEL BOONE

10:15 ( 2) DANIEL AZULAY
10:40 ( 2) AS AVENTURAS DO TIO MA-

NECO
11:00 ( 4) TV MULHER

( 9) JOE, O FUGITIVO
11:05 ( 2) PUM PLIM E A JANELA DA

FANTASIA
11:30 ( 2) APRENDA INGLÊS COM MÚ-

SICA
( 9) EM TEMPO DE MILLOST

11:55 ( 7) BOA VONTADE

TARDE

12:00 ( 2) TELECURSO Io GRAU
( 4) SHOW DOS SHOWS
( 6) RUMO À OLIMPÍADA
( 7) ESPORTE TOTAL
( 9) RECORD EM NOTÍCIAS
(11) SORTEIO DO MEIO-DIA

12:05 ( 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
12:15 ( 2) TELECURSO 2o GRAU

( 7) AMOR
12:30 ( 2) TVE NOTÍCIAS

( 4) GLOBO ESPORTE
( 6) CIRCO ALEGRE
(11) O PICA-PAU

12:45 ( 4) RJ TV
( 7) TELECLASSIFICADOS

13:00 ( 2) DOCUMENTÁRIOS
( 4) HOJE
( 7) TV CRIANÇA
( 9) À MODA DA CASA
(11) CLUBE DO MICKEY

13:15 ( 9) COZINHANDO COM ARTE
13:25 (11) PANTERA COR DE ROSA
13:30 ( 2) NOSSA TERRA NOSSA GENTE

( 4) VALE A PENA VER DE NOVO —
Água Viva

( 9) RESENHA ESPORTIVA
13:45 ( 9) AXÊ — Com Jalr da Ogum

(11) MR. MAGOO
14:00 ( 2) PATATI-PATATÁ

( 9) JÁ — Variedades
14:10 (11) INSPETOR

14:15 ( 2) DICAS
14:25 (11) CLUBE DO BOZO
14:30 ( 2) DOCUMENTÁRIO

( 6) MANCHETE SHOPPINGSHOW
(11) AMOR CIGANO

14:45 ( 4) SESSÃO DA TARDE — Os Ho-
mens do Planota Attra

15:00 ( 2) OS MAIS BELOS DESENHOS
( 9) CANDY CANDY

15:30 ( 2) GINÁSTICA
( 91 SUPER HOBIN HOOD
(11) RAZÃO DE VIVER

16:00 ( 2) SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELOA Arca da Emilia
( 9) HERO HIGH
(11) ANJO MALDITO

16:30 ( 2) QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

( 6) CLUBE DA CRIANÇA
(11) SHOW DA TARDE

16:45 ( 2) JORNAL DO PORQUÊ
( 4) SÍTIO DO PICAPAU AMARELOA Volta do Anjinho

17:00 ( 2) DANIEL AZULAY
17:20 ( 4) CASO VERDADE — Partelra do

Profissão
17:25 ( 2) JANELA DA FANTASIA
17:30 ( 9) SUPERONDA
17:50 ( 2) AS AVENTURAS DO TIO MA-

NECO
( 4) AMOR COM AMOR SE PAGA

NOITE
18:00 ( 7) FIM DE TARDE

( 9) VIBRAÇÃO
18:15 ( 2) BAZAR TEM TUDO

(11) CHISPtTA
18:30 ( 2) ATENÇÃO, PROFESSOR

( 6) FM TV
( 9) VÍDEO BREAK

18:45 ( 4) TRANSAS E CARETAS
19:00 ( 2) QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL
( 7) MOMENTO DO ESPORTE
( 9) V1DEOCUP
(11) MEUS FILHOS, MINHA VIDA

19:10 ( 7) BRASIL OLÍMPICO
19:15 ( 2) TELECURSO 2° GRAU

( 6) MANCHETE PANORAMA
( 7) JORNAL DO RIO

19:30 ( 2) TELECURSO Io GRAU
( 7) JORNAL BANDEIRANTES

19:40 ( 6) RUMO À OLIMPÍADA
19:45 ( 2) ESPORTE HOJE

( 4) RJ TV
( 6) MANCHETE ESPORTIVA
(11) CHISPfTA

19:55 ( 4) JORNAL NACIONAL
20:00 ( 2) JACQUES COUSTEAU

( 7) BRASIL URGENTE
( 9) IMPÉRIO DO OESTE

20:10 ( 6) JORNAL DA MANCHETE
20:25 ( 4) MOMENTO OLÍMPICO
20:27 ( 4) PARTIDO ALTO
20:30 ( 2) DOCUMENTÁRIO

(11) MEUS FILHOS, MINHA VIDA
20:57 ( 9) INFORME ECONÔMICO
21:00 ( 2) OS ESPECIAIS —Mário Quintana

( 9) PRIMEIRA FILA — A Última
Viagem

21:15 ( 6) A SAGA DO COLORADO
( 7) QUINTA ESPETACULAR — Fre-

nesi de Glória
21:20 ( 4) GLOBO REPÓRTER

(11) A SUPERMÁQUINA
( 2) 1984 — EDIÇÃO NACIONAL
( 4) SÉRIES BRASILEIRAS — Meu

Destino É Pecar
( 6) SESSÃO FAROESTE — Amor

Feito de Ódio
(11) NOVOS TALENTOS
( 2) O SHOW É A MÚSICA
( 4) JORNAL DA GLOBO
( 9) ENCONTRO MARCADO
( 7) JORNAL DA NOITE
( 4) RJ TV
( 7) DINHEIRO
( 4) MOMENTO OLÍMPICO
( 7) RIO PEDE PASSAGEM
(11) NOT1CENTRO

23:32 ( 4) CASA DO TERROR —Horror nas
Alturas

00:00 ( 2) CONVERSA DE FIM DE NOITE
( 11) AS PRISIONEIRAS

00:05 ( 9) CLUBE DOS ESPORTISTAS
00:30 ( 6) RUMO À OLIMPÍADA
00:35 ( 6) JORNAL DA MANCHETE — 2»

EDIÇÃO

22:00
22:15

22:20
23:00

23:15
23:20
23:25
23:30

Uma expedição que enfrenta difieul-
dades para escalar uma vertente dos
Himalaias consegue atingir um platô se-
guro, onde encontra seres de outro pia-neta que se preparam para invadir a
Terra.

A ÚLTIMA VIAGEM
TV Record — 21 horas

(The Last Voyage) — Produção americana
de 1959, dirigida por Andrew L. Stone.
Elenco: Robert Stack, Dorothy Malone, Ed-
mond 0'Brian, George Sanders, Woody
Strode, Jack Kruschen, Tammy Marlugh.
Colorido (91 min)

Após a explosão de uma das caldei-
ras, transatlântico de luxo que vai ser
vendido como sucata começa a afundar,
estabelecendo-se o pânico entre seus 1
mil 500 passageiros, um dos quais
(Stack) luta desesperadamente paraabrir a porta do camarote onde sua
mulher (Malone) está presa.

FRENESI DE GLORIA
TV Bandeirantes — 21h15min

(W.C.Fields and Me) — Produção america-
na de 1976, dirigida por Arthur Hiller. Elen-
co: Rod Steiger, Valerie Perrine, John Mar-
ley, Jack Cassidy e Dana Elcar. Colorido
(112 minutos)

Na década de 20, traído pela amante
Melody e arruinado financeiramente, o
ator W. C. Fields, alcoólatra, faz um
último espetáculo para o empresário Fio-
renz Ziegfeld e parte para Hollywood,
onde estrela filmes da Paramount. Numa
festa conhece Carlotta Monti, que quer
ser atriz mas aceita tornar-se sua secre-
tária e amante. Fields, sistematicamente,
corta as oportunidades de Carlotta reali-
zar seu sonho. Ela o abandona, retornan-
do depois de algum tempo para cuidar
dele até sua morte, vitima do alcoolismo.
Inédito na TV.

AMOR FEITO DE ÓDIO
TV Manchete — 22h15min

(The Man Who Love Cat Dancing) —
Produção americana de 1973, dirigido porRichard Sarafian. Elenco: Burt Reynolds,
Sarah Miles, Lee J. Cobb, Jack Warden e
George Hamilton. Colorido (111 minutos).

Oficial do Exército (Reynolds) é rejei-
tado por seus comandados por ter casa-
do com uma mulher índia. Um dia mata
o homem que a molestava e é preso.Libertado, junta-se a um pistoleiro (War-den) e a uma mulher (Miles) que fugia do
marido. Com a ajuda de um agente
(Cobb), o marido empreende uma verda-
deira caçada humana atrás do trio, pararesgatar a esposa.

HORROR NAS ALTURAS
TV Globo — 23h32min

(The Horror at 37 000 Feet) — Produção
canadense de 1972 dirigida por David Lo-
well Rich. Elenco: Roy Thinnes Buddy Eb-
sen, Chuck Connors, Tammy Grimes, Fran-
ce Nuyen, William Shatner, Lyn Loring, Paul
Winfield. Colorido (73 minutos).

Durante vôo sobre o Atlântico, avião
747 é invadido por uma poderosa força
do mal, que ameaça a vida dos passagei-ros, principalmente a de uma jovem(Loring), que traz na bagagem uma aba-
dia secular, herança de família, que se
erguia em local de culto dos antigos
druidas. Feito para a TV.

ROBERTO MACHADO JR.

DANÇA
COISAS DA VIDA — Apresentação do balé Corpo •Dança. Direção de Marilia Carneiro e Rosa CristinaPinto. Teatro do Liceu. Rua Frederico Silva, 86. De 4aa 6a. às 20h30min; sáb. e dom., as 19h. Ingressos aCrS 2 mil. Até domingo.

MUSICA

A programação e os horários são da responsabilidade das emissoras

NABUCCO — Ópera em quatro atos de GiuseppeVerdi. Libreto de Temistocle Solera. Com o Coro ©Orquestra do Teatro Municipal, sob a regência domaestro Anton Guadagno Regissour Lamberto Pug-
gelli. Solistas: Mauro Augustmi (baritono), Áurea Go-mes (soprano). Michael Burt (baixo). Eduardo Alvares
(tenor) e Joy Davison (meio-soprano). Teatro Munici-
pai. Cmelàndia (262-6322). Hoie. as 21h; domingo às17h. Ingressos a Cr$ 20 mil. platéia e balcão nobre, aCr$ 10 mil. balcão simples; a Cr$ 5 mil. galeria e a Cr$120 mil, frisa e camarote.
ORQUESTRA DE CÂMARA DE NITERÓI — Concertosob a regência de Roberto Ricardo Duarte No progra-ma, peças de Vivaldi, Albinoni, Telemann e outrosHoie. ás 20h30min. no Museu do Ingá. Rua Presiden-
te Pedreira. 86. Niterói. Ingressos a Cr$ 1 mil
CORO COME — Apresentação do coral sob a regência
de Eduardo Lopes. No programa, compositores clãsst-cos e populares. Hoie. as 21h, na Aliança de Copaca-bana. Rua Duvivier. 43. Entrada franca.
CONCERTOS DE BOTAFOGO — Recital da pianistaLinda Bustani. Programa A Musica na Passagem doSéculo 19 para o Século 20 — obras de Brahms.Nepomuceno e Prokofiev. Sexta-feira, às 12h30min.no Centro Empresarial de Botafogo. Praia de Botafo-
go, 228. Entrada mediante convite a ser retirado no
Banco Francês Brasileiro.
CONCERTOS DE BOTAFOGO — Recital da pianistaLinda Bustani. Programa A Música na Passagem doSéculo 19 paro o Século 20 — obras de Brahms.Nepomuceno e Prokofiev. Sexta-feira, às 12h30mirvno Centro Empresarial do Botafogo. Praia de Botafo-
go. 228. Entrada mediante convite a ser retirado noBanco Francês Brasileiro.
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA — Concertosob a regência do maestro Miltiades Caridis. SolistaLuiz Fernando Benedini. Programa- Sinfonia n° 3, deSchubert; Concerto n° 1 Para Piano e Orquestra, deProkofieff e Quadros do Uma Exposiçéo. de Mus-
sorgsky-Rave. Sábado, às 16h30min. no Teatro Muni*d pai, Cinelàndia (262-6322).

