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Brasília

TEMPO
CLARO, ocasional-
mente, com nevoei-
ros isolados ao ama-
nhecer. Névoa seca
à tarde. Visibilidade
moderada a boa. Fo-
to do satélite e tem-
po no mundo, pág.
14.
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GROMYKO, que hoje
faz 75 anos, recebeu
pela sexta vez a Or-
dçm de Lênin, maior
condecoração civil
da URSS, por seus 27
anos como Chance-
ler. (Página 9)

WALTER Mondale
rompeu com Jesse
Jackson e ordenou a
seus delegados que
votem contra as
emendas do pastor
ao programa demo-
crata. (Página 13)

POLÔNIA anuncia
que dará anistia a
presos políticos pa-
ra assinalar o 40°
aniversário, no do-
mingo, do regime co-
munista de Varsó-
via. (Página 12)
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Figueiredo pediu ao PDS cuidado na escolha do sucessor

TELEFONE VER-
MELHO que liga
Washington a Mos-
cou vai ser moder-
nizado para trans-
mitir também ma-
pas, documentos e
gráficos, segundo
acordo firmado on-
tem. (Página 13)

Petrobrás acha
novo poço de
óleo em Campos

A Petrobrás anunciou no Rio a des-
coberta de um novo poço em área pio-
neira da Bacia de Campos, que durante

CIDADE

ESTRADA de Ferro
do Corcovado, que
este ano faz 100
anos, será oferecida
à iniciativa privada,
pela segunda vez,
para arrendamento.
(Página 17)

MOTIM na peniten-
ciaria Talavera Bru-
ce, em Bangu, levou
um grupo de presas
até o portão, numa
tentativa de em-
preender uma fuga
em massa. (Pág. 14)

NEGÓCIOS
SEI admite a impor-
taçáo de tecnolo-
gia para a área
de microeletrôni-
ca digital, disse
o Secretário Espe-
ciai de Informática,
Edison Dytz, na ESG.
(Página 20)

ESPORTES

a fase de testes produziu 4 mil 200 barris
diários. Em Brasília, o presidente da
empresa, Shigeaki Ueki, recebeu do
Presidente Figueiredo a comunicação de
que será designado Embaixador brasilei-
ro junto à Comunidade Econômica Eu-
ropéia (CEE). Ueki foi agradecer a
Figueiredo "o apoio decisivo para obten-
ção da meta de 500 mil barris/dia, um
ano e meio antes do previsto", e disse
que alé março de 85 a Petrobrás estará
produzindo 550 mil barris/dia. (Pág. 15)

Bom resultado
faz banqueiro
crer em Brasil

O presidente da holding do grupo
.financeiro American Express, James
Robinson III, acha que os bons resul-
tados alcançados pelo Brasil em seu
programa de ajuste econômico, es-
pecialmente o superávit comercial e a
redução nas importações de petróleo,
permitirá ao Governo pleitear melhores
condições nas próximas negociações
com o FMI e os bancos credores. Robin-
son III, presidente de uma das maiores
instituições financeiras dos EUA, almo-
çou com o Ministro da Fazenda, Emane
Galvêas, e o presidente do Banco Cen-
tal, Afonso Celso Pastore. (Página 15)

Gabinete francês
cai e novo chefe
é Laurent Fabius

O Presidente François Mitterrand aceitou o
pedido de demissão coletiva do Gabinete^dõ^re^
mier Pierre Mauroy e, imediatamente, designou
para a chefia do novo Governo o até então Ministro
da Indústria, Laurent Fabius, que, em sua primeira
entrevista coletiva após a nomeação, disse que seu
objetivo principal é "modernizar o país e unir o
povo francês".

Entre os fatores de maior peso para a queda do
Gabinete Mauroy figuram o péssimo desempenho
dos partidos de esquerda (Socialista e Comunista,
da coalizão governamental) na eleição para o
Parlamento Europeu, que permitiu considerável
ascenso da extrema direita, e a retifada do Parla-
mento do projeto de reforma do ensino. (Página 9)
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Fabius, 37 anos, quer reunir os
franceses e modernizar a França

Figueiredo não quer ter
um sucessor da Oposição

O Presidente Figueiredo disse ao
presidente do PDS, Deputado Augus-
to Franco (SE), que a última coisa
que deseja na vida é entregar o Gover-
no a um candidato da Oposição. O
Presidente não faz restrições a quais-
quer candidatos — segundo reproduzi-
ram os Deputados Victor Faccioni
(RS), andreazzista, e Cunha Bueno
(SP), malufista — do PDS ou do
PMDB, mas comentou, Tancredo Ne-
ves, não é a solução para o Brasil.

O Presidente da República teme
que Tancredo Neves não consiga
comandar seus seguidores, entre os
quais identificou alguns radicais
que, de acordo com seus temores,
poderiam levar um futuro Governo
a um processo de "esquerdização".
Ao PDS o Presidente deu um conse-
lho: recomendou todo o cuidado para
não escolher um candidato incapaz de
unir o Partido e assegurar sua vitó-
ria no Colégio Eleitoral. (Página 4)

Vice adia acordo com PMDB
O acordo definitivo entre a Frente

Liberal do PDS e o PMDB, que tinha
sido marcado para sexta-feira, 20, foi
adiado, por tempo indeterminado,
após decisão de seu principal líder, o
Vice-Presidente Aureüano Chaves. O
Vice comentou com um amigo que
espera "fatos novos" para o fim de
semana. Depois comunicou seu recuo,
por telefone, ao líder do PMDB no
Senado, Humberto Lucena (PB), a
quem pediu mais "uns três dias".

O ex-Governador de Minas teve
um encontro anteontem, à noite,
com o Ministro do Interior, Mário
Andreazza, que tenta atrair os dissi-
dentes do PDS na Convenção. Ontem,
pela manhã, o Ministro Andreazza
desabafou: "Este foi meu último ges-
to. Se não der certo, vou assim mesmo
à Convenção do PDS", referindo-se à
disposição de renunciar caso o Depu-
tado Paulo Maluf também renun-
cie à candidatura. (Páginas 3 e 5)
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Os pintores dão os últimos retoques no Coliseu para a festa
de abertura dos Jogos. (Página 22)

MEC pede hoje Rebeldes matam no DAC atribui
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que greve seja
tornada ilegal

Terminado o prazo dado para que
professores e servidores das univer-
sidades federais autárquicas voltassem
ao trabalho, a Ministra da Educação,
Esther de Figueiredo Ferraz, irá ho-
je ao Ministro do Trabalho, Murilo
Macedo, para pedir que ele declare
a ilegalidade da greve. A informação
é do presidente do Conselho de Rei-
tores das Universidades Brasileiras,
Gamaliel Herval, que a deu depois de
falar por telefone com o gabinete da
Ministra. A declaração de ilegali-
dade sujeitará os grevistas a penas
de advertência, suspensão ou demis-
são, a critério dos reitores. (Página 8)

Afeganistão russos
que assistiam a filme

Guerrilheiros muçulmanos mataram vários sol-
dados soviéticos, surpreendidos quando assis-
tiam a um filme em seu acampamento, durante
um grande ataque realizado este mês, no Vale do
Panshir, no Afeganistão. A informação foi dada
por fontes afegãs no Paquistão. Elas disseram
que os mortos e feridos foram levados para Cabul em
30 caminhões.

Aviões e helicópteros soviéticos lançaram dia 9
bombas de fragmentação sobre a cidade afegã de
Istalef, matando 18 pessoas. Os rebeldes têm atacado
aeroportos c mataram três. oficiais do Exército do
Afeganistão em suas casas, em Charikar. Os re-
fugiados afegãos no Paquistão chegam a 2 milhões
850 mil, informou o Governo paquistanês. (Pág. 12)

queda de avião
a falha humana

Em relatório já entregue no Minis-
tério da Aeronáutica e que será divul-
gado amanhã, o Departamento de Avia-
ção Civil deduz que houve falha hu-
mana no acidente com um Bandeirante
da TAM que caiu em Barra de São João
(RJ) em 28 de junho, causando a mor-
te de 14 jornalistas, dois técnicos de
televisão, dois funcionários da Pe-
trobrás, o piloto e o co-piloto. O Minis-
tro da Aeronáutica, Délio Jardim de
Mattos, que recebeu o documento do
DAC, disse: "Não quero culpar nin-
guém, mas ficou provado que o piloto
trocou o vôo por instrumentos pelo vi-
suai e o avião bateu no morro". (Pág. 8)

INAMPS pune
hospitais que
fraudam em SP

O Presidente do INAMPS, Aloy-'
sio Salles, suspendeu o pagamento das
contas de oito dos 25 hospitais conve-
niados apontados pela Polícia Fede-
ral de São Paulo como responsáveis
por uma fraude mensal de Cr$ 12
bilhões contra a Previdência naquele
Estado. O Ministro da Previdência,
Jarbas Passarinho, reconheceu que"há fraude em todo o Brasil, não
apenas no INAMPS, mas não cruzarei
os braços". O DPF espera a documen-
tação do INAMPS para instaurar in-
quérito. Os diretores dos hospitais
podem ser indiciados por estelionato
e enriquecimento ilícito. (Página 8)

EDU, depois de três
derrotas, tem um de-
safio maior do que a
vitória: vencer a tra-
dição do Volta Re-
donda, que já derru-
bou três técnicos do
Vasco. (Página 24)

Victory, novo u^m%2^\\
disco de Michael jIILIfCm •
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Serras gaúchas
reconstituem
velha Europa
com neve e

comidas típicas.
Caderno B

CLASSIFICADOS
A COZINHEIRA — Trivial lino.
honesta, para casal, folga 15/
15 dias e aos domingos. Tel
521-0983 Copacabana.

CASEIRO DOMÉSTICO SOL-
TEIRO — Ofereço 2 vagas
Refs/ Does. 100.000 R Miran-
da Rosa 14. Itanhangá F 399-
5049

COPEIRA (O) — Piecisa-se
com experiência comprovada
mínima do 5 anos. boa aparôn-
cia para família de fino trato,
com possibilidades para pas-
sar a governanta ou mordomo
Inútil comparecer sem expe-
riència na funçáo Salário a
combinar de acordo com a
capacidade Tratar Estr. da Gá-
vea, 681/Bloco 1/1202. Edifi-
cio Porto Romazzino-Village
Sâo Conrado horário de 8 às
18 h. St. Carlos.

COZINHEIRA — Forno e
fogão, ótimas refs, mini-
mo 1 ano. 13" + férias.
Salário mais de 200 mil.
Tels.: 521-3089 ou 521-
0340, tratar de 13 às 18
h.

DOMÉSTICA — P/cozinhar
bem e arrumar C/referências,
pago 100 mil, Tratar durante a
semana. Tel. 285-0479 e 237
6476.

EMPREGADA — Oue cozinhe
bem, pequena família, crafs,
p.passar. Tel.: 295-3791. Co-
pacabana. Paga-se bem

EMPREGADA — Piocisa-se lo-
do serviço, durma emprego,
referências mínimas 1 ano,
casal cl 2 filhos 239-4731.

PRECISA-SE — Sr" idos» 60 •
60 anos c/ boa aparência a
refer. p/ serv leves p/ dormir
R Belo Vale 412. prÔKimo U<-
go do Tanquo-Jacarepaguá.
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TEMPO
CLARO, ocasional-
mente, com nevoei-
ros isolados ao ama-
nhecer. Névoa seca
à tarde. Visibilidade
moderada a boa. Fo-
to do satélite e tem-
po no mundo, pág.14.
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GROMYKO, que hoje
faz 75 anos, recebeu
pela sexta vez a Or-
dem de Lênin, maior
condecoração civil
da URSS, por seus 27
anos como Chance-
ler. (Página 9)

JESSE Jackson levou a
Convenção Democrata
ao delírio, num discur-
so em que fez duros
ataques a Ronald Rea-
gan e pregou a unidade
do Partido. (Página 13)

POLÔNIA 'anuncia
que dará anistia a
presos políticos pa-
ra assinalar o 40°
aniversário, no do-
mingo, do regime co-
munista de Varsó-
via. (Página 12)

TELEFONE VER-
MELHO que liga
Washington a Mos-
cou vai ser moder-
nizado para trans-
mitir também ma-
pas, documentos e
gráficos, segundo
acordo firmado on-
tem. (Página 13)

CIDADE
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ESTRADA de Ferro
do Corcovado, que
este ano faz 100
anos, será oferecida
à iniciativa privada,
pela segunda vez,
para arrendamento.
(Página 17)

MOTIM na peniten-ciaria Talavera Bru-
ce, em Bangu, levou
um grupo de presasaté o portão, numa
tentativa de em-
preender uma fuga
em massa. (Pág. 14)

NEGÓCIOS
SEI admite a impor-
tação de tecnolo-
gia para a área
de microeletrôni-
ca digital, disse
o Secretário Espe-
ciai de Informática,
Edison Dytz, na ESG.
(Página 20)

ESPORTES

' y
EDU, depois de três
derrotas, tem um de-
safio maior do que a
vitória: vencer a tra-
dição do Volta Re-
donda, que já derru-
bou trés técnicos do
Vasco. (Página 24)
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Figueiredo pediu ao PDS cuidado na escolha do sucessor

Petrobrás acha
novo poço de
óleo enrCampos

A Petrobrás anunciou no Rio a des-
coberta de um novo poço em área pio-
neira da Bacia de Campos, que durante
a fase de testes produziu 4 mil 200 barris
diários. Em Brasília, o presidente da
empresa, Shigeaki Ueki, recebeu do
Presidente Figueiredo a comunicação de
que será designado Embaixador brasilei-
ro junto à Comunidade Econômica Eu-
ropéia (CEE). Ueki foi agradecer a
Figueiredo "o apoio decisivo para obten-
ção da meta de 500 mil barris/dia, um
ano e meio antes do previsto", e disse
que até março de 85 a Petrobrás estará
produzindo 550 mil barris/dia. (Pág. 15)

Bom resultado
faz banqueiro
crer em Brasil

O presidente da holding do grupo
financeiro American Express, James
Robinson III, acha que os bons resul-
tados alcançados pelo Brasil em seu
programa de ajuste econômico, es-
pecialmente o superávit comercial e a
redução nas importações de petróleo,
permitirão ao Governo pleitear melho-
res condições nas próximas negociações
com o FMI e os bancos credores. Robin-
son III, presidente de uma das maiores
instituições financeiras dos EUA, almo-
çou com o Ministro da Fazenda, Ernane
Galvêas, e o presidente do Banco Cen-
tal, Afonso Celso Pastore. (Página 15)

Gabinete francês
cai e novo chefe
é Laurent Fabius

O Presidente François Mitterrand aceitou o pedi-
do de demissão coletiva do Gabinete do Premier
Pierre Mauroy e, imediatamente, designou para a
chefia do novo Governo o até então Ministro da In-
dústria* Laurent Fabius, que, em sua primeira entre-
vista coletiva após a nomeação, disse que seu objetivo
principal é "modernizar o país e unir o povo francês".

Entre os fatores de maior peso p?.ra a queda
do Gabinete Mauroy figuram o péssimo desempe-
nho dos partidos de esquerda (Socialista e Comu-
nista, da coalizão governamental) na eleição para
o Parlamento Europeu, que permitiu considerável
ascenso da extrema direita, e a retirada do Par-
lamento do projeto de reforma do ensino. (Página 9)

Paris-UPI.
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Fabius, de 37 anos, quer unir os
franceses e modernizar a França

Figueiredo não quer ter
um sucessor da Oposição

O Presidente Figueiredo disse ao
presidente do PDS, Deputado Augus-
to Franco (SE), que a última coisa
que deseja na vida é entregar o Gover-
no a um candidato da Oposição. O
Presidente não faz restrições a quais-
quer candidatos — segundo reproduzi-
ram os Deputados Victor Faccioni
(RS), andreazzista, e Cunha Bueno
(SP), malufista — do PDS ou do
PMDB, mas comentou, Tancredo Ne-
ves, não é a solução para o Brasil.

O Presidente da República teme
que Tancredo Neves não consiga
comandar seus seguidores, entre os
quais identificou alguns radicais
que, de acordo com seus temores,
poderiam levar um futuro Governo
a um processo de "esquerdização".
Ao PDS o Presidente deu um conse-
lho: recomendou todo o cuidado para
não escolher um candidato incapaz de
unir o Partido e assegurar sua vitó-
ria no Colégio Eleitoral. (Página 4)

Vice adia acordo com PMDB
O acordo definitivo entre a Frente

Liberal do PDS e o PMDB, que tinha
sido marcado para sexta-feira, 20, foi
adiado, por tempo indeterminado,
após decisão de seu principal líder, o
Vice-Presidente Aureliano Chaves. O
Vice comentou com um amigo que
espera "fatos novos" para o fim de
semana. Depois comunicou seu recuo,
por telefone, ao líder do PMDB no
Senado, Humberto Lucena (PB), a
quem pediu mais "uns três dias".

O ex-Governador de Minas teve
um encontro anteontem, à noite,
com o Ministro do Interior, Mário
Andreazza, que tenta atrair os dissi-
dentes do PDS na Convenção. Ontem,
pela manhã, o Ministro Andreazza
desabafou: "Este foi meu último ges-
to. Se não der certo, vou assim mesmo
à Convenção do PDS", referindo-se à
disposição de renunciar caso o Depu-
tado Paulo Maluf também renun-
cie à candidatura. (Páginas 3 e 5)

Los Angeles/UPI
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Os pintores dão os últimos retoques no Coliseu para a festa
de abertura dos Jogos. (Página 22)

MEC pede hoje Rebeldes matam no D AC atribui
que greve seja
tornada ilegal

Terminado o prazo dado para que
professores e servidores das univer-
sidades federais autárquicas voltassem
ao trabalho, a Ministra da Educação,
Esther de Figueiredo Ferraz, irá ho-
je ao Ministro do Trabalho, Murilo
Macedo, para pedir que ele declare
a ilegalidade da greve. A informação
é do presidente do Conselho de Rei-
tores das Universidades Brasileiras,
Gamaliel Herval, que a deu depois de
falar por telefone com o gabinete da
Ministra. A declaração de ilegali-
dade sujeitará os grevistas a penas
de advertência, suspensão ou demis-
são, a critério dos reitores. (Página 8)

Afeganistão russos
que assistiam a filme

Guerrilheiros muçulmanos mataram vários sol-
dados soviéticos, surpreendidos quando assis-
tiam a um filme em seu acampamento, durante
um grande ataque realizado este mês, no Vale do
Panshir, no Afeganistão. A informação foi dada
por fontes afegãs no Paquistão. Elas disseram
que os mortos e feridos foram levados para Cabul em
30 caminhões.

Aviões e helicópteros soviéticos lançaram dia 9
bombas de fragmentação sobre a cidade afegã de
Istalef, matando 18 pessoas. Os rebeldes têm atacado
aeroportos e mataram três oficiais do Exército do
Afeganistão em suas casas, em Charikar. Os re-
fugiados afegãos no Paquistão chegam a 2 milhões
850 mil, informou o Governo paquistanês. (Pág. 12)

queda de avião
a falha humana

Em relatório já entregue no Minis-
tério da Aeronáutica e que será divul-
gado amanhã, o Departamento de Avia-
ção Civil deduz que houve falha hu-
mana no acidente com um Bandeirante
da TAM que caiu em Barra de São João
(RJ) em 28 de junho, causando a mor-
te de 14 jornalistas, dois técnicos de
televisão, dois funcionários da Pe-
trobrás, o piloto c o co-piloto. O Minis-
tro da Aeronáutica, Délio Jardim de
Mattos, que recebeu o documento do
DAC, disse: "Não quero culpar nin-
guém, mas ficou provado que o piloto
trocou o vôo por instrumentos pelo vi-
suai e o avião bateu no morro". (Pág. 8)

INAMPS pune
hospitais que
fraudam em SP

O Presidente do INAMPS, Aloy-
sio Salles, suspendeu o pagamento das
contas de oito dos 25 hospitais conve-
niados apontados pela Polícia Fede-
ral de São Paulo como responsáveis
por uma fraude mensal de Cr$ 12
bilhões contra a Previdência naquele
Estado. O Ministro da Previdência,
Jarbas Passarinho, reconheceu que"há fraude em todo o Brasil, não
apenas no INAMPS, mas não cruzarei
os braços". O DPF espera a documen-
tação do INAMPS para instaurar in-
quérito. Os diretores dos hospitais
podem ser indiciados por estelionato
e enriquecimento ilícito. (Página 8)

Victory, novo ur^Mm^i
disco de Michael ^jÊ^_m7l

vendeu 100 mil ^k IR ^copias no Brasil. ^*yV/Jk!_Í_^
Caderno ____vW?___

Serras gaúchas
reconstituem
velha Europa
com neve e

comidas típicas.
Caderno B

_^^2^ CLASSIFICADOS
A COZINHEIRA — Trivial lino.
honesta, para casal, fofga 15/
15 dias e aos domingos. Tel.
521-0983 Copacabana.

CASEIRO DOMÉSTICO SOL-
TEIRO — Ofereço 2 vagas
Refs/ Does 100 OOO R Miran-
da Rosa 14 Itanhanaâ. F. 393-
604a

COPEIRA (O) — Precisase
com experiência comprovada
mínima de 5 anos. boa aparèn-
cia para família de fino trato,
com possibilidades para pas-
sar a governanta ou mordomo.
Inútil comparecer sem expe-
nôncia na função. Salário a
combinar de acordo com a
capacidade. Tratar Estr da Gá-
vea. 681'Bloco 1/1202. Edifl-
cio Porto Romazzino-Village
Sao Conrado horário de 8 às
18 h. Sr. Cartas.

ê

COZINHEIRA — Forno e
fogão, ótimas refs, mini-
mo 1 ano. 13° + férias.
Salário mais de 200 mil.
Tels.: 521-3089 ou 521-
0340, tratar de 13 as 18
h.

DOMÉSTICA — P/cozinhar
bem e arrumar C/roferências.
pago 100 mil Traiar durante a
semana. Tel . 285-0479 e 237-
6476.

EMPREGADA — Que cozinhe
bem, pequena família, c/refs..
p/passar. Tel.: 295-3791. Co-
pacabana Paga-se bem.

EMPREGADA — Precisa-se tec
do serviço, durma emprego,
referências mini mas 1 ano,
casal d 2 filhos 239-4731

PRECISA-SE — Sr3 idosa 50 a
60 anos c/ boa aparência o
refer. p/ serv leves p/ dormir
R Belo Vale 412, próximo Lar-
go do Tanque-Jacarepaguâ.
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Otimismo volta
ao Planalto

DESDE 
segunda-feira um sopro de es-

perança tenta reanimar a hipótese da
união d PDS como base para assegurar ao
partido a vitória no Colégio Eleitoral. O Sr
Nelson Marchezan, voltando do Sul, man-
teve contatos no Palácio do Planalto e em
setores partidários, e sentiu que o Vice-
presidente Aureliano Chaves deixara uma
porta entreaberta para negociação e con-
sequente reversão das expectativas de
aliança dos liberais com a Oposição.

No Palácio esse otimismo era alimen-
tado pelo Ministro Leitão de Abreu, para
quem enquanto houver uma porta aberta
para o entendimento deve tentar-se utili-
zá-la. Recados do Sr. Aureliano Chaves ao
Sr. Mário Andreazza e uma conversa entre
o Vice e o Ministro do Interior teriam
colocado objetivamente a conveniência de
preservar a unidade do partido governa-
mental de modo a reabsorver sua dissidên-
cia em proveito de um candidato comum.
O Sr. Andreazza procurou alimentar a
conversa como alternativa para fortaleci-
mento da sua própria candidatura, a qual,
se apoiada pelos liberais, teria assegurada
a maioria na convenção e imporia a unida-
de ao partido, pois o Sr. Paulo Maluf, se
derrotado, não teria condições de contes-
tar o resultado da convenção.

Essa não parecia ser, no entanto, a
intenção do Vice-Presidente da República,
que preferia sugerir a retirada da cândida-
tura Andreazza para isolar o ex-
Governador de São Paulo e obrigá-lo a
aceitar uma composição com sacrifício de
todas as candidaturas atuais. O Ministro
do Interior não excluiu liminarmente o
afastamento do seu nome, mas condicio-
nou-o ao interesse da unidade do partido e

Jo^-país^As—preliminares do problema
deslocaram-se na manhã de ontem para a
reunião dos dirigentes do PDS com o
Deputado Augusto França, o qual, mais
tarde, levou ao Presidente Figueiredo um
novo apelo para que reassuma o comando
do seu partido e da sucessão.

Na Oposição viu-se com apreensão
esse movimento que, transpirando nos
jornais de ontem, ameaçava paralisar ges-
toes para aprofundar o entendimento da
Frente Liberal com o PMDB. Temia-se
que o Governo se mobilizasse com todas
as suas forças para zerar a sucessão, elimi-
nando candidaturas e destroçando favori-
tismos gerados pelo jogo dialético das duas
últimas semanas. As chaves do problema
do Governo parecem estar nas atitudes
dos Srs. Aureliano Chaves e Paulo Maluf.

Do primeiro, deseja cortar-se sua
aliança com a Oposição, recuperando-o
para uma frente governista. Do segundo
esperava-se um ato de renúncia, difícil-
mente praticável. O Sr. Paulo Maluf, em-
bora com sintomas de ter sofrido perda de
segurança, dada a agressividade com que
ele próprio e o Sr. Calim Eid responderam
à frente oposicionista, não incluiu na sua
saga presidencial a idéia da renúncia em
qualquer momento da sua campanha.
Também o Vice-Presidente da República,
embora tenha dado já como desaparecida
sua candidatura, assumiu compromissos
públicos com a candidatura do Sr. Tancre-
do Neves que tornariam muito difícil um
retorno ao estado anterior, a não ser em
nome de uma conciliação bastante ampla.
O Sr. Aureliano Chaves não pode correr o
risco de falar sozinho. Muitos dos seus
companheiros liberais já radicalizaram as
posições.

Apesar desses problemas, algo de con-
sistente parecia haver ontem na esperança
do Palácio do Planalto e no receio com que
a Oposição admitia o reaparecimento do
Presidente Figueiredo no centro das ges-
toes sucessórias para unir seu partido e
voltar a exercer a tradicional influência do
Presidente da República na armação da
sua sucessão. A Oposição preparava-se
para elogiar por seu absenteísmo o Chefe
do Governo, mas já agora pressente que,ao longo desta semana, possam ocorrer
fatos novos que desviem dos rumos atuais
a sucessão presidencial com implicação na
unidade das facções oposicionistas, apa-
rentemente armada pelo Sr. Ulysses Gui-
marães.

O Sr. Paulo Maluf não dava sinais de
tranqüilidade, não só pelas técnicas de
fustigamento adotadas contra o candidatu-
ra Tancredo Neves como por sua audiên-
cia com o Presidente da República, a
quem foi tentar convencer da inevitabili-
dade da sua vitória na convenção nacional
do PDS e no Colégio Eleitoral. A união do
PDS, nos termos em que a coloca a Frente
Liberal, especialmente o Sr. Aureliano
Chaves, dependerá de um ato de renúncia
do Deputado paulista, a quem se procura-
ria convencer que ele marcha para uma
derrota irremediável. Sua presença no Pa-
Iácio, ontem, visou precisamente a desfa-
zer previamente a ofensiva com que procu-
rariam envolvê-lo.

A sucessão segue seus rumos alternati-
vos. Ainda não há certezas quanto às
equações armadas.

CARLOS CASTELLO BRANCO

Disputa na
Assembléia
começa cedo

0 Deputado Augusto Aris-
ton lançou-se, oficialmente,
candidato à presidência da As-
sembléia Legislativa do Estado
do Rio, numa reunião com o
presidente nacional do PDT,
Doutel de Andrade. Do encon-

tro, participou, também, o lí-
der da bancada no Legislativo
fluminense, Deputado José
Gomes Talarico.

Embora os eleitores na As-
sembléia sejam os próprios
parlamentares — os 70, que
representam todos os partidos
e que se reunirão dia Io de
março de 1985 para escolher a
nova Mesa —, Ariston preten-
de fazer uma campanha em
sintonia com as bases políticas.
Hoje, ele já segue para um

contato com lideranças de 15
municípios.

Nos encontros com as lide-
ranças políticas, notadamente
as do interior, o Deputado Au-
gusto Ariston pretende, segun-
do anunciou, defender uma
maior participação de todos os
segmentos partidários na atua-
ção do Poder Legislativo. "A
Assembléia tem de ser, real-
mente, o eco de todas as reivin-
dicações do Estado, acima até
de partidos".

JORNAL DE VIAGEM
AQUELAS FÉRIAS SONHADAS.

ESCOLHA AQUI

Õ ambiante ê rapouiant*, o conforto muito grande (tauna, futoboj, ployground,
logo*, p*sca ate.), a comida farta. O catai Eduardo—Ma ri Ido aolxa todot a vontooV.
£ o Hotel Fonnda Coluje, a 87 km do Rio. (0244) 6S2174 • 652181 (dlratoli 274-
1174 • 2394748 (Rio). Na loto, o curral do hotel.

música oo vivo. Fica ao lodo da Praia
do Fort.. (024o) 43-2235.

UM QUADRO
CLUBE FINLÂNDIA
P«nodo é um lugarafo d» muito»

f inlandewt, quo fica pertinho da Dutra.
Aot cábodoit curta ai pokat • ai
maxurcat no bailo do Club© Finlândia. E
uma ótima dica ó «o hospedar no La
Cave, que tem comida caieira, piscina,
cachoeira, banho de rio etc. Tels.:
(0243) 511232 «511388.

MINEIRÍSSIMO
Nesta época, Cabo Frio ainda é mais

deliciosa. E ha um hotel novíssimo que
dá tratamento carinhoso. O mineiro
Carlinhos e a sua família cuidam de
tudo. O Caribe Park Hotel tom quadra
oe tênis, restaurante e aos sábados

O ríachinho empedrodo corre manso
formando praias de areias muito bran-
cas. Em volta t o silencio e verde. As
poucas pousadas ficam aqui e ali, em
volta da única rua. Visconde de Mauá e
um quadro, a 2.200m de altura. Lá
fique no Hotel Pousada dos Pinheiros
— o melhor — que tem 15 chalés com
lareira, quadra, playground etc. (0243)
54-0530.

NUM BOSQUE
Muito perto das praias de areia

monolítica d* Rio do» Ostra» otto o

Hotel Fazenda do Mirante que tem pis-
clna (novíssima), quadra, restaurante,
salões de estar etc. Tudo em melo o um
bosque de árvores frutíferas, Há com-
plng anexo. Tel. direto é Casimlro de
Abrau 321 • no Rio 283-2292. O dono,
Sr. Schmidt, comanda tudo.

ANTÃO BERNARDES
A família é tradicional e muito uni-

da. Ouem náo conhece os Antâo Ber-
nord» na raglflo? E o mu Hotol Faion-
da dos Quindins nao podia fugir do
fidalgula que dispensa ao hospede. E o
fogão ò lenha lá tem muitas histórias
pata contar. T.l: (0244) 850020.

CONFORTO
Você fica no meio caminho entre

Friburgo e Teresópolis. E curte um dos
mais sensacionais e famosos hotéis do
paisi o Sáo Mofitz. O estilo europeu
Improulona • o tlltnclo do vwd* ••-
pWndoroso relaxa. As crianças correm
alegres e seguras pela Imensidão da
órao qu* tom ata um logo com podoll-
nho». 265-7991. O conforto • Imonso.

A MUQUECA
São 26 casas gemlnodas multo con-

fortóvoli, porto do Canal do Cabo Frio. É
o Hotel Ponta da Arala (3 ottrolai), com
um restaurante excelente que tem a
muqueca capixaba como sua grande
«poclalldad*. No |antar há buffot •
mal» 2 prato» qu.nl»». (0246) 432053.

CATEGORIA
Petrópolis, muito perto, tem aquele

chotro colonial quo oncanta. E um pai-••Io qu* agrada muito ò gurlzada.Dyolt d* andar noi valho» chorrot*»
Vitória", almoce no Bauemttube, o
rrwlhor da cidad*. A dupla J*iui •
B*nlto moctra a categoria do reitauran-
r» há quaM 15 onoi. Fica no Rua Joáo
P*Moa, 297, Contra.
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Crítica a Tancredo e 250
demissões abalam coalizão

A demissão da cerca de 250
funcionários indicados pelo
Governo Chagas Freitas para
cargos era comissão e a nota
divulgada na segunda-feira pe-
lo PDT com sérias restrições ao
PMDB e ao Governador Tan-
credo Neves, estão ameaçando
a continuidade da coalizão en-
tre o Governo Leonel Brizola e
o PMDB do Rio. Para alguns
deputados que ontem foram a
Belo Horizonte- encontrar-se
com Tancredo Neves, a nota
assinada por Brizola e Doutel-
de Andrade, presidente nacio-
nal do PDT, foi a "gota d'á-
gua" que poderá resultar no
rompimento da coalizão.

Um dos mais duros críticos
da coalizão, Deputado Jorge
Leite (PMDB-RJ), confirmou
a ocorrência de demissões, mas
acha que o rompimento agora
significaria "aceitar uma pro-
vocação' '. Por isso, admite, o
mais correto é que o PMDB —
"que nunca deveria ter aceita-
do participar do Governo esta-
dual" — trabalhe para garantir
o apoio de Brizola e do PDT à
candidatura Tancredo no Cole-
gjo Eleitoral.
DEMISSÕES

Na quinta-feira passada, cer-
ca de 250 funcionários nomea-
dos pelo PMDB foram demiti-
dos dos cargos que ocupavam
na direçáo de escolas em todo o
Estado. Duas versões explicam
a atitude do Governo, ambas
relatadas por deputados esta-
duais. A primeira diz que o
Governador foi pego de sur-
presa, sabendo das exonera-
ções somente depois de assina-
das pelo Secretário Cibillis Via-
na. A segunda versão informa
que as demissões foram decidi-
das pelo próprio Brizola.que
quer ter nas bases das secreta-
riasjiessoas lidadas ao PDT.

Arquivo
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Leite acha "vexaminosa" situação do PMDB

As exonerações e a nota, de
qualquer forma, provocaram
revolta dentro do PMDB e sus-
citaram a possibilidade de os
Secretários estaduais do Parti-
do (Indústria e Comércio,
Agricultura, Viação e Região
Metropolitana), renunciarem
aos seus cargos, caso a bancada
na Assembléia Legislativa deci-
da pelo rompimento da coa-
lizão.
LEITE

Embora considere que o mo-
mento não é próprio para um
rompimento, o Deputado Jor-
ge Leite classificou ontem de
vexaminosa" a situação do
PMDB no Rio, atribuindo as
dificuldades aos que 

"açodada-
mente foram para a coalizão".
Na sua^pirtm&,-Brizola_açeitou_

o acordo enquanto este lhe foi
conveniente. "Agora 

que o
PMDB não aceita o mandato
de dois anos ele vira as costas
ao compromisso assumido",
acrescentou.

O Deputado criticou ainda a
posição dos deputados esta-
duais que levaram ontem a
Tancredo o problema da coali-
zão, dizendo que os parlamen-
tares entregaram "um presente
de grego" ao Governador de
Minas. Jorge Leite reafirmou
sua disposição de ir ao Colégio,"se não houver outra alternati-
va", mas disse que seu grupo (o
bloco independente da Câmara
Federal) continuará agindo por
conta própria, 

"e não junto
com este PMDB que está bri-
zolado", concluiu.

PDT atrai pemedebistas no Rio
O Presidente da Associação

de Suplentes do PMDB, To-
bias Luís, secundou o ex-
Vereador Edgard de Carvalho
Júnior, trocando os quadros
pemedebistas pelos do PDT.
Edgard era delegado do Dire-
tório da 5a Zona Eleitoral do
Rio — ela abrange Leme e
Copacabana — e carTega para
o seu novo partido mais de um
terço das bases dos dois impor-
tantes bairros da Zona Sul da
capital fluminense.

Coube ao Deputado Federal

Clemir Ramos a tarefa de
atrair Edgard para o PDT. Os
dois foram companheiros de
partido — o extinto MDB —
na Câmara do Rio, em 1976. 0
mais novo filiado ao partido do
Governador Leonel Brizola
passou pela política municipal
do Rio como o Vereador mais
votado da cidade: 114 mil 955
votos.
DEBANDADA

Edgard de Carvalho Júnior

ingressou oficialmente no PDT
através de uma carta ao Gover-
nador Brizola. Nela declara
que o Partido Democrático.
Trabalhista "assumiu a van-
guarda das lutas de nosso po-
vo". 0 Deputado Amadeu
Chacar não escondia, ontem,
numa roda de políticos, as suas
preocupações com as bases pe-
medebistas, que podem ser
atraídas, com mais intensidade,
para a órbita do Governo do
Estado.

Italva pode ter eleição adiada
As eleições no município de Italva, ante-

riormente marcadas para o dia 28 de outubro
próximo, poderão ser realizadas apenas em
novembro de 1988. A data das eleições está
dependendo de um parecer do Tribunal
Superior Eleitoral, que deverá sair no dia 6
de agosto, sobre a inconstitucionalidade ou
não da Lei n° 7.206. Esta lei estipula que até
o dia 2 de novembro deste ano Italva deverá
convocar eleições.

A dúvida que surge agora é porque
alguns juristas entendera que Italva deve
obedecer ao que estabelece a Lei Comple-
mentar n° 1 que, em seu artigo 5o determina
a realização de eleições municipais apenas
em 88. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral
tinha uma reunião marcada para estabelecer
o calendário eleitoral da cidade, mas adiou a
decisão até o pronunciamento do TSE.

Depois de encontrar-se ontem com o
presidente do TRE, desembargador Luiz
Henrique Steele Filho e com o juiz de
Campos, Aluísio Pimentel, que provável-
mente presidirá as eleições em Italva, o
Deputado José Augusto Guimarães (PDS-
RJ) anunciou que irá a Brasília, na próxima
semana, para tentar, junto ao TSE, a anteci-
pação do parecer. De acorço com José
Augusto Rodrigues, "quanto antes o TSE
tomar uma decisão, melhor, pois o prazo
para a realização do pleito é muito redu-
zido".

Italva passou a ser município em novem-
bro do ano passado, quando o distrito foi
emancipado de Campos. Hoje a cidade tem
15 mil habitantes e 8 mil eleitores. Há 1 mil
582 pessoas filiadas ao PDS, 808 ao PMDB,
251 filiadas ao PDT, 159 ao PTB e 23
registrados no PT.

Cruzeiro às Ilhas Gregas.
Saídas semanais. Duração: 3, 4 ou 7 dias

Navio: "K" Lines-Hellenic Cwises.
Preço por pewoa a partir de US$365.

SANTORINI f 
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CRUZEIRO DE 3 DIAS
Visitando Pinus, Mykonos, Rho-
des, Heraklion a Santorlni.

CRUZEIRO DE 4 DIAS
Visitando Piraus, Mykonos, Kusa-
dasi, Patmos, Rhodes, Heraklion a
Santorini.
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iKONTlK-FRANSTUR
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CRUZEIRO DE 7 DIAS
Visitando Piraus, Patmos, Kusada-
si, Rhodes, Limassol, Ashdod a
Port Said.
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CORREÇÃO DE PRONUNCIA
E ENTOAÇÃO

Professor inglês. Método es-
pecializado.

Pouquíssimas vagas.
Curso Oxford — 541-7337
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mm M€A*MÉXIC0
STUDOS UNIDOS
Uma viagem fantástica pelo coração da America
Comece desfrutando da beleza e exotismo natural
da hospitaleira Costa Rica
Depois o México Cancun onde você encontra os
vestígios da civilização Maia Artesanato cullura
comidas típicas, e a magia das noites mexicanas
Finalmente os Estados Unidos
Primeiro New Orleanj Sede da Feira Mundial

de 19B4 onde um pouco de cada lugar do mundo
espera por você E mais o bairro francês, com
suas casas antigas e românticos restaurantes
a margem do Mississipi
Pronto, hora de relaxar Direto a Miami
Praia, passeios e muitas compras
Tudo que você queria pra lechar sua viagem
com chave de ouro

16 DIAS
0 ENCANTO
E A CULTURA DE

TRÊS PAÍSES NUMA SÓ VIAGEM.
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\ jimoço

SNOW CAT NA TERRA
DO FOCO
POR USS 845,
BARILOCHE/BUENOS
AIRES
POR USS 616,

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS PREFERIDO OU

Preços por pessoa:
Parte terrestre
Parle aérea

US$ 226.
.USS 1,988.

Tudo incluído Hotéis de 1 ' categoria com
apartamento duplo traslados, passeios ele
Saídas todas as sextas-feiras
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BUENOS AIRES
POR USS 357,

mm
VIAGENS f IURISM0

Av Copacabana 978 s/loja 201
Tels 255-1539/237-8965'
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CONSULTÓRIOS
As melhores ofertas

você encontra

diariamente nos

884-3737
CLASSIFICADOS JB
VOCÊ CONFIA
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Aureliano espera novidades e adia acordo com PI D 13-
Brasília e Belo Horizonte — O Vice-

Presidente Aureliano Chaves adiou, por prazo
indeterminado, o selamento definitivo do açor-
do Frente Liberal-PM que, em função dos
acertos necessários em Minas Gerais, tinha
ficado para sexta-feira, dia 20, segundo o pró-
prio Aureliano prometera à cúpula do PDS. O
Vice disse ontem a um amigo em Brasília—que
se queixou da demora de sua definição — que
espera "fatos novos" no fim de semana.

Em Belo Horizonte, o ex-Governador Fran-
celino Pereira informou que Aureliano vai se
reunir hoje pela manhã com o Presidente João
Figueiredo, numa última tentativa de unir o
PDS. Embora a notícia tenha sido passada pelo
Ministro Mário Andreazza a pedessistas minei-
ros, em Belo Horizonte, e o próprio Francelino
tenha declarado ser um dos intermediários do
encontro, os assessores do Vice nada infor-
maram.

Recuo
O recuo de Aureliano começou com um

telefonema para o Senador Humberto Lucena,
líder do PMDB no Senado, na tarde de ontem.
O Vice já procurara outros dirigentes do PMDB
— com Ulysses Guimarães, Pedro Simon e
Affonso Camargo, seus interlocutores no Pala-
cio do Jaburu — mas não os encontrou, porque
todos tinham viajado a seus Estados. Falou
então com Lucena a quem pediu "uns três dias"
a maisi e, com isso, pôs em polvorosa o PMDB.

lucena imediatamente- chamou o terceiro-
vice-presidente do partido, Deputado Milton
Reis,(MG) — tancredista que responde pelo
partido em Brasília — que logo ligou para
Ulysses Guimarães e para o Governador Tan-
credo Neves, comunicando o recuo de Aurelia-
no. Em seguida, ligou para o próprio Aureliano,
pedindo-lhe um encontro que explicasse melhor
o adiamento. O encontro foi às 17h30min, e

Reis levou com ele mais trés deputados tancre-
distas, Roberto Cardoso Alves (SP), Heráclito
Fortes (PI) e Carlos SanfAnna (BA)."Ansiedade"

Segundo SanfAnna, Aureliano explicou a
eles que daria a resposta definitiva, mas referiu-
se a um prazo vago: "A 

partir de terça ou
quarta-feira da próxima semana". Como os três
lhe comunicaram que o partido estava ansioso
por sua resposta e pelo selamento definitivo do
acordo, o Vice-Presidente respondeu que tam-
bém estava ansioso, mas observou: "Mais três
ou quatro dias não vão alterar nada". Insistiu
em que precisava desses dias a mais, justificando
que, se houvesse "qualquer acontecimento im-
portante até sexta-feira, não haveria tempo para
analisar nada".

Parlamentares do PMDB que estão em
Brasília admitiram ontem à noite que algo
importante deve têr acontecido, levando Aure-
liano a recuar de sua posição. Sábado, no
Palácio do Jaburu, ele pediu prazo até dia 20,
somente para atender ao PDS de Minas Gerais.
Esse prazo, portanto, não foi uma exigência da
Frente Liberal, mas do próprio Aureliano. Ne-
nhum outro líder da Frente Liberal mencionou o
prazo, que era exclusivamente para resolver o
problema de Minas, em conversas com o
PMDB.

Na conversa de ontem, o Senador Marco
Maciel, presente ao gabinete de Aureliano no
Banco do Brasil, não disse uma palavra, a não
ser quando a conversa resvalou para amenida-
des. Depois, Milton Reis voltou a ligar para
Tancredo e Ulysses, relatando a conversa com
Aureliano.

À tarde, na Câmara, o Deputado José
Lourenço (BA), um dos principais articuladores
da Frente Liberal, desmentiu categoricamente
que Aureliano estivesse com propósito de recuar
no acordo com a Oposição.

Vice tem um dia de contradições
Brasília — O Vice-Presidente Aureliano

Chaves iniciou o dia de ontem irritado com a
Frente Liberal, que estava insatisfeita com seu
encontro na • véspera com o Ministro Mário
Andreazza. Às 12h, manifestou disposição em
lutar por um candidato de união do PDS. Às
17h,' reafirmou o ânimo de fazer uma aliança
con),.o PMDB e, duas horas depois, estava
convencido de que nada mudara na sucessão.

A< Hifcrpnta'. manifpstaçó
Presidente foram feitas em audiências no seu
gabinete do Banco do Brasil. À imprensa, ele só
mandou um recado, ao longo do dia: seu porta-
voz, João Batista Corrêa, disse que Aureliano

não fora avisado a respeito ds um encontro com
o Presidente Figueiredo, mas se convocado, iria.
À noite, o ex-Ministro Armando Falcão, seu
amigo e aliado, disse por telefone que Aureliano
é "coerente" e vai lutar até o máximo pela
unidade do PDS.

À tarde, Aureliano recebeu quatro depu-
tados do PMDB; um deles, Cardoso Alves, disse
que ele reafirmara o ânimo de fazer aliança com
as oposiçõeSjjnajLadiara-sua rcspusta, inicial-

prevista para o dia 20. O presidente do
PDS fluminense. Wellington Moreira Franco,
recebido à noite por Aureliano, disse que 

"não
mudou absolutamente nada nossa posição no
sentido de um Governo de união nacional".

Andreazza acredita que
deu condições morais aos
liberais para apoiá-lo

Brasília e Belo Horizonte — "Este foi meu último gesto. Se
não der certo, vou assim mesmo à Convenção do PDS". Foi esse
o desabafo, ontem pela manhã, do Ministro Mário Andreazza,
referindo-se a sua disposição de retirar-se da disputa sucessória,
com uma ressalva: Se o Deputado Paulo Maluf fizer o mesmo.

Na noite de anteontem, ao final de um encontro com o Vice-
Presidente Aureliano Chaves, Andreazza declarou que não seria"empecilho" 

para a unidade do PDS. Esta foi, contudo, apenas a
parte inicial de um plano do Ministro — engendrado pelo ex-
Governador da Bahia Antônio Carlos Magalhães—para atrair os
dissidentes do PDS. "Depois desse meu gesto" — disse Andreaz-
za ontem — "e com o Maluf recusando-se a desistir de sua
candidatura, eu presumo que os liberais têm, agora, todas as
condições morais para apoiar minha candidatura".

O Ministro Mário Andreazza disse ontem, em Belo Hori-
zonte, que as oposições estão trabalhando pela vitória do
Deputado Paulo Maluf na Convenção Nacional do PDS, por
considerarem que ele seria mais facilmente derrotado no Colégio
Eleitoral que escolherá o próximo Presidente da República. A
afirmação foi feita durante reunião com a Comissão Executiva,
membros do Diretório Regional e deputados federais e estaduais
do partido,

Mário Andreazza faz sua primeira visita de caráter eleitoral
a Minas. Sexta-feira, ele terá um encontro com o Presidente João
Figueiredo, para reiterar-lhe sua disposição de se retirar da
disputa sucessória caso o Deputado Paulo Maluf faça o mesmo.
Ontem, ele disse que 

"setores ligados às oposições já trabalham
para que companheiros nossos votem no outro candidato na
Convenção do partido". Andreazza afirmou, ainda, que não
espera mais o apoio do Presidente.

Em entrevista coletiva no gabinete do Deputado Camilo
Machado, líder do PDS na Assembléia mineira, o Ministro Mário
Andreazza disse que acredita na unidade do partido e que está
disposto a apoiar a candidatura do Vice-Presidente Aureliano
Chaves, "se o partido houver por bem colocá-lo como candidato
de união. Neste caso, o Vice-Presidente terá todo o meu apoio. Se
eu não fosse candidato, votaria em Aureliano".

Na reunião rem os convencionais, deputados, prefeitos e
membros do DiiCório Regional do PDS, realizada no plenarinho
da Assembléia Legislativa, o presidenciável declarou:

— Não fugi ao diálogo e à conciliação e nunca coloquei as
aspirações do candidato acima dos interesses maiores do partido e
do povo brasileiro. Há indisfarçável certeza entre todos os
pedessistas de que represento, no momento, a única candidatura
mm rnn_iir*f<= de tinir O ryiTtirin e garantir, <ü»rr) rfiCpios, a vitória
no Colégio Eleitoral.
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Disse, ainda, em seu pronunciamento, que 
"é hora de as

lideranças do PDS tomarem suas decisões. Que prevaleça, acima
de tudo, a unidade do partido, a confiança que nossas bases
políticas nos depositaram e o amor ao Brasil".
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Em qualquer escolha, a certeza da melhor viagem de sua vida
Sinfonia Européia
Saidas: 03 e 31 de agosto,

21 de setembro e 05 de outubro
Roma, Florença, Veneza, Viena, Munich,
Zurich, Cruzeiro pelo Rio Reno (4 dias),
Amsterdam, Londres, Paris, Madrid e Lisboa.
Do Reino dos Vikings aos
Girassóis da Rússia
Saídas: 29 de julho, 26 de agosto

e 16 de setembro
Copenhagem, Cruzeiro pelos Fjordes,
Karlstad, Estocolmo, Helsinque, Leningrado,
Moscou, Kiev, Budapest, Praga, Berlim e Paris.

Gigantes do Novo Mundo
Saldas: 28 de julho, 01 e 29 de setembro
Miami, Disneyworld, Epcot Center, New
Orleans, México, Acapulco, Los Angeles,
Honolulu, Kona, San Francisco, Las Vegas,
Toronto e Niagara Falls, Montreal e New York.
Europa Especial
Saldas: 03 e 31 de agosto, 14 e 21 de setembro

e 05 de outubro
Homa, Hoiunça, Veliu/j, Londres u Paris
Opcionais: Portugal e Espanha, Andaluzia, TAvamparrh
Cruzeiros às Ilhas Gregas,'Escócia, Sicílla,
Cruzeiro pelo Rio Reno e Escandinávia.

O Melhor do Oriente
Saídas: 03 de setembro e 01 de outubro
Los Angeles, San Francisco, Honolulu, Tokyo,
Hakone, Kyoto, Osaka, Hong Kong, Singapura,
Bangkok e New York.
China e Oriente
Saldas: 06 e 27 de setembro
Los Angeles, Honolulu, Tokyo, Hakone, Osaka,
Hong Kong, Peking, Shanghai, Hangzhu,
Canton e San Francisco.
Arte, Cultura e Beleza"Terra Santa"
Saídas: 31 de agosto, 14 e 28 de setembro
Roma, Cairo, Luxor, Jerusalém, Belém, Hebron,
Tiberíades, Tel Aviv. Atenas, Istambul e Paris.
Naturezas da Europa
Saídas: 29 de julho, 26 de agosto -^

16 de setembro
Copenhagem, Oslo, Laerdal, Bergen, Karlstad,
Estocolmo, Helsinque, Viena, Munich, Zurich,
Basel, Cruzeiro pelo Rio Reno (4 dias),
Amsterdam, Londres e Paris.
• Hotéis de /.'categoria, sempre centrais
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Transportes terrestres apenas em trechos
que se justificam
Assistência desaúde ASSIST-CARD

Consulte o seu
agente de viagens
em sua cidade

$f% bfazilfon ptomotion c«ntef
«vyriSr turismo

* *• Av. Pres. Antônio Carlos, 51 /19° andar - Centro - RJ
Tel.: 220-8870 (PABX) EMBRATUR N?00203.00.41.7
R. Visconde de Pirajá, 207 lj. 115 - Ipanema - RJ.
Tel.: 267-6111 (PABX) EMBRATUR N?00203.00.41.1
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flj Microcomputador Cobra 210, último lançamento f ti
H da Cobra, que incorpora os mais recentes avanços flj
¦•tecnológicos na área de micros. fc-\
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joanos
de informática

imcsikira.

A indústria brasileira de informática está fazendo 10 anos hoje,
dia do aniversário da Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros.

Criada para viabilizar uma indústria de computadores com tecnologia
nacional, a Cobra conseguiu muito mais do que isso nestes 10 anos.

A Cobra conseguiu um parque instalado de mais de 10.000 equipa-
mentos, entre minicomputadores, microcomputadores e terminais.

A Cobra conseguiu formar uma geração de técnicos brasileiros em
desenvolvimento, planejamento, projeto, fabricação, comercialização e
manutenção de computadores. Muita gente que hoje trabalha nas
mais de 100 indústrias brasileiras da área de informática começou sua
carreira na Cobra.

A Cobra emprega hoje mais de 2.200 funcionários, sendo 45%
deles de nível superior.

A Cobra conseguiu, apesar de ter de pagar o ônus do pioneirismo,
ser uma empresa rentável, que dá lucro para seus acionistas.

Enfim, a Cobra conseguiu o que alguns achavam impossível: dotar
o país de uma indústria apta a produzir computadores com tecnologia
100% nacional, projetados e fabricados para atender às necessidades
específicas do nosso mercado.

Família Cobra 500. Os mais potentes
computadores projetados e labricados no Brasil,
com tecnologia 100% nacional.
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Computadores e Sistemas Brasileiros S.A. o
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Figueiredo teme ação da esquerda se Tancredo vence -r»

Brasília — O Presidente João Figueiredo disse ontem ao
presidente do PDS, Deputado Augusto Franco (SE), que a última
cbisa que deseja na vida é entregar o Governo à Oposição.
Apesar de não fazer restrições aos nomes dos candidatos — do
PDS ou da Oposição —, comentou que o Governador de Minas
Gerais, Tancredo Neves, não é a solução para o país, pois teme
que ele não consiga controlar seus seguidores, uma vez que entre
estes existem alguns radicais, que poderão levar seu futuro
Governo a um processo de esquerdização.

— Eu não quero, quando voltar a Nogueira, assistir a um
governo da Oposição. Temo que Tancredo não consiga comandar
alguns de seus comandados da esquerda — disse Figueiredo,
conforme os Deputados Victor Faccioni (RS), andreazzista, e
Cunha Bueno (SP), malufista, presentes ao encontro entre
Figueiredo e o presidente do PDS, Augusto Franco.

Unidade
Ao PDS, o Presidente aconselhou todo o cuidado para não

escciner um candidato que não seja capaz de unir o partido e
assegurar a vitória no Colégio Eleitoral. O presidente nacional do
PDS se fazia acompanhar pelos presidentes dos Diretórios
Regionais do PDS, que ontem foram ao Palácio do Planalto
empunhando um documento pregando a unidade partidária.
Wellington Moreira Franco (RJ), Bulcão Viana (SC) e o Senador
João Castelo (MA) confirmaram parcialmente trechos da con-
versa.

Conforme Faccioni, Figuei 'o agradeceu a gentileza do
grupo em não lhe pedir que reassumisse o comando de sua
sucessão, e, de acordo com Cunha Bueno, ele completou que
dessa forma ficava claro, para a imprensa e para a Oposição, que
náo teve e não tem ura candidato do seu bolso. Estava bem
disposto, falou cerca de cinco minutos e ao final prometeu atuar
em favor da unidade do PDS, porque está interessado em evitar a
derrota do candidato governista. Mas em nenhum momento'
ratificou sua disposição de trabalhar em favor do candidato que
vencer na convenção, conforme João Castelo.

Empenho
De acordo com o depoimento dos cinco parlamentares, o

Presidente ressaltou a importância do movimento em favor da
restauração da unidade pedessista, lembrando que antes, durante
uma reunião política em São Paulo, já havia feito a advertência de
qiie o Governo corria o risco de perder se o PDS se dividisse.
Segundo Faccioni, ele considerou muito importante assegurar
essa vitória, recomendando as lideranças ali presentes todo o
empenho na busca de um nome que consiga, de fato, aglutinar as
forças políticas e eleitorais do Governo.

Nesse ponto, no relato de Moreira Franco, o Presidente
esclareceu que não estava disposto a retomar a • coordenação
porque todos imaginam que isso significa que ele deve indicar um
nome, coisa que não está disposto a fazer, pois acha que tal tarefa
cabe exclusivamente ao partido, que assim será valorizado.

Prometeu trabalhar em favor da unidade, mas através do
diálogo junto aos políticos e de orientação à presidência do PDS,
mas nunca impondo sua vnntaHp Pa™ ilustrar sua preocupaçãocom a divisão do partido e o risco de derrota governista no
Colégio Eleitoral, é que Figueiredo citou o nome de Tancredo
Neves, a quem não fez restrições, mas confessou seus temores porsua possível vitória.

Avaliação
Cunha Bueno deixou a reunião otimista e lembrando a um

repórter: "O Presidente disse aquilo que eu lhe disse que ele ia
dizer: que não retoma a coordenação da sucessão", enquanto
Moreira Franco foi sucinto: "Não mudou nada. Tudo continua
como antes, pois o presidente até agradeceu não lhe termos
pedido que reassumisse a coordenação da sucessão".

Mas Faccioni estava otimista: "Encontrei o Presidente bem
disposto para o trabalho de unidade partidária e do entendimento
nacional", disse ele, que em seguida teve uma audiência com o
Ministro Leitão de Abreu, Chefe do Gabinete Civil, que compar-
tilhou de sua opinião.

I — "É um passo à frente. Antes o Presidente estava
desencantado com o partido. Agora se dispõe a trabalhar pelaunidade do PDS".

Confirmação
À noite, o porta-voz do Palácio do Planalto, Carlos Átila,

confirmou o teor das palavras do Presidente Figueiredo aos
presidentes regionais do PDS. Segundo Átila, o Presidente
manifestou preocupação com dois pontos: a unidade do partidoem torno de uma candidatura escolhida na convenção e risco de
esquerdização com a eleição do Governador Tancredo Neves.

O porta-voz confirmou, ainda, que o Presidente da Repúbli-
ca agradeceu aos pedessistas pela 

"gentileza" de não renovarem o
apelo para que retomasse a coordenação do processo sucessório.
No início da noite, o Presidente Figueiredo visitou as instalações
do II Congresso Latino-Americano de Redes Externas, na sede
do Centro Nacional de Treinamento da Telebrás.

Suruagy sai do Planalto
certo de que Presidente
vai reassumir coordenação

Brasília — Depois de 30 minutos de audiência com o
Presidente João Figueiredo, o Governador de Alagoas,
Divaldo Suruagy, deixou ontem o Palácio do Planalto preven-
do que ele reassumirá o comando de sua sucessão na
expectativa de "um fato novo" para as próximas 48 horas.

Ressalvando que embora o Presidente não lhe tenha dito
isso peremptoriamente, Suruagy afirmou: "Encontrei-o cons-
ciente da responsabilidade que o cargo lhe empresta para ser
o coordenador do processo de unidade do PDS. O Presidente
usará a força de seu cargo. Entrará na luta para buscar a
unidade".

Intenção
Suruagy deduziu do que lhe disse o Presidente que ele

não apenas "trabalhará em torno da tese do entendimento"
como "dará apoio para que se busque uma candidatura de
consenso partidário". Andreazzista, o Governador alagoano
afirmou que seu candidato não será obstáculo a essa tentativa,
uma vez que já revelou ao partido sua disposição de retirar-se
da competição, desde que esse gesto sirva à conciliação
nacional. "Andreazza não é problema", afirmou. "O Presi-
dente sabe que o Andreazza está disposto a isso, mesmo
acreditando na sua vitória na convenção".

A principal indagação feita a Suruagy foi como ele
imaginava que poderia ser removida a determinação do
Deputado Paulo Maluf de não se afastar da sucessão e não
fazer acordo que implique sua renúncia. Suruagy respondeu
com naturalidade: "As forças todas serão mobilizadas contra
ele, numa luta aberta (se Maluf continuar após a saída do
Ministro Andreazza)". Em seguida foi mais didático:

— Se toda a nação cobrar o entendimento. Se todo o
partido cobrar o entendimento, aquele que ficar contra terá
uma posição profundamente desconfortável.

O Governador considerou remotas as possibilidades de
apoiar Maluf se este ganhar na convenção, mas disse que se
isso acontecer, diante da polarização Maluf-Tancredo irá
primeiro consultar suas bases eleitorais. Ele acha que o ex-
Governador de São Paulo foi parcialmente responsável peladivisão do PDS porque 

"se há algo em comum na frente
liberal, composta de personalidades tão heterogêneas, é a
disposição de não votar no Paulo".

Coordenação
Suruagy informou que, da síntese de sua conversa com

Figueiredo, o que ficou decidido é que serão esgotadas todas
as chances de vitória do PDS na sucessão, pois, mesmo sem
haver lhe dito isso diretamente, o Governo não admite a
possibilidade de vitória da Oposição no Colégio Eleitoral.

O Governador de Alagoas confessou que está otimista
com a possibilidade de Figueiredo reassumir a coordenação
da sucessão porque acha que até agora"ele, no fundo, não
entrou na luta, e sim fez uma pesquisa" sobre o assunto. "E
acho que ele ficará sensibilizado se os presidenciáveis coloca-
rem suas candidaturas à sua disposição". Como Governador,
garantiu que nái» ficará omisso na luta para unir o PDS.

Brasília — A. Dorgivan

Figueiredo, com Leitão (D) e Franco (Ê), disse a pedessistas que Tancredo não é solução

PDS conclui que a eleição do
sucessor é um dever do partido

Brasília — Reunidos durante quatro
horas e dez minutos, os presidentes regio-
nais do PDS concluíram que é dever do
Partido "eleger um Presidente da Repú-
blica originário dos seus quadros" e é"imprescindível 

garantir e prestigiar a
unidade partidária, objetivo maior que
deve subi. pui-sc dan interesses pessoais o
de grupos".

Apesar dessas duas constatações, fir-
madas em nota à imprensa, os dirigentes
regionais não sabem como fazer para ter
um nome de unidade que leve o partido à
vitória. "Foi uma reunião xoxa", desaba-
fou o deputado malufista Cunha Bueno
(SP) ao deixar a sala de reuniões no
edifício Sofia, no Setor Comercial Sul,
onde se localiza a sede do PDS. Os
malufistas esperavam que o encontro re-
sultasse em um pronunciamento das dire-
ções regionais, desautorizando os enten-
dimentos da frente liberal com as oposi-
çóes.

Tempo
"Assinei a noita porque em nada ela

contraria as disposições da Frente Libe-
ral, explicitadas no nosso manifesto",
disse Wellington Moreira Franco, presi-
dente do PDS fluminense. Assinalou que
o tópioco que exige a eleição de um
Presidente originário dos quadros do
PDS também exige que esse nome esteja"comprometido com a sustentação do
ideário democrático, com o desenvolvi-
mento econômico e a reforma e transfor-
mação dás estruturas políticas, econômi-
cas e sociais do país"."Se o partido oferecer um candidato
com essas qualificações, sem dúvida o
apoiaremos", acentuou Moreira Franco,
lembrando que os atuais nomes em dispu-
ta são os mesmos de quando a Frente
formalizou Jsua dissidência.

HM

Para o presidente do Diretório do
PDS fluminense, a reunião não trouxe
qualquer fato novo, "mas a Frente conti-
nua dando crédito à direção partidária no
sentido de conseguir a união". E con-
cluiu:"o problema agora é que resta pou-co tempo".

Armando Pinheiro disse que a pro-
posta era correta porque visava à unidade
partidária, mesmo que para se chegar a
isso fosse necessária a aplicação da lei,"fazendo 

prevalecer a disciplina parti-
daria"

Antônio Ermírio invoca a
justiça divina para evitar"2.2
Paulo Maluf na Presidência

Belo Horizonte — "Ele 
(Paulo Maluf) é desmoralizado por

natureza. Gastou a maior fortuna do país para ser o homem mais :i'J
antipático da nação. Agora que os seus calos estão doendo, com a ia
possibilidade de o Governador Tancredo Neves vir a ser Presiden- ¦¦' >
te da República, naturalmente ele está se vendo em palpos de-
aranha. E vem soltar as suas facas contra uma empresa como a"
Votorantim, o que não admito."

Assim o diretor-superintendente do grupo Votorantim,
Antônio Ermírio de Moraes, irritado, defendeu-se ontem, em!
entrevista, das acusações do coordenador da campanha do...
Deputado Paulo Maluf (PDS-SP), Calim Eid, de que ele estaria...
usando o "cartel do cimento" para financiar a campanha, den,
Tancredo Neves. "Se Deus quiser, ele há de gastar até o último i l
centavo que conseguiu, não se sabe aonde, e não vai ser. i
Presidente da República do Brasil. Eu acredito em justiça1'
divina." mmih

Advertência '-r
Antônio Ermírio, que veio a Belo Horizonte participar do

XXXIX Congresso da Associação Brasileira de Metais (ABM), a ¦<
princípio não queria falar aos jornalistas. Andando de um lado
para o outro, ele começou tratando o Deputado Paulo Maluf.de •;
"engenheiro" e disse que se ele, através de Calim Eid, quisesse,
atingi-lo teria que se referir ao alumínio, porque quem dirige o.:.
setor de cimento no grupo Votorantim é seu irmão José Ermírio. i
de Moraes. E continuou:— Agora, se eu fosse, através do cartel do alumínio,.
financiar a campanha do Governador Tancredo Neves, estaria
cometendo um grave erro. Em primeiro lugar, teria de procurar-oadido do Sr Paulo Salim Maluf, que é um expert em suas finanças.r
Porque todo o dinheiro que o Sr Paulo Salim Maluf gasta vem'á(è'
uma única fonte, dita por ele próprio, que é da senhora mãe dele!.' '
Isso é realmente um milagre nacional. E ao Calim Eid eu nao",'
hesito em propor um prêmio nacional de alquimia.

Antônio Ermírio fez uma advertência a Maluf: "Isso é uma
provocação e quem tem telhado de vidro não jogue pedra na
nossa frente, porque eu vou reagir a toda e qualquer afirmativa.do •
Sr Paulo Salim Maluf. Eu não admito intromissão do Sr Paulo i
Salim Maluf na honra de uma empresa respeitávei. Se a dele não •.
é, a nossa é".

Referindo-se sempre ao deputado paulista pelo nome com-
pleto, o diretor do grupo Votorantin o acusou de "obcecado 

para
ser Presidente da República". E acrescentou: "Eu tenho verda-,
deira ojeriza por obcecados".

Mais calmo, Antônio Ermírio pediu desculpas aos jornalis-,,,,
tas pela "explosão". E explicou: "É uma explosão porque agora.p,,,

Propostas
A expectativa malufista era por uma

manifestação pública — de preferência
através de documento — em que os
presidentes regionais, representando as
bases, condenassem qualquer acordo
com a Oposição e, principalmente, con-
clamassem a todos os filiados do PDS a
apoiarem o candidato vitorioso na con-
venção.

O Paraná, que se fez representar pelo
secretário-geral do partido no Estado,
Deputado Airton Cordeiro, encaminhou
proposição à mesa, atendendo em parte
ao interesse malufista. Por ela, os presi-
dentes regionais defenderiam o apoio
pelo voto ao candidato apresentado pelo
PDS. Haveria consulta, pelos Diretórios,
a todos os detentores de mandatos filia-
dos ao partido, sobre o que pensam a
respeito de um possível acordo dos dissi-
dentes pedessistas com o PMDB.

As propostas, contudo, não conse-
guiram caminhar, bombardeadas por
ponderações de que era preciso encontrar
uma forma capaz de produzir um consen-
so em torno de uma posição mais política.

Expulsão
Já passava do meio-dia quando o

Deputado Armando Pinheiro (SP), malu-
fista, saiu apressado da sala. Tentou
evitar os jornalistas, mas não foi possível."O Senador Benedito Ferreira formali-
zou proposta para expulsar dissidentes do
partido" — anunciou.

Sr Paulo Salim Maluf rçsnlvffii ppgar im mwi p^ Mas ná" t. m
Nodoçunieiito^o-SenadorBéné3itõ importância. Nada como um dia após o outro. O que eu não .~~ admito é que ele venha soltar as suas facas contra uma empresa

como a Votorantin". ...,..,
Ao comentar o acordo feito pelo Brasil com o Fundo

Monetário Internacional (FMI), para pagamento da dívida exter-
na, Antônio Ermírio voltou a investir contra Maluf: "Uma vez
que o Fundo entrou, vai ser difícil sair. É que nem o Sr Paulo,
Salim Maluf. E muito difícil ele entrar, mas na hora em que entrar
vai ser muito difícil sair."

Ferreira, acusava os Senadores Marco
Maciel, José Sarney, Jorge Bornhausen,
Guilherme Palmeira, e os Deputados
José Lourenço e Fernando Bastos de
infidelidade partidária. Pedia, ainda,
abertura de processos de expulsão do
partido de todos eles, além do Vice-
Presidente Aureliano Chaves e do ex-
Governador Ney Braga."Peço ao presidente da mesa quefaça a inclusão do meu nome junto aos
desses ilustres companheiros de partido
para que também seja expulso" —, apar-
teou Moreira Franco."Essa 

proposição é inteiramente ino-
portuna. Á nossa preocupação deve ser
atrair de volta os dissidentes, e não
afastá-los" — sentenciou, à tarde, o líder
do PDS na Câmara, Deputado Nelson
Marchezan, presente à reunião apenas
como ouvinte. A proposta foi fulminada,
mas Benedito Ferreira, ainda assim, a
distribuiu aos jornalistas.

A última investida não tinha própria-
mente dono e veio do grupo mais preocu-
pado com unidade partidária do que com
a manutenção das candidaturas. Era a
proposta de que todos os presidentes
regionais fossem ao Palácio do Planalto
fazer mais um apelo para que o Presiden-
te João Figueiredo reassumisse a coorde-
nação do processo sucessório.

Chegou-se, porém, à conclusão de
que Figueiredo já manifestara, repetida-
mente, que não voltaria a coordenar sua
sucessão e que tal atitude seria até des-
cortês.

Brasília — Luciano Andrade
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Pinheiro (E), Castelo, Franco, Santos e Lins discutiram o texto da nota do PDS

Nota denuncia alianças e compromissos-
É a seguinte a nota dos presidentes

de diretórios regionais do PDS:"Os 
presidentes dos diretórios re-

gionais do PDS, reunidos nesta data,
em Brasília, para analisar, com a dire-
ção partidária nacional, a atualidade
política — em particular a sucessão
presidencial e suas repercussões na vida
do país e no partido, declaram:

A) — À sucessão do Presidente
João Figueiredo vincula-se o destino do
processo democrático brasileiro — a
sua continuidade e estabilidade. Não há
mais dúvida de que o Colégio Eleitoral,
até recentemente acusado de espúrio e
ilegítimo, vai ser utilizado como tentati-
va de conquista do Governo pelas opo-
sições, no momentos empenhadas em
compor suas correntes ideológicas dis-
pares, mediante compromissos de con-
cessões políticas que lançam sobre a
nação dúvidas e inquietação;

B) — Responsável pelo cumpri-
mento de todas as etapas já realizadas
do projeto de democratização, quando

não contou com a colaboração da Opo-
sição, ao PDS impõe-se neste momento
a responsabilidade maior na condução
do processo sucessório, de modo a não
comprometer a normalidade democrá-
tica nem o clima de tranqüilidade em
que desejamos viver;

C) — É dever, pois, do PDS eleger
um Presidente da República originário
dos seus quadros, comprometido com a
sustentação do ideário democrático,
com o desenvolvimento econômico e a
reforma e transformação das estruturas
políticas, econômicas e sociais do país;

D) — Para isso, mais do que em
qualquer outro instante da vida do
nosso partido, torna-se imprescindível
garantir e prestigiar a unidade partida-ria, objetivo maior que deve sobrepor-
se a interesses pessoais e de grupos.

E) — Confiam que o Presidente
João Figueiredo levará até o final sua
indispensável ação de líder maior do
partido, e do próprio processo de con-
solidação da abertura democrática, a

cujo projeto o PDS tem, em todos os
momentos, hipotecado pleno apoio.

Assim, numa hora em que o país
faz um esforço excepcional no sentido
da superação da grave crise econômica
e social que estamos atravessando, e
com o pleno conhecimento das circuns-
tâncias em que se desenvolve a sucessão
presidencial, considerando a responsa-
bilidade da liderança partidária de quese acham investidos, os presidentes re-
gionais reafirmam o seu pleno empenho
pela unidade partidária. Conclamam o
presidente da Comissão Executiva do
Diretório Nacional do PDS e a quantosdetêm uma parcela de responsabilidade
pelo seu destino a envidarem todos os
esforços no sentido da unidade partida-ria, com o objetivo de garantir a esco-
lha do sucessor do Presidente João
Figueiredo, condição fundamental parao coroamento da importante obra da
abertura democrática e implantação da
democracia social, objetivo maior do
Partido Democrático Social — PDS."

Brasília, 17 de julho de 1984.
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Maluf
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Brizola vê
conluio entre
PMDB e PDS

Porto Alegre — Depois de
reiterpr que o PDT irá denun-
ciar,p_r todo o país o "conluio"
entre,PMDB e PDS na eleição
de-.Táncredo Neves por não
prever- um curto mandato de
transição e a Constituinte, o
Governador Leonel Brizola re-
velousuas preocupações: paraele,.o PMDB pretende perma-
necér no Governo indevida-
mente .e com isso controlar, do
Governo, as eleições de 86 e a
Constituinte. "E controlando a
Constituinte, poderá até deci-
dir_'sua continuidade na Presi-
déncia da República sem elei-
ções diretas".

Numa entrevista telefônica à
Rádio Guaíba, desta capital,
no"programa Guaíba Revista,
Brizõta garantiu que o PDT
nãõJ negará os seus votos paraeleição de Tancredo, para "evi-
tar o;mal maior", que seria a
eleição do Deputado Paulo
Mafuf. Mas considera a atitude
doJPMDB "cega, irracional e
açodada", por se apressar em
fechar acordo com um setor do
PDS, esquecer a unidade das
oposições e os compromissos
com' o povo.
PODER

Brizola não consegue com-
préehder como "homens como
Tancredo e Ulysses não enten-
dam'que estão encaminhando
as oposições para um processo
de desmoralização", já que
querem marcar as eleições di-
retas somente para 88 e esque-
cem da Constituinte, ao prefe-
rirem que o Congresso de 86
tenha poderes constituintes em
87.-:,'A justificativa moral para
as oposições irem ao espúrio
CefêpS Flfitnr-I é ¦> tracitnrig-
dade de um Governo que po-def?_"ser de um ou até, no
máximo, dois anos, e não até
88.' Çom sua posição, o PMDB
estará' agindo como agiu o sis-
tema e o PDS, apenas numa
corrida para o poder, para se
aboletar no poder".

mostrará ao Presidente sua força no Colégio
,......., ......... '.'v;"' '" 

São Paulo — Fernando Pereira ç^ v^
JSSl i_a*»-s São Paulo — O Deputado e presi-denciável Paulo Maluf (PDS-SP) ga-rantirá hoje ao Presidente João Figuei-

redo, na audiência que terá às
16h30min no Palácio do Planalto, quevencerá o candidato da Oposição no
Colégio eleitoral com uma vantagem
de 70 votos. Maluf reiterou que não
retirará sua candidatura em qualquercircunstância.

O ex-Governador de São Paulo
desconhece a formalização de um açor-
do da Frente Liberal com o PMDB,
para apoiar a candidatura do Governa-
dor Tancredo Neves à Presidência da
República. "A Frente Liberal não se
afastou do PDS. Seus integrantes estão
em conversações com outros setores,
mas não há acordo", assegurou.

Vantagem
Maluf disse que não vê necessidade

de pedir o apoio de Figueiredo a sua
candidatura. "Na última vez que nos
encontramos, ele me revelou que não
interferirá na escolha do Partido, mas
garantiu que o seu apoio será dado ao
candidato que vencer a convenção",
repetiu.

Antecipou que, na conversa com o

Presidente, vai mostrar que 
"o PDS

está tranqüilo porque tem uma boa
margem aritmética de vantagem" no
Colégio Eleitoral. Seu argumento é de
que enquanto "um 

grande número de
deputados e senadores da Oposição
não está de acordo com a disputa nas
indiretas e não deverá ir ao Colégio,
integrantes da Frente Liberal, por pro-blemas regionais, não votarão na Opo-
sição."

— Isso — continuou — faz com
que cheguemos acima dos 100 votos a
mais que o adversário, no Colégio.
Subtraindo-se os votos da Frente paraa Oposição — não mais que 30 —
serão 70 votos a favor do PDS.

Tancredo
Solicitado a definir o Governador

Tancredo Neves, seu provável adversa-
rio no Colégio Eleitoral, Maluf disse
que 

"à distância", tem uma "boa im-
pressão" do Governador mineiro. "Di-

go à distância, porque nunca estivemos
no mesmo Partido e ele é bem mais
antigo do que eu. Quando eu estava na
Escola Politécnica, ele já era Ministro

da Justiça do Presidente Getúlio Var-
gas", comentou.

Ao afastar a possibilidade de que o
impasse na sucessão resulte em retro-
cesso, afirmou: "O 

quadro constitucio-
nal em vigor está consolidado. Quem
quiser ser Presidente da República tem.
que vencer uma convenção e o Colégio
Eleitoral. Não acredito em solução
extraconstitucional".

Ao responder a críticas do diretor-'
superintendente do grupo Votorantim^'
Antônio Ermínio de Moraes, que o.
chamou de "papudo" — e que, segun-
do o coordenador da campanha de
Maluf, Calim Eid, está financiando a
campanha do Governador Tancredo
Neves — o presidenciável paulista disse
que Antônio Ermírio "não tem autori-
dade moral para criticar ninguém". :

— Depois que ele elevou o preço'do saco de cimento de Cr$ 2 mil pari'Cr$ 6 mil, agravando ainda mais a"
situação do sistema de habitação e.
inviabilizando o sonho da casa própriado trabalhador, ele pode ser considera-
do o inimigo número 1 da Nação. Ele é
o responsável por um aumento de
200% no custo da casa própria no item
cimento — assinalou Maluf. ¦¦-

Maluf acha que a Frente Liberal ainda não se afastou do PDS
Belo Horizonte — Waldemar Sabino
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Tancredo começou a tratar da transferência do poder em Minas |
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Tancredo propõe disputa
ejp torno só de princípios

Belo Horizonte —- "Eu não
faça-distinção entre adversa-
rios**acho que a nossa luta é
uma- luta de princípios, não é
contra-ninguém, mas a favor do
Brasil", afirmou, ontem, o Go-
veriKfflor Tancredo Neves, du-
rante audiência a 60 pemede-bisfas' de um grupo de ilumine-
ses, ao responder se preferiadisputar a Presidência com o
Deputado Paulo Maluf ou com
o Ministro Mário Andreazza.

Perguntado se ambos pode-riam se utilizar dos recursos
lícitos ou ilícitos a que havia se
referido na véspera, o Gover-
nador afirmou que "não fiz
esta injúria, mas estou certo
que de não o farão.

Com relação à tática do
Deputado Paulo Maluf, de unir
o PDS contra uma candidatura
de oposição, Tancredo disse
que 

"todo 
grupo partidário tem

o direito de lutar pela unidade
de seu partido, mas não sei se
vai alcançá-la".
TRANSFERÊNCIA

Tancredo conversou, demo-
radámente, ontem, com o Pre-
feito de Belo Horizonte e seu
ViceiGovernador, Hélio Gar-
cia. Trataram da transferência
do poder no Estado. É que,sendo candidato à Presidência,

Tancredo terá de se desincom-
patibilizar dia 14 de agosto.

O Governador de Minas re-
futou as declarações do coorde-
nador da campanha de Paulo
Maluf à Presidência da Repú-
blica, Calim Eid, de que um
pool de bancos estaduais já es-
taria financiando sua cândida-
tura, e considerou que "isto é
uma infâmia, pois julgam os
outros pelo que o Deputado
Paulo Maluf fez em São
Paulo".

Sobre o fato de o PDT estar
acusando o PMDB de colocar
em risco a unidade das oposi-
ções, ele respondeu: "não hou-
ve um lançamento de cândida-
tura pelo Diretório Nacional
do PMDB. O Diretório só mar-
cou o dia da realização da Con-
venção".

O Governador Tancredo
Neves não quis comentar a pos-sibilidade de a Executiva do
PDS vir a punir os dissidentes
do Partido, como o Senador
Marco Maciel, o Vice-
Presidente Aureliano Chaves e
os outros integrantes da Frente
Liberal. "Preciso avaliar seus
antecedentes e verificar o queteria havido na reunião, parafalar sobre o assunto. Mas, de
qualquer maneira, se for verda-
de, é uma decisão fascista".

Jorge Gama, falando em no-
me da delegação fluminense,
ressaltou que 

"na visão da dire-
ção do Partido, a coalizão é
apenas um instrumento para
ser decidido e encaminhado em
nível regional. Estamos dispôs-
tos, inclusive, a caminhar com
a Frente Liberal do PDS no
Rio, para unificar ainda mais as
forças políticas que possam
conduzir este país sob sua di-
reção".

Também participavam da
delegação fluminense os Depu-
tados Márcio Macedo e Aloisio
Maria Teixeira, o Secretário de
Indústria e Comércio, Depu-
tado estadual Geraldo De Bia-
se e membros do Diretório Re-
gional, como o jornalista Joáo
Saldanha, Paulo César Gomes,
Raimundo de Oliveira, Ariin-
denor Pedro e Jorge Moura.

Da bancada estadual, com-
pareceram: Paulo Duque, Go-
dofredo Pinto, Sebastião Du-
que, Atila Nunes, Paulo Alber-
naz, Mariano Passos, Montes
Paixão, Gilberto Rodrigues,
Napoleão Veloso, Amadeu
Chacar, Silvério do Espírito
Santo e Afrânio Mendonça,
além do Vereador carioca Sér-
gio Cabral e prefeitos do inte-
rior.

PMDB-PE aceita Maciel para Vice
Brasília — O PMDB per-

nambucano está decidido a não
criar qualquer tipo de embara-
ço à candidatura à Presidência
da República do Governador
Tancredo Neves mesmo que
seu companheiro de chapa, na
condição de Vice, seja o Sena-
dor Marco Maciel, um dos lide-
res da.chamada Frente Liberal
do PDS.

Foi isso, pelo menos, o que
garantiu o ex-Senador Marcos
Freire, atual presidente do
PMDB pernambucano, em en-
contra, anteontem, com o Go-
vernador Tancredo Neves,
nurrrapartamento do Hotel Na-
cional"de Brasília.
COOPERAÇÃO

O que disse o ex-Senador ao
Governador mineiro está am-
parado em uma decisão toma-
da na última quinta-feira pelo
Diretório Regional do PMDB

de Pernambuco. Naquela oca-
sião, por unanimidade, a seção
pernambucana do Partido, on-
de brilham as estrelas de Mar-
cos Freire e dos Deputados
federais Miguel Arraes e Jar-
bas Vasconcelos, apoiou a ida
do PMDB ao Colégio Eleitoral
e o nome de Tancredo paracandidato único das oposições.

Ficou acertado, durante a
reunião do Diretório, que o
lugar de Vice na chapa do Go-
vernador mineiro deveria ser
reivindicado para o Nordeste
mas que o nome escolhido paraocupá-lo ficaria a critério do
comando nacional do Partido.
A decisão de não embaraçar a
caminhada de Tancredo rumo
ao Colégio Eleitoral pressu-
põe, segundo Freire, deixá-lo à
vontade até mesmo para apon-
tar o Senador Maciel como seu
Vice.

Maciel e Freire se enfrenta-

ram nas eleições de novembro
de 1982. O ex-Senador do
PMDB foi candidato ao Gover-
no do seu Estado, derrotado
pelo professor Roberto Maga-
Ihães, candidato de Maciel. E
Maciel candidato ao Senado,
derrotando o ex-Governador
Cid Sampaio, candidato de
Freire.

O Senador Marco Maciel é
apontado por meia dúzia de
integrantes da Frente Liberal
do PDS, como o candidato do
grupo à vaga de Vice na chapa
do Governador Tancredo Ne-
ves. Maciel dispõe de pareceresde juristas que mostram ser
possível a um parlamentar do
PDS ser candidato em uma
chapa encabeçada por um ro-
me de outro Partido. Mesmo
assim, o Senador hesita em
aceitar a indicação.

RICARDO NOBLAT

Montoro prepara comício-monstro
Sáo Paulo — Tão logo o

PMDB- lance o nome do Go-
vernador Tancredo Neves à su-
cessão presidencial (dias 11 e
12 deposto, em Brasília), será
promovido um "comício-
monstro", em Sáo Paulo, em
faV0X~.de sua candidatura,
anuwàou ontem o Governador
Franco- Montoro, adiantando
que será feita a mesma mouiii-

zação popular dos comícios pe-Ias eleições diretas, realizados
em janeiro e abril deste ano.

Montoro manifestou o dese-
jo de que o Vice na chapa
oposicionista seja de São Pau-
lo. Mas comentou que não se
deve, no caso, "colocar um
problema regional acima dos
interesses nacionais". Não re-
veiou, contudo, qual o nome,

i

ou nomes de paulistas paracompor a chapa oposicionista.
As dificuldades para a ceie-

braçáo do denominado Acordo
de Minas, entre os grupos poli-ticos do Governador Tancredo
Neves e do Vice-Presidente
Aureliano Chaves, "deverão
estar superadas nos próximos
dias", afirmou Montoro.

0 Governo do Estado do
Rio de Janeiro traz sua

homenagem à
COBRA- Computadores

e Sistemas Brasileiros pelos
10 anos de trincheira na luta
por uma tecnologia nacional,

ocupando espaço fundamental para
o nosso desenvolvimento

e revelando a vocação do Rio
como pólo tecnológico.
0 BANERJ oferece todo •

apoio à COBRA Como cliente,
adquirindo computadores que
são uma afirmação do talento

brasileiro. Como banco, colocando
recursos à disposição desta
empresa, que é motivo de
orgulho para o setor da

informática do País.

GOVERNO OO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BANERJ
O BANCO DO POVO DO ESTADO DO RIO DK JANtim,

k
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Festa
democrática

Dentro da tradição, a convenção do
Partido Democrata entrou em sua reta
final em clima de festa. É um ritual a
que já se acostumou o eleitor dos Esta-
dos Unidos, democrata ou republicano.
Na geografia da convenção, não há
espaço para retaliações ou ajuste de
contas. Mesmo quando os candidatos
buscam explorar as fraquezas políticas
de seus adversários, o clima jamais é de

- radicalização ou confronto. Antes e
•¦" acima de tudo o que predomina é o

consenso, o desejo de manter o partido
: imune aos malefícios da desagregação.

Esta é uma lição que serve para'/. 
todo mundo, acima e abaixo do Equa-

... dor. Que sentido tem a festa democra-
ta? O de marcar o reencontro do parti-
do com sua unidade. Buscando aprovei-
tar o momento da Convenção para
confirmar ou redefinir as linhas do par-
tido, os candidatos mostram que seus
interesses pessoais devem ser postos à
margem, em benefício da unidade e do
fortalecimento do partido. Unidos,
Walter Mondale, Jesse Jackson e Gary
Hart demonstram que sua disputa não
pode colocar o partido sob as trevas,
mas sob a luz da democracia.

Essa lição de recomposição, de con-
fiança na unidade de tendências contra-
rias, mas não esfaceladoras, pode ser
aproveitada por aqui mesmo. Só o diá-
logo oferece perspectivas ao resgaste de
facções políticas à beira do abismo. O
que é preciso é tentar construir uma
ponte para o entendimento. Essa lição
está sendo dada, neste instante, pelos
democratas em convenção.

Fim de noite
Depois de se reunirem na sede do PDS

pela manhã e de conversarem longamente
com o Presidente Figueiredo, em audiência
no Palácio do Planalto, à tarde, quase todos
os presidentesjejiojiajsj_j]_aido-geverm?
ta entraram pela noitejuntando em compa-
nhia do Deputado Paulo Maluf.

Só não foi à casa do presidenciável o
líder do PDS fluminense, Wellington Morei-
ra Franco, hoje fechado com a Frente Li-
beral.

Estratígia
Para evitar ter que passar próximo do

saguão de entrada da Assembléia Legislativa
de Minas, onde se postavam mais de 300
grevistas da Previdência Social e da Universi-
dade Federal de Minas Gerais, dispostos a"ovacioná-lo", o Ministro Mário Andreazza
mudou duas vezes seu itinerário de visita a
Belo Horizonte, ontem. Os manifestantes,
driblados a primeira vez, tentaram uma se-
gunda investida na sala de impresa da As-
sembléia. Mas o Ministro, orientado pelo
serviço de segurança, nem apareceu lá.

Mais tarde, quando lhe perguntaram o
que achava do uso de ovos podres contra
políticos, Andreazza aconselhou:

Para evitar isso, só aumentando o
preço do ovo e do tomate.

; Sigla morta
Os adeptos da candidatura Tancredo

Neves no Rio sairam otimistas, ontem, de
seu encontro com o Governador, em Belo
Horizonte. Pelo menos foi o que demonstra-
ram os Deputados pemedebistas Átila Nu-
nes, Gilberto Rodrigues e Paulo Duque, quecapitaneiam a conquista do presidente regio-
nal do PDS, Wellington Moreira Franco,
para o PMDB.

Os trios ouviram de Tancredo que 
"a

sigla do PDS não é mais uma sigla de
partido, é um epitáfio político". E sairam
certos de que, como é um político muito
vivo, Moreira Franco pode voltar, já, aos
quadros da oposição.

Boa educação
O Senador Itamar Franco desmentiu

categoricamente, ontem, que se tivesse recu-
sado a cumprimentar o Governador Tancre-
do Neves depois de condenar, na reunião do
Diretório Nacional do PMDB, a ida do
Partido ao Colégio Eleitoral. E polidamente
esclareceu:

Ao término da reunião, cumprimen-
tei e abracei o Governador de Minas. Sou

LANCE-LIVRE-
O Presidente do PDT, Doutel de Andra-

de, garante que seu partido nunca teve, nem
tem, qualquer intenção de participar do
Governo Tancredo Neves, caso o Governa-
dor de Minas chegue ao Palácio do Planalto.
O recado foi anotado, para quem quiser
cobrar mais tarde.

O professor Sylvio Capanema de Souza
será empossado hoje, às 18h, como membro
efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros
(IAB). Vai ser saudado pelo professor Paulo
Ladeira de Carvalho.

Com sua eleição para a presidência da
União Postal Universal, o presidente da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
Edwaldo Boto, terá que trocar seu cargo em
Brasília pelo posto em Berna, na Suiça, atual
sedR da UPU.

A Fundação Pedroso Horta, seção do Rio,
promoverá sexta-feira, a partir das
18h30min, na Câmara Municipal, um debate
sobre a Crise Econômica: Alternativas parao Brasil, com a participação dos economistas
André Lara Resende, Ruy Mauro Marini e
Tito Ryff, e a coordenação do cientista políti-
co Eurico Lima Figueiredo. Na ocasião, será
lançado o livro Sim! Reconstrução Nacional,
de Nilson de Souza.

O terreno da Avenida Marquês de Sapucaí
onde foi erguido o Sambódromo está sendo
reivindicado pelos seus verdadeiros proprie-
tários. Não são nem o Estado nem o Municí-
pio. Quem será o dono?

Depois da morte do Senador Dinarte Ma-
ri/, os mais idosos políticos em atividade no
Congresso Nacional passam a ser Amaral
Peixoto, com 79 anos, e Nelson Carneiro, de
74. Mais de 150 anos de experiência.

contra sua candidatura ao Colégio Eleitoral,
mas não sou mal-educado.
Fora da coleção

Eram precisamente 18h, segunda-feira,
quando o Deputado Paulo Maluf soube que
seu adversário, o Governador Tancredo Ne-
ves, havia sido atingido por um ovo (quem
sabe, podre), ao deixar o Hotel Nacional, em
Brasília, a caminho da reunião do Diretório
Nacional do PMDB.

— Isso é bom para eles verem que não
somos nós do PDS e do Governo que servi-
mos de alvos desses radicais — comentou
para Maluf leu informante, Calim Eid, o
mais antigo e fiel escudeiro do presldenciáve-
1.

Maluf, na ocasião, pediu a Calim para
ver se os jornais de Brasília publicariam
alguma foto da ovação. Dia seguinte, nada
foi encontrado, o que desfalcou a coleção do
Deputado.

Concentração
A festa de comemoração dos 150 anos do

Banco Econômico, na sexta-feira, em Salva-
dor, conseguiu concentrar ali o maior nume-
ro de banqueiros já reunido em qualquer
circunstância, no país.

Estacionados no Aeroporto 2 de Julho,
havia 31 jatinhos particulares — 11 deles
com prefixo internacional.

Nada se perde
Don't loose your time. Essa é a expressão

mais usada pelo Deputado Paulo Maluf em
suas conversas, políticas ou informais. "Não

perca tempo" tornou-se quase um lema da
sua campanha à sucessão de Figueiredo, com
quem tem uma audiência no final da tarde,
no Palácio do Planalto.

Maluf pediu o encontro porque não
pretende perder um minuto em sua trajeto-
ria: ele já se recuperou do trauma provocado
pela aliança de dissidentes do PDS com os
oposicionistas do PMDB e prepara seu con-
trataque com a visita a Figueiredo. Com o
apoio do Presidente, quer recuperar o tempo
que perdeu e já pensa no que fazer depois da
convenção do PDS em setembro.

Daqui a pouco, em sua obsessão de
queimar etapas, Maluf já se considerará o
Presidente do Brasil.

Trégua
O fato incomum de o PDS e o PMDB

[3ejTian__ic_n_s£St_reni-apoiandaa-candi_a^
tura à Presidência do Governador Tancredo
Neves terá reflexos na Assembléia Legislati-
va em que, até agora, Deputados pedessistas
e oposicionistas vinham travando debates
acirrados sobre os problemas estaduais e
nacionais.

O líder do PMDB na Assembléia, Depu-
tado Sérgio Guerra, já advertiu esta semana
que a Oposição a nível estadual continuará,
mas sobre os problemas gerais do país já
admite uma trégua.

Teremos uma distensão no debate
institucional.

Made in Brazil
O Deputado Paulo Maluf anunciou sua

pretensão de criar — claro, se eleito Presi-
dente da República —, o Ministério do
Comércio Exterior, que cuidaria das expor-
tações brasileiras e da competição nos mer-
cados externos. E atribuiu essa idéia a sua
experiência empresarial e de seu irmão,
Roberto Maluf, na Eucatex, que conquistou
uma boa posição exportadora.

O presidenciável Maluf não deve saber,
mas o Japão não precisou criar um ministério
para dar sua virada exportadora no pós-
guerra. Bastou concentrar esforços publicitá-
rios de todos os exportadores nos países de
grande mercado, como os EUA. E o exem-
pio do Japão, já motivou entre nós, a pro-
posta da criação de um pool de agências de
propaganda e de exportadores para pesquisa
de marketing e campanha de vendas localiza-
das no Exterior.

A idéia foi esboçada por Renato Castelo
Branco, Presidente da CBBA, num congres-
so da propaganda em Gramado, em 81. O
que foi bom para o Japão, na certa será
ótimo para o Brasil. Sem mistério, nem"ministérios.

Rumos diferentes
Um General da reserva, ao saber que o

Deputado Geraldo Fleming está entre qs
pemedebistas simpatizantes da candidatura
Maluf, pegou o telefone e cobrou:

O que é isso? Onde é que você está
com a cabeça?

Fleming, que foi tenente sob as ordens
deste General, respondeu que a informação,
de fonte maluflsta, não era correta.

Ainda assim, fica registrado que o Te-
nente-Deputado e o General têm seguido
caminhos bem diferentes.

Ainda sobre Nelson Carneiro: o Senador
do PTB assegura que, apesar de seu partido
ainda não ter fechado com a candidatura
Tancredo Neves, vai votar no Governador
de Minas para Presidente da República.

Flávio Moreira da Costa autografa hoje à
noite, a partir das 20h, sua mais recente
experiência no domínio da ficção, Os Mortos
Estão Vivos, empolgante ajuste de contas
com os fantasmas do nazismo. Será na livra-
ria Rio Market (Centro Empresarial Rio), na
Praia de Botafogo, 228.

O bem-sucedido projeto Mambembão en-
trou em sua segunda semana, em 11 cidades
do país, batendo um recorde: o de bilheteria.
Isso prova que ainda é possível o bom teatro,
fora do eixo Rio—São Paulo.

O Fluminense abre seus salões hoje e
amanhã para um ciclo de palestras ufológi-
cas, com exibição de 120 slides e material
fotográfico fornecido pela NASA e pelos go-
vemos da França, Itália, Japão e Argentina.
Será das 20h às 22h. Sócios do clube não
pagam.

O Vice-Governador e Prefeito de Belo
Horizonte, Hélio Garcia, que ontem não
deixou um só momento a companhia do
Governador Tancredo Neves, garantiu: ao
assumir, manterá a mesma equipe que presta
serviço ao presidenciável do PMDB. Ele
acha que dá sorte.

Na sede do Clube de Engenharia, toma
posse hoje, às 18h30min, a nova diretoria do
Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro.
A solenidade terá como ponto palestras de
Celso Furtado, Hélio Jaguaribe, Carlos Les-
sa, Antônio Castro e Hélio Sabóia sobre a
crise política.
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No Jardim Clarice, as hastes de cimento que sustentavam as tabelas servem hoje de palco à arte das pipas

Jacarepaguá reclama
do abandono de suas

PM promove
colônia

praças e logradouros na Cruzada
No Largo do Anil, há uma praça cercada de árvores e

palmeiras, com quadra de esportes, bancos de cimento e
playground — a segunda maior de Jacarepaguá. Apesar do
tamanho, a Praça Geisa Bôscoli tem as árvores e o passeio
ameaçados pelo estacionamento de caminhões, a quadra de
esportes em estado precário, os bancos de cimento mal conser-
vados e o playground com o equipamento enferrujado e inútil.

Essa é a praça da vergonha! — denunciou Manoel
Ribeiro, morador há 14 anos no Anil, à campanha Ajude esta
Cidade a Ser Maravilhosa Outra Vez, cuja reportagem perma-
nece de plantão das 9h às 17h, na Agência de Classificados JB,
na Rua Santo Euquério, 11-A, na Freguesia. Através da
Assessoria de Comunicação Social da Secretaria Municipal de
Obras, a Diretoria de Parques e Jardins garantiu, ontem, que
vai providenciar a restauração da Praça Geisa Bôscoli.

Perigo na praça
=^A-praça-está-em-tQtaLahandono e as crianças querem

brincar e não podem — reclamou o eletricista Roberto Mar-
quez, que mora na região há 20 anos. Segundo contou, a praça
foi inaugurada há cerca de 10 anos e há muito tempo que não vê
obra alguma de restauração. Acompanhado dos filhos Rafael,
de três anos, e Rodrigo, de cinco, Marquez lembrou que galhos
secos e entulho são amontoados e incendiados por moradores,
causando riscos para as,.crianças.

A quadra de esportes tem uma das balizas destruídas e há
falta das tabelas de basquete das hastes de cimento, que acabam
servindo de terraço para soltar pipa, para os meninos mais
ousados. Na falta de uma quadra melhor, os moradores
improvisaram outra, de terra batida, em outro extremo da
praça, com balizas de bambu, escoradas em árvores.

Abandono
"Choram marias e clarices, no solo do Brasil". Como nos

versos de João Bôsco e Aldir Blanc, o Jardim Clarice, em
Jacarepaguá, também chora o abandono de suas ruas e suas
vítimas de assaltos, de noite ou de dia, conforme desabafo feito
ontem por moradores do loteamento.

Além da falta de policiamento, o bairro de Jardim Clarice
tem iluminação precária, ruas mal capinadas e sem escoamento
adequado para evitar enchentes que ocorrem constantemente a
cada chuva. A Secretaria Municipal de Obras alegou "falta de
verbas" para o calçamento de algumas ruas.

Aprazível recanto junto ao Morro da Panela — uma rocha
sob a forma deste utensílio, tombada pelo Patrimônio Federal
—, o loteamento de Jardim Clarice tem cerca de 1 mil 200
moradores de baixa renda aos de classe média. A precariedade
da iluminação das ruas — que não é de mercúrio — facilita os
assaltos durante a noite, enquanto a falta de policiamento
constante deixa os ladrões livres para agir durante o dia.

Estrada impedida
Jarbas Brito, que lembrou já ter enfrentado ladrões no

bairro — na falta de policiamento —, disse que a pavimentação
da Estrada Curipó foi solicitado há dois anos à Secretaria
Municipal de Obras. Ontem, Jarbas mostrou o protocolo do
processo de solicitação, manifestando esperanças. A Secretaria
de Obras, entretanto, informou ontem que 

"faltam verbas"
para realizar a pavimentação da Curipó, muito usada pelo gado.

Além da insuficiência de transportes coletivos, moradores
de Jardim Clarice reclamaram também da falta de capinagem
nas ruas. A Assessoria de Comunicação Social da Comlurb
garantiu, ontem, que a companhia vai providenciar imediata-
mente equipes de capinagem para as ruas do bairro. O
Presidente da Comlurb, Luiz Edmundo Costa Leite, manifes-
tou, ontem, satisfação pela campanha Ajude esta Cidade a Ser
Maravilhosa Outra Vez, mas discordou da reclamação de
moradores sobre a Rua Retiro dos Artistas:

Esta é uma das ruas mais bem tratadas pela Comlurb
no bairro — disse Luiz Edmundo, através de sua Assessoria de
Comunicação, frisando que a companhia não tem função
específica de limpeza de calçadas, serviço prestado voluntária-
mente pelos garis da Comlurb.

TURISMO NOITE 1
VESTIBULAMvagas
Inscrições Abertas !¦

FACULDADE DE 7 COMUNICAÇÃO ETURISMO^- ~

HÉLIO ALONSO 55. .a.
RUA MUNIZ BARRETO, 51 -BOTAFOGO.

(fijPUC INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO
E GERÊNCIA

CURSO DE APROFUNDAMENTO
EM MARKETING
(PÓS-GRADUAÇÃO) «

(I j OBJETIVO: Fornecer instrumental técnico na área de Marke-

| ting, permitindo uma visão geral da estratégia empresarial,
enfatizando a possibilidade de combinar teoria com expe-
riência prática, através das disciplinas: Princípios e Prática
de Marketing, Gerência de Marketing e Estratégia de Produ-
to e Gerência.
REQUISITOS: Apresentar diploma de graduação. Histórico
Escolar. Curriculum Vitae e submeter-se à entrevista.
PERÍODO: del5 de agosto à 12 de dezembro.
HORÁRIO: 2.'. 3.* e 4.a feira, das 19:15 às 22:00 horas.
INSCRIÇÕES: IAG / PUC - Rua Marquês de São Vicente. 225
•Gávea CEP 22.453 ¦ Tels: 274-5649 274-6698, 274-9922
ramal 250- Credenciamento CFMO/0855.

Para Bárbara Cristina da
Conceição Silva, 12 anos, férias
nunca foi sinônimo de descan-
so. Acostumada a ajudar a mãe
no serviço doméstico — lavan-
do, passando e arrumando —,
ela encontrou na colônia de
férias promovida pelo 19° BPM
na Cruzada São Sebastião a
saída para "deixar o serviço de
lado" e brincar com as crianças
da comunidade.

São 200 crianças, entre cinco
e 12 anos, e muitos delas nunca
participaram de uma progra-
mação recreativa nas férias,
passando quatro horas sob a
orientação—de—estudanT-sTê
psicologia, pedagogia e educa-
ção física. Mesmo sem recur-
sos, todas estão alegres com o
espaço oferecido: o gramado
do Jardim de Alá ou o Estádio
de Remo da Lagoa.
FALTA DE LANCHES

Depois de estarem anos sus-
pensas, as colônias de férias ao
ar livre no Campo de Santana e
no Aterro do Flamengo foram
reativadas pela Prefeitura. Não
só a criançada ocupa o tempo,
como professores de educação
física são empregados mesmo
por um período curto: 15 dias.
Ontem, no Aterro do Flamen-
go, 150 crianças praticaram di-
versas atividades, como pintu-
ra, jogos de vôlei e exercícios
com bombolês.

A única queixa é quanto à
falta de lanches, prometidos
pela Prefeitura. Quem não
trouxer de casa, não merenda.
Coordenadores da Colônia
acreditam que, até o final da
semana, tudo será resolvido.
Mas até agora, de concreto, as
crianças têm mesmo é diverti-
mento orientado por recrea-
dores.

Já a colônia da Cruzada São
Sebastião, organizada pelo
Centro Integrado de Policia-
mento Integrado (Cipoc), bus-
cou patrocínio junto aos fabri-
cantes de refrigerantes, biscoi-
tos e sanduíches para oferecer
aos inscritos um lanche rápido
e consistente.

Brizola
dá verba a
turismo

O Governador Leonel Bri-
zola liberou ontem CrS 172
milhões 578 mil para investi-
mentos em projetos de turismo
no Estado do Rio. De acordo
com o Secretário Estadual de
Planejamento,Fernando Lo-
pes, os dois projetos que absor- -
verão a maior parcela dos re-
cursos são a construção do Bal-
neário Turístico de Itaguaí e o
Rio Convention Büreau, do
qual o Estado participará atra-
vés da Flumitur.

A verba para o Balneário
Turístico de Itaguaí é de Cr$ 63
milhões 54 mil. O Governo do
Estado arcará com 51% dos
gastos com o projeto e o Fundo
Geral de Turismo — Fungitur
(ligado à Embratur) responde-
rá pelos 49% restantes. Para o
Rio Convention Bureau foram
liberados CrS 79 milhões 143
mil.
TURISMO DE MASSA

Segundo Fernando Lopes, o
Balneário Turístico de Itaguaí
atenderá o turismo de massa da
Região Metropolitana. O bal-
neário terá capacidade total de
atendimento de 500 pessoas/
dia e contará com cantinas,
sanitários, vestiários, quadras
de esporte, posto médico, me-
sas, bancos e churrasqueiras.

O Secretário lembrou ainda
que o Projeto Albergue-Escola
também, recebeu Cr$ 3 mi-
lhões. Realizado em conjunto
pela Flumitur e pela Secretaria
Estadual de Educação, o proje-
to tem como objetivo permitir
aos estudantes carentes a utili-
zação de prédios escolares du-
rante o período de férias.

Arinos cobra autoridade e
capacidade de governantes
para preservar a natureza

Não faltam leis e decretos para proteger a natureza. O
que falta é capacidade e autoridade para fazer com que sejam'
cumpridos — declarou o jurista Afonso Arinos de Mello
Franco, em sua palestra, ontem, durante a 2' Conferência
Brasileira de Proteção à Natureza, na Fundação Getúlio
Vargas.

Sem fazer críticas ao IBDF ("não conheço o trabalho e não
sou ecologista"), o professor Afonso Arinos insistiu que falta
também confiança no Governo para que as leis sejam aplicadas.
Ele acha que 

"com uma legislação bem coordenada poderemos
melhorar muito a situação em todo o país. Mas temos que
colocar em prática o que está escrito nos decretos e nas leis".

Enquanto o jurista recebeu aplausos da platéia — ó
auditório ficou lotado, principalmente de estudantes e professo-
res —, o presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF), Mauro da Silva Reis, levou vaias porque,
repetidamente, atribuiu os problemas do meio-ambiente no país
à falta de recursos.

Mais risos quando disse que, na Amazônia, "está ocorren-
do um controle maior para evitar o desmatamento". Reconhe-
ceu que são poucos os guardas florestais para as imensas áreas
verdes que o país possui e anunciou que está sendo providencia-
do um concurso pelo DASP.

Existem deficiências em várias áreas por causa 'dás
escassas verbas. Não temos recursos para melhorar a situarão
das nossas matas — declarou o presidente do IBDF.

No final da palestra, em pleno auditório, estudantesse
manifestaram, até com pequenos cartazes ("O IBDF é contra o
povo, desmata a natureza", "O IBDF é uma fraude", entre
outros), mas Mauro Reis reagiu bem:

Estamos numa democracia e eles têm o direito de se
manifestar. Eles serão os homens de amanhã, vão pegar cargos
importantes e enfrentar problemas como os nossos, como falta
de verbas.

FEEMA espera medida;"
que salve manguezais L!

A Fundação Estadual de Engenharia do Meio-Ambiente
— FEEMA — está esperando que a Secretaria Especial' do
Meio-Ambiente — SEMA —, vinculada ao Ministério do
Interior, crie a Área de Proteção Ambiental do Guapi para
preservar os manguezais do fundo da Baía de Guanabara. Caso
a SEMA demore a decretar a medida — as negociações se
processam desde 1978 —, o órgão já tem pronta a medida — as
negociações se processam desde 1978 —, o órgão já tem pronta
uma minuta a ser entregue ao Governador Leonel Brizola
criando uma reserva biológica estadual no local. afim :

Porém, o presidente da FEEMA, Armando Mendes,
pretende mesmo, com a criação da Área de Proteção Ambiental
do Guapi, expandir a proteção a todos os manguezais do Estado
do Rio de Janeiro, do existente na foz do Rio Paraíba do Sul"-—
manguezal do Gargaú, no Município de São João da Barra —
aos outros existentes na Baía da Guanabara, inclusive os que
ainda não foram estragados pelo Projeto Rio. A idéia é criar
várias reservas biológicas estaduais.

VESTIBULAR ESTAGIO
Administração — Artes C&ntcas — Arqueologia —
Artei Plásticas — Comunicação Social — Direito — ' .„'
Economia— Executivos—Hotelaria— Letras —
Matemática - Museologia — Pedagogia — Técnicas Digitais ,.
Telecomunicações - Turismo. ..-'.'"

POSTOS DÊ INSCRIÇÃO:
Rua do Bispo, 83 • Rio Comprido • Tal.: 284-3445 

'.

Rua Vinícius do Moraos, 120- Ipanema • Tal.: 267-5093 .
Av. Governador Roberto Silveira, 453 ¦ Icaral • Tal.: 710-2158

Conheça o novo int. a auricular
personalizado.

Adaptado dentro da orelha
Estético e cômodo

Feito sob medida para você
PEÇA DEMONSTRAÇÃO

SEM COMPROMISSO
CENTRO /TT» Consuhe
auditivo Jelex médico
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

TOMADA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N° 107/84 — CGL

OBJETO: Fornecimento e instalação de
um equipamento telefônico.
DATA DA LICITAÇÃO: 01/08/84
O edital com maiores informações pode-
rá ser adquirido na CGL, horário comer-
ciai. à Av. Brasil, n° 4.365, Manguinhos,
RJ. •«_

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES':
*<#***{
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JORNAL DO BRASIL CIDADE quarta-feira, 18/7/84 ? Io caderno o 7

Rresidente
da Pesagro
se defende

Niterói — O presidente da
Empresa dc Pesquisa Agrope-
cuária do Estado (Pesagro),
economista Luís Alberto Leite,
atribuiu as denúncias do Sindi-
cato dos Engenheiros e da As-
sQÇÍ3Ção dos Engenheiros
Agrônomos, de que estaria
oâjfféndo " uma série de irre-
gulandades na Pesagro", ao fa-
to^3e "o ex-diretor técnico
Lâéfeio Nunes y Nunes não ter
conseguido a presidência da
empresa, como pretendiam ele
e-seu: grupo".asspNós encontramos a pes-
qüiSfi" agropecuária muito dis-
taftW dos problemas do dia-a-
dia^ffe nossas necessidades de
proâução. Então, procuramos
adaptá-la para um retorno mais
imediato. Ao invés de ficarmos
pesquisando transplante de
embrião em bovino, temos de
melhorar a qualidade do arroz,
da produção de sementes e a
criação de matrizes animais,
por exemplo — defendeu-se
Luis Alberto Leite, da crítica
de que a Pesagro teria abando-
nado a pesquisa.

Secretário
rièga surto
em Caxias

Não existe surto de meningi-
té em Duque de Caxias, afir-
níòu o Secretário municipal de
Saúde, Moacyr do Carmo. Em
reunião promovida pela Asso-
ciação dos Moradores da Man-
gueira, ele esclareceu que os
casos registrados são do tipo
pneumocócica, que pode ocor-
rer em conseqüência de uma
infccção, até após um simples
resfriado.

A chefe do Centro Estadual
de Saúde, Wanda Silveira, re-
látóu que se registraram quatro
casos. Jacson de Albuquerque.

Grupo dos 10 debate samba
e carnaval-85 com Trajano

Duque de Caixas/RJ — Luiz Garcia -
i&J' ¦ ¦:is5S..i"r" "jíSSSiíar. ... . ...... -rar

Os presidentes das 10 grandes escolas de
samba do Rio reuniram-se, ontem, por quase
três horas com o secretário de Turismo do
Município e presidente da Riotur, Trajano
Ribeiro, para explicar as razões do desliga-
mento do grupo da Associação das Escolas de
Samba. O secretário mostrou-se acessível à
situação, mas fez questão de dizer que não
aceita esse rompimento como instrumento de
pressão dos presidentes para conseguir em
qualquer alteração no próximo carnaval.

Até o final da semana, entretanto, Traja-
no Ribeiro encaminha ao Governador seu
projeto para o carnaval 85 — já em máos do
Prefeito Marcelo Alencar — que inclui algu-
mas modificações, inclusive na Passarela do
Samba: os bilhetes serão magnéticos e a área
das cadeiras especiais, embaixo das arquiban-
cadas, sofrerá uma pequena obra. Quanto à
decoração e ao número de dias de desfile,
repete-se a decisão do carnaval 84: decoração
só na Rio Branco e desfile das grandes escolas
em dois dias.

Grupo principal
O grupo das 10 poderá ter 12 e até 14

escolas. Essas quatro a mais não seriam titula-
res, apenas convidadas que tiveram, entretan-
to, o direito adquirido no carnaval passado de
subir ou permanecer no grupo principal. Se
forem 12, as duas convidadas serão Unidos do
Cabuçu e Acadêmicos de Santa Cruz; se forem
14, as outras duas serão Estácio de Sá e
Império da Tijuca.

A idéia de aumentar o grupo para 14
começa a amadurecer na cabeça dos 10 presi-
dentes, como alternativa de negociação com o

Governo. Apesar do clima de cordialidade
entre os presidentes e a autoridade, represen-
tada pelo presidente da Riotur, Trajano Ribei-
ro, já existe um impasse que só começará a ser
discutido em agosto, quando o regulamento da
liga das 10 escolas estiver concluído: os presi-
dentes querem fazer o desfile principal em um
dia e o Governo em dois, como fez este ano.

Mudanças
Independentemente da decisão das esco-

Ias, o projeto do carnaval 85 está basicamente
concluído e já nas mãos do prefeito. A Passa-
rela do Samba sofrerá algumas reformas e hoje
o presidente da Riotur e o secretário de
Turismo reúne-se na prefeitura com o Prefeito
Marcelo Alencar e o coordenador das obras da
Passarela, João Otávio Brizola.

As roletas serão substituídas pelas do tipo
do Metrô, já que os ingressos serão magnéti-
cos. Na área sob as arquibancadas, onde
ficaram as cadeiras especiais, serão construí-
dos degraus largos. As mesas e cadeiras serão
fixas (presas no chão) e divididas em dois
ambientes. Na parte coberta funcionará um
restaurante com o mesmo número de mesas e
cadeiras que tiver na parte ao ar livre, mais
perto da pista de desfile. Só terão acesso ao
restaurante as pessoas que estiverem nas ca-
deiras especiais daquele setor.

Trajano Ribeiro tem a mesma opinião do
Vice-Governador Darci Ribeiro: a Passarela
do Samba dispensa qualquer enfeite que não o
das próprias escolas. Reconhece, porém, o
atrativo turístico da decoração e afirma que
em 85 ela será investida na Avenida Rio
Branco.

Município atende paciente
de fisioterapia do INAMPS

-deT^rtitesesT^RêgmaMárcia
Gomes da Silva, morreram, e
Cristiane Minarinha da Silva (2
anos) e Luciano de Oliveira
Ferreira (6 meses) estão inter-
nados. O Secretário recomen-
dou às famílias cuidados espe-
ciais com a higiene e a alimen-
tação, a fim de evitar resfria-
dos, otites e outras infecções.

Calma,
Ò doutor

Enquanto as instalações do serviço de
fisioterapia do Posto de Assistência Médica
(PAM) Marechal Rondon, do INAMPS, des-
traídas num incêndio na última sexta-feira,
não forem recuperadas, o atendimento será
transferido para os hospitais Barata Ribeiro,
em Mangueira, e Oscar Clark, no Maracanã,
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.
Deverá começar amanhã e, se os estabeleci-"mentosTiãa-forem-suficientes^o-INAMPS-
usará também o PAM Venezuela, no Centro.

Os pacientes podem procurar ainda os
PAMs Henrique Valadares, Del Castilho, Ra-
mos, Ilha do Governador e Bangu, onde há
tratamento fisioterapia). O serviço do PAM
Marechal Rondon, que atendia de 900 a mil
pacientes por dia, estará novamente em fun-
cionamento dentro de 60 dias. Até agora,
sabe-se que o incêndio originou-se de um
curto-circuito onde ficavam os fornos de bier,

mas brevemente o Instituto Carlos Éboli divul-
gará um laudo.

A decisão de transferir, provisoriamente,
o atendimento para os hospitais municipais foi
tomada, anteontem, durante a reunião da
Comissão Interinstitucional Municipal de Saú-
de, quando o Secretário de Saúde do Munici-
pio do Rio de Janeiro, Hugo Tomazzini,
prontificou-se a ajudar o INAMPS. Como a

-Prefeituru-não-dispée-de-pessoal-em-número
suficiente, o atendimento será feito pelos 37
funcionários do INAMPS que trabalhavam no
serviço de fisioterapia.

Ó incêndio destruiu praticamente todo o
serviço de fisioterapia, com exceção da sala da
chefia, onde apenas o papel de parede desço-
lou. Todo o mobiliário e equipamentos foram
destruídos, sobrando intactos apenas um apa-
relho de ultra-som e 15 quilos de parafina que
estavam guardados num armário.

Lavradores de Magé pedem
ÍS2LJ desapropriação a VivaldoI

Il Nos planos de saúde existentes, as';i. 
pessoas u preocupam com a dilicul-

H dade de marcar hora e o aborrecimen ,.
si: to de fazer consultas aqui, exames e i
li tratamentos ali. |
I' 0 Dr. SAMOC já chegou, trazendo %':'; um conceito de medicina integrada;::
sp muito mais humano, rápido e conforta- §ifvel. I
Ü Nos Centros de Diagnóstico o Trata-:;
% menlo. você faz • nos casos mais co- %
i§:: muhs - consultas, exames e tratamen- |;.í' los no mesmo local. f
|i;; Chame o Dr. SAMOC. Depois dei:
% conhecê-lo, voei vai dizer as mesmas I
fi, duas palavras que os funcionários das 1
:;;!: maiores empresas cariocas dizem há:.
|p)tjs * 18 anos: |

^AMOCm
1 Rua Silvio Romero. 44 I

Tel.: 224-2882 1
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. Com os braços carregados de frutos da
terra que ocupam há 30 anos e carregando
cartazes com hastes de bambu, cerca de 150
lavradores estiveram reunidos ontem com o
Secretário Estadual de Justiça e do Interior,
Vivaldo Barbosa, reivindicando a desapropria-
ção imediata da área de 700 quilômetros
quadrados localizada em Cachoeira Grande,
no distrito de Piabetá, Magé.

Embora sem verem sua principal reivindi-
cação atendida de pronto, os agricultores saí-
ram satisfeitos. Vivaldo Barbosa prometeu-
lhes que 

"ninguém será despejado, que a
polícia os protegerá da ação dos jagunços c
que, em breve, o Governador Leonel Brizola
poderá visitá-los levando a solução". Em retri-
buição, os lavradores deixaram a mesa de
Vivaldo Barbosa coberta de frutas, legumes,
verduras.

Acomodados no auditório da Secretaria
Estadual de Planejamento, os agricultores

aguardaram a chegada de Vivaldo Barbosa e
do secretário executivo da Comissão de As-
suntos Fundiários, Edgard Ribeiro, para expor
seu problema. No fundo do auditório, uma
faixa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Magé exigia a reforma agrária e a desapro-
priação das terras.

Segundo o presidente da Federação Esta-
dual de Trabalhadores Agrícolas, Eraldo Lírio
de Azevedo, os problemas dos agricultores
começaram no ano passado, quando o Prefeito
de Magé, Renato Cosolino, baixou um decreto
considerando "área urbana" os 700 quilôme-
tros quadrados de terra. A partir do decreto, a
Agropastoril e Industrial Estrela Ltda. decidiu
lotear a região, onde vivem cerca de 300
famílias. Paralelamente, o BNH resolveu
construir um conjunto no local e, desde então,
os agricultores vivern sob a ameaça de despejo
e enfrentando as pressões de grupos de ja-
gunçòs.
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ATransbrasi! tem.
Se você tem negócios no Sul ou quer conhecer suas praias, a

arquitetura, os costumes de países europeus e os melhores vinhos deste
país, a Transbrasil leva você.
Todo o Sul nos melhores horários.
Veja como a Transbrasil programou os horários para você aproveitar
melhor o seu tempo:
Curitiba - 7h45,12h e 17h45 (exc. sáb.)
Florianópolis - 7h45 e 17h45
Porto Alegre - 7h45,8h15,12h e 17h45
Londrina - 9h30 (exc. sáb. e dom.) e 17h45 (exc. sáb.)
Foz do Iguaçu -9h30

O Sul todo com desconto.
Voe o Sul com a gente pagando menos.
Aproveite os descontos do programa BTI/BTG.

Reservas 24 horas por dia pelo
telefone 240-8722 ou com seu

.f^v,.,' .' -agente de viagens. TRANSA ZBRASÊL

Cerca de 3 mil candidatos se aglomeraram diante desde as 4h da manhã

PM impede depredação de sedei
do INAMPS de D. de Caxias í

Três choques, dois camburões e três
radiopatrulhas do 15° BPM foram neces-
sários para evitar que a sede do INAMPS
da Rua Gastão Cruls, em Duque de
Caxias, fosse depredada ontem por mais
de 3 mil candidatos a emprego, através de
concurso público. O tumulto iniciou-se
quando elementos, dizendo-se funciona-
rios do INPS, vendiam ficha de inscrição
aos candidatos por CrS 1 mil.

Desde as 4 horas da manhã, uma fila
quilométrica de candidatos aos empregos
anunciados tomou conta da Rua Gastão
Cruls, onde está situada a Câmara dos
Vereadores caxiense. Com senhas, ad-
quiridas um dia antes, muitos dos candi-
datos exigiam prioridade no atendimen-

-toro que-agravou-o-tumulto-na-portada—
sede do INAMPS. Mulheres e homens
caíam ao chão numa correria sem desti-
no. A fila foi desorganizada e, para evitar
depredação, foi solicitada a presença da
PM do município. Os soldados, munidos
de cassetete, conseguiram depois de uma
hora e meia reorganizar sem violência o
atendimento.

Os números
A chefe da agência da Previdência do

município, Suely Machado, informou aos
candidatos que existiam apenas 110 vagas
de emprego para Caxias e que já passava
de cinco mil o número de candidatos
inscritos.

Margarida Rosa Santos, ex-
funcionária de um jornal do Rio, mostra-
va-se revoltada com a desorganização:"A 

gente paga uma taxa absurda ao
Estado para se candidatar, mal sabendo
se será ou não aprovada, e ainda corre o
risco de morrer pisoteada ou agredida a
cacetada", dizia Nelson Pereira Silva, um
alogoano de Palmeira dos índios, dizia-se
contrariado com os funcionários do posto
do INAMPS, que só deram início ao
atendimento às 11 horas, sob a alegação
de que o material de inscrição estava a
caminho sob a responsabilidade da Fun-
dação Cesgranrio.

Até as 17 horas de ontem, a Funda-
ção Cesgranrio estará recebendo a inseri-
ções para concurso público de emprego
no INAMPS realizado nos Estados do
Amazonas, Alagoas, Ceará, Espírito
Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte e Sergipe.

A Fundação Cesgranrio informou
que são 4 mil 310 vagas a ser distribuídas:
auxiliar de enfermagem, 598; técnico de
laboratório, 54; laboratorista, 82; técnico
em radiologia, 116; atendente de enfer-
magem, 2 mil 172; agente administrativo,
500; datilografa, 678.

As taxas de inscrição acompanham
tabela de: Cr$ 3 mil 600 para datilografo;
CrS 4 mil 850 para agente administrativo,
auxiliar de enfermagem, técnico em ra- '
diologia e laboratorista; CrS 4 mil 350
para atendente de enfermagem e Cr$ 6
mil 900 para técnicos em laboratório.
Essas importâncias devem ser deposita-
das em favor da Fundação Cesgranrio, no
Banco Nacional, conta n° 010394940.

Hospital fecha
se não receber

Acervo foi a leilão antes
de virar papel higiênico

Antes de serem vendidos a um sebo e
transformados em papel higiênico, os 8
mil 913 livros da biblioteca do Centro
Latino-Americano de Pesquisas e Ciên-
cias Sociais foram levados a leilão por
João David dos Santos que achou baixo
um lance de CrS 2,5 milhões e resolveu
oferecer o acervo à Funarj, MEC, Itama-
raty e às embaixadas da Alemanha Fede-
ral e dos Estados Unidos. A informação

-foi-dada ontem pelo advogado Alberto
Mota Prado que defende João David nos
quatro processos trabalhistas que ele mo-
ve contra o Centro.

— Ele é meio esquisito. Para mim
disse que tinha vendido os livros por CrS
200 mil para um sebo. Para o JORNAL
DO BRASIL disse que vendeu os livros a
peso para um fabricante de papel higiêni-
co, por CrS 500 mil. Não sei o que
aconteceu, só sei que os livros eram dele
— explicou Mota Prado.

Cartas
O próprio advogado escreveu as car-

tas oferecendo a biblioteca à Funarj, às
embaixadas e ao MEC. O entáo vice-
presidente da Funarj, Hugo Carvana,

ficou de estudar o assunto mas, segundo
Mota Prado, quatro meses depois não"
tinha ainda dado uma resposta. [

— A biblioteca é do João David há
um ano. E há um ano ele vem tentando
vendê-la. Os livros foram a leilão na 2*
Junta de Conciliação e Julgamento do.
Rio de Janeiro mas David achou baixo d
lance de CrS 2,5 milhões e desistiu»"
Tentou então doar os livros à Prefeitura-
de Nova Friburgo mas o prefeito crioii
uma série de dificuldades para aceitá-los
e ele desistiu. "Mais tarde, ele colocou
anúncios em jornais oferecendo uma "bi*
blioteca rara". Ninguém deu muito di-
nheiro e ele, alegando estar passando
fome, vendeu para o primeiro que apa:
receu. ;

Negam tudo 5.
O Vice-Governador Darcy Ribeiro,

o vice-presidente da Funarj, Leonel
Katz, a diretora do Instituto Estadual do
Livro, Janice Montemór, e a biblioteca-
ria-chefe da PUC, Laura Figueiredo, ne-.'
garam ontem que a biblioteca lhes tivesse.
sido oferecida.

Cartório de entorpecentes
pode parar sem servidores\

O único cartório que serve à 5a. e
28a. Varas Criminais, as que julgam
processos de entorpecentes, está sem nú-
mero de funcionários suficientes para
agüentar o nrmo de trabalho e, como
aconteceu há uma semana, há o risco de
suspensão das audiências por falta de
datilografes. Do total de 10, seis funcio-
nários estão de licença para tratamento
de saúde e apenas quatro estão em exer-
cício.

A advertência é do advogado Paulo
Ladeira de Carvalho, um dos autores da
Lei de Entorpecentes, segundo quem,
para solucionar-se o problema, ou se cria
mais um cartório, ou se aumenta o nume-
ro de funcionários. Para ele, a Lei de
Entorpecentes impõe prazos curtos e há
réus presos que, se não tiverem os pro-
cessos julgados dentro do prazo, podem
acabar sendo soltos por habeas corpus.

Falta de pessoal
O cartório servia originalmente à 5a.

Vara Criminal, mas em 1981, com a
criação das duas varas especializadas cm
entorpecentes, passou a servir também à
28a. Vara Criminal. A falta de pessoal fez
com que, na quarta-feira passada, todas
as audiências dos dois juízos fossem sus-
pensas. Não havia datilógrafos.

Motoristas voltam
a estacionar em

ajuda até julho lugares proibidos
Macaé — Caso o INAMPS se atenha

à portaria do Ministro da Previdência
Social, Jarbas Passarinho, que estabele-
ceu em 36 o número de leitos da Casa
Transitória André Luiz — único hospital
psiquiátrico da região — ela poderá fe-
char suas portas, a menos que receba
ajuda por parte da comunidade até o dia
26 de julho deste ano.

Esta declaração foi feita ontem de
manhã pelo diretor Jerônimo Peixoto do
Vale, que, no dia anterior, após encontro
com o diretor da Casa de Saúde São
Lucas, resolvera suspender a medida. Se
implantada, ela colocaria na rua 50 por
cento dos pacientes mentais desse hospi-
tal filantrópico. Na agência local do
INAMPS, o chefe do setor de Medicina
Social, Dr. José Siqueira, afirmou que
apenas recebeu ordens da capital para
anunciar as determinações baixadas.

Jerônimo Peixoto do Vale afirmou
também que todas as internações foram
suspensas, o que tem criado um sério
problema. Segundo informações da assis-
tente social Catarina Félix, no dia ante-
rior o doente mental Emilson Ferreira,
de 30 anos, teve uma crise no posto de
urgência do INAMPS. Somente após di-
versas solicitações por parte do médico
Marcelino Pereira da Silva, que naquele
momento atendia no PU, é que a Transi-
tória permitiu que 0 paciente fosse inter-
nado, e mesmo assim os familiares tive-
ram que pagar CrS 3 mil. ¦?*- 1

Os motoristas voltaram a estacionar
irregularmente no Centro da cidade des-
de o início da semana, porque, segundo o
Capitão Sidney, do 5o BPM, que coman-
da a Operação Reboque, "muitos 

pensa-
ram que a operação era fogo de palha e
que só ia durar uma semana". Só ontem,
os policiais levaram para o depósito da
Coderte 40 veículos, e a Secretaria de
Transportes planeja ampliar a operação,
para reprimir o estacionamento irregular
de motos nas calçadas do Centro.

A principal queixa dos motoristas de
carros rebocados é o preço alto das taxas
de liberação. Principalmente a da estadia
no depósito, que é de CrS 7 mil. Mário
Danelo, que teve seu carro rebocado na
Rua da Constituição acusou os policiais
de terem levado seu Fusca, placa XP
5356, com ele "quase dentro do veículo",
c reclamou muito da taxa de estadia:"consegui 

pagar a multa em cima da hora
de fechar o banco, mais alguns minutos e
eu teria de pagar Cr$ 14 mil pelas duas
diárias no depósito".

Ao contrário do que a maior parte
dos motoristas que estacionam no Centro
pensam, a Operaçáo Reboque, da Secre-
taria de Transportes e PM, não tem prazo
para terminar. Segundo o Capitão
Sidney, depois do fim de semana, "houve
um aumento no número de carros esta-
cionados irregularmente nas ruas do Cen-
tro, entre ontem (anteontem) e hoje
(ontem)".

Os 28 interrogatórios marcados para
hoje na 28a. Vara Criminal, envolvendo
10 réus, correm o mesmo risco, segundo
o defensor público Fernando Bueno, entr
bora o juízo da 28a. Vara Criminal acre-
dite na impossibilidade desse adiamento",
uma vez que funcionários de outras vara?
estão sendo deslocados para cobrir a$
lacunas.

Segundo Paulo Ladeira, o processe»
normal deve terminar em 27 dias, dà
denúncia ao julgamento, e os juizes das
duas varas,"rápidos e eficientes", na sua
opinião ainda estão conseguindo dar corr-
ta do trabalho. Cada vara recebe em
média 75 processos novos por mês e hoje
existem cerca de 300 processos em anda-
mento simultaneamente. Em um mês, os
juizes têm, descontados os fins de sema-
na, 23 dias para denúncia, interrogatório],
audiência com testemunhas e formulação
de sentença. Além dos processos de en-
torpecentes, ainda existem processos rer
siduais, isto é, processos antigos da 5a,
Vara Criminal que envolvem os mais
variados tipos de crimes e que ainda se
encontram sujeitos a julgamentos. <

— Não há condições de atendimento
— afirma Paulo Ladeira. — Chegará o
dia em que não vai dar mais. !

DER recupera em-
15 dias ventilação j
do Túnel Rebouças

Para evitar a paralisação do sistema
de ventilação e combate à poluição dó
Túnel Rebouças — o que poderia causar
prejuízos incalculáveis, inclusive com a
interdição do tráfego — o DER-RJ vai
concluir, em 15 dias, a recuperação total
do sistema, uma obra que envolveu desde
a substituição de cabos elétricos até a
reforma de ventiladores. Ao contrário do
Túnel Santa Bárbara, freaüentemente fê-
chado pelos índices elevados de poluição,
o Rebouças, em seus 16 anos de opera-
ção, nunca foi interditado graças ao boiji
desempenho deste sistema.

A falta de renovação do ar, no Santa
Bárbara, traz riscos mais sérios aos usuá-
rios — de acordo com dados técnicos da
Feema — porque propicia o acúmulo, em
grandes quantidades, de gases tóxicos,
como os aldeidos agentes cancerígenos
gerados por motores a álcool; o chumbo
tetraetila, originário da gasolina e que vai
se acumulando no organismo; e o dióxida
de enxofre, despreendido por motores
desregulados de ônibus e caminhões mo-
vidos a óleo diesel. Os índices de monóxi-
do de carbono também ultrapassam com
freqüência a marca de 300 partes por
milhão considerada excessiva.

A rede de cabos elétricos do Reboij-
ças foi substituída no sistema de ventila-
ção. a um custo total de CrS 60 milhõeà.
Em 15 dias, o órgão vai concluir, tarri-
bém, os trabalhos de instalação e reforma
de nove ventiladores,
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Esther anuncia semestralidade e pede fim da greve
Brasília — A Ministra da Educação e Cultura, Esther de ¦*• \JBrasília — A Ministra da Educação e Cultura, Esther de

Figueiredo Ferraz, anunciou ontem que o Governo decidiu
conceder reajustes semestrais — em janeiro e julho, a partir
de janeiro de 1985 — aos professores e servidores de
universidades federais autárquicas, paralisados há 65 dias.

No pronunciamento, através de emissoras de rádio e
televisão, a Ministra considerou que todas as reivindicações
salariais das duas categorias foram atendidas e fez um apelo à
volta ao trabalho. Independente da reação dos grevistas à
proposta, a Ministra Esther Ferraz pedirá hoje a Murilo

...Macedo, Ministro do Trabalho, que declare a ilegalidade da
-greve. A informação foi dada por um assessor direto de
-Esther, por telefone, ao presidente do Conselho de Reitores,
•Gamaliel Herval.

Atendível
Não há nenhum avanço. A semestralidade é julgada"atendível" e não são definidos os parâmetros para o reajuste

.semestral. Queremos saber se será de 100% do INPC ou que
,outro critério será usado — disse Maria José Feres Ribeiro,
presidente da Associação Nacional dos Docentes de Ensino
Superior. (ANDES).A semestralidade é importantíssima para nós, mas o-MEC não diz quais são os parâmetros. Reajuste parcelado nós•já temos. Até o Decreto-Lei 2.065 é benéfico para nós, porque80% dos servidores ganham até três salários mínimos —"respondeu Vânia Galvão, presidente da Federação das Asso-
ciações dos Servidores das Universidades Brasileiras (Fa-sübra).

Enquanto servidores e professores continuam em greve,o presidente do Conselho de Reitores das Universidades
•Brasileiras (CRUB), Gamaliel Herval, acha que 

"houve
avanço". Ele concorda ser necessária a definição do critério
dos reajustes semestrais concedidos. Herval informou que os•Teitores das autarquias se reúnem hoje, em Brasília, para-avaliar a resposta da Ministra e as possíveis punições aos
grevistas.