THERE21NHA REBELLO — Recital do soprano acom-
panhado ao piano por Leticia Hasler. No programa,
peças de Alberto Nepomuceno. Alberto Costa, Villa-
Lobos e outros. Hoje. às 18h30min, na ABI, Rua Araújo
Porto Alegre. 71. Ingressos a Cr$ 700.
CONCERTOS PARA A PAZ — Recital da cantora
Maryla Lopes e do pianista Sérgio André. No progra-ma, peças de Villa-Lobos. Baptista Siqueira, Jayme
Ovalle, Debussy e outros. Domingo, às 19h30min, na
Corrente da Pa* Universal, Rua Senador Dantas.
117, cob 03. Entrada franca.
SÉRGIO BITTENCOURT SAMPAIO E VALERIA MA-TOS — Recital dos pianistas interpretando peças deMozart.Schubert e Respighi. Hoie. às 17h, no Ibeu, Av.
Copacabana. 690'2° Entrada franca

SENHORITA JULIA — Texto de August Strindberg,Traduçào de Edith Siqueira e Elias Andreato Direção deRenato Borghi. Com Edith Siqueira. Elias Andreato aJuçara de Morais Teatro Dulcina. Rua Alcindo Guana-bara. 17 (220-6997) De 4a a 6a as 21 h, sáb. às 20h e22h, dom . às 18h30min e 21h. Ingressos de 4a a 6a edom a CrS 4 mil e CrS 3 mil, estudantes, sáb a CrS 5mil e CrS 4 mil. estudantes
OS MENINOS DA RUA PAULO — Texto de FerencMoinar Traduçào de Paulo Ronai. Adaptação de CláudioBotelho. Direção de Luis de Lima. Com André Barros,Luís Filipe de Lima. Marcos Tsiware e outros Teatro
Vanucci. Rua Marquês de S Vicente. 52. (274-7246).De 2a a 6a, as 17h. Ingressos a CrS 4 mil e CrS 3 mil,
estudante Até sexta-feira
APESAR DE TUDO — Texto de Fernando Berto.
Direçào de Tomil Gonçalves Com Milton Gonçalves.
Regina Vianna, Wanda Stefania. Clemente Vizcaino e
Valeria Belpy. Teatro Delfin. Rua Humaitá. 275 (266-4396). 5a e 6a. às 21 h, sáb . às 20h e 22h. dom., as
18h30mm e 21 h. Ingressos 5a. 6a e dom a CrS 6 mil o
CrS 4 mil. estudantes, sáb a CrS 6 mil
A DIVINA SARAH, de John Murrell. Tradução e direçào
de João Bethencourt. Com Toma Carrero e Cecil Thire.
Cenários e figurinos e Naum Alves de Souza. Teatro
Malton de Franco. Av Pres. Antonio Carlos. 58 (220-
47791. às 20h, 5a às 17h e 20h, 6a às 21h, sáb as 20h
e 22h, dom. às 18h e 20h. Ingressos de 4a. 5a e dom. a
CrS 8 mil e CrS 5 mil (estudantes); 6a é sab. a CrS 8 mil
(14 anos).
AS BRUXAS ESTÃO SOLTAS — Texto.de Isis Baião
Direçào de Maria Lúcia Vidal Com Ivete Miloski. Maria
Alice Mansur, Mana Lúcia Vidal, Therezinha Marçal e
Thais Balloni. Petit Studio. Rua Barão da Torre. 220
(287-0231 > Do 4a o 6a, às 21h30min; sáb. às 20h o
22h30min; dom. às 18h e 20h30min. Ingressos 4a. 5" e
dom. a CrS 4 mil e CrS 3 mil. estudantes 6a e sáb a CrS 5
mil. Nào será permitida a entrada após o início do•espetáculo.
FREUD NO DISTANTE PAlS DA ALMA — Texto do
Henry Denker. Dir. Flávio Rangel. Com Edwin Luisi.
Ariclê Perez. Adriano Reis, Maria Isabel de Lisandra.
Vanda Lacerda. Jorge Chata. Chico Solano, Déa Peça-
nha. Cláudia Duarte e João Camargo. Teatro Clara
Nunes. Rua Marquês de Sào Vicente. 52 — 3o (274-9696). De 4a a 6a. 21 h; sábados, às 20h e 22h30min;domingos, as 18h; 5a. vesperal as 17h. Ingressos 4a. 5a
e dom. a CrS 6 mil e CrS 4 mil, estudantes, 6a e sáb. a
CrS 6 mil. vesp. 5a a CrS 4 mil
BESAME MUCHO — Texto de Mario Prata Direçào de
Aderbal Júnior. Com Jonas Bloch. Louise Cardoso,
Denise Bandeira. Henri Pagnoncelli, Luiz Octávio e CleliaGuerreiro. Teatro Joio Caetano. Pça. Tiradentes (221-0305). De Aa a 6a. as 21h; sáb. as 20h, e 22h30mm 9dom, às 18h; vesp. 5a. às 18h. Ingressos 4a. 5a edom, aCrS 2 mil; 6a e sáb. a CrS 2 mil 500 e vesp. de 5a a cr$ 1mil 500. Até domingo.

PARENTES ENTRE PARÊNTESES - Comédia dn
Flávio de Souza dirigida pelo autor. Com Iara Jamra, Ana
Maria Souza. Carlos Moreno. Stela Freitas, Pedro Cardo-
so. Mira Haar e Carlos Capeletti. Teatro do Arono. Rua
Siqueira Campos. 143 (235-5348). As 5as. às 17h e 21h.
6af às 21 h sábados às 20h e 22h. domingos às 18h e
21 h. Ingressos a CrS 6 mil CrS 4 mil (estudantes).
O INOCENTE — Texto de Sérgio Jockyman, Direçào de
Antônio Ghigoneto. Com Luiz Carlos Arutin, Camilo
Bevilacqua e Rubens Rollo. Teatro do Planetário. Rua
Pe. Leonel Franca. 240 1274-0096). De 4a a 6a. às
21h30min; sáb, às 20h e 22h30min; dom, às 18h30min
e 21h30min. Ingressos a CrS 4 mil.

ESCOLA DE MULHERES — Texto de Molière. Tradu-
çào. adaptação e direçào de Domingos de Oliveira. Com
Jorge Doria. Guilherme Karan, Cassia Foureaux, Flávio
Antônio, Ada Chaaeliov e outros Teatro Copacabana,
Av. Copacabana, 291 (257-1818). De 4a a 6a. as
21h15min; sab.. às 20h e 22h30min, dom., as 18h e
21 h, vesp. 5a. às 17h. Ingressos 4a, 2a sessão de 5a e
dom. a CrS 6 mil e CrS 4 mil. estudantes, vesp. 5a a CrS4 mil e 6a e sáb a CrS 6 mil

BREJHNEV JANTA SEU ALFAIATE — Comédia de
João Bethencourt. Direção de José Renato. Com Dirce
Migliaccio. Felipe Wagner. Rogério Cardoso. Cláudio
Corrêa e Castro e Arthur Costa Filho. Tentro Praie.
Rua Francisco Sá. 88 (287-7794). De 4a a 6a. as
21h15min, sáb. às 20h e 22h30min. dom. às 18h e
21h15min, vesp 5a. às 17h Ingressos 4a. 5a e dom. a
CrS 5 mil e CrS 3 mil, estudantes. 6a e sáb, a CrS 6 mil. evesp 5a. a CrS 3 mil
EXTREMOS — Texto de William Mastrosimone. Tradu-
çào e adaptação de Carlos Eduardo Dolabella Direção
de Amir Haddad. Com Carlos Eduardo Dolabella. Pepita
Rodrigues. Elizabeth Hartman e Beth Goulart. Toatro da
Lagoa. Av. Borges de Medeiros, 1243. (274-7999). De
3a a 6a. às 21h15min; sáb., às 20he 22hodom às 18h e
21 h. Ingressos de 3a a 6a e dom. a CrS 6 mil e CrS 4 mil,
estudantes e sab a CrS 7 mil.

A CHORUS LINE — Musical "inspirado na obra literária
de James Kirkwood e Nicholas Dante". Tradução de
Millór Fernandes. Coreografia original de Michael Ben-
nett. Remontagem de Ricardo Bandeira. Direção musi-
cal de Murilo Alvarenga. Com Accacio Gonçalves. Maria
Cláudia Rala. Márcia Albuquerque e Thales Pan Chacon
e outros. Teatro Teresa Raquel. Rua Siqueira Campos.
143 (235-1113). 4a. às 21h30m; 5a, às 17h e 21h30min,
6°. 22h; sáb . 20h e 22h30min. dom. 18h30min e
21 h30m. Ingressos a CrS 7 mil 500. platéia; a CrS 6 mil.
balcão nobre; a CrS 5 mil. balcão simples, vesp. 5a a CrS
6 mil

TELARANÀS — Texto de Eduardo Pavlovsky. Direçào
de Axel Ripoli Hamer. Com Beti Rabetti, Expedito
Barreira. José Humberto, Luiz Carlos Nifto e Sérgio
Maia. Teotro Cândido Mondo», Rua Joana Angélica, 63
(227-9882). De 4a a sáb . às 21h30min; dom., às 20h.
Ingressos de 4a a 6a e dom. a CrS 5 mil e CrS 3 mil.
estudantes; sáb. a CrS 5 mil. Hoje após o espetáculo,
debate com Edgardo Musso. psicanalista argentino.

THE EXORCISM — Texto de Don Taylor Direçào do
Chns Hieatt. Com o grupo The Players. Apresentação
em inglês. Community Hall, Rua Real Grandeza. 99 De
4a a sáb.. às 20h30min. Ingressos a CrS 4 mil e CrS 2 mil
500. estudantes.

OS SETE GATINHOS — Texto de Nélson Rodrigues.
Direçào de Dirceu de Mattos. Com o Circulo do Grito
Jaime Martinez, Reiane Galveas. Katia Farias e outros.
Teatro do América, Rua Campos Sales, 118. De 5a a
dom. as21h. Ingressos 5a, 6" edom. a CrS4 mile CrS 2
mil 500. estudantos; sab. a CrS 5 mil. (18 anos).

A TOCHA NA AMÉRICA — Revista de Gugu Olimecha.
Direção de Luiz Mendonça. Música de Mauricio Tapajós
e Aldir Blanc. Com Olney Cazarré. Ilva Nino. Gugu
Olimecha e outros. Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim. 33
1240-1135). De 3a a 6a. às 21h15min, sáb. às 20h «
22h30min. dom. as 18ti e 21hl5min. Ingressos a CrS 3
mil e CrS 2 mil. estudantos, sáb. a CrS 4 mil.

A MORENINHA — Texto de Joaquim Manoel de
Macedo. Adaptação e direçào de Maria Luiza de Mace-

do. Com Gilda Sarmento. Rogério Fabiano. Karla SabGh,
Carla Vilela e outros Teatro do Sesc da Tijuca, Rua
Barão de Mesquita. 539 (208-5332). 2a e 3a. as 2th. tm
4a a 6a. ás 18h. Ingressos a CrS 4 mil, CrS 2 mil 500,
estudantes.
NICOLAU — Texto e direção de Braulio Pedroso. ComCarlos Augusto Strazzer. Nina de Padua, Suzana Fami,Ítalo Rossi. Duse Naccarati e Guida Viana, TeatroNolson Rodrigues (ex-BNH), Av Chile. 230(212 56951.De 4a a 6a. as 21 h, sábado as 20h e 22h, domingo, ás18h e 21 h. Ingressos de 4a a 6a e domingo. CrS 5 mil eCrS 2 mil 500, estudantes, sabado. oreço único a CrS 5mil. Até dia 27 de julho.

LÉO E BIA — Musical de Oswaldo Montenegro quetambém assina a direção. Com Oswaldo Montenegro.
Isabela Garcia, Mongol. José Alexandre. Madalena Sal-
les. Deto Montenegro e grande elenco. Teatro Vanucci.
Rua Marquês de Sào Vicente, 52 (239-8595) De 4a a
domingo, as 19h30min. Ingressos de 4a o 5a a CrS 4 mil;
de 6a a dom., a CrS 6 mil.

A PAIXÃO DE OSCAR WILDE — Texto de Murilo Dia»César. Com Cláudio Gonzaga, Angela Valério e DienanaMachado. Toatro de Bolso Aurimar Rocha. Av Ataulfode Paiva. 269. 1239-14981 De 3a a 6a. às 21h30mirv,sábados às 20h e às 22h. domingos às 19h o às 21h,Ingressos, diariamente, a CrS 4 mil e CrS 2.500.00(estudantes). Censura; 16 anos

RECORDAÇÕES DO FUTURO — Criação coletiva dogrupo Manhas e Manias e Chacal Direçào de ZéLavigne. Com Andréa Beltrão, Cláudio Baltar, DéboraBloch, Márcio Trigo e Mário Dias Costa. Teatro GlaucioGil. Pça. Cardeal Arcoverde. s/n° (237-7003). De 6a adom . às 21h30min.; vesp dom, às 19h. Ingressos a CrS3 mil.

LEOCADIA VAI ABRIR A PORTA — Texto e direçào d»Ruytar de Carvalho. Com Ruyter de Carvalho, RobertoSalomão. Ana Bayer e Adilson Gomes. Teatro Alica.Rua Alice. 146 (245-6269). De 4'a dom . as 21h30min.Ingressos de 4a a 6a e dom. a CrS 3 mil e CrS 2 mil 500,estudantes, sáb. a CrS 4 mil.

VICTOR OU AS CRIANÇAS NO PODER — Texto d»Roger Vitrac. Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com ogrupo Marxmellow Internacional Troupe. Aliança Fran-cesa dn Tijuca. Rua Andrade Naves. 315 (268-57981. Da5a a sáb . às 21h30m; dom., às 20h. Ingressos a CrS 4mil o CrS 2 mil 500. estudantes. 5a preço único de CrS 2mil.

TEM PRA GENTE — Performance. Concepção e diro*
çáo de Hamilton Vaz Pereira. Com Lena Brito. PatríciaPillar, Vicente Barcelos e Hamilton Vaz Pereira. TeetroVllla-Lobos. Av. Princesa Isabel, 440. De 4a a dom . a*21h30min. Ingressos a CrS 4 mil.
ARTIGO UM SETE UM — Texto de Fernando PalitoLDireçào de Haroldo de Oliveira. Com Jussara Calmon,Fernando Palitot e Haroldode Oliveira. Teatro ImperialPraia de Botafogo. 524 (295-0896). De 5a a dom. as21h15min. Ingressos a CrS 4 mil e CrS 2 mil 500.estudantes.

BALANÇO NO SUVACO — Comédia musical com
texto e direçào de Fernando Monteiro. Com Marta
Veneno. Mariazinha, Mara Blun, Edgard Martorelli ooutros. Café Concerto Suvaco do Cobra. Rua Jornalis*ta Orlando Dantas. 53 (551-9650). Ingressos a CrS 4 mJe CrS 3 mil. estudantes.

ARTES PLASTICAS

NANDO E MABY — Objetos. Espaço Novo. Rua
Jornalista Orlando Dantas, 2. Botafogo. Diariamente,
das 10h às 21 h Até o dia 10 de julho.
WALTERCIO CALDAS — Esculturas e obietos Gravu-
ra Brasileira. Av. Atlântica. 4 240 129 De 2a a 6a das
10h às 21 h; sáb das lOh às 13h. Até o dia 12 de |ulno.
DADAlSMO ARTE ANT1ARTE — 1916-1966 — Exposi
çáo de 200 reproduções fotográficas de obras de Hugo
Bali. Hans Richter. Mareei Duchamp. Hans Arp. Max
Ernst. Raoul Hausmann e outros. Espaço CulturalBoavista Av. Min. Ivan Lins. 30, Barra da Tijuca. De 2a a
6a das 10hàs 19h; sáb. edom. das 10hàs 17h. Até o dia
30 de julho
CARLOS ZILIO — Pinturas. Galeria Paulo Klabin, Rua
Marquês de Sào Vicente, 52/204. Do 2a a 6a das 14h às
21 h; sáb. das 10h às 13h. Até sexta. E. no Museu de
Arte Moderna. Av. Beira-Mar. s/n°. De 3a a dom. das
12h às 18h, Ate o dia 15 de julho.
J. G. ESPINOSA — 50 ANOS DE PINTURA — P.ntu-
ras. Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro. 578 De 2a a 6'
das lOh as 22h. Até o dia 14 de julho.
J. CARLOS 100 ANOS — Exposição de mais de 300
desenhos e material impresso. Galoria da Funarte. Rua
Araújo Porto Alegro. 80. De 2" a 6a das 10h30min às18h30min. Até o dia 25 de julho. E. na PUC/Solar
Grand Jean do Montigny. Rua Marquês de S. Vicente.
255. De 2a a 6a das 10h30 às 18h30. Até o dia 24 da
agosto. Até o dia 24 do agosto.
O BONDE NA PAISAGEM CARIOCA — Mostra foto-
grafica. Arquivo Geral da Cidade. Rua Amoroso Lima.
15, Cidade Nova. De 2a a 6a, das 8h às 17h, Até dia 12 de
julho.
QUILOMBOS HOJE — Poças originais em palha, barro
e tecido, cenário e figurino- e fotografias do filme
Quilombo. Projeção e slides sobre o filme. Casa da
Cultura — Conjunto Universitário Cândido Mendes.Praça XV. 101. De 2a a 6a das 12h as 20h. Até o dia 6 do
julho.
O BRASIL DE DEBRET — Exposição da coleção particu-lar do colecionador 1 ra|ano Coltzesco, com gravuras em
preto e branco e aquarelas. Invostiarte. Av. Atlântica.
4240-102. Do 2a a 6a das lOh as 22h Até o dia 7 de
julho.
BARAVELLI — Pinturas. Galeria Cosar Acho, Rua
Visconde de Pirajá, 282. Do 2a a 6a das lOh às 21 h, sáb.
das lOh às 14h. Ultimo dia
COLETIVA NÚCLEO MP 2 ARTE — Obras de Abelardo
Zaluar, Ângelo de Aquino. Arthur Barrio. Eneas Valle,
Katie Scherpenberg, Nelson Augusto. Roberto Scorzelli.
Tereza Simões. Jimmy B. Pinto e Toshio Mídorikawa.
MP 2 Arte. Rua Visconde de Pirojá. 157 De 2a a 6a de
13h às 21 h; sáb. das lOh às 13h e das 17hàs 21h. Ato o
dia 7 do julho.

55 pinturas Galoria Acervo. Rua das Palmeiras. 19. Do3a a 6a das 14h ás 21 h; sáb. e dom. das 16h às 21 h. Atésábado.
5' EXPOSIÇÃO JORNAL SEM TEXTO — Fotografiasnuma promoção da Associação dos Repórteres Fogràfi-cos e Cinematográficos do Rio. tendo como tema oCampanha pelas Diretas. Saguão da CAmara doaVereadores, Cinelàndia. Do 2a a 6a das 14h às 20h.
BERNARDII — Pinturas. MC Artoa Plásticas. RuaTeixeira de Melo. 31. Do 2a a 6a das 10h às 21 h; sáb. daslOh às 18h. Até sábado.

PATRÍCIA LEITE — Pinturas. Galeria Funarte/Macu-naima. Rua Araú|0 Porto Alegro, 80. Do 2a a 6a10h30min às 18h30min. Até o dia 6 do julho.
STAND 320: JOVEM PINTURA BRASILEIRA — Coleti-va de Ciro Cozzolino. Cláudio Fonseca. Hilton Borredo.Leda Catunda. Leonilson e Sérgio Romagnolo. GaleriaThomas Cohn. Rua Barào da Torre, 185. De 2a a 6a das14h às 21 h; sáb. das 16h às 20h. Até o dia 14 de julho.
TERUZ — P inturas. Galoria do Arte Antônio Bandeira.Rua Visconde do Pirajá. 351/201 Do 2a a 6a das 10h às
20h.
1" EXPOSIÇÃO DE BONECAS E BRINQUEDOS ANT1-GOS — Exposição de 150 brinquedos de origemfrancesa e alemã e brinquedos feitos de lata. datados doinicio do século Antiquério Século XX. Rua Viscondede Pirajá. 540. De 2a a 6a das 9h às 18h30min; sáb. das9h às 13h. Até sábado.
GRÁFICOS CONTEMPORÂNEOS ALEMÃES - Exposiçào de 106 obras de artistas plásticos alemães, entreeles, Schumacher. Sonderborg e outros. Museu deArte Moderna. Av. Beira-Mar, s/n° De 3a a dom das 12às 18h. Até o dia 15 de julho.
PEDRO LÁZARO — Pinturas. O Aleph Av. EpitácioPessoa. 770. Diariamente a partir das 20h
MARIA LÚCIA MASSOT — Tapeçarias. Looby doHotel Nacional. Av Niemeyer. 769. Diariamente daslOh às 22h. Até o dia 10 de julho.
O POPULAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Reconstituiçào de uma habitação tipica popular através
do dois painéis; o mar o o canavial. Complementando
osta exposição, também uma mostra que reúne trajes,
figuras o instrumentos musicais dos principais folgue-
dos e danças populares do Estado. Museu de Artes e
Tradições Populares. Rua Presidente Pedreira, 78.
Ingá. Niterói. De 3a a 6a das 11 h às 17h; sáb. e dom das
14h às 18h.
FOLCLORE DO RIO GRANDE DO NORTE — Museu
de Folclore, Rua do Catete. 179, De 3a a 6a. das 11h às
18h e sáb. e dom , das 15hàs 18h Até o dia 1o de julho.