Alguns reitores não se mostram dispostos a punir profes-sores e servidores. O presidente do CRUB, no entanto,
acredita que o MEC pode parar de repassar dinheiro para o
pagamento de pessoal. "Você 

quer punião maior do queesta?" — pergunta ele.
Disse que vai levar à Ministra Esther Ferraz as propostasdos professores e servidores. Os professores querem uma

comissão de negociação, composta por ANDES, Fasubra,
CRUB, MEC e Seplan. Os servidores colocam como propostainegociável", segundo Vânia Galvão, um abono imediato, a
ser incorporado ao salário, para tornar "aceitável" o prazo de
um ano, a partir de Io de janeiro de 85, para o início da
equiparação salarial com seus colegas das fundações.

Alterações
As alterações que serão feitas no projeto de equiparação

salarial entre professores e servidores das universidades autár-
quicas e os das fundações, que está no Congresso, serão estas»
de acordo com a Ministra:

Redução, de três para dois anos, do prazo para que os
-professores alcancem_o_equüíbrio salarial entre-autarquiarí-"

fundações.
Fixação, para os professores, como valor de referência para¦o equilíbrio salarial, o que é pago pela Universidade de¦Brasília (fundação). Lá, o salário máximo para professortitular de dedicação exclusiva pode chegar, com o reajuste de

janeiro, a CrS 2 milhões 260 mil."» No caso dos servidores, redução, de dois para um ano, do
prazo para o início do equilíbrio salarial com seus colegas de
fundações.
"•' Semestralidade, a partir de Io de janeiro de 1985, com
reajustes em janeiro e julho.

Assembléia na UFRJ
;: mantém paralisação

Antes de saberem da proposta do MEC, professores da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) decidiram
ontem, em assembléia com a participação de 700 docentes,
continuar a greve iniciada a 15 de maio. A decisão também foi
tomada pelos servidores da universidade. Os dois grupos terão
nova assembléia amanhã, às 13h, para discutir os rumos do
movimento, diante das medidas punitivas que podem ser
tomadas, devido à declaração de ilegalidade do movimento.

O Reitor Adolpho Polilo considerou a assembléia inex-
pressiva (a UFRJ tern3 mil 600 professores) e manifestou sua
convicção de que os grevistas terminarão o movimento ainda
hoje. Ele compareceu à assembléia para ler a contraproposta
do Governo — já conhecida desde o dia 13 — e, como
protesto, os professores não se manifestaram durante sua
presença no local da reunião.

Impasse
O Governo está em um impasse tão grande quanto nósafirmou um dos oradores da assembléia, ao levantar a

questão de permanência da categoria em greve ou o fim do
movimento. Os professores afirmaram já ter entrado em
contato com diversas seções da Ordem dos Advogados do
Brasil para o caso de serem proibidas as reuniões nas
universidades.

O presidente da Associação de Docentes da UFRJ,
Professor Joel Teodósio, ressaltou que a greve deveria conti-
nuar devido ao não atendimento das reivindicações da catego-
ria, tanto salariais quanto as de mais verbas para garantir a
sobrevivência da universidade.

. — Os hospitais universitários — frisou ele — têm umorçamento de apenas Cr$ 1 bilhão 600 milhões para este ano,o que não significa nada se considerarmos que o déficit deapenas um deles, o da UFRJ, é de Cr$ 560 milhões.

Metalúrgicos mineiros
votam em assembléia
pela greve na Acesita

Belo Horizonte — Os 7 mil 100 metalúrgicos da Acesita-
Aços Especiais Itabira, em Timóteo, a 207 km desta Capital,
Vão entrar em greve geral por tempo indeterminado, nos
próximos dias, reivindicando 20% de aumento sobre o salário
Corrigido este mês, estabilidade no emprego e mudança na data-
base. A decisão foi tomada em votação iniciada sábado c
concluída anteontem à noite, quando foi feita a apuração. Dos 4
mil 300 votantes, 4 mil 072 optaram pela paralisação.

A votação baseou-se na Lei 4.330/64, que regulamenta odireito de greve. O sindicato deve notificar agora a empresasobre a decisão dos trabalhadores, o que, segundo o presidentedo Sindicato dos Metalúrgicos de Timóteo, Almir Figueiredo
Murta, será feito amanhã, após assembléia em dois turnos,
quando serão decididos o dia em que começa efetivamente a
greve e como será o movimento.

Reivindicações
O presidente do sindicato explicou que o movimento foi

gerado pela promessa de 4% do valor da folha de pagamento
para o pessoal de chefia, com o que não concordaram osmetalúrgicos. Entre as principais reivindicações estão o aumen-to de 20% sobre o salário corrigido este mês, mudança da database de Io de janeiro para Io de dezembro, estabilidade deemprego até o final do ano, melhores condições de higiene esegurança no trabalho, incluindo, neste item, maior controle da
poluição na usina.

Almir Figueiredo disse que o sindicato está providencian-do um relatório completo da "verdadeira situação da empresa,
denunciando, inclusive, uma série de acidentes ocorridos nau,sina, como a morte de um operário soterrado há um mês e
meio por seis toneladas de pó, na sintetização da usina. No
último fim de semana, outro trabalhador teve sua mão ampu-
tada, em um acidente de trabalho:

• O Assessor de comunicação da empresa, Nestor Sant'Ana,
informou, no início da noite, que a Acesita está à espera da
notificação do sindicato, como determina a lei.

Caravelas / Luiz Morier
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ISas barracas de campanha foram feitas até duas cirurgias

Recife tem 870 Aeronáutica arma tenda
sem teto após
5 dias de chuva

Recife — Chove ininterruptamente
há cinco dias no litoral de Pernambuco, e
já são 870 os desabrigados. Em Recife,
530 pessoas tiveram que abandonar casas
desmoronadas ou alagadas, e recolher-se
a dez abrigos da Coordenadoria de Defe-
sa Civil de Pernambuco — CODECIPE.
A chuva inundou ruas centrais da cidade,
isolando casas e prédios.

Em Sirinhaém (a 80 quilômetros do
Recife) e em Rio Formoso (a 90), os rios
que dão nome às duas cidades transbor^
daram, expulsando os moradores das
margens. Segundo a CODECIPE, são
300 os desabrigados em Rio Formoso, e
60 em Sirinhaém. Equipes já foram paraas duas cidades, levando alimentos e
assistência médica. Não há vítimas fatais.

O Serviço de Meteorologia de Per-
nambuco informou que esta precipitaçãoé normal nos meses de junho, julho e
agosto, e que a chuva só tende a diminuir
a partir do início de setembro. A CODE-
CIPE está . mantendo sob observação
constante os rios Capibaribe, Ipojuca e
Una — que cruzam o Agreste e a Zona
da Mata —, para evitar que as cheias
surpreendam as populações ribeirinhas.

No Recife, os bairros mais atingidos
foram os da Zona Norte — Córrego do
Euclides, Casa Amarela e Nova Desço-
berta — cuja população é de baixa renda.
Foi lá que houve mais desabamentos de
casas e deslizamentos de barreiras. Na
Zona Sul, a Avenida Domingos Ferreira,
que dá acesso do centro ao bairro de Boa
Viagem, teve uma pista interrompida.

Em Porto Alegre atrasos na chegada
e saída de aviões no Aeroporto Salgado
Filho, engarrafamentos e carros molha-
dos como se tivesse chovido foram algu-
mas das conseqüências do intenso nevoei-
ro que cobriu praticamente todo o Rio
Grande do Sul durante a madrugada e a
manhã de ontem até às 10h30min.

para medicar Caravelas
Desnutrição, verminoses, doenças

gastrointestinais e esquistossomoses. Tu-
do isto foi constatado pelos 14 médicos e
16 enfermeiros que desde a última segun-
da-feira, estão participando da Ação Cí-
viça Social (Aciso) da Aeronáutica no
município baiano de Caravelas. Em bar-
raças de campanha mais de 400 dentes
foram extraídos e quatro pessoas subme-
tidas a cirurgias, duas delas—crianças de

três Avros e um helicóptero, transfor-
mando o pequeno aeroporto de Carave-
Ias numa atração turística para a cidade.

Para o atendimento médico à popula-
ção, a Aeronáutica transportou todo o
material necessário à instalação de um
hospital. Desde maças e cadeiras odonto-
lógicas até aparelhos de Raios X, eletro-
cardiograma e o Sonar (que pode escutar
o coração do bebê em gestação). No4 e 14 anos - com hérnia. ]_____Jab^m^^í^moTèZmmàl

J__m_m_mapio^m^iHurbitan:^n7e fezes foram feft^iO_pi_è_tes, onde um único hospital atende preca-riamente à população, com auxílio de três
médicos, a Aeronáutica já esperava gran-de procura a seu hospital tático de cam-
panha. Desde a manhã de segunda-feira,
enormes filas se formavam nas entradas
das barracas, onde tabuletas improvisa-
das indicavam: clínica médica, ginecolo-
gia, pediatria, odontologia, centro cirúr-
gico, laboratório e farmácia, além de
enfermarias. Só no dia de ontem foram
feito 800 atendimentos e hoje — último
dia da campanha — este número poderáelevar-se a 2 mil.

Primeira vez
Genilson Ribeiro, 17 anos, lavrador,

percorreu 36 quilômetros de Taquari até
Caravelas para conhecer uma figura que
jamais havia visto: a do dentista. Recla-
mando de dores, ele quis arrancar o
dente e contou que, assim como ele, os
outros oito membros da sua família nunca
pisaram num consultório odontológico.

Numa área ao lado da pista de pousoda Aeronáutica, as barracas do hospital
tático de campanha foram montadas jun-to às barracas da manobra do Comando
de Transporte Aéreo. Trata-se de uma
operação de treinamento para testar a
flexibilidade da FAB em se deslocar
rapidamente para vários locais. Para isso,
foram deslocados cerca de 400 homens,
dois aviões Hércules, seis Bandeirantes,

para atender à enorme procura, os reme-
dios foram cedidos pela Central de Medi-
camentos do Ministério da Saúde.

Doenças
Na clínica médica, o Tenente Teixei-

ra informava que os casos mais comuns
registrados na população são carências
alimentares, verminoses, parasitoses e
doenças gastrintestinais. Ontem, o pa-ciente Miltom Flora dos Santos, 28 anos,
casado e pai de seis filhos, foi operado no
Centro Cirúrgico, pois sofre de esquistos-
somose há cinco meses. Uma pulsãoabdominal retirou quatro litros de líqui-
do, mas seu estado é bom e ele deixa a
enfermaria hoje.

No primeiro dia da operação Aciso
foram atendidos 650 pacientes — princi-
palmente crianças — e ontem o número
chegou a 800. Distante 600 quilômetrosdos grandes centros, o município de Ca-
ravelas náo dispõe de saneamento básico
nem de hospitais para o atendimento à
população. O único existente é servido
por apenas três médicos e só tem condi-
ções de prestar primeiros socorros. A
Ação Cívica Social da Aeronáutica de-
senvolve todos os anos o mesmo progra-ma de atendimento médico à população.As duas últimas ocorreram nos munici-
pios de Januária e Pirapora, no interior
de Minas Gerais.
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Se existe uma coisa que o Flávio não admite é fazer um
programa que não seja emocionante e de bom gosto.Por isso, ele faz clima, faz teatro, faz justiça, faz humor,

faz polêmica, faz denúncias, faz competição, faz gênero,faz cabeças. Ele faz de tudo para que você tenha uma'
A /O noite de quarta

¦y- f- extraordinária e cheia
eu/_i_<___>\ de emoções.
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Relatório do DAC ~
aponta falha humana
no desastre da TAM

Brasília — Falha humana. Este foi o veredicto a: quechegou o Departamento de Aviação Civil (DAC) ao investiuar
as causas do acidente com um avião Bandeirante da Transportes
Aéreos Marilia (TAM), ocorrido no último dia 28 de junhõ',"rioMunicípio de Barra de São João (RJ), provocando a morte' de18 pessoas: o piloto, o co-piloto, dois funcionários da Petrobrás
e 14 jornalistas e técnicos de TV. O relatório final da sindicância
foi entregue ontem ao Ministério da Aeronáutica.

O Ministro Délio Jardim de Mattos, que recebe^")!?
documento do DAC, não quis revelar sua conclusão, masdeixou claro o descontentamento que lhe têm causado. ,as
declarações do presidente do Sindicato dos Aeronaütas, José
Lavoratti, e de um ex-piloto da TAM, referentes a possíveisfalhas técnicas na aeronave: "Não 

quero culpar ninguém, ma*
ficou comprovado que o piloto, a certa altura, trocou o vòo porinstrumentos pelo visual e o avião bateu no morro, voando.
Outros quatro aviões que fizeram a mesma rota, voando porinstrumentos, chegaram bem a seus destinos", disse o Ministro.

Falhas 'Xí
Apesar de, no relatório do DAC, não terem sido despreza-

das as análises das condições técnicas do avião, assim coitio a
manutenção que as aeronaves vêm recebendo, esses não foram
fatores considerados influentes no acidente do Bandeirante da
TAM. „;.;

O relatório do DAC, com as conclusões da sindicância
sobre o desastre, foi levado inicialmente ao chefe do Estado-
Maior da Aeronáutica, Brigadeiro Bertholino Gonçalves, que o
encaminhou ao Ministro Délio Jardim. O portador do DAC foi
o irmão do Ministro, Brigadeiro Ely Jardim de Mattos, diretor
de Operações daquele departamento. "A divulgação será feita
amanhã pelo Brigadeiro Luiz Felipe Carneiro de Lacerda,
diretor do DAC", esclareceu o Brigadeiro Ely Jardim. " '"'*

INAMPS pára de pagar
a hospitais paulistas ;;;;;;
envolvidos em fraude

São Paulo — O presidente do INAMPS, Aloysio Salles, jásuspendeu o pagamento das contas de oito dos 25 hospitais
apontados pela Polícia Federal como envolvidos na frauda
mensal de CrS 12 bilhões contra o Instituto da Previdência no
Estado de São Paulo. "Há fraude em todo o Brasil, não só no

JNAMPS, mas náo cmzaiei_)s-l3r_eosT-Virrrros lutar contra a
fraude", afirmou o Ministro da Previdência Social, Jarbas
Passarinho, depois de uma reunião com o presidente do
INAMPS e empresários da área hospitalar.

A Polícia Federal espera agora que o INAMPS envie
documentação dos hospitais sob investigação para a instauração
de inquérito. Seus diretores, que serão interrogados nos próxi-mos dias, podem ser indiciados por estelionato e enriquecimeri-
to ilícito.

— Para nós, não há surpresa na revelação da Polícia
Federal de que há indícios do envolvimento de funcionários na
quadrilha de fraudadores da Previdência. Vamos apurar e ess,es
serão imediatamente afastados — afirmou o Ministro Jarbas
Passarinho. Ele disse ainda que as fraudes ocorreram por"insuficiências operacionais". O presidente do INAMPS acredi-
ta que 

"a 
participação de funcionários nas fraudes é exceção,

mas eles serão punidos, como também os donos dos hospitais".
Cerca de 30 delegados e agentes da Polícia Federal

investigam há quatro meses as fraudes contra o INAMPS.
Segundo o delegado Orlando Abráo Kalil, que coordena 'à^s
investigações, a quadrilha é formada por funcionários do'
INAMPS dos setores do pagamento de contas, diretores de
hostpitais e "um comando geral", ou seja, pessoas sem qualquer.ligação com a área hospitalar ou providenciaria. O delegado não
quis revelar o número de membros da quadrilha.Mas um dos nomes — o do economista Milton Milreo, jáenvolvido em investigações do DPF, em casos de contrabando e"grampeação de telefone"— surgiu numa carta anônima envia-
da à Polícia Federal. Ele é citado como um dos líderes do grupo.Segundo essa denúncia, ele receberia 10% do faturamento
ilícito dos hospitais e distribuiria parte aos demais envolvidos.'

Passarinho quer logo
explicação de excesso

São Paulo — O Ministro da Previdência Social. Járbãs
Passarinho, deu ontem prazo de 24 horas para que uma
comissão da Fenaess (Federação Nacional dos Estabelecimen-
tos de Saúde) apresente justificativas para o excesso de fatura-
mento, em maio, em 677 dos 4 mil hospitais conveniados com o
INAMPS em todo o país. Esse excesso levou o Ministério a'
suspender o pagamento de suas contas.

O Ministro Jarbas Passarinho reuniu-se por mais de uma
hora com o presidente do INAMPS, Aloysio Salles, e com
representantes da Fenaess e do Sindicato dos Hospitais. "Deve-
mos separar as duas coisas: as fraudes de oito hospitais de SãoPaulo, que estariam lesando o INAMPS, investigadas pelaPolícia Federal, e a medida administrativa do Ministério dé'sustar o pagamento das contas de 677 hospitais do país quetiveram um faturamento acima de 30%, em relação ao crono-
grama, em maio. Pode até haver fraude nesse excesso defaturamento dos hospitais. Mas um assunto não é ligado-ao-
outro. Houve uma coincidência infeliz", explicou o Ministro.

O presidente da Fenaess, Francisco Ubiratan Dellape,
afirmou que hoje a comissão de empresários apresentará, em
nova reunião com o Ministro da Previdência Social, critérios e*
soluções para o pagamento dos hospitais. Na sua opinião, a
auditoria nos estabelecimentos poderá demorar dois meses, "e
sem as verbas do INAMPS os hospitais náo terão condições de
continuar em funcionamento nem por mais um mês".

Para o presidente do INAMPS, que lambem participará da
reunião de hoje, as justificativas de superfaturamento dos
hospitais serão estudadas: "Temos 

que ver o quanto isso será
justificado. Houve um aumento na demanda por várias circuns-
tâncias. O que eu não posso fazer é pagar a mais, na hora era
que estou economizando recursos", disse.

Áuditagem
Porto Alegre — A superintendência regional do INAMPS

prometeu começar imediatamente a áuditagem nos 78 hospitais
gaúchos que tiveram seus pagamentos bloqueados, num lotai de
Cr$ 2 bilhões, por apresentarem número de internações evalores acima do "previamente fixado", segundo o superinlen-
dente Baldur Schubert. Ele se reuniu ontem com a Associaçáo
dos Hospitais e disse que a entidade ajudará nas averiguações. *

Caciques e Funai
chegam a acordo após
7 horas de reunião

Brasília — Depois de sete horas de reunião, com intervalo
apenas para almoço, os 10 líderes indígenas caingangues,terenas e guaranis chegaram ontem a um acordo" com o
presidente da Funai, Jurandy Marcos da Fonseca, e promete-ram desocupar hoje, a sede da extinta delegacia da Funai emBauru (SP).

— Terminou a novela. Não foi o grande acordo que a
gente queria porque o Álvaro Villas Boas não voltará, mas foi.
um pequeno acordo que satisfaz os dois lados. Vamos voltar de
cabeça erguida — afirmou após a reunião, às 20 horas, o cacique
Mário Jacinto porta-voz do grupo.

O encontro que começou tenso, pela manhã, com os índios
de São Paulo pedindo, inclusive, a saída da sala do índio
txucarramáe Mcgaron, que participava como ouvinte.

r.
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Mauroy se demite e Mitterrand nomeia Laurent Fabius
Paris — O Gabinete francês, liderado pelo .Paris — O Gabinete francês, liderado peloPremier Pierre Mauroy, apresentou pedido de

demissão ao Presidente François Mitterrand,
que aceitou e designou para o posto de Primei-
Ò>iMinistro o até então Ministro da Indústria,
Laurent Fabius.

JJ* A renúncia do Governo Mauroy causou
surpresa, uma vez que, para ontem, esperava-
se apenas a demissão do Ministro da Educa-
ção, Alain Savary, que apresentara seu pedidodé' afastamento do cargo ao Premier poucashoras antes da queda do Gabinete.
-'• ¦ -<• Antecedentes

Apesar da surpresa que envolveu a renún-
cia do Gabinete, já havia fortes indícios de sua
queda, que era encarada apenas como uma
questão de tempo. Como fatores imediatos•para a demissão ministerial, figuram a retirada
(derrota) do projeto de reforma do ensino,
semana passada, e o péssimo desempenho dos
partidos de esquerda (Socialista e Comunista,
aa coalizão governamental) na eleição para o
Parlamento Europeu.

A controvertida Lei Savary (reforma do
ensino) provocou enérgicos protestos por seu
objetivo de ampliação da rede pública e conse-
quente redução do ensino privado no país,com especial controle do Governo sobre as
escolas religiosas.

O Governo enfrentou um desafio frontal
da direita, que levou às ruas quase 1 milhão
500 mil pessoas para protestar contra o projeto<3è'íêforma do ensino, nas maiores manifesta-
ÇÓeà populares desde maio de 1968. A extrema
âireíta impediu a aprovação do projeto Sava-
ry, obrigando o Govemo a retirá-lo quinta-feira.

. Savary dedicou mais de dois anos à elabo-
ração do projeto, que pretendia criar uma
escola pública unificada, privar as escolas
particulares de subvenções e submeter a maior
controle estatal os centros religiosos de ensino
primário e secundário. A retirada do projetodeterminou o pedido de demissão do Ministro
Savary.

Outras pressões
Desde que subiu ao Poder a 10 de maio de

1981, o Governo liderado pelos socialistas teve
de enfrentar várias críticas e pressões por seus
planos de nacionalizações, de descentraliza-
ção, de reconversão industrial e de ensino.

'A reconversão industrial, especialmente
nô'setor siderúrgico, que provocou o corte de
20 mil empregos, provocou uma crise com os

A queda, depois de 16 meses de críticas

comunistas, presentes no Gabinete com quatro Ministérios, que criticaram publicamente o
Governo. O Premier exigiu que os comunistas
apoiassem o Governo ou o abandonassem e a
coalizão foi mantida. Analistas comentam queum dos objetivos da renúncia seria facilitar o
afastamento dos comunistas do Governo.

,A crise teve um de seus momentos
culminantes na recente eleiçáo para o Parla-
mento Europeu, quando os Partidos da coali-
zãó! sofreram sério revés, com o crescimento
da'representação de extrema-direita.

Troca de cartas
..Pouco depois de Mauroy ter deixado o

palácio presidencial, foram divulgadas a carta
pedindo demissão e a resposta do Presidente
Mitterrand. "Como concordamos em nossas
conversas das últimas semanas sobre o futuro
doGoverno — escreveu Mauroy — uma nova
etapa começa. Sua decisão, anunciada a 12 de
julho, de consultar o povo francês em referen-
dós.Jse insere nessa perspectiva. Também
coHsídero que chegou o momento de mudar o
Coverno".

• ¦.. Em sua resposta, Mitterrand disse: "Como
concordamos em nossas recentes entrevistas, a
evolução da situaçáo política aconselha agora
a formação de novo Governo". A seguir, o
Presidente homenageou Mauroy pela "cora-
gem, determinação e lealdade" com que diri-
giu o Gabinete e acrescentou: "A marca de
sua ação ficará na História de nosso tempo e
precederá outros serviços que, estou certo,
prestará ao país".

Logo depois de confirmada sua designa-
ção, o novo Premier Laurent Fabius declarou
a grande número de repórteres:

— Trata-se de uma tarefa árdua, mas
gratifícante, No momento em que a inicio,
pMso em primeiro lugar em meu antecessor,
Pierre Mauroy, e no considerável trabalho querealizou. E penso também no futuro. Necessi-
tamos de muita calma e determinação, e meu
maior objetivo é modernizar o país e unir o
povo francês. E, agora, vou trabalhar.

Paris — Pierre Mauroy passou os últimos
16 meses sob a insistente especulação de queseria forçado a renunciar por causa dos proble-mas enfrentados pelo Governo socialista.

Socialista ortodoxo, Mauroy (56 anos) foi
escolhido pelo Presidente François Mitterrand
para chefiar o Governo em seguida à vitória do
Partido Socialista Francês (PSF) na eleição de
maio de 1981 porque era uma figura moderada,
que conquistara tanto a confiança dos eleitores
da extrema esquerda como o voto dos mais
conservadores.

Orgulho
Altamente popular no começo do Gover-

no, devido à sua franqueza bem-humorada,
Mauroy se mostrou orgulhoso dos primeirosresultados do Governo socialista, como a nacio-
nalização de amplos setores da indústria e dos
bancos principais e a redução para 39 horas da
semana de trabalho.

Em março de 1983, contudo, ele apresen-
tou sua renúncia, em seguida à guinada à
direita dada pelos franceses nas eleições muni-
cipais e às medidas de austeridade impostas porMitterrand. O Presidente manteve o Premier
no cargo e Mauroy teve que se empenhar era
reduzir a inflação e o déficit comercial.

À medida que a política de austeridade
começou a gerar amargos dividendos e o Go-
vemo empreendeu uma dolorosa modernização
da indústria pesada, implicando a perda de
muitos empregos, Mauroy foi forçado a defen-
der a política governamental contra os ataques
crescentes vindos de todos os lados.

Oposição
Nos últimos seis meses, ele teve que se

valer de sucessivos votos de confiança no Parla-
mento para sustar a obstrução oposicionista
contra projetos de lei que tentavam cercear os
monopólios da imprensa e adotar reformas no
ensino particular, quase todo controlado porinstituições religiosas católicas.

A popularidade do Premier caiu vertigino-
samente. Pesquisas de opinião mostraram queseu apoio descera aos níveis mais baixos jáalcançados por um Chefe do Governo nos 23
anos da Quinta República. Mas o mais drástico
é que ele não conseguiu manter sob controle os
comunistas, que tinham quatro ministros inte-
grando o Gabinete.

Em maio, depois das constantes críticas da
liderança comunista aos projetos de reestrutu-
rar a indústria siderúrgica, Manrny pcHj^ ílm
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Crises e pressões acompanharam de perto a administração Mauroy

voto de confiança para forçar seus parceiros de
Governos a entrar na linha

Os deputados comunistas, relutantemente,
deram o voto de confiança, mas continuaram a
questionar o Govemo.

Amizade
Mauroy — um robusto ex-professor de

História — mantinha um bom relacionamento
com Mitterrand, apesar de todas as dificulda-
des. Sua amizade era algo incomum Quinta
República, onde os Chefes de Governo costu-
mam ser os pára-raios das críticas feitas pelo
povo contra a política traçada por Presidentes
que ficam afastados da briga.

Há 10 dias, durante visita à região central
da França, Mitterrand manifestou seu total
apoio a Mauroy. A aliança entre os dois
sobreviveu à temporária derrota pré-eleitoralde Mauroy era 1980, quando o ex-Premier
apoiou o nome de Michel Rocard à indicação
presidencial pelo Partido Socialista^m lugar

-de Mitterrand.
O forte de Mauroy, que não é um intelec-

tual, é o seu entusiasmo e a disposição .para o

trabalho árduo. Em maio, ele passou vários
dias hospitalizado, devido a uma doença no
pulmão.

Sua base política é a cidade industrial de
Lille, no Norte da França, onde fora reeleito
prefeito em março de 1983, apesar da derrota
da esquerda em todo o país. Proveniente de
uma cidadezinha de operários metalúrgicos
perto de Lille, Mauroy se qualifica de um
realista, embora alguns socialistas veteranos
prefiram afirmar que, na verdade, ele é um"idealista utópico".

Eu nasci socialista e me surpreendo
sempre porque acho que todo o mundo tam-
bém deveria ser.

Tenho que ajudar as pessoas a sair da
condição de humilhação imposta à classe opera-
ria da primeira geração industrial. Devoto
minha vida à essa missão, como um monge —

- afirmou Mauroy cm leceute entrevista.
Casado com Gilberte Deboudt, também da

região de Lille, desde 1951, o ex-Premier tem
um filho.

-O mais jovem Primeiro-Ministro da Europa-
Paris — Laurent Fabius é, aos 37 anos, o

mais novo Primeiro-Ministro da história da
França moderna e, no momento, da Europa.
A designação para o cargo representa mais
um grande passo na meteórica carreira desse
afável, robusto e precocemente calvo políti-co, que há apenas 15 meses fora indicado porMitterrand para o recém-criado super-
ministério da Indústria e Pesquisa.

Protegido do Presidente, filho de um
rico antiquário parisiense, adepto do socialis-
mo, Fabius agora enfrenta a grande tarefa de
reverter a maré política em favor do Partido
Socialista, depois de dois anos de dura políti-ca de austeridade econômica.

Quando os socialistas voltaram ao Poder
em 1981, depois 25 anos, Fabius foi designa-
do para o Ministério do Orçamento. Ele
rapidamente ganhou a reputação de hábil
político. Comenta-se que evitava parecermuito associado aos cortes de empregos,
necessários para impedir as perdas da indús-
tria tradicional pesada francesa, como aço,
carvão, engenharia pesada e construção
naval.

Os meios políticos dizem que a indicação
de Fabius por Mitterrand indica a ambição
do líder francês de modernizar a economia
do país. Brilhante acadêmico, formado pela
Escola Nacional de Administração (ENA),
Laurent Fabius ingressou no Partido Sócia-
lista há 10 anos. Ele e sua mulher, Françoise,
têm dois filhos pequenos, Thomas e Victor.

"Ele é o melhor tradutor de meu pensa-
mento", disse uma vez Mitterrand numa
conversa privada, referindo-se ao novo Pri-
meiro-Ministro.

Liberati

No mês passado, Fabius foi à televisão
explicar por que o Governo não aceitou
estatizar a poderosa firma de engenharia
pesada Creusot-Loire, deficitária: "O Go-
verno não deve socializar perdas privadas",
sentenciou. No entanto, ele tem quebrado a
linha tradicional de pensamento socialista.
Alguns analistas políticos o descrevem como"um socialista no estilo americano".

Em entrevista recente à revista L'Ex-
press, Fabius criticou a ambigüidade da ex-
pressão "experiência da esquerda" e disse
que não se pode esquecer a grande contribui-
ção de Mitterrand, e de Charles de Gaulle

antes dele, de ter reintegrado os comunistas
como força política dentro da comunidade
nacional.

Sobre a possibilidade de a esquerda
vencer as eleições legislativas, Fabius disse
que, apesar das dificuldades, ela conta com
resultados decisivos a seu crédito: queda da
inflação, equilíbrio exterior, modernização
industrial e social, descentralização, desen-
volvimento científico. Salientou que a Fran-
ça foi preparada para o ano 2000.

Indagado por L'Express se não haveria
uma inclinação do Governo para o centro,
Fabius respondeu que há três grandes cor-
rentes na sociedade francesa: a primeirafavorece a produção de riquezas sem se
preocupar com sua divisão; a segunda insiste
na divisão sem perceber que é preciso ganharmais, e a terceira, a que ele pertence, querobter mais riquezas e uma melhor divisão
simultaneamente.

Fabius acha que o debate das eleições
será entre o ultraliberalismo, de um lado, o
estatismo, de outro, e, entre os dois, um
sistema flexível de economia mista, um dos
esteios de sua política.

Perguntado se esse debate não teria sido
considerado herético num congresso socialis-
ta antes de 1981, respondeu:

— Não, a realidade é uma boa escola.
Desfaz os equívocos. O debate não teria sido
herético, mas teria sido menos claro do quese apresenta agora.

Quanto à sua experiência no poder, disse
que ele era difícil de exercer, sobretudo em
tempo de crise, uma das razões por que era
favorável à alternação. Mas não muito rápi-
do, salientou.

URSS lança nave com
2 homens e uma mulher
rumo à estação Salyut

Moscou — A União Soviética lançou ontem ao espaço a naveSoyuz T-12, tripulada por dois homens e uma mulher, anunciou-a
Agência Tass. Ao que tudo indica, a nave se dirige ao encontro daestação orbital Salyut-7, onde três cosmonautas já estão em órbitahá mais de cinco meses.

O comandante da missão, Vladmir Dzanibekov, de 42 anos,e a engenheira de vôo Svetlana Savitskaya, de 35, já visitaram aestação orbital em vôos anteriores. O terceiro membro datripulação é o piloto e pesquisador Igor Volk, de 47 anos, üm
piloto de testes que pela primeira vez voa ao espaço, após seisanos de treinamento.

Provisões
Dzanibekov foi o comandante da missão espacial conjunta daURSS com a Mongólia em 1978 e da missão conjunta com aFrança em 1982. Este é o seu quarto vôo espacial.
Ainda não está claro se a tripulação substituirá Leonid

Kizim, Vladimir Solovyov e Oleg Atkov, que desde fevereiro
estão a bordo da estação Salyut-7, ou se serão apenas visitantes
temporários.

Quatro naves não tripuladas já foram enviadas para abaste-
cer os astronautas com provisões frescas e combustível e uma
tripulação integrada por soviéticos e um indu os visitou em abril.

Peritos espaciais do Ocidente acham que os três cosmonautas
a bordo da estaçáo orbital podem estar tentando quebrar o
recorde de permanência no espaço de 211 dias, estabelecido porValentim Lebedev e Anatoly Berezevoy em 1983.

Tanto a União Soviética como os Estados Unidos têm o
objetivo de manter estações orbitais tripuladas permanentes mas
se preocupam com os efeitos da longa exposição dos cosmonautas
no espaço.

O cosmonauta Oleg Atkov é médico e tem realizado estudos
cardiológicos e de outros tipos em si e nos seus dois companheiros,
durante os cinco meses em que estão em órbita.

Savitskaya foi a segunda mulher soviética a voar no espaço,
em 1982. A primeira mulher do país e da terra a participar de uma
missão espacial foi Valentina Tereshkova, que em 1963 ficou três
dias a bordo da Vostok-6.

Os Estados Unidos mandaram sua primeira mulher ao
espaço somente no ano passado, quando a astronauta Sally Ride
voou na nave espacial recuperável Challenger.

Andrei Gromyko faz 75,,
anos e recebe pela 6a ;
vez a Ordem de hêrúnr~

Moscou — O Ministro do Exterior Andrei Gromyko, quehoje completa 75 anos, foi condecorado ontem com a Ordem deLênin, a mais alta condecoração civil da União Soviética e a sexta
que lhe é conferida nos seus 27 anos à frente da Chancelaria. Odecreto, assinado pelo Presidente Konstantin Chernenko, assinala
que a comenda foi concedida "por seus grandes serviços prestadosao partido e ao Estado."

Em sua carreira diplomática, Gromyko já negociou comnove Presidentes dos Estados Unidos — o primeiro foi Franklin
Delano Roosevelt — e 14 Secretários de Estado. Sua lista decondecorações inclui dois títulos de "Herói do Trabalho Socialis-
ta", o que lhe deu o direito a um monumento em sua cidade natal."Fora do comuni"

"Um 
profissional de alto nível, memória prodigiosa, uma

experiência internacional fora do comum, que o tornou indispen-
sável para um Politburo pouco conhecedor dos complicados
assuntos da política internacional". Assim o ex-Secretário deEstado Henry Kissinger caracterizou uma vez o Chanceler Andrei
Gromyko.

Gromyko — cuja longevidade no poder talvez se explique até
pelo fato de, tratando de assuntos externos, ficar um tanto
afastado das tramas internas — ajudou a escrever a Carta das
Nações Unidas quando Ronald Reagan ainda fazia carreira nocinema, Margaret Thatcher era estudante em Oxford e Konstantin
Chernenko um burocrata do PCUS na Moldávia.

Trajetória
Nascido em 1909 na aldeia de Starye Gromyki, Bielo-Rússia,

Gromyko, camponês de origem, dedicou-se inicialmente ao estu-
do da Economia, tendo publicado algumas obras, como A'exportação do capital americano e A expansão do dólar, e fòi
levado por Stalin à carreira diplomática, onde acabou por tornar à
Chancelaria uma enorme máquina, à qual não escapa a situação
em nenhum canto do mundo.

Sua trajetória na carrière começou a tomar corpo ao ser
designado embaixador em Washington aos 34 anos de idade,
representante da União Soviética no Conselho de Segurança dá
então recém-criada ONU, Vice-Ministro das Relações Exteriores
em 1948 e depois embaixador em Londres por um breve período.Gromyko ascendeu à chefia da Chancelaria em 1957, quando'caíram era desgraça Viacheslaw Molotov, o primeiro Chanceler
soviético, e seu efêmero sucessor Dimitri Chepilov, tragados porsua participação no grupo que tentou derrubar Nikita Kruschev/

Sob o Governo de Brejnev, em 1973, Gromyko entrou no
Politburo, no mesmo dia que o Ministro da Defesa, Marechal
Grechko, e que o então chefe do KGB, Yuri Andropov. Em 1983,
seis meses depois de Andropov assumir o poder maior, Gromyko
recebeu o título de Primeiro Vice-Primeiro Ministro.
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Esta semana, todo morador de
Jacarepaguá pode lutar pelos pro-
blemas do seu bairro. É o serviço
de divulgação dos bairros em ação.
Cada semana, um bairro diferente.

Basta você ir à agência Classifica-
dos Jornal do Brasil e falar direta-
mente com os repórteres do JB.
Pode reclamar: qual o problema, o
local, os transtornos causados, as
promessas das autoridades, tudo.

Durante a semana, mesmo sába-
do ou domingo, sua reivindicação
será publicada no Jornal do Brasil.

Uma vez divulgado o pro-
blema, fica mais fácil a so-
lução.

Lute por seu bairro. Con-
te tudo, exerça seu direito de re-
clamar.

Só assim seu bairro poderá ter
melhor qualidade de vida.

AGÊNCIA DE CLASSIFICADOS
JACAREPAGUÁ

RUA SANTO EUQUÉRIO, ,
11 LOJA A

AJUDE ESTA CIDADE A SER
MARAVILHOSA OUTRA VEZ

JORNAL DO BRASIL
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O Sonho Acabou
O próprio presidente do BNH encarregou-se de

declarar findo o sonho da casa própria. É
, hora, portanto, de acordar para a realidade porque
| o sistema financeiro da habitação não pode conti-
: nuar investindo na inadimplência.

Por mais cruel cjue seja a verificação de que osonho da casa própria acabou, é urgente considerar
o mercado à luz de novos dados econômicos e

; sociais. A primeira providência do BNH para sair
. da inadimplência que assola o sistema foi o ofereci-
! mento da opção de imóveis para aluguel. O progra-ma terá que vencer ainda a resistência naturalde
um público condicionado pela utopia da casa: própria para todos.

Ficou provado pela crise econômica, que gira: em torno de uma inflação descomunal, a inviabili-
; dade da tentativa de fazer de cada cidadão oproprietário de sua casa. O atraso no pagamentodas prestações vinha de longe mas se acelerou com
; os altos índices inflacionános que paralisaram o
. mercado. O medo de compromissos a longo prazofez os compradores se retraírem e o mercado¦ estagnou perigosamente.

| O programa das moradias de aluguel é a saída
: realista para que a indústria imobiliária volte a
j construir e compatibilize os níveis de renda da
; classe média com as crescentes necessidades de; moradia nos grandes centros. O aluguel é inferior à
prestação e permite ao morador um período expe-
rimental. Se vier a ter condições financeiras deadquirir mais tarde o imóvel, e de honrar as
prestações maiores do que o aluguel, terá ao seu
alcance a oportunidade de se tornar proprietário.De qualquer forma, o aluguel lhe garantirá a oferta
de residência sem a necessidade de sacrificar-se

para ser proprietário do imóvel que esteja além dasua capacidade financeira.
O que ruiu, na verdade, foi a exclusividade deum sistema de construções voltado para a idéia de

Sue 
a casa própria é a única forma de morar,

íenhuma economia, por mais desenvolvida queseja, tentou realizar essa utopia social. Nem todos
querem ser proprietários ou precisam assumir oscompromissos financeiros da compra.apenas paraatender à necessidade de morar. A crise era econtinua a ser de habitação em número suficiente
para abrigar o crescimento populacional em parti-cular nos grandes centros urbanos.

A estatística espelha a encruzilhada em que seencontra o sistema do BNH: existem atualmente150 mil imóveis estocados no eixo Rio—São Paulo
por falta de compradores em condições de assumire honrar os compromissos financeiros na compra
da casa própria. A queda vertical nos projetoshabitacionais e a exclusividade do sistema definanciamento para a casa própria paralisaram omercado e lançam uma sombra para o futuro. Embreve a escassez de moradias se reapresentará com
o seu cortejo de conseqüências, principalmente aelevação dos aluguéis e o favelamento.

O programa do BNH rompe com o monopólio
dos financiamentos para a casa própria e introduz aopção do aluguel para reduzir a dimensão do
irrealismo social que nenhuma nação pretendeurealizar. O que na verdade acabou foi a utopia e,
com ele, o medo que se apossou do mercado.
Agora é ampliar a fronteira interna do mercado,
com a oferta de residências de aluguel em quanti-dade suficiente para distanciar cada vez mais o
preço do aluguei e o custo da prestação.

¦ A NTE a notícia de que um padre jesuíta —' -**;Fernando Cardenal — se tornaria o novo
Ministro da Educação da Nicarágua, o Superior

: dos jesuítas, Peter Hans Kolvenbach, situou a: futura autoridade ante um dilema irrecorrível:
deve escolher entre o cargo e a batina. Assim vai-se
definindo, na Nicarágua, um conflito entre a Igreja
e o Estado que acaba de resultar na expulsão de
dez padres estrangeiros; mas também se delimitam

, com maior nitidez as fronteiras entre a chamada
. Igreja Popular e a Igreja de Roma.

Fernando Cardenal é irmão de um outro
padre-Ministro — Ernesto —, responsável pela

; Cultura, o mesmo que acaba de classificar de
. "puramente 

políticas''as declarações do Papa João
Paulo II de protesto contra a expulsão dos padres.D Governo de Manágua invocou o direito à. deportação porque os padres estrangeiros se soli-

rdarizaram, através de uma passeata, com um• sacerdote nicaraguense acusado de conspiração
; pelo Governo.

O direito à expulsão, entretanto, varia de
acordo com a natureza do regime. Em países' politicamente desenvolvidos, as leis punem delitos

; específicos, e raramente é preciso apelar para a
medida extrema. Na Nicarágua, a decisão do

! Governo — e o novo desafio representado pela, nomeação de mais um padre-Ministro — insere-se

Opção Inadiável
no quadro de uma pressãcrcadn vez maior exercido-
sobre a hierarguia da Igreja local, traduzida na
caracterização do Arcebispo de Manágua, por uma
sumidade do regime, como "primeiro contra-
revolucionário da Nicarágua".

Segundo algumas análises, a Igreja nicara-
güense merece os padecimentos de agora por ter'colaborado" em outros tempos com o regime.
Essa colaboração, entretanto, não envolvia a Igre-
ja em si mesma; e de qualquer forma, em qualquerpaís, a Igreja pode prestar o seu apoio a obras oumovimentos que considere voltados para o bem
público.

Os problemas começaram a surgir, na Nicará-
gua, quando se acentuou o caráter simultaneamen-
te marxista e totalitário do Governo. O pontificadode João Paulo II tem marcado como um de seus
princípios a separação entre atividade política evida religiosa; e sacerdotes excessivamente ligados
à revolução sandinista foram chamados a explicar-
se.

A nomeação de mais um padre-Ministro mos-tra que nem o regime nem a Igreja Popular
pretendem voltar atrás. O Estado declarou guerraa Igreja na Nicarágua. Ensina, entretanto, a histó-na que essa guerra não costuma ser favorável aoEstado.

Caminho de Volta
A racionalização dos serviços dedicados à arre-**• cadação tributária inclui-se entre os resulta-dos positivos da Revolução de 64. A partir daReforma de 1965/1967, a Receita Federal estrutu-, rou-se de forma operativa e eficaz. De igual modoem muitos Estados e municípios procedeu-se àorganização de cadastros e à mecanização dos

procedimentos. Era este, sem dúvida, um passo. requerido pela modernização do Estado.
A partir desse reconhecimento, tem-se discuti-

; do sobretudo a centralização dos recursos em mãosda União, havendo diversas propostas de suaredistnbuição. Contudo, há uma questão primor-dial a que não tem sido dada suficiente ênfase. É a
: instabilidade geral da legislação, que se altera de: maneira intempestiva, dificultando a vida das em-

presas e dos cidadãos.
Tão-somente no Governo João Figueiredo oImposto de Renda já foi modificado através 

'de
, mais de trinta decretos-leis e resoluções. Amplia-
, ram-se as bases do desconto na fonte e o pagamen-to também passou a ser antecipado no que respeita¦ a recebimento de aluguéis ou a serviços prestados: por profissionais liberais a pessoas físicas. A carga

í tributária sobre as empresas elevou-se de modosignificativo. Entre outras inovações, criou-se adi-cional sobre a parcela do lucro que exceda determi-
j nados limites, adicional esse que tem sido sucessi-vãmente ampliado.

Na raiz de semelhante distorção encontra-seuma questão de ordem institucional. A experiência

do regime da Constituição de 46, no pós-guerra,evidenciou ser impossível um mínimo de ordena-
mento orçamentário com a liberdade para o Con-
gresso promover aumento de despesa. Ao solucio-
nar-se esse impasse, no ciclo posterior a 64, bus-cou-se reduzi-la a uma questão puramente técnica,
quando possui um lado político incontrastável.

A solução há de residir na fixação pelo Parla-
mento das diretrizes orçamentárias. Caberia aoórgão da representação popular estabelecer as
políticas, compatíveis com determinados níveis de
arrecadação tributária. Se ao Congresso não é dada
a possibilidade de patrocinar aumento de despesa
que não se acomode ao perfil da receita, tampouco
cabe atribuir ao Executivo a prerrogativa de fazê-lo
sem dar contas à opinião pública. Mas foi precisa-mente o que ocorreu, especialmente com o inter-
vencionismo na economia, ao multipücarem-se asempresas estatais. O endividamento externo e ainflação interna são a contraparte de semelhante
escolha.

As sucessivas e intempestivas alterações dalegislação tributária resultam do empenho de au-
mentar os recursos em poder da União. Por suavez, a voracidade fiscal advém das atribuições quepassaram da sociedade para o Estado. Urge per-correr o caminho de volta, começando por umorçamento único cujas diretrizes sejam fixadas comamplo conhecimento da sociedade, a partir de suadiscussão no Congresso Nacional.

TÓPICOS
Vocações

A liderança empresarial carioca e
i fluminense tem se deixado abater pelo: quadro de dificuldades vigente no país e
¦ pelo desinteresse do Governo Estadual

em promover aquelas iniciativas que
poderiam contrapor-se à tendência ge-ral. A experiência de outros Estados e
regiões sugere que tanto a agricultura
como os setores econômicos voltados
para a exportação não têm sido afeta-
dos pelo processo recessivo.

É alentador registrar o lançamento
do denominado Projeto Semente, lide-
rado pela iniciativa privada, destinado a
financiar empresas que se apoiem em
inovações tecnológicas ou se destinem a
promovê-las. O programa conta tam-
bém com o apoio da Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro, através da
Coordenação de Pós-Graduação em
Engenharia (COPPE).

O Rio de Janeiro inclui certamente
entre as suas vocações a de transfor-
mar-se num grande centro de tecnolo-
gia. Assim, o Projeto Semente pode vir
a constituir-se no elo capaz de trazê-la
para a realidade.

Descobertas
Especialistas norte-americanos, es-tudando estatísticas demográficas (ofi-ciais) chinesas, chegaram à conclusãode que mais de 20 milhões de pessoasmorreram, na China, em conseqüência

da fome que se seguiu à política dedesenvolvimento industrial posta em
pratica por Mao Tse-tung em detrünen-

to da agricultura. Não é de grande valor
científico a tentativa de recusar esses
dados sob a alegação de que se trata de"propaganda norte-americana". Pois
fatos como este estáo na ordem de
probabilidades dos regimes absoluta-
mente fechados — como era a China
daquela época, O perfeito totalitarismo
encara a humanidade sob o ponto-de-vista da "engenharia social". Calcula-se
que morreram um milhão de pessoas
quando o Khmer Vermelho decidiu
transferir à força a população das cida-
des para os campos. Por não receberem
informação que não fosse controlada,
os alemães dos anos 41) tiveram de
esperar o fim da II Guerra Mundial
para saber de fato o que se passava em
Auschwitz, em Buchenwald e outros
lugares temelhantes.

CARTAS
Dívida & dúvida

Procurei a agência da previdência so-ciai em Cabo Frio, para saldar minhasdívidas atrasadas de contribuinte, aten-
dendo a chamada do MPAS, que diz "A
previdência Social está dispensando os
juros e as multas para o pagamento totalda dívida". Entretanto, o Sr. Raimundo
Sotero de Menezes, Secretário de Arre-
cadação e Fiscalização do IAPAS, atra-vés da orientação de serviço IAPAS/ SAFn° 32, item 2, parágrafo 1, ordenava que"é preciso comprovar o recolhimento dascontribuições a partir de fevereiro de
84". Há, portanto, uma pequena confu-
são; o MPAS diz que está dispensando os
juros g as multas para o pagamonfn tnt^i

10

da dívida, o Sr. Secretário diz que é até
fevereiro. Quem está certo? Antônio da
Silva Mello Sobrinho — Cabo Frio (RJ).

Hetiuí

Outro ângulo estarrecedor: espalha
dos pelas universidades federais, há mi-lhares de professores cujo compromisso é

Hora de agir
Li a carta de Margarida Ferreira

publicada no JORNAL DO BRASIL, dodia 1/6/84, e venho solidarizar-me com a
missivista, pois me encontro em situação
idêntica. Tenho dois filhos que estudam
na Universidade Federal; portanto, estão
sem aulas e revoltados.

Na minha opinião, o Governo devia
tomar medidas drásticas no sentido de
impedir que os jovens estudantes ficas-
sem tanto tempo inativos. Isso atrasa avida dos universitários e dificulta a ordem
interna do país.

Não entendo por que os professores,
que precisam dar bons exemplos aos
educandos, não o fazem. Estão prejudi-cando os próprios alunos. Greve não traz
solução, greve aumenta a crise e as des-
pesas, greve é prejudicial.

Espero que a Ministra da Educação
seja ouvida no apelo que fez no dia 4 docorrente e que os universitários possamterminar a faculdade no prazo previsto.A crise que os brasileiros estão pas-sando assusta, principalmente, as mães
que têm filhos pequenos e jovens. Encon-
tro-me deveras preocupada com o futuro
não só dos meus filhos como com o detodos os brasileiros que amam este país.O Brasil é maravilhoso, mas os governan-tes precisam amar o povo e a terra. Elcina
EUzia da Silva — Rio de Janeiro.

—dü 40 horas semanais, mas que nao admi-
tem dar mais do que 4 aulas a cada sete
dias! O restante, reclamam, fica para"preparo" de aulas, correção de traba-
lhos e as famosas "pesquisas". Tem gente"pesquisando" e "descobrindo" coisas
que já estão descobertas desde o século
passado. Há exceções, é claro. Há setores
onde se realizam pesquisas sem aspas.
Mas são apenas exceções à regra geral, dedinheiro muito mal empregado. É o maldo excesso de gente para fazer — ou
deixar de fazer... — as mesmas coisas.
(...)

De custo do ensino, nem é bom falar.
Levantamento concluído em comissão
parlamentar de inquérito revelou que o
custo do ensino público federal, em nível
universitário é, em média, quatro vezes
superior ao do particular. E o dado tem
respaldo em meticulosa estatística. (...)O orçamento da UFMG é cinco vezes
mais oneroso do que o orçamento da
PUC. E esta última, sem nenhum favor,
com nível de ensino clarante superior.'

É este tipo de universidade que está
em greve, mais uma vez em busca de
privilégios. Querem que a eles seja dada
uma reposição salarial de 68%, que nem
se lembraram de pleitear para os demais
servidores públicos federais. Mais umavez, querem tratamento especial... queem absoluto merecem.

Parabéns, pois, mais uma vez, a esse
jornal que continuo a ler, diariamente,
com o maior respeito. Hélio de Souza
Rio de Janeiro.

ral e propósitos definidos, no intuito deimunizar nossas crianças desde os seteanos e jovens adolescentes contra o usodessa desgraça, que expõe todos aosriscos de natureza física, psíquica emoral.
A criação de slides, para serem exibi-dos em aula, de pessoas antes, durante edepois de terem usado a droga é outrasugestão. A dureza da verdade irá im-'

pressioná-las de forma gritante, mas que 
!

a interverüência da orientadora, no caso a
psicóloga, irá se constituir no fator funda-1
mental, capaz de alertar os nossos jovens !
para sempre dessa desgraça, não tenhodúvidas.

Isso feito, os profissionais do comer-
a(jmi: cio dc drogas teiao que se mudar daqui

ou de profissão. Nossa polícia terá tempo
para tratar de outros assuntos. Cuidar
mais de nossa segurança. E que tal asestações de TV, a cada intervalo de suas
programações, passem a exibir filmesdemonstrando os males causados pelouso do tóxico? Cada um de nós tem odever sagrado de fazer o ruínimo paraauxiliar na campanha de combate aotóxico, porque o esforço de todos encon-
trará o remédio adequado para extermi-
nar o germe maligno produzido por ele.Geraldo Alves Magalhães — Rio de Ja-neiro.

Saúde da mulher

Discordância Combate ao tóxico

Ao término do curso Mulher — Seus
Problemas e Suas Conquistas, por nós
organizado e ministrado nos meses de
maio e junho no Hospital dos Servidores
do Estado (HSE), reunindo mais de 50
professores e 628 alunas, cabe-nos agra-
decer a cobertura dada pelo JORNAL
DO BRASIL para êxito do citado even-
to, totalmente dirigido à defesa da saúde
da mulher e de seus dependentes. ;..

Outrossim, é mister dizer-se que, ,no.
decorrer do curso em tela, foram utiliza-,
das 68 horas/aula, destacando-se temas
de ginecologia, obstetrícia, pediatria,odontologia, cardiologia, serviço social,
alergia, enfermagem, fonoaudiologia,
otorrinolaringologia, ortopedia, reuma-
tologia, nutrição, psicologia, neurologia,
adolescência, dermatologia, angiologia,
cirurgia plástica e oftalmologia. (..'.).Prof. Leopoldo Ferreira, Coordernador
do Curso no Hospital dos Servidores dó
Estado — Rio de Janeiro.

É profundamente lamentável que um
jornal com a importância e, via de conse-
qüência, responsabilidade como o
JORNAL DO BRASIL, afirme que "a
universidade federal é de fato inútil e não
desempenha qualquer papel em nossa
sociedade..."

Por si só, somente esta afirmativa, anosso ver, desqualifica o editorial como
matéria séria e nos remete às questões:será uma provocação? Não seria também
aconselhável que o JB fechasse parabalanço e se perguntasse a serviço de
quem está? Fernando Luiz Kratz — Golã-
nia (GO).

N. da R. — A tese completa defendida
pelo JORNAL DO BRASIL em seus
editoriais diz respeito ao fracasso do
projeto brasileiro de democratizar as
profissões. Entendemos que o compro-
misso da sociedade é com a cultura
geral. O missivista quer responder a
fatos e argumentos com intimidações.

Muito se tem falado, escrito e noticia-
do acerca de tóxicos. Diariamente os
jornais e as emissoras de rádio e televisão
noticiam as apreensões de vultosas quan-tidades de cocaína e maconha feitas pelapolícia, que ora chegam, saem ou transi-
tam pelo nosso território. Prisões, puni-ções e até processos de extradições sãoaplicados aos traficantes das referidas
drogas. E os resultados? Atônitos, conti-
nuamos assistindo o mal se proliferar emtodas as camadas da nossa sociedade deforma avassaladora. Pais e famílias intei-
ras sofrendo e destruindo-se ante o inevi-tável envolvimento dos filhos, parentes eamigos nesse degradante processo produ-zido pelo tóxico.

De positivo e útil o que já se fez, sefaz ou pretende se fazer neste país, paracombater em definitivo, de frente e parasempre o uso do tóxico? Sinceramente
não se tem qualquer idéia. Por isso,
quero humildemente apresentar minhasugestão.

Seqüestro
Ao ensejo da estréia no Rio de Janei-

ro da peça Feliz Ano Velho, extraída do
livro do mesmo nome de autoria do
jovem abnegado Marcelo Rubens Paiva,
seria de bom alvitre que a sociedade,
particularmente a carioca, ficasse conhe-
cendo os responsáveis pelo seqüestro do
Deputado Rubens Paiva, ocorrido na
manhã do dia 20 de janeiro de 1971, em
sua residência no Leblon. Nossos órgãos
de segurança, tão eficientes, bem pode-riam dedicar parte de seu tempo ao
esclarecimento do assunto. Oswaldo
Duarte de Souza — Recife (PE).

Candidatura oficial

Universidades federais
Tenho acompanhado, com muito in-

teresse, os editoriais que o JORNAL DO
BRASIL vem publicando, relativos à
grave crise que abala as universidades
federais. Louvo, em primeiro lugar, a
coragem com que o assunto tem sido
tratado, mesmo ao risco da perda de
popularidade entre os professores daque-
Ias instituições. (...)

Reclamam os professores sobre o queclassificam de aviltamento salarial. Con-
tudo, ainda não se abalaram em promo-ver uma ampla e honesta avaliação do
tipo de serviço que esse salário vem
pagando. (...)

As universidades têm professores da
chamada dedicação exclusiva. Em muitas
de suas unidades, uma simples reunião
desses professores é medida quase impôs-
sível, uma vez que eles não podem ser
encontrados em seus horários de traba-
lho. (...)

Dir-se-á, à guisa de justificativa, quesão os salários insuficientes que levam a
esse tipo de problema. Não é verdade.
Ouando o Ministro Ruben Ludwig esteve
à frente da Pasta da Educação promoveusignificativa revisão dos níveis de remu-
neração do pessoal docente das universi-
dades autárquicas. (...) Mas a verdade é
que tal reajustamento muito expressivo à
época, em nada alterou esse quadro de
indisponibilidade para o efetivo serviço,
por parte dos docentes de dedicação ex-
clusiva. (...)

O JB, edição de 28 de junho, pág. 10,
Seção Cartas, subtítulo Sucessão, publicamissiva de Francisco M. de Andrade, em
que compara o ambiente político hodier-
no ao de 1908, no tocante à sucessão. Etranscreve uma de Pinheiro Machado queassim termina: "A outra, a candidatura
oficial, repugna às minhas convicçõesY
aos meus compromissos". A candidatura
oficial a que se referia era a do Ministro
da Fazenda, Davi Campista, sustentada
pelo Presidente Afonso Pena, acoroçoa-
do pelo Jardim da Infância, grupo de
políticos jovens que sobre ele exercia
grande influência. E o resultado da per-sistência foi a candidatura do Marechal
Hermes. A intransigência atual poderá
gerar os mesmos contratempos daquela
época. Bruno de Almeida Magalhães — .
Rio de Janeiro

Por que o Governo Federal e Gover-
nos Estaduais não abraçam essa causa,
enfrentam esse desafio e procuram aca-
bar com o uso do tóxico? Por que o
Ministério da Educação e Secretarias de
Educação não passam a adotar o único
meio capaz de trazer resultados positivosnuma campanha tão meritória e humana
como a do combate ao tóxico? Basta queesses órgãos de governo saiam das posi-
ções omissas que vêm tendo até então em
relação ao assunto e tomem a si a respon-
sabilidade de nos livrar, a todos, desse
maldito veneno.

Instituam no curriculum escolar aulas
semanais de alguma coisa parecida como
combate ao tóxico. Contratem psicólogasde grande gabarito, responsabilidade mo-.,

Atenção e carinho
A família Fassini vem agradecer aoDiretor do Hospital Souza Aguiar, ao

corpo de assistentes, desde os médicos
até aos atendentes da Clínica Vascular
daquela casa, o carinho, a atenção, o
amor, que tiveram, tanto com o paciente,
que foi o nosso pai, Adone Fassini (hos-
pitalizado na UTI de 17 a 21/6), quantocom aqueles que estavam ligados a ele.

Nunca pensamos que pudéssemos en-
contrar tanta solidariedade e humanida-
de, apesar de sabermos estar aquele hos-
pitai deficitário. Geysa Fassini de Sant
Anna — Rio de Janeiro. ~„7t

. 
As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo oo em parte entre as que
Hverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confi.'
prévia.
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Tancredo quer Maluf

Coisas da política

O 
Deputado Paulo
Maluf não é mais

o favorito da sucessão
presidencial. Mas não
deixa de ser, desde que
perdeu nas últimas se-
manas a dianteira para
o Governador Tancre-
do Neves, o favorito
das oposições — que
preferem enfrentá-lo no Colégio Eleitoral a ter
que, de repente, improvisar uma campanha contra
um artifício que o Governo possa jogar inesperada-
mente na disputa. Há mesmo uma envergonhada
torcida malufista ao redor de Tancredo, traduzida
com ironia e bom-humor na resposta do Deputado
Fernando Lyra, um tancredista praticante, a repor-
teres que dias atrás lhe perguntavam como ficaria
seu candidato, se de uma hora para outra Maluf
saísse da corrida: "Ah, isso eu não admito", disse
ele, com a voz treinada em debates parlamentares
para dar a qualquer molecagem um fino sotaque de
salão. "Confio no espírito público do Deputado
Paulo Maluf que, se entrou nessa, agora tem que ir
até o fim".

Maluf tem, de fato, suas vantagens para a
Oposição. Ele define as coisas, tornando mais
simples numa situação politicamente clara a com-
posição da candidatura Tancredo e, nas próximas

semanas, a montagem de uma campanha de rua
que pretende ser, ao mesmo tempo, vasta, popu-lar, feérica e prudente. Enquanto os comícios
puderem atirar contra Maluf o chumbo grosso dos
discursos oposicionistas, será possível, ainda quedificultoso, o controle de linguagem que a Frente
Liberal, aderindo ao Governador de Minas Gerais,
exigiu do PMDB. Poupar o Presidente Figueiredo,'
por exemplo, é um compromisso duro de cumprir,
em palanques onde estarão fatalmente encarapita-
dos os mais variados ressentimentos contra o
Governo — que, aliás, são o traço em comum da
Frente Liberal com o PMDB, o PDT, o PTB e o
PT. Além desse fator, a própria impopularidade de
Figueiredo neste fim de mandato, que chega a
impedir ou desaconselhar suas aparições em públi-co, tende a fazer do Presidente um alvo inevitável
da campanha.

Mas a dosagem desses ataques ao Governo
Figueiredo dependerá, sem dúvida, do candidato
que encarnar o PDS. Se for Maluf, caberá a ele o
encargo de absorver os primeiros impactos —
aliviando o Presidente. Qualquer outro nome cuja
lançamento ainda fosse exeqüível pelo PDS pareceincapaz de oferecer, tanto a Figueiredo, quanto aos
oposicionistas mobilizados em torno de Tancredo
Neves, essa conveniente salvaguarda. Maluf ga-nhou, sem querer, o papel de amortecedor desta
sucessão presidencial.Por isso, a Oposição roga secretamente aos

céus que o conserve no páreo até o. Colégio
Eleitoral. E, sejam quais forem as intenções pes-soais que guiaram o Presidente João Figueiredo
para fora da órbita de sua sucessão, o fato é que o
alheamento que ele adotou como atitude ajuda
daqui por diante a pacificar o País.

Figueiredo está sendo convocado insistente-
mente, pelo fantasma do PDS, a arregaçar as
mangas e meter as mãos novamente na sucessão.
Depois do almoço com o ex-Presidente Ernesto
Geisel, essas investidas perderam a gravidade, mas
não cessaram. Nesta semana mesmo, o Governa-
dor Divaldo Suruagy levou ao Palácio do Planato a
sugestão — que implica a retirada de Maluf paradar a vez a alguém supostamente capaz de reunifi-
car o PDS. Na última visita dessa idéia a Brasília,
os nomes da salvação partidária eram o do Gover-
nador Roberto Magalhães e o do Deputado Nelson
Marchezan. Dias antes, pensou-se em candidaturas
militares. Ou em anfíbios, como o Ministro Jarbas
Passarinho, coronel da reserva, ou o General Costa
Cavalcanti, presidente da Eletrobrás.

No caso, a fartura de nomes é um sinal de
pobreza. Nenhum deles se fixou, porque a todos
faltou peso suficiente para segurar, simultânea-
mente, Tancredo e Maluf, cuja capacidade de
arregimentar forças políticas ultrapassa a de todos
esses personagens, muitos até ilustres e respeita-
veis, mas que surgem na sucessão como se fossem

catados de emergência nas reservas semi-esgotadas
do panteão do regime. A anemia congênita desses
nomes alternativos vem precisamente da doença
que, antes de contaminá-los, roeu o regime. Quem
entrar na sucessão pela porta do Palácio do Planai-
to é forte candidato à repulsa da opinião pública, e
só confundindo causa com efeito se pode acreditar
que o PDS deve toda a sua impopularidade a
Maluf.

Se o malufismo saísse hoje da sucessão, como
quer o Governo, a impopularidade provavelmente
ficaria do mesmo tamanho — deixando alinhadas,
do outro lado, a Frente Liberal e a candidatura de
oposição, em cuja plataforma eleitoral a proposta
de derrotar Maluf é, antes de mais nada, um
cômodo eufemismo para o projeto de enterrar os
20 anos do regime.

O Governo está perdendo a sucessão porque é
impopular e a opinião pública, que não estava
convidada, entrou na dança sucessória, meses
atrás, cantando "Diretas-já". Tirar Maluf, deixan-
do a má imagem do Governo, só pode parecer uma
solução prática a quem, como ensina o Deputado
Thales Ramalho, esqueceu a verdade banal do
Conselheiro Acácio: "As conseqüências vêm sem-
pre depois, nunca antes."

MARCOS SA CORRÊA 3
Editor da Revista "Veja" ..

Poder político e marginalidade social
AS 

"Diretas-já" são uma explosão única, ou a manifestação
do movimento continuado de tomada de consciência e

mobilização popular que teria deflagrado a abertura? Para onde
vai, no horizonte sem luz da recessão, o País de fundo que se
quer fazer ouvir, para além do que digam os partidos e
sindicatos?

A se ficar, por enquanto, na primeira resposta, aí está a
hipótese de que a redemocratização possa se auto-organizar em

¦ manifestações inéditas de reivindicação e protesto. É o que
pode surgir deste único cruzamento entre condições de deses-' truturação acelerada da coletividade e intensíssima participação
política, como registrou este semestre. O povo foi às praças mas
não refluiu para o sindicato nem engrossou os efetivos de uma
legenda eleitoral.

Os comitês supiapaitidárius nascidos das "diretas" nao
administram o consórcio entre forças e votos reconhecidos da
Oposição. O que lhes deu autonomia, frente às palavras de
ordem e às estratégias de sua liderança, é expressão de anseios

,., do que seja, literalmente, a base do regime e que envolve uma
.nova percepção do fato político brasileiro.

Para onde vai essa energia, que quer manter a impulsãoa direta que a levou aos comícios? Até onde os comitês de bairro"ou as associações de moradores seráo os seus herdeiros, na
vitalização de um desempenho tantas vezes hoje lacerado pelausura burocrática, diante das mais elementares demandas de
melhoria de serviços?

De preferência, entretanto, o ímpeto popular de base, tão
distinto dos movimentos de rua das alas radicais dos partidos,como se viu ainda na última semana, estaria enraizado no anseio
da sociedade civil. Poria à prova a sua força e o que poderia¦ surgir de seu decantado espontaneísmo. Mas só prosperaria esta

auto-organizaçáo se se atentasse a que o nosso presente jogo de
pressões sociais se desenrola todo num contexto deprimido pelamarginalidade. Ela muda, por exemplo, completamente, o
impacto real das greves, ou de toda a gama de pressão de base,
características de uma sociedade ainda ascendente. Como se
comporta e tem êxito a reivindicação em sociedade já necrosa-
das, de fios e nervos cortados, entre a provocação e a resposta
coletivas? Ou que se assentam sobre uma desintegração da força
de trabalho a se excluir da economia de mercado por várias
portas sem comunicação, ou incapazes de criar uma reação
organizada, em vasta escala? Como a pressão popular se
comporta neste quadro galopante e inédito de desestruturação?

Longe vai o tempo do sucesso seguro da greve, quandocontava a força de trabalho contra o pano de fundo do
desenvolvimento. Nele, o excesso da oferta de mão-de-obra náo
era de molde a criar a condição, sempre divisiva, da negociação
da subsistência. E ela passa a não ter limites diante de gruposdesarmados de toda iniciativa, às bordas de uma expulsão sem
retorno da economia de mercado. Pesa, cada vez menos, nesse
contexto da marginalidade, o jogo das ameaças de paralisaçãodo trabalho, ou da viabilidade do alastramento de uma cadeia
de greves. Desaparece o estopim dos conflitos característicos da
sociedade organizada, a permitir ação e reação de todos os seus
atores — sempre com algum poder de barganha.