JOÃO BAPTISTA DA COSTA 1865-1928 — Seleção de ERNANE CORTAT — Pinturas Galaria d« Arte Joart-

Jacques, Rua Ramon Franco. 49. De 3o a sáb das 11has 20h. Até sábado.
SOLANGE OLIVEIRA — Gravuras. Galeria Cosa*Aché. Rua Visconde de Pirajá. 282. De 2a a 6a das 10h as21 h; sáb. das 10h às 14h. Até o dia 17 de julho.
GETÚUO VARGAS — 1983 — Mostra preparada peloCentro do Pesquisa o Documentação da Fundação
Getúlio Vargas Museu Histórico do Estado do Rio deJaneiro. Rua Presidente Pedreira. 78, Ingô, Niterói. Da3a a 6a das 11 h ò3 17h; sáb. e dom. das 14h às 18K.
MOSTRA PETROBRAS DE ARTISTAS NOVOS —Pinturas de Marcato, Franklin Guanabarino e Sérgio"Ribeiro. EdHiclo-Sede da Petrobrá». Av. Chile, 65. Dt2a a 6a das 9h às 17h. Até amanhã.
ARTE E ARTESANATO DE OURO PRETO — Obras daJosé Ciriaco de Jesus. Vicente Bretas. José Basiliou
César Augusto Chaves e trabalhos da Oficina-Escol» deCestaria, de Lavras; Oficina-Escola de Trabalho* emMetais e Escola do Arte Rodrigo de Melo Franco aAndrade. Senac. Rua Dona Mariana. 48. De 2a a 6a dai
12h às 19h. Até o dia 11 de julho.
LUIZA NOBREGA — Desenhos, colagens e objetol
Galeria de Arte do Centro Cultural Cândido Mende&
Rua Joana Angélica, 63. De 2a a 6a das 15h às 22h; sálx 1
das 16h às 20h. Até o dia 3 de julho. j— j
MARCUS PENIDO — Guaches e pinturas. Café
Arta/Hotel Méridien. Av. Atlântica. 1 020/4°. Diaria-
mente das 10h às 18h. Até o dia 7 de julho. J
CRISTINA MATHIAS — Desenhos Galeria Diwulg».
çào e Pesquisa. Rua Maria Angélica. 37. Do 2a a 6a da*
9h às 18h. Ultimo dia.
COLETIVA — Pinturas de Kim Mattos. Inez Chiarelli «
outros. Galoria do Arte Maria Augusta. Av. Atlântica.
4240/1 13 De 2a a 6a das lOh as 21h, sáb das lOh ál
19h. Até o dia 7 de julho.
EXPOSIÇÃO DE ASTRONOMIA _ 30 fotografias s»
bro recentes descobertas em astronomia e ciência*
afins. Galoria Espaço-Planetario do Rio de Janeiro.
Av. Pe. Leonel Franca. 240. De 2a a 6a das 8h as 22h;
sáb. e dom. das 16h às 22h. Até o dia 13 de |ulho.
MAURÍCIO ARRAES — Aquarelas. Estampa, Av Vis-
conde de Pirajá. 82/ 105 De 2a a 6a das 9h as 19h; sáb
das 9h às 13h.
CONFLUÊNCIA GRAVURA — Exposição de Pilar Be-net Domingo. Layse G, Costa. Marcelo L. Fernandes.Nilson Pinto o Venino Aragáo de Souza. Galeria de ArteIBEU. Av. Copacabana. 690/4°. De 2a a 6a das 15h às21h. Até o dia 13 de |ulho.
ARTES GRÁFICAS: CIDADES ALEMÃS - ExposiçSode aproximadamente 100 cartazes dos mais variadosestilos, realizados por artistas alemães. ESDI. RuaEvaristo da Veiga, 95. De 2" a 6a das lOh âs I7h Atésexta-feira.

ANUNCIE

PELO

TELEFONE

r*
co
O
o
<
u

co
co
<

i
u

n

pq n
i

oo

cu

RIME1M

FILA

HOJE- 2t00

"A 
ÚLTIMA VIAGEM"

ELENCO: ROBERT STACK
DOROTHY MALONI
GEORGE SANDERS

\Nnn\Nn YVVYWV'

mn

canal S
A EMISSORA DO RIO

CDK. APRESENTfl IfflPRTD^flODf

mwm

UM FUME DE CARLOS DIE®
JjBg^

antOnio pomp£o
ZEZt MOTTA
TONI TORNADO 00%

I 

~ "" ~ 

H0JE

SP^^E5?5S3jiw vr T3? nr\

NACIONAL

Agradecemos o
Aporá CulturalSi SELEÇÃO \N ? OFICIAL DO :i \ FESTIVAL DE JV«. CANNES /"A 198» [{MBKAFliMÍ

ANTÔNIO POMPÊO
ZEZÉ MOTTA
TONI TORNADO
VERA FISCHER
e grande elenco

• 71» *01

AGORA CENSURA 10 ANOS
HÍUfliM HIM& cm gaga 

MM 
j

EBB jjjjjPj, I

CURSE 0K^-.
T1IEPINK
FMJTHER

DF. BIAKE
EUWiMÜJS

ama n u n A

HOJE mb
mu npj

HORÁRIOS DIVERSOS

ÇGNDDRMl MACHADOS
BARONEZA

I MA PELÍCULA DE BLAKE ED\X'ARI)S"A MALDIÇÃO DA PAN LERA C0K DE ROSA"
PROTAGONIZADA POR DAVID NIYEN • ROBERT WAGNER • HERBERT I.0M

JOANNA LUMLEY • CAPUCINE • ROBERT L0QGIA • IlARVEY KORMAN
BURT KWOUK-F. APRESENTANDO TED WASS MUSICA DE HENRY MANCINI

ROTEIRO DE BIAKE EDWARDS E GE0FFREY EDWARDS
PRODUTOR EXECITTV0 JQNATI1AN I). KRANE

PRODUZIDA POR Bl-AKE EDWARDS E T0NY ADAMS u *K0S "S?
DIRIGIDA FOR BlAKE EDWARDS Pawviyon* Techmcolor* ottt>.n rrvtvs •> uurn

mmm

MM

m

e

sm

HI



. 11

6 ? CADERNO B ? quinta-feira, 28/6/84

E A CLASSE

MÉDIA CONFERE

SUAS CONTAS...

COMIDA

DEPOIS 

de uns bons copos de vinho, de um jantarzi-
nho gostoso. qu;il é o gcnero que você faz? Assina o
cheque, ar blasc, perdendo o fôlego mas jamais a
pose? Ou confere a nota, ar ligeiramente compun-

gido. enquanto seus companheiros de mesa disfarçam, olhando
para o lado? O comportamento comum ao brasileiro sempre foi
pagar sem piscar, muito menos olhar. Conferir nota em
restaurante era encarado como sina! de dinheiro curto, de
sovinice. Mas crise é crise, e esbanjar folga financeira não
parece ser o mais in nos últimos tempos. E o brasileiro já não se
ruboriza nem ao puxar a minicalculadora de bolso, é o que
atestam garçons e maitres de alguns restaurantes cariocas.

A crise chegou à classe média (a que ainda consegue
freqüentar restaurante no início do mês) e ela toma ares de
europeu consciente (que sempre conferiu tudo), descobrindo
que alguns julgamentos também mudaram. Pelo menos é o que
acredita Paulo Pilla, diretor social do restaurante Maxim's
(nada mais, nada menos). Pilla, tentando ser "cauteloso" para
não ferir suscetibilidades de clientes, é, na verdade, radical: o
rico tradicional, desde o berço, sempre conferiu a conta; quem
não confere é o nouvcau-riche, diz ele.

Na boa companhia, portanto, do rico de berço, a classe
média não precisa mais temer infringir o bom-tom. Na verdade,
com este novo comportamento está também acompanhada do"pobre tradicional", como se definiu uma professora: ela
sempre conferiu conta, não por filosofia, mas para ver se o
dinheiro da bolsa chegava.

O que tem pesado, mesmo, é o chopinho, ou o uisquezinho
a mais habilmente incluído por garçons — inadvertidamente, é
claro — na conta. Ninguém suporta ser passado para trás, nem
por Cr$ 1 mil. E com toda razão. Como diz a arquiteta Ana
Cecília Henrique Marques — que toda a vida checou as notas
com precisão —se ela paga tudo em dia, honestamente, por que
se deixar ludibriar?

E essa sua convicção já lhe deu know-how suficiente para
descobrir os macetes — ou erros — mais comuns. Se vai jantar
com quatro pessoas, por exemplo, sempre pede apenas dois
couverts. É quantidade suficiente como aperitivo, sem tirar o
espaço do prato principal. Geralmente, na conta, vêm, implacá-
veis, quatro couverts. Comum também é aumentar o número de
bebidas ingerido.

Há sutilezas, porém. E quem as desvenda é ainda Paulo
Pilla. No Maxim's, por exemplo, o garçom serve a primeira dose
de scotch e a garrafa (com as doses devidamente marcadas na
fita presa à garrafa), se for o caso, fica na mesa. A dose, vai
explicando Paulo Pilla. tem exatos 50 centilitros, a quantidade
do medidor. Os garçons, experientes, podem servi-la no olho.
Mas o cliente, a seguir, vai-se servindo com os gestos generosos
a que está acostumado em sua casa. Conclusão: serve-se mais
três vezes, o equivalente na realidade a quatro ou cinco doses.
A fita marcada salva a situação: evita o escândalo, mas não a
conta alta. Afinal, a dose do scotch no Maxim's oscila entre CrS
8 mil, o uísque de oito anos, e CrS 22 mil, o Royal Salute.

Oue ninguém se espante. No Florentino, pode ser muito
mais. Lá o Ballantine's tem o preço de sua idade: a dose do de
30 anos sai por CrS 30 mil. Há quem o tome, garantem antigos
freqüentadores, e não apenas uma dose, pour épater. Tal figura
é boa de copo e mais: não é nenhum grande industrial, não; é
assalariado, mesmo, se bem que com cargo executivo. Como
último detalhe desse moicano da noite, um adendo: ele não
confere a nota. E deveria?

Para evitar dissabores, os garçons do tradicional Lamas
têm como hábito fazer um tracinho na toalha da mesa a cada
dose servida — o que evidentemente deve ser evitado em locais
sofisticados. Técnica imprescindível, no entanto, pois — eles
contam — há habitues que chegam, em algumas noites, a 17
doses de conhaque. Fácil, fácil. Restaurante de classe média, o
Lamas tem visto — como afirma o garçom Paulinho, desde 1959
na casa — as ginásticas dos freqüentadores para continuar indo
àquele bar algumas vezes por semana. O prato de filé é dividido
e o polvo foi tirado do cardápio: com um preço tão alto era
raramente pedido e acabava estragando. Há outros truques,
como o de uma médica que antes de ir para lá toma umas duas
doses de vodea em casa. "para fazer a cabeça", e depois
mantém a noitada a chopinhos (CrS 600). Só não conseguiu dar
jeito na ressaca do dia seguinte.

O uísque escocês também quase não é solicitado no
Lamas. Entre os insistentes, está uma publicitária que passa

JORNAL DO BRASIL

pelo vexame de ver a mão-de-obra dos garçons — com escada e
tudo. por entre as mesas — para alcançar a esquecida garrafa de
Grant's no alto da estante, uma daquelas janelas que não abrem
para lugar nenhum, mas servem de vitrine para os uísques
escoceses da casa. Ela — que compreensivelmente prefereomitir o nome — não confere a nota: "Não por nouveati-
richismo, mas devido às conseqüências mesmo". E no Lamas,
continua o garçom Paulinho, o freguês s6 fala do preço da
comida: "Da bebida, ninguém reclama".

O restaurante italiano Enotria já foi citado pelo menos
duas vezes na seção Cartas dos leitores, por missivistas recla-
mando dos seus preços. Não por roubo. O Enotria é considera-
do o mais caro do Brasil, como observa não sem certo orgulho
um dos seus proprietários, Luigi Tartari. Mas, garante ele, é
raro alguém conferir a conta; preferem entregar o cartão de
crédito e pronto. No Enotria, um prato de massas pode sair porCrS 5 mil. Mas que ninguém se anime; pedir apenas um pratonão serve nem como aperitivo. Lá, a porção é pouca, mas, em
compensação, vem com grandes doses de sofisticação.

O socialite Helinho Fraga é um que sempre conferiu suas
notas. Se encontra algum erro. pergunta ao maitre se houve
mal-entendido. Geralmente, cinco minutos depois, o maitre
volta lamentando muito o equívoco. Sem problemas. Helinho

só não é partidário de conferir a conta quando a mesa é muito
grande, cada um pagando a sua parte:Começam então as perguntas: quem bebeu isso? Oucm
comeu aquilo? Aí vira feira.

Viajado, Helinho observa que os europeus são ciosos disso
e dificilmente há erro, o que pode ser fatal para o restaurante:"Europeu não perdoa". Foi o que Ana Cecília também
constatou na sua recente viagem de 50 dias pela Europa. Houve
equívoco apenas três vezes, sendo que uma delas foi "a favor".
Na conta de um hotel em Aix-Le-Therme, onde hospedou-se.
não foram incluídas duas garrafas de St. Émillion. consumidas
num jantar. Ana Cecília verificou tudo, percebeu que aquele
jantar estava barato demais e comunicou ao gerente. A conta
dobrou com a inclusão dos dois vinhos, mas Ana Cecília ficou
com a consciência tranqüila e o gerente, com toda certeza,
gratíssimo.

Conta a seu favor, Helinho Fraga diz que nunca viu. Na
realidade, como ele tem idéia dos preços, dá apenas uma
olhada, e. se a nota exorbita, confere:

Do contrário, não sei. Se tiverem esquecido alguma
coisa, considero um presente do estabelecimento.

COMIDA ITALIANA

Os segredos e o
"know-how" 

da cozinha

de Nápoles

OS 
fãs da cozinha italiana podem ir preparando o paladar

para saborear delícias. A partir da próxima segunda-
feira, o restaurante Park's. em São Conrado. inicia um

festival de comidas italianas. O menu, da entrada à sobremesa,
será preparado pela chef Carmela Solimo, uma napolitana quechegou ao Brasil cinco anos atrás e que prefere "botar a mão na
massa" a revelar suas receitas. "São segredos de família", brinca
ela, que promete caprichar, revelando, pelo sabor, a arte de
pratos caseiros.

É o segundo festival gastronômico promovido por Marly
Sampaio. 33 anos, que há um ano e oito meses trocou o controle
do Rive Gaúche pelo Park"s, uma casa acolhedora que combina a
natureza com os tons verde e rosa da decoração.O festival de frutos do mar teve tanto sucesso queresolvemos partir para a realização de uma série, oferecendo ao
público especiarias de diversas cozinhas. Os cariocas, ao contrário
dos paulistas, têm poucas chances de conhecer verdadeiras
cozinhas típicas. Quero que meu restaurante seja uma espécie de
vitrine do que há de melhor.

A escolha da cozinha italiana surgiu de pedidos dos clientes
do Park's. Marly, que acompanha diariamente o movimento de
sua casa. já estava cansada de ouvir: "Uma comidinha caseira,
por favor". E esse tipo de cliente tinha de se contentar com um
prato de spaguetti. Afinal, a cozinha do Park"s está preparada
para servir um cardápio da cozinha internacional, com um pitadade tempero português.Sentimos que existe um público ávido por uma comida
simples e nos decidimos pela italiana, bem feita, como nos tempos
de nossas avós — diz Marly.

Durante o festival, de 2 a 9 de julho, o público poderáescolher três antipasti, três tipos de massas e três sobremesas. Por
essa refeição, a conta não chega a assustar: CrS 15 mil. Mas Marly
aconselha que as massas sejam acompanhadas dos três tipos de
vinho que ela aproveita para lançar no festival: o tinto, o branco
suave e o branco seco da Erben.

São perfeitos para esses pratos, que sairão das mãos
encantadas de dona Carmela — garante.

Para evitar qualquer descuido que possa alterar o sabor
napolitano das comidas. Marly mandou vir da Itália alguns tipos
de queijo, o salame e presunto. Os tomates e algumas verduras
vêm de São Paulo, e a carne e os peixes são escolhidos
pessoalmente por ela, em "fornecedores honestos".

A idéia é que o carioca tenha uma opção de lazer e uma
degustação de primeira qualidade — arremata.

Spaghetti al Pesto

Cozinhar a massa em uma panela com água e sal. O traque de Carmela
para que a massa fique cozida com perfeição é usar muita água que deve
ferver o tempo todo. O ponto ideal é ai dente, aquele em que se morde o
spaguetti e ele mantém a consistência.
Molho
meio quilo de carne de primeira bem batida
dois molhos de manjericão
duas xícaras de azeite

1 xícara de nozes — ou pinhão — moídas
quatro dentes de alho amassados
sal a gostouma xícara de queijo parmesão ralado.
Modo de Preparar
Cozinhar todos os ingredientes em fogo brando, até que \ire uma pasta.Serve-se o molho por cima da massa.

Spaghettti ai 4 formaggi

Cozinhar a massa com os cuidados da receita anterior
Molho
Fazer uma molho hcchamel
uma xícara de creme de leite sem o soro
uma xícara de queijo parmezão ralado
uma xícara de gorgonzolauma xícara de queijo cremoso (gruyèrel
uma xícara de provolnneum copo de vinho branco
Modo de Preparar
Cozinhar todos os ingredientes em fogo brando.
Serve-se o molho por cima da massa. Uma sugestão de Carmela para este
prato é levá-lo ao forno, para que fique gratinado.

MARA CABALLERO

Vinhos CVE
Riesling - Branco Suave - Cabernet - Merlot - Sangiovese.Prod. na Escola Agrot. Federal (Escola de Enologia) de Bento GonçalvespsRevendedor Exclusivo-VINHAS DO SUL.

COPACABANA - Rua Hilário de Gouvèa, 66 s/loja 209 tel. 257-0381ILHA DOGOV. - Rua Pracinha Cesário Aguiar, 155 tel. 396-5236.'

OS PREÇOS DA SEMANA

A 
maior alta desta semana atingiu o setor
de frutas, com a banana d'água, que
subiu de um máximo de CrS 350, preçoapurado terça-feira passada, para até CrS 550,

nesta terça ( + 57%). No mesmo setor, ainda,
acusaram aumento a banana prata, de CrS 451) paraCrS 650 ( + 44'!{) e a laranja-pera, de CrS 600 paraCrS 650 ( + 8%).

Na área dos hortigranjeiros, o produto queteve a alta mais significativa foi a berinjela, de CrS
310 para CrS 400 ( + 29%). Depois dela, subiram:
tomate, de CrS 580 para CrS 720 ( + 24%); vagem
manteiga, de CrS 450para CrS 520 (+ 15%); aipim,
de CrS 350 para CrS 400 (+ 14%); beterraba, de
CrS 700 para CrS 770 (+ 10%): pimentão, de CrS
500 para CrS 550 ( + 10%); e chuchu, de CrS 280
para CrS 300 ( + 7%).

Entre as frutas não houve nenhuma baixa
importante. No setor de hortigranjeiros. apenas o
repolho desceu ligeiramente, de CrS 320 para CrS
300 (-6%).

Os preços máximos da semana passada foram
encontrados no Hortomercado CEASA, Humaitá.
Quanto aos desta semana, estavam no Hortomer-
cado e também na CB, Botafogo, e Sendas, Tijuca:
CrS 770, beterrada. li na CB, Tijuca e Botafogo:
CrS 650, laranja-péra.

Endereços: DISCO: Uruguai, 213 (Tijuca) e Vo-
luntários da Pátria, 224 (Botafogo); CASAS DA
BANHA: 28 de Setembro, 274 (Vila Isabel) e
Voluntários da Pátria, 213 (Botafogo); SENDAS:
Barão de Itambi, 50 (Botafogo); BOCLEVARD:
Maxwell, 300 (Vila Isabel. FREEWAY: Av. das
Américas, 2000 (Barra); CARREFOUR: Av. das
Américas, 5150 (Barra); CEASA (hortifmtigran-
jeiros) e COBAL (outros produtos): Humaitá, 448.