O confronto antes negociável nas mesas sindicais, passadireto à violência. Nesta ladeira aguarda-nos primeiro, ainda
administrável, a ameaça da desordem. No fundo, a referendar,
ainda, a esperança de um ajuste dos lugares à mesa da
prosperidade minguada. A desordem mesma se cala. Corre ao
saque, à depredação direta, em surtos sem destinatários nem

previsão de trégua. Não fizemos ainda o seu aprendizado real. "
O que já se viu, marcado pelo símbolo da derrubada dos gradisdo poder em São Paulo ou pelos primeiros corre-corres aos
supermercados das capitais, pode ser ainda o seu simulacro. '*
Mantém-se no tamanho e no porte de uma ação manipulável; de ''
uma movimentação de outra e mais próxima origem. Mas os"~
sinais urbanos da convivência entre o Brasil viável e o deste
cada vez mais apartado está nos acampamentos dos parques
públicos; nas fogueiras e nos tendais de roupa nos seus
canteiros; nas calçadas do Rio—Calcutá; nos toques de recolher
em que vivem os bairros residenciais; nas casamatas e barreiras ,
eletrificadas que constrói o feudalismo da tranqüilidade nas ruas
da afluência. O potencial de desestabilizaçáo aí acumulado
ainda se encontra na etapa de um lancetamento continuado na
violência a varejo que constitui, já, o uussu cotidiano pcinid-—nente.

O que mergulhou após as "Diretas-já" talvez venha a
permitir a condução do País à borda da marginalidade para uma
ação coesa, ainda fincada no chão elementar de uma auto-
organização. _

Os partidos e os sindicatos não vão se engrossar da •
população que fez o espanto e o inédito em 1984. É peloartesanato inesperado de um espírito associativo, nascido da ;,
mobilização política, que talvez já esteja em marcha um cenário -
alternativo ao do impacto final e previsível da nossa recessão •
continuada. Constrói-o um Brasil que leva adiante a mobiliza-
ção política de que as "Diretas-já" foram apenas o indicador
exemplar.

CÂNDIDO MENDES
Presidente do Conselho Internacional de Ciências Sociais, da UNESCO

Que radicais são esses?
As 

grandes manifestações populares,
nos comícios pró-diretas, realizadas

por este Brasil afora, já deram seus
frutos.

; Todos compreenderam a mensagem
dada: o anseio por mudanças. O próprioPresidente da República — com a hones-
tidáde e a espontaneidade que lhe são
proyèrbiais — reconheceu publicamente
este desejo da Nação.

Eleições diretas já não são mais pos-síyeis.
Mas, mudanças já — não só são

possíveis, como são mesmo muito prova-veis de serem conseguidas.
E de pouca, ou mesmo de nenhuma

importância, não se obter o meio, ou o
instrumento imaginado para um fim, des-
de que este seja conseguido.

¦„, A aspiração da Nação são as mudan-
ças e elas estão à vista, estão muito
próximas, com a vitória do Governador
Tancredo Neves no Colégio Eleitoral.

Para que este objetivo seja atingido,
é necessário, apenas, que a candidatura
Tancredo Neves não seja somente uma
aspiração do PMDB, mas que seja —
como realmente é — de todos os demo-

. cratas, amantes da liberdade, pouco im-
portando a filiação partidária deles.

Uma candidatura inter e superparti-
daria, sem a deserção de ninguém, queaspire às mudanças clamadas pelo povoem praça pública.

\ É incompreensível a idéia esdrúxula'dê não comparecer ao Colégio Eleitoral,

expressa por alguns membros radicais do
movimento pelas Diretas-já.

Qualquer criança em idade pré-
escolar sabe, por intuição, que a forma
mais certa de vencer um antagonista é
dividir as suas forças.

Esta realidade, em muitas ocasiões,
foi esquecida pelos nossos políticos. O
resultado foi desastroso.

Getúlio Vargas foi eleito porque a
UDN e o PSD não se uniram. Lacerda foi
escolhido Governador da Guanabara,
porque Tenório resolveu disputar as elei-
ções com Sérgio Magalhães. Milton Cam-
pos venceu porque conseguiu cindir o
PSD mineiro.

Os exemplos são infindáveis.
Ainda recentemente, o Governador

Brizola, na antevéspera das eleições, re-
solveu ir a Porto Alegre reanimar a
candidatura moribunda de Alceu Cola-
res. Em conseqüência, Jair Soares ga-nhou por uma escassa maioria.

Com este gesto de Brizola, o PMDB
perdeu o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul; Paulo Brossard — uma
das melhores figuras do Senado Federal— não se reelegeu, e o PDS ganhou mais
de sete votos no Colégio Eleitoral!

Agora, quando a candidatura super-
partidária de Tancredo Neves tem uma
evidente possibilidade de êxito, alguns
radicais pró-diretas questionam se de-
vem, ou não, comparecer ao Colégio
Eleitoral para votar em seu nome, não
levando em consideração que o náo com-

parecimento favorecerá, inquestionável-
mente, a eleição do seu opositor.

O motivo alegado é que o povo que
participou dos comícios lhes iria cobrar a
aparente incoerência.

E evidente, porém, que o povo julga-rá com muito mais severidade aqueles
que, abstendo-se de votar, derem a vitó-
na ao Deputado Paulo Maluf, pondotermo às esperanças de todo o País pormudanças, do que aqueles que, pelo seu
voto, impediram este triunfo.

Esta atitude, pouco compreensível, é
desassossegante.

Muito mais inquietante é o pensa-mento expresso pelo Ministro Golbery,
planejador da campanha para levar o
Deputado Maluf ao Palácio do Planalto.

O ex-chefe da Casa Civil dos Presi-
dentes Geisel e Figueiredo, homem de
aguda inteligência, perspicaz, arguto,
preciso e objetivo, que não gosta de
floreios nem de devaneios — o Ministro
Golbery, ao sair da reunião da Comissão
Executiva do PDS, declarou à imprensa
que o momento de discussão de idéias e
de candidaturas já passou. Agora, o tem-
po é de cochichos e murmúrios.

Meu Deus! O que será que o Depu-
tado Paulo Maluf irá sussurrar, docemen-
te, nos ouvidos dos membros do Colégio
Eleitoral, para convencê-los a votar em
seu nome ou se abster de votar no seu
antagonista?

» JOÃO PEDRO GOUVÊA VIEIRA
Advogado
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Afegãos matam russos durante filme Irmãos usam túnel
para fugir da RDAIslamabad — Os guerrilheiros muçul-

manos realizaram um grande ataque este
mês no Vale de Paushir, no Afeganistão,
matando vários soldados soviéticos, sur-
preendidos quando assistiam a um filme
em seu acampamento, anunciaram fontes
afegãs no Paquistão.

Disseram que o número de baixas
não pôde ser precisado mas que 30 cami-
nhões transportaram os mortos e feridos
para Cabul depois do ataque, ocorrido
dia 7, perto de Bazarak, na metade do
comprido vale de 115 quilômetros. O
Exército soviético conseguiu controlar a
parte inferior do vale somente em abril.

Bombardeios
Aviões e helicópteros soviéticos lan-

çaram dia 9 bombas de fragmentação
sobre a cidade afegã de Istalef, matando
18 pessoas, afirmou um diplomata oci-
dental em Nova Deli.

No começo do mês, segundo a mes-
ma fonte, os rebeldes atacaram com fo-
guetes a base aérea de Shindand, no
oeste do Afeganistão, perto da fronteira
iraquiana, destruindo um avião e danifi-
cando outros dois.

- • Prosseguindo numa série de ações, os
rebeldes mataram três oficiais do Exerci-
to afegão em suas casas, era Charikar,
dias 28 e 29 de junho. A cidade foi
bombardeada no dia 30, "provavelmente
como vingança pelos assassinatos", de-
clarou o informante.

Diplomatas ocidentais, baseados em
informações de suas representações em
Cabul, dizem que o abastecimento de
combustível da capital afegã é normal, o
que significa que o Governo está conse-
guindo ter um controle melhor sobre a
rodovia que conduz à União Soviética,
através do Vale de Shomali. A região
sofre constantes ataques de fustigamento
dos guerrilheiros, que atacam e fogem
rapidamente.

Também a base aérea de Shindand,
no Afeganistão ocidental, próximo a He-
rat, foi atacada. Os rebeldes muçulmanos
disseram que mataram vários soldados
soviéticos e que os feridos foram retira-
dos de helicóptero.

Refugiados
Cerca de 2 milhões 850 mil afegãos,

provenientes do Afeganistão ou do Irã,
estão refugiados no Paquistão, segundo
cálculo feito em março, declarou o Minis-
tro paquistanês do Interior, Mahmud
Haroon.

Desses refugiados, 2 milhões estão na
Província de Noroeste e cerca de 700 mil
no Baluquistão, no sul do país.

O Ministro acrescentou que 40 mil
afegãos vivem fora dos acampamentos de
refugiados e não recebem nenhuma ajuda
das associações humanitárias e organis-
mos internacionais.

ammmmm
Beirute/AP

Um terço das fazendas
da URSS dá prejuízo

Moscou — Um terço das fazendas da
União Soviética está tendo prejuízo e só
continua ativo devido a subsídios do
Estado e empréstimos bancários, afirmou
o Pravda, órgão oficial do PC soviético.
Apesar das estritas recomendações da
liderança, há dois anos, para que as
fazendas encontrassem um meio de redu-
zir as perdas e obter lucros, um grande
número vem se endividando cada vez
mais rápido, acrescentou o jornal.

O relatório constitui uma rara admis-
são da intensidade dos problemas que
afligem a agricultura soviética, a despeito
dos esforços nos últimos cinco anos para
introduzir reformas i
cia. Segundo o jornal, mais de 15 mil
fazendas soviéticas operam constante-
mente em débito.

"Boa vida"
Quando anunciou, em maio de 1982,

o tão esperado programa alimentar, o
Kremlin declarou que todas as fazendas
coletivas e estatais deveriam dar uma
reviravolta, sair do vermelho e pôr fim à
dependência de subsídios. O Pravda afir-
ma, agora, que um terço das fazendas"sequer se deu ao trabalho de tentar". O
objetivo ainda é "ter boa vida, sombra e
água fresca, apoiando-se no Estado".
Muitas das fazendas são "incrivelmente
ineficientes", diz o jornal.

Segundo o Pravda, muitos adminis-

tradores das cooperativas agrícolas têm
pouquíssima noção de coisas como pre-
ços, renda e custos relacionados à eficiên-
cia. Durante anos esses conceitos foram
considerados tabu na União Soviética e
uma relíquia do passado capitalista. Ago-
ra, a liderança soviética vem tentando
incutir conceitos de lucro nos líderes da
indústria e agricultura com o objetivo de
aumentar a produtividade.

Nos últimos cinco anos a agricultura
tem estado sob o controle de Mikhail
Gorbachev, atual número 2 da hierarquia
do Kremlin. Durante esse período, intro-
duziu vários esquemas para estimular o
sisIema_agrícola e cortar custos, mas os
resultados tem

Furacões
O Partido Comunista e o Governo da

União Soviética destinaram 120 milhões
de rublos (147 milhões de dólares) à
reconstrução da região do Volga, devas-
tada em junho do ano passado por fura-
cões, informou a agência de notícias
Tass.

Os furacões causaram centenas de
vítimas e graves danos. A zona mais
afetada foi Ivanono, uma cidade de in-
dústria têxtil, a 300 quilômetros de Mos-
cou, onde foi totalmente arrasada uma
área para veranistas. Segundo fontes não
oficiais, morreram no total entre 400 e 1
mil pessoas.

Polônia anuncia que dará
anistia a presos políticos

Varsóvia — A Polônia anunciou que
concederá anistia aos presos políticos
para assinalar o 40° aniversário do regime
comunista de Varsóvia. O porta-voz do
Governo, Jerzy Urban, disse que a anis-
tia se tomou possível devido ao atual "ní
vel de estabilidade" no país e à "queda da
influência dos inimigos do sistema".

Não se sabe se a anistia beneficiará
todos os 660 presos políticos poloneses,
dos quais 58 foram condenados e 602
continuam detidos sem julgamento. Ur-
ban, que disse acreditar que 

"as 
pessoas

devem ter uma chance de retomar a vida
normal", não quis dizer se a anistia
favorecerá os quatro ex-líderes do KOR
— grupo de defesa dos direitos dos traba-
lhadores que estão sendo julgados.

Antes de domingo
O anúncio da anistia, cujo projeto

será submetido no sábado ao Parlamento

e, segundo Urban, deve ser aprovado
antes do domingo, 22 de julho — quando
se comemora o aniversário do regime
polonês — coincidiu com a condenação
de Bogdan Bujak, ex-membro do banido
sindicato Solidariedade, a 18 meses de
prisão, acusado de ter liderado uma ma-
nifestação antigovernamental. A mulher
de Bujak agora espera que ele seja anis-
tiado.

A libertação de presos políticos po-
deria abrir o caminho para a suspensão
de sanções econômicas impostas pelo
Ocidente após a decretação da lei mar-
ciai. Também melhoraria as relações com
a Igreja, que sempre se opôs a julgamen-
tos políticos. À festa de aniversário do
regime, comparecerão o Premier soviéti-
co Nikolai Tikhonov, o Premier húngaro
Gyorgy Lazar e outros representantes
dos aliados do Pacto de Varsóvia.

Shultz não admite portos
da Nova Zelândia fechados

Wellington—O Secretário de Estado
George Shultz, depois de se reunir com o
novo Primeiro-Ministro neozelandês,
David Lange, declarou que as visitas de
navios nucleares são essenciais para o
pacto de defesa dos Estados Unidos com
a Austrália e a Nova Zelândia.

O Partido Trabalhista, de Lange,
conseguiu uma clara vitória na eleição de
sábado e da plataforma do candidato
consta o compromisso de proibir que
navios nucleares ou transportando armas
nucleares atraquem nos portos da Nova
Zelândia.

Papa esquia de novo
e regressa para Roma

Trento, Itália — O Papa João Paulo
II esquiou pelo segundo dia consecutivo
nos Alpes, após passar a noite num
abrigo para montanhistas, de proprieda-de de uma família local. O guia Franco
Zani, dono do abrigo, disse que o Papa é
um esquiador "médio", 

que desce a pista"devagar, tranqüilo, com segurança",
sem ter caído sequer uma vez nesses dois
dias.

Com o acesso às montanhas bloquea-
do pela polícia para que Joáo Paulo II,
que voltou ontem a Roma, pudesse des-
cansar em paz, a televisão estatal RAI
chegou ao local de helicóptero e entrevis-
tou Zani e vários integrantes da comitiva
papal.

— Que espécie de aliança é esta, se
as forças militares dos países envolvidos
não podem entrar em contato umas com
as outras? — indagou Shultz.

Acrescentou que este ano belonaves
americanas não visitarão portos da Nova
Zeiàndia e disse que trabalhará com o
novo Governo para ver se conseguem"resolver o problema satisfatoriamente".

Um comunicado conjunto ao fim dos
dois dias de encontro dos integrantes do
Pacto Anzus declarou que 

"o acesso à
Nova Zelândia de navios e aviões aliados
é essencial para a continuada efetividade
da aliança."

Polícia prende na
índia sikhs suicidas
Amritsar — índia — A polícia indu

prendeu ontem 14 sikhs que integravam
um "esquadrão suicida" que se dirigia
para o Templo Dourado da seita, numa
tentativa de forçar o Exército a deixar o
templo. Anteontem, mais de 100 süchs
foram presos durante uma tentativa se-
melhante.

Ontem irrompeu uma grave dissen-
são entre os sikhs. A facção dos nihangs— guerreiros que guardam os templos —
iniciou a recuperação do Templo Doura-
do (danificado durante a invasão feita
pelo Exército no mês passado) contra a
vontade dos sacerdotes, que ameaçaram
excomungar como "traidores" os 200
voluntários.
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Munique e Bonn — Dois irmãos
da Alemanha Oriental, um de 19 e
outro de 28 anos, conseguiram fugir
para a Alemanha Ocidental por um
túnel que cavaram sob cercas de
fronteira fortemente guardadas por
armas que disparam automaticamen-
te, na região da Baviera. Os dois
disseram que fugiram por discorda-
rem da situação política em seu país
e por não suportarem o regime de
"liberdade limitada" em que viviam.

Outros dois alemães orientais
fracassaram na tentativa de fuga de
Berlim Oriental para o bairro de
Nova Colônia, no lado ocidental da
cidade. De madrugada, segundo po-
lidais ocidentais, ouviram-se dispa-
ros na zona de fronteira e, logo
depois, foram vistos dois homens
sendo detidos.

Governo silencia
Em Boon, o Governo da Alemã-

nha Ocidental nâo quis comentar
rumores sobre o asilo de alemães
orientais em sua embaixada na Tche-
co-Eslováquia. Um porta-voz do Mi-
nistério do Interior disse apenas que
a sede diplomática em Praga conti-
nua à disposição dos alemães orien-
tais que a procurem para qualquer
necessidade.

Em várias ocasiões alemães
orientais que estavam em Praga pro-
curaram a embaixada a fim de tentar
obter uma permissão legal para abri-
gar-se no Ocidente.

O caso de maior repercussão, há
poucos meses, foi o de uma sobrinha
do Primeiro-Ministro alemão orien-
tal Willi Stoph, que ali se asilou e
depois voltou a seu país voluntária-
mente, com a promessa de que obte-
ria um visto oficial de saída, o que
realmente aconteceu.

Justiça acusa Kohl de
violar a Constituição

Na trégua, o muçulmano foi ver como ficou sua casa

OLP aprova plano de
Perez para O. Médio

Bonn — O Governo do Chanceler
Helmut Kohl sofreu ontem sua mais
grave derrota desde a posse da coalizão
democrata-cristã-liberal em 1982, ao ser
acusado pelo Tribunal Constitucional de
ter desrespeitado a Constituição no caso
do escândalo do consórcio FHck, que fez
doações ilegais a partidos políticos e
membros do Governo.

O tribunal, que tem sede em Karls-
ruhe, determinou que o Governo entre-
gue a uma comissão parlamentar todos os
documentos relacionados com o caso
Flick, que está sendo investigado no
Parlamento desde maio de 1983.

Ponto da Oposição
Com sua resolução, o tribunal deu

razão à Oposição dos social-democratas e
dos verdes, que disseram não ter condi-
ções de cumprir a obrigação parlamentar

de controlar aqueles fatos, enquanto o
Governo não liberasse os documentos
que estão em sua posse.

Um dos acusados no escândalo, o ex-
Ministro da Economia Otto Lambsdorff
(liberal), teve de renunciar depois que se
soube que ele ia ser acusado de envolvi-
mento no caso.

O Ministro da Fazenda, Gerhard
Stoltenberg, democrata-cristão, negara-
se a entregar documentos sobre suborno
que estão em seu poder, dizendo que
disposições legais lhe permitiam manter
segredo sobre o assunto.

O Tribunal Constitucional decidiu,
porém, que a negativa do Governo, atra-
vés de seu Ministro da Fazenda, se choca
com os princípios da Constituição, já que
os direitos dos deputados estão acima das
disposições sobre o sigilo.

Amã, Jerusalém e Beirute — U secré^
tário-geral das Nações Unidas, Javier
Pérez de Cuéllar, preparou um plano de
paz para o Oriente Médio que põe fim ao
conflito árabe-israelense, afirmou ontem
o presidente da Organização para a Li-
bertação da Palestina (OLP), Yasser
Arafat.

O dirigente palestino se negou a dar
detalhes do plano, dizendo apenas que
Pérez de Cuéllar preparou um esboço e
que a OLP já aprovou. Semana passada,
Arafat se reuniu com o secretário-geral
da ONU em Genebra. Arafat declarou
que Pérez de Cuéllar debate agora o
plano com as autoridades da União So-
viética.

Conferência
Arafat está na Jordânia, cujo Gover-

no defende a realização de uma conferên-
cia internacional, promovida pela ONU,
com a participação de "todas as partes
interessadas" (Israel e países árabes) e
dos cinco integrantes permanentes do
Conselho de Segurança das Nações Uni-
das (Estados Unidos, União Soviética,
Inglaterra, França e China). Israel, no
entanto, se recusa a participar da confe-
rência.

Em Jerusalém, as autoridades islâmi-
cas fecharam ao público as mesquitas de
Ornar e Al-Aksa, depois que um homem
vestido como um judeu ortodoxo tentou
entrar com seu carro na praça em que
estão os dois templos. Náo houve confir-
mação de informação transmitida por um
turista de que o carro continha uma
bomba.

O automóvel rompeu uma barreira
metálica para controlar o acesso ao local
— considerado um dos santuários mais
importantes da religião islâmica — e
subiu uma rampa, aproximando-se das
mesquitas. A polícia alcançou o carro e

Iraque afirma
que derrubou
avião iraniano

Manama, Bahrain — O Iraque afir-
mou que seus aviões derrubaram um jato
de combate do Irã dentro do território
iraniano, ao mesmo tempo em que o
grupo de países do Golfo Pérsico, lidera-
do pela Arábia Saudita, preparava uma
ofensiva diplomática em duas frentes pa-
ra tentar pôr fim à guerra de quase quatro
anos entre iraquianos e iranianos.

Segundo um porta-voz militar de
Bagdá, o avião iraniano tentou violar o
espaço aéreo iraquiano no setor Sul (Ba-
sora), foi derrubado e caiu no Irã. O
Iraque comemorou ontem o 16° aniversá-
rio do golpe de Estado que levou o
Partido Baath (socialista) ao Poder.

Os sauditas serão os anfitriões de
uma conferência de cúpula da Comissão
de Mediação Islâmica, formada por sete
países designados pela organização da
Conferência Islâmica (OCI) com a mis-
sáo de conseguir uma trégua e o início de
negociações entre o Iraque» e o Irã. Inte-
gram a Comissão representantes da Tur-
quia, Malásia, Paquistão, Guiné, Sene-
gal, Gâmbia e Bangladesh.

Os países do Conselho de Segurança
do Golfo (CSG) estão preparando uma
resposta coletiva à proposta do Irã de
realizar uma conferência regional para
evitar a propagação da guerra ao Sul e
Oeste do Golfo. Enquanto a mediação da
OCI visa ao fim da guerra, os esforços do
CSG buscam limitar o conflito à frente de
combate.

A agência de notícias oficial do Irã,
Ima, desmentiu que o presidente do
Parlamento, Ali Akbar Hasheimi Raaf-
sanjani, tenha aceito o convite para visi-
tar a Arábia Saudita.

-fy-fftf>mrista, apresentado como
"um doente mental". O carro fora rouba-
do em Mea Shearim, um bairro de judeus
ortodoxos em Jerusalém.

A Rádio de Beirute informou que 10
pistoleiros seqüestraram ontem um diri-
gente muçulmano xiita, Mohammed Has-
san Amin, na cidade de Sidon (Sul do
Líbano) e o forçaram a abandonar a
região porque, aparentemente, era sus-
peito de instigar ataques contra as tropas
de ocupação israelenses.

Desmentido
O ex-Primeiro-Ministro de Israel,

Menahem Begin, afirmou que são "total-
mente infundadas" as notícias divulgadas
ontem pelo jornal Jerusalém Post sobre
um duro comentário que o ex-Chefe de
Governo teria feito a respeito do ex-
Ministro da Defesa, Ariel Sharon.

Segundo o jornal, Begin disse portelefone a um amigo que não queria"nem sequer ouvir o nome dessa pessoa"
(Sharon). O jornal também atribuiu à ex-
secretária de Begin, Yona Klimovistsky,
a declaração que o ex-Premier "foi traí-
do" por Sharon e pelo ex-Chefe do
Estado-Maior, General Rafael Eitan, os
autores do plano de invasão militar do
Líbano em junho de 1982.

Begin está em reclusão voluntária
desde que deixou a Chefia do Governo,
em agosto do ano passado. O Jerusalém
Post afirmou que o ex-Premier sofreu um
golpe "físico e psíquico" com os planos
militares de Sharon e Eitan. Begin disse
que decidirá nos próximos dias se partici-
para ou não da campanha eleitoral do
Likud (coalizão governamental) para a
eleição geral de segunda-feira. Sharon
concorrerá pelo Likud e Eitan pelo pe-
queno Partido Tehiya, de extrema di-
reita.

Egito em crise
empossa seu
novo Gabinete

Cairo — O Presidente do Egito,
Hosni Mubarak, empossou ontem seu
novo Gabinete de 31 integrantes, chefia-
do pelo Primeiro-Ministro Kamal Hassan
Ali. Em seguida, Mubarak se reuniu com
os ministros para analisar as linhas-gerais
da política egípcia e as melhores soluções
para os problemas econômicos do país.

Nove dos 31 ministros estão partici-
pando pela primeira vez do Governo,
enquanto oito foram afastados e cinco
mudaram de pasta. Dezessete permane-
ceram nos mesmos cargos. As maiores
mudanças envolveram os Ministérios do
Exterior e do Interior.

O novo Chanceler é Esmat Abdel
Meguid, ex-Embaixador na ONU e que
participou ativamente da primeira fase do
processo de paz entre o Egito e Israel. O
ex-Ministro do Interior, Hassan Abu Ba-
sha, foi transferido para o Governo local
e substituído pelo Ministro Adjunto do
Interior, Ahamed Rushidi.

O Marechal Abdel Halim Abu-
Ghazala reteve seus cargos de Vice-
Primeiro-Ministro, Ministro da Defesa e
Comandante das Forças Armadas. O Mi-
nistro de Estado para Assuntos Externos,
Butros Ghali, manteve seu posto como o
número 2 no Ministério do Exterior.

Dificuldades econômicas, inflaçáo
elevada e baixa produção são os princi-
pais problemas enfrentados pelo Gover-
no Mubarak desde que o Presidente assu-
miu o Podei em outubro de 1981, em
seguida ao assasínio do Presidente Anwar
Sadat. Nos últimos três anos, Mubarak
reformulou três vezes seu Gabinete, em
uma tentativa de solucionar os problemas
econômico-financeiros do país.

Negociação fracassa e
porto continua parado

Londres — A primeira rodada de
negociações para solucionar a greve dos
portuários britânicos, parados há 10 dias,
fracassou ontem à tarde, em Londres,
enquanto centenas de caminhões faziam
fila dos dois lados do Canal da Mancha,
impedidos de prosseguir viagem. Dover e
Calais, os dois mais movimentados portos
da Grã-Bretanha e França (respectiva-
mente), estáo lotados de caminhões
cheios de frutas e hortaliças. O tráfego de
passageiros não foi afetado.

A tentativa de pôr fim à paralisação
eme interrompeu virtualmente todas as
importações e exportações britânicas fi-
cou a cargo de mediadores independen-
tes, que se encontraram com líderes sin-
dicais após discutirem a situação com os
patrões na segunda-feira. Mas não há
qualquer sinal de acordo na disputa, que
começou semana passada com a irritação
dos porutuários diante do uso de máo-de-
obra não sindicalizada para transportar
minério de ferro a uma usina siderúrgica
bloqueada por piquetes de mineiros em
greve.

Deputado suspenso
O Governo britânico apelará contra a

sentença judicial que anulou a proibição
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de sindicalização dos empregados da cen-
trai de contra-espionagem de Chelte-
nham, a Oeste de Londres. A apelação
foi anunciada por Thatcher na Câmara
dos Comuns, em meio a acalorado debate
entre o Governo e a Oposição traba-
Ihista.

Denis Healey, veterano trabalhista,
disse em entrevista à televisão: "Esta é a
primeira vez que um Governo eleito na
Grã-Bretanha é considerado culpado porum juiz britânico de violar a lei."

Na segunda-feira, um juiz declarou
ilegal a proibição emitida pelo Governo,
alegando como imprescindível que, antes
disso, Thatcher consultasse os sindicatos
e os empregados da central de espio-
nagem.

O Deputado trabalhista Dennis Skin-
ner foi expulso da Câmara após pergun-
tar se Thatcher seria "capaz de subornar
os juizes". Isso porque, ao proibir a
sincialização dos empregados de Chelte-
nham, o Governo ofereceu uma compen-
sação de 1 mil libras (CrS 2 milhões 400
mil) aos que renunciassem à sua filiação
sindical. Uma compensação considerada"suborno" 

por Skinner, obrigado a dei-
xar a Câmara e suspenso de suas funções
por tempo indeterminado.
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O "container atômico" nada sofreu no choque com o trem

Colisão não destrói
"container atômico"

Londres — Para demonstrar que é
seguro transportar lixo nuclear por ferro-
via, a Central Elétrica da Grã-Bretanha
(CEGB) encenou a colisão de um trem
de passageiros, a 160 km por hora, com
um gigantesco containeratômico de aço.
O trem de 14() toneladas, com seus três
vagões, foi totalmente destruído, mas o
container lançado pelo choque a mais de
100 metros de distância, ficou intacto,
sem que fosse atingida sua simulada carga
nuclear de duas toneladas.

A encenação, realizada na presença
de grupos antinucleares (que atrasaram o"acidente" em 10 minutos devido a uma
manifestação) e filmada ao vivo pela
televisão, custou à entidade governamen-
tal 1 milhão 600 mil libras (CrS 3 bilhões
850 milhões). Há planos para deixar um
container "arder" durante 30 minutos
num incêndio simulado para provar de
uma vez por todas aos britânicos que não
há perigo no transporte de carga nuclear
em vagões especiais.

A
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"Telefone Vermelho'
vai ser modernizado

San Francisco, EUA/AP

Washington — Estados Unidos e
União Soviética firmaram ontem um
acordo para modernizar o telefone verme-
lho (hot Une) que liga as duas Capitais
para ser usado em caso de crise. O
Presidente Ronald Reagan afirmou que
tratava-se de "um modesto mas positivo
passo para aumentar a estabilidade inter-
nacional e reduzir os riscos de que um
acidente, erro de cálculo ou interpretação
provoque confrontação ou conflito" en-
tre as superpotências.

Pelo acordo, será acrescentada uma
linha de transmissão de documentos, ma-
pas e gráficos de alta velocidade ao
telefone, na verdade uma linha de telex
capaz de transmitir 67 palavras por minu-
to. Serão dois circuitos de satélite e um
circuito a cabo, uma estação de terra em
cada país, para cada circuito de satélite e
terminais nos dois lados ligados a três
circuitos e equipados com teletipos e
equipamento de fac-símile.

Confronto
Uma alta fonte do Governo afirmou

que os Estados Unidos encaram o acordo
como uma medida de controle de armas e
não apenas um assunto técnico. O infor-
mante revelou que está havendo conver-
sas — mas não negociações — com os
soviéticos sobre uma outra proposta ame-
ricana de ação conjunta contra terroristas
que tenham acesso a armas nucleares.

Moscou não mostrou interesse em
dois assuntos: a criação de um outro
telefone vermelho entre os Estados Uni-
dos e comandos militares soviéticos e
linhas de transmissão de alta velocidade
entre cada Governo e sua Embaixada na
outra Capital.

— Vejo este acordo como um ade-
quado aperfeiçoamento técnico do telefo-
ne vermelho que serve a nossos Governos
há 20 anos e como um bom exemplo de
cooperação para reduzir os riscos de
guerra — afirmou Reagan, depois que o
entendimento foi comemorado entre de-

legações dos dois países com um brinde
de champanha.

O telefone foi criado em 1963, um
ano após a crise dos mísseis.em Cuba
quase ter provocado um confronto entre
Estados Unidos e União Soviética. Um
estudo da Rand Corporation, entidade
particular que estuda política externa e
problemas de segurança, informa que o
telefone foi usado durante as guerras
árabe-israelenses de 1967 e 1973, a guerra
fndio-paquistanesa, de 1971, a invasão
turca de Chipre, em 1974, e a intervenção
soviética no Afeganistão, em 1979. Fun-
cionários americanos se recusaram a in-
formar se a linha funcionou desde que
Reagan assumiu o Poder, em 1981.

Espionagem
Em Moscou, o jornal do Partido

Comunista Pravda insistiu que a resposta
americana à proposta russa de negociar
armas espaciais era inaceitável e acusou
os Estados Unidos de fazer um jogo de
palavras sobre o assunto. O Kremlin quer
conversar apenas sobre armas espaciais e
deseja uma moratória a partir do início
das negociações, em setembro, na Áus-
tria, enquanto Washington insiste em
condicionar o assunto ao reinicio das
negociações sobre mísseis nucleares de
médio e longo alcances interrompidas
pelos soviéticos em novembro.

O Pravda afirmou que os Estados
Unidos iriam até Viena apenas para blo-
quear a possibilidade de um acordo e
provar a tese que o Governo Reagan
manteve nos últimos três anos de que é
impossível verificar um tratado para ba-
nir armas espaciais. O argumento ameri-
cano é de que tais armamentos são leva-
dos no mesmo tipo de foguete transporta-
dor das ogivas nucleares comuns, por isso
é impossível fazer a distinção sem um
exame local que os russos não aceitam de
jeito nenhum. Chamam isso de espiona-
gem consentida. Ontem, revelou-se em
Washington que os soviéticos propuse-
ram a data de 18 de setembro para
começar as reuniões em Viena.

EUA quiseram estabelecer
um muro nuclear no Vietnam

-Uiri_oT"

planejaram construir em 1966 uma espé-
cie de Cor__ta-de-Fenro no Vietnam do
Sul impregnando uma faixa do território
com poeira atômica e gás mostarda para
impedir a infiltração dos vietcongs, se-
gundo documentos confidenciais obtidos
pela rede de televisão CBS.

A empresa está reunindo provas para
sua defesa no processo que lhe move o
ex-comandante das forças americanas no
Sudeste Asiático, General da reserva do
Exército William Westmoreland. No do-
cumentário O Inimigo Incontável: Uma
Decepção Vietnamita, a CBS afirmou que
Westmoreland e outros oficiais minimiza-
ram a força do inimigo para dar a impres-
são de que os Estados Unidos ganhavam
a guerra.

Amortecimento
Westmoreland não gostou e entrou

com processo por ofensa e quer 120
milhões de dólares da CBS. A estação
conseguiu também um outro documento
que fala num plano para despejar produ-
tos químicos que 

"desestabilizariam o
solo vietnamita" em áreas fronteiriças ao
Laos, por onde passava uma rota de
suprimentos norte-vietnamita. Dois tes-
tes desta operação, denominada Coman-
do Lava, foram realizados antes que a
idéia fosse abandonada.

A CBS obteve informações sobre a
Cortina, proposta pelo então Secretário
da Defesa, Robert McNamara, para pro-
var que o comando americano sabia do
deslocamento de grandes efetivos norte-
vietnamitas em direção ao Sul. Memo-
rando do General Earl Wheller, de 22 de

-março de 19667~autonzou um teste de
viabilidade da Linha McNamara, ressal-
tando que não importava seu custo nem o
impacto político, o que prova que o gás
mostarda, banido por acordo internado-
nal, estava sendo cogitado, segundo a
CBS.

No mesmo dia, o Chefe do Comando
do Exército, General Harold Johnson,
mandou um memorando a Wheller com"anotações de conversas com o Secreta-
rio da Defesa", detalhando planos para
operações numa linha de 16 quilômetros
de largura chamada "zona de amorteci-
mento", aparentemente inspirada no mu-
ro de Berlim.

Johnson estimou que levaria um ano
para limpeza da zona com auxílio do
agente laranja (desfolhante) e instalação
de uma série de faixas de 500 metros de
largura onde seriam colocadas 11 milhões
de minas anti-soldados e 412 mil 500
minas antitanques. Mais para o centro da
zona haveria uma cerca com 843 mil 720
postes encapados com arames farpados,
72 mil holofotes fixos e 1 mil 800 holofo-
tes giratórios movidos por um pequeno
reator atômico. Guardas em plantão de
24 horas seriam colocados com uma dis-
tância de 400 metros entre um e outro.

O General Johnson também reco-
mendou que se "semeasse a faixa de
segurança com poeira atômica (isótopos
radioativos) numa proporção em que, até
1980, haverá 240 quilômetros quadrados
contaminados". Johnson também sugeriu
uma cobertura de gases químicos de lon-
ga duração e o gás mostarda foi cogitado
por sua ação prolongada e baixo custo de
5 mil dólares por quilômetro numa faixa
de 200 metros de largura.

Jovens usam computador e
violam segredos da NASA

Huntsville, Alabama, EUA — A po-
lícia federal dos Estados Unidos (FBI)
confiscou computadores domésticos em
quatro casas de Huntsville usados por
adolescentes de 13, 15 e 16 anos para
penetrar nos arquivos confidenciais da
Administração Nacional de Aeronáutica
e Espaço (NASA), informou um porta-
voí do FBI.

Eles apagaram várias informações
dos arquivos do Centro Espacial Mar-
shall, em Huntsville, encarregado dos
componentes de propulsão das naves es-
paciais recuperáveis, incluindo os moto-
res principais, onde houve a falha que
adiou mês passado a primeira missão da
nave Discovery. Porta-voz do FBI disse
que haverá considerável atraso até que se
recomponham os arquivos mas não soube
dizer se houve alguma interferência no
conserto dos motores da Discovery.

A última
Não houve ainda acusação formal

para início de processo mas a possibilida-

Jackson vai à URSS
e pode ver Sakharov

Moscou — Fontes ligadas ao Kremlin
informaram ontem que o Reverendo Jes-
se Jackson visitará a União soviética
ainda este mês e possivelmente vai se
encontiar :om o dissidente Andrei Sa-
kharov. Quase simultaneamente, o por-
ta-voz da Casa Branca, Larry Speakes,
afirmava, em Washington, que o Presi-
dente Ronald Reagan já não se opõe às
iniciativas de Jackson em relação a Sa-
kharov. Até então, Reagan dizia que, ao
tentar se encontrar com o dissidente
soviético, Jackson prejudicaria "as inicia-
tivas diplomáticas secretas" que vinham
sendo processadas com Moscou para uma
possível libertação de Sakharov.

de não está excluída: a pena para destrui-
ção de bens do Governo federal é de 10
anos de prisão e 10 mil dólares de multa.
O FBI informou que três jovens conse-
guiram descobrir o código confidencial
dos computadores da NASA e um quarto
falhou na tentativa. Todos eles são de
famílias abastadas, cujos pais exercem
cargos importantes em empresas de infor-
mática.

Os gênios mirins.da informática são o
mais recente pesadelo das autoridades
americanas. O advento de minicomputa-
dores permitiu que centenas de jovens se
tornassem adeptos precoces da informáti-
ca e passassem a se divertir usando linhas
de telefone para tentar penetrar em
computadores de agências do Governo.

Até hoje esses jovens piratas ciber-
néticos só conseguiram penetrar numa
rede de comunicações do Pentágono que
não tinha informações secretas, segundo
as autoridades. Houve vários casos de
interferência em sistemas de empresas
particulares.

Vietnam devolve os
restos de americanos

Bancoc — As autoridades vietnami-
tas devolveram ontem em Hanói aos
Estados Unidos, numa cerimônia solene,
os restos de oito soldados americanos
desaparecidos em ação, durante a guerra
do Vietnam.

O coronel Joe Harvcy, chefe da dele-
gação americana, expressou a esperança
de que no futuro se realizem outros
encontros semelhantes, de modo que,
com a ajuda das autoridades vietnamitas,
possa ser esclarecido o destino de 2 mil
500 soldados americanos desaparecidos
no conflito.
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De manhã, parecia que a Convenção seria tranqüila, os três sorriam e não
se previa a ruptura de Mondale (C) e Jackson (D)

Democratas se dividem no
segundo dia da Convenção

Nova Iorque — O segundo dia da Convenção
Democrata foi marcado pela desunião. Os grupos
minoritários de Jesse Jackson e Gary Hart resolve-
ram apresentar propostas (planks) divergentes para
serem acrescentadas à plataforma democrata.

Jackson pediu quatro coisas à Convenção:
garantir que os Estados Unidos não serão os primei-
ros a usar força nuclear, reduzir o orçamento militar
em 20%, estabelecer cotas baseadas na proporção de
cada raça para contratações e demissões de trabalha-
dores e eliminar o sistema de "duplas 

primárias"
existente nos Estados do Sul, que, segundo Jackson,
prejudica as minorias e particularmente os negros.

Divergências
Depois de uma reunião de unidade na noite de

segunda-feira, ainda sob o impacto do discurso do
Governador de Nova Iorque, Mário Cuomo, que
pediu a unidade partidária e habilmente demoliu a
política de Ronald Reagan (sem atacá-lo pessoal-
mente), parecia ontem pela manhã que a convenção
seria tranqüila.

Durante o dia houve uma ruptura entre Mon-
dale e Jackson. Mondale então instruiu seus delega-
dos para que se opusessem a todos os pontos
defendidos pelo líder negro, apoiando apenas a
proposta minoritária de Gary Hart, que condiciona a
intervenção militar americana no exterior a um

—pedido-govenranienrãTab país em questão.
A posição oficial dos democratas nos cinco

pontos em discussão ontem é diferente da adotada
pelas minorias, notadamente Jackson. Na platafor-
ma do Partido, os democratas "caminham em dire-
ção" ao conceito de não serem os primeiros a usarem
armas nucleares. Quanto ao orçamento de defesa,
tanto Mondale como Hart são favoráveis a um
aumento do orçamento, mas menor do que o pro-
posto por Reagan.

Ambos (Hart e Mondale) são contra o estabele-
cimento de quotas raciais no conjunto da "ação
afirmativa". Os democratas acham também que o
sistema de primárias duplas no Sul (na segunda
votação só participam os dois mais votados paradividir os delegados) não deve ser alterado pelomenos agora. Quanto ao uso de tropas americanas,
Mondale acha que devem ser usadas para defender
os interesses do país, sem violar a chamada Lei de
Guerra (que milita muito o poder do Presidente em
relação ao Congresso).

Traidor
O processo de votação ontem, foi feito porcomputador e enquanto no plenário os grupos rece-

biam instruções: Hart, por exemplo, liberou seus
delegados para votarem "com a consciência" nos
itens de cotas raciais e compromisso para não usar
primeiro armas nucleares, enquanto instruía seus
delegados para se oporem a cortes na defesa ou ao

fim do sistema de primárias duplas. A primeira
proposta minoritária de Jackson à Convenção (com-
promisso de não usar armas atômicas primeiro),
acabou derrotada no final da tarde por 2 mil 216
votos, contra 1 mil 496.

A grande vaia do dia acabou ficando com o
Prefeito (negro) de Atlanta e ex-embaixador ameri-
cano na ONU, Andrew Young. Ele foi ao pódio
defender a plataforma majoritária das primárias
duplas, e os negros e outros partidários de Jesse
Jackson quase não o deixaram falar, agitando os
braços, chamando-o de "traidor". A grande expec-
tativa era quanto ao discurso de Jesse Jackson;
informava-se ontem que ele levaria ao palanque dois
discursos. Um conciliador, propondo a unidade, e
outro incendiário, questionando a posição da
maioria. Abstenção

Ontem mesmo, Jackson falando ante várias
platéias em San Francisco adotou as duas posturas.
Primeiro, atacou Mondale dizendo que 

"estamos
numa convenção e não numa coroação". Depois,
dirigiu-se aos que estáo deliciados com a briga
democrata, lembrando que 

"o debate não é sinal de
divisão e sim de democracia".

Mas, além dos que apoiam Jackson, havia
nntrn<jjp|>-g!iHrK 7anflaHr>s pprrrr| pa_CAiw<>nfãnr-Tre
hispânicos. Eles estavam irados com o que conside-
raram pouca atenção e até o apoio dado pelo partido
à lei Simpson-Mazzoli, que estabelece penalidades
para quem contratar trabalhadores ilegais (majorita-
riamente hispânicos). Numa reunião ontem pela
manhã, com a presença de cerca de 120 delegados
hispânicos, discutiu-se se deveria haver abstenção ou
não no primeiro escrutínio hoje, para escolher o
candidato à Presidência.

A reunião terminou empatada e nada foi deci-
dido, mas espera-se que um bom número de hispa-
nos se abstenha. Há cerca de 300 delegados hispanos
na Convenção e, apesar de os ligados a Mondale
afirmarem ontem que não se absteriam, é difícil
prever o que ocorrerá hoje. Teoricamente se houver
abstenção de hispanos e negros, a indicação de
Mondale no primeiro escrutínio estará ameaçada,
embora poucos acreditem que o candidato majorita-
rio corra algum perigo real.

Segundo o presidente da União pela Liberdade
dos Latino-Americanos, uma das centenas de orga-
nizações que gravitam em torno da convenção, Júlio
Barreto, mais de 100 delegados hispanos não vão
votar hoje no primeiro escrutínio, mas o Prefeito de
San Antônio, Texas, Henry Cisneros, um dos líderes
hispânicos mais influentes do país, manobrava inten-
samente ontem para evitar que a abstenção hispâni-
ca se concretize.

FRITZ UTZERI
Correspondente

Polícia mata nicaraguense que
protestava contra o Governo

Manágua — Um jovem nicaraguense morreu,
ferido a tires por agentes do Ministério do Interior
que sufocaram manifestação contra o serviço militar
imposto pelo regime sandinista, ocorrida sexta-feira,
em Tisma, a 26 km a Leste de Manágua.

Segundo o Ministério do Interior, David Sala-
zar Fornos foi ferido quando tentou impedir a prisão
de seu irmão Gamali, um dos seis (número extra-
oficial) detidos sob acusação de instigar frustrada
tentativa de ocupação da Escola Benjamin Zeledon,
durante o protesto de cerca de 200 pessoas —
inclusive mães de jovens convocados ao serviço
militar.

Confusão
— A vítima confundiu os oficiais do Ministério

com assaltantes comuns e tentou violentamente
impedir a captura de Gamali — indicou o comunica-
do oficial divulgado em Manágua. A mãe do jovem,
Concepción Salazar Fomos, disse à agência Ansa
que ele foi levado de sua casa por indivíduos em
uniformes verde-oliva, que dispararam à queima-
roupa e o carregaram ferido.

O comunicado do Ministério do Interior incluiu
uma lista de 10 pessoas acusadas de dirigir a "antipa-
triótica atividade", o "complô que incita à desobe-

Honduras anuncia
luta com guerrilha
de El Salvador

Tegucigalpa — As Forças Armadas hondure-
nhas anunciaram a morte de um soldada do 12°
Batalhão de Infantaria e de um guerrilheiro salvado-
renho não identificado, em um combate na região de
Roble Gacho, jurisdição de San Marcos de Ocotepe-
que, nas imediações do acampamento de refugiados
de El Salvador chamado Mesa Grande.

Uma patrulha de oito soldados hondurenhos
interceptou 30 guerrilheiros que vinham de El Salva-
dor e se reuniam com outro grupo semelhante, que
procedia do acampamento de refugiados, no domin-
go. No local da luta, foram posteriormente encontra-
dos um fuzil automático, três carregadores de muni-
çáo e cinco mochilas.

Na Embaixada dos Estados Unidos em Teguci-
galpa, porta-voz anunciou a presença de uma flotilha
americana nas águas internacionais limítrofes das
hondurenhas, "em missão especial de treinamento
naval e aéreo". Captaneada por um dos maiores
navios do mundo, o porta-aviões John Kennedy,
com 83 mil toneladas, 70 aviões c helicópteros, 5 mil
homens a bordo, a flotilha é integrada por um
submarino, uma fragata lança-mísseis e um navio-
tanque.

diência às ordens da Junta de Recrutamento Militar.
Mas não informou quantas pessoas foram oficial-
mente presas durante a manifestação em Tisma, uma
localidade de cerca de 3 mil habitantes, segundo a
agência EFE.

A manifestação ocorreu no mesmo dia em que,em Manágua, os Partidos oposicionistas pediram ao
Governo sandinista a suspensão "temporária" da
aplicação da lei que estabelece o serviço militar.
Denunciaram "inúmeros abusos" na aplicação da
lei, como o alistamento "de forma violenta de jovens
que ainda não completaram a idade mínima de 16
anos". Disseram que são realizadas operações de
alistamento em que 

"jovens são tirados de suas casas
à noite e durante as aulas nos colégios".

Enquanto a Frente Sandinista de Libertação
Nacional se preparava ontem para escolher seu
candidato à Presidência na eleição prevista para 4 de
novembro, o oposicionista Partido Social-
Democrata indicava como seu provável candidato o
diretor do jornal La Prensa, Pedro Joaquin Chamor-
ro, filho do jornalista Pedro Joaquin Chamorro
Cardenal, assassinado a 10 de janeiro de 1978 por
homens do ditador Anastásio Somoza.

Leia editorial "Opção Inadiável"

Argentinas presas
tiveram 170 bebês
sob regime militar

Buenos Aires — A Comissão Nacional Sobre o
Desaparecimento de Pessoas (CODEP) denunciou
ontem em entrevista coletiva que 

"pelo menos entre
20 e 30 mulheres desaparecidas" deram à luz no
Hospital Militar de Campo de Maio durante os
primeiros anos do Governo militar argentino. Se-
gundo a CODEP, 170 bebês nasceram em cativeiro
durante o regime militar.

Segundo informou a Comissão, presidida pelo
escritor Ernesto Sabato, as mulheres grávidas desa-
parecidas "permaneciam incomunicáveis e sob per-
manente vigilância", sem que seus nomes fossem
registrados em qualquer livro do hospital, e assim
que nasciam os bebês eram separados de suas mães.
Jamais se soube que destino tiveram mães e filhos.

A CODEP informou ainda que, segundo de-
poimentos em seu poder, 

"todas as noites, durante
os primeiros anos do Governo militar, ouvia-se a
saída de um aviáo de transporte de tropas da base da
guarnição de Campo de Maio. Esse vôo era objeto
de comentários entre o pessoal do hospital militar.
Dizia-se que levava pessoas que seriam atiradas ao
mar".

' "i

Nicarágua se envolve
no narcotráfico para
EUA, afirma jornal

Washington — Membros do Governo da Nicarágua estão
implicados no tráfico de cocaína para os Estados Unidos, assegu-
rou ontem o jornal conservador The Washington Times, citando '
fontes da Agência de Controle de Narcóticos americana (DEA).
Um piloto disse que transportou dois carregamento de droga da --.
Nicarágua até a Flórida. -.35

Segundo estas fontes, um número de altos funcionários do
regime sandinista, incluindo os Ministros da Defesa, Comandante
Humberto Ortega, e do Interior, Comandante Tomas Borge, ••
participaram ativamente da operação. Um contrabando de droga, ¦*
ocorrido mês passado, confirmou o relato do piloto, informou o '
jornal americano.

Informante da DEA
O piloto declarou que era um informante da DEA e que foi '

pago recentemente pelos sandinistas para comprar um avião para
o narcotráfico. Ao levar o avião a uma afastada base militar, foi >'•'
detido por milicianos e levado do aeroporto, onde regressou mais
tarde, em uma limusine, acompanhado pelo braço-direito de
Borge. No carro, estava o carregamento de cocaína colombiana -
que os dois colocaram no avião. :,_

Ao começar o vôo, o avião foi abatido por "entusiastas
sandinistas", mas o piloto e a mercadoria se salvaram. O homem
de confiança do Ministro Borge teria então dado mais dinheiro ao
piloto para comprar outro avião, no qual concretizou então a
operação de contrabando no final do mês passado, concluiu o ¦ ¦• •
jornal, acrescentando que toda essa história só foi revelada como ¦
conseqüência dos esforços das autoridades americanas para fazer" b
cair em uma armadilha três chefões do narcotráfico colombiano.' <l

Portugal prende duas
brasileiras com mais
de 8 quilos de cocaína

Lisboa — Duas brasileiras foram detidas pela polícia portu- •
guesa, que realizou a maior apreensão de cocaína já registrada no
aeroporto de Lisboa: oito quilos e quatrocentos gramas. Proce-
dentes de Recife, as duas mulheres com cerca de 30 anos haviam
recebido 2 mil dólares para servirem de "correio" 

para o
narcótico.

As duas — qualificadas de prostitutas por uma fonte dos
serviços alfandegários — não foram identificadas pela agência
UPI. A prisão ocorreu quando, em trânsito para Frankfurt, foram
submetidas a revista. A cocaína era levada nas cintas. No mercado
português, a droga valia 105 milhões de escudos, equivalente a
CrS 1 bilhão 260 milhões. No dia 6 de maio, outra jovem brasileira
foi presa em Lisboa, transportando seis quilos de cocaína, também
na cinta.

Guerra ao tráfico
Cinco panamenhos e um argentino foram presos pela polícia

mexicana, que desbaratou prestação de serviço ao narcotráfico em
aeroportos clandestinos nos Estados de Campeche, Tabasco e
Nuvo León. Os presos cobravam até 150 mil dólares (CrS 271
milhões 500 mil) aos traficantes para abastecer e reparar aviões.
que faziam a rota Colômbia, Panamá, México e Estados Unidos,
carregados de cocaína e heroína.

No aeroporto da Cidade do México, a polícia mexicana fez
também uma importante apreensão de cocaína pura, no valor
estimado de 1 milhão de dólares, equivalente a CrS 1 bilhão 810
milhões. O colombiano preso levava a droga em bolsas de fraldas
de bebês, cujo perfume dissimulava o aroma da cocaína, segundo '
a polícia.

Na maior apreensão de drogas já registrada em todo o
mundo, policiais iranianos tomaram dos traficantes, após um .
combate de duas horas em que ficaram feridos dois delinqüentes,
nada menos do que 1 tonelda e 55 quilos de heroína e mais 344
quilos de ópio, na região de fronteira com o Paquistão. O
carregamento valia 43 milhões de dólares, ou melhor, CrS 77
bilhões 830 milhões.
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JORNAL DO BRASIL INTERNACIONAL 8° Clichê P quarta-feira, 18/7/84"Telefone Vermelho"
vai ser modernizado

San Francisco, EUA/AP
n l° caderno n J3

Washington — Estados Unidos e
União Soviética firmaram oniem um
acordo para modernizar o telefone verme-
lho (bot Une) que liga as duas Capitais

Para 
ser usado em caso de crise. O

residente Ronald Reagan afirmou quetratava-se de "um modesto mas positivo
passo para aumentar a estabilidade inter-
nacional e reduzir os riscos de que um
acidente, erro de cálculo ou interpretação
provoque confrontação ou conflito" en-
tre as superpotências.

Pelo acordo, será acrescentada uma
linha de transmissão de documentos, ma-
pas e gráficos de alta velocidade ao
telefone, na verdade uma linha de telex
capaz de transmitir 67 palavras por minu-
to. Serão dois circuitos de satélite e um
circuito a cabo, uma estação de terra em
cada país, para cada circuito de satélite e
terminais nos dois lados ligados a três
circuitos e equipados com teletipos e
equipamento de fac-símile.

Confronto
Uma alta fonte do Governo afirmou

que os Estados Unidos encaram o acordo
como uma medida de controle de armas e
não apenas um assunto técnico. O infor-
mante revelou que está havendo conver-'
sas — mas não negociações — com os
soviéticos sobre uma outra proposta ame-
ricana de ação conjunta contra terroristas
que tenham acesso a armas nucleares.

Moscou não mostrou interesse em
dois assuntos: a criação de um outro
telefone vermelho entre os Estados Uni-
dos e comandos militares soviéticos e
linhas de transmissão de alta velocidade
entre cada Governo e sua Embaixada na
outra Capital.

— Vejo este acordo como um ade-
quado aperfeiçoamento técnico do telefo-
ne vermelho que serve a nossos Governos
há 20 anos e como um bom exemplo de
cooperação para reduzir os riscos de
guerra — afirmou Reagan, depois que o
entendimento foi comemorado entre de-

legações dos dois países com um brinde
de champanha.

O telefone foi criado em 1963, um
ano após a crise dos mísseis em Cuba
quase ter provocado um confronto entre
Estados Unidos e União Soviética. Um
estudo da Rand Corporation, entidade
particular que estuda política externa e
problemas de segurança, informa que o
telefone foi usado durante as guerrasárabe-israelenses de 1967 e 1973, a guerraíndio-paquistanesa, de 1971, a invasão
turca de Chipre, em 1974, e a intervenção
soviética no Afeganistão, em 1979. Fun-
cionários americanos se recusaram a in-
formar se a linha funcionou desde queReagan assumiu o Poder, em 1981.

Espionagem
Em Moscou, o jornal do Partido

Comunista Pravda insistiu que a resposta
americana à proposta russa de negociar
armas espaciais era inaceitável e acusou
os Estados Unidos de fazer um jogo de
palavras sobre o assunto. O Kremlin querconversar apenas sobre armas espaciais e
deseja uma moratória a partir do início
das negociações, em setembro, na Áus-
tria, enquanto Washington insiste em,
condicionar o assunto ao reinicio das
negociações sobre mísseis nucleares de
médio e longo alcances interrompidas
pelos soviéticos em novembro.

O Pravda afirmou que os Estados
Unidos iriam até Viena apenas para blo-
quear a possibilidade de um acordo e
provar a tese que o Governo Reagan
manteve nos últimos três anos de que é
impossível verificar um tratado para ba-
nir armas espaciais. O argumento ameri-
cano é de que tais armamentos são leva-
dos no mesmo tipo de foguete transporta-
dor das ogivas nucleares comuns, por isso
é impossível fazer a distinção sem um
exame local que os russos não aceitam de
jeito nenhum. Chamam isso de espiona-
gem consentida. Ontem, revelou-se em
Washington que os soviéticos propuse-ram a data de 18 de setembro paracomeçar as reuniões em Viena.
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Jackson (D) reafirmou seu apoio ao candidato indicado pela Convenção

Jackson prega a unidade e
é ovacionado na Convenção

EUA quiseram estabelecer
um muro nuclear no Vietnam

Washington — Os Estados Unidos
planejaram construir em 1966 uma espé-
cie de Cortlua-de-Ferro no Vietnam do
Sul impregnando uma faixa do território
com poeira atômica e gás mostarda para
impedir a infiltração dos vietcongs, se-
gundo documentos confidenciais obtidos
pela rede de televisão CBS.

A empresa está reunindo provas parasua defesa no processo que lhe move o
ex-comandante das forças americanas no
Sudeste Asiático, General da reserva do
Exército William Westmoreland. No do-
cumentário O Inimigo Incontável: Uma
Decepção Vietnamita, a CBS afirmou queWestmoreland e outros oficiais minimiza-
ram a força do inimigo para dar a impres-
são de que os Estados Unidos ganhavama guerra.

Amortecimento
Westmoreland não gostou e entrou

com processo por ofensa e quer 120
milhões de dólares da CBS. A estação
conseguiu também um outro documento
que fala num plano para despejar produ-tos químicos que 

"desestabilizariam o
solo vietnamita" em áreas fronteiriças ao
Laos, por onde passava uma rota de
suprimentos norte-vietnamita. Dois tes-
tes desta operação, denominada Coman-
do Lava, foram realizados antes que a
idéia fosse abandonada.

A CBS obteve informações sobre a
Cortina, proposta pelo então Secretário
da Defesa, Robert McNamara, para pro-var que o comando americano sabia do
deslocamento de grandes efetivos norte-
vietnamitas em direção ao Sul. Memo-
rando do General Earl Wheller, de 22 de

Jovens usam

n_irçõ~ã_~T9_b, autorizou um teste de
viabilidade da Linha McNamara, ressal-
tando que não importava seu custo nem o
impacto político, o que prova que o gásmostarda, banido por acordo internado-
nal, estava sendo cogitado, segundo a
CBS.

No mesmo dia, o Chefe do Comando
do Exército, General Harold Johnson,
mandou um memorando a Wheller com"anotações de conversas com o Secreta-
rio da Defesa", detalhando planos paraoperações numa linha de 16 quilômetrosde largura chamada "zona de amorteci-
mento", aparentemente inspirada no mu-
ro de Berlim.

Johnson estimou que levaria um ano
para limpeza da zona com auxilio do
agente laranja (desfolhante) e instalação
de uma série de faixas de 500 metros de
largura onde seriam colocadas 11 milhões
de minas anti-soldados e 412 mil 500
minas antitanques. Mais para o centro da
zona haveria uma cerca com 843 mil 720
postes encapados com arames farpados,
72 mil holofotes fixos e 1 mil 800 holofo-
tes giratórios movidos por um pequenoreator atômico. Guardas em plantão de
24 horas seriam colocados com uma dis-
tância de 400 metros entre um e outro.

O General Johnson também reco-
mendou que se "semeasse a faixa de
segurança com poeira atômica (isótoposradioativos) numa proporção em que, até
1980, haverá 240 quilômetros quadradoscontaminados". Johnson também sugeriu
uma cobertura de gases químicos de lon-
ga duração e o gás mostarda foi cogitado
por sua ação prolongada e baixo custo de
5 mil dólares por quilômetro numa faixa
de 200 metros de largura.

Nova Iorque — Num discurso alternando mo-
mentos de intenso fervor religioso e duros ataques a
Ronald Reagan, Jesse Jackson levou ontem a Con-
venção Democrata ao delírio. Foi um discurso de
unidade, no qual Jackson, apesar de ter tido suas
propostas derrotadas no plenário durante o dia,
prometeu total apoio ao candidato indicado \<-úoPartido.

Vai ser difícil para Gary Hart ou Walter
Mondale despertar a emoção que Jackson levou ao
país ontem. Interrompido 35 vezes por aplausos,
Jackson fez um forte apelo aos judeus, procurando
restabelecer a união entre judeus e negros. "Nós
estamos unidos pela mesma fé em Moisés e até
Cristo nos une", exclamava e pedia perdão se"involuntariamente causei medo, ou apreensão". Na
platéia, ouvido quase em veneração pelos delegados,
muitos não escondiam as lágrimas que rolavam
soltas pelas faces de brancos e negros, homens e
mulheres.

Orador maior
Se os republicanos apostavam numa convenção

desunida, a partir do discurso de Jackson, podem
perder as esperanças. Mas o pastor provou ontem —
de sobra — que é o maior orador deste país, alguém
que lembra (com vantagem), Martin Luther King.
Jackson foi apresentado à Convenção por uma mãe
solteira, paralítica, que começou dizendo que sobre-
vive com uma pensão de 150 dólares por mês e 28

^élafes-em-seles-de-eomida, sem cspeiauça em
to Ronald Reagan continuar na Casa Branca

O início do discurso de Jackson, enquanto na
platéia era agitada uma bandeira americana na qualas listras vermelhas e brancas tinham sido substituí-
das por outras com as cores do arco-íris, foi de tom
moral, lembrando que os Estados Unidos devem
seguir um curso mais humano.

— Meus eleitores são os desesperados, os
despossuídos e os desprezados e o Partido Democra-
ta precisa dar um sinal de que se preocupa com eles.
Isso é um dever de consciência — lembrou.

Jackson pediu para que os delegados votem"por uma nova direção no primeiro escrutínio" e
disse que estaria orgulhoso de apoiar o nomeado poressa convenção. "Há um tempo de competir e um
tempo de cooperar", lembrou, dizendo que tem
grande respeito por Mondale e Hart e gostou da
escolha de Geraldine Ferrara para concorrer à Vice-
Presidência.

O candidato, num crescendo de emoção queera respondido pela platéia, lembrou sua liderança e
disse que se curou algumas feridas, levantou quês-toes e despertou orgulho nas pessoas, sua campanha
não foi em vão. Logo depois, lembrou seus maus
momentos e pediu desculpas por desconfortos, me-

dos e dor que involuntariamente pudesse ter cau-
sado.

Dirigindo-se aos judeus, lembrou a discrimina-
ção que eles e os negros têm sofrido ao longo dos
séculos: "Somos bodes expiatórios, vítimas do pre-conceito, do militarismo, do anti-semitismo". Refe-
riu-se à América não como um lençol de uma só cor,
mas como uma colcha de retalhos de todas as cores e
texturas, ligados indelevelmente:

Nós provamos que podemos sobreviver uns
sem os outros, mas não podemos progredir uns sem
os outros — disse Jackson, lembrando as figuras de
Malcom Luther King e outros ativistas negros e
judeus, mortos ao longo dos anos em várias partesdo mundo.

Com grande habilidade, Jackson passou do
moral ao político. Ao contrário de Cuomo, ele não
poupou Ronald Reagan:

As pessoas devem ser julgadas pelas suas
qualidades e eu prefiro Roosevelt numa cadeira de
rodas do que Ronald Reagan a cavalo. — disparou

Reagan fala em recuperação da economia. Para
90 mil corporações que não pagam impostos há
prosperidade. Para os fabricantes de armas há prós-
peridade, mas não há prosperidade para os que estão
embaixo. Reagan tem feito a vida dos pobres cada
dia mais miserável. O índice de mortalidade infantil
em Detroit, uma das maiores cidades do Ocidente, é
igual ao de Honduras e hájT0J£_j_L_n_ôes-de-

-*H_eafros-rivenao na rwbrê-ãeserão 41 milhões
no final deste Governo.

Jackson defendeu uma política externa baseada
no diálogo e no respeito mútuo e não uma política de
canhoneira.

Os Estados Unidos,em seu ponto mais alto,
alimentam os famintos; em seu ponto mais baixo,
minam os portos da Nicarágua. — lembrou e passou
a falar de improviso a uma platéia já em franco
êxtase — Nós queremos exercitar o direito de sonhar

disse, iniciando uma ladainha na qual alternava"chegou a nossa hora" com os seus sonhos, numa
plataforma generosa que terminou em oração canta-
da, após mais de 10 minutos de aplausos.

Os democratas terminaram cantando a dignida-
de do homem comum, unidos e de mãos dadas. Foi
um momento histórico que poderá mudar a política
americana.

O Jackson da Convenção, involuntariamente,
cria mais um problema para Mondale. Como ele vai
conseguir capturar os corações e mentes dos eleito-
res em seu discurso de aceitação da candidatura?
Jackson ainda não disse o que fará, mas é certo quecontinuará ativamente empenhado, apesar das der-
rotas sofridas ontem no plenário em recrutar e
entusiasmar eleitores ao longo dos Estados Unidos.

Segundo dia acentua divisão de democratas

computador e
violam segredos da NASA

Huntsville, Alabama, EUA — A po-lícia federal dos Estados Unidos (FBI)confiscou computadores domésticos em
quatro casas de Huntsville usados poradolescentes de 13, 15 e 16 anos para
penetrar nos arquivos confidenciais da
Administração Nacional de Aeronáutica
e Espaço (NASA), informou um porta-voz do FBI.

Eles apagaram várias informações
dos arquivos do Centro Espacial Mar-
shall, em Huntsville, encarregado dos
componentes de propulsão das naves es-
paciais recuperáveis, incluindo os moto-
res principais, onde houve a falha queadiou mês passado a primeira missão da
nave Discovery. Porta-voz do FBI disse
que haverá considerável atraso até que se
recomponham os arquivos mas não soube
dizer se houve alguma interferência no
conserto dos motores da Discovery.

A última
Não houve ainda acusação formal

para início de processo mas a possibilida-

Jackson vai à URSS
e pode ver Sakharov

Moscou — Fontes ligadas ao Kremlin
informaram ontem que o Reverendo Jes-
se Jackson visitará a União soviética
ainda este mês e possivelmente vai se
encontrar com o dissidente Andrei Sa-
kharov. Quase simultaneamente, o por-ta-voz da Casa Branca, Larry Speakes,
afirmava, em Washington, que o Presi-
dente Ronald Reagan já não se opõe às
iniciativas de Jackson em relação a Sa-
kharov. Até então, Reagan dizia que, ao
tentar se encontrar com o dissidente
soviético, Jackson prejudicaria "as inicia-
tivas diplomáticas secretas" que vinham
sendo processadas com Moscou para uma
possível libertação de Sakharov.

de não está excluída: a pena para destrui-
ção de bens do Governo federal é de 10
anos de prisão e 10 mil dólares de multa.
O FBI informou que três jovens conse-
guiram descobrir o código confidencial
dos computadores da NASA e um quartofalhou na tentativa. Todos eles são de
famílias abastadas, cujos pais exercem
cargos importantes em empresas de infor-
mática.

Os gênios mirins da informática são o
mais recente pesadelo das autoridades
americanas. O advento de minicomputa-
dores permitiu que centenas de jovens se
tornassem adeptos precoces da informáti-
ca e passassem a se divertir usando linhas
de telefone para tentar penetrar em
computadores de agências do Governo.

Até hoje esses jovens piratas ciber-
néticos só conseguiram penetrar numa
rede de comunicações do Pentágono quenão tinha informações secretas, segundo
as autoridades. Houve vários casos de
interferência em sistemas de empresas
particulares.

Vietnam devolve os
restos de americanos

Bancoc — As autoridades vietnami-
tas devolveram ontem em Hanói aos
Estados Unidos, numa cerimônia solene,
os restos de oito soldados americanos
desaparecidos em ação, durante a guerra
do Vietnam.