Abobrinha - Kg
Tomate - Kg
Chuchu - Kg
Cenoura - Kg
Pepino - Kg
Vagem manteiga - Kg
Beterraba - Kg
Repolho - Kg
Pimentão - Kg J
Beringela - Kg
Batata doce - Kg
Aipim - Kg
Laranja pera - dz
Abacaxi - unidade
Banana d'água Kgdz
Banana prata Kg.'cJz
Limão - riz
Arroz - Kg
Feijão Rubi - Kg
Sal Cisne - Kg
Alcatra - Kg
Frango congelado Kg
Nescau - 400 g
Manteiga Mimo - 200 gMatte Leão - 100 gFar. Aveia Quacker - 200 gQueijo Minas - Kg
Miojo L'Amen
Maionese Gourmet - 250 gSuco de Caju Maguary
Total
Faltas

Pesquisa feita nestes dias

Disco
Tijuca

80,00
580.00
95,00

250,00
130.00
165.00
555.00
170.00
230,00
180,00
280,00
240.00
336,00
380,00
251,00
305.00
165.00
710,00
980,00
215,00

3 080,00
1 450.00
1.280,00

709,00
480,00
740,00

2.750.00
367,00
880,00
859.00

18.892 00

26'6

Botafogo

345,00
560,00
270.00
495,00
175.00
235,00
530,00
170,00
380,00
155,00
360,00
275,00
400,00
540,00
265,00
420,00
165,00
760.00
980.00
215,00

3.080,00
1.450,00
1.280,00

709,00
460,00
769,00

2 780.00
280,00
880,00
918,00

20.301,00

26'6

C. da Banha
Tijuca

398,00
560,00
280,00
495,00
220,00
450,00
770,00
200,00
440,00
240,00
385,00
390,00
650,00
695.00
305,00
460,00
250,00
680,00
980,00
255,00

3 080,00
1.780,00
1.190,00

650,00
480,00
776,00

2.780,00
395,00

1.140,00
918,00

22.292,00

26.6

Botafogo

320,00
560,00
270.00
495,00
220,00
235,00
770,00
170,00
380,00
240,00
360,00
340,00
650,00
645,00
305,00
460,00
250.00
750,00
980,00
255,00

3.080,00
1.780,00
1.280,00

655,00
480,00
765,00

2 780,00
395,00
880,00
918.00

21 698,00

266

Sendas
Tijuca

80,00
580.00
95,00

250,00
1.30,00
165,00
500,00
170,00
230,00
180,00
280,00
240,00
336,00
535,00
251,00
305,00
105,00
535,00
950,00
215,00

3.150,00
1.420,00

280,00
530.00
448.00
740.00
750,00

367,00
880,00
859,00

13 556,00

2 6'6

Botafogo

79,00
227,00

93,00
248,00
127,00
163,00
437,00
165,00
227,00

79,00
278.00
239,00
335,00
535.00
235,00
300.00
160,00
535,00
950,00
215,00

3 150,00
1.480,00

490,00
530,00
460,00' 740,00
980,00

392,00
1.140.00

915,00
18 904,00

26/6

Boulevard
Vila Isabel

80,00
230,00
95,00

250.00
130,00
165,00
440,00
170,00
230,00
80,00

280,00
270.00
336,00
670.00
251,00
305,00
165,00
670,00
988,00
215.00

3 080,00
1 450,00
1.280,00

709,00
448.00
740.00

2.920,00
368,00
880,00
859,00

18.754.00

26 6

Freeway
Barra

180,00
220,00
220 00
450,00
1 70,00
260,00
600,00
130,00
390,00
220,00
280,00
;:80,00
480,00
460,00

325.00dz
390,OOdz

180,00
485,00
745,00
215,00

3 712,00
1 560,00

195.00
613,00

795,00
800,00

217,00
1 072.00
l .185,00

l 9 829,00
-1 prod

No total de
298,00

26 6

Carrefour
Barra

334,00
542,00
218,00
417,00
196,00
362,00
522,00
167,00
375,00
231,00
292,00
310.00
460.00
616,00

510 OOdz
592,00dz

i 75,00
650,00
730,00
155,00

3 750,00
1.450,00
1.195,00

627,00
392,00
613,00

2 800,00
217,00

I 070,00
1 005,00

20 973,00

266

-r->''..f¦; '

H.Ceasa/Cobal
Botafogo-Hum.

460.00
720 0O
300,00
660.00
300,00
520,00
640,00
300,00
550,00
400,00
420,00
400,00
600,00
700.00

550,000/
650.OOdz

260,00
550,00

3 560 00
1 560.00

298,00
635,00

2 875,00
363,00

18371,00
-6 prod

No tolal de
4.344,00

26 6

Os nossos hortigranjeiros são produzidos nas regiões serranas, irrigados por águas

puras e assistidos pela nossa equipe de agrônomos.

DE MAIS SAÚDE ASUAHUMUAA «
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VERÍSSIMO HOROSCOPO

PINKFROG

CRUZADAS

-¦ HORIZOISfTAIS — 1 _ diz-se de um ácido obtido pela
j..ebulição da colofônia. misturada com enormes por-ções de ácido azólico; 9 — pião pequeno ou de máqualidade; 10 — longa duração, perpetuidade; 12 —"L raiz °'orosa usada para perfumar as roupas (pi.)- 13antiga peça da armadura, ajustando debaixo dos bra-ços; 14 _ filho de Basa, rei de Israel, de 930 a 929a.C . assassinado em um banquete por um dos seus" generais, Zimri. que estava à frente de um grupo deconjurados; 15 — que possui uma só mão' 17 _gênero de árvores tropicais da familia das Gutiferascom folhas grossas, lustrosas, peninervadas de floresbrancas, aromáticas. em cachos O éster etilico doóleo de suas nozes tem siao usado no tratamento dalepra; 20 _ iguaria de milho e de azeite de-dendè. porvezes com fei]no-fradinho torrado 21  conferirpesos e medidas com os padrões; excitar, açular o cão

J-.» que file, 23 - diz-se de determinado número delinhas de uma página de ato judicial, contendo aproxi-I madamente o numero de letras exigidas pela lei 25 —porção diária de alimentos para soldados em campa-nha ou em marcha; período passageiro de um negócioou de uma campanha; 26 - grupo de dualetosromances das províncias meridionais da França, «simQgnorrunados nos fins do século XIII em virtude do usoifla^palavra para exprimi, afirmação; >/ peso que se
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ÁRIES —21 do 3 a 20 do 4
Boas indicações para a condução de ne-
gócios rotineiros. Hoje, o arietino deve ter
cautela ao assumir compromissos mais
longos e de maior vulto. Possibilidade de
mudanças, sem razão aparente, em seu
comportamento. Isso ditará boa parte de
seu dia. Saúde estável.

TOURO — 21 do 4 a 20 do 5
Quando que revela, para o taurino, indica-
ções muito fortes de fatores que nor-
teiam e influenciam sua sorte e sua
disposição para negócios próprios. Qua-
dro benéfico em relação à família de onde
pode surgir uma novidade muito grata.
Bom também para o amor. Saúde regular.

GÊMEOS — 21 do 5 a 20 do 6
Influenciado em parte deste dia, pelo
posicionamento da Lua, o geminiano terá
bom resultado em atividades de contato
com o público, especialmente em ven-
das. No quadro afetivo, apesar da instabi-
lidade das influências, poderão ocorrer
bons fatos novos. Saúde equilibrada.

CÂNCER — 21 do 6 a 21 do 7
Hoje o canceriano combina fortes influén-
cias. Uma do Sol a gerar-lhe intensa
positividade de caráter pessoal. Outra, da
Lua a dar-lhe vantagens em processos e
questões contenciosas. Afora esses dois
posicionamentos, seu dia será excelente
em termos afetivos. Saúde instável.

LEÃO — 22 do 7 a 22 do 8
Nesta quinta-feira são positivas as indica-
ções gerais para as atividades profissio-
nais do leonino, com notável valorização
de seus atributos pessoais. Isso se estará
refletindo em todo o seu relacionamento
com as pessoas mais próximas, tanto no
trabalho quanto em família.

VIRGEM — 23 de 8 a 22 do 9
Combata qualquer manifestação de inse-
gurança com um posicionamento mode-
rado e mais dedicado em suas tarefas
rotineiras. São relativamente positivas as
indicações desta quinta-feira. Vantagens
e muita satisfação no seu trato intimo.
Saúde bem mais equilibrada.

LIBRA — 23 do 9 a 22 do 1-0
As previsões para esta quinta-feira indi-
cam a possibilidade de mudanças na
regência positiva que prevalecia nesta
sua semana astrológica. Mas tal influén-
cia somente se fará sentir se você se
dispuser a aceitar opiniões. Resguarde-
se. Quadro bom em termos afetivos.
Saúde boa.

ESCORPIÃO—23 do 10 a 21 do 11
Quadro que acentua uma excelente dis-
posição astrológica para seu entendimen-
to com associados e colaboradores em
seu trabalho. No trato em família e no
amor, é conveniente que suas ações se
fundem em bases bem sólidas. Há riscos
de alguns problemas. Saúde estável.

SAGITÁRIO —22 do 11 a 21 do 12
Superando eventuais obstáculos em seu
trato financeiro, todos de pequena monta,
o sagitariano hoje terá um bom dia em
termos materiais, com indicações benéfi-
cas em relação ao trabalho. Quadro neu-
tro nas demais casas. Por isso, procure
tomar a iniciativa das ações. Saúde boa.

CAPRICÓRNIO — 22 do 12 a 20 do 1
Os planos de interesse pessoal do capwi-
corniano hoje têm boa chance de concre-
tização lucrativa. Indicações de favoreci-
mento por parte de um parente bem
próximo. Momento de agradáveis surpre-
sas no trato mais íntimo. Romantismo.
Saúde em fase de ligeira debilidade.

0 AQUÁRIO - 21 do 1 a 19 do 2
Cuidando por evitar choques desnecessá-
rios em seu trabalho, o aquariano viverá
uma quinta-feira de indicações estáveis e
bem equilibradas. Procure se aproveitar
deste momento para uma boa reflexão
sobre assunto que o preocupa. Conte
com a ajuda das pessoas mais próximas.
Saúde boa.

PEIXES — 20 do 2 a 20 do 3
Hoje, a inversão no quadro geral de in-
fluências astrológicas sobre as diversas
casas da vivência astral do pisciano o fará
merecedor de aspectos muito benéficos. •
Positividade material. Sor.te e realização ;
afetiva. Reencontro de grande significa- :
do. Saúde sem alteração.

LOGOGRIFO IERÔNIMO FFRRFIRA

abate do peso bruto de uma mercadoria, equivalenteao do recipiente, carro, caixa ou invólucro em que eisse acha ou é transportado; recipiente que contém oupode conter certo gênero; moeda de prata outroracorrente em certas regiões da índia; 28 — símboloquímico do elemento radioativo da família halogêneainstável, de número atômico 85 e peso atômico 21029 — suco vegetal intoxicante usado na índia antigapelos fiéis, nos rituais védicos. como oferenda aosdeuses e como bebida imortalizadora; 30 — denomi-nação atribuída ao vento que procede do sul, caracte-ristico do Mediterrâneo
VERTICAIS — 1 — que têm antenas ou tentáculos emnumero ímpar; 2 — dize-se, no Algarve (Portugal) deuma variedade de figos redondos e pardos; 3 —palavras ou decisões que emanam de pessoas degrande saber; designação dada a resposta do um deusa quem o consultou ou pediu, (pl), 4 — feixe de ramosde pinheiro empregado em aquecer os fornos de cozerpão; 5 — gênero de crustáceos, da ordem dosCirripedes, que compreende animais de patas muni-das de pólos que. quando fora do sua casca ou conchase alongam e abrem á maneira de leque; 6 — quopossui ou que é produtor de cachos; 7 — nome dadopor alguns autores à raça alpina, ocidental de outros3i.t' res; 8 denominação dada a um adorno de

formato oval. usado na arquitetura, 11 — espécie decalçado, 16 — detritos reduzidos a pó usados no
fabrico de cimento; 18 — contador mecânico, formado
de um caixilho e com arames nos quais estão enfiadasalgumas bolinhas, que servem para fazer cálculos
aritméticos; 19 — oração ou versículos em estilo
plangente rezado logo em seguida ao gradual, nas
missas de réquiem e nas de quaresma; 22 — tatu
brasileiro conhecido como tatu bola; 24 — tipo deformiqas de que faz parte a saúva. Léxicos: Mor;
Melhoramentos; Morais e Casanovas

SOLUÇOES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — mexericada; amaronas; teretieolo;
amo; aui; lupa; ur; no; lacase, ar; madarose; edace;
tho; so; i.itagàs; ordalio; oe.
VERTICAIS — metal; xaropada; eme; raio. iri; coca-res; anou; dalina; aso; emulador; acacia: uso, orto»e;
areai; meso, erg; hão; ti; ao

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57, ap-to. 4 — Botafogo — CEP 22.270
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PROBLEMA
N° 1658

B

T

T
1. aldeia de índios (4)2. arbítrio (7)3 atenção (5)4. aurora (7)5. bonde de seyundaclasse (6)

fi de T(>bar» (fi)7. engenho (7)8 lista 16)9. mulher de tabelião (8)
10 pequena tina 16)
11. perturbado (5)12 principio ativo do chá

(51
13 que diz respeito ao tom

16)
14. refeitório (6)
15. retotivo a Tob>as Barra-

to {¦>)
16 relativo ao tato (5)
17. soma (5)18. sulco no paladar das

cavalgaduras (6)
19 tonismo (6)
20. variedade de diorito (8)Palflvra-chavo:
11 letras

Consisto n l OGOGRIFO em encontrar-se determinadovocábulo, cuias consoantes ja estão inscritas no quadroacima Ao lado. a direita, e dada uma relação de vinteconceitos, devendo ser encontrado um sinônimo para cadaum. com o númoro de letras entre parênteses, todoscomeçados pela letra inicial da palavra chave. As letras detodos os sinônimos estão contidas no termo encoberto,resDeitando-se 36 letras recendas.
Soluçoes do problema n° *657 : Palavra-chave CICATfllZANTEParciais: cintar, critica, cercania; cacetar, careca; cantar,oôncia. câncer; caiena. cetma; citnna, citara, carafô;catenna, carnita; cretina, crena; caceia, cênica, careta.
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ESTILOS

PRONTOS

PARA 0 USO

Existem diferenças entre os lançamentos. Alguns
chocam pelas inovações, e deixam dúvidas quanto ao
uso depois de lançados nas vitrinas, daqui a dois ou três
meses. Outros, parecem feitos para adoção imediata.
Têm a novidade na medida certa, sem cair em efeitos
tradicionais, nem mudar radicalmente a imagem da
mulher. Nestas duas etiquetas estão as bases da nova
moda, exatamente nesta linha: pronta para o uso. Ou
como dizem os franceses: prêt-à-porter.

NA 

terça-feira, Walkiria
Magnavita recebeu para
mostrar seus lançamentos,
com almoço feito por Da-

dala Jardim, com mousses e tortas frias.
Walkiria mantém sua competência em
reunir os dados da moda e o uso fácil,
sendo uma das melhores tradutoras das
ousadias do momento. Então, seu ve-
rão tem as amplidões e comprimentos
longos das novas tendências, os cami-
sões soltos, as saias assimétricas, os
deliciosos casacos de fustão, e as estam-
pas gráficas-africanas. Mas tudo parece
pronto para o uso, sem segredos e
complicações. A maior parte é branca,
cor fácil de ser adotada pelas cariocas.
As sandálias são pretas, brancas ou em
tons naturais do couro. Tudo fácil,
bonito, leve e perfeito para vender
muito, objetivo que deverá ser atingido
com a inauguração da loja Walkiria no
Rio-Sul, depois do sucesso da pioneiraboutique no Shopping da Gávea.

A etiqueta Maria Bonita também
está em plena temporada de lançamen-
tos, recebendo imprensa e compradores
ao mesmo tempo. 0 resultado é um
movimento animado na casa do Largo
dos Leões, um ambiente bonito, semi-
clássico e sofisticado. Um reflexo pro-vável da moda de Maria Cândida, a
estilista que imprime seu toque pessoal
ao que faz. Conforme a expectativa,
temos linhos, sedas, malhas e popeli-
nes, com a marca feminina de um estilo
que já tem público certo. E pode ser
uma das fontes de inspiração de uma

maneira brasileira de vestir, porqueadapta-se ao clima de norte a sul do
país. Para o próximo verão, as idéias
ficam em torno de uma figura alongada,
dos comprimentos nos tornozelos, as
saias quase sempre retas. Lindas: as
blusas de malha estilo artesanal, am-
pias, a serem vestidas com saias de
seda. Por sinal, que uma das caracterís-
ticas coleção é a limpeza, o informaiis-
mo, presentes até nas roupas de seda e
shantung (tecido que volta à moda),,
que têm modelos esportivos, muito ba-
seados nas roupas masculinas. Mesmo
as mais finas blusas de seda têm golasde malha de punho, caídas em drapea-
do. As calças de linho ou popeline jáestão com as cinturas no lugar, segundo
os usos europeus. As cores têm nomes
que definem seus tons. O branco é
branco mesmo, ou marfim ou nuvem
(azulado); o vermelho é tomate; o bege
é Toddy. Além destas, continuam o
preto (muito menos do que no inver-
no), o caqui e o marinho.

E para o verão muito carioca, mui-
to jovem, a malha piquê aparece em
calças curtas, amplos vestidos e conjun-
tos de blusa com decote em V e calça
reta. Com a vantagem dos preços eco-
nómicos: uma saia justa, de malha
sanfonada, custa Cr$ 39 mil no atacado
(prováveis Cr$ 78 mil na loja), um
vestido com botões de metal, de malha
de algodão, está por Cr$ 65 mil (Cr$
130 mil na loja).

IESA RODRIGUES'

Camisa pólo de linho, com punhos
e gola de malha mescla, mais a saia
pregueada fazem o estilo alongado
da linha tenista (Maria Bonita)

se nos tornozelos, opções do mo-
mento. Atenção às sandálias baixas
(Walkiria)
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peça altamente simhóli-
ca de August Strind-
berg, O Drama do So-
nho, jamais gozou de

grande popularidade nos Estados
Unidos. Com 50 personagens, exi-
ge cenários praticamente irrealizá-
veis, não tem um fio condutor
coerente e trata obsessivamente do
espetáculo do sofrimento humano
durante o sonho que é a vida. Não
existe personagem convencional,
ou. como diz alguém num contexto
diferente, em Depois do Ensaio,
novo e belo filme de câmara de
Ingmar Bergman: "Tudo represen-
ta. Nada é".

Gilbert W. Gabriel, escreven-
do na década de 20, observou que
os americanos "sempre 

parecem
reagir a Strindberg com aquele an-
tagonismo que os neuróticos apre-
sentam diante dos loucos mesmo".
Depois do Ensaio, que estreou re-
centemente em Nova Iorque, po-
deria muito bem ser qualificado de
O Drama do Sonho de Ingmar
Bergman, embora, segundo todas
as aparências externas, seja tudo
que a peça de Strindberg não é.

É uma obra curta, de constru-
ção compacta, extremamente espe-
cífica, interpretada num único ce-
nário — o palco no qual se ensaia O
Drama do Sonho — e tem um
elenco de três personagens: Henrik
Vogler (Erland Joseplison), como
o velho diretor ora trabalhando em
sua quinta produção da peça; Anna
Egerman (Lena Orlin). a estrela
muito jovem, muito bonita e muito
ambiciosa de Henrik; e Rakel (In-
grid Thulin), uma atriz em deca-
ciência. outrora grandiosa, agora
instável devido á bebida, que acei-

tou de Henrik, um antigo amante,
um humilhante papel de duas falas.

Embora Depois do Ensaio, pro-
duzido para a televisão, dure uns
breves 72 minutos, resulta numa
pesquisa da condição humana tão
extensa quanto a peça de Strind-
berg, mesmo sendo essa condição
vista exclusivamente da ótica seve-
ramente particular de Bergman.
Ou seja, do ponto privilegiado de
um artista que se aproxima do fim
de uma longa e muito bem sucedi-
da carreira, e para o qual sua arte
— o teatro e seu trabalho nele — é
a vida, e tudo mais tem o efeito de
uma ilusão.

Quando se inicia o filme, Hen-
rik, exausto ao fim do dia de en-
saios, senta-se a uma mesinha no
palco, a cabeça apoiada nos braços,
possivelmente adormecido. De re-1
pente aparece Anna, dizendo que
não sabe onde colocou um valioso
bracelete durante o ensaio. Não
importa muito se esse encontro é
um sonho, uma vez que, para Hen-
rik, seus sonhos são a realidade dos
outros. Logo se torna óbvio que
Anna mentiu sobre o bracelete, e
que julga que talvez esteja apaixo-
nada pelo diretor, que é um dos
mais velhos amigos de seu pai.

Movendo-se por entre os obje-
tos de cena que ficaram de antigas
produções de Hedda Gabler, Tar-
tufo, O Pai, e mesmo de montagens
anteriores de O Drama do Sonho,
Henrik e Anna falam de seu traba-
lho juntos, das obrigações dele co-
mo diretor, e do valor dela como
atriz. Como Henrik, Anna está na
iminência de descobrir a realidade
teatral que é a fuga dos outros.

Quando Anna admite seu ódio
de muito tempo contra a mãe mor-
ta, torna-se claro que a mãe, tam-

DO

BERGMAN VÊ

SUA VIDA E

ARTE COM OS

OLHOS DE

STRINDBERG

ENSAIO

bém atriz, foi uma das mulheres da
lista aparentemente longa de
amantes de Henrik. No decorrer da
cena, Henrik e Anna são diretor e
atriz, pai e filha, amante e amada.

Rake irompe então e. sem to
conhecimento de Anna (que, ez
evidentemente, talvez não esteja
ali mais do que ela), censura Hen-
rik por tê-la abandonado, por des-
prezar sua idade (46 anos), e espe-
cialmente por continuar, segundo
ela pensa, sem compromisso com
seus atores. Insulta-o. ridiculariza-
o, descreve com vividos detalhes
seu caso com o médico que se
supõe a esteja tratando, e final-
mente parte com a promessa dele
de aparecer para jantar nessa
noite.

Após a saída de Rakel, Henrik
e Anna, numa das cenas de amor
mais mágicas e belas de qualquerfilme de Bergman, imaginam o
curso de seu possível romance. Em
compactos closes e apenas umas
poucas páginas de extraordinário
diálogo, experimentam a promessae excitação iniciais do caso, as
brigas ferozes, ciumentas, seguidas
por reconciliações durante as quaisfazem planos para um futuro ilimi-
tado. Como encaram o caso com
humor e anseio, ficarão juntos du-
rante a estréia da produção, se
separarão e anos depois se encon-
trarão como amigos.