O coronel Joe Harvey, chefe da dele-
gação americana, expressou a esperança
de que no futuro se realizem outros
encontros semelhantes, de modo que,com a ajuda das autoridades vietnamitas,
possa ser esclarecido o destino de 2 mil
500 soldados americanos desaparecidos
no conflito.

————»—-i—'—t~_rn—

Nova Iorque — O segundo dia da Convenção
Democrata foi marcado pela desunião. Os gruposminoritários de Jesse Jackson e Gary Hart resolve-
ram apresentar propostas (planks) divergentes paraserem acrescentadas à plataforma democrata.

Jackson pediu quatro coisas à Convenção:
garantir que os Estados Unidos não serão os primei-ros a usar força nuclear, reduzir o orçamento militar
em 20%, estabelecer cotas baseadas na proporção de
cada raça para contratações e demissões de trabalha-
dores e eliminar o sistema de "duplas 

primárias"existente nos Estados do Sul, que, segundo Jackson,
prejudica as minorias e particularmente os negros.

Divergências
Depois de uma reunião de unidade na noite de

segunda-feira, ainda sob o impacto do discurso do
Governador de Nova Iorque, Mário Cuomo, que
pediu a unidade partidária e habilmente demoliu a
política de Ronald Reagan (sem atacá-lo pessoal-mente), parecia ontem pela manhã que a convenção
seria tranqüila.

Durante o dia houve uma ruptura entre Mon-
dale e Jackson. Mondale então instruiu seus delega-
dos para que se opusessem a todos os pontosdefendidos pelo líder negro, apoiando apenas a .
proposta minoritária de Gary Hart, que condiciona a
intervenção militar americana no exterior a um
pedido governamental do país em questáo.A posição oficial dos democratas nos cinco
pontos em discussão ontem é diferente da adotada
pelas minorias, notadamente Jackson. Na platafor-ma do Partido, os democratas "caminham em dire-

ção" ao conceito de não serem os primeiros a usarem
armas nucleares. Quanto ao orçamento de defesa,
tanto Mondale como Hart são favoráveis a um
aumento do orçamento, mas menor do que o pro-
posto por Reagan.

O processo de votação ontem, foi feito porcomputador e enquanto no plenário os grupos rece-
biam instruções: Hart, por exemplo, liberou seus
delegados para votarem "com a consciência" nos
itens de cotas raciais e compromisso para não usar
primeiro armas nucleares, enquanto instruía seus
delegados para se oporem a cortes na defesa ou ao
fim do sistema de primárias duplas. A primeira
proposta minoritária de Jackson à Convenção (com-
promisso de não usar armas atômicas primeiro),acabou derrotada no final da tarde por 2 mil 216
votos, contra 1 mil 496.

A grande vaia do dia acabou ficando com o
Prefeito (negro) de Atlanta e ex-embaixador ameri-
cano na ONU, Andrew Young. Ele foi ao pódio
defender a plataforma majoritária das primárias
duplas, e os negros e outros partidários de Jesse
Jackson quase não o deixaram falar, agitando os
braços, chamando-o de "traidor". A grande expec-
tativa era quanto ao discurso de Jesse Jackson;
informava-se ontem que ele levaria ao palanque dois
discursos. Um conciliador, propondo a unidade, e
outro incendiário, questionando a posição da
maioria.

FRITZ UTZERI
Correspondente

Polícia mata nicaragüense que
protestava contra o Governo

Manágua — Um jovem nicaragüense morreu,
ferido a tiros por agentes do Ministério do Interior
que sufocaram manifestação contra o serviço militar
imposto pelo regime sandinista, ocorrida sexta-feira,
em Tisma, a 26 km a Leste de Manágua.

Segundo o Ministério do Interior, David Sala-
zar Fornos foi ferido quando tentou impedir a prisãode seu irmão Gamali, um dos seis (número extra-
oficial) detidos sob acusação de instigar frustrada
tentativa de ocupação da Escola Benjamin Zeledon,
durante o protesto de cerca de 200 pessoas —
inclusive mães de jovens convocados ao serviço
militar.

Confusão
— A vítima confundiu os oficiais do Ministério

com assaltantes comuns e tentou violentamente
impedir a captura de Gamali — indicou o comunica-
do oficial divulgado em Manágua. A mãe do jovem,
Concepción Salazar Fornos, disse à agência Ansa
que ele foi levado de sua casa por indivíduos em
uniformes verde-oliva, que dispararam à queima-
roupa e o carregaram ferido.

O comunicado do Ministério do Interior incluiu
uma lista de 10 pessoas acusadas de dirigir a "antipa-
triótica atividade", o "complô que incita à desobe-

diência às ordens da Junta de Recrutamento Militar.
Mas não informou quantas pessoas foram oficial-
mente presas durante a manifestação em Tisma, uma
localidade de cerca de 3 mil habitantes, segundo a
agência EFE.

A manifestação ocorreu no mesmo dia em que,
em Manágua, os Partidos oposicionistas pediram ao
Governo sandinista a suspensão "temporária" da
aplicação da lei que estabelece o serviço militar.
Denunciaram "inúmeros abusos" na aplicação da
lei, como o alistamento "de forma violenta de jovens
que ainda não completaram a idade mínima de 16
anos". Disseram que são realizadas operações de
alistamento em que 

"jovens são tirados de suas casas
à noite e durante as aulas nos colégios".

Enquanto a Frente Sandinista de Libertação
Nacional se preparava ontem para escolher seu
candidato à Presidência na eleição prevista para 4 de
novembro, o oposicionista Partido Social-
Democrata indicava como seu provável candidato o
diretor do jornal La Prensa, Pedro Joaquin Chamor-
ro, filho do jornalista Pedro Joaquin Chamorro
Cardenal. assassinado a 10 de janeiro de 1978 por
homens do ditador Anastásio Somoza.

Leia editorial "Opção Inadiável"

Uruguai reabilita
Frente Ampla e dá
anistia a tupamaros

Montevidéu — O regime militar do Uruguai anunciou ontem
à noite a reabilitação política da Frente Ampla para as eleições
presidenciais de novembro, a liberação da maioria dos presos
políticos e a adoção de um projeto de lei que garante a liberdade
de imprensa. A decisão foi anunciada pelo candidato presidencialdo Partido Colorado, Júlio Sanguinetti, após uma reunião entre
oito dirigentes oposicionistas e os comandantes das Forças Arma-
das e representam um passo decisivo na distensão prometida peloGoverno do General Gregorio Alvarez.

De acordo com Sanguinetti, os militares uruguaios supreen-deram os políticos com sua mudança de posição em relação àesquerdista Frente Ampla e concordaram em permitir sua existên-cia legal sob a denominação de Partido Democrata Cristão, usada
pela Frente nas eleições de 1971. Também aceitaram uma anistia atodos os presos políticos que já cumpriram metade de suas penaso que representará a liberdade para a maioria dos 694 presosreconhecidos pelo Governo, quase todos ex-guerrilheiros tupa-maros. r

Delitos de imprensa
Os militares também concordaram em estudar "em caráter

urgente" o projeto de lei de imprensa elaborado pela Comissáo deLiberdade de Imprensa. Esta comissão foi constituída por jornalis-tas profissionais de oposição e seu projeto elimina o uso detribunais militares para julgar delitos de imprensa e proíbe a
prisão de jornalistas até que o juiz decida o resultado da acusação.

As medidas anunciadas ontem fazem parte de cinco exigên-
cias feitas pelos partidos de oposição que dialogam com o
Governo para iniciar o retorno da democracia no país. Os Partidos
Colorado, União Cívica, Frente Ampla e Trabalhista (o Partido
Blanco se recusa a dialogar com os militares) querem anistia total
para os presos políticos, a legalização de todos os partidos
proscritos, inclusive o Comunista, e a revogação dos decretos
constitucionais que limitam a atividade partidária. Os comandan-
tes, segundo Sanguinetti, asseguraram no encontro de ontem queos líderes esquerdistas e comunistas que têm contra si processos de
subversão não serão anistiados.

Nicarágua se envolve
no narcotráfico para
EUA, afirma jornal

Washington — Membros do Governo da Nicarágua estão
implicados no tráfico de cocaína para os Estados Unidos, assegu-
rou ontem o jornal conservador The Washington Times, citando
fontes da Agência de Controle de Narcóticos americana (DEA).Um piloto disse que transportou dois carregamento de droga ria
Nicarágua até a Flórida.

Segundo estas fontes, um número de altos funcionários do
regime sandinista, incluindo os Ministros da Defesa, Comandante
Humberto Ortega, e do Interior, Comandante Tomas Borge,
participaram ativamente da operação. Um contrabando de droga,
ocorrido mês passado, confirmou o relato do piloto, informou o
jornal americano.

Informante da DEA
O piloto declarou que era um informante da DEA e que foi

pago recentemente pelos sandinistas para comprar um avião parao narcotráfico. Ao levar o avião a uma afastada base militar, foi
detido por milicianos e levado do aeroporto, onde regressou mais
tarde, em uma limusine, acompanhado pelo braço-direito de
Borge. No carro, estava o carregamento de cocaína colombiana
que os dois colocaram no avião.

Ao começar o vôo, o avião foi abatido por "entusiastas
sandinistas", mas o piloto e a mercadoria se salvaram. O homem
de confiança do Ministro Borge teria então dado mais dinheiro ao
piloto para comprar outro avião, no qual concretizou entáo a
operação de contrabando no final do mês passado.

_______
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Maravilhosa excursão de 19 dias, visitando:

PARIS/FRANKFURT7MUNIQUE/INNSBRUCK
CORTINAD-AMPE2Z0/VENEZA/FL0RENÇA
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Saídas da Temporada Verão e Outono
JULHO 21 • AGOSTO 11 • SET. 01 e 15

UM ROTEIRO SENSACIONAL, PLANEJADO PARA VOCÊ
TIRAR O MÁXIMO PROVEITO DE UMAS BREVES FÉRIAS
ATRAVÉS DA EUROPA CENTRAL. NO SEU TÉRMINO VOCÊ'
PODE PROLONGAR SUA ESTADA INDO A PARIS A CIDADE
LUZ DE TODOS OS SONHOS.

?H VIAJAR... É ARTE DEVIVER! ?/
SEJA EXIGENTE. VIAJE POLVANI,

TUDO BEM PLANEJADO E ORGANIZADO PARA OFERE-
CER-LHE E GARANTIR-LHE O MÁXIMO CONFORTO HOTÉIS
ESCOLHIDOS ENTRE OS MELHORES DA CATEGORIA TURIS-
TA. QUARTOS COM BANHEIRO PARTICULAR, INCLUINDO
MEIA PENSÃO (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO OU JANTAR).

ACOMPANHAMENTO DE GUIA ESPECIALIZADO. FUNCIO-
NARIO DA POL VANI-EUROPA.

A VIAGEM DE PERCURSO TERRESTRE. SERÁ A BORDO
DOS MODERNISSIMOS AUTOPULMANS GRAN TURISMO
POL VANI, DE NOSSA PROPRIEDADE.

TUDO INCLUÍDO __u_j_ffi_Í
USS 2.vj(JU, __T^ _B parte aérea USS 1.706,

POR PESSOA 
jm ytmM terrestre USS 594,

* PLANOS ESPECIAIS DE FINANCIAMENTO
A AGENCIA DE MAIOR

PRESTÍGIO INTERNACIONAL, COM
SERVIÇOS PRÓPRIOS NA EUROPA

inscrições e informações

1* Classe em Turismo Internacional
RIO: Rodrigo Silva 18 esq. Assembléia ¦ S/l

Tels.: 232.7752 ¦ 252.6434 ¦ 232.9691• . •- Em_r_tur001960O41.1 ,.v .-
SAO PAULO: Av. Sào Luiz 165 ¦ 2V andar

« k- >Tel».: 257.7944
. Embratur O0348OO41.4 ¦ ABAV-SP 477 :
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Pedro Rodrigues da Silva,
43, de infarto, no Prontocor.
Carioca, comerciante, casado
com Lúcia Vieira da Silva, ti-
nha dois filhos, Felipe e Jair,
morava em Botafogo.

Nadia Pinto dos Santos, 48,
de edema pulmonar, no Hospi-
tal do Andaraí. Carioca, pro-
fessora, casada com Fernando
Batista dos Santos, tinha uma
filha, Juliana, morava em Vila
Isabel.

Leda Ferreira de Albuquer-
que, 55, de ataque cardíaco, na
Casa de Saúde São Sebastião.
Paulista, casada com Alfredo
Diniz de Albuquerque, tinha
dois filhos, Angela e Lúcio,
morava em Laranjeiras.

Solange Gonçalves de Bar-
ros, 59, de parada cardiorrespi-
ratória, na Clínica Santa Ma-
ria. Mineira, solteira, morava
no Flamengo.

José Américo Correia dos
Santos, 67, de embolia cere-
bral, no Hospital da Lagoa.
Paulista, industrial, desquita-
do, tinha três filhos: Çesar,
Ricardo e Jorge, quatro netos,
morava em Ipanema.

Osmar Viana do Amaral, 71,
de ataque cardíaco, em casa no
Méier. Carioca, funcionário
público aposentado, viúvo de
Maria José Gomes de Amaral,
tinha uma filha, Teresa, dois
netos.

Virgínia Novaes de Souza,
76, de câncer, em casa na Ilha
do Governador. Mineira, casa-
da com Vanderlei Lopes de
Souza, tinha um filho, Antônio
Carlos, e quatro netos.

Wilson Soares da Silva, 79,
de hipertensão arterial, no
Hospital da Santa Casa. Minei-
ro, viúvo de Beatriz Lemos da
Silva, tinha sete filhos e netos,
morava no Leme.

Sueli Barbosa de Oliveira,
84, de ataque cardíaco, no

—Hospital São Tiaiiüsco de Pau-
Ia. Carioca, viúva de Adilson
Mendes de Oliveira, tinha dois
filhos, Carlos e Alberto, seis
netos e uma bisneta, morava
no Grajaú.

Eliete Tavares da Silva, 90,
de ataque cardíaco, em casa em
Vicente Carvalho. Capixaba,
viúva de Antenor Viana da
Silva, tinha sete filhos, netos,
bisnetos e tataranetos.

Estados
Maria Fernandes Francisco,

52, de choque hipovolcmico,
em São Paulo. Viúva de Ame-
rico Francisco.

Arnaldo Asperti, 53, em São
Paulo. Casado com Christina
Kulfa Asperti, tinha os filhos
Ailton e Maria Cristina.

Isidio Pitini, 65, de cardiopa-
tia, em São Paulo. Casado com
Yolanda Janone Pitini, tinha os
filhos: ísidio e Maria.

João Cangelo, 74, de edema
pulmonar, em São Paulo. Viú-
vo de Josephina Ferreira Can-
gelo, tinha filhos.

Virgínia Seica, 85, em São
Paulo. Viúva de Joaquim Cae-
tano, tinha filhos, genro, nora,
netos e bisnetos.

Elvira Ayres Noschese, 86,
de edema de pulmão, em São
Paulo. Viúva de Miro Nosche-
se, tinha cunhados e sobrinhos.

Exterior
Jo Bouillon, em Buenos Ai-

res. Diretor de orquestra fran-
cês nos anos 30 e 40, estava há
19 anos exilado na Capital ar-
gentina. Ex-marido de Josephi-
ne Baker, adotou crianças de
várias nacionalidades e criou
para elas a comunidade Mila-
ndes. Tinha 12 filhos adotivos,
alguns dos quais residentes na
Argentina. Depois de divor-
ciar-se de Josephine Baker,
tentou prosseguir sua carreira,
mas náo conseguiu êxito. Em
1963, trabalhava como guarda-
vidas em uma praia de Cannes.

Eduardo Gonzalez Lanuza,
84, em Buenos Aires. Escritor
e poeta, nasceu em Santander,
Espanha, e aos nove anos de
idade chegou à Argentina
acompanhado dos pais. Estu-
dou química, mas sua vocação
de sempre foi a literatura. Vin-
culou-se desde jovem a grupos
intelectuais radicais. Integrou,
na década de 20, o movimento
ultraísta, em companhia de
Jorge Luis Borges e Oliverio
Girando. Esse movimento des-
tacava a chamada nova estética
em literatura, baseada na me-
táfora e na linguagem poética.
Escreveu vários livros de poe-
mas e ensaios.

Ari Gomes

As presas chegaram ao portão do presídio tentando a fuga

Cerqueira não
acredita que
PM faça greve

Embora não acredite que a PM entre
em greve no dia 30, o Secretário da
Polícia Militar, Coronel Carlos Cerquei-
ra, já tem montado um esquema de
trabalho para os policiais de folga e em
trabalhos burocráticos, de forma que o
mnrimrntnj^njirjndiqiif ni seoàços ^a—

"corporação 
para a comunidade. Ele espe-

ra não ser necessário recorrer ao I Exér-
cito.

Segundo o Secretário, os PMs que
participarem da greve serão indiciados
por crime militar, podendo ser expulsos
da corporação. Cerqueira considera jus-
tas as reivindicações dos PMs, mas acha
que o caminho para canalizar a insatisfa-
ção não é a greve: 

"Já fomos atendidos
em solicitação de antecipação de 40% do
aumento para julho e, agora, estamos
sensibilizando o Governador para nos
conceder 25% em setembro", disse.

O Secretário da Polícia Militar não
confirma a deflagração da greve, mas
admite que há panfletagem e incitação
pelos rádios das viaturas policiais, cuja
origem está sendo apurada:

Temos certeza de que esse é um
processo de deterioração da corporação.
As pessoas não se dão conta de que estão
jogando a instituição em uma situação
difícil. Há elementos interessados em que
haja baderna na corporação, mas já esta-
mos apurando as responsabilidades e os
que continuarem incitando a greve serão
punidos. Náo temos os nomes, mas sus-
peitamos de que por trás disso estejam
alguns oficiais — afirmou, acrescentando
que é "um ato de covardia conseguir
melhorias salariais para si próprios atra-
vés dos soldados".

O Secretário de Justiça, Vivaldo Bar-
bosa, também duvida da greve, porque
acredita que este Governo foi o que mais-
prestigiou a corporação. Mas se ocorrer a
paralisação, ele pensa que a PM está
aparelhada para enfrentar problemas
dessa ordem, julgando também improva-
vel qualquer possibilidade de intervenção
das Forças Armadas:

Se os PMs em greve invadirem o
Palácio Guanabara, o Coronel Cerqueira
mandará prender a todos.

Dias duvida de
Serpentes mas
admite minhoca

Brasília — "Acho mesmo que esta
organização Serpentes Negras não existe.
Pelo menos, até agora não apareceu
qualquer indício dela nos inquéritos. Se
ela existe, é da dimensão de minhocas, ou
seja, mais uma pequena quadrilha igual

-às existentes em todas as grandes peni-
tenciárias do país", disse ontem à tarde o
Secretário de Justiça de São Paulo, José
Carlos Dias, após audiência com o Minis-
tro Ibrahim Abi-Ackel.

José Carlos Dias afirmou que as
denúncias feitas pelo corregedor dos pre-
sídios do Estado, Haroldo Pinto da Luz
Sobrinho, fazem parte de um jogo de
interesses políticos. 

"Tem muita gente
insatisfeita e com seus interesses contra-
riados nesta área", afirmou. O Secretário
disse apostar sempre na idéia de que,
mesmo se ficar comprovada a existência
das Serpentes, a organização não será
suficientemente grande e organizada a
ponto de colocar em crise o sistema
penitenciário de São Paulo.

Alerta
São Paulo — A comissão de guardas

e a comissão de solidariedade dos deten-
tos da Penitenciária do Estado alertaram
para o risco de um motim em relato aos
13 membros da Comissão Teotônio Vile-
Ia para as Prisões e Instituições Fechadas
— um grupo suprapartidário que visita,
há dois anos, as prisões paulistas para
avaliar seus problemas. O objetivo desse
motim, de acordo com a denúncia, seria
forçar a entrada da Polícia Militar na
penitenciária e, dessa forma, provocar o
retrocesso da política de humanização.

A informação foi divulgada ontem,
em relatório da Comissão Teotônio Vile-
Ia, que visitou a Penitenciária do Estado
no dia 11. A comissão de guardas e a dos
detentos afirmaram não ter condições de
impedir o motim, porque suas atividades
foram limitadas pela direção, após a fuga
de quatro condenados, no dia 2. Para a
Comissão Teotônio Vilela é "preciso 

que
as comissões voltem a funcionar se não
quisermos novos boatos ofídicos (refe-
rència à organização Serpentes Negras)".

Presas em Bangu
se amotinam
e tentam fuga

As presas do Instituto Penal Talavera
Bruce, em Bangu, se amotinaram por
volta das 17 horas e chegaram até o
portão da penitenciária tentando uma
fuga em massa. As internas querem que o
diretor Célio Soares readmita os chefes
de segurança, disciplina e revista, Alcino,
Cecílio e Altamiro, afastados recente-
mente. As presas reclamam também da
comida, de maus-tratos e gritavam, em
frente ao portão, que não ficariam "neste
inferno".

Mais de 20 carros do 14° Batalhão da
PM, com cerca da metade do efetivo do
quartel, cercou a área. O Tenente Pereira
mandou que se reforçasse o policiamento
nas guaritas e postou 50 policiais armados
em frente ao portão onde as presas amea-
cavam pular. Uma das internas, Tânia
Corona, chegou a dizer que agrediu o
diretor "porque ele não nos atendeu". As
internas se rebelaram quando tentaram
entregar um abaixo-assinado pedindo a
volta dos funcionários afastados. Elas,
agora, querem também a volta da antiga
diretora, Maria de Lurdes. A situação,
no final da noite, era tensa e a PM estava
preparada para entrar na penitenciária e
dominar as rebeladas.

Carro capota
e cai da Ponte
Rio-Niterói

Dez anos e quatro meses depois de
inaugurada a Ponte Presidente Costa e
Silva (Rio—Niterói), foi registrado on-
tem de madrugada o primeiro acidente
com um carro caindo de suas pistas. O
Variant SS-7696, atingido por um táxi,
capotou, bateu na mureta e foi lançado
no espaço, caindo posteriormente no pá-
tio do Parque Arará, no Caju, matando o
seu motorista Marcelo Carlos da Silva
Lima, que completou 23 anos no dia 16.

O táxi TM-6704, dirigido por Luiz
Guilherme Borba Carlos, de 28 anos,
trafegava no sentido do Rio de Janeiro,
transportando os passageiros Jorge Ro-
cha Coutinho e Gildo de Mendonça,
quando na rampa de descida em direção à
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Tijuca foi fechado pelo Variant. Este
veículo, atingido pelo meio, capotou vá-
rias vezes para depois bater na mureta e
projetar-se no espaço.

Para o motorista do táxi, seus passa-
geiros e os patrulheiros da Polícia Rodo-
viária Federal, Wilson e Júlio, o motoris-
ta do Variant deve ter cochilado ao
volante, fechando o táxi, que conseguiu
desviar ou frear a tempo de evitar a
colisão. Nos documentos da vítima não
constavam o seu estado civil nem profis-
são, apenas o endereço, que é a Rua
Aristides Lobo, 123, apartamento 122.

Segundo o perito Roberto e o delega-
do Wanderlei de Barros, da 17a DP, São
Cristóvão, quando o Variant bateu na
mureta, seu motorista foi projetado para
fora do carro, caindo de cabeça de uma
altura superior a 35 metros.

Carreta com
10 veículos
é apreendida

Uma carreta com dez carros foi
apreendida, ontem à tarde, por policiais
do 16° BPM, em Olaria, quando descar-
regava quatro veículos em frente à Trans-
portadora Fink, na Rua Conselheiro Ver-
gueiro da Cruz. Os automóveis estavam
sem os lacres obrigatórios nas placas e os
policiais suspeitaram que eles fossem rou-
bados.

Na Delegacia de Roubos e Furtos de
Automóveis, o perito Felinto vistoriou os
carros. Dois deles, com placa do Rio,
receberam o nada consta da Operação
Polvo do Centro de Controle de Opera-
ções e Segurança, onde há registros de
carros roubados ou furtados. Os demais,
com placas de Salvador e Goiânia, so-
mente hoje serão checados.

Frente fria em dissipação no litoral entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A massa de ar
polar, com centro no oceano, mantém-se junto à costa Sul e Sudeste do país. Uma zona de
baixa pressão de fraca intensidade afeta uma ampla faixa costeira desde o Uruguai até a
Patagônia, e estende uma frente estacionaria no Atlântico.

No Rio
Tempo ocasionalmente claro com nevoeiros isolados ao
amanhecer. Névoa seca à tarde. Ventos Sudeste a Este
fracos a moderados. Visibilidade moderada a boa. Máxima:
27.8, cra Bangu; mínima: 16.9.
Aa Chuvas — Precipitação em ram nas últimas 24 horas: 0.0;
Acumulada este mès: 8.0; Normal mensal: 42.5; Acumulada
este ano: 254.9; Normal Anual: 1075.8.
O Sol — Nascera is 06h32min e o Ocaso scrá às 17h25min.
O Mar tu Rio de Janeiro — Preamar: 05h06mín/1.2m e
17h41min/l.lm. Baixa-mar: 12hl2min/0.4m e
22h28min/0.6m. Em Cabo Frio — Preamar: 04h58min/l.lm
e 18hl2min/1.0m. Baixa-mar: t2hlSmin/0.2m. Em Angra
do. Reta — Preamar: 00h49min/0.5m e 12h52min/0.3m.
RnW.-m.r. nJhlDnimll lm r ITIllOmin/l lm.

no litoral. Temp: Estivei — Min. 28.2; A!a#MJ-Scrçlpe: pte
nub a nub c/chüvas no litoral. Temp: Estável; Bahia: claro a
pte nub. Temp: Estável — Máx. 26.8, min. 22.4; Mato
Grosso do Sul: claro a pte nub. Temp: Estável — Máx. 32.3,
min. 19.9; Mato Grano: claro a pte nub. Temp: Estável —
Máx. 35.8, mio. 20.1; Golfa: claro a pte nub. Temp: Estável
— Máx. 30.8, min. 12.4; Brasília: claro a pte nub c/nvs.
Temp: Estável — Máx. 25.4, min. 13.2; Min» Gerais: pte
nub a claro. Temp: Estável — Máx. 27.4, mín. 14.2;
Espírito Sento: pte nub. Temp: Estável — Máx. 26.3, mín.
19.7; Sèo Panlo: pte nub. Temp: Estável — Máx. 24.9, min.
13.8; Paraná: claro a pte nub c/nvos esp ao amanhecer.
Temp: Estável —Máx. 25.3, min. 11.3; Sanu Catarina: pte
nub c/nvos esp pela manha. Temp: Estável — Máx. 21.5,

.mfn. 14.8; Rio G. do Sul: nub c/possibilidade de instabiÜda-
de c/chuvas esparsas a partir da tarde no Sul do Vale do

O Salvamar informa que o mar está meio agitado, com
águas a 23 graus, correndo de Leste para Sul.

A Lua

CM» Minguante Nova
Ate 20/7 21" 28/7

Crescente
3/8

Nos Estados
Amazonas: nub c/chuvas ao Norte, demais reg. pte nub a
nub. Temp: Estável —Máx. 31.4; min. 21.2; Acre: pte nub
a nub c/nvew esp ao amanhecer. Temp: Estável — Máx.
30.3, min. 23.2; Roraima: pte nub a nub. Temp: Estável;
Rondônia: claro a pte nub. Temp: Estável — Máx. 33.2,
mín. 16.0; Pará: nub c/chuvas no litoral. Demais reg. pte
nub a nub. Temp: Estável; Amapá: pte nub a nub c/chuvas
esp. Temp: Estável; Maranhão: pte nub a nub c/chuvas esp
no litoral. Temp: Estável; PtaoJ—Ceará: nub a pte nub.
Temp: Estável — Máx. 28.4, min. 21.9; Rio G. do Norte: pte
nub a nub c/chuvas esp no litoral. Temp: Estável — Máx.
25.7, mín. 21.2; Pernambuco: pte nub a nub c/chuvas esp no
litoral. Temp: Estável; Paraíba: pte nub a nuh c/chuvas esp

"Uruguai, Campanha, Semrdo SE, Lituial Sul c Oeste da ¦
Depressão Central. Pte nub a nub c/nevociros esparsos ao
amanhecer nas demais regiões. Temp: Estável — Máx.
25.1, min. 14.8.

No Mundo
AnntenU: 16, nublado: Ancan: 31, limpo; Anchornf. : 14,
nublado; Alemã: 32, limpo; Aucáland: 6, limpo; Beirute:
28, limpo; Berlim: 15, nublado; Bonn: IS, chuva; Boaton:
27, limpo; Bradar 18, enooberto; Cabo: 35, limpo;
Celgjiry: 14, limpo; Casablanca: 23, limpo; Chicago: 23,
encoberto; Copenkague: 22, encoberto; Dacar: 28, encober-
to; Dolfes: 27, enooberto; Dubllra: 18, nublado; Estocolmo:
20, limpo; Genebra: 19, encoberto; Hetotnqui: 16, chuva;
Honotaln: 22, chuva; Jcnrnttin: 28, limpo; Londrei: 20,
encoberto; Lm Angek»; 2!, limpo; Madri: 30, limpo; Malta:
27, limpo; Manila: 29, nublado; Mlaml: 20, encoberto;
Montreal: 17, limpo; Moacoa: 27, limpo; Nalrobl: 20,
nublado; Neamn: 27, limpo; Nora Déilil: 25, chuva; Nova
Iorque: 26, limpo; Nice: 26, limpo; O«lo: 21, limpo; Ottawa:
16, encoberto; Pari»: 20, encoberto; Pequim: 32, limpo;
Pretória: 16, limpo; Rylad: 43, limpo; Regina: 9, limpo;
Roma: 27, limpo; S*o Frandaco: 16, encoberto; Seal: 24,
limpo; Sofla: 27, limpo; SMnd: 12, limpo; Talpe: 30,
encoberto; Tóquio: 27, limpo; Toronto: 14, limpo; Tnnla:
30, limpo; Vireórta: 16, nublado; Viena: 18, encoberto;
Washington: 24, cerração; HueiKn Abra: 14. nublado;
Caracas: 20, limpo; liaram: 16, nublado; México: 14,
cerraçAo; Santiago: 4, nublado.

Delegado desmente que
tenha participado de
espancamento de lavrador

O delegado-adjunto da 12* DP, em Copacabana, Plínio
de Souza, desmentiu ontem ter participado do espancamento
do lavrador Edélsio José dos Santos, de 60 anos, no sítio do
casal Vilma e Nelson de Castro, na Rua José Vieira, 13, em
Piabetá. Segundo o lavrador, o delegado Plínio de Souza e
outros dois homens, que se diziam policiais, o agrediram a
socos e pontapés, para obrigá-lo a sair do sítio que pertence a
parentes do policial.

Plínio de Souza negou conhecer pessoalmente o lavra-
dor. "Não conheço nenhum Edélsio José dos Santos e não fui
convidado por ninguém em Piabetá para expulsar lavrador
nenhum", disse o delegado. E ao saber que a ocorrência da
agressão tinha sido registrada na 70* DP, em Piabetá, o
delegado ficou de se inteirar do caso. Plínio de Souza explicou
que passou o seu dia de folga (2"-feira, dia em que teria
ocorrido a agressão) com a família.

NELSON DE ROUGEMONT MARÇAL FERREIRA
(NELSINHO)

T DIA

t 

Lúcio Marcai Ferreira, Maria de Lourdes Marcai Ferreira, irmã e
sobrinhas, reconhecidos, agradecem as manifestações de carinho e
pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu adorado e
inesquecível filho, irmão e tio NELSON DE ROUGEMONT MARÇAL

FERREIRA (NELSINHO) e convidam demais parentes e amigos para a
Missa de T Dia que, por alma do extinto, mandam rezar, no próximo dia 19,
quinta-feira, às 18:30 hs., na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Av. Portugal
772, Urca. Antecipam agradecimentos a quantos comparecerem a este ato
de religião cristã.

aa

AVISOS
RELIGIOSOS

PAULO AVEUNO GONÇALVES
MISSA DE 7o DIA

tJamila 
Carraso Gonçalves, Karin, Mônica e Pauli-

nho, esposa e filhos, na impossibilidade de fazê-lo
pessoalmente, agradecem as manifestações de

pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu
querido PAULO e convidam para a Missa 7o Dia a ser
realizada às 11 horas do dia 20 de julho na Igreja de
São Francisco de Paula, Largo de São Francisco. (P

HOMENAGEM AOS MORTOS DAS
MARINHA DE GUERRA

E MARINHA MERCANTE
NA 2a GUERRA MUNDIAL

21 DE JULHO
O Ministro da Marinha convida para a Missa Solene
que mandará celebrar na Igreja da Candelária, às
11:00 horas do dia 20 de julho, sexta-feira, pelas
almas dos valorosos homens das Marinhas de Guerra
e Mercante que, durante a Segunda Guerra Mundial,
sacrificaram suas vidas em prol dos nossos ideais de
liberdade e pela soberania do Brasil. (P

PAULO AVELINO GONÇALVES
MISSA DE 7o DIA

tA 
Diretoria e Companheiros de trabalho do Banco do

Brasil convidam parentes e amigos para a Missa de 7o
Dia a ser celebrada no dia 20, às 11 horas, na Igreja

São Francisco de Paula (Largo de São Francisco).
No mesmo dia e hora será celebrada Missa em Brasília
(DF) na Igreja Santa Cruz (P

Bombeiro
usa piscina
contra fogo

O Corpo de Bombeiros pre-
cisou, ontem, retirar a água da
piscina de uma casa e das reser-
vas das cisternas de dois pré-
dios para apagar o incêndio em
um casarão, na Rua Teresina,
14, em Santa Teresa, onde mo-
ravam 22 famílias. O prédio foi
parcialmente destruído pelo fo-
go e ameaça desabar, porque a
falta de água na rua impediu a
ação rápida dos bombeiros e o
incêndio se alastrou pela casa
de cômodos, de dois andares.

O fogo começou no aparta-
mento 225 do casarão — cons-
truído no começo do século —
onde mora D. Carmem Valen-
ça com seu filho Renato que
brincava no cômodo com um
amigo. Os dois meninos esta-
vam brincando com fósforos e
uma chama caiu no colchão e o
incêndio logo se espalhou já
que a divisão entre os quartos é
de madeira. Cerca de 80 pes-
soas ficaram desabrigadas e
muitos passaram a noite na
garagem de um prédio vizinho.

INCÊNDIO
Passavam poucos minutos

das 16h de ontem, quando Josi-
nete Dalvino de Andrade, de
26 anos, grávida de seis meses,
sentiu a fumaça no cômodo ao
lado do seu e viu os meninos
saírem correndo e gritando. 

"O
fogo subiu rápido, rápido. Eu
só tive tempo de pegar minha
bolsa, os documentos e correr
para fora", contou Josinete,
com lágrimas nos olhos.

A maioria dos moradores do
andar superior náo conseguiu
salvar nada de seus quartos
pois o fogo foi se alastrando
rapidamente pelas paredes e
pelo teto de madeira. O fogo
chegou logo ao primeiro andar
mas já entáo os moradores dali
retiravam seus pertences de
dentro do prédio com o auxílio
das guarnições do Corpo de
Bombeiros que começavam a
chegar.

JOSÉ CONSTANCIO MARINHO
DE OLIVEIRA

iX

(CQNSTANCIO)
(SÉTIMO DIA)

CARLOS PHILIPPE ACHE ASSUMPÇÃO e FAMÍLIA, SEI-
PRÓS ASSESSORIA, SIPROS SEGURANÇA e SEGITEC
convidam para a missa do 7° dia do seu inesquecível amigo
e colaborador, que será celebrada hoje, às 18:00 horas, na

& Igreja Sâo Paulo Apóstolo—Copacabana. —«^m^i '^

JOSÉ CONSTANCIO MARINHO
DE OLIVEIRA

(CONSTANCIO)
(SÉTIMO DIA)

O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO INDUSTRIAL
DA CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ agradece as
manifestações de pesar e convida para a Missa de 7o
Dia a ser celebrada hoje, às 18:00 horas, na Igreia

0,'rig São Paulo Apóstolo—Copacabana. .... (P
t

PROF. HEITOR ANNES DIAS
As filhas, nora, netos e bisnetos convidam para
a Missa comemorativa do CENTENÁRIO DO
SEU NASCIMENTO, às 10:30 horas do dia 19
de julho de 1984, na Igreja Santa Cruz dos
Militares.

SYLVIA NUNES DE ALVARIM
(7° DIA)

tNair 

Nunes de Alvarim. Pedro Paulo de Alvarim
Barbosa e demais parentes agradecem as manifes-
tações de pesar recebidas por ocasião do falecimen-
to de sua irmã e tia SYLVIA e convidam parentes e
amigos para assistirem à Missa de 7° Dia que será

celebrada dia 19, quinta-feira, às 10:00 h. na Igreja de
Nossa Senhora de Copacabana, à Praça Serzedelo Corrêa,
Copacabana. JJ

r\



As presas chegaram ao portão do presídio tentando a fuga

14—a—lA caderno ? quarta-feira, 18/7/84 ? 2o Clichê
cmonram

Falecimentos
Rio de Janeiro

Pedro Rodrigues da Silva,
43, de infarto, no Prontocor.
Carioca, comerciante, casado
com Lúcia Vieira da Silva, ti-
nha dois filhos, Felipe e Jair,
morava em Botafogo.

Nadia Pinto dos Santos, 48,
de edema pulmonar, no Hospi-
tal do Andaraí. Carioca, pro-
fessora, casada com Fernando
Batista dos Santos, tinha uma
filha, Juliana, morava em Vila
Isabel.

Leda Ferreira de Albuquer-
que, 55, de ataque cardíaco, na
Casa de Saúde São Sebastião.
Paulista, casada com Alfredo
Diniz de Albuquerque, tinha
dois filhos, Angela e Lúcio,
morava em Laranjeiras.

Solange Gonçalves de Bar-
ros, 59, de parada cardiorrespi-
ratória, na Clínica Santa Ma-
ria. Mineira, solteira, morava
no Flamengo.

José Américo Correia dos
Santos, 67, de embolia cere-
bral, no Hospital da Lagoa.
Paulista, industrial, desquita-
do, tinha três filhos: César,
Ricardo e Jorge, quatro netos,
morava em Ipanema.

Osmar Viana do Amaral, 71,
de ataque cardíaco, em casa no
Méier. Carioca, funcionário
público aposentado, viúvo de
Maria José Gomes de Amaral,?
tinha uma filha, Teresa, dois
netos.

Virgínia Novaes de Souza,
76, de câncer, em casa na Ilha
do Governador. Mineira, casa-
da com Vanderlei Lopes de
Souza, tinha um filho, Antônio
Carlos, e quatro netos.

Wilson Soares da Silva, 79,
de hipertensão arterial, no
Hospital da Santa Casa. Minei-
ro, viúvo de Beatriz Lemos da
Silva, tinha sete filhos e netos,
morava no Leme.

Sueli Barbosa de Oliveira,
84, de ataque cardíaco, no
Hospital São Francisco de Pau-
Ia. Carioca, viúva de Adilson

-iDUvein^jinha dois
filhos, Carlos e Alberto, seis
netos e uma bisneta, morava
no Grajaú.

Eliete Tavares da Silva, 90,
de ataque cardíaco, em casa em
Vicente Carvalho. Capixaba,
viúva de Antenor Viana da
Silva, tinha sete filhos, netos,
bisnetos e tataranetos.

Estados
Maria Fernandes Francisco,

52, de choque hipovolêmico,
em São Paulo. Viúva de Ame-
rico Francisco.

Arnaldo Asperti, 53, em São
Paulo. Casado com Christina
Kulfa Asperti, tinha os filhos
Ailton e Maria Cristina.

Lsidio Pitini, 65, de cardiopa-
tia, em São Paulo. Casado com
Yolanda Janone Pitini, tinha os
filhos: ísidio e Maria.

João Cangelo, 74, de edema
pulmonar, em São Paulo. Viú-
vo de Josephina Ferreira Can-
gelo, tinha filhos.

Virginia Seica, 85, em São
Paulo. Viúva de Joaquim Cae-
tano, tinha filhos, genro, nora,
netos e bisnetos.

Elvira Ayres Noschese, 86,
de edema de pulmão, em São
Paulo. Viúva de Miro Nosche-
se, tinha cunhados e sobrinhos.

Exterior
Jo Bouillon, em Buenos Ai-

res. Diretor de orquestra fran-
cês nos anos 30 e 40, estava há
19 anos exilado na Capital ar-
gentina. Ex-marido de Josephi-
ne Baker, adotou crianças de
várias nacionalidades e criou
para elas a comunidade Mila-
ndes. Tinha 12 filhos adotivos,
alguns dos quais residentes na
Argentina. Depois de divor-
ciar-se de Josephine Baker,
tentou prosseguir sua carreira,
mas não conseguiu êxito. Em
1963, trabalhava como guarda-
vidas em uma praia de Cannes.

Eduardo González Lanuza,
84, em Buenos Aires. Escritor
e poeta, nasceu em Santander,
Espanha, e aos nove anos de
idade chegou à Argentina
acompanhado dos pais. Estu-
dou química, mas sua vocação
de sempre foi a literatura. Vin-
culou-se desde jovem a gmoos
intelectuais radicais. Integrou,
na década de 20, o movimento
ultrafsta, em companhia de
Jorge Luis Borges e Oliverio
Girando. Esse movimento des-
tacava a chamada nova estética
em literatura, baseada na me-
táfora e na linguagem poética.
Escreveu vários livros de poe-
mas e ensaios.

Ari Gomes
JORNAL DO BRASIL

Cerqueira não
acredita que
PM faça greve

Embora não acredite que a PM entre
em greve no dia 30, o Secretário da
Polícia Militar, Coronel Carlos Cerquei-
ra, já tem montado um esquema de
trabalho para os policiais de folga e em
trabalhos burocráticos, de forma que o
movimento não prejudique os serviços da
corporação para a comunidade. Ele espe-
ra não ser necessário recorrer ao I Exér-
cito.

o Secretário, os PMs que
participarem da greve serão indiciados
por crime militar, podendo ser expulsos
da corporação. Cerqueira considera jus-
tas as reivindicações dos PMs, mas acha
que o caminho para canalizar a insatisfa-
çáo não é a greve: "Já fomos atendidos
em solicitação de antecipação de 40% do
aumento para julho e, agora, estamos
sensibilizando o Governador para nos
conceder 25% em setembro", disse.'

O Secretário da Polícia Militar não
confirma a deflagração da greve, mas
admite que há pànfletagem e incitação
pelos rádios das viaturas policiais, cuja
origem está sendo apurada:

Temos certeza de que esse é um
processo de deterioração da corporação.
As pessoas não se dão conta de que estão
jogando a instituição em uma situação
difícil. Há elementos interessados em que
haja baderna na corporação, mas já esta-
mos apurando as responsabilidades e os
que continuarem incitando a greve serão
punidos. Não temos os nomes, mas sus-
peitamos de que por trás disso estejam
alguns oficiais — afirmou, acrescentando
que é "um ato de covardia conseguir
melhorias salariais para si próprios atra-
vés dos soldados".

O Secretário de Justiça, Vivaldo Bar-
bosa, também duvida da greve, porqueacredita que este Governo foi o que mais-
prestigiou a corporação. Mas se ocorrer a
paralisação, ele pensa que a PM está
aparelhada para enfrentar problemas
dessa ordem, julgando também improva-
vel qualquer possibilidade de intervenção
das Forças Armadas:

Se os PMs em greve invadirem o
Palácio Guanabara, o Coronel Cerqueira
mandará prender a todos.

Dias duvida de
Serpentes mas
admite minhoca

Brasília — "Acho mesmo que esta
organização Serpentes Negras não existe.
Pelo menos, até agora não apareceu
qualquer indício dela nos inquéritos. Se
ela existe, é da dimensão de minhocas, ou
seja, mais uma pequena quadrilha igual
às existentes em todas as grandes peni-
tenciárias do país", disse ontem à tarde o
Secretário de Justiça de São Paulo, José
Carlos Dias, após audiência com o Minis-
tro Ibrahim Abi-Ackel.

José CarloFTJiãs-
denúncias feitas pelo corregedor dos pre-
sídios do Estado, Haroldo Pinto da Luz
Sobrinho, fazem parte de um jogo de
interesses políticos. "Tem muita gente
insatisfeita e com seus interesses contra-
riados nesta área", afirmou. O Secretário
disse apostar sempre na idéia de que,mesmo se ficar comprovada a existência
das Serpentes, a organização não será
suficientemente grande e organizada a
ponto de colocar em crise o sistema
penitenciário de São Paulo.

Alerta
São Paulo — A comissão de guardase a comissão de solidariedade dos deten-

tos da Penitenciária do Estado alertaram
para o risco de um motim em relato aos
13 membros da Comissão Teotônio Vile-
Ia para as Prisões e Instituições Fechadas
— um grupo suprapartidário que visita,
há dois anos, as prisões paulistas paraavaliar seus problemas. O objetivo desse
motim, de acordo com a denúncia, seria
forçar a entrada da Polícia Militar na
penitenciária e, dessa forma, provocar o
retrocesso da política de humanização.

A informação foi divulgada ontem,
em relatório da Comissão Teotônio Vile-
Ia, que visitou a Penitenciária do Estado
no dia 11. A comissão de guardas e a dos
detentos afirmaram não ter condições de
impedir o motim, porque suas atividades
foram limitadas pela direção, após a fuga
de quatro condenados, no dia 2. Para a
Comissão Teotônio Vilela é "preciso 

queas comissões voltem a funcionar se não
quisermos novos boatos ofídicos (refe-rência à organização Serpentes Negras)".

Presas em Bangu
se amotinam
e tentam fuga

As presas do Instituto Penal Talavera
Bruce, em Bangu, se amotinaram por
volta das 17 horas e chegaram até o
portão da penitenciária tentando uma
fuga em massa. As internas querem que o
diretor Célio Soares readmita os chefes
de segurança, disciplina e revista, Alcino,
Cecflio e Altamiro, afastados recente-
mente. As presas reclamam também da
comida, de maus-tratos e gritavam, em
frente ao portão, que não ficariam "neste
inferno".

Mais de 20 carros do 14° Batalhão da
PM, com cerca da metade do efetivo do
quartel, cercou a área. O Tenente Pereira
mandou que se reforçasse o policiamento
nas guaritas e postou 50 policiais armados
em frente ao portão onde as presas amea-
cavam pular. Uma das internas, Tânia
Corona, chegou a dizer que agrediu o
diretor "porque ele não nos atendeu". As
internas se rebelaram quando tentaram
entregar um abaixo-assinado pedindo a
volta dos funcionários afastados. Elas,
agora, querem também a volta da antiga
diretora, Maria de Lurdes. A situação,
no final da noite, era tensa e a PM estava
preparada para entrar na penitenciária e
dominar as rebeladas.

O motim só terminou com a saída,
pelo portão principal, dos três chefes —
Segurança, Disciplina e Vigilância — Al-
tamiro Cosme da Silva, Alcino Matos e
Walter de Almeida, às 22h45min. Os três
tinham sido exonerados no final da tarde,
pelo diretor do presídio Celso Soares,
que não quis receber a imprensa. A
demissão foi o motivo principal do
motim.

As mulheres ainda tentaram impedir
a saída dos três carros dos chefes exone-
rados, mas foram contidas pelos seguran-
ças internos. A Polícia Militar permane-
ceu de prontidão até a situação se
acalmar.

As presas acusaram o diretor Célio
Soares de corrupto, responsabilizando-o
pelo roubo de 10 mil dólares em poder de
duas internas que fugiram do presídio na
semana passada. "As duas passaram pela
porta e não foram molestadas, porque o
próprio diretor mandou abrir o portão,
depois que tomou os dólares delas", disse
Tânia Corona, egressa do Rio Grande do
Sul e cumprindo pena por medida de
segurança.

Luiza Cristina Batista, Ana Lúcia da
Silva, Maria Iara Rocha Santos, aos gri-

i que a comida do presi-dio é péssima. Maria Helena da Silva
disse que o diretor Célio Soares proibiu
as internas de verem os seus filhos. "A
partir de agora, vai ter motim aqui todo
dia", disse Tânia Corona, que liderava a
revolta contra o diretor. À saída do
presídio um dos chefes exonerados, Alta-
miro, disse que a justificativa dada pelo
diretor para a exoneração foi "motivos
políticos".

Carro capota
e cai da Ponte
Rio-Niterói

Dez anos e quatro meses depois de
inaugurada a Ponte Presidente Costa e
Silva (Rio—Niterói), foi registrado on-
tem de madrugada o primeiro acidente
com um carro caindo de suas pistas. O
Variant SS-7696, atingido por um táxi,
capotou, bateu na mureta e foi lançado
no espaço, caindo posteriormente no pá-
tio do Parque Arará, no Caju, matando o
seu motorista Marcelo Carlos da Silva
Lima, que completou 23 anos no dia 16.

O táxi TM-6704, dirigido por Luiz
Guilherme Borba Carlos, de 28 anos,
trafegava no sentido do Rio de Janeiro,
transportando os passageiros Jorge Ro-
cha Coutinho e Gildo de Mendonça,
quando na rampa de descida em direção à
Tijuca foi fechado pelo Variant. Este
veículo, atingido pelo meio, capotou vá-
rias vezes para depois bater na mureta e
projetar-se no espaço.

TEMPO
«f %

^..,,_, .Satélite GÓES — INPE (Cachoeira Paulista^ SP) — 18h (17/7/84) 1

Frente fria em dissipação no litoral entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A massa de ar
polar, com centro no oceano, mantém-se junto à costa Sul e Sudeste do país. Uma zona de
baixa pressão de fraca intensidade afeta uma ampla faixa costeira desde o Uruguai até a
Patagônia, e estende uma frente estacionaria no Atlântico.

No Rio
Tempo ocasionalmente claro com nevoeiros isolados ao
amanhecer. Névoa seca à tarde. Ventos Sudeste a Este
fracos a moderados. Visibilidade moderada a boa. Máxima:
27.8, em Bangu; mínima: 16.9.
Ai Chuvas — Precipitação cra mm nas ultimas 24 horas: 0.0;
Acumulada este mês: 8.0; Normal mensal: 42.5; Acumulada
este ano: 254.9; Normal Anual: 1075.8.
O Sol — Nascerá às 06h32min e o Ocaso será às 17h25min.
O Mar no Rio de Janeiro — Preamar: 05h06min/1.2m e
17h41min/l.lm. Baixa-mar: 12hl2min/0.4m e
22h28min/0.6m. Em Cabo Frio — Preamar: 04h58min/l. 1 m
e 18hl2min/1.0m. Baixa-mar: 12hl5min/0.2m. Em Angra
doe Reis — Preamar: 00h49mm/0.5m e 12h52min/0.3m.
Baixa-mar: 04h38min/l.lm e 17hl9min/l.lm.
O Salvamar informa que o mar eatá meio agitado, com
águas a 23 graus, correndo de Leste para Sul.

A Lua?nia
Cheta Minguante Nova Cnactntt

. Atd 20/7 21/7 28/7 3/8

no litoral. Temp: Estável —Mín. 28.2; Alagom^crgipt. ptenub a nub c/chuvas no litoral. Temp: Estável; Bahia: claro a
pte nub. Temp: Estivei — Máx. 26.8, min. 22.4; /W»toGrorao do Sol: claro a pte nub. Temp: Estivei — Máx. 32.3,
min. 19.9; Mato Groaao: claro a pte nub. Temp: Estivei —
Máx. 35.8, mfn. 20.1; Goiás: claro a pte nub. Temp: Estável— Máx. 30.8, min. 12.4; Brasília: claro a pte nub c/nvs
Temp: Estivei — Máx. 25.4, min. 13.2; Minas Gerais: pienub a claro. Temp: Estável — Máx. 27.4, min. 14.2;
Espirito Santo: pte nub. Temp: Estivei — Míx. 26.3, min.
19.7; Sáo Paulo: pte nub. Temp: Estável — Míx. 24.9, min.
13.8; Paraná: claro a pte nub c/nvos esp ao amanhecer.
Temp: Estivei — Míx. 25.3, min. 11.3; Santa Catarina?pte
nub c/nvos esp pela manhi. Temp: Estivei — Máx. 21.5.
min. 14.8; Rio G. do Sol: nub c/possibilidade de instabilida-
de c/chuvas esparsas a partir da tarde no Sul do Vale do
Uruguai. Campanha. Serra do SE, Litoral Sul e Oeste da
Depressão Central. Pte nub a nub c/nevoeiros esparsos ao
amanhecer nas demais regiões. Temp: Estável — Wáx
25.1, min. 14.8.

No Mundo
Amsterdã: 16, nublado; Ancara: 31, limpo; Anchoragr: 14,
nublado; Ateiuu: 32, limpo; Auckland: 6, limpo; Beirute:
28, limpo; Berlim: 15, nublado; Bonn: 15, chuva: BflftpK

Nos Estados
Amaxooas: nub c/chuvas ao Norte, demais reg. pte nub a
nub. Temp: Estivei — Míx. 31.4; mín. 21.2; Acre: pie nub
a nub c/nvos esp ao amanhecer. Temp: Estivei — Míx.
30.3, min. 23.2; Roraima: pte nub a nub. Temp: Estável;
Romttnia: claro a pte nub. Temp: Estivei — Míx. 33.2.
min. 16.0; Pará: nub c/chuvas no litoral. Demais reg. ptenub a nub. Temp: Estivei; Amapá: pte nub a nub c/chuvas
esp. Temp: Estivei; Maranháo: pte nub a nub c/chuvas esp
no litoral. Temp: Estivei; Piauí—Ceará: nub a pte nub.
Temp: Estável — Máx. 28.4, mín. 21.9; Rio G. do Norte: ptenub a nub c/chuvas esp no litoral. Temp: Estivei — Máx.
25.7, mín. 21.2; Pernambuco: pte nub a nub c/chuvas esp no
litoral. Temp: Eslável; Paraíba: pte nub a nub c/chuvas esp

li, limpo; Bruxelas: 18, encoberto; Cairo: 35, limpo;
Calgary: 14, limpo; Casablanca: 23, limpo; Chicago: 23,
encoberto; Copcnhagnc: 22, encoberto; Dacar: 28, encober-
to; Dallas: 27, encoberto; DobUm: 18, nublado; Estocolmo:
20, limpo; Genebra: 19, encoberto; HeWnquJ: 16, chuva;
Honoluhi: 22, chuva; Jerusalém: 28, limpo; Londres: 20,
encoberto; Loa Angeles: 21, limpo; Madri: 30, limpo; Malta:
27, limpo; Manila: 29, nublado; Miami: 26, encoberto;
Montreal: 17, limpo; Menu: 27. limpo; Nalrobi: 20,
nublado; Naasan: 27, limpo; Nora Délhi. 25, chuva; Nora
hxrqoc: 26, limpo; Nice: 26, limpo: Oslo: 21, limpo; Ottawa:
16, encoberto; Parta: 20, encoberto; Pequim: 32, limpo;
Pretória: 16, limpo; Rytad: 43, limpo; Regina: 9, limpo;
Roma: 27, limpo; Sáo FYandsco: 16, encoberto; Seul: 24,
limpo; Soda: 27, limpo; Sidnei: 12, limpo; Talpe: 30,
encoberto; Tóquio: 27, limpo; Toronto: 14, limpo; Tunfa:
30, limpo; Varafarta: 16, nublado; Viena: 18, encoberto;
Washington: 24, cerração; Bocnoa Alm: 14, nublado;
Caracas: 20. limpo; Havana: 16, nublado; México: 14,
cerração; Santiago: 4, nublado.

Delegado desmente que
tenha participado de
espancamento de lavrador

O delegado-adjunto da 12' DP, em Copacabana, Plínio
de Souza, desmentiu ontem ter participado do espancamento
do lavrador Edélsio José dos Santos, de 60 anos, no sítio do
casal Vilma e Nelson de Castro, na Rua José Vieira, 13, em
Piabetá. Segundo o lavrador, o delegado Plínio de Souza e
outros dois homens, que se diziam policiais, o agrediram a
socos e pontapés, para obrigá-lo a sair do sítio que pertence a
parentes do policial.

Plínio de Souza negou conhecer pessoalmente o lavra-
dor. "Não conheço nenhum Edélsio José dos Santos e não fui
convidado por ninguém em Piabetá para expulsar lavrador
nenhum", disse o delegado. E ao saber que a ocorrência da
agressão tinha sido registrada na 70" DP, em Piabetá, o
delegado ficou de se inteirar do caso. Plínio de Souza explicou
que passou o seu dia de folga (^"-feira, dia em que teria
ocorrido a agressão) com a família.

NELSON DE ROUGEMQNT MARÇAL FERREIRA
(NELSINHO)

T DIA

t 

Lúcio Marcai Ferreira, Maria de Lourdes Marcai Ferreira, irmã e
sobrinhas, reconhecidos, agradecem as manifestações de carinho e
pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu adorado e
inesquecível filho, irmão e tio NELSON DE ROUGEMONT MARÇAL

FERREIRA (NELSINHO) e convidam demais parentes e amigos para a
Missa de 7o Dia que, por alma do extinto, mandam rezar, no próximo dia 19,
quinta-feira, às 18:30 hs., na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Av. Portugal
772, Urca. Antecipam agradecimentos a quantos comparecerem a este ato
de religião cristã.

AVISOS
RELIGIOSOS

PAULO AVELINO GONÇALVES

t
MISSA DE 7° DIA

Jamila Carraso Gonçalves, Karin, Mônica e Pauli-
nho, esposa e filhos, na impossibilidade de fazê-lo
pessoalmente, agradecem as manifestações de

pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu
querido PAULO e convidam para a Missa 7o Dia a ser
realizada às 11 horas do dia 20 de julho na Igreja de
São Francisco de Paula, Largo de São Francisco. (P

HOMENAGEM AOS MORTOS DAS
MARINHA DE GUERRA

E MARINHA MERCANTE
NA 2a GUERRA MUNDIAL

21 DE JULHO
O Ministro da Marinha convida para a Missa Solene
que mandará celebrar na Igreja da Candelária, às
11:00 horas do dia 20 de julho, sexta-feira, pelas
almas dos valorosos homens das Marinhas de Guerra
e Mercante que, durante a Segunda Guerra Mundial,
sacrificaram suas vidas em prol dos nossos ideais de
liberdade e pela soberania do Brasil. (P

PAULO AVELINO GONÇALVES

t
MISSA DE 7o DIA

A Diretoria e Companheiros de trabalho do Banco do
Brasil convidam parentes e amigos para a Missa de 7o
Dia a ser celebrada no dia 20, às 11 horas, na Igreja

São Francisco de Paula (Largo de São Francisco).
No mesmo dia e hora será celebrada Missa em Brasília
(DF) na Igreja Santa Cruz (P

Bombeiro
usa piscina
contra fogo

O Corpo de Bombeiros pre-
cisou, ontem, retirar a áfla da
piscina de uma casa e das reser-
vas das cisternas de dois pré-
dios para apagar o incêndio em
um casarão, na Rua Teresina,
14, em Santa Teresa, onde mo-
ravam 22 famílias. O prédio foi
parcialmente destruído pelo fo-
go e ameaça desabar, porque a
falta de água na rua impediu a
ação rápida dos bombeiros e o
incêndio se alastrou pela casa
de cômodos, de dois andares.

O fogo começou no aparta-
mento 225 do casarão — cons-
truído no começo do século —
onde mora D. Carmem Valen-
ça com seu filho Renato que
brincava no cômodo com um
amigo. Os dois meninos esta-
vam brincando com fósforos e
uma chama caiu no colchão e o
incêndio logo se espalhou já
que a divisão entre os quartos é
de madeira. Cerca de 80 pes-
soas ficaram desabrigadas e
muitos passaram a noite na
garagem de um prédio vizinho.

INCÊNDIO
Passavam poucos minutos

das 16h de ontem, quando Josi-
nete Dalvino de Andrade, de
26 anos, grávida de seis meses,
sentiu a fumaça no cômodo ao
lado do seu e viu os meninos
saírem correndo e gritando. "O
fogo subiu rápido, rápido. Eu
só tive tempo de pegar minha
bolsa, os documentos e correr
para fora", contou Josinete,
com lágrimas nos olhos.

A maioria dos moradores do
andar superior náo conseguiu
salvar nada de seus quartos
pois o fogo foi se alastrando
rapidamente pelas paredes e
pelo teto de madeira. O fogo
chegou logo ao primeiro andar
mas já entáo os moradores dali
retiravam seus pertences de
dentro do prédio com o auxílio
das guarniçóes do Corpo de
Bombeiros que começavam a
chegar.

JOSÉ CONSTANCIO MARINHO
DE OLIVEIRA

t
(CONSTANCIO)
(SÉTIMO DIA)

CARLOS PHILIPPE ACHE ASSUMPÇÃO e FAMÍLIA SEI-PRÓS ASSESSORIA. SIPROS SEGURANÇA e SEGITECconvidam para a missa de 7° dia do seu inesquecível amiqo
fnfüi3^apf r| qA^S!l cel°brada ^ie. às 18:00 horas, naIgreja Sâo Paulo Apóstolo—Copacabana. (p

JOSÉ CONSTANCIO MARINHO
DE OLIVEIRA

t
(CQNSTANCIO)
(SÉTIMO DIA)

O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO INDUSTRIAL
DA CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ agradece as
manifestações de pesar e convida para a Missa de 7o
Dia a ser celebrada hoje. às 18:00 horas, na Igreia
São Paulo Apóstolo — Copacabana. (P

r

PROF. HEITOR ANNES DIAS
As filhas, nora, netos e bisnetos convidam para
a Missa comemorativa do CENTENÁRIO DO
SEU NASCIMENTO, às 10:30 horas do dia 19
de julho de 1984, na Igreja Santa Cruz dos
Militares.

SYLVIA NUNES DE ALVARIM
(7° DIA)

tNair 

Nunes de Alvarim, Pedro Paulo de Alvarim
Barbosa e demais parentes agradecem as manifes-
tações de pesar recebidas por ocasião do falecimen-
to de sua irmã e tia SYLVIA e convidam parentes e
amigos para assistirem à Missa de 1° Dia que será

celebrada dia 19, quinta-feira, às 10:00 h. na lgreja.de
Nossa Senhora de Copacabana, à Praça Serzcdelo Corrêa,
Copacabana.
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Bancos buscam saídas
para problema da dívida
£\ S recentes balanços dos bancos norte-
V/ americanos registraram, no segundo semestre,
os efeitos da precariedade do sistema financeiro
internacional, que ainda não conseguiu encontrar
soluções para o problema da enorme quantidade de
dinheiro empatada em países em desenvolvimento.
AJguns dos maiores bancos do mundo apresentaram
queda dos lucros, caso do Chase Manhattan (14%),
Manufactures Hanover (8,5%) e Morgan Guaranty
(9,8%), devido, em boa medida, à contabilização
dos empréstimos atrasados da Argentina.

A Argentina com compromissos da ordem de
43 bilhões de dólares tem adotado, na negociação de
sua dívida externa, uma linha política intransigente.
As dificuldades de um acordo do país com o FMI e
os bancos internacionais, por isto, aparecem antes
no balanço dos bancos.

Não se trata, porém, do único país devedor do
mundo. E tampouco do único país que anuncia a
disposição de honrar seus compromissos, desde que
obedecendo pautas que não comprometam a ativi-
dade econômica interna; quer dizer, melhores pra-
zos e taxas menores (e sem as oscilações a que estão
sujeitas atualmente a prime e a libor).

Os bancos internacionais parecem estar, agora.
mais atentos. Uma prova disso é a proposta do
presidente da União dos Bancos Suíços, Robert
Holzach, de que parte da dívida brasileira de 2,5
bilhões de dólares junto aos bancos do país seja
transformada em bônus externos, negociáveis. A
iniciativa, que merece ser analisada, vem a ser a
primeira fórmula "alternativa" oferecida pelo siste-
ma financeiro, não apenas ao Brasil, que atualmente
está em boa posição para negociar, mas também aos
outros países devedores.

a
Em hipótese nenhuma

A situação da Cobra já foi definida pelo Governo,
para que o Presidente João Figueiredo possa anunciar
amanhã, durante a visita que faz a empresa, que o BNDES
assumirá a sua liderança, através de um acordo de cava-
lheiros, uma vez que não haverá modificação na estrutura
acionária. O atual presidente da Cobra, Fernando Costa
Azevedo, será confirmado.

A questão do aumento de recursos para a Cobra
investir em novas tecnologias, no entanto, não apresentará
novidades. Uma fonte credenciada informou que, neste
momento, não será feito nada neste sentido: "em hipótese
alguma".

¦
Interesse no Estatuto

O presidente da Firjan, Arthur João Donato, partici-
pou no mês passado da reunião da Organização Internado-
nal do Trabalho, como representante brasileiro do empre-
sariado. Ele fez uma exposição para os delegados dos
quase 100 países presentes e destacou as alternativas
criadas pela aplicação das medidas previstas no Estatuto da
Microempresa para a reativação da economia e redução do
desemprego. O depoimento interessou bastante ao público
e delegados de países asiáticos perguntaram a Donato:

— E como está funcionando?
O titular da Firjan, porém, só pôde dizer que o

projeto merece o apoio do empresariado e de políticos.
¦

Ganhos e perdas
O Mappin é o mais antigo magazine de São Paulo.

Inaugurou o sistema de lojas de departamentos e seu
principal ponto de venda causa inveja ao setor: fica na .
esquina do viaduto do Chá, onde passam por dia 2 milhões
de pessoas. A tradição do Mappin estende-se a seus
comerciais: o locutor Antôiüo dei Fiol tornou-se, ao longo
de 14 anos de anúncios no rádio e na TV, a marca da
empresa para o público.

Ontem, porém, o Mappin perdeu Del Fiol: ele foi
contratado pelo Jumbo-eletro, do Grupo Pão de Açúcar,
por um valor não revelado.

o
À reunião

A reunião dos acionistas da Nova América, convoca-
da pela Seplan, hoje, no BNDES, tem boas chances de
definir o destino da empresa. A fórmula a ser discutida
será a transformação da dívida da empresa, de Cr$ 145
bilhões, em participação acionária (medida que só tem o
precedente do projeto Jari, quando a operação foi feita em
nome da União) e a subscrição de CrS 20 bilhões em ações
pelos atuais e por novos acionistas. O presidente do
BNDES, Jorge Lins Freire, considera que é "uma solução
de mercado".

Os acionistas privados devem confirmar hoje a pro-
posta e anunciam que um novo grupo deve somar-se à
reunião, que, se for realmente decisiva, pode ser encerrada
ate mesmo com a definição do valor das ações.

B

Procura-se
No Mercado São Sebastião, na Avenida Brasil, bem

em frente ao Porção, há uma praça onde estacionam os
caminhões que descarregam, à espera de frete. Ontem à
tarde um dos agenciadores de carga procurava interessados
em levar arroz de um armazém da Cobal, no Rio, paraBelém do Pará.

¦
Mais atenção

O Banco Central conseguiu resgatar na segunda-feira
cerca de CrS 1 trilhão em ORTNs sem lançar mão da
expansão da moeda. Isso foi possível devido ao leilão de
CrS 650 bilhões em títulos na sexta-feira passada, com
prazo até outubro de 85, e ao pagamento de CrS 400
bilhões de FGTS e IPI sobre o fumo.

Brasília — Os bons resultados alcançados pelo Brasil
em seu programa de ajuste econômico — especial-
mente o superávit comercial e a redução nas importa-
ções de petróleo — permitirá ao governo condições
de pleitear "inovações" nas próximas negociações
com o Fundo Monetário Internacional e com os
bancos credores. Até novembro, época da negociação
com os credores, os resultados podem ser ainda
melhores.

Esta é a opinião de James Robinson III, presi-dente da holding da American Express, um dos 20
maiores grupos financeiros dos Estados Unidos. Ro-
binson III e cinco diretores da corporação almoçaram
ontem com o Ministro da Fazenda, Emane Galvêas, e
o presidente do Banco Central, Afonso Celso Pasto-
re. Depois, foram ao Palácio do Planalto, onde
tiveram audiências separadas com Ministro do Plane-
jamento, Delfim Neto, e o Presidente Figueiredo.

James Robinson UI explicou que entre as "ino-
vações" que o Brasil poderá pleitear em novembro
próximo está a renegociação da dívida por um perío-do de três anos. Pode ainda propor condições seme-
lhantes àquelas apresentadas pelos mexicanos, com

dibilidade
prazo de 11 anos para pagar o principal e sete anos de
carência.

Proposta suíça
Robinson — tendo ao lado o chairman do banco

American Express International, Edmond Safra, e ochairman do Banco Safra, Joseph Safra — informou
que os credores estão atentos aos progressos noajustamento econômico brasileiro. Um sintoma deste
reconhecimento é a proposta do presidente da União
dos Bancos Suíços, Robert Holzach, feita a Galvêas
anteontem, para que o Brasil converta parte de sua
dívida em dólares para francos suíços e pague uma
parcela do débito com bônus do Tesouro Nacional oude empresas estatais.

É uma demonstração de'grande confiança no
Brasil, mas esta é apenas mais uma idéia, que ainda
está em exame — desconversou Galvêas ontem, após
o almoço.

A idéia precisa ser examinada. Ela traz
consigo a credibilidade necessária por ter sido lançada
por um banqueiro suíço — disse, mais entusiasmado,

o diretor da área externa do Banco Central, JoséCarlos Madeira Serrano.
Boa-vontade européia

Segundo Galvêas e Serrano, a conversão dadívida em dólar para outras moedas e o seu pagamen-to em bônus dependerá de uma análise minuciosa
sobre a inflação futura dos Estados Unidos e das
principais economias européias, assim como das taxas
de juros norte-americana (prüne-rate), inglesa (Li-bor) e de outros países, como a própria Suíça.

De acordo com um alto assessor da área econô-
mica que participa das negociações externas, além dos
banqueiros suíços, os alemães e holandeses — e até
mesmo os franceses — podem concordar com a
mudança do perfil da dívida brasileira. O Brasil deve
a eles cerca de 15 bilhões de dólares. Os banqueiros
ingleses e norte-americanos, no entanto, segundo o
assessor, mostram-se inflexíveis a qualquer inovação
no tratamento da dívida brasileira para com eles, de
cerca de 70 bilhões de dólares. A posição dos demaiscredores é uma incógnita.

Campos tem novo poço em área pioneira
A Petrobrás informou ontem que o poço de

delimitação (poço de avaliação de reservas de petró-leo) Rio de Janeiro Submarino 294, na Bacia de
Campos, comprovou a continuidade dos reservatórios
de óleo descobertos em março deste ano, ao produzir4 mil 200 barris diários, em fase de teste.

O poço Rio de Janeiro Submarino 294 está
localizado a 1,3 quilômetro do poço pioneiro (respon-
sável direto pelo descobrimento de petróleo) — o
poço Rio de Janeiro Submarino 284 — e a uma
profundidade de 410 metros. Trata-se da maior pro-fundidade de um poço produtor no país. O poçodescobridor tem uma profundidade de 393 metros.

• O novo poço mostrou-se produtor, de acordo
com a Petrobrás, entre as profundidades de 2 mil 710
e 2 mil 728 metros. O óleo produzido é de 29 grausAPI, com boa cotação no mercado internacional.

A Azevedo & Travassos Petróleo, que mantém
contrato de risco com a Petrobrás, encontrou indícios
de petróleo no poço Redonda 2, que está sendo
perfurado na área terrestre do Rio Grande do Norte.
Anteriormente, o poço Redonda 1 também apresen-
tou sinais de óleo.

O poço Redonda 2 produziu pequena quantida-de de óleo e água entre as profundidades de 730 e 735
metros.

Caputo

O novo poço na
Bacia de Campos

Ueki irá para a
Embaixada na CEE

Arquivo
Í11! iilS^íII^H

Sllrwlllk mc*^^ .J
Shigeaki Ueki

Brasília — O pre-
sidente da Petrobrás,
Shigeaki Ueki, deverá
ser designado Embai-
xador brasileiro na

: Comunidade Econô-
mica Européia, com
sede em Bruxelas. Ele

jfoi comunicado da de-
cisão, durante o en-
icontro, ontem, com o
Presidente Figuei-
redo.

Ueki, segundo um seu assessor direto, leva como
bagagem para ocupar essa Embaixada a experiência
na Interbrás, uma das maiores empresas de comercia-
lização de produtos brasileiros no exterior, e na
própria Petrobrás, e seu relacionamento cora os
países produtores e fornecedores de petróleo ao
Brasil.

Para substituir Ueki na presidência da Petro-
brás, o Governo deve optar por ura dos diretores da
empresa. O mais cotado é o diretor de produção, Joel
Mendes Rennó.

O Presidente Figueiredo disse que tão logo o
Congresso reabra, após o recesso parlamentar, envia-
rá ao Senado o pedido para que Ueki seja autorizado
a assumir o cargo de Embaixador na CEE.
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Caso mexicano
é acompanhado
Brasília — O Brasil vai'

aguardar os resultados da rene-'
gociação da dívida externa me-
xicana para iniciar seus enten-'
dimentos cora os bancos credo-
res internacionais. A informa-
ção foi prestada ontem pelodiretor da área externa do Ban-
co Central, José Carlos Madei-
ra Serrano, acrescentando quea posição de caixa do Brasil,
nos últimos meses, melhorou
muito. "A economia, como um,
todo, tem apresentado resulta-
dos positivos, principalmente
em função da balança comer-
ciai, e assim teremos mais po-
der de barganha na próxima
renegociação", disse Madeira
Serrano.

Na última segunda-feira, o
México iniciou suas consultas
oficiais com o comitê de bancos
credores de seus compromissos
externos, calculados em cerca
de 80 bilhões de dólares. AI-
guns banqueiros têm demons-
trado certeza para o fato de
que o Brasil (que ultimamente
tem pago spreads — taxas de
risco — bem superiores aos
cobrados do México) poderá,
desta vez, reduzir os percen-
tuais de seus encargos em con?
seqüência do desempenho po-
sitivo da economia.

Enquanto acompanha os si-
nais da negociação mexicana,
as autoridades brasileiras anali-
sam outras propostas, como a
que acaba de ser apresentada
pela União de Bancos Suíços
(UBS), que sugere a transfor-
mação de parte da dívida exter-
na brasileira em bônus a serem
lançados nos mercados interna-
cionaís, reduzindo a concentra-
cão dos débitos cm dólar.

"A definição por essa pro-
posta demanda uma análise.
Mas estamos abertos ao diálo-
go e estudando as fórmulas que
permitam solucionar nossos
problemas", ressaltou o presi-—

Produção vai a 550 mil barris em 85
r-níl-n A*__ a £?-.-.! J_ _""*_ rv • -_•-. ... .... _Brasília — Até o final do Governo Figueiredo,

em março de 1985, a produção nacional de petróleoalcançará 550 mil barris/dia. No final deste ano, a
produção, que está em 505 mil barris/dia, atingirá a
marca de 540 mil barris diários, de acordo com a nova
avaliação que a Petrobrás está fazendo no campo de
Pampo, no litoral fluminense.

O anúncio foi feito ontem pelo presidente da
Petrobrás, Shigeaki Ueki, após encontro com o
Presidente João Figueiredo para agradecer o "apoio
decisivo para que a meta dos 500 mil barris/dia fosse
antecipada em um ano e meio". Ueki presenteou o
Presidente Figueiredo cora uma réplica em miniatura
da plataforma submarina de Enchova, visitada porele, em março passado, ao comemorar os cinco anos
de seu Governo.

Reservas
Além do agradecimento e do presente, Shigeaki

Ueki fez ao Presidente uma exposição sobre a situa-
ção da Petrobrás e da produção nacional de petróleo.Revelou, por exemplo, que o consumo de petróleoimportado caiu de 650 mil barris/dia, em 1983, para

450 mil barris/dia, neste ano. Destacou, também, as
recentes descobertas de gás natural, especialmente as
da região do rio Juruá, no Alto Amazonas, e nos
litorais do Espírito Santo e de São Paulo.

Outro ponto abordado pelo presidente da Petro-
brás foi a questão das reservas nacionais de petróleo.Segundo Shigeaki Ueki, o aumento da produção de
petróleo só foi possível devido à incorporação de
novas reservas. Ele disse que, nos seis primeirosmeses deste ano, a Petrobrás produziu 450 mil barris e
incorporou 650 mil barris/dia às reservas.

Com base no crescimento das reservas, o presi-dente da Petrobrás afirmou que é possível chegar à
auto-suficiência de petróleo no início da década de 90.
Ele informou, ainda, que o Presidente Figueiredo
ficou satisfeito com os resultados apresentados pelaPetrobrás nos cinco anos de sua administração.

Antes de conversar com o Presidente Figueire-
do, Shigeaki Ueki e a diretoria da Petrobrás visitaram
os Ministros das Minas e Energia, César Cais, e do
Planejamento, Delfim Neto, a quem entregaram
placas de "agradecimentos ao apoio recebido".

dente do Banco Central, Âfon-
so Celso Pastore, ontem à tar-
de, na saída de um almoço com
o Ministro Emane Galvêas e
diretores do American Ex-
press.

O diretor da área externa do
Banco Centrai também comen-
tou a proposta suíça: "Acha-
mos a idéia criativa e muito
construtiva. Ajuda a resolver o
problema da dívida externa
brasileira e merece a nossa aná-
lise. Um aspecto a considerar é
a questão do deságio e se as
taxas de juros oferecidas são
convenientes", frisou Madeira
Serrano.

— Existe mercado para ab-
sorver os bônus, mas eles tam-
bém representam uma forma
de dívida", salientou Serrano,

O CIP (Conselho Interministerial de Preços)
não tem linhas de créditos a cortar. O Governo
federal não vinha repassando qualquer dinheiro à
CEG (Companhia Estadual de Gás) — disse o diretor
financeiro e comercial da CEG, Eider Ribeiro Dantas
Filho, a propósito da ameaça feita pelas autoridades
do CIP, em represália à decisão da empresa estadual
de reajustar o preço do gás sem autorização.

O diretor da CEG definiu a medida como uma"tentativa de sufocar financeiramente" as empresas
estaduais e pitou o caso da Cedae (CompanhiaEstadual de Água e Esgoto), em relação ao aumento
da taxa de água. Segundo ele, o primeiro pedido de
reajuste de preços feito pela CEG ao CIP ocorreu em
janeiro, mas a autorização só veio em março.

— A CEG perdeu, neste início de ano, cerca de
Cr$ 2 bilhões, devido ao atraso do CIP — explicou o
executivo.

Preços mais baixos
O Secretário estadual de Minas e Energia, José

Maurício Linhares Barreto, que participou ontem, na
sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro, da assinatura de convênio de cooperação
técnica entre os dois órgãos, criticou duramente o
CIP, definindo o atraso como parte de uma campanha
contra o Governador Leonel Brizola.

A CEG, que fornece gás a 480 mil consumidores
no Rio, elevou o preço do gás, nos últimos 12 meses,
em 210%, enquanto o preço do gás liqüefeito de
petróleo (GLP) — mais conhecido como gás de
bujão, fornecido pela Petrobrás, e cujos preços são
regulados pelo Conselho Nacional de Petróleo-CNP
— subiu 244%. No mesmo período, a inflação foi de
224%.

De acordo com Eider Ribeiro, o preço do gás
fornecido pela CEG subiu, nos últimos 12 meses,
abaixo da inflação e do aumento verificado no GLP.
Entre janeiro e Io de julho deste ano, o GLP teve
aumento de 103% e o gás fornecido pela CEG de
63,4%, já incluindo os 49,6% cora vigência a partir de
Io de julho.

Em valores absolutos, conforme Eider Ribeiro,
o quilo do GLP estava custando ao consumidor Cr$
145, em julho do ano passado, enquanto o gásfornecido pela CEG chegava ao consumidor na base
de CrS 69,53 o metro cúbico. Agora, o GLP está
custando CrS 500 o quilo e o gás da CEG CrS 210,70 o
metro cúbico.

A CEG está recebendo, atualmente, cerca de 1
milhão 200 metros cúbicos de gás para fornecimento
aos seus clientes (residências, comércio e indústria).
O diretor financeiro da CEG explicou o aumento,
mostrando que a folha salarial da empresa teve
acréscimo de CrS 2 bilhões ao mês, no dia primeiro de
julho; o pagamento de gás à Petrobrás de Cr$ 1 bilhão
ao mês; e o pagamento de óleo combustível à
Petrobrás de CrS 100 milhões por mês.

,sCEG não teme as represália
— O CIP (Conselho Interministerial de Preços"! ¦*¦

Dallari define providências

do CIP
SUA

ÚNICA
CHANCE

Brasília — O secretário executivo do CIP
(Conselho Interministerial de Preços), Roberto
Andrade, e o Secretário Especial de Abastecimen-
to e Preços, José Milton Dallari, reuniram-se
ontem para analisar as medidas legais que podemser tomadas contra a Companhia Estadual de Gás
(CEG) que elevou em 49% os preços da tarifa
cobrada aos consumidores, sem autorização do
CIP.

Segundo Roberto Andrade, a palavra final
será dada pela SEAP depois que examinar todos
os ângulos da questão. Informou que, na reunião
plenária de hoje, entrará na pauta o pedido de

aumento apresentado pela Companhia Paulista de
Gás. Mas não revelou o percentual de aumento
solicitado pelo Governo paulista.

Um assessor do Ministro do Planejamento,
Delfim Neto, explicou que o assunto sobre o
aumento das tarifas de gás pela CEG é delicado,
porque envolve conotações políticas. Existem três
alternativas básicas que poderão ser adotadas pela
SEAP: suspensão da vigência do aumento; puni-
ção à empresa via corte de crédito ou fixação de
um reajuste inferior aos 49% praticados peia
companhia.

Transmissão de Itaipu é testada
São Paulo — O sistema de transmissão de

energia elétrica de Itaipu para São Paulo começou a
ser testado ontem às 18 horas. O diretor do Departa-
mento de Energia da FIESP, Carlos Eduardo Moreira
Ferreira, afirmou que a transmissão "tem 

grandeimportância para a indústria e o comércio. O diretor
da FIESP lembrou que o aumento da demanda vai
ajudar a substituição da energia produzida a partir de
petróleo por energia limpa, de natureza hidráulica.

José Goldemberg, presidente da CESP — Com-
panhia Energética de São Paulo, afirmou que o

primeiro cuidado que se deve tomar a partir do
momento em que Itaipu comece a operar comercial-
mente é para que não haja um aumento excessivo nas
contas de luz do Estado. Para isso, assegurou, "já
estão sendo mantidos contatos com a Eletrobrás".

Goldemberg observou que a energia de Itaipu
vem reforçar o sistema regional para que, em caso de
sobrecarga, não se repitam blecautes como o ocorrido
recentemente. Ele reiterou que a principal preocupa-
ção da CESP é fazer com que a tarifa da energia de
Itaipu não seja superior à tarifa média do atual
sistema do Estado.

TCU fará novas investigações
sobre o "caso das polonetas"

Brasília — O Tribunal de Contas da União
(TCU) aprovou ontem, por unanimidade, a designa-
ção, hoje, de uma comissão extraordinária para fazer
uma inspeção no Banco Central e na Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil (Cacex), com
o objetivo de esclarecer dúvidas sobre a legalidade da
dívida polonesa com o Brasil — atualmente orçada
em 1 bilhão e 500 milhões de dólares, excluindo-se os
juros.

O parecer foi apresentado ao plenário do TCU
por Fernando Gonçalves, Ministro-Relator do "Caso
das Polonetas". O Ministro concluiu que as informa-
ções prestadas pelo Executivo são, "no 

geral, satisfa-
tórias", mas frisou que, faltam dados sobre o montan-
te dos recursos pagos pelo Governo brasileiro às
empresas exportadoras (empresa por empresa), quenão receberam da Polônia, a partir de 1978, bem
como as datas de registro das operações de liquidação
e dos pagamentos respectivos.

Outro dado que intrigou a Corte do TCU foi o
que Fernando Gonçalves chamou de "promissórias
sui generis, porque não tinham prazo para serem
resgatadas" — no acordo Brasil—Polônia, há uma
cláusula estabelecendo que o resgate das promissóriassó poderia ser feito quando o Banco Handiowy
(polonês), dispusesse dos fundos apropriados, me-
diante compensação.

Essas duas questões básicas, segundo Gonçal-
ves, não foram revpondidas pelo Executivo e, agora,
as respostas serão buscadas, in loco por uma comissão
de funcionários do TCU, a set nomeada hoje pelo
presidente do Tribunal, Mário Pacini. O Ministro-
Relator acredita que dentro de, no máximo, 15 dias,
esta comissão terá levantado, nos documentos secre-
tos do Banco Central e da Cacex, os esclarecimentos
necessários para o julgamento final da Corte sobre o
caso.
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erações do BC no
open" confirmam que

inflação superará 10%
As duas últimas operações de venda de Obrigações Rea-

justáveis do Tesouro Nacional, com correção monetária, feitas
pelo Banco Central, semana passada, no mercado aberto,
praticamente confirmaram a estimativa de inflação acima de
10%, neste mês de julho.

Ao retirar do mercado, através das vendas das ORTNs,
realizadas por meio de leilões especiais (go-arounds) Cr$ 1
trilhão e 400 bilhões — valor confirmado pelo diretor da área
bancária do Banco Central, José Luiz Miranda — e ao resgatar,
esta semana, títulos em volume estimado entre Cr$ 900 bilhões
e Cr$ 1,1 trilhão, o Banco Central vai "enxugar bilhões ou Cr$

: 300 bilhões.
E, com isso, as taxas de juros overnight tenderão a ficar no

nível em que estão agora, 15%, ou mesmo poderão subir mais
até esse fim de mês, já que sem dúvida alguma haverá um
estreitamento da liquidez. Pois, mesmo com a liquidez mais
folgada como estava, no início da última semana, devido às
operações de câmbio geradas pelo superávit comercial, o Banco
Central, para manter as taxas de juros dos financiamentos porum dia no open entre 14% e 14,5%, estava tendo que conceder
também por dia cerca de Cr$ 450 bilhões às corretoras e
distribuidoras.

E agora, ao invés de conceder reoursos, ele está retirando,
elevando, em conseqüência, as taxas overnight. Taxa de finan-
ciamento de 15% ao mês representa um custo médio, ne open,
até o dia 31 de julho, de 11,7%. Como já houve dias, este mês,
de financiamentos a 14,5%, o custo médio mensal deve ficar
entre 11,4% e 11,6%. Devido a esse fato, o mercado está
trabalhando com duas hipóteses para a inflação e correção
monetária: 10% de inflação e correção monetária e 10,5% de
rendimento da caderneta de poupança ou 10,5% de inflação e
correção e 11% de rendimento para a poupança.

Além de ter admitido uma inflação mais alta, ao elevar o
patamar dos juros overnight e estreitar a liquidez do mercado
financeiro, o Banco Central também pode ter sido motivado poruma outra razão para realizar dois go-arounds na mesma
semana, em volume tão elevados.

Dólar passa a
Cr$ 1 mil 842
BrasOia— A partir de hoje,

o dólar custa mais. O Banco
Central autorizou ontem, após
cinco dias de vigência, novo
reajuste da moeda norte-
americana que passará a ser
cotada em CrS 1 mil 842 para a
venda e CrS 1 mil 833 para a
compra.

Conforme o comunicado n°
723 do Departamento de Câm-
bio do BC, em relação à cota-
ção anterior do dólar, houve
uma variação de 1,833%. No
mês, o reajuste acumulado é de
6,632% e, no ano, de 87,232%.
Nos últimos 12 meses, a cota-
ção do dólar apresentou uma
variação de 223,874%.

Rio compra mais
ações da Cosigua

São Paulo — Com o sistema
inédito de venda de ações por
telefone, a Invesplan Corretora
conseguiu vender, desde o dia
12 até as 15 horas de ontem,
151 milhões 740 títulos prefe-
rendais ao portador da Com-
panhia Siderúrgica da Guana-
hara (Cosigua), do Grupo
Gerdau.

Desse total, 77% foram ven-
didas durante o período diurno
e 23% no período das 20 às 6
horas. O Estado do Rio de
Janeiro lidera a compra de
ações com mais de 50%.

Juiz manda reaquecer
motores para fábrica
da Nova América operar

Por determinação do juiz da 2a Vara de Falências e
Concordatas do Rio, Fabrício Bandeira, várias equipes de
técnicos da Companhia de Tecidos Nova América começaram
ontem, a aquecer os motores da fábrica de Fonte Limpa, na
expectativa de que a empresa volte a funcionar nos próximosdias. Os técnicos, começaram a revisar os 1 mil 300 motores e os
equipamentos complementares (caldeiras, máquinas de estam-
par, engomar e tecer, compressores de ar e central frigorífica)
que compõem o parque industrial de Fonte Limpa.

Hoje, o destino de 3 miJ 500 funcionários, ameaçados com
o fechamento da empresa, poderá ser decidido em uma reunião
marcada para às 16h, no BNDES, convocada pelo Ministério do
Planejamento. Entre os empregados, a expectativa é grande.Em outubro do ano passado foi decretada a falência da Nova
América e, em janeiro, a fábrica foi fechada.

Solução de mercado
Os principais credores da Nova América (entre eles, o

BNDES, o Banco do Brasil e o Banerj) vão analisar hoje, com
os principais acionistas de empresa, uma solução de mercado
que permita a reabertura da fábrica o mais rápido possível. A
transformação dos créditos que, segundo o Banerj atinge hoje,
Cr$ 145 bilhões, em participação acionária, ao preço de Cr$ 1
por ação, deverá ser o ponto de partida das conversações.

A fórmula que deverá ser estudada é a que prevê a emissão
de ações, através da reavaliação dos ativos da empresa, para o
pagamento das dívidas. Como operação complementar visando
à obtenção de capital de giro para a empresa, será estudada uma
subscrição de ações, no valor de Cr$ 20 bilhões. Em estudo
também, a desmobilização de alguns bens da empresa para a
obtenção de mais Cr$ 10 bilhões de reforço de capital de giro.
Um tradicional grupo têxtil da Bahia deverá se associar à Nova
América passando a deter o controle acionário da empresa
junto com as Lojas Americanas (Bernardo Goldfaber) e a
Corretora Duarte Rosa.

Informe Banco Boavista
Seguros da Vistaseg Corretora de Seguros: s§gur§nça de um passado que garante seu futuro.
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BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Titulo

Cotações (Cr$)
Ouant

lmil) Abert Fech Max Min

% ti ind do
Mòddo Lucrati

MõdDiaontNo ono Titula»

Cotações (Cr$)
Ouant

(mil) Abert Foch Máx Min

% si Ind .1.
Méd do Lucrei

MèdDiaant No ano

Cotações (CrS)
Ouant

(mil) Abar* Fech Más Min

% si ind d.
Méd do Lu.,ai

MédDioant No uno

Acetitaop 1.500
Acesita pp 53.976
AçoiVtlIarwpp 2.100
Aparecida op 5
B. BamerindmBrasilos 2
B. Boaviítoon
B. Boaviito pn
B.Brasilon
B.Brasilpp
8. Nacional on
B. Nocional pn
B. Nordeste on
B. Nordeste pp

0,85
0,69
2,75
7,00

0,60
0,64
2,60
7,00

0,67
0,69
2,77
7,00

0,80
0,64
2.60
7,00

0,82
0.67
2,74
7.00

¦3,53 28,06
-2,90 45,89
-3,18 98,21
1,01 286,69

148,21
125,00
125,63

20,75 20,75 20,75 20,73 20,75
642 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
604 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 u3M

2.225 59,00 58,50 59,01 58,00 56,79 -0,34 139,91
6.896 70,00 69,50 70,00 69,00 69,74 -1,23 135 31

1,82 1,82 1,82 1,62 1,62 — 136,84
730 1,85 1,62 1,85 1,82 1,65 1,65 139,10

17 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 5,41 175,04
-.. „,¦„, 300 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 -0,43 124,75
BomefinduiSeo.urospil.000 26,90 26,90 26,90 26,90 26,90 — 159 63
Bonebpp 200 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 0,32 155,00
Banerjpp 1.490 1,50 1,60 1,60 1,50 1,60 — 73,06
Bane»papp 105 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00-8,3* 195,31
Banorteon 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 — 87,17
Barboroop 10 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 — 272,02
BarretoAraujopb 3.740 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45-9,21 —
BarreloAmuioNov.pbl4.025 3,85 3,60 3,85 3,60 3,75-5,54 109,33
BelgoMInelroop 3,923 70,00 70,00 70,00 68,00 69,49-0,43 317,60

1.000 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 5,00 131,25
103 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 — —
10 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 — 259,16

685 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 EST 121,07
1.946 8,71 8,70 8,71 6,65 8,69-1,14 121,71
1.420 2,30 2,30 2,35 2,30 2,31 -6,10 330,00
3.700 2,30 2,40 2,40 2,30 2,31-1,28 339,71

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70-1,41 76,09

Eluma pp
Fabrica Bangu pp
Ferbasa po
Fertisul pa
Fertisul pb
Financ,
Finorci
Light as

2.750
457

1.555
7.002

502
106.4
3.472

13
LojasAmericanasos 1.323

3.000
100.000

20
1.700

34.122
9.165

7
10

Besc
Bescbn
Borghoffop
Bradesco ps
Brahma pp
Cafo Brasília pp
Café Brasília pp
Cotoguasos Leop. pa 5.827
Cemigpp 3.152
Cemig pp 17.179
Cltro-AKtlna|xtpp 18.650
Copenepa
Corrêa Ribeiro pp
Corroa Ribeiro prt pp
tMitr. Ipiranga op
Dfstr. Ipiranga pp
DocasSantosop
DocasSantosop

0,50
0,48
1,70

0,45
0,45
1,75

0,50
0,48
1,85

0,45
0,45
1,70

0,46
0,45
1.77

100 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40
2.730 1,90 1,85 1,90 1,85 1,85

210 1,70 1,65 1,70 1,65 1,70
411 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
200 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 — ,,., D3
489 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 -0,48 138,10

1.626 2,85 2,80 2,90 2,80 2,84 1,43 176,40

-2,13 139,39
EST 136,36

4,12 —
0,67 215,44

EST 61,67
68,00

EST 166,67
153,85

Luxma pp
Madeirit bs
Mognesito pa
Mangelipp
Mannesman nop
Mannesmanti pp
Mesbla on
Mesbla pp
Moinho Fluminense op 5S5
Montreal pp 2.055

5.810
500

75
1

11.617
246

2.693
100
500

2.548
500

23710
1.800

168
42

9

Paro na pane ma pp
Pérsia) pi
Petrobrás on
WrabrtJspn
Petrobrót pp
Petróleo Ipi ranga op
Petróleo Ipiranga pp
Pettenati Prt. pp
Riograndense pe
Samitri op
Santa Olimpia op
Santa Olimpia pp
Sergenop
Solorrico Prt. pp
SouraCruzop
Telerj on
Telerj pn
Unibanco as
Unibanco os
Uniparon
Unipar pa

92
48

2.271
2.690

2,70
1,30
3,35
2,90
2,60
1,01
1,65
4,01

25,00
2,80
0,52
6,50
9,50
2,40
1,80

25,00
12,50

50
12,00

12,00
0,72

22,00
26,00
36,01

3,10
3,60
5,00
3,00

80,00
0,36
0,45
2,60
2,10

110,00
3,00
7,06
1,10
1,10
3,70
3,20

2,70 2,75
1,30 1,30
3,50 33D
3,20 3,21
2,60 2,60
1,01 1,01
1,65 1,65
4,05 4,05

25,01 27,00
2,75 2,80
0,53 0,53
6,50 6,50
9,50' 9,50
2,40 2,40
1,85 1,85

25,00 25,00
12,50 12,50
50,00 50,00
11,50 12,09

11,40 12,00
0,72 0,72

23,00 23,00
28,00 28,00
35,25 36,50
3,40 3,40
3,60 3,65
5,00 5,00
3,00 3,00

89,99 95,00
0,36 0,36
0,44 0,45
2,65 2,67
2.10 2,10

114,00114,00
3.11 3,11

2,70 2,72
1,30 1.30
3,35 3,40
2,90 3,07
2,60 2,60
1,01 1,01
1,65 1,65
4,01 4,03

25,00 25,01
2,72 2,77
0,52 0,56
6,50 6,50
9,50 9,50
2,37 2,40
1,68 1,72

25,00 25,00
12,50 12,50
50,00 50,00
1140 11.69

11,10 11,59
0,72 0,72

22,00 22,17
26,00 28,00
35,00 35,91
3,10 3,40
3,58 3,60
5,00 5,00
3,00 3,00

80,00 87,49
0,36 0,36
0,14 0,45
2,58 2,63
2,10 2,10

110,00113.90
3,00 3,06

7,11
1,10
1,10
4,00
3,50

7,11
1,10
1,10
4,00
3,60

7,06
1,10
1,10
3,70
3,20

7,07
1.10
1,10
3,99
3,48

•2,51 102,26
BT 81,76

•0,29 133,86
6,60 179,53
0,76 149,43

280,56

3,13 253,85
196,59

3,85 133,60
7,76 230,83

40,77
168,83

-3,62 263,74
-4,7268, 75

181,16
139,98

&l 223,51
-3,87 422,02
-4,22 186,94

Eli 144,00
2,64 157,01

Est 106,95
-1,21 113,75
-2,84 152,47
1,41 161,43

287,36
bl 162,14

9,34 275,73
112,50

Est 236,84
98,13
84,00

-0,60 301,40
-1,29 185,45
1,00 94,14

111,11
132,53
204,62

8,75 236,73

Uniporpb 16.566 3,70 3,65 3,75 3,65 3,66 0,27 230,00
ValoRJoDoceop 5.993 33,00 32,00 34,20 31,00 33,41 3,15 231,53
Vole Rio Doce pp 21.702 38,50 37,50 38,50 37,50 37,96 4,14 144,72
Wombloy Roupas pp 775 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 Est 161,90
WhiteMortimop 72.499 2,12 2,13 2,15 2,10 2,10 1,87 132,08
WhltoMartiniop 20.162 1,10 1,05 1,10 1,05 1,09 -. —
Zonlnlpp 3.000 1,60 1,80 1,80 1,80 1,80 7,14 74,07

Mercado futuro
THulo. Venc. Últ. MM. Quant.(mll)
B.Braill pp Rog 74,00 74,00 1.000
Vale Rio Doe» pp Reg 41,30 40,54 26.000

Opções de Compra

Acesita pp
Acesita pp
B.Brasil pp
B.Brasil pp
B.Brasil pp
B.Brosil pp
B.Brasil pp
Petrobrás pp
Unipor pb
Unipar pb -_....
Vale Rio Doe» op C|c
Vale Rio Doe» pp CM
Vale Rio Docopp Chg
Vale Rio Doce pp Chi
WhltoMartinsop Che

Ser
Chd
Chf
Che
Chd
Che
Chf
Chg
Che
Chg
Chm

Vrt
A90
Ago
A90
Ago
ago
Aoo
Ago
Ago
Ago
Ago
Oul
Ago
Ago
A90
Ago

Pi*C
Exer
1,00
0,70

75,00
80,00
90,00
00,00-
20,00
40,00
8,00
7,00

45,00
40,00

Ouant
(mil)

23.800
1.000

200
300
200

1.500
11.900

600
4.700
4.000

10.000
37.300

45,00 722.300
55,00 176.200

2,40 8.000

UH.
0,02
0,08
4,00
1,20
0,69
0,25
0,15
2,50
0,05
0,05
1.50
2,55
1,10
0,15
0,07

0,02
0,08
4,00
1,73
0,69
0,26
0,13
2,50
0,05
0,03
1,50
2,77
1,27
0,16
0,O7

Volume
Crí mil

526
80

800
520
139
390

1.63B
1.500

235
140

15.000
103.402
923.405
28.557
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Méd. Màx. Fech. Osc. Ouant.

(rml)
Titulos Aber. Min. Méd. Ma«. Fech.

Acesita op
Aços Vill op
Aços Vill pp
Adubos Cra pp
Agrooeres pp
Alpargatos on
Alpargatas pn
And Clayton op
Anhanguera op
Anlair Piauí pna
Antarct Nord on
Antarct Nord pn
Antarctica on
Aparecido op
Aparecido ppa
Aparecida ppb
Aparecida ppe
Artex op
Arthur Longe op
Auxiliar on
Auxiliar pnBamerína Br on
Bamerind Inv on
Bandeirantes pp
Banespa on
Banespa pp
Banespa pp
Bardei Ia pp
Barretto ppb
Belgo Mineir op
Besc pnb
Besc ppb
Biobras ppa
Borella pn
Brodesco on
Brodesco pn
Brodesco Fin pn
Brodesco Inv on
Bradesco Inv pn
Brahma pp
Brasil on
Brasil pp
Brasmotor op
Brasmotor pp
Coemi op
Oif Brasília pp
Ccif Brasil ia pp
Cniua pn
Ca moço ri pp
Camoçori pp
Casa Anglo pp
Casa Mossoii pp
CBPI oe
CBV Ind Mec pp
Cemig pp
Cesp pp
Cevai on
Cevai pn
Cia Hering pp
Cica pp
Cim Itau on
Cim Itau pp
Címarf op
Citropedina pp
Cdbrasma pp
Com • Ind SP pn
Concretex pp
Confab pp
Const Beter pp
Copas pn
Copene on
Copene ppo
Cor Ribeiro pp
Cor Ribeiro pp
Corbetta pn
Corbetto pn
Cosigua on
Cosigua pn
Cruzeiro Sul pp
D F Vasconc pp
Docas Santos op
Duratex pp
Eberle pn
Econômico pn
EON pna
Elefceiroz pn
Eluma op
Um ma pp
Kmbaubo Des pn
fcnbroco pno
Sngeso ppa
Ericsson op
Est Bahia pp
Estrela pp

Osc. Ouant.
(mil)

Aber. Min. Méd. Max. Fech.

0,65 0,66
1,80 1,80
2,70 2,60
1,20 1,20

26,00 26,67
39,50 40,00
20,00, 20,00
37,Olf 37,00
1.60 1,66
6,05

28,00
30,00
66,00

7,00
2,40
1,90
5,00

31.06
3.60
4,01
0,70

20,50
25,00

0,65
1,49

19,00
1,70

26,50
3,60

70,00
0,90
1,40
1,45
2,10
5,60
5,00

16,20
6,90
6,00
8,70

56,00
69,00
31,10
13,70

6,05
26,00
33,17
89,65

7,00
2,40
1,90
5,00

31,04
3,60
4,01
0,70

20,50
25,00
0,64
1,49

19,83
1,74

28,50
3,74

70,01
0,90
1,40
1,47
2,15
5,80
5,00

14,20
4,90
4,00
8,75

57,19
49,68
31,10
13,70

66,00 69,41
2,30 2,33
2,20 2,27
0,43 0,43

39,00 39,00
38,00 36,00
39,00 39,74

1,20 1,36
20,00 20,00
4,80 4,85

0,70
1,80
2,90
1,25

27,00
40,01
20,00
37,00

1,75
6,05

26,00
35,00
90,00

7,00
2,40
2,00
5,00

31,06
4,00
4,01
0,70

20,50
25,00
0,44
1,50

20,50
1,60

28,50
3,90

72,00
0,90
1,40
1,50
2,20
5,80
5,00

16,20
6,90
6,00
8,65

60,00
71,00
31,10
13,70
70,00
2,40
2,30
0,43

39,00
38,00

0,66
1,80
2,70
1,20

26,00
40,01
20,00
37,00

1,65
6,05

28,00
35,00 •
90,00

7,00
2,40
1,90
5,00

31,04
3,80
4,01
0,70

20,50
25,00
0,45
1,49

19,40
1,70

28.50
3,45

70,00
0,90
1,40
1,50
2,20
5,60
5,00

14,20
4,90
4,00
8,80

58,00
70,00
31,10
13,70

Osc. Ouant.
(mil)

-0,5

1.487
11.050

-2,1 10.780

+3,8
-10,7

3.50
3,00
2.65
1.20

30500
24000
16.00
3,00
9,05

15,00
18,20

67,00
1,80
3,90
4.95
0,89

11,50
0,70

10,40
30,00
25,50

2,00
1.90
2,00
1,90
1,62
2,40
0,45

11500
29,00

5,20
3,10
6.10
4,80
3,50
3,00
2,80
1.25

30500
28000
17.00
3,01
9,20

' +11,6 150
-0,5 59.225

1.300
1.100
400

-0,8 2.018
1.000

-3,3 2.503
59

-1,9 29.234
+5,2 2.376
-2,7 3.601

+ 17,6 3.600
-2,7 1.966

+0,6 878
-6,1 55.860

72.510
+4,5 230

1.050
- 3.016

5.108
-1.6 2.160

15
+ 4,0 39

+ 17,4 54 000
-1,4 6.900
-4,0 8600

+ 0,0 70

FNVppa
Farol pn
Fer Lom Bros op
Ferbasa pp
Forro Ugas pp
Ferra Ligas pp
Fertibase pp
Fertibros pp
Fertisul ppb
Forja Taurui pp
Frigobrás on
Frigobrás pn
Fund Tupy pp
Granoleo on
Granoleo pn
Grazzíotin pp
Iguaçu Café ppb
Ind Vilares pp
Invesplan pn
fochpe pp
Itop pp
Itoubanco on
Itaubanco pn
Itousa on
Itausa pn
J H Santos pp
Kepler Weber pp
Klabin op
Ioda op
Light on
Lojas Americ on
lojas tonner ppb
Luxma pp
Luxma pp
Madeirit pnb
Madeirit on
Mognesita pno
Mognesita on
Mognesito op
Mognesita ppa
Manah pn
Manasa pn
Mangels Indls pp
Mannesman op
Mannesmann pp
Moroopolo pp

Mec rasada pp
Mendes Jr ppaMerc S Paulo on
Merc S Paulo pn
Met Barbara op
Met Duque on
Met Duque Pn
Met Duque pp
Metisa pp
Micheletto pp
Micheletto pp
Moinho Rum op
Moinho Sant op
Montreal op
Montreal pp
Muller pp
Nocional pn
Nakoto pp
Nord Brasil pp
Noroeste pn
Noroeste pp
Olvebra pp
Orion pp
Poranopanema op
Paranapanema pp
Paul Energia pn
Raul F Luz on
Perdigão Agr pn
Penico pn
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Pettenati pp
Phebo on
Pbebo op
Pir Brasília ppa
Pirelli op
Pirelli pp
Prometal pp
Reol on
Real pn
Real pn
Real pp
Real Ca Inv on
Real Cio Inv pn
Real Cons on
Real de Inv on
Real de Inv pn
Real ftarton

37,00
5,75
1,00
3,40
9,70
6,42
6,10
2,15
2,65

10,00
6,00
9,00
6,30
4,00
3,80
1,25

20000
0,90
4,20
7,90
6,01
5,10
4,30

22,91
17,00
2,10
9,00

47,00
3,50
4,10

25,00
0,90
2,90
2,50
0,50
0,85
7,00

14,00
14,50
7,10

32,25
0,60
9,89
2,40
1,80
0,75
1,60
2,05
2,15
1,55
9.80
2,00
2,04
2,10
1,99
8,00
0,80

49,00
26,50
12,50
11,90

1,25
1,82

40,00
37,00
19,61
20,50

4,00
9,00

15,00
11,90
0,42
0,41
4,90
0,70

23,00
33,30
36,40

5,05
80,00
85,00

0,95
2,35
2.05
2.45

15,00
15,00
16,00
15,10
17,50
19,60
27,00
17,00
20,20
22,00

37,00
5,75
1,00
3,35
9,50
8,42
6,10
2,05
2,65

10,00
6,00
9,00
6,30
4,00
3,80
1,25

20000
0,88
4.15
7,60
6,01
5,10
4,30

22,91
17,00
2,05
9,00

47,00
3,50
4,05

25,00
0.90
2,70
2,50
0,45
0.84
7,00

14,00
14,00
7,10

32,00
0,55
9,70
2,40
1,80
0,75
1,60
1,90
2,15
1,55
9,80
2,00
2,04
2,10
1,99
8,00
0,60

49,00
26,30
12,50
11,70

1,25
1,82

40,00
37,00
19,81
20,50
3,90
9,00

37,00
5,80
1,00
3,40
9,56
8,68
6,10
2,10
2,67

10,00
4,00
9,01
4,33
4,00
3,81
1,25
0,00
0,90
4,14
7,70
4,45
5,10
4,30

22,91
17,00
2,08
9,00

47,01
3,50
4,10

25,00
0,90
2,82
2,50
0,48
0,65
7,00

14,00
14,49
7,19

32,33
0,57

10,04
2,40
1,92
0,75
1,60
1.94
2.15
1,55
9,80
2,00
2,04
2,13
1,99
8,00
0,60

49,73
28,77
12,50
11,72

1,24
1,82

41,57
37,00
19,81
20,74

3,94
9.00

37,00 37,00
5,90 5,1
1,00
3,41
9,70
8,70
4,10
2,15
2,70

1,00
3,40
9,50
8,70
4,10
2,05
2,45

10,00 10,00
4,00 4,00
9,50
6,40
4,00
3,85
1,25

9,50
6,30
4,00
3,80
1,25

200QO 20000
0,90 0,89
4,20
7,90
6,51
5,10
4,30

4,15
7,40
6,51
5,10
4,30

22,91 22,91
17,00 17,00
2,10
9,00

2,05
9,00

47,01 47,01
3,50 3,50
4,11 4,11

25,01 25,00
0,90
2,95
2,50
0,52
0,85
7,00

0,90
2,75
2,50
052
0,84
7,00

14,00 14,00
14,50 14,00
7,20 7,20

32,50 32,50
*,40 0,55
10,30 10,30

2,41
1,85
0,75
1,60
2,05
2,15
1,55
9,80
2,00
2,04
2,15
2,00
8,00
0,60

2,41
1,80
0,75
1,60

1, 94
2,15
1,55
9,60
2,00
2,04
2,15
1,99
8,00
0,80

50,00 50,00
29,00 29,00
12,50 12,50
11,90 I1.7C

1,30
1,82

1,30
1,62

+ 8,6 100
+ 0,8 23.168

+ 13,6 300
37.516

-5,0 10.400
+ 3,5 4.870

5
-10,8 3.000
+3,9 2.210

314
32

-3,0 5.233
15.800
660

+ 2,7 17.733
7.600
10

-1,1 14.600
-2,3 4.925
-3,7 3.325

-13,2 335
38

16.644
76
61

9.201
-5,2 110

+ 2,1 2.490
330

1.235
382
400

-1,4 22.160
-3,8 500

25.623
+3,7 5.000

637
-3,4 403.
-3,4 1.047

+ 2,8 4.841
+ 1,2 1.190
-8,3 15.550

+ 3,0 2.000
+0,4 2.800

1.160
—102.500

320
-5,3 15.546
-2,2 8
-3,1 40

5.000
54

529
+ 2,3 879
-9,5 3.100

3.146
18.950

+ 2,0 687
1-1,7 1.703

20.000
-2,5 2.850

+ 8,3 11.830
28

Ref Ipiranga pp
Ref ri por pp
Sodia Concor on
Sodía Concor pn
Sodia Oeste pne
Santoconstan pp
Sontonenw pp
Schlosser pp
Soopus pn
Seara Indl on
Seara Indl pn
Semp op
Sharp op
Sharp pp
Sharp pp
Sid Açonorte pn
Sid Aconorto on
Sid Riogrand pn
Sifco pp
Simesc pp
Souza Cruz op
Sta Olímpia op
Sta Olímpia pp
Sudomeris on
Sul Brasilei on
Sul Brasilei on
Sul Brasilei pn
Sul Brasilei pn
Suzano ppa
Tetopar pn
Telerj on
Telerj pn
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Tex Renaux op
Tex Renaux pp
Trafo pn
Transbrasil on
Transbrasil pp
Transparano pn
Trai pn
Trof pn

Unibanco pn
Unibanco pn
Unibanco on
Unipar pp
Vale R Doce op
Vole 3 Doce pp
Varig pn
Varig pp
Vidr Smarina op
Vulcabras pp
Wembley pp
Whlt Martins op
Zanini pp
Zivi pp

4,11
3,85

10,50
7,10
2,00
0,50
0,50
1.80
3,01
2,50
2,60

10,10
5,00
5,30
5,00
6,10
3,11
2,90

68,00
1,45

11500
0,35
0,45
1,10
1,20
0,95
0,60
0,50

63,00
6,16
3,21
7,01

12,00
13,00
18,02
17,51
2,70
1,45
1,00
0,45
0,60
3,90
0,90
0,70
1,20
1,20
1,20
3,65

32,50
38,50
0,40
0,65

14,20
4,10
5,20
2,10
1,90
2,50

4,11
3,76

10,50
7,00
1,95
0,50
0,50
1,80
3,01
2,50
2,60

10,10
5,00
5,10
4,90
6,10
3,10
2,90

68,00
1,45

11500
0,34
0,44
1,10
1,09
0,80
0,50
0,50

63,00

6,16
3,20
7,01

12,00
12,00
18,02
17,50
2,70
1,45
1,00
0,45
0,58
3,90
0,90
0,67
1,20
1,20
1,20
3,65

31,50
37,50

0,40
0.65

14,00
4,10
5,10
2,05
1.60
2,50

4,13
3,81

10,50
7,06
1,99
0,50
0,50
1,62
3,01
2,50
2,60

10,10
5,00
5,20
4,95
6,10
3,10
2,94

68,00
1.45

15,00
0,35
0,45
1,10
1,12
0,85
0,52
0,50

63,96
6.16
3,20
7,01

12,00
12,07
18,02
17,55
2,75
1,45
1,00
0,45
0,60
3,90
0,90
0,70
1,21
1,20
1,20
3.65

31,74
37,86
0,40
0,65

14,05
4,10
5,20
2,10
1,83
2,50

4,20
3,85

10,50
7,50
2,01
0,50
0,50
1,65
3,01
2,50
2,60

10,10
5,00
5,30
5,00
6,10
3,11
2,95

66,00
1,45

11500
0,35
0,45
1,10
1,20
0,95
0,60
0,51

64,00
6,16
3,21
7,01

12,01
13,0

16,02
17,61
2,80
1,45
1,00
0,45
0,60
3,90
0,90
0,70
1,29
1,20
1,20
3,65

32,50
38,50
0,40
0,66

14,20
4,10
5,20
2,10
1,90
2,50

4,20
3,80

10,50
7,50
1,95
0,50
0,50
1,85
3,01
2,50
2,60

10,10

-2,5

+ 1,3
-24

-16,6
-2,6

+0,3

+ 1,0
5.00 +11,1
5,30
4,90
6,10
3,10
2,95

68,00
1,45

11500
0,34
0,45
1,10
1,09
0,85
0,51
0,50

64,00
6,16
3,20
7,01

12,00
12,01
18,02
17,60
2,80
1.45
1,00
0,45
0,60
3,90
0,90
0,67
1,20
1,20
1,20
3,65

31,50
37,80
0,40
0,65

14,00
4,10
5,20
2,10
1,60
2.50

647
540

3.439
2.743
8.244
1.200

100
1.860
1.000

15.224
20.565

6
228

6.354
2.676

331
123

2.500
1.110
1.100
1.702

-5,5 11.120
— 74.840

-4,3 1.839
-9,1 6.057

-10,5 15.188
-32,0 6.490

15.256
1.170

-l.l
-2,0

+ 2,6
-1,6

+ 3,5

+ 2,4
+2,6

1-28,0
+ 1,5
-31,4
-7,6

+0,0
+0,5
-3,4

+ 3,5
-13,0

-4,7
+ 2,6

10
68
45

816
119

6
8

819
3.030

330
704

1.867
50

5.700
2.900

20.381
2.524
2.243

14.247
5.600
7.055
184

27.449
-3,4 420

890
2.100

14.643
4.900
5.350

-4,2

-4,5
-l.í

+6,3

¦16,2
-3,4

O que vai pelo mercado
Bolsa do Rio — O IBV

subiu 0,1%, fixando-se em
176,79 pontos na média e, no
fechamento, subiu 0,7%, com
185,05 pontos. O volume de
negócios foi de Cr$ 5 bilhões
975 milhões (52% menor do
que o do pregão anterior). As
ações que mais subiram foram
Samitri OP (9,36%); Unipar
PA (8,75%); Luxma PP
(7,78%); Banerj PP (6,67%)
e Fertisul PA (6,60%). As
maiores baixas foram Barreto
Araújo PB (9,21%); Banespa
PP; (8,38%); Café Brasília
Pc; (6,10%); Light OS
(5,62%) e Barreto Araújo
Nov. PB (5,54%).

Bolsa de São Paulo — O
mercado caiu 0,7% em média
e mais 1,7% no fechamento,
com o índice Bovespa fixan-
do-se 3.870 pontos. O volume
de negócios foi de Cr$ 14
bilhões 132 milhões 100 mil
(41,4% inferior ao do dia an-
terior). Antarctica Nordeste
PN (16,6%) e Ericsson OP
(9,6%) foram as ações que
mais subiram; Telesp OE
(31,3%) e Engesa PPA
(17,2%) foram as que mais
baixaram entre os títulos de
segunda linha.

Open market — As taxas
de juros das operações over-
night (por um dia) subiram
ontem (15,20% ao mês na
média e 15,30% no fechamen-
to), influenciadas pela atua-
ção do Banco Gentral, que

Samitri (op)
cotação média (CrS)

78.62 eo.oo^^u^i t

777fifi fi:2222'
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6a feira 2' feira nnt«i

financiou algumas instituições
a níveis acima dos negócios
realizados entre as empresas.
Os preços dos papéis caíram e
os negócios de compra e ven-
da diminuíram. As ORTNs de
vencimento em outubro de 85
foram cotadas a 88,15% do
valor nominal do mês. Os ne-
gócios em ORTNs somaram
Cr$ 16,9 trilhões, segundo a
Andima.

Ouro — O ouro na Bolsa
de Mercadorias de São Paulo
fechou a CrS 20.600 (preço
por grama, para lingotes de
250 gramas), mesma cotação
que a da véspera. Em Nova
Iorque, o ouro fechou a
346,10 dólares por onça troy
(31,103 g), apresentando uma
queda de 2,4 dólares em rela-
ção ao dia anterior.

Samitri — A S/A Mineração da Trindade vai propor, èm
assembléia, o desdobramento do número de ações (split) com a
distribuição gratuita de nove ações novas para cada uma em
poder dos acionistas. A empresa divulgou ontem o balanço do
primeiro semestre em que o lucro cresceu 165%, em relação ao
mesmo período do ano passado, ao atingir Cr$ 27 bilhões 300
milhões. A produção (2,7 milhões de toneladas de minério)
ultrapassou em 30,6% a do primeiro semestre de 83 e o
crescimento das vendas (3,6 milhões de toneladas) foi de 9%.
Desse total, 2,4 milhões de toneladas se destinaram a exporta-
ção. Com a recuperação do mercado siderúrgico mundial, a
Samitri projeta um crescimento, em 84, de 15% no volume de
vendas.

FertJbráS — <"> ilirptnr rmpprintrnttentP HR fmprPSa,
Wladimir Antônio Puggina, estimou ontem durante palestras
aos associados da Abamec (Associação Brasileira dos Analistas
do Mercado de Capitais) que o crescimento das vendas de
fertilizantes agrícolas deverá ser de 10% este ano, passando de
6,3 milhões de toneladas (em 83) para 6,6 milhões de toneladas.
Ressaltou que no primeiro semestre, o mercado esteve aqueci-
do, em função da antecipação de algumas culturas, em particu-
lar, da soja e da laranja. No período — revelou — as vendas do
setor cresceram 50% e — as empresas entraram no segundo
semestre com estoques reduzidos e o Govemo, sem estoques
reguladores. No entanto, não acredita que ocorra uma pressão
sobre os preços pois a Cacex está liberando guias de importa-
ção, para suprir o mercado de matéria-prima (em especial,
derivados do fósforo) e possibilitar o aumento da produção.

ÍNDICE (17/07/84)

INPC — Abril: 10,39%; 6 meses: 66,2% (reajusta os salários de
junho); 12 meses: 186,33%; maio: 8,61%; 6 meses: 68,4% (reajus-ta os salários de julho); 12 meses: 194,41%; junho: 8,79%; 6
meses: 71,0% (reajusta os salários de agosto); 12 meses: 199,78%.

Aluguel residencial (semestral): Junho: 52,96%; julho: 54,72%;
agosto: 56,8%; (anual): junho: 149,06%; julho: 155,52%; agosto:
159,82%. O aluguel comercial é reajustado pela correção mone-
tária.

Salário Mínimo — Cr$ 97.176.
Inflação (IGP) — Abril: 8,9% (10.651,1); no ano: 47,7%; 12

meses: 228,9%; maio: 8,9% (11.594,7); no ano: 60,7%; 12 meses:
235,5%; junho: 9,2% (12.667,2); no ano: 75,6%; 12 meses:
226,5%.

IPC (índice de Preços ao Consumidor)—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%; junho:9,8% (10.145,2); no ano: 73,4%;
12 meses: 195,2%.

ICC (índice do Custo de Construção) — Abril: 4,4% (7.737,5);
no ano: 41,1%; 12 meses: 177,7%; maio: 8,0% (8.356,0); no ano:
58,9%; 12 meses: 179,9%; junho: 8,9% (9.1023); no ano: 73,1%;
12 meses: 190,2%.

Caderneta dt Poupança (Rendimento mensal) — Abril:
10,550%; maio: 9,444%; junho: 9,444%; julho: 9,746%.

Correção Monetária — Maio: 8,9%; no ano: 58,93%; 12 meses:
184,95%; junho: 8,9%; no ano: 73,078%; 12 meses: 187,321%;
julho: 9,2%; no ano: 89,0%; 12 meses: 191,05%.

ORTN — Abril: CrS 10.235,07; maio: Ci$ 11.145,99; junho: Cr$
12.137,98; julho: 13.254,67.

UPC — Io jan/31 março/84: CrS 7.545,98; no trimestre: 27,95%;
12 meses: 139,23%; Io abr/30 jun/84: CrS 10.235,07; no trimestre:
35,64%; no ano: 73,55%; 12 meses: 185,21%; Io jul/30 set/84: CrS
13.254,67; no trimestre: 29,502%; no ano: 89,002%; 12 meses:
191,052%.

Correção cambial — Maio: 8,878%; no ano: 60,772%; 12 meses:
220,496%; junho: 9,229%; no ano: 75,61%; 12 meses: 225,491%;
julho: 6,632%; no ano< 87,232%; 12 meses: 223,874%.
Dólar — Compra: CtS 1.833; venda: CrS 1.842 (a partir de 18/07).

Dólar paralelo — Compra: CrS 1.910; venda: Cr$ 1.940
Ouro — Bolsa de Mercadorias de São Paulo (fechamento): CrS

20.600 (preço por grania, para lingotes de 250 gramas); Nova
Iorque: 348,5 dólares por onça troy (31,103 g).Overnight — Rendimento do dia: 0,5066%; rendimento acumu-
lado na semana: 1,0124%; rendimento acumulado no mês:
5,9288%. Médias SDP: No dia: 15,20%; semana anterior: 10,58%;
mês anterior: 9,71%.

Prime rate — 13%; Libor: 12,7%
MVR (Maior Valor de Referência) — CrS 48.751,90
VFERJ (Unidade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro) — CrS

30.960,00

CAMBIO

43.00 43,00
37,00 37,00
19,61 19,81
21,00 20,70

15.00 15,00c/
11.20 11,51

4,05
9.00

4,05
9.00

+ 7,0
+ 3,5

3.385
20
51

3.702

Opções de compra

0,42
0,41
4,90
0,70

20,00
28.00
35,00
5,00

80,00
85,00

0,95
2,35
2,00
2,30

15,00
15,00
16,00
15,00
17,50
18,50
27.00
17,00
17,20
22,00

0,42
0,41
4,90
0,72

20,22
29,94
35,84

5,02
80,00
85,00

0,95
2,36
2,05
2,32

15,16
15,00
16,00
15,03
17,50
18,75
27.00
17,00
17,44
22,00

15,00 15,00
11,90 11.60
0,42 C,42
0,41 0,41
4,90
0,72

4,90
0,72

23,00 20,20
33,30 28,00
36.40 35.50
5,05 5,00

80,00 80,00
85,00 83.00
0,95 0,95
2,40
2,10
2,45

2,35
2,00
2,30

+ 1,2 11.785
+ 5,8 20

300
-2,5105.186

699
-2,3 1.266

50
+ 2,8 27.710
-12.1 106
•14,6 II
-3,0 50 641
+4,1 5.594

50
2

730
3.150
1.211

C6dlgo
OAC17
OCP9
OPT4
OPT10
OPT14
OPM9
OPM14

ACE PP C02
CPN PA INT
PET PPC30
PET PPC30
PET PPC30

PMA PPC49
PMA PPC49

Série Quant.(mll) Abert.
*0O
Ago
Abo
Ago
Oul
Ago
Out

0,70
24,00
32,00
40,00
40,00
12,00
15,00

38.500
19.500
14.000

386.100
33.000

150.600
95.900

0.08
4,71
7,28
3,50

10,00
1,50
2,65

Med. Últ.
0,09 0,08
4,21 3,50
7,62 7,65
2.85 2,70
9.92 9.60
1.26 1,20
2,42 2,45

+6,2

-2,0
-2,4

Concordatárlas/São Paulo

15,20 15,20
15,00 15,00
16,00 16,00
15,10 15,10
17^0 17,50
19.00 1840
27,00 27,00
17.00 17.00
20.20 1740
22.00 22,00

4,1 28.000
+ 1,3 1.244
-0,6

+ 0,6
+ 1,8
15.9

15.0
13,3

260
622

6.025
28

2.015
31
94

984
19

Brínq Mimo pp
Cobròffor op
Cobrcsfew pp
lop on
lop pn
Rondon pp
Sacudi pp
Solorrico pp
Solorrico pp
Tax G CoHat pp
Vigorvlti op
Vigorou! pp

C20
C04
C04

1,35
045
0,60
2,60
2,40

23,50
2,05
2,20
1.50
0,95
0,87
0,90

1,39
0,55
0,68
2.60
2,45

23,76
2,05
2,37
1,50
1,00
0.88
0.90

1.40
0,55
0,70
2,60
2,60

24,00
2,05
2,45
1,50
1.05
0,90
0,90

1,40
0,55
0,70
2,60
2,45

24,00
2,05
2.30
1,50
0.99
0,87
0,90

5.700
IOO

12.289
500

7.768
2.100

300
15.810

240
48.606
26.502

Moldai
Dólar
Dólar auitraliono
Libra
Coroa dinamarquesa
Coroa norueguesa
Coroa sueco
Dólar canadense
Escudo
Florim
Franco belga
Franco francas
Franco sufço
Iene japonês
Lira italiana
Marco
Pejeta
Xelim
Peso Chileno
Peso Argentino
Sol Peruano
Peso Uruguaio
Bolivar Venezuelano

o$
Compra
1800.0
1485,6
2365,0
172,40
218,27
215,99
1350,0
12,016
557,90
31,134
204,84
744,48
7,4031
1,0283
629,22
11,180
89,910

OS Divlu
Venda por dólares
1809,0 —
1504,5
2388,1
174,04
220,38
2)8,07
1363,3
12,165
563,36
31,469
206.92
751,81
7,4734
1,0388
635,34
11,288
90.950

0.8386
1,3175
0,0960
0.1218
0,1205
0,7519
0,0067
0,3109
0,0172
0,1143
0,4150

0.004125
0.000572

0.3534
00,006225

0,0109
0,0181

0,000270
0,0175
0,0775

Dólar»!
por divisa

1,2069
0.7590

10,4130
8.2130
8.3000
1,3299
149,00
2,2165

58,00
8,7500
2,4095
241,40

1747,50
2.8200
160,00

91,40
55,1920
3703,70

57,14
12,9000

JORNAL DO BRASIL

MERCADORIAS
EXTERIOR
Cotoçòes futurai na& bolsas de Mercado-
rios de Chicago, Novo Iorque e Londrui.
ontem:

Contratos
Mês fechamento Oscilação Abertos

AÇÚCAR (NI)

Set 4,38 -0,20 4.240
Out 4,64 -0,18 47.546
Jon 5,13 -0,25 711
Mar 5,52 -0,21 20.218
Mai 6.10 -0,23 5.575
Jul 6,31 -0,24 2.245
112 mil libras/contrato; cenls de US$/iibra
peso

ALGODÃO (NI)

Out 68.05 -0,47 3.998
Dez 69,20 +0,40 4.431
Mal 71,90 +0,30 326
Jul 72,65 +0,39 253
Out 72,25 +0,30 19
Dei 71,45 +0,25 32
50 mil libras/contrato; cents de US$/libra
peso

CACAU (NI)

Jul 2,13 +30" " 3
Set 2,17 +21 10.638
Dez 2,12 +11 7.722
Mar 2,12 +11 4.339
Mal 2,13 +5 712
Jul 2,14 -10 86
10 t métricos/contrato; US$/t métrico

CAFÉ (NI)

Jul 150,00 +1,6 543
Set 142,00 +0,9 4.822
Dez 138,06 +0,5 2.644
Mar 136,50 +0,7 1.621
Mai 134,08 +0,43 431
Jul 133,00 -0,25 124
37,5 mil librai/contrato; centí de U5$/Libra
peso

COBRE (NI)

Jul 50,65' -0,45 75
Set 59,45 -0,50 35.007
Dez 61,25 -0,50 23.292
Jan 60,05 -0,50 244
Mal 64,35 -0,58 4.706
Jul 65,65 -0,50 2.481
25 mil libras/contrato; conti de US$/Iibra
peso

FARELO DE SOJA (Chicago)

Jul 168,00 -0,3 6.555
Ago 169,10 -1 18.536
Set 170,00 -1 9.053
Out 168,00 -2 11.734
Dez 171,50 -2,6 16.355
Jan 174,00 -2,2 2.764
100 t/contrato; USS/t

MILHO (Chicago)

Jul 356 -3/4 7.365
Set 312 3/4 -1/4 44.798
Dez 308 1/4 +1 1/2 63.049
Mar 297 3/4 +1 13.910
Atai 295 1/2 +1 7.863
Jul 306 1/2 +1/4 1.233
5 mil busbel/contrato; contei do USS/bu-
«hol

ÓLEO DE SOJA (Chicogo)

Jul 30,50 +0,01 3.541
Ago 29,05 +0,48 15.884
Set 27,52 +0,27 8.715
Out 25,47 +0,06 10.124
Dez 23,53 -0,30 13.085
Jan 23,40 -0,30 2.984
60 mil libras/contrato; cents US$/libra

SOJA (Chicago)

Jul
Ago
Set
Nov
Jan
Mar

695
607
650 1/2
623
633 3/4
647 1/4

+ 5 1/4
+ 1/2
-10 1/2

¦13 1/4
15 3/4
13 3/4

1.705
23.822
8.519

20.375
5.569
2.979

5 mil bus hei/contra to; cents de US$/bushel

 TRIGO (Chicago)

Jul
Set
Dez
Mar
Mal
Jul

336 1/2
343 1/2
359 1/2
370 3/4
374
359 1/2

-1 1/4
-1 1/2
-1 1/2
-1/4
-1/2
-1/4

1.093
20.810

1.907
5.415

835
196

5 mil bushel/controto; conts de USVbusbol

OURO

Goldmine
New Gold
Trode
Johl
Ourobróz
Dogussa
Reserva
Auxiliar
Comind
Safra -
Ourinvost

Telefone

224-1970
242-0290
242-0333
224-8497
791-4874
224-7757

Compro
Cr$

20.400
20.300
20.500
20.000
20.500
20.520
20.425
20.500
20.600
20.200
20.500

Venda
Cr»

21.400
21.200
21.200
21.100
21.300
21.600
21.500
21.500
21.600
21.400
21.500

METAIS
Cotoçòes dos Metais em Londres, ontem.
Alumínio

863,5 864,0
888,0 889,0

à visto
três meses
Chumbo
ò vista
três meses
Cobre (Calhado.)
à vista
três meses
Eitanho (Standart)
à vista 9410,0
três meses 9340,0
Eelonho (Highgrade)

382.0
373,5

1006,0
1024,0

à vlita
trás meses
Níquel
à vista
três meses

à vista
três meses
Zinca
ò vista
três meses

9445.0
9400,0

3495.0
3592.0

561.5
578,0

383,0
374,0

1007,0
1026,0

9420,0
9345,0

9450.0
9420,0

3500,0
3593,0

562,5
579,0

654,5 655,5
659,0 659,5

Nota: Alumínio, Cobre, Estanho, Níquel u
Zinco — em libras por Toneladas.
Prata — em pense por troy (31,103 grs.)

MERCADORIAS
SÃO PAULO
Metei Mó». Min. Fech

CAFf

Set 180.000 177.000 177.950
Dez 251.500 247.800 247.900
Mar 354.000 349.000 349 800
Mai 440.500 435.000 434.000
Jul 516.000 511.000 511.000
Sol 597.000
Cotoçõo em Cr$/saca de 60 kg — mercodo
calmo

OURO

Ago 21.700 21.700 21.600
Out 27.400 27.200 27.390
Dez 35.050 34.700 34.800
Fev 44.600 44.100 44.350
Abr 55.000 54.700 54.990
Jun 66.500 66.000 66.050
Ago 77.550 77.500 77.510
Preços por um groma. Unidade de negd-
cios: lingotes de 250 gramas, por contrato.
Morcodq.calmo

BOI GORDO

Ago
Out
Dez
Fev
Abr
Jun
Ago

35.800
48.100
55.000
63.300
68.60

82.500
117.350

35.500
47.000
53.800
61.900
68.020
81.330

117.350

35.500
47.100
54.000
61.900
68.020
81.500

117.350
Cotação em Cr$/15 Kg. — Mercado fraco

SOJA

26.000
32.950

Set
Nov
Jan
Mar —
Mai —
Jul —
Set —
CotoçSo em CrJ/60 Kg.

25950
32.910

26.000
32.950
39.010

46.000
54 990
66.000
77.000

Mercado caí mo

HSIIEW GOLD
330 GARANTIA DE INVESTIMENTO

- OURO A PARTIR DE 5 GR.

New Gold Metais Preciosos Ltda.
DEPTO. VENDAS

Shopping Cassino Atlântico
Av. Atlântica, 4240 loja 323

(021) 287-1242

MATRIZ
Av. Rio Branco, 185/ 2108

(0211 242-0290
/v
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JORNAL DO BRASIL NEGÓCIOS & FINANÇAS
Fotos de André Ricardo

quarta-feira, 18/7/84 o i° caderno a 17

Déficit de estatais Paulista
chegará a quase
Cr$ 4 trilhões em 84

Na Rua do Arroz, onde fica a Bolsa de Gêneros, caminhões com sacos do produto continuam chegando

Aguinaldo Ramos

A estrada de ferro deu lucro de Cr$ 70 milhões no ano passado

Governo tenta vender de novo
Estrada de Ferro do Corcovado

Depois de ter tentado, em 1982, arrendar Com extensão de 3 mil 824 metros einiciativa privada a Estrada de Ferro do Corco, op<=rada-pof-8frfuiiuuiiáiius, a Estiada de Ferro
Vann P n Hnfp ria*: M'iin»irir o™ «rt«««.™A-„:,. r^ j _ . . _vado e o Hotel das .Paineiras, em concorrência
que não foi adiante por falta de interessados, o
Ministério da Fazenda está abrindo nova con-
corrência. desta vez com mais chances, pois não
há mais a obrigatoriedade de que o interessado
na estrada fique também com o hotel e vice-
versa.

A estrada do Corcovado, que este ano
comemora o centenário — foi inaugurada em 9
de outubro de 1884, pelo Imperador Pedro II —
é a que deverá despertar maior interesse: foi
totalmente reformada em 1979, faturou cerca de
Cr$ 500 milhões no primeiro semestre e teve no
ano passado um lucro de aproximadamente CrS
70 milhões.

Já o Hotel das Paineiras está fechado desde
1982 e necessita de reformas que a secretária da
Coordenadoria das Empresas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional — CEIPN — Fernanda de
Souza Maia, calcula que não custarão menos de
Cr$ 200 milhões:

Condições
As condições do edital de concorrência

exigem que o arrendatário execute as reformas
já no primeiro ano de arrendamento (que será
feito por 10 anos). Em troca, nos dois primeirosanos ele não terá que pagar nada. Nos oito anos
seguintes, segundo prevê o edital, será pago um
aluguel mensal de no mínimo 258,58 ORTN's,
com reajuste anual na mesma proporção da
variação do valor nominal das ORTN's no
período anterior de 12 meses. O prazo do
arrendamento, tanto para o hotel como para a
estrada é de 10 anos, ao fim dos quais nova
concorrência terá que ser feita. No caso da
estrada de ferro, o pagamento será feito na base
de 25% do faturamento bruto.