O Drama do Sonho, de Strind-
berg, também figura com destaque
no deslumbrante Fanny e Alexan-
der de Bergman, que ganhou Os-
car. e que ele disse que seria seu
último filme teatral. Quer se ate-
nha a isso ou não. demonstrou seu
(Ureito de explorar cm profundida-
oe — num filme como Depois do
Ensaio — suas obsessões pessoais,

que, sendo um artista de primeira
classe não pode deixar de aplicar
fora do exótico mundo do teatro.

Embora seja um tipo muito
diferente de filmes. Depois do En-
saio é tão apaixonado, engraçado e
com conhecimentos do teatro
quando A Noite Americana de
Truffaut o é em relação ao cinema.
Os personagens de Bergman não
são tão diferentes do resto de nós,
mas as excentricidades de sua pro-
fissão fazem sobre eles demandas

ue produzem visões que a maioria
as pessoas não tem ae enfrentar.

Alguns dos aforismas de Berg-
man — pelo menos segundo a tra-
dução do sueco nas legendas ingle-
sas — soam um tanto redundantes,
mas a maioria do diálogo é econô-
mica, clara e objetiva. Josephsen
tem um monólogo especialmente
comovente, no qual, ao descrever
as funções de um diretor de teatro,
também expõe a necessidade possi-
velmente sádica de Henrik de "ad-
ministrar, prover e organizar o que
é necessário, assustador e perigo-
so". "Não tomo parte no drama",
ele diz. "Eu o materializo".

Tão boas quanto Josephson es-
tão Lena Olin. que teve um peque-
no papel em Fanny e Alexander, e
Ingrid Thulin, cuja única cena, ex-
tensa, nesse filme, é ao mesmo
tempo uma sensacional reviravolta
interpretativa em si e uma lem-
brança de sua longa associação com
Bergman. em filmes como À Beira
da Vida, Morangos Silvestres e O
Silêncio.

Depois do Ensaio pode muito
bem ser mais um clássico de
Bergman.

VINCENT CANBY
The New York Times

OS ACESSÓRIOS,

A MAQUILAGEM

UMA 

das boas mudanças de
estilo está no setor sapatos.
Ou sandálias, já que a maio-

ria dos calçados é composta de modelos
com grossas tiras, que escondem quase
inteiramente os pés, no máximo deixan-
do uma pontinha de calcanhar à mostra
ou dois ou três dedos de fora. São
confortáveis sandálias, pelo menos à
primeira vista (não se sabe se agüentam
o uso sem meias, já que são de couro
grosso), de saltos baixos ou solado
plataforma inteira.

Georges Henri fez, além da coleção
normal de couros, sua versão da sandá-
lia plástica, e conseguiu dar um efeito
de drapeado nas tiras cruzadas, graças à
técnica da Grendene, a fabricante.

Carmen traz botinhas e tênis baixos,
de lona, com biqueiras de borracha.

combinando coloridos fortes ou natu-
rais, como preto.Maria Cândida criou pela primeira
vez uma linha de sapatos, todos com
seu jeito: delicados, mas fortes. De
alças grossas ou de couro-cobra, podem
ter também o feitio assimétrico, cobrin-
do apenas um dedo.

Na New Gipsy, o tressé é o ponto
alto, em várias tramas e aparência de
ótima qualidade nas sandálias. Que
deverão custar de Cr$ 60 a CrS 80 mil.

Em matéria de bijuterias — que
agora já são jóias — mais uma vez
Georges Henri vai à frente, apresentan-
do pulseiras e brincos com ametrine,
uma pedra que combina topázio e ame-
tista, vinda de Mato Grosso. A coleção
tem, como sempre, a participação de
Zau (José Augusto Olivieri). Alice Ta-
pajós lançou correntes prateadas em
pulseiras e colares. E grandes cintos são
fortes na Carmen, Andréa Saletto e
Maria Bonita.

Um acessório renovador: a meia

soquete, que poderá acompanhar até as
sandálias, e complementar as saias lon-
gas e retas, lembrando um pouco o>
estilo tenista antiga. Ou garota da déca-
da de 50. Vamos ver o que vai dar,
quando a novidade chegar às lojas: não
vale usar com tênis, porque assim não
tem nada de novo.
— Gillcs naturalizou a maquilagem. O
falso natural, é claro, porque usaremos
base, pó, blush, todos os produtos do
mercado. Segundo o maquilador, que
faz a maioria dos desfiles e apresenta-
ções, o colorido será bege e alaranjado."Já que a tendência da roupa é para a
falta de cor — o branco, os tons natu-
rais — não dá para contrastar demais o
rosto com cores fortes". Ele não faz
segredo das tonalidades: a sombra é
marrom — chatuin (castanho), esfuma-
çada, sem marcar os olhos; da marca II
Maquilage, de Nova Iorque; o baton é
Ebb Tide Mocha. de Max Factor ameri-
cana, e o blush alaranjado é da Claude
Bergère, de venda domiciliar.

Com o casaco reto de fustão
branco, a forma reta e longa
do vestido de algodão
(Walkiria)

DRUMMOND

DO

MICO-LEÃO
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MAIORES

ESCRITORES

HOJE 

acordei com inveja do mi-
co-leão-dourado. Não ambicio-
naria ser um gato belo e precio-
so como ele, mas gostaria de ter

a sua sorte. Refugiado nos Estados Unidos,
onde viviam poucos exemplares de sua espé-
cie, volta agora a Poço das Antas e em pouco
tempo se readaptou ao habitat dos antepas-
sados, numa alegria de bicho satisfeito da
vida. Mas eu, nós, os brasileiros em geral, há
vinte anos e pico que não sabemos o que é
Constituição e está sendo muito duro voltar a
esse habitat. Prometem-nos democracia, mas
é uma democracia sem Constituição. E o que
vemos é a briga de nomes próprios (alguns,
impróprios) na disputa do poder, imediato e
fisiológico. Muito baralho para nada — co-
mo dizia o outro. Ah, como te invejo,
miquinho-leão!

Além do mais, o inverno chegou sem
inverno, contrariando a nossa vontade de
libar um vinhozinho tinto, para o devido
aquecimento. Não obstante, falemos em vi-
nho. De Belo Horizonte me escreve o poeta
Antônio Barreto sugerindo esta novidade:
levar a poesia à garrafa, ao inverso da
tradição, segundo a qual é a garrafa queconduz à poesia. De que maneira? Ele
explica:

Publicando poemas no rótulo das garra-
fas, ou mais propriamente num segundo
rótulo, oposto ao original e atual, já que este
possui lay-out definido. Os primeiros poetas
contemplados com esse tipo de edição seriam
naturalmente os premiados no concurso de
poemas sobre o vinho, instituído pela Uni-
versidade de Caxias do Sul. Mas seriam
convocados outros, e Barreto, com espírito
positivo de quem sabe o valor das coisas e
mesmo dos versos, acena para eles com
pequena percentagem de direitos autorais, a
ser ajustada com fabricantes ou cooperativas
vinículas. Pequena, mas poderia engordar,
devido à enorme "tiragem" de cada "edi-
ção" garrafal.

Supúnhamos — diz a carta — um vinho
nacional custando em torno de 2 mil cruzei-
ros, com a produção mensal de 30 mil
garrafas de uma única marca. Se em cada
mês do ano se "publicasse" dessa maneira
um poema de determinado autor, graças à
ínfima participação de um por cento, nosso
poeta vinificado perceberia mensalmente a
singela mas apetitosa importância de 6(X) mil
cruzeiros.

O fabricante de vinho indagará por ccr-
to: "E quem me garante que a poesia me fará
vender mais vinho? Se não fizer, que interes-
se tenho eu em divulgar poesia?" Este, o
ponto duvidoso do projeto, mas o precavido
Barreto açode lembrando que o incentivo à
cultura poderá materalizar-se através do Im-
posto de Renda, pela isenção de tributo, que
não oneraria a ninguém.

MEU 

inventivo corrcspondcn-
te vai mais longe: por que
não estender a experiência à
nossa prezada cerveja, de

consumo infinitamente maior? Sonetos an-
tárticos e baladas brâmicas entrariam galhar-
damente nos botecos, para a devida crítica
dos degustadores. Mais além ainda: poesia
na cachaça! Ah, seria a glória, Antônio
Barreto. Mas não sonhemos muito alto. O
mais prudente será colarmos o nosso próprio
versinho na garrafa da mesa de jantar e
exibi-lo com orgulho aos familiares. Quem
não apreciar a produção, já sabe: não prova-
rá do vinho!

E, mas agora me entristeceu ler que
cinco jornais da Europa, incluído o Times,
perguntaram aos seus leitores quais os dez
maiores escritores do mundo...nascidos na
Europa. O resultado final proclamou, pela
ordem, Shakespeare, Goethe, Cervantcs,
Dante, Kafka, Proust (empatado com Tho-
mas Mann, Molière, Joyce e Dickens). Per-
gunto: Quando é que a velha Europa deixará
essa mania de achar que o gênio é proprieda-
de exclusiva sua? As histórias universais de
literatura provam coisa muito diversa. Um
inquérito feito apenas com relação às litera-
turas de língua francesa, inglesa, alemã,
italiana e espanhola, omitindo por exemplo a
russa, ou a grega, é de incrível miopia
mental. O método pecou pela base. Cada
jornal indicou dez escritores de sua língua. É
verdade que o leitor francês, por exemplo,
não poderia votar em autores do seu país.
Mas o inquérito limitava a escolha a cinquen-
ta escritores (dez de cada língua) escolhidos
— por quem? Pelos cinco jornais dos cinco
países. Não se deu oportunidade de opção
fora desse conjunto limitado. A Inglaterra
ficou sem Thackeray e Hardy, a França sem
Montaigne e Chateaubraind, a Itália sem
Tasso, a Espanha sem Gôngora, a Alemanha
sem Nietzshe. E como a língua portuguesa
não foi admitida no brinquedo, era uma vez
Camões. E Tolstoi? E? ...

Curiosamente, revistas americanas
anunciam a publicação de The Devil's
Church and Other Stories de um desconheci-
do senhor Machado de Assis, do qual afirma
o New York Times: M. de A. was a literay
force, transcending nationality and language,
comparable to Flaubert, to Hardy, or to
James. Sendo de notar que Flaubert, recusa-
do na votação final, foi um dos dez indicados
pelo jornal francês Lire. Inqueritozinho bo-
bo esse, hein?

¦

FRASE DO DIA
Da Ministra da Educação, Professo-

ra Eslher de Figueiredo Ferraz, na revis-
ta Educação, do seu Ministério, edição
de julho a dezembro de 1%3:"Ou levantamos este pais graças </
educação ou não haverá mais nada a
fazer."

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
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Sandálias baixas, de tiras largas,
vão cobrir os pés no verão (New Gispsy)
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