Da concorrência poderão participar pessoas
físicas ou jurídicas. Detalhes do edital podem
ser obtidos na Avenida Presidente Antônio
Carlos, 375, sala 709, com dona Fernanda. As
propostas deverão ser entregues até as 17 horas
do próximo dia 22 de agosto.

Corcovado tem sete composições que no ano
passado transportaram 306 mil passageiros. Pri-
meira ferrovia para fins turísticos construída no
país e a primeira a ser eletrificada (em 1910, 26
anos antes da Central do Brasil), tem maior
afluxo de passageiros em julho e nos meses de
verão. A passagem hoje custa Cr$ 4 mil 300,
para uma viagem de 17 minutos na subida e 22
minutos na descida.

Segundo seu diretor técnico, general Vinício
Guida, a estrada enfrenta uma grande concor-
rência dos motoristas de táxi, que abordam os
turistas para convencê-los a subir de táxi —
numa operação que os funcionários da ferrovia
batizaíam de Bandalha Tour.

Origem
O hotel das Paineiras, que até 1982 estava

arrendado a um grupo hoteleiro, consta de um
prédio principal, com área de 3 mil 642 metros
quadrados, um salão de convenções de 667
metros quadrados, com bar e loja de souvenirs;
um prédio de dois pavimentos inacabado; outro
de 787 metros quadrados adaptados para salão
de convenções e duas casas de caseiro.

A estrada e o hotel foram inaugurados em
1884 por dois engenheiros que receberam do
Imperador concessão para explorá-los por 50
anos. Poucos anos depois, entretanto, foram
sucessivamente transferidos a outros concessio-
nários, até que, em 1903, em mau estado
financeiro e de conservação, a concessionária
Companhia Ferro-Carril e Hotel do Corcovado
faliu.

Levados a leilão, estrada e hotel foram
arrematados por um grupo de capitalistas e, em
1906, repassados para a Light, que com eles
ficou até 1970, quando foram transferidos para o
domínio da União por ter findado o prazo de
concessão. O hotel foi então arrendado, e a
estrada de ferro passou a ser operada pelaCEIPN, órgão do Ministério da Fazenda, queentre 1977 e 1979, gastou Cr$ 300 milhões nà
remodelação das instalações e na compra do
material rodante, importado da Suíça.

^

BANCO DO BRASIL S.A.

DIREÇÃO GERAL
C.G.C. — 000.000.00/0945-87

AVISO AOS ACIONISTAS
156° Dividendo

Comunicamos aos senhores acionistas que o Conselho de Administração aprovou proposta doConselho Diretor, no sentido de distribuir Dividendo de CrS 4,14 por açào. referente ao 1o semestre de1984.
2. Tendo em vista as dúvidas suscitadas pelas Bolsas de Valores do Rio de Janeiro e São Paulo econforme orientação da Comissão de Valores Mobiliários, esclarecemos que está sendo convocadaAssembléia de Acionistas deste Banco para homologar a proposição de incorporação ao capital da parcelade Cr$ 717.655.7 milhões, com emissão de ações novas a serem distribuídas, na mesma classe e na
proporção de 1 para 2 existentes na data do conclave acionário.
3. O pagamento do Dividendo a ser distribuído terá inicio no próximo dia 26.07 84 e será processado-I] AÇOES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS — às pessoas que estejam inscritas como proprietáriasde ações, na forma determinada no Artigo 205 da Lei 6.404/76:

a) por credito na conta corrente do acionista que tenha dado autorização competente ató29.06.84 e estará disponível na data de 26.07.84;
bl por cheque nominativo encaminhado ao acionista cujo endereço se encontre atualizado emnossos arquivos (cheque pagável por qualquer de nossas agências no País e passível decompensação pelos demais bancos); e
c' P0!'soücitaçâo do acionista que não se enquadre nas condições acima. Para tanto, bastará sehabilite em qualquer de nossas agências no País. mediante formulário próprio e apresentação

... .-?£,-£ GC- ou' duand° pessoa física, documento de identidade e C.P.RII) AÇOES PREFERENCIAIS AO PORTADOR
a) mediante entrega do cupom n° 26 em qualquer de nossas agências no País, já colado na folhaapropriada, acompanhada de formulário devidamente preenchido (os impressos estãodisponíveis em qualquer de nossas dependências);
bl por crédito em conta corrente do acionista usuário do sistema de custódia funqível (oDividendo estará disponível em 26.07.84); e
c) mediante guia própria, ao acionista que adquiriu, a prazo, ações em tesouraria e não aderiu àcustodia fungível (o documento estará à disposição do acionista na agência do banco onde

a eu mantiver conta corrente; se nâo correntista naquela em que tenha inquirido as ações)4. bobre o valor do beneficio será efetuada a retenção do imposto de renda na fonte, dispensada apenas
quando o acionista for pessqa jurídica que goze de imunidade ou isenção tributária e desde que-I) AÇOES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS — já nos tenha sido tempestivamente comunicado seuenquadramento em uma das situações acima prevista- eII) AÇOES PREFERENCIAIS AO PORTADOR — entregue, junto ao pedido de pagamentodocumento que justifique a dispensa do referido tributo.
5' r,Ery co"se0üència. nâ0 mais estarão suspensos os serviços de transferência de ações noticiado noAto Declaratóno de 12 07.84.
a' a Comunicamos ainda aos senhores acionistas, usuários de nossos serviços de custódia fungível paraAções Preferenciais ao Portador, que os pedidos de depósitos e retiradas dos títulos contendo o cupom n°26 nao poderão ser mais acolhidos.
7. Oportunamente serão divulgadas instruções completas
acerca do exercício do direito à bonificação relativo as Ações
Preferenciais ao Portador, correspondente ao cupom n° 27.Rio de Janeiro (RJ), 17 de julho de 1984. *"lf»ÍlfiW NOSSAS AÇÕES SÃO

DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS — DEACI NEGOCIADAS NAS BOLSAS DE VAIORES

Arroz chega ao Rio
apesar do boicote e
preços aumentam 20%

Cerca de 50 caminhões de arroz descarregaram ontem no
Mercado São Sebastião, junto à Avenida Brasil, e o presidén-te da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro,
Waldemar Velloso, acha normal o abastecimento. Mas ele
teme que as pressões dos produtores gaúchos por melhores
preços elevem a Cr$ 1 mil o quilo do produto, para o
consumidor carioca. Nos últimos 15 dias o arroz de melhor
qualidade subiu 20%, chegando a Cr$ 900 o quilo, nos
supermercados.

Armindo Lapschies saiu sábado de Pelotas com seu
caminhão e 420 sacas de arroz de 60 quilos, que entregou
ontem ao supermercado Mundial, no Rio. Passou por duas
barreiras, no Rio Grande do Sul: Camaquã e Torres, na divisa
com Santa Catarina. Nas duas foi liberado pelos produtores,
porque exibiu nota fiscal com o valor de Cr$ 42 mil a saca,
satisfazendo os fazendeiros, que não deixam passar caminhões
transportando arroz mais barato. Os rizicultores queixaram-seao motorista de que estão recebendo, apenas, CrS 11 mil porsaca.

Boicote em Goiás
Os estoques de arroz nas firmas atacadistas do Mercado

São Sebastião são considerados satisfatórios pelos empresa-
rios, que negociam muito, também, com arroz de Goiás. Jorge
Arantes de Freitas, sócio da Distribuidora de Cereais Goiano-
polis Ltda, na Rua do Arroz, n° 81, representa no Rio a marca
Vitória, de Goiás, e já ouviu falar em boicote dos produtores
goianos, em apoio às reivindicações dos rizicultores gaúchos.Continua a vender normalmente e sabe que as entregas têm
sido feitas com regularidade.

Na_mesma Rua do Arroz — onde fica, também, a sede

Brasília — As 317 empresas estatais deverão "fechar" 1984
com um déficit global superior a CrS 3 trilhões 890 bilhões,
montante equivalente ao dobro do ocorrido em 1983, segundo
consta de um documento reservado elaborado pelo Governo,
contendo "alguns resultados do programa de ajustamento da
economia brasileira". O mesmo trabalho revela ainda que o
Tesouro deverá transferir às estatais em 1984 CrS 6 trilhões,
confirmando a incapacidade destas companhias em equilibrar
suas finanças.

O documento, que vai ser entregue ao Fundo Monetário
Internacional (FMI) no mês que vem, faz também a justificativa
oficial sobre os elevados índices inflacionários. A causa básica
apontada pelo Governo está diretamente ligada aos "ajustes
estruturais e de curto prazo que têm tido repercussões forte-
mente inílacionárias".

Causas da inflação
No trabalho, se considera a "maxidesvalorização cambial

de 30% ocorrida em fevereiro de 1983, a severa contenção das
importações, o alinhamento no mercado interno dos preços dos
produtos agrícolas aos preços internacionais em ascensão, a
eliminação do subsídio do combustível, a redução gradativa do
subsídio ao trigo e os aumentos dos preços dos serviços
públicos" como as causas fundamentais do atual processo
inflacionário brasileiro.

Apesar do quadro desfavorável com relação à inflação — a
Secretaria Especial de Abastecimento e Preços (SEAP) jáadmite um índice de 11% para julho — o documento sustenta
ser possível "conseguir substancial melhoria no quadro inflado-
nário através de quatro parâmetros básicos.

O comportamento entre receita e despesa das empresas
vem sendo preocupação constante do Governo. O documento
mostra que, em 1984, as despesas correntes das estatais
(excluídas as amortizações de empréstimos) deverão ser de Cr$
61 trilhões 293 bilhões, enquanto as receitas não vão ultrapassar
a Cr$ 57 trilhões 394 bilhões. Para evitar um "estouro" ainda
maior das contas das estatais, o Tesouro vai transferir recursos
da ordem de CrS 6 trilhões. Mesmo assim, o déficit vai ser
elevado se comparado com os números de três anos atrás: em
1981, o déficit era de CrS 625 bilhões; em 82, pulou para CrS 1
trilhão 373 bilhões; em 1983, atingiu a Cr$ 1 trilhão 846 bilhões;
e em 84 vai beirar os Cr$ 4 trilhões.

CARLOS MAX TORRES

gasta menos
em alimento

São Paulo — Os consumi-
dores paulistas estão gastan-
do menos com alimentos. De
janeiro a junho, o faturamen-
to real dos supermercados,
mercearias e armazéns da
Região Metropolitana de São
Paulo caiu 5% em relação ao
mesmo período do ano ante-
rior. Em relação ao comércio
varejista em geral, pesquisa
da Federação do Comércio
de São Paulo — divulgada
ontem — indica que, em ju-
nho, houve uma pequena
reação de 0,3% mas, no se-
mestre, o movimento dimi-
nuiu 11%.

Na área de alimentos, a
queda no faturamento reflete
a preferência do consumidor
por produtos mais baratos-
."Possivelmente o volume de
vendas em unidades se man-
teve.: Mas as pessoas estão
comprando produtos mais
baratos" — observou o chefe
do Departamento de Econo-
mia da entidade, Antônio
Carlos Borges.

Ao analisar o comporta-
mento mensal das vendas,
verifica-se uma melhora a ca-
da mês. Em janeiro, as ven-
das dos supermercados fica-
ram 14% abaixo do fatura-
mento registrado em dezem-
bro de 1983. Em fevereiro, o
decréscimo foi de 11% em
relação a janeiro. Em março,
de 10%. Em abril, de 8,9%
em relação a março. Em
maio houve um crescimento
de 3,32% e, em junho, esse
aumento foi de 18%.

VÔOS
INTERNACIONAIS
RIO

da Bolsa de Gêneros Alimentícios, da Associação de Super-
mercados, do Sindicato do Comércio Atacadista e do Sindica-
to de Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios —, Carlos
Nunes, sócio "da cerealista Rialto Ltda, fez até piada: "Arroz
tem à vontade. O que falta é venda". Ele recebeu, ontem, um
caminhão do Rio Grande do Sul, com arroz a Cr$ 40 mil a
saca.

O boletim da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de
Janeiro informa que na semana de 28 de maio a 1 de junhoforam registrados, para o arroz, 17 contratos, de 21 mil 640
fardos (3 mil 190 sacos), no valor global de Cr$ 531 milhões
790 mil. Nessa semana, o arroz do tipo "polido, longo fino, T
2, RS", em fardo de 30 quilos, acusou preço mínimo de CrS 18
mil 500 e máximo de Cr$ 19 mil 900.

Já na semana de 2 a 6 de julho, o mesmo tipo de arroz
registrou cotação mínima de Cr$ 23 mil e máxima de CrS 24
mil 600. A diferença, pela cotação máxima, é de CrS 4 mil 700
por fardo de 30 quilos. Apesar disso, em julho os contratos
chegaram a 31, com 40 mil 403 fardos (5 mil 500 sacos), e o
valor global das transações alcançou a cifra de Cr$ 1 bilhão 146
milhões 854 mil 500.

Motorista denuncia
ação de produtores

Porto Alegre — A Delegacia de Polícia de Venâncio
Aires iniciou ontem investigações para apurar incidente ocor-
rido entre o caminhoneiro Paulo Gonçalves e um grupo de
rizicultores em Santa Cruz do Sul, que tentou impedir a
passagem do caminhão carregado de arroz. O motorista acusa
os rizicultores de atirarem contra a cabine do caminhão depois
de ele ultrapassar a barreira, sem parar, na noite de segunda-
feira.

Os rizicultores, segundo versão de um dos líderes do
movimento, José Almeida, seguiram o caminhão num Passat
de Candelária do Sul, depois que ultrapassou a barreira, paraanotar a placa do veículo e denunciá-lo à direção do comando
de mobilização que está sediada na Farsul. Mas negam quetenham atirado no caminhão.

O Sindicato dos transportadores de carga do Estado, queantes havia apoiado o movimento de boicote parcial dos
arrozeiros, retirou ontem seu apoio ao boicote total, alegando
que o movimento está causando prejuízos com a falta do
transporte.

Crédito agrícola
será reexaminado

Brasília— Os Ministros do Planejamento e da Fazenda
vão examinar hoje a proposta do Ministro da Agricultura,
Nestor Jost, para que o limite para o financiamento das
próximas safras de arroz, feijão e milho seja de 80% paratodos os produtores rurais. Atualmente, informou ontem o
Ministro Jost, os pequenos produtores obtêm 90% dos recur-
sos de que necessitam a custos subsidiados; os médios
produtores, 60%; e os grandes, 40%.

Ao propor um novo mecanismo de financiamento para o
custeio agrícola, o Ministro Jost informou que a sua intençáo é
conceder maior ou menor incentivo ao plantio de determinado
produto, de acordo com as necessidades do mercado interno.
Desta forma, todos os produtores terão acesso ao crédito a
custos mais baixos (correção monetária mais juros de 3%)
para os produtos que o Governo queira incentivar.

Exportação
Técnicos do Ministério da Fazenda informaram que a

liberação pelo Governo das exportações de óleo de soja,
algodão em pluma e milho chegou com dois meses de atraso,
porque a safra desses produtos nos Estados Unidos já está no
mercado, forçando a queda das cotações.

O Governo esperava — segundo dados do Ministério da
Agricultura — que a liberação das exportações gerasse uma
receita de 126 milhões de dólares além dos contratos firmados
no início do ano para venda dos três produtos.

Esses produtos estáo com as cotações em queda no
mercado internacional por três motivos: aumento da oferta
devido à entrada da safra agrícola norte-americana; aumento
das taxas de juros e fortalecimento do dólar norte-americano.

PARTIDAS
COMPANHIA

Aerolineas Argentinas
Aerolineas Argentinas

Air France

Air France
Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

Ibéria

Ibéria
KLM

Ladeco

Lufthansa

Lufthansa
Pan Am

Pan Am

Pluna

Swissair

Swissair

TAP

Varig

Varig
Varig

Varig
Varig

Varig
Varig

Viasa

voo
113
221

093

094
930

918
942

934

999

996
794

111

504

505
440

202

502

142

143

372

902

916
832

810
732

860
716

943

DESTINO (ESCALAS)

CHEGADAS

Buenos Aires
Buenos Aires
(S. Paulo)
Santiago
(Montevidéu/Buenos Aires)
Paris
Buenos Aires
(S. Paulo/Porto Alegre)
Montevidéu
Buenos Aires
(S. Paulo/F. Iguaçu)
Montevidéu
(S. Paulo/Porto Alegre)
Buenos Aires
(S. Paulo)
Madri
Amsterdã
(Lisboa)
Santiago
(S. Paulo)
Santiago
(S. Paulo/Montevidéu)
Frankfurt
Los Angeles
(Miami)
São Francisco
(Nova Iorque)
Montevidéu
(S. Paulo)
Buenos Aires
(São Paulo)
Zurique
(Genebra)
Oporto
(Lisboa)
Assunção
(S. Paulo/F. Iguaçu)
Buenos Aires
Tóquio
(Lima/Los Angeles)
Miami
Roma
(Milão)
Nova Iorque
Paris
(Oporto)
Caracas

HORA
6h

19h20min

6h10min

22h10min
17h

8h15min
11h30min

11h

6h50min

18h
17h20min

16h20min

6h05min

23h35min
22h30min

22h

14h45min

7h15min

18h30min

19h05min

3h45min

8h30min
21 h30min

23h15min
22h

23h
22h30min

lhl5min
(5°-feira)

COMPANHIA

PROJETO AGROPECUÁRIO
Vendo área d 35 000 hects. localizada no
Projeto Grande Carajás com Incentivos Fis-
cais da Sudan. Distante 80 km de Belém do
Pará. Documentação em ordem s/ possei-ros. Cartas para portaria n° 985176.

Aerolineas Argentinas

Aerolineas Argentinas

Air France

Avianca
Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul

VÔO

220

123

094

085
931

943

935

PROCEDÊNCIA (ESCALAS)

Cruzeiro do Sul 919
Ibéria 9SG

KLM 794

Ladeco 110

Lufthansa 505

Pan Am 441

Pan Am 201

Pluna 501

SAS 957

Swissair 142

Swissair 143

TAP 375

Varig 903

Varig 741

Varig 917
Varig 861
Varig ,707

Varig 813
Varig 731

Buenos Aires
(São Paulo)
Paris
(Madri)
Santiago
(Buenos Aires)
Bogotá
Buenos Aires
(Porto Alegre/S. Paulo)
Buenos Aires
(F. Iguaçu/S. Paulo)
Montevidéu
(Porto Alegre/S. Paulo)
Montevidéu
Buenos Aires
(Assunção)
Santiago
(Montevidéu/S. Paulo)
Santiago
(Assunção/S.Paulo)
Santiago
(Montevidéu/S.Paulo)
Los Angeles
(Miami)
São Francisco
(Nova Iorque)
Montevidéu
(São Paulo)
Copenhagen
(Lisboa)
Zurique
(Genebra)
Buenos Aires
(São Pauto)
Oporto
(Lisboa)
Assunção
(F.lguaçu/S.Paulo)
Frankfurt
(Paris)
Buenos Aires
Nova Iorque
Amsterdã
(Paris/Lisboa/Salvador)
Miami
Roma
(Milão)

HORA
18h30min

4h35min
(5a. feira)

20h55min

17h45min
14h40min

22h50min

20h55min

20h40min
16h50min

16h15min

15h40min

22h25min

7h35min

7h20min

14h10min

5h30min
(5a feira)

6h25min

17h40min

17h20min

20h35min

5h30min
(5» feira)

20h50min
6h20min
7h40min

7h30min
6h

Informações JB — Fonte: Panrotas
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Ferbasa vende o futuro e suas ações sobem 30.000%
Salvador — Em meio à crise

que atinge impiedosamente a eco-
nofriia brasileira, uma empresa do
interior baiano, de capital nacio-
nal controlado por uma fundação
com fins educacionais, vive uma
situação invejável: depois de ob-
ter o melhor desempenho no se-
tor siderúrgico em 1983, a Ferba-
sa-Companhia de Ferro Ligas da
Bahia opera à plena capacidade,
tem toda sua produção deste ano
já vendida—venderia até a do
próximo ano se quisesse — e suas
ações tiveram uma valorização de
quase 30 mil por cento em apenas
um ano e meio.

Para este exercício, a direto-
ria' estima que o faturamento
anual da empresa tenha um crês-
cimento de 45% acima da inflação. Sem
dúvida, esta performance representa uma
inversão total do desempenho da indústria
cm 1982, quando, pela primeira vez nos mais
de 20 anos de existência, teve prejuízo
demonstrado no balanço. Mas a máxima
desvalorização do cruzeiro em fevereiro do
ano passado e a retomada do crescimento
econômico mundial, partindo dos Estados
Unidos, possibilitaram a recuperação rápida
da Ferbasa.

Pioneirismo
1 h

A história da Ferbasa está ligada à do
engenheiro de metalurgia e de minas José
Corgosinho de Carvalho Filho, um mineiro
de 52 anos. Diplomado pela Universidade
do Brasil, em Ouro Preto, em 1955, traba-
lhou como engenheiro chefe numa firma
exploradora de carvão, no Paraná, e, no
final da década, participou da construção de
Brasília, trabalhando com sua pequena em-
presa de construção civil. Juntou quantias
consideráveis na época.

A partir de abril de 1960, dedicou-se
inteiramente ao estudo da redução de mine-
rios em fornos elétricos com o objetivo de
organizar uma fábrica de ferro-ligas. Chegou
a visitar todas as siderúrgicas brasileiras e fez
viagens à América do Norte, estudando os
processos de refino de ligas carburadas.

Veio para a Bahia decidido a explorar
minas de cromo. Descobriu as únicas reser-
vas da América do Sul, que, inicialmente,
apresentavam características econômica-
mente inviáveis. Mas inoVações técnicas
permitiram revalorização das estimativas das
reservas Conspguiu-autorgaçãopara explo^
rar as minas e em fevereiro de 1961 consti-
tuiu, com outros amigos que estudaram com
ele em Ouro Preto (MG), a Ferbasa, come-
çando logo suas atividades como empresa de
mineração. Até 1963, vendia minérios para
as fábricas do Sul, dedicando-se nessa fase a
modernizar o processo de lavra.

Nessa época, instala o primeiro forno em
Pojuca. Dois anos depois adquire as minas
de Pedrinhas e Cascabulhos, no Município
baiano de Campo Formoso. Absorve então
a Cromita do Brasil S. A., adquire a Armisa,
detentora de jazidas de manganês e outras
empresas são agregadas, aumentando grada-
tivamente o patrimônio. Até que, em 1965,
José Carvalho resolve doar 51% das ações a
uma Fundação com fins educacionais, que
recebe o nome de seu pai. A Fundação,
presidida pelo próprio José Carvalho Filho,
passa a controlar as empresas do grupo, cuja
holding é a Ferbasa.

No momento, coyu 69% do capital per-
tencendo à Fundação — que se dedica ao
ensino de jovens carentes —, a Ferbasa tem
a política de distribuir, entre os acionistas,
25% do resultado líquido apurado, aplican-
do o restante em ampliações ou utilizando
como capital de giro.

O suprimento de matéria-prima está ga-
rantido por suas próprias minas de cromita
para os próximos 15 anos, independente-
mente das pesquisas minerais que estão
sendo feitas para ampliação das reservas. A
Ferbasa, empresa dedicada à produção e
comercialização de ligas de cromo — além
da exploração de jazidas minerais para con-
sumo próprio e para venda — e a única
produtora de ferro-ligas com cromo no Bra-
sil.: Detém o direito de lavra das únicas
jazidas de cromita (minério de cromo) de

O grupo de empresas da Ferbasa é
controlado pela Fundação José Carvalho,
que detém 69% das ações com direito a voto
— o restante é dividido entre diretores da
indústria, basicamente. Trata-se de uma ins-
tituição sediada no município de Pojuca,
distante cie Salvador 68 quilômetros, inspira-
da, em grande parte, na vidjijle3eu--!_íí=--
tuidon_____ —

Menino pobre do interior de Minas Ge-
rais, o Engenheiro José Corgosinho de Car-
valho Filho sempre teve seus estudos garan-
tidos por várias bolsas de estudos que rece-
beu durante a juventude. Foram esses incen-
tivos, associados ao seu interesse e poten-
ciai, que ajudaram-no a obter êxito nos
estudos e na vida profissional. Por isso,
resolveu proporcionar a jovens dedicados de
outras gerações a assistência devida para que
seus talentos não sejam desperdiçados, co-
mo explicou o superintendente Luís Ponde.

Tornando-se um empresário bem-
sucedido, José Carvalho sentiu desejo de
retribuir a ajuda recebida. Decidiu, depois
de, pensar bastante, por criar a fundação
educacional, tendo como objetivo principal
o atendimento a jovens bem-dotados, mas
sem recursos para custear seus estudos,
provindos de regiões interioranas do país,
principalmente do Nordeste.

Para garantir a sobrevivência e o pleno
funcionamento da Fundação que criara, José
Carvalho lhe doou, em 1975, 51% das ações
ordinárias do grupo de empresas que consti-
tuiu. Desta forma os rendimentos das ações
ficaram, definitivamente, destinados aos
projetos educacionais desenvolvidos pela
Fundação. Hoje, o empresário-fundadorde-
tém apenas 12% do capital ordinário e 13%
das ações preferenciais. A Fundação, além
das ações ordinárias, tem também 25% das
preferenciais, perfazendo 43% do total de
ações.

"^

HISTORIAS
DE

SUCESSO

exploração econômica com-
provada do continente ameri-
cano — algumas de sua pro-
priedade e outras de suas con-
troladas, segundo informou à
Comissão de Valores Mobiliá-
rios.

Hoje, o grupo Ferbasa é
composto, além da holding,
por mais 11 empresas; Quase
todas atuam no setor mineral
— mineração Vale do Jacuricy
S.A., Companhia Mineração
Serra da Jacobina (Serjana),
Cromita do Brasil S.A., Pro-
geo Pesquisas Minerais e Pro-
jetos Geológicos S.A., Arditti
Minérios S.A. (Armisa), Mi-
neração Monte Alegre Ltda.,

Mineração Santa Efigênia Ltda., Mineração
Vasa-Barris Ltda., Mineração Andorinha
Ltda. — mais a Produtora e Distribuidora de
Refeições Industriais Ltda. (Prodin) e a
Reflorestadora e Agrícola S.A. (Reflora).
Contudo, algumas empresas de mineração
estão temporariamente desativadas.

Superando a crise
Durante mais de 20 anos, desde o come-

ço de suas atividades, a Ferbasa sempre teve
lucros, até que, em 1982, a crise econômica
mundial, com graves reflexos no mercado
interno, levou a empresa a uma situação
deficitária, como disse o diretor-financeiro,
Thomaz de Aquino Barros.

— A crise de demanda no setor siderúr-
gico internacional, com reflexo violento no
Brasil, foi iniciada em 1981 e, no ano
seguinte, pela primeira vez em sua vida, a
empresa teve um prejuízo em balanço, em
conseqüência da drástica queda de produ-
ção, por falta de demanda, chegamos a
trabalhar com 40% da nossa capacidade
instalada.

Única produtora nacional da liga usada
para melhorar as qualidades de determina-
dos tipos de aço, conhecida como ferro-
cromo, a Ferbasa foi retomando gradativa-
mente a produção, até ocupar toda a ociosi-
dade de 60% e conseguir, já em julho do ano
passado, a capacidade total de 153 mil
toneladas.

Essa retomada decorreu principalmente
da maxidesvalorização do cruzeiro fixada
cinco meses antes e da recuperação econô-
mica internacional a partir dos Estados Uni-

Jos-,-que^mpoFeionar_ffl-um-au
demanda do ferro-cromo e uma melhor
cotação do produto no mercado externo.
Assim, de um prejuízo de Cr$ 508 milhões
em 1982, a empresa pulou para um lucro de
Cr$ 2 bilhões 486 milhões no ano passado.

O contador Thomaz de Aquino, também
diretor de relações com o mercado, atribui a
essa performance o fato de a indústria de
Pojuca — distante de Salvador 68 quilôme-
tros — ter conseguido, no final do ano
passado, antecipar a venda de toda a produ-
ção prevista para este ano: 130 mil toneladas
de ferro-cromo de alto carbono, 13 mil
toneladas de ferro-cromo de baixo carbono e
10 mil toneladas de ferro-sílico cromo.

Como explicou o diretor industrial,
Francisco Lizardo Neto, 54 anos (dos quais,
22 dedicados à empresa), o ferro-cromo é
usado para dar ao aço aumento de resistên-
cia mecânica, refratariedade (capacidade de
enfrentar altas temperaturas) e inoxibilidade
(não enferrujar). Em quase todos os aços, o
ferro-ligas entra em proporções pequenas.
Só na fabricação do aço inoxidável é que
chega a até 30% de ferro-cromo.

Atualmente, quase metade do consumo
interno é feito pela Acesita, empresa fabri-
cante de chapas de aço inoxidável. No
exterior, os maiores consumidores do produ-
to da Ferbasa são o Japão, os Estados
Unidos e a Europa, que pagam 400 dólares
por tonelada, cinco por cento acima do
preço do mercado interno.

Perspectivas
Com a produção pré-vendida, o fatura-

mento anual previsto — que será dividido
mais ou menos meio-a-meio entre mercado
externo e interno — é de aproximadamente
CrS 90 bilhões. Ao fornecer este dado,
Thomaz Aquino ressaltou que isto significa

Fotos de Carlos Catela

Exclusividade do produto compensa a simplicidade da produção
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Thomaz de Aquino Barros

um crescimento de 225% em relação ao ano
passado, admitindo-se uma inflação de
180% até dezembro.

As perspectivas de resultados da Ferbasa
para os próximos anos são promissoras,
segundo os diretores, tanto no mercado
interno quanto no externo, principalmente
neste. O aspecto favorável, no Brasil, é a
retomada gradativa nos níveis de produção e
comercialização observados na siderurgia
nacional, em especial no setor de ações
especiais, onde atua a indústria baiana.

Já com relação ao mercado internado-
nal, ultimamente ocorreram alterações signi-
ficativas nas condições de comércio interna-
cional de ferro-ligas, facilitando a comercia-
lização do produto nacional. A começar pela

Francisco Lizardo Neto

adequação do preço do ferro ligas brasileiro
aos níveis praticados no exterior, consegui-
dos não só através da maxidesvalorização do
cruzeiro como também da redução do custo
de energia elétrica para os produtos exporta-
dos, um dos principais componentes da
estrutura do custo industrial.

Outro fator apontado como contribuinte
para dar competitividade, é a qualidade do
produto da Ferbasa, compatível com as
exigências do consumidor externo. Além
disso, houve uma desativação gradual das
unidades produtoras de ferro ligas nos prin-
cipais centros siderúrgicos mundiais (Japão,
Estados Unidos e Europa) porque a impor-
tação do minério para transformação em
ferro ligas tornou-se antieconômica, optan-

Fundação e diretores controlam o Grupo
Como resultado desse trabalho com jo-vens bem dotados, explicou Luis Ponde, a

Fundação espera formar cidadãos atuantes
na comunidade, que, exercendo o papel de
multiplicadores da formação recebida, ten
tem modificar a realidade____úa!-eTrrqüe
_yjven_

Localizado na antiga fazenda Belamira,
em Pojuca, a Fundação José Carvalho dis-
põe de um eampus bem estruturado, com-
posto de colégio técnico — com diversos
laboratórios, inclusive alguns computadores
— conjunto esportivo com piscina, centro
médico-odontoíógico, alojamentos feminino
e masculino, auditório, lago artificial, salão
de jogos e refeitório.

Seleção
Para trabalhar com jovens bem dotados,

mas carentes, a Fundação precisa localiza-
los em seus municípios de origem. Para
tanto, criou o "programa espiral", visando a
divulgar os propósitos da Fundação e, ao
mesmo tempo, desenvolvendo um trabalho
comunitário nas cidades visitadas. Assim,
com apoio da comunidade, psicólogos e
sociólogos têm localizado alunos dentro das
características pré-estabelecidas.

Nesse trabalho, a equipe de apoio indica
dois professores dessas cidades que, depois
de treinados na sede da fundação, colabo-
ram no recrutamento, seleção e acompanha-
mento dos alunos. Além de ser carente, o
aluno deve estar cursando a última série do
primeiro grau ou a primeira do segundo
grau, possuir inteligência acima da média e
ter boa conduta.

Os alunos selecionados participam do
curso de enriquecimento cultural na Funda-
ção José Carvalho. Aí enfatiza-se a orienta-
ção vocacional, conscientizando-se o aluno
sobre as suas potencialidades e limitações na
área profissional escolhida. Os estudantes
que se destacam durante o curso de enrique-
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do-se pela importação do produto já benefi-
ciado.

Ampliação
A Ferbasa se dedica, no momento, à

automatização dos serviços e dá ênfase à
pesquisa mineral para atender a possíveis
ampliações de sua fábrica. Como admitiu o
diretor financeiro, Thomaz Aquino, os estu-
dos visando ao aumento da capacidade pro-dutiva deverão ser iniciados dentro de três
meses.

Mas ele ressalva que a empresa procuraaumentar o parque industrial de acordo com
o crescimento da demanda de mercado."Não costumamos projetar uma fábrica
grande para sair em busca de compradores
dos nossos produtos excedentes", comen-
tou. A seu ver, por esse motivo a empresa
sempre teve posição sólida no setor siderúr-
gico até a crise iniciada em 1981.

A política da Ferbasa sempre foi de
abastecer prioritariamente o país, exportan-
do o excedente. Diante da queda do consu-
mo, procurou adequar seus custos à nova
realidade, chegando a demitir quase metade
dos 2 mil 870 funcionários da holding e suas
controladas. Hoje, quase todos estão recon-
tratados e o nível de emprego já foi até
superado.

Para isto, esclarece o diretor industrial,
Francisco Lizardo, a Ferbasa teve de modifi-
car sua linha de produção. Quando parte dos
oito fornos foi desligado devido à queda da
demanda, só se fabricava ferro-cromo. Mas,
ao recuperar a atividade em fevereiro do ano
passado, a Ferbasa percebeu o mercado
internacional apresentando boa perspectiva
para o ferro sílico, uma espécie de acahnante
usado na fabricação de aços. Não teve
dúvidas: diante do novo perfil da demanda,
colocou a maioria dos fornos para reduzir
ferro-sílico.

Porém, gradativamente, a Ferbasa vol-
tou a fabricar mais ferro-cromo, a fim de
atender às aciarias brasileiras que se dedi-
cam à exportação de aço. Nem mesmo as
barreiras norte-americanas que estão sendo
impostas a este produto assustam Lizardo:

— Se as aciarias brasileiras não exporta-
rem aço, eles terão de comprar o ferro-
cromo (matéria-prima para o aço) da Ferba-
sa, pois os Estados Unidos deixaram de
produzir isto e somos os únicos produtores
da América do Sul —, disse o diretor-
industrial, que prevê para este ano exporta-
çõerno VãlõTdê~28 milhões a 30TTTÍltiões_e—
dólares, bem superior, portanto, aos 17
milhões 500 mil dólares dc divisas obtidas
para o país no passado.

Ações valorizadas
Antes do pique na Bolsa de Valores, o

papel da Ferbasa estava "extremamente su-
?estimado", segundo Thomaz de Aquino. A
ação que, no balanço de 1982, tinha valor
patrimonial de CrS 2, era negociada nas
Bolsas a CrS 0,60.

Por ocasião da retomada da produção da
Ferbasa no começo do ano passado, o mer-
cado — sem grandes opções na época —
começou a olhar com mais cuidado as em-
presas exportadoras ou com potencial de
exportação, devido à maxidesvalorização do
cruzeiro. Naturalmente, às vistas da pers-
pectiva de crescimento das vendas externas
da empresa, a ação foi valorizada nas Boi-
sas, atingindo o nível real.

Considerando o preço de CrS 0,60 em
dezembro de 1982 e os desdobramentos
efetuados de lá para cá, o papel estaria
custando hoje cerca de CrS 176, pelos cálcu-
los do diretor-financeiro, ou seja, uma valo-
rização de 29 mil 300% em um ano e meio.

Francisco Lizardo reconhece o valor das
minas, do parque industrial instalado e do
nome adquirido pela empresa. Mas conside-
ra que o grande patrimônio da Ferbasa é sua
equipe de profissionais, formada por gente
simples, que trabalha com amor e dedica-
ção. Ali, garante, todos são valorizados,
geralmente começaram "de baixo". Hoje,
por exemplo, todos os diretores, exceto o
presidente José Carvalho, foram emprega-
dos da companhia antes de assumir cargo de
direção. E ninguém, melhor do que ele, que
entrou na empresa no primeiro ano de
existência, para falar sobre isso.

RAIMUNDO LIMA

Fundação transforma jovens bem-dotados em novos profissionais

cimento cultural são convidados para estu-
dar no colégio técnico da Fundação, poden-
do cursar, durante três anos, mineração,
computação ou tradutor-intérprete.

Empresa-escola
Muitos dos ex-alunos da fundação José

Carvalho hoje trabalham nas próprias em-
presas do grupo, mas eles podem, ao receber
o diploma, optar por trabalhar em qualquer
lugar onde naja melhor oportunidade de
progresso profissional.

José Carvalho defende uma maior inte-
gração empresa-escola. Ele acha que o Bra-
sil deve procurar unir a empresa, a escola e a
comunidade nos seus projetos educacionais,
principalmente quando se fala em profissio-
nalização. Se o entrosamento for difícil de
ser materializado, Carvalho sugere que, pelo
menos, a empresa participe de algum pro-
grama de aproveitamento dos estudantes
bem-dotados.

Na sua opinião, qualquer plano de pro-fissionalização do país, desenvolvido em
simples salas de aula como ocorre atualmen-
te, sem laboratórios adequados ou sem a
participação de profissionais afins "é uma
política fadada ao insucesso, pois conduzirá
o aluno a grandes conflitos e a empresa
contará com um número cada vez maior de
pseudoprofissionais, com muitas aspirações
e pouco preparo".

Ouando defende maior participação da
empresa na área educacional, José Carvalho
diz que almeja também um melhor gerencia-
mento da educação, pois considera pacífico
que o Estado não é um empresário eficiente,
sobretudo nesse ramo, onde a avaliação dos
resultados é de difícil mensuraçáo. Além
disso, entende que é na empresa — "ou no
trabalho produtivo precoce" — que o jovem
tem oportunidade de estruturar-se melhor,
aliando a teoria à vivência comunitária e
competitiva.
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FERIAS NA ARGENTINA E CHILE
OS MELHORES PROGRAMAS E PREÇOSmfímm

US$ 620,00
4JMAS KM BARILOÇHE E 4 DIAS EM BUENOS
AIRES. EM BARILOÇHE PROGRAMAÇÃO
COMPLETA COM 1/2 PENSÃO.

Os mais encantadores pontos turísticos: Cerro Cate-
dral - palco de competições de ski; Circuito Chico,
percorrendo: Punto Panorâmico, Cerro Campana"-
rio, Llao-Llao, Lagos Nahuel - Huapi e Moreno c
Ilha Victória. B. Aires, centro comercial dc intensa
vida noturna, onde você poderá ver o melhor do tan-
go e orquestra típica.

SKI EM BARILOÇHE. Na internacional esta-
çâo de inverno argentina^ Ski para principiantes e vele-
ranos. Nas neves do Cerro Catedral, aulas práticas do
sofisticado esporte. Equipamentos, traslados diários e
acessos ilimitados aos meiosde elevação. Preços acces-
síveis. Uma excursão inesquecível.

BARILOÇHEE CHILE. Um cenário fascinan-
te! Os maravilhosos lagos Nahuel-Huapi, Correntoso,
Esmeralda ele. A travessia da Cordilheira dos Andes. E
mais: Santiago, Vifia dei Mar, Valparaiso, Buenos Ai-
res. A, partir de USS 1.170,00, tudo incluído.

CIRCUITO INTERNACIONAL. Brasil, Pa-
raguai, Argentina e Uruguai. Um roteiro em ônibus de.
luxo (SOLN AVE), muito rico em atrações turísticas, in-
chrindo 4 noites cm Buenos Aires. Possível extensão a
Mar dei Plala, Bariloçhe e Chile. Preços ai cessíveis. 17
dias de encantamento.

MAR DEL PLATA E BUENOS AIRES. A
maravilhosa Mar dei Plata a cidade balneária argenti-
na, conhecendo-se: parques, praias e luxuosos bairros
residenciais. No cassino local — â maior sala de jogos
do mundo ao seu alcance as mesas de roleta, Bacarat,
Seven Eleven etc. Boa Sorte! A partir de US$ 530.00,
tudo incluído. 6 dias.

^Opteis*
Empresa Operadora na Argontina

Voando por AEftOL/H£AS AffGEA/r//VAS
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RODO -AâKO OPfflO fl
A perfeita conjugação de ônibus e avião lhe

oferece! mais conforto, melhor aproveitamento,
e um turismo de primeira categoria.
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CAMPOS DO JORDÃO E COSTA VERDE. (3 dias). Viagem pe-
Ia Costa Verde, através da Rodovia Rio/Santos. Angra dos
Reis, Paraty, Ubatuba e Campos do Jordão, a suiça brasilei-
ra, com clima imcomparável e panorama deslumbrante. Pen-
são completa no Hotel Campell de estilo alpino.
FIM-DE-SEMANA EM CABO FRIO. (4 dias). Hospedagem no
novíssimo Hotel Caribe Park, com ar condicionado e pisei-na, situado em frente à praia do Forte. Búzios, Arraial do Ca-
bo, S. Pedro da Aldeia, Araruama e Saquarema.

MINAS HISTÓRICA. (4 dias). Hospedagem em B. Horizonte
no OTHON PALACE (5 estrelas). Visita a S. Joáo dei Rey, Ti-
radentes, Ouro Preto, Mariana, Sabará e Maquine.
CIDADE DA CRIANÇA/SIMBA SAFARI/PLAY CENTER. (3
dias). O maravilhoso mundo infantil. Os animais do Simba
Safari, os brinquedos do Play Center e a criatividade da Cida-
de da Criança nos oferece 3 dias de descontraçáo e lazer. O
Hotel 5 estrelas complementa este roteiro de sonho e fanta-
sias.
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PAR/iTY/CbSTA VERDE. (1 dia). A maravilhosa Rodovia
Rio/Santos. Angra dos Reis, Paraty, importante cidade colo-
nial, com seu conjunto arquitetônico barroco considerado
pela Unesco uma dos mais belos e valiosos do mundo.

ILHAS EPRAIASTROPICAIS.(1 dia). Deixe o carro em casa e
encontre-se com a natureza. A bonita Rio/Santos. Sensacio-
nal passeio de Saveiro pela Baia de Sepetiba. verdadeiro pa-
raiso tropical. Tempo para banhos de mar e almoço com fru-
tos do mar.

CRUZEIROS EM LUXUOSOS NAVIOS

i

CARAIBAS
7 dias.
Saidas aos sábados.
• Navio Carla C.San Juan,
Curaçao, Caracas, St. Vi-
cent, Guadaloupe e St.
Thomas. A partir de USS
914,00. Cabine dupla.

ALASKA
7 dias;
Saídas às 6as feiras.
• Navio Daphne. Vancou-
ver, Wrangel. Juneau,
Skagwz e Ketchikav.
Desde USS 895,00.

MEDITERRÂNEO

• Navio DANAE.' Veneza, Alexandria, Haifa,
Kusadasi, Istambul, Dubrovnik, Mykonos e
Pireus. 14 diasf-6 paísesFWfWP
IO$
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Navio EUGÊNIO C. 10 dias. Várias Saidas.

Gênova, Alexandria, Port Said, Ashdod,
Haifa, Pireus, Messina e Nápoles.

Navio ENRICO C. 8 dias. Itália, Françae
Espanha.

Navio COLUMBUS. 3 maravilhosos
cruzeiros no Mediterrâneo Oriental.

RIO RENO
4 Países. Navios Brltania, Europa, France e
outros.

5 dias - Rotterdã, Dusseldòrf, Colônia, Koblenz,
Speyr, Estrasburgo e Basiléia.

4 dias • Basiléia, Estrasburgo, Rodesheim,
Colônia, Dusseldòrf e Rotterdã.

3 dias ¦ Basiléia, Mannheim, Colônia. Nimega e
Amsterdã.

2 dias - Basiléia, Mannheim e Colônia

BfififiS CRUZEIROS DE 3,4, 7 e 14 DIAS. 18BBIH
A BORDO DOS NAVIOS STELLA SOLARIS,

STELLA ÒCEANIS E STELLA MARIS.
STELLASOLARIS: 7 dias. Saidas às 2.»» feiras. Pireus,

Rodes, Alexandria, Port Said, Ashdod, Kusadasi, Sa-
mos, Pireus.

7 dias, saidas às 2." feiras. Pireus, Dikili, Istambul, Iz-
mir, Rodes, Heraklion, Santorini, Delos, Mykonos e Pi-
réus.

STELLA OCEANIS E STELLA MARIS: 3dias. Saidas às
6.as feiras. Pireus, Mykonos, Rodes, Kusadasi, Patmos
e Pireus.
4 dias. Saídas às 2.as feiras. Pireus, Hidra, Heraklion,
Santorini, Rodes, Kusadasi, Mykonos e Pireus.
NAVIO QUEEN ELIZABETH. Cruzeiros de 7 dias
de Nova York a Londres e vice-versa.

NORWAY — O maior transatlântico do mundo
em cruzeiros pelos Fiordes Escandinavos e peloAtlântico Norte. Dé julho a setembro.

wátt^SBpí i**~i *•- *» ^fiSLwí*v''***&

WÊÈÈÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊamWÊÊÊwÈÈ
NAVIOS CATAMARÃS

PARÁ e AMAZONAS
Viagem fluvial pelo Rio Amaiona», deslrutando do espetáculo damiiof floresta tropical do mundo.
Conlono lotai! Piscina, ar condicionado. 5 refeições diárias e in-tensa programação a bordo 5 dias cruzando a selva amazônicaIncluímos passagens aéreas e passeios em Belém. Santarém eManaus Saídas qumzenais
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Mas essa não é a única vantagem.
Quando o tempo é pouco você vai fazendo
o turismo completo - por ônibus - e volta ra-
pidinho de avião. Ou vice-versa. Você ga-
nha tempo. Um tempo precioso-para des-
frutar a parte mais interessante e bonita
dos roteiros terrestres e sentir todo o pra-
zer e encantamento da sua excursão Sole-
tur.

Mas não é só isso. Pelo rodo-aéreo vo-
cê tem a comodidade e a rapidez do avião
somados ao conforto e ao maravilhoso vi-

suai das janelas panorâmicas dos ônibus
Solnaves da Soletur. Dois detalhes que va-
lorizam sua programação turística e tor-
nam sua viagem pelo Brasil ou América do
Sul numa experiência rica de surpresas
maravilhosas e momentos inesquecíveis.

Anote agora o argumento final. Em re-
cente pesquisa feita pela Embratur entre
os profissionais de turismo o rodo-aéreo
foi eleito a grande opção em excursões. E a
Soletur opera com pioneirismo e regulari-
dade esses roteiros há mais de 10 anos.

UM SHOW DE BRASIL E AMÉRICA DO SUL
SUL, CENTRO, NORTE E NORDESTE DO BRASIL
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1) CIRCUITO DAS 3 FRONTEIRAS (Rodo-
viário -7 dias). Atraente viagem com visi-
tas ao Paraguai e a Argentina, Itaipu e Ca-
taratas do Iguaçu. PARATY / UBATUBA /
SÀO PAULO / LONDRINA / MARINGÁ /
CASCAVEL/FOZ DO IGUAÇU/CURITIBA.
2) CAMINHO DO IGUAÇU (Rodo-aéreo - 5
dias). Viagem através do rico e fértil Estado
do Paraná. Compras.no Paraguai (Puerto
Stroessner)e Argentina (Puerto Iguazu). Vi-
sitas à Hidrelétrica de Itaipu e às magnífi-
cas Cataratas do Iguaçu.
3) CAMINHO DE FOZ ESPETACULAR (Ro-
do-aéreo - 5 dias). A inigualável beleza das
Cataratas brasileiras e argentinas. Com-
pras em Puerto Stroessner e em Puerto
Iguazu. Visitas à Hidrelétrica de Itaipu e ao
litoral paranaense. Opcional a Campos do
Jordão.
4j CAMINHO DE FOZ DO IGUAÇU E AS-
SUNÇÃO (Rodo-aéreo - 6 dias). Passeios e
compras na Argentina (Puerto Iguazu) e
Assunção. FOZ / CORONEL OVIEDO /EU-
ZEBIO AYALA / LAGO IPACARAY / AS-
SUNÇÃO.
5) CIRCUITODOPARAGUAKRodoviário 9
dias). No Paraguai: a música, o folclore e a
cordialidade de sua gente: Oportunidade
de excelentes compras. Ida e regresso pelo
rico Estado do Paraná. Possível regresso
desde Foz do Iguaçu. Opcional a Campos
do Jordão.
6)CIRCUITOBRASILSULEURUGUAI(Ro-
dovlârlo ¦ 14 dias). Todas as atrações do
Sul do Brasil e mais 2 pernoites em Monte-
videli com visita a Punta dei Este.
7) CIRCUITO SUL MARAVILHOSO (Rodo-
viário -11 dias). Magnífica excursão visi-
tando praias, serrase capitais onde as fio-
res, o vinho e o folclore oferecem momen-
tos inesquecíveis. COSTA VERDE / SÃO
PAULO / JOINVILLE / BLUMENAU / FLO-
RIANOPOUS / TORRES / P. ALEGRE /
GRAMADO/CANELA/CURITIBA.
8) CAMINHO SERRAS DO SUL (Rodo-
aéreo - 8 dias). Rio/P. Alegre por aviflo. VIsl-
tas em ônibus a Gramado, Canela, Caxias
do Sul, Bento Gonçalves etc. Extensão a
Campos do Jordão(opcional).
9) CAMINHO DO LITORAL SUL (Rodo-'
aéreo - 7 ou 9 dias). Magnífico tour em ôni-
bus, pelas principais atrações turísticas do
sul brasileiro, com regresso aéreo. Estada
opcional na Serra Gaúcha (Gramado e Ca-
nela).
10) CIRCUITO INTERNACIONAL DAS MIS-
SOES (Rodoviário -13 dias). Magnífico ro-
teiro pelo sul brasileiro, Incluindo o belo e'
histórico Território das Missões, viagens e ,
pernoites na Argentina e Paraguai, e retor-
no via Foz do Iguaçu e Norte do Paraná.
11) CAMINHO DE BRASlUA E PANTANAL
(Rodo-aéreo-11 dias). Avião e ônibus, com-
binados, num belo roteiro visitando as Cl-
dades H istórlcas de Minas, Brasília e o fas-
cinante Pantanal Matogrossense. Pas-
seios e compras na Bolívia (Puerto Suarez).

12)CIRÇUITO DO PANTANAL (Rodoviário-
14 dias). Uma viagem em meio a flora do

¦exótico Pantanal. Compras no Paraguai,
i Bolívia etc. SÃO PAULO / CUIABÁ / CAM-

PO GRANDE / PONTA PORÃ / PEDRO
JUAN CABALLERO / PRESIDENTE PRU-
DENTE.
13) CAMINHO BARROCO E BRASÍLIA (Ro-
do-aéreo - 4 dias). Os contrastes da arquite-
tura antiga e moderna, numa viagem de cul-
tura e lazer. Belo Horizonte, Mariana, Ouro
Preto. Cordisburgo. Gruta de Maquine, Três
Marias, Cristalina, Brasília etc.

14) CIRCUITO DE BRASÍLIA EM TOM
MAIOR (Rodoviário - 10 dias). Barbacena,
Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Gru-
ta de Maquine, Três Marias, Cristalina,
Brasília, Goiânia, Caldas Novas, Comple-
xo da Pousada do Rio Quente, Araxá,
Campinas, S. Paulo etc. Opcional a Cam-
pos do Jordão.
15) CIRCUITO DE MINAS, BRASÍLIA, POU-
SADA E ARAXÁ (Rodoviário -10 dias). Qua-
tro excursões em uma só! Cidades Históri-
cas de Minas; Brasília, a obra do século;
Pousada do Rio Quente; Complexo das Ter-
mas de Araxá e Triângulo Mineiro. Opcional
a Campos do Jordão.
16)! CAMINHO DAS CIDADES HISTÓRI-
ÇAS E BRASÍLIA (Rodo-aéreo - 5 dias).
Ônibus por Congonhas do Campo, Belo
Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Gruta de
Maquine, Três Marias, Cristalina, Brasília
etc. Regresso aéreo Brasília / Rio.
171 CAMINHO DE CALDAS NOVAS E ARA-
XÁ (Rodo-aéreo - 8 dias). Momentos de des-

! contração, lazer e beleza, nas Termas da
Pousada do Rio Quente e no Complexo das
Termas de Araxá.
18) CIRCUITO'DAS ÁGUAS (Rodoviário - 8
dias). O ar puro da montanha e os reconfor-'.
tantes banhos nas mais famosas estânc ias
hidrominerais do Brasil: São Lourenço, Ca-
xambu, Lambari, Cambuquira, Araxa e Po- •

. ços de Caldas.
' 19) CIRCUITO DAS PRAIAS (Rodoviário • 5
' dias). Sensacional tour pela Costa do Sol e
i Região dos Lagos, incluindo os mais famo-
sos balneários dos litorais capixaba e flu-
minense.

20) CIRCUITO DA BAHIA (Rodoviário - 10
dias).'O belíssimo litoral capixaba no seu
esplendor, o folclore e o encantamento da
sensual e mística Bahia, reunidos neste
bem temperado e espetacular tour.
21) CAMINHO DA BAHIA HISTÓRICA (Ro-
do-aéreo - 9 dias). De Porto Seguro a Salva-
dor, com o inestimável tesouro de suas
igrejas seculares e a magia de suas cren-
ças e tradições, a maravilhosa seqüência
de belezas naturais e marcos históricos.
22)CAMINHO DO NORDESTE TROPICAL
(Rodo-aéreo-15dias). As mais deslumbran-
les praias tropicais, coloridas por extensos
coqueirais, jangadas e saveiros, ao sur-

¦preendente e pitoresco contraste das es-
tâncias climáticas do nordeste.

.•23) CIRCUITO SOL E MAR (Rodoviário ¦ 17
dias). Verdadeiro tour de integração, per-
correndo o litoral e o agreste nordestino.
Guarapari, Vitória, Porto Seguro, Ilhéus,
Salvador, Maceió, Juazeiro, Petrolina. Re-
cife, Natal. Fortaleza, Teresina, Rio S.
Francisco, Feira de Santana, etc.
24) CAMINHO DO LITORAL NORDESTE
(Rodo-aéreo -13 dias). De Guarapari a For-
taleza, através do litoral e interior, um ma-
ravilhoso visual de um dos mais lindos pe-
daços do Brasil. Possibilidade de exten-
sáo aérea a São Luiz, Belém e Manaus.
25) CAMINHO DO NORDESTE E PAULO
AFONSO (Rodo-aéreo • 12 dias). O litoral
entre Salvador e Fortaleza abriga praias
maravilhosas. Avião para Salvador e òni-
bus de Salvador a Fortaleza via Aracaju,
Maceió. Garanhuns, Paulo Alonso. Reci-
le, Olinda, João Pessoa, Natal e regresso
aéreo Fortaleza / Rio.

^enV*1.
26) CAMINHO TRANSBRASILIANO NOR-
TE (Rodo-aéreo ¦ 16 dias). As capitais nor-
destinas, as praias fascinantes, Forlale-
za, São Luiz e Belém são magníficas atra-
çôes culminando com o eKotismoda Ama-
zônia e'as compras em Manaus. Ônibus e
avião tornam este roteiro aprazível e cheio
de atrações. Opcional a Brasília.
27) RUMO SOL CRUZEIRO PELO AMAZO-
NAS (Aéreo-fluvial - 16 dias). Avião para
Fortaleza, São Luiz e Belém. De Belém a
Manaus, 5 dias de fascinante viagem flu-
vial através da exótica Amazônia. Visita a
Santarém. Avião para o Rio.

ARGENTINA - CHILE - URUGUAI - PARAGUAI
28) RUMO SOL BARILOÇHE E BUENOS
AIRES (Aéreo -9 dias). A capital portenhae
Bariloçhe, numa explosão de formas e co-,
res. Passeios ao Cerro Catedral, Circuito
Chico e Lagos Andinos até a Ilha Victória.
(Operado por O PTAR).

29) RUMO SOL BUENOS AIRES (Aéreo •
5 dias). Viagem em JUMBO 747. 4 noites
na maravilhosa metrópole portenha, co-
nhecendo seus mais lindos recantos, ca-
sas noturnas e importante centro comer-
ciai. (Operado porÔPTAR).

30) CIRCUITO DO CHILE (Rodoviário -
31 dias). A mais atraente excursão ferres-
tre, por 5 países. Conheça todas as atra-
ções do tour n? 32 e a aventura de
cruzar os Andes em ônibus (3.800 m). Por-
tillo, Santiago, Vina dei Mar, Valparaiso,
Puerto Montt, Lagos Chilenos, Bariloçhe,
Mar dei Plata. Volta via. B. Aires, Montevi-
deu, Punta dei Este e Sul do Brasil.

31) CAMINHO DA ARGENTINA E CHILE
(Rodo-aéreo - 20 dias). Buenos Aires, com
suntuosos magazines e casas noturnas.
Em ònibusconheceremos Rosário, Córd o-
ba, Mendoza, a capital do vinho, as maravi-
lhas da Cordilheira dos Andes (3.800 m).
Santiago.Vina dei Mar. Sul do Chile. Lagos
Andinos, Bariloçhe, Vale Encantado. Mar
dei Plata, com suas praias, cassinos etc.
Buenos Aires/Rio por avião.

32) CIRCUITO INTERNACIONAL (Rodo-
viário-17 dias). As Cataratas do Iguaçu e
Assunção. O Norte argentino e suas cida-
des. 4 noites em Buenos Aires, Montevi-
deu, Punta dei Este, o litoral Sul do Brasil
etc, são atrativos que compõem este rotei-
ro planejado para você.
33) CAMINHO DA ARGENTINA E URU-
GUAI (Rodo-aéreo 12 dias). Buenos Aires,
a grandiosidade, da vida noturna, e com-
pras. Montevidéu, e suas lindas praias.
Punta dei Este, P. Alegre, Torres, Floriano-
polis, Camboriú, Vale do Itajai, Blumenau,
Curitiba, S.Pauloe Rio.

34) CAMINHO DE BUENOS AIRES E BARI-
LOCHE (Rodo-aéreo ¦ 18 dias). A vibrante
Buenos Aires. Bariloçhe com sua indes-
crltlvel beleza, Bosques, Lagos e o belíssi-
mo Vale Encantado. Deserto da Patagò-
nia, Bahia Bianca, Mar dei Plata, Uruguai,
praiasdo Sul do Brasil, Vale do Itajai etc.

35) CAMINHO DO PARAGUAI E ARGENTI-
NA(Rodo-aéreo-IOdias). Londrina, Marin-
gá, cidade canção, Cataratas do Iguaçu
considerada a 7' maravilha do mundo. La-
go Ipacaray, Assunção, Túnel sub-fluvial
(3 km de extensão) sobo Rio Paraná, Rosa-
rio, Buenos Aires, seus maravilhosos jar-
dinse centros comerciais.

36) CAMINHO ANDINO (Rodo-aéreo -
'16dias). A moderna Rodovia Castelo Bran-
co, Londrina, o espetáculo das Cataratas'do Iguaçu, Lago Ipacaray, Assunção, San-
ta Fé, Córdoba, Mendoza, Portillo, Los Ca-
racóles, Santiago e Vifia dei Mar. Buenos
Aires com tempo I ivre para compras.

37) CAMINHO DA MARAVILHA DOS AN-
DES (Rodo-aéreo 14 dias). Buenos Aires, a
vibrante metrópole platina. Mendoza, ca-
pitai do vinho. A travessia terrestre da Cor-
dilheira dos Andes (3.800 m). Portillo. a
exuberante descida de Los Caracoles.
Santiago, Vina dei Mar e Valparaiso. Sul
do Chile, destacando-se Puerto Montt. Ba-
nloche.e seu panorama esfuziante.
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- CENTRO: Rua da Quitanda. 20 - Sobreloja. Tel.: 221-4499
COPACABANA: R. Sanla Clara. 70 - Sobreloja, Tel.: 257-8070
Esquina de Av. Copacabana /'¦.¦' 
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- IPANEMAI: Visconde de Pirajá, 550 Loja 110, Tel.: 2590049
• POSTO 6: Av. Copacabana!; 1417 Loja 105. Tel.: 521-2240

Shopping Cassino Atlântico. .
- BARRA: Av. Armando Lombardi. 800 Loja N. Tel.: 399-0309

Ed. Condado de Cascais, Aberta até 20 horas, y V-

GÁVEA: R. Narquès S. Vicente. 52 Loja 110. Tel.: 259-9046
Shopping da Gávea. Aberta dias úteis das 13 às 22 horas e
aos sábados das 9 às 13 horas.

• TIJUCA: Prat,a. Saens Pena. 45 Loja 10 L. Tel.: 264-4893

- NITERÓI: Visconde do Rio Branco, 305/8." and. Tel: 717 7002

• IPANEMAII: R. Visconde de Pirajá. 351 Loja A. :fe V«...
Tel.: 521-1188 Edifício Eorum Ipanema ."•';'-^
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OUTROS ESTADOS: :,:. A,t ,
SÃO PAULO: Avenida Sào Luiz. 192 lojas 9 e" 10. :f-.\ >¦'
Tel.: (011)231-4244
BELO ttOffKOff J£?„Bua-Haraiba..1317 lojaT2 T3tís.iÁ?
Tel.r{03irí23-3833 ' ;... ':''';

SALVADOR: Rua Miguel Calmon. 42/4? andar/' ', '', 
._

Tel.: (071) 243-7988 
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RECIFE: Av Conde dc Boa Vista. 682. Tel.: (081) 23I-Ò7I6
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Fazenda descobre falsificação de DARJ EmPresas
Mais uma fraude de falsificação do

Darj (Documento de Arrecadação do
Estado do Rio de Janeiro) foi descoberta
pela Secretaria de Fazenda do Estado.
Desta vez, a falsificação na autenticação
do documento, que pagaria o-ICM (Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias)
sobre importações lesou a Xerox e a
Forlab—Kelrio S/A, uma empresa do
Grupo Giulite Coutinho, em CrS 150
milhões e Cr$ 29 milhões, respectiva-
mente.

O Secretário de Fazenda, César
Maia, informou ontem que a Forlab de-
nunciou a fraude e o Governo flagrou um
grupo de despachantes que trabalhava no
Cais do Porto, cuja função era recolher
das empresas o ICM sobre importação e
não efetuar o pagamento no banco, faisi-
ficando a autenticação bancária no Darj.

o caso, agora, já se transformou em
processo no 3o Distrito Policial, inclusive
com o flagrante de cumplicidade de um
dos funcionários da agência do Banerj na
Cinelândia, que mantinha contatos com o
escritório de despachantes. Mas tudo isso
não impediu que a Xerox e a Forlab
pagassem o ICM por duas vezes, com
juros de mora de 5% pelo atraso do
segundo pagamento, este realmente reco-
lhido aos cofres do Estado.

Vários casos
César Maia explicou que a Secretaria

vem trabalhando na apuração de falsifica-
ção do Darj e desvio de impostos desde
julho do ano passado e já foram desço-
bertos seis ou sete grupos de despachan-
tes, advogados e contadores, especializa-' dos na falsificação. Nesse período, pelo' menos oito pessoas foram presas, inclusi-
ve dois funcionários da própria Secreta-
ria, flagrados no desvio do Imposto de
Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI),
há cerca de 15 dias.
r O Secretário se disse surpreso com a

1 "audácia" dos falsificadores, que agem
¦ em qualquer circunstância. No caso do

desvio do ITBI, uma operação de venda
; de imóvel pelo Juiz Sérgio Cavalieri foi'lesada 

pelo despachante, que não reco-
lheu o imposto, falsificando a autentica-
ção do Darj. Ele lamentou que as empre-

..'.sas sejam as mais prejudicadas, no desvio
do ICM, mas afirmou que a Secretaria

' ainda pode levar anos para descobrir
•todas as fraudes e evitar a formação de
novos grupos.

No rcrnlhimfntr1 ri" I€M ""rrrH. de

Fernando Azevedo vai W^P (pler

presidir Cobra até 86
JL Rracílin A DO

Brasília — O presidente da Caixa
Econômica Federal, Gil Macieira, dei-
xou, ontem, a Presidência do Conselho de
Administração da Cobra Computadores.
Até o final do governo Figueiredo, a
função será exercida pelo presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Jorge Lins
Freire. A informação foi divulgada por
Fernando Antônio Costa Azevedo, que
foi eleito ontem para presidir a Cobra até
novembro de 1986.

Fernando Azevedo era diretor-
administrativo e financeiro da Cobra e
vinha acumulando a Presidência, interina-
mente, desde novembro e 1983. Segundo
explicou, a visita que o Presidente Figuei-
redo fará à empresa, amanhã, no Rio de
Janeiro, em comemoração aos 10 anos de
uma fundação, "é um marco e um atesta-
do de que a organização será consolidada.
Hoje, a Cobra é uma empresa sadia do
ponto de vista econõmico-financeiro".

Sobrevivência garantida
Atualmente, a Cobra tem uma divida

de 17 milhões de dólares, mas conta com
prazo de cinco anos para saldá-la. Os
débitos da empresa, em 1981, eram de 27
milhões de dólares, mas, em maio passa-
do, houve nova amortização, que reduziu
a dívida. "Desde que foi criada, a Cobra
tem na capitalização o seu maior proble-
ma", admite Fernando Azevedo, reco-
nhecendo, porém, que desta vez há garan-
tia, por parte do Governo federal (maior
acionista) de fazer a empresa sobreviver.

— Essa decisão significa preservar
toda a capacidade adquirida pela Cobra,
nestes 10 anos. Desenvolvemos uma tec-
nologia de Ponta, uma família inteira de
equipamentos, que temos de preservar —
ressaltou o presidente da empresa.

A Cobra também já está discutindo
com fabricantes estrangeiros de compu-
tadores a absorção de tecnologia para o

Brasília—A. Dorgivan
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Fernando Azevedo

projeto do supermíni aprovado pela Se-
cretaria Especial de Informática (SEI),
informou.

O supermíni é um equipamento classi-
ficado entre o de grande e médio porte.
No projeto apresentado à SEI, a Cobra
considerou desnecessário o apoio de tec-
nologia estrangeira, mas como outras em-
presas se associaram a indústrias interna-
cionais, Fernando Azevedo, agora, consi-
dera indispensável tomar uma atitude se-
melhante, para que o projeto da Cobra
não fique tecnologicamente ultrapassado.

Em 1984, a Cobra, segundo seu presi-
dente, espera faturar cerca de Cr$ 170
bilhões. A empresa já forneceu seis equi-
pamentos à Argentina e dois ao Uruguai.
Agora, existem entendimentos para au-
mentar a exportação para esses dois pai-
ses. No mercado interno, os órgãos públi-
cos são so maiores clientes da Cobra (na
base de 60%).

operações internas do Estado, a Secreta-
ria da Fazenda já descobriu a atuação de
cinco grupos, que lesavam as empresas há
mais de seis anos, através de seus conta-
dores. César Maia disse que foi procura-
do por 21 pequenos empresários, que,
juntos, deviam mais de Cr$ 2 bilhões em
ICM, após as fraudes praticadas pelos
grupos. O chefe de um dos escritórios de
falsificação foi preso em sua casa, na
Barra da Tijuca, ostentando um estilo de
vida bem superior ao que sua renda
proporcionaria, informou.

Além de todos esses casos, a Secreta-
ria também descobriu, no final do ano
passado, a falsificação do Darj no De-
tran, onde 38% dos documentos eram
falsos. Não foi descoberta a atuação de
nenhum grupo nesse caso, mas a audito-
ria ainda continua sendo feita. O Secreta-
rio explica grande parte dessas fraudes
pela prática adotada na campanha eleito-
ral de 1982.

Leia editorial.
"Caminho de Volta"

SEI aceita 'chip' estrangeiro
Temos apenas um embrião na tec-

nologia de semicondutores, o país precisa
da indústria estrangeira, principalmente
nesta área de microeletrônica digital (para
fabricação de chip para computadores) —
disse ontem, pela manhã, aos jornalistas
após palestra na Escola Superior de Guer-
ra, o Secretário de Informática, Edison
Dytz.

No final da tarde, durante os debates
sobre política nacional de informática,
que se encerraram ontem na Associação
Comercial, o vice-presidente de tecnolo-
gia da IBM do Brasil, Waldecy Goncal-
ves, admitiu que a microeletrônica é uma
das áreas em que a empresa americana
vem discutindo com a SEI visando à
transferência de tecnologia.

Reunião sem brigas
Em breve, deveremos apresentar

à SEI — explicou Valdecy Gonçalves — o
resultado do estudo de áreas em que a
IBM poderá realizar intercâmbio com o
Centro Tecnológico da Informática (ór-
gão da SEI que produz chip) ou com

indústrias nacionais. A cooperação ficou
acertada numa reunião em maio, da qual
também participaram representantes da
Abicomp. Foi a primeira vez que conver-
samos todos juntos-e não brigamos. Foi
uma conversa prática, sem discussões filo-
sóficas.

Admitindo que a IBM poderá transfe-
rir tecnologia de fabricação de semicon-
dutores através de Ucenciamento ("pois é
prática já realizada com outros países" —
disse), o vice-presidente de tecnologia da
empresa informou que ainda é cedo para
precisar que tipo de acordo poderá ser
firmado com a SEI.

Edison Dytz explicou que a Sid Semi-
condutores (que o Presidente Figueiredo
inaugura amanhã) já teve diversas ofertas
de empresas estrangeiras para transferên-
cia de tecnologia. Mas disse que acha o
processo complexo: as empresas vendem
os projetos mas a operacionalização da
transferência não é simples. Para ele, a
empresa nacional tem que mandar técni-
cos para o exterior para treinamento.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente edital, por estarem em lugar ignorado, ficam

notificados os abaixo relacionados, para ciência de que estamos
autorizados, na forma da lei (D. Lei n° 70 de 21/11/66. e regulamentação
suplementar), a promover a execução extrajudicial das respectivas
hipotecas que oneram os imóveis de que sao proprietários.

Ficam cientificados, outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias. contados a partir de hoje, para, querendo, pagarem o débito e
evitar a execução, o que poderá ser feito na Av. Almirante Barroso n° 81
— sala 822, diariamente, exceto sábados e domingos, no expediente
de 09:00 às 16:00 horas.
01. ENILTON DA COSTA

Imóvel: Est. Mata Fome — Lt. 19 — Qd. RS — Santo Expedito —
Nova Iquaçu

02. HEITOfl CÉSAR PIMENTA e DAISY CARVALHO BRAUNE PI-
MENTA
Imóvel: Est. do Pau Ferro. 155/1006 — Bl. I — Jacarepaguá

03. HÉLCIO TELLES DE SOUZA CARVALHO e OTACIANA DE FARIAS
CARVALHO
Imóvel: Estrada do Mata Fome, Lt. 03 — Qd. EL — Lot° St0
Expedito — Queimados — RJ

04. HELEANA BAPTISTA RANGEL
Imóvel: R. Carlos Palut, 207 - 301 - Bl. 05 — Jacarepaguá — RJ

05. HELENA DE MELLO E SILVA
Imóvel: R. Orlando Orolino — Lt. 19 — Od. 47 — Pque. Eldorado
— Duque de Caxias — RJ

06. HELENITA FRANCISCO BELIZÁRIO FERREIRA e HÉLIO DA SILVA
FERREIRA
Imóvel: R. Floranea, Lt. 53 — Qd. 28 — Bairro Aliança — Nova
Iguaçu — RJ

07. HÉLIO DE AZAMBUJA RODRIGUES e HELENA DE A. RODRI-
GUES
Imóvel: R. Eulina Ribeiro, 446/205 — Água Santa

08. HÉLIO DOS SANTOS POÇAS e LENI PAIVA POÇAS
Imóvel: R. Irineu Corrêa, 291/301 — Irajá — RJ

09. HÉLIO LUIZ DE SOUZA
Imóvel: R. Tominas, Lt. 40 — Qd. 10 — Bairro Aliança — Nova

10.
Iguaçu — RJ
HÉLIO NEVES e THEREZINHA DA SILVA .
Imóvel: Rua Violeta. 255/401 — Bl. D — Água Santa* EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL — CURITIBA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA COMERCIAL

EDITAL
CONCORRÊNCIA

A Rede Ferroviária Federal S/A — Superintendência Regio-
nal de Curitiba, com sede à Rua João Negrão n° 940, em
Curitiba, Estado do Paraná, dá ciência às Empresas de Transpor-
te Rodoviário de Cargas, devidamente cadastradas em qualquer
Regional da Rede Ferroviária Federal S/A, que através da
Superintendência Adjunta Comercial receberá, às 9:00 Inove)
horas do dia 15 de agosto de 1984, propostas para o transporte
rodoviário de produtos agrícolas, nos Estados de Santa Catarina
e Paraná, nos termos do Edital n° 01/84.

O Edital acima referido encontra-se à disposição dos
interessados na sede da RFFSA — SFt-5. a partir de 25/07/84.

A caução de habilitação, no valor de CrS 15.000.000,00
(quinze milhões de cruzeiros), deverá ser recolhida até o dia
14/08/84, durante o horário de expediente, na Tesouraria da
Regional.

Curitiba. 15 de julho de 1984

(a.) Eng° ANTÔNIO CARLOS CORAL
Superintendente Adjunto Comercial

VISTO:
(a.) Eng° PAULO MUNHOZ DA ROCHA

Superintendente Regional — Curitiba (P

EMPRESA BRASKERA C€ CORREIOS E TELÉGfWOS
Vnr.ijiifti rio Mristorio ctis ComumcncOfiS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos convo-
ca os 120 candidatos aprovados e classificados no concur-
so para a XIV Turma do Curso de Administração Postal a
iniciar-se em 23/07/84, às 08:00 horas.

Ana Paula Resende Moreira Pacheco, Antônio Aran-
tes da Cruz, Antônio Francisco da Silva Filho, Antônio
Manoel de Sillos, Antônio de Paula Braquehais, Antônio
Queiroz Pacheco, Antônio Sales da Paz Júnior, Alexandre
da Mata Martinho, Alexandre Pires Guimarães, Armando
Dias Martins da Rocha, Carlos Alexandre Amorim Rocha,
Carlos Alberto Cantarin, Carlos Antônio Cremasco, Carlos
Henrique Caldeira Jardim, Carlos Henrique Cordeiro da F.
Silva, Carlos José Flores Dantas, Carlos Manoel Amaral
Soares, Celso Cardoso Filho, Ciro Augusto Brito Vilar,
Cláudio Luiz de Oliveira Souza, Cleômenes Viana Batista,
Daniel Fontenele Sampaio Cunha, Deusdete Araújo Barre-
to, Douglas Télio de Oliveira Reis, Edna Valéria Soares,
Edson Luiz SanfAna, Eduardo Cavalcante Fontenelle, Elder
Lopes da Silva, Elizabeth de Oliveira Pires, Eudo Marques
Dias, Eugênio Wanderley Ichihara, Fábio Geraldo Oliveira
Conde, Fábio Raposo, Fausto Carra, Flaudizio Beto Cala-
zans, Francisco Adelson de O. Fernandes, Francisco de
Assis Nogueira Júnior, Francisco Henrique Macambira dos
Santos, Francisco José Botelho Salgado, Franklin Lellis
Navarro de Freitas, Felix Jurandir de Lima Júnior, Fernando
Mitsuo Koike, Fernando Moreira de Andrade. Geraldo
Moreira dos Santos Filho, Haim Kohen, Hélio Bun, Helson
dos Santos Vellez, Homero José Vizeu Araújo, írany de
Carvalho Júnior, Ivan Bolis Dauchas, Janilson Freire de
Queiroz, Joaquim Teodoro de Araújo Neto, Jorge Francisco
de Oliveira Barbosa, José Albertino Lemos Duarte, José
Carlos da Silva Júnior, José Carlos Tiango, José Dalton
Vitorino Leite, José Edmilson da Rocha, José Furian Filho,
José Máximo Toledo Melquiades, José Roberto Cardoso,
José Roberto Godois Firmino, José Thome de Mello Júnior,
José Wagner Marcai Rambaldi, José Wagner Vasconcelos
Alves, Julieta Kaoru Watanabe, Júlio Yassuo Aoki, Leandro
Zago Neto, Luiz Carlos Martins Pereira, Luis Shiqueo Ágata,
Manuel Fidalgo Alves, Marcello Ganin Vasconcellos, Tvlár-
cio Cassemiro de Alcântara, Marcílio Marcatti Ferri, Marcos
Benquerer Costa, Marcos Emanuel Milhome Brasil, Mar-
cos Vaospasse Cocco, Marcus Herber Brasil, Marcus
Vinícius Dellaqua Machado, Marcus Vinícius Mesquita de
Sousa, Maria do Carmos Caldeira Martins, Maria de Fátima
Patrocini Gomes, Maria Lúcia Gomes Pereira, Marisa
Inumaru, Marly Ribeiro de Oliveira, Marta Cidrack do Vale
Leão, Maurício de Almeida da Silva, Mauricio Viellas Alves,
Mauro Mitsuo Arai, Mauro Neres Pereira, Mauro Regis
Dias da Silva, Mike Santos Bandeira, Nilton Hauck Ferreira,
Odilson Silva da Nobrega, Orlane Vieira Lima. Osmir
Antônio Globekner, Oswaldo Cezar Chepp, Paulo Roberto
Borges de Araújo, Pierre Andrade Bertholet, Raimundo
Roberto Nobre Pinho, Roberto Campos da Rocha Miranda,
Roberto dos Santos Souza, Robinson Elvas Rosai, Rogiero
Victor de Andrade, Romulo Monteiro Ferreira, Romulo Valle
Salvino, Rose Mary Antunes Casagrande, Rosemary Fer-
nandes Moreira, Sebastião Ronaldo Martins Cruz, Sérgio
Luiz Guimarães Castro, Sérgio Murilo Ribeiro dos Santos,
Sérgio Pinto Costa, Sinval Costa Filho, Silvio Kyoji Endo,
Silvio Serpa, Teimo Castrillon de Macedo, Valéria Vieira de
Souza, Vanderlei Soares Melo, Wagner de Castro Carvalho
Rosa, Walmiro Gonçalves Costa.

Os candidatos acima deverão se dirigir aos órgãos de
Recursos Humanos das Diretorias Regionais de seu domi-
cilio, a fim de receberem as orientações e esclarecimentos
referentes à matrícula na ESAP

CORREIOS: VOCÊ USA, VOCÊ CONFIA
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ELETRODOMÉSTICOS
Consulte a seção 720 CLASSIFICADOS ,JB

apoiar
a ciência

— O que o Brasil precisa é
ter capacidade de selecionar
tecnologia para não desperdi-
çar recursos e poder desenvol-
ver, adaptar e criar novamente
a tecnologia que importa —
disse ontem o economista
Ralph Harbison, da Divisão de
Projetos de Educação para a
América Latina do Banco
Mundial, que há dois anos che-
fia a equipe que avalia as possi-
bilidades deste banco empres-
tar 125 milhões de dólares ao
Programa de Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecno-
lógico, em criação pelo Go-
vemo.

Além dos recursos do Banco
Mundial, o programa deverá
contar com verba do Governo,
através da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior — Capes —
do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e
Tecnolóqico — CNPq —, da
Financiadora de Estudos e Pro-
jetos — Finep —, da Secretaria
de Tecnologia Industrial — STI
— e de entidades particulares.
O programa, orçado em 540
milhões de dólares, tem como
objetivo mudar a sistemática
de aplicação de recursos para o
desenvolvimento tecnológico
do país.

Até agora, o desenvolvimen-
to de pesquisas tecnológicas es-
tá concentrado quase que ex-
clusivamente em entidades go-
vernamentais que decidem o
que será desenvolvido ou não.
O Programa de Apoio ao De-
senvolvimento Científico e
Tecnológico, que vem sendo
debatido há mais de dois anos e
acompanhado por técnicos do
Banco Mundial, pretende re-

- verter cata situação. Para isso,—
foram convidadas a participar
dos debates desta semana, no
Hotel Nacional, todas as enti-
dades do país voltadas para o
desenvolvimento tecnológico.

Estas entidades, que for-
mam a comunidade científica
nacional, estão representadas
por 107 técnicos que discutem
quais os melhores programas a
serem desenvolvidos tecnologi-
camente nas áreas de química,
engenharia química, tecnologia
mineral, geociência e tecnolo-
gia industrial básica.

O representante do Banco
Mundial ressaltou a importan-
cia do programa para que o
país gere sua própria tecnolo-
gia. 

"O desenvolvimento do
Brasil precisa melhorar para
que ele possa competir no mer-
cado internacional", disse
Ralph Harbison.

CNI debate
a pequena
empresa

Há muito tempo a Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI) não tem uma programa-
ção tão intensa no Rio de Ja-
neiro. Entre hoje e amanhã,
será realizado na sede da enti-
dade o seminário sobre peque-
na e média empresa. O presi-
dente da Federação das Indús-
trias do Rio de Janeiro (Fir-
jan), Arthur João Donato,
acredita que nesse encontro
surgirão mecanismos para pres-
sionar o Governo, no sentido
de acelerar a implantação do
Estatuto da Microempresa.

Uma das formas de chegar a
esse objetivo, segundo Dona-
to, é garantir a atuação dos
congressistas em favor da apro-
vação do Estatuto, mostrando,
inclusive, aos secretários de Fa-
zenda estaduais (que estão con-
tra) que a legislação em favor
da microempresa náo significa
uma evasão de contribuição pa-
ra o erário público mas, talvez,"para o próprio corpo de fis-
cais".

IPEN volta
ao controle
de S. Paulo

São Paulo — O Governo do
Estado de São Paulo recuperou
poderes para nomear os mem-
bros do conselho e o superin-
tendente do IPEN — Instituto
de Pesquisas Energéticas e Nu-
cleares, de São Paulo, onde
estão sendo feitas as principais
pesquisas atômicas para fins
militares. Há quase dois anos,
por força de um decreto do ex-
Governador José Maria Marin,
as atribuições dessas nomea-
ções haviam sido passadas da
esfera do Governo estadual pa-
ra CNEN — Comissão Nacio-
nal de Energia Nuclear, órgáo
da área federal.

Pelo decreto estadual ante-
rior, datado de 22 de dezembro
de 1982, o presidente da
CNEN indicava os membros do
conselho superior e o superin-
tendente do IPEN, além de
escolher seus substitutos em ca-
so de vacância do cargo. Gra-
ças ao decreto que o Governa-
dor Franco Montoro assinará
hoje, essas prerrogativas volta-
rão ao Governo paulista.

Arapuã compra lojas
da Prodóscimo no Sul

São Paulo — O Grupo Arapuã S.A., empre-
sa do Grupo Fenícia, finalizou negociações para
a compra das lojas da Prosdócimo, uma rede
com 23 pontos de venda em Santa Catarina e no
Paraná. Um protocolo nesse sentido foi assinado
na segunda-feira, entre as duas empresas. On-
tem, a Bolsa de Valores de São Paulo, informa-
da sobre a possível compra, suspendeu as nego-
ciações com as ações da Prosdócimo.

O valor da operação ainda não foi definido.
Em nota divulgada ontem, as Lojas Arapuã
dizem que 

"as bases financeiras para a transfe-
rência do controle acionário serão estabelecidas
após a conclusão dos trabalhos de levantamen-
tos e avaliação da empresa".

Com 267 lojas, a Arapuã detém, hoje, 10%
do mercado de eletrodomésticos no país, atuan-
do de Pernambuco até o Rio Grande do Sul. No
Paraná e Santa Catarina, o Grupo possui 24
lojas e um depósito. Segundo a nota, "a futura
aquisição das lojas da Prosdócimo virá comple-
mentar sua atuação nesse mercado, prevista no
projeto de expansão da Arapuã".

A Prosdócimo S.A. importação e comércio
é totalmente desvinculada da Refrigeração Para-
ná, empresa que fabrica os refrigeradores Prós-
dócimo. Há, apenas, um parentesco entre os
acionistas majoritários da Refripar e Jaime e
Ricardo Prosdócimo, proprietários da cadeia de
lojas que está concordatária.

Aji-no-Moto vende no Grande Rio
São Paulo — O Aji-no-Moto, comercializa-

do apenas em algumas lojas cariocas de artigos
macrobióticos, será lançado em agosto em mais
de 240 pontos de venda no Grande Rio. O
produto é simplesmente o glutamato monossódi-
co, que segundo os fabricantes restaura o sabor
perdido pelos alimentos durante processos de
industrialização ou no preparo doméstico.

Consumido em vários Estados há mais de 30
anos, o produto, anteriormente importado, pas-
sou a ser fabricado no Brasil em 1977, e hoje,
80% da produção anual, de 15 mil toneladas,
sao exportados para América do Norte, do Sul e
África.

Publicidade
A Aji-no-Moto do Brasil vai dinamizar uma

campanha publicitária — cuja verba não foi
revelada — tanto para o lançamento no Rio de
Janeiro, como para mudança de conceito do
produto em São Paulo. O gerente de marketing,
Hideya Onozuka, explicou que parte dos consu-
midores, confundem o Aji-no-Moto com tempe-
ro: "Na verdade ele não muda o sabor, mas
realça o sabor perdido".

Além da campanha através de jornais e TV,
o produto, apresentado em várias embalagens
— vidro, cabta e saquinhos — terá nos pontos de
vendas folhetos explicativos, indicando seu uso
ideal. O potencial de venda no varejo, segundo
a empresa, é até quatro vezes maior do que o
atual. Da produção para o mercado nacional,
80% é consumida por indústrias e instituições.

São Paulo/José Carlos Brasil

O lançamento será em agosto
Com fábricas instaladas em nove países,

além das quatro do Japão, a Aji-no-Moto mun-
dial opera no ramo de alimentação, mantendo
para a Ásia joint ventures para distribuição de
produtos da Kellog"s, Hellmans, Danone e ou-
tros fabricantes. Tem 16 mil funcionários e, no
ano passado, faturou 2 bilhões de dólares. No
Brasil, produz o Aji-no-Moto e três outros itens,
voltados para a colônia oriental: o Ajisal, sal
temperado com Aji-no-Moto; Hi-me e Honda-
shi, extratos para sopas à base de peixe. Estes
produtos estarão disponíveis, mas não em gran-
de escala, no mercado carioca.

Trãn5>l)rãsi_Htane*-ac^^
São Paulo — Já refeita do impacto usado

pela maxidesvalorizaçáo do dólar era fevereiro
do ano passado, o que provocou um aumento de
50 milhões de dólares em sua dívida externa, a
Transbrasil está iniciando um programa de "re-
capitulação", através do mercado acionário,
com o objetivo de comprar, a partir de 1985,
mais quatro Boeing-767, no valor de 180 milhões
de dólares.

Com o projeto de subscrição de ações, a
empresa pretende elevar seu capital de CrS 10
bilhões para CrS 20 bilhões, numa primeira
etapa, que poderá ocorrer já em outubro, e para
Cr$ 35 bilhões, no próximo ano.

A informação foi dada pelo presidente da
Transbrasil, Ornar Fontana, sábado, durante as
comemorações do primeiro ano de operação do
767, batizado de Wideboeing pela empresa, que
tem três destes jatos voando no Brasil e para o
exterior. "O sucesso do 767, o mais avançado
em sua categoria, é tão grande" — disse ele —
"que resolvemos abandonar o projeto de com-
prar nove 757 (também da Boeing)".

Apesar de a Transbrasil ter tido Cr$ 2
bilhões de prejuízos de janeiro a maio deste ano,
Ornar Fontana não tem dúvidas quanto ao
sucesso da colocação dos novos títulos no merca-
do. Segundo ele, apenas os acionistas possuido-
res de ações com direito a voto já garantiram a
subscrição de 50% do aumento do capital. "O
restante também poderá ser colocado facilmente
no mercado, uma vez que pretendemos parcelar
os pagamentos das compras", adiantou.

Banrisul aplica
Cr$ 70 bilhões

Porto Alegre — Em torno de CrS 70 bilhões
é a meta da Banrisul Financeira SA Crédito,
Financiamentos e Investimentos para este ano
nas diferentes linhas em que opera, com desta-
que para o crédito pessoal, em que deverão ser
aplicados cerca de CrS 42 bilhões. As informa-
ções foram dadas pelo diretor-presidente da
empresa, José Pedro Mattos Conceição, durante
solenidade comemorativa dos 20 anos de ativi-
dade da instituição.

Mattos Conceição informou que a Banrisul
Financeira também está operando em uma linha
nova de financiamento de máquinas e imple-
mentos agrícolas, para apoiar a comercialização
destes equipamentos. Para ele, o bom desempe-
nho da Banrisul se deve, em parte, ao uso da
rede de agências do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul.

Pelo convênio operacional assinado no ano
passado, as agências do banco representam a
Banrisul Financeira, em todos os 244 municípios
gaúchos, o que possibilita taxas mais competiti-
vas e acessíveis, frisou Mattos Conceição.

Fontana considerou o prejuízo dos primei-
ros meses do ano um fato "normal". Já que o
número de passageiros por quilômetro transpor-
tado caiu 2,5% no primeiro semestre do ano,
considerando o movimento de todas as empresas
de transporte aéreo doméstico do País. No
mesmo período, a queda do número de passa-
geiros em aviões da Transbrasil foi de apenas
0,9%.

— Creditamos nosso melhor desempenho
principalmente ao uso dos 767, que nos garante
melhores índices de regularidade e pontualidade
e, consequentemente, melhor serviço. Hoje,
nossos três 767 são responsáveis por 40% do
nosso movimento, ficando os demais 60% para
os 15 Boeing, 727 que ainda temos em operação
— explicou o presidente da Transbrasil.

Tal desempenho da frota garantiu à empresa
um lucro de CrS 900 milhões em maio. "É
importante notar que, apesar de estar em opera-
ção há um ano, os Wideboeing entraram no
mercado para valer a partir deste ano. Só de
combustível eles nos garantiram uma economia
de 15 milhões de dólares em 12 meses, sem
contar que a segurança e a pontualidade desses
aviões atraíram novos passageiros para a Trans-
brasil".

Mas a situação do mercado em geral é
preocupante, disse ainda Ornar Fontana, ao
revelar que a média de ocupação dos aviões nas
linhas domésticas é hoje de apenas 58%. "Mas
até nisso estamos com vantagem, pois com 46%
para cima, os 767 já dão lucro", afirmou ele.

Sapatos de lona
vão predominar

Porto Alegre — Sapatos de lona, pano e
cordas deverão predominar no próximo verão,
no Rio, segundo Mario Martins Pereira, vice-
presidente da Sapasso, a maior rede de lojas de
sapatos no Rio de Janeiro. Ele participou ontem
da XIX Feira Nacional de Calçados (Fenac), em
Novo Hamburgo.

Com 20 lojas no Rio e 1 mil 300 funciona-
rios, a Sapasso vende 10 mil pares por dia.
Pereira disse que pelo que pôde observar na
Fenac, o alto custo do couro está obrigando a
busca de materiais alternativos. Ele acredita que
a tendência para a jovem carioca será o uso de
sapatos de lona e pano, adequados à praia e ac
calor.

Na Fenac, a média diária de vendas e?tá
sendo de 4 milhões 250 mil pares, devendo
alcançar até amanhã — último dia da exposição
— um mínimo de 25 milhões de pares, 10% da
produção nacional prevista para este ano, que
será de 250 milhões de pares de calçados. A
próxima Feira será instalada no RioSul Shop
ping Center.

Adecif — Associação dos Dirigentes de Em-
presas de Crédito, investimento e Financiamen-
to, realiza amanhã, às 12h30min, sua reunião-
almoço, com palestra do diretor técnico da
Andima, José Júlio Senna, sobre as perspectivas
da economia brasileira no segundo semestre.

Panambra. uma das maiores revendedoras de
automóveis de Porto Alegre, começou a usar o
microcomputador Elppa II Plus como elemento
de vendas. O aparelho fornece instantaneamen-
te todos os modelos e versões dos carros da linha
Volkswagen, opções de compra dos veículos e
até as modalidades de prestações.

Mongeral — Montepio Geral de Economia, a
mais antiga entidade de previdência privada do
país, está iniciando os preparativos para feste-
jar, em janeiro, os 150 anos de criação. Para
presidir os trabalhos da comissão organizadora
dos festejos do sesquicentenário foi escolhido o
ex-presidente da Caixa Econômica Federal no
tempo do Governo Geisel e atual vice-
presidente do Conselho Deliberativo do Monge-
ral, Ariovisto Marcos de Almeida Rego.

Faculdade de Economia Estácio de Sá está
promovendo, através da Estácio de Sá Congres-
sos e Eventos — Rua Dona Cecília, 27, Rio
Comprido, RJ — CEP 20251, telefones (021)
273-8242 e 273-6249) — o I Congresso Interna-
cional de Política Econômica, que se realizará
de 12 a 17 de agosto no Hotel Glória, no Rio,
para discutir o tema "Alternativas 

para a Crise".

Estarão presentes cerca de mil especialistas da
Argentina, Chile, México, França, Holanda,
Grécia, Canadá, Estados Unidos e União Sovié-
tica, além do Brasil. Inscrições na Estácio de Sá
Congressos e Eventos.
• Bradesco Seguros está lançando o Saúde Bra-
desço Empresa, plano feito sob medida para
cada empresa, onde é possível oferecer cobertu-
ras adicionais para as várias categorias profissio-
nais dentro de uma mesma empresa.

Rio Sport Show, a primeira feira de turis-
mo, esporte e lazer aberta ao público e empresa-
rios, será realizada no Pavilhão de Exposições
do Riocentro de 20 a 29 deste mês, sob o
patrocínio da Secretaria de Turismo do Estado
do Rio e a Secretaria Municipal de Turismo e
Esporte. A feira vai funcionar de segunda a
sexta-feira, das 15h às 23h, e sábado e domingo,
das llh às 23h.

Grupo Antarctica vai construir uma fábri-
ca de gan-afeiras plásticas junto à unidade cerve-
jeira da empresa em Montenegro (RS). Será a
primeira indústria de terceira geração do pólo
petroquímico gaúcho, e sua construção será
iniciada em setembro.

Entretelas DHJ S/A está aumentando seu
capital, totalmente subscrito pela DHJ Indus-
tries Inc, de Nova Iorque, à qual é filiada. A
empresa é pioneira na fabricação de entretelas
no Brasil, tendo começado a operar em 1966.
Com o aumento do capital, a participação acio-
nária da empresa americana será de 58,01%.
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JORNAL DO BRASIL TÜRFE/ESPORTES
José Camilo da Silva
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VOLTA FECHADA

ONTEM, 
rapidamente, começamos a falar

sobre o páreo à parte que a ganhadora
brilhantíssima da milha e meia de nosso Brasil
trial, importante clássico Dezesseis de Julho
(Grupo II), Anilité (St. Chad em Menga, por
Waldmeister), criação de Fazenda Mondesir e
propriedade do Haras Santa Ana do Rio
Grande, realizou domingo último na pista de
grama muito pesada (e com cerca móvel) do
Hipódromo da Gávea. Curiosamente, é bom
lembrar que, desde os anos 50, uma égua não
levantava esta prova que, então, por caracte-
rísticas de chamada (somente para animais de
quatro anos), não era o nosso Prix Foy (apaná-
gio do extinto importante clássico São Francis-
co Xavier), e, sim, o nosso Prix Niel. Naqueles
antigos e saudosos anos, venceram o Niel, por
coincidência, duas éguas de criação do modelar
e fundamental Haras Guanabara e defensora
das cores preto e verde em listas verticais do
Stud Seabra: em 1955, a excelente e grande
Encore (Advocate em Endwell, por Hunter's
Moon), segunda égua e terceiro animal da
geração liderada por Adil e Courageuse, e, três
anos depois, a maravilhosa Dulce (Royal Fo-
rest em Duty, por Embrujo), primeira égua e
segunda animal da fornada admirável (a maior
de águas e uma das mais brilhantes sem
distinção de sexo, já nascidas no Brasil), lide-
rada pelo craque Narvik.

O percurso de Anilité, domingo, foi irre-
preensível, tendo contado com uma quaseimpecável direção deste freio de primeira or-
dem que é Adail Oliveira. O quase, obviamen-
te, não fica por conta do percurso que foi, ao
mesmo tempo, precioso e preciso. Ele fica pelareta quando, a rigor, não precisaria ter tirado
tanto da égua (mesmo levando em considera-
ção a facilidade com que ela dominou e passou
por seus adversários). Os vários e vários corpos
que a separaram de modo impressionante do
restante do lote, ou melhor, dos concorrentes
que correram um outro páreo ao mesmo, hora
e local em que ela corria o seu, poderiam ter
sido bem menores, causando, possivelmente,
desgaste bem menor, sem que interferisse em
nada com a mais evidente superioridade dela
sobre seus "rivais". Espera-se que este desgas-
te não venha a ter qualquer influência sobre a
forma desta bela corredora nestes dias quefaltam para sua intervenção, como dos grandes
nomes, na milha e meia do grandíssimo clássi-
co Brasil (Grupo I), no primeiro domingo de

.agosto.
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Domingo passado, ela passou com todas
as honras (maiores não seriam possíveis) no
teste para a nossa grande prova. Deste modo,
pelo que ela exibiu, Anilité poderá fazer seus
adieux das pistas (pelo menos, este era o
planejamento do estado-maior de sua écurie),
com a mesma grandeza e classe com queBeethoven, há quase 200 anos, compôs sua
famosa (com versões antológicas de Arrau,
Casadesus Schanbel e Backaus), Sonata n° 26,
em Mi Bemol Maior, Opus 81A, publicada no
ano de 1811.

ESCORIAL

Make Luck, com J. Ricardo, mostrou boa forma no apronto

Zé Caturrita impressiona
no apronto de 600m em Sós

Zé Caturrita, na direção de Jorge Ricardo,
mostrou que está em ótima forma em seu
exercício nos 600 metros na marca de 36s2,
sempre controlado por seu jóquei em todo o
percurso. Largou com velocidade e finalizou
com muitas reservas, junto à cerca interna.

Mibemol, com muita velocidade, assinalou
22s cravados nos 360 metros, surpreendendo
pela expressiva ação ao cruzar o disco. Está
em fase de progresso.

Outros aprontos
Bom Bom, com C. Lavor, foi muito bem

em seu apronto nos 600 metros na marca de
37s escassos. Sempre junto à cerca interna, o
castanho saiu antes da seta com sua habitual
velocidade e arrematou pelo centro da pista
com ação muito boa, mas contido e contraria-
do por seu jóquei. 

'
índio Bala, com G. F. Silva, mostrou boa

forma para sua estréia na Gávea. Dotado de
boa velocidade inicial, largou ligeiro e fez 36s
Cravados pos 600 mptrn»:, imprprrinmnHn pr-, 0a

Fero, com R. Silva, foi bem no exercício
de 360 metros em 21s2, demonstrando veloci-
dade e chegando ao final do apronto com
sobras.

Tuyutrila, com C. Valgas, impressionou
pela excelente ação final no apronto de 600
metros em 37s cravados.

Águia Carolina, que vem de vitória no
páreo de baixo, mostrou que pode repetir o
triunfo anterior se confirmar o ótimo apronto
de 38s nos 600 metros, floreando alegremente
pelo centro da pista com J. B. Fonseca.

Meridiano aprontou suave para o quinto
páreo de amanhã à noite: fez 40s nos 600
metros, controlado em todo o percurso por
CA.Maia.

Prosaico, uma das forças do sexto páreo,
aprontou bem na direção de Joel Barcelos
Fonseca. Cobriu os 800 metros em 53s2,
arrematando com reservas além do cei]

lãs sobras ao cruzar o espelho.
Forcis, pensionista de Venâncio Nahid,

agradou em seu apronto para reaparecer no
segundo páreo. Montado por Jorge Ricardo,
passou os 600 metros em 37s cravados.

Drakulino, com E. Freire, não precisouser exigido para marcar 38s nos 600 metros,
controladíssimo em todo o percurso, do con-
trário melhoraria a marca.

Make Luck, com Jorge Ricardo, impres-
sionou pela facilidade com que fez 37s nos 600
metros sempre controlado durante o percurso.

Ki Leigo, com G.Guimarães, surpreendeu
ao passar os 700 metros 42s2, com seu jóquei
deixando correr nos metros finais.

Mon Clair, com J.Pedro, foi bem em seu
exercício suave nos 600 metros em 40s crava-
dos poupado em todo o percurso.

Avontale pode estrear
com excelente exibição

Chapelier é atração
do fraco programa
de domingo à tarde

Devido ao pouco número de inscrições—os treinado-
res estão com receio de inscrever seus animais que trazem
retrospecto fraco e, no caso de uma vitória, serem suspen-
sos por diversidade de performance — o programa de
domingo à tarde no Hipódromo da Gávea tèm apenas oito
páreos.

A melhor carreira é o Grande Prêmio Cordeiro da
Graça, em 1 mil metros, em pista de grama, onde o
favorito é Chapelier, ganhador do GP Major Suckow do
ano passado, que está em preparativos para tentar conquis-
tar o bicampeonato da prova.

Outra prova interessante é a terceira da reunião, quevai reunir potros de dois anos com uma vitória. Pelo menos
três nomes despertam a atenção dos turfistas: Pallazzi, do
Haras Santa Maria de Araras, ganhador em sua estréia;
Acerto, do Haras Santa Ana do Rio Grande, que venceu
em bom estilo no gramado; e Ache, de propriedade dó
Stud San Pierre, que vem demonstrando um padrão de
corrida muito regular.

Eis o campo das oito provas de domingo à tarde na
Gávea:

Montarias

Avontale, uma filha de Heathen em Refu-
são, de criação e propriedade do Haras Santa
Ana do Rio Grande, é um dos destaques entre
os estreantes desta semana no Hipódromo da
Gávea. Bem preparada por Alcides Morales,
vai estrear com alguns bons exercícios e pode
ganhar logo na primeira apresentação.

Digynia (Hidden Treasure em Favinha),
de criação do Haras Lorena e de propriedade
do Stud Zik. Treinador: G. Feijó.

Outros estreantes
Durycris (Easy Regent em Dudinka), de

criação do Haras Sideral e de propriedade do
Stud Joatinga. Treinador: A. Andretta.

índio Bala (King's Archer em Chivita),
criação do Haras Boituva e de propriedade do
Stud Elle Et Moi. Treinadores: H. Tobias.

Indochine (Caldarello em Inertia), de cria-1
ção do Haras Santa Maria do Lago e de
propriedade da Coudelaria J.L.B. Treinador:
N.A.Silva.

Kitty Bionda (Tozzi em Saleia), de criação

do Haras Cuiabá e de propriedade do Stud São
Sebastião Valadares de Castro. Treinador:
J.R. Loureiro.

Leviandade (Hang Ten em Virna Bella),
de criação e propriedade do Haras Nacional.
Treinador: Venâncio Nahid.

Torkita (Rastacuer em Tataira), de cria-
ção do Haras Quebracho e de propriedade do
Stud Inanguy. Treinador: J.L.Pedrosa.

Firemam (Snow Puppet em Robélia), de
criação do Haras São Luiz e de propriedade de
Almiro Paim Filho. Treinador: o proprietário.

Out Distance (Rio Bravo II em Right
Jane), de criação do Haras São Lázaro e de
propriedade do Haras das Estrelas. Treinador:
Z.D.Guedes.

Aflojada (Zorron em Quaresma), de cria-
ção do Haras Rio Tamantuadei e propriedade
do Haras Cidade de Ipameri. Treinador:
J.B.Silva.

Wantura (Juanero em Juntura), de criação
do Haras Tropel e de propriedade do Haras
Cidade de Ipameri. Treinador: J.B.Silva.

CÂNTER

rpórao — À»14h30mln.— 1.300 unho.
—Cr$950mll —(AHIA) Kg.
(PROVA ESPECIAL DE liILAO)

1 — I Altura, J.Ricardo 4 56
2—2 Anadir.LEsteve» | 56
3—3 Avenida Central, LCorrea .. 2 56
4—4 Danmork.J.CCajlillo 3 56

V páreo — hs 15 horai — t.000 matrot
Cr» 900 mil — (AREIA) — (1° EXATA) —
Ka
(INlCIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS)

1—1 Ivory Black, J.Ricardo 6 56
Out Distance, LF.Gomes 3 56

2—3 Polena,C.Lavor 5 56
<t Torkita, J.F.Reii 8 56

3—5 Kitty Bionda, R.Antonio 7 56
Leviandade, M.Ferr^irçi 2 56

4—7 Indochine, M.Monteíro 4 56
8 Heroa, J.M.Silva  I 56

3» PAREÔ — As 15hr30mln — 1.300
m.ho. — CrSWOmil —(Grama) Kg.

1—I Aché.G. F.AImoida 3 56
2—2 Pallazzi,J.Aurelio 2 56
3—3 Acerto, A. Oliveira 4 56
4—4 Djezzar,R.Antonio 5 56

5 Aidrubal, J.M. Silva | 56
4"PÀRK> — A. lòhorai— 1.600 mrtroí
OÍ700mll—(Grama) Kg.

1—1 Jono, A. Oliveira 3 57
2—2 Viável,J.M.Silva I 57

Feiiòo, J. C. Cojlillo a 57
3—4 TropicShow,J.Ricardo 6 57

5 Visado £ Vieira ..7 57
*—6 Dojran.V. Podilho 2 57

Hurto, J. F.Reis 5 57
5' PAREÔ — Ai 16h30min. — 1.000
mrtrot — Cri 2 milho». — (GRAMA) —
(2o EXATA) Kg.
(GP CORDEIRO DA GRAÇA — (grupo III)

l —1 Chapelier, G.f.Almeida ...6 59

2 Soca Tompo, CA. Mortini... 59
2—3 BeABullit, J.Pinto 57

4 Haloby.J.Ejcobor 58
3—5 Wowirn, J.M.Silva 59

6 Autoria, J.C.Caitillo 50
4—7 Scamozzl, J.Ricardo  54

SoSudden, J.Queifoz 57
8 Clinton Henry, J.B.Fonseca.. 59

6"PAREO — A< 17horoi— 1.300 mrtret
Cr$575 mil—(AREIA)—

Kg.

1 —I Cothen, G.BItencurt 57
2—2 Tio Poulo.Jz. Garcia 56
3—3 NicnNEaiy,C.tavor 58
4—4 Kevir.L.F Gomes 57

7» PAREÔ - A. 17h30m — 1.1O0 rr_.ro.
—Cr»450 mil —(AREIA)

Kg.
1 — I Turvânia, R.Costa 4 58
2—2 Isobnlucha.C.Uivor 1 57

Vibralion, M.Monteiro 5 54
3—4 Zulogta.R.Vieira 6 56

Great Mor», J.l.Morini 2 54
4—6 Guandíta, H.Cunha F° 3 56

7 LuzySol.M.Ferreiro 7 57

8°PAREO —A» 18 hora.—1.600 irwtro.
— Cr$ 450 mil — AREIA — (VARIANTE)
(3o EXATA

1 — 1 Five, J.Aurelio 3 56
2 Gran Ciclone, LCaldetra 5 56

2—3 Kentucky, G.F.Atmeido 4 58
Running Bond, J.Garcia 8 56

3—5 PsolmJ.Ricardo 2 55
Holster, LF.Gomes 6 58

4—7 Ceylan, J.M.Silva  I 57
Cobena, J.C.Caitillo 9 55
Deyno, J.F.Reil 7 53

Uruguai manda Galeon
¦cr conselho Técnico do Jóquei Clube Brasileiro já recebeu a

cia primeira inscrição estrangeira para o próximo Grande Prêmio
Brasil, é o cavalo Uruguaio de 4 anos, Galeon, por Martillero em
Galeona. do Stud El Ring, treinado por Ismael Guerves. Este
filho de Martillero é ganhador dc duas provas de grupo I no seu
país de origem, onde recentemente venceu uma prova na distância
de 2 mil 400 metros.

O 
concurso dos sete pontos da corrida no-
turna de segunda-feira, que estava

acumulado, teve apenas três acertadores, ca-
bendo a cada um CrS 11 milhões 457 mil.

¦

A 
confirmação dos nomes dos candidatos
estrangeiros às provas clássicas da pri-meira semana de agosto no Hipódromo da

Gávea deverá acontecer ainda esta semana. É
praticamente certa a vinda de animais argenti-
nos e uruguaios. Os chilenos ainda estavam
reticentes em função das dotações e da via-
gem. Mas o proprietário de Plástico, segundo
no Brasil do ano passado para Off The Way,
continua com a intenção de trazer seu vetera-
no animal (já está com sete anos).

¦

POSSIVELMENTE, 
a instalação do cir-

cuito interno de televisão a cores em
todas as tribunas do Jóquei Clube Brasileiro,
cm função de pequenos problemas técnicos,
não dê para ser inaugurada na semana do GP
Brasil. A inauguração, assim, ficaria adiada ou
para a tarde do Criterium de Potros, GP
Conde de Herzberg (Grupo II), ou para a do
GP Duque de Caxias (Grupo II), ambos ainda
em agosto. a

AS 
cores do Haras Santa Maria de Araras,

na Argentina, voltaram a brilhar na esfe-
ra nobre no último fim de semana. A égua
Pallas Cloud (Keats em Running Cloud), diri-
gida por Jorge Valdivieso, levantou, na grama
pesada de San Isidro, o quilômetro do clássico
Producción Nacional (Grupo III), marcando o
tempo de 59s. Ele deixou um corpo e meio
atrás Country Vai que, por sua vez, livrou um
corpo sobre a terceira, Galanada.

APESAR 
da luta suicida que manteve com

El Santarém (que, no cânter, já estava
sentido) nos primeiros 1 mil 800 metros do
percurso e da grama pesada, Aroldo (Arnaldo
em Sandrina, por Vasco de Gama), criação de
Sebastião Ferreira e propriedade do Stud
Topazio, só veio a perder a segunda e terceira
colocações nos últimos metros, em atuação
surpreendente por todos os motivos. Diante
disso, sua presença, como a de seus dominado-
res altamente próximos (embora todos muito

afastados de Anilité), Coryntho (Depressa em
Babulinka, por Frenchman's Creek), criação
da Riogran Agro-Pastoril Ltda e propriedade
do Stud Grumser, Goethe (El Asterotde em
Show Girl, por Xadrez), criação e propriedade
do Haras Ipiranga, e New Style (Duke of
Ragusa em Rondina, por Kranoir), criação do
Haras Santa Maria de Araras e propriedade de
Roberto Gabizo de Faria, é quase certa na
milha e meia do grandíssimo clássico Brasil
(Grupo I). A diferença entre Coryntho, o
segundo colocado, e ele, quinto, não chegou a
um corpo. a

EM 
relação ao citado Goethe, há ainda

dúvida. Antes do páreo, a idéia de seu
criador e proprietário era corrê-lo, posterior-mente, nos 2 mil 100 metros do semiclássico
Delegações Turfísticas, na noturna da segun-
da-feira do Brasil. Caso seja esta a opção,
Antônio Bolino será seu piloto. No entanto, se
for correr o Brasil no domingo, o neto de
Elpenor não poderá contar com a direção de
Bolino (que esteve perfeito em seu dorso
domingo passado, assim como na vitória de
Itália Bella, onde deu uma aula aos demais
pilotos), que está com compromisso para mon-
tar Pearson (Gershwin em Eduarda, por Fiam-
boyant de Fresnay), criação e propriedade do
Haras Pirajussara, no mesmo páreo.¦
COM 

a confirmação dos três principaisnomes femininos em atividade entre nós
na milha e meia do grandíssimo clássico Brasil
(Grupo I), o campo dos dois quilômetros do
grandíssimo clássico Organização Sul-
Americana de Fomento ao Puro-Sangue de
Corrida (Grupo I), o Brasil das éguas, está
começando a surgir como equilibrado e, possi-velmente, numeroso. Entre outras presençasconsideradas certas, no OSAF carioca, estáo
as duas primeiras colocadas dos 1 mil 800
metros do simplesmente clássico Luiz Fernan-
do Cirne Lima (Grupo III), corridos anteon-
tem em Cidade Jardim: Aurora Australis (Lo-crisem Kalabana, por Fomento), criação e
propriedade do Haras Inshalla, e Tychc (In-
grato em Talhada, por Zuido). criação de
Antônio Luiz Ferraz e propriedade de Delmar
Biazóli Martins.

Mandlikova vence fácil
na Federation de tênis

São Paulo — Estados Unidos e Tcheco-
Eslováquia, principais cabeças de chave e
favoritos para a conquista do título da Federa-
tion Cup, venceram ontem o México e a
Venezuela, respectivamente, enquanto a Suíça
surpreendeu ao superar a Hungria. A tcheca
Hana Mandlikova, terceira colocada no ran-
king mundial, derrotou a venezuelana Stefanis
Sernaglia por 2 a 0, parciais-de 6/0 e 6/2.

A melhor partida do dia, porém, ficou a
cargo da norte-americana Kathleen Horvath
(11a do ranking) e a mexicana Claudia Her-
nandez, na quadra central do Pinheiros. Hou-
ve muito nervosismo e tensão de parte a partee quase uma surpresa, já que a tenista mexica-
na mostrou grandes qualidades, chegando a
vencer o primeiro set por 6 a 1. Manteve o
equilíbrio no segundo, mas perdeu por 6/4, e
no terceiro resistiu bastante até ser derrotada
por 6/3.

Depois do jogo, Kathleen confessou quesentiu o fato de ter jogado pela primeira vez na
equipe norte-americana e que chegou a me-
nosprezar a adversária. "Eu não conhecia a
Claudia, nâo sabia que ela batia tão forte".

Para as tenistas dos Estados Unidos, ainda
é cedo para falar numa final com a Tcheco-
Eslováquia, preferindo preocupar-se com o
jogo de amanhã, contra a Suíça. Mas estão
muito confiantes, especialmente porque con-
tam com o forte favoritismo de sua dupla,
formada por Kathy Jordan e Anne Smith, que

iliii'

no ano p?ssado chegou às finais de Roland
Garros e neste ano, nas finais de Wimbledon.

Na outra partida de simples, Kathy Jordan
(5a do ranking mundial) teve menos dificulda-
des para vencer a mexicana Heliane Steden.

Na quadra 3, a Tcheco-Eslováquia não
tomou conhecimento da Venezuela e sua gran-de estrela, Hana Mandlikova, não teve o
mínimo trabalho para derrotar Stefanis Sema-
glia por 2 a 0 (6/0, 6/2). No primeiro jogo,elena Sukova fez 2 a 0 (6/3,6/2) contra Cláudia
Borgiani e nas duplas, o técnico escalou duas
reservas; Iva Budarova e parcela Skuerska quevenceram fácil as venezuelanas Claudia e Ste-
fanis por 2 a 0 (6/1, 6/0).

JOGOS DE HOJE
Chave principal:
Grécia x Tcheco-Eslováquia
Estados Unidos x Suíça
Alemanha Ocidental x Suécia
União Soviética x Bulgária
Áustria x Itália
Iugoslávia x Israel
França x Dinamarca
Bélgica x Austrália
Torneio de consolação:
Coréia x Hungria
Zimbabwe x Indonésia
Peru x Uruguai
Venezuela x Portugal

São Paulo/Ariovaldo dos Santos

'*\ ; ' : |
Hana Mandlikova não teve problemas para vencer Stefanis

Resultados
Dinamarca 2, Chile 1
Therese Arildsen 1, Paulina Sepúlveda, 2 (6/1,5/7, 6/3); Tine Scheuer-Larsen 2, Carolina
Spinoza 1 (2,6, 6/3, 6/2); Tine Scheuer-Larsen
/Anne Moeller 2, Gennaine Ohaco/Patrícia
Hermida 0 (6/4, 6/3).
Suíça 2, Hungria 1
Liliane Drescher 2, Andréa Ritccz o (6/2,6/4);Christinae Jolissaint 2, Andréa Temesvari Ò

(6/2, 6/4); Liliane Drescher/
Christinae Jolissaint 2, Andréa Temesvari/Eva
Rozsavolgyi 0 (6/1, 6/2)
Itália 2, Canadá 1
Anna Maria Cecchini 2, Marianne Groat 0
(7/5, 6/2); Raffaella Reggi 2, Jill Heathering-
ton 0 (6/1, 6/2); Raffaella Reggi/Sabrina Sim-
monds 0, Jill Heatherington/Helene Pelletier 2
(7/6, 6/3).

Áustria 3, Espanha 0
Judith Poelzi 2, Ana Almansa 0 (6/2, 6/1);
Petra Huber 2, Beatriz Pellon 1 (6/1,6/7, 6/3);
Petra Huber/Judith Poelz 2, Ana Almansa-
/Beatriz Pellon 0 (6/4, 6/1).
Estados Unidos 3, México 0

Kathleen Horvath 2, Cláudia Hernandez 1
(1/6,6/4,6/3); Kathy Jordan 2, Heliane Steden
0 (6/2, 6/4); Kathy Jordan/Anne Smith 2,
Claudia Hernandez/Alejandra Vallejo 0 (6/3,

França 2, Holanda 1
Marie Christine Calleja 1, Karin Moos 2 (2/6,7/5, 6/3); Catherine Tanvier 2, Simone Schil-
der 0 (6/2, 6/3); Catherine Tanvier/Catherine
Suire 2, Simone Schilder/Digna Ketellar 0
(6/3, 6/1).
Grécia 2, Japão 1
Olga Tsarbopoulos 1, Emilo Okagawa 1 (2/6,7/6, 6/0); Angeliki Kanellopoulos 2, Etsuko
Inoue 0 (6/4, 6/2); Olga Tsarbopoulos/Angeli-
ki Kanellopoulos 0, Etsuko Inoue/Masako
Yanagi 2(6/1, 6/1).
Theco-Eslováquia 3, Venezuela 0
Helena Sukova 2, Claudia Borgiani 0 (6/3,
6/2); Hana Mandlikova 2, Stefanis Sernaglia 0
(6/0, 6/2); Iva Budatova/Marcela Skuerska 2;
Claudia Borgiani/ Stefanis Sernaglia 0 (6,1,
6/0).

Barbosa vence bem na Alemanha
Stuttgart— O tenista brasileiro Givaldo Bar-
bosa estreou bem no Torneio de Tênis, quecomeçou ontem nesta cidade. Com uma boa
atuaçáo, principalmente no primeiro set, Gi-
valdo venceu o alemão Ruediger.Bwenipor 6-a 3~e~7 á 6.~Já ó gaúcho Marcos Hocevar náo
iniciou bem o Torneio de Boston. Logo na
primeira rodada, ele foi derrotado pelo iugos-
lavo Marco Ostoja por 6 a 4 e 7 a 5.

A União Soviética classificou-se ontem
para a final européia da Copa Davis. Em
partida disputada na cidade de Yourmala, pelo
grupo A, contra a Áustria, os soviéticos vence-

rasueiro de

ram por 3 a 2. Na última partida da série
individual, Vadim Borissov, da União Soviéti-
ca, derrotou o austríaco Bernhard Pils por 3 a

1 (6/4, 6/2, 2/6 e 6/2).
Ó campeão do Torneio de Wimbledon

John McEnroe fará uma partida de exibição
contra o sueco Bjorn Borg - pentacampeão de
Wimbledon - no dia 12 de setembro, em
Kansas City. A realização do jogo foi confir-
mada ontem. Pela primeira rodada do Grand
Prix de Stuttgart, o sueco Borg perdeu para o
francês Henri Leconte por 6 a 3 e 6 a 1.

RangerB
começa no Iate Clube

O 4o Campeonato Brasileiro da Classe
Ranger 22 começa hoje, no Rio, com a regata
de abertura — sem contagem de pontos —
para reconhecimento da raia. A largada está
prevista para as Í3 horas, em frente à Escola
Naval. A promoção é do late Clube do Rio de
Janeiro, onde os interessados poderão se ins-
crever, mediante o pagamento de uma taxa de
Cr$ 20 mil e a apresentação do certificado de
medição do barco, além do comprovante de
quitação da anuidade da classe.

Hoje à noite, após a prova, na sede do Iate
Clube do Rio de Janeiro, a partir das 20 horas,
será realizada a assembléia anual da classe
Ranger. Amanhã, estão programadas as duas

Golfe
Elizabeth Van Spaendock, com 70 net,

lidera a Taça Ótica Thiessen, após a primeira
volta, ontem à tarde, no campo do Itanhangá.
Joy De Paoli está em segundo lugar, com 72
golpes, na primeira categoria. Empatadas com
71 net, Kimie Ozório e Glória Chaw dividem a
liderança da segunda categoria. O torneio
termina amanhã, com a realização dos últimos
18 buracos.

No Gávea, Greta Bergstrom está em pri-
meiro lugar na Taça Gracie Dakley, modalida-
de stroke play, com 66 net, seguida de Maria
Elvira Lopes, com 67 golpes e Isabel Lopes e
Ligia Porto, com 68. A competição prossegue
amanhã, a partir das 8 horas.

primeiras regatas do Campeonato Brasileiro,
que prossegue sexta-feira, com mais duas
provas, e termina sábado com as duas etapas
finais. A entrega de prêmios será no domingo,
às 20 horas, no Iate Clube do Rio de Janeiro.

Também na sede do Iate Clube do Rio de
Janeiro, hoje, a partir das 20 horas e promovi-
do pela Federação de Vela do Estado do Rio
de Janeiro, os iatistas escalados para os Jogos
Olímpicos de Los Angeles serão homenagea-
dos com um jantar de confraternização. A
equipe, que vai competir em seis das sete
classes do programa oficial da Olimpíada —
Finn, 470, Star, Tornado, Soling e Flying
Dutchman — viaja amanhã.

Automobilismo
A Confederação Brasileira de Automobi-

lismo adiou a realização da quarta etapa do
Campeonato de Fórmula-2 Brasil, que seria
disputada neste sábaao, em Interlagos, para o
próximo dia 28, no mesmo local, com a
finalidade de fugir à concorrência com a festa
de abertura dos Jogos Olímpicos de Los An-
geles.

Assim, a competição passou a ter o seguin-
te calendário: 28/7. Interlagos; 26/8, Goiânia;
16/9, Rio dc Janeiro (válida também peloCampeonato Sul-Americano); 14/10, Tarumã;
ainda em outubro, em data a ser confirmada,
Cascavel; 4/11, Guaporé; e 25/11, Interlagos.
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Calói rompe com o COB e deixa a
São Paulo — 0

presidente da Con-
federação Brasilei-
ra de Ciclismo,
Bruno Calói, con-
firmou ontem seu
desligamento vo-
luntário da delega-
çao olímpica brasi-
leira que vai dispu-
tar os jogos de Los
Angeles. Ele será
substituído, na che-
fia da equipe, por Nilo Delgado, diretor
jurídico da Confederação, já aceito pelo
COB. Calói informou também que o
ciclista Paulo Jamur poderá ser cortado
da equipe, hoje ou amanhã, devido a
uma crise de sinusite.

A decisão de Calói de afastar-se da
delegação olímpica foi provocada pelo
fato de o COB não ter convocado o
ciclista Antônio Silvestre, da Pirelli. Ca-
lói havia oferecido seu lugar na delegação
ao COB para que Silvestre pudesse ir a
Los Angeles. Como o COB recusou a
oferta, Calói optou pelo desligamento
voluntário. Mesmo assim, ele irá a Olim-
piada para participar de uma conferência
da Federação Internacional de Ciclismo.

Desentendimento
Calói atribuiu a um desentendimento

seu problema com o COB em torno da
convocação de Antônio Silvestre. Segun-
do Calói, o próprio presidente do COB,
Major Sylvio Magalhães Padilha, havia

convocado Silvestre uma semana depois
do final do Pan-Americano de Ciclismo,
na Colômbia, em julho último, quando o
atleta conquistou uma medalha de prata.
Na elaboração da lista final de convoca-
dos, porém, o nome de Silvestre não
estava relacionado.

Já o corte de Paulo Jamur poderá
ocorrer até amanhã, em função da crise
de sinusite que o atingiu, quebrando seu
ritmo de treinamento. O presidente da
Confederação de Ciclismo acredita que
dificilmente Jamur terá condições de re-
cuperar-se, ainda que vá a Los Angeles.
A decisão final sobre as condições físicas
de Jamur será dada pelos médicos, expli-
cou Calói, mas a definição sobre sua ida
ou não a Olimpíada — já que está
relacionado — só depende do COB.

Bruno Calói afirmou que o Brasil
tem condições de "fazer ótima figura" na
Olimpíada. Mas considerou "paradoxal"
o fato de que não irá a Los Angeles
nenhuma equipe para a prova de Perse-
guição por Equipes, modalidade na qual
o Brasil obteve medalha de prata no
último Pan-Americano. Também lamen-
tou a ausência de ciclistas para a prova de
meio fundo, em 50 quilômetros. Atribuiu
estas ausências aos critérios de índices do
COB para a convocação dos atletas.

Se houver o corte de Jamur, a equipe
de ciclismo do Brasil terá seis atletas,
para competir nas seguintes modalidades:
Quilômetro Contra Relógio, Velocidade,
Perseguição Individual e Estrada 4 por
100 quilômetros.

Arquivo/28-05-83
delegação

Steve Ovett fica bom
e vence em Edinburgo

Edinburgo, Escócia — O inglês Steve
Ovett, recordista mundial dos 1 mil 500
metros e adversário do brasileiro Joa-
quim Cruz, em Los Angeles, provou
estar recuperado da virose que o afastou
de duas competições no mês passado, ao
vencer os 1 mil 500m em 3min36s90 no
Encontro IntfrnnH^nal df Atletismo dr
Edinburgo.

Ovett não teve dificuldade para ven-
cer a prova e fez um forte sprint final
para cruzar a linha de chegada 15 metros
à frente do também inglês Colin Reitz,
que fez o tempo de 3min38s86. O terceiro
colocado foi John Gladwin, da Escócia,
com 3min39s47.

Outro destaque da competição foi o
inglês Allan Wells, medalha de ouro nos
100 metros na Olimpíada de Moscou, que
venceu a prova com o tempo de 1 Os 18, o
quinto melhor resultado do ano para a
modalidade. Em segundo lugar, ficou o
americano Martin Krulee, com 10s37,

seguido por Ernest Obeng, de Ghana,
com 10s46.

Allan Wells correu também os 200
metros, prova em que conquistou a me-
dalha de prata em Moscou, e ficou em
segundo lugar (20s58), atrás do america-
no Duane Evans, que marcou 20s56. O
tcrrpirn rnlrv-ürin fni B. Crain. dos Esta-
dos Unidos, com 20s88.

Nas outras provas, os resultados fo-
ram os seguintes: 1 mil m — Io Graham
Williamson (Inglaterra) — 2minl6s82,2o

Steve Cram (Inglaterra) — 2minl7s58;
400m — Io — Mike Paul (Trinidad) —
46s06, 2o — P. Brown (Inglaterra) —
46s38; 400m c/ barreiras — Io — D.
Patrick (EUA) - 49s73, 2o - B. Wil-
liams (EUA) — 49s96; HOm d barreiras

Io - C. Clark (EUA) — 13s39, 2o H.
Andrade (EUA) — 13s42; salto em altura

Io — Jacek Wszola (Polônia) 2,27m,
2o — L. Williams (EUA) — 2,15m; salto
em distância — Io — Jason Grimes
(EUA) — 7,71m, 2° — R. Cannon
(EUA) — 7,63m.

Salnikov vem ao Rio
mostrar sua técnica
O soviético Vladimir Salnikov,

recordista mundial dos 400 e 1500m
livres, vem ao Brasil ainda este ano
para participar de uma clínica organi-
zada pelo Fluminense. A informação
foi dada ontem pelo presidente do
clube, Manoel Schwartz, que disse ter
recebido um telegrama de Moscou
confirmando a vinda do nadador. Fal-
ta apenas definir a data.

Segundo Schwartz, Salnikov virá
acompanhado de um grupo de nada-
dores soviéticos. Ele, assim como os
nadadores que detêm recordes olim-
picos e mundiais, não poderão partici-
par de competições pelo clube, mas os
outros poderão reforçar o elenco do
Fluminense nos torneios previstos pa-
ra o segundo semestre.

Fui informado de que os so-
viéticos não poderiam vir em agosto,
como queríamos, devido ao Mundiali-
to de Natação de que participarão.
Mas após o seu término eles virão ao
Brasil faltando apenas acertar a data
— explicou Schwartz.

Rio Palace agrada
Os integrantes da Seleção Brasi-

leira de natação aprovaram com satis-
facão a decisão tomada pela Comissão
Técnica de manter o grupo hospedado
no Hotel Rio Palace, em Copacaba-
na, até a véspera do embarque para
Los Angeles. Segundo Ricardo Pra-
do, a idéia não poderia ter sido me-
lhor pois permite uma maior integra-
ção entre os nadadores:

Além do mais, acredito que
com isso diminui a tensão em que
ficamos nestes dias que antecedem as
Olimpíadas.

Outra vantagem apontada pelos
nadadores é que com isto surge uma
solução para o problema do desloca-
mento de casa para os treinos na
Gávea. Ronald Meneses, que mora
em Jacarepaguá, e Jorge Fernandes,
que mora na Tijuca, eram os mais
prejudicados:Eu tinha que passar quatro
horas dentro de um ônibus diariamen-
te para treinar no Flamengo duas
vezes. Agora posso usar este tempo
para descansar — afirmou Ronald,
feliz.

Jj|| \ 'ím

Vladimir Salnikov

A idéia de hospedar o grupo no
Rio Palace esteve ameaçada de não se
concretizar, uma vez que a direção do
hotel havia colocado à disposição da
seleção os apartamentos com direito
apenas a café da manhã. As despesas
de refeição seriam por conta da Con-
federação Brasileira de Natação.

Esta, no entanto, alegou que não
dispunha de verba para cobrir as des-
pesas, criando um impasse só solucio-
nado pela boa vontade da direção do
hotel, que arcou com as despesas. À
tarde, antes de seguirem para o Fia-
mengo, os atletas fizeram questão de
elogiar a comida e o bom tratamento
dispensado pelos funcionários do ho-'
tel. O único que não fez suas refeições
no Rio Palace foi Djan Madruga que,
por estar seguindo uma dieta, optou
por realizá-la em casa.

Ontem, o grupo treinou em tem-
po integral dando prosseguimento à
chamada fase de polimento (em que a
carga de treinos é reduzida gradativa-
mente). Ricardo Prado, a exemplo
dos demais, teve a sua carga de treina-
mento reduzida à metade desde se-
gunda-feira (de 14 mil para 7 mil
metros). Segundo ele, a tendência
agora é manter a forma.

7> '¦ :.'¦:'"• i:*' 7'ry- .'.-• ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦••:¦¦•¦:¦¦¦'.::¦¦¦..¦•. ..¦¦¦-¦::¦:::¦:¦¦¦:¦¦'¦.:¦¦¦'. :¦¦.¦"¦¦.¦.¦:¦¦¦;..:..¦ ; .:¦¦.¦:¦¦¦.¦:¦:¦¦¦¦.¦.:::.¦¦"': .;'¦¦¦¦¦¦¦¦:. .¦ ¦
V. 

"::-':;'-"; "¦'':.-" 
y:.:fi'fii<fifi í:í' '¦¦'• :• ¦¦¦--¦'¦-¦fi ¦ >'""¦'--'"'fififi' '--m-....¦,¦,,:,.¦,.,•¦[.::- fi

Carioquinha arremessa marcado pelo pivô Israel

BasKjuç^
treinar para não dormir

Quando a Seleção Brasileira de Bas-
quete chegar em Los Angeles, na manhã
de sexta-feira, a primeira preocupação do
técnico Renato Brito Cunha será evitar
que os jogadores durmam durante o dia.
O treinador pretende passar rapidamente
pela Vila Olímpica, deixar as bagagens e
seguir com a delegação para um ginásio ,
onde o time começará imediatamente a
treinar.

Se eles dormirem à tarde, não se
adaptarão logo no primeiro dia ao fuso
horário. Então o melhor é treinar e só
dormir à noite, porque iniciaremos ime-
diatamente o processo de adaptação ao
fuso — explicou Brito Cunha.

Mas não é apenas a adaptação ao
fuso que preocupa Brito Cunha. Na se-
gunda-feira, a Seleção encerrou a sua
última etapa de treinamentos no Brasil e
o técnico ainda não está satisfeito com os
arremessos, principalmente porque até
agora a equipe só treinou com uma bola
que não será utilizada nos Jogos de Los
Angeles.

A bola oficial da Olimpíada —
afirmou Brito Cunha — tem uma circun-
ferência maior. Então é preciso que nes-
tes dias que antecedem a estréia (marca-
da para o dia 19 contra a Austrália), o
time treine muito com esta bola, para que
os arremessos fiquem mais precisos.

Tocha apaga
novamente e

Brito Cunha, que ontem passou o dia
cuidando de vários problemas — pediu
demissão "em caráter irrevogável" do
cargo de síndico do seu prédio — também
ficou preocupado, durante este último
período de treinamentos, com o desem-
penho dos jogadores.

A equipe estava atingindo o pon-
to ideal mais rapidamente do que o
planejado — disse ele. — Por isto.eu
decidi reduzir um pouco a carga de trei-
namento, porque o rendimento máximo
deve acontecer no primeiro jogo.

O técnico brasileiro já foi informado
de que a temperatura no ginásio das
partidas é de 22 graus.

Contra-ataques
Durante uma entrevista coletiva que

concederam ontem à tarde, na sede da
Associação dos Cronistas Esportivos de
São Paulo, o ala Oscar e o armador Agra,
ambos da Seleção Brasileira, afirmaram
que o Brasil tem condições de disputar a
final olímpica com os EUA.

Temos que jogar na base dos
contra-ataques com muita velocidade —
disse Agra. Mas é preciso cuidar muito da
nossa defesa, onde ainda não consegui-
mos alcançar o mesmo desempenho das
jogadas ofensivas.

URSS tenta
desacreditar

já preocupa Olimpíada
São Francisco — A exemplo do que

aconteceu nas escadarias da Assembléia
Legislativa em Sacramento, domingo, a
tocha olímpica voltou a apagar-se quando
era conduzida para o Legislativo Munici-
pai desta cidade, deixando novamente
todos preocupados.

O fato teve maior repercussão por-
que, depois de tomarem providências
para reacendê-la, a verdadeira chama
olímpica que veio de Atenas apagou em
seguida. Procurando desfazer a tensão
das inúmeras pessoas que a acompanha-
vam, um membro do Comitê Olímpico
brincou: ,

— Isso acontece sempre. Principal-
mente quando os políticos fazem dis-
cursos.

Realmente, para chegar à sede da
Assembléia Legislativa, os corredores
que se revezaram na condução da Tocha
tiveram que passar entre passeatas de
pacifistas e de outros grupos, que promo-
viam manifestações diante do Centro de
Convenção do Partido Democrata.

Buzinas de carros e sirenes saudaram
a passagem da Tocha, tendo o adminis-
trador de São Francisco, Wendy Nelder,
vestindo sbort e camiseta brancos, a con-
duzido do quilômetro final até o gramado
perto do Edifício Municipal, onde a Pre-
feita Dianne Feistein a aguardava.

Não resta dúvida, porém, que o inte-
resse da população desta cidade se voltou
mais para a Convenção dos Democratas
do que propriamente para acompanhar o
itinerário da Tocha Olímpica.

Moscou — Com várias acusações,
que vão desde a comercialização à falta
de segurança, passando pela poluição e
pela falta de organização, a União Sovié-
tica desencadeou através da imprensa e
dos sindicatos uma verdadeira guerra de
descrédito à Olimpíada de Los Angeles.

O diário Sovietsky Sport publicou
extensa reportagem com o título "Os
jogos com máscaras contra gás", adver-
tindo que a saúde dos atletas que estarão
disputando nos Estados Unidos poderá
correr muito risco devido à elevada tem-
peratura e à grande população de Los
Angeles.

Outro jornal, o Trud, órgão dos
sindicatos soviéticos, resolveu divulgar
cartas de seus leitores, todas condenando
os Estados Unidos e aplaudindo o boico-
te dos países socialistas. A. Pelin escre-
veu em nome de 47 colegas de fábrica:"Acreditamos 

que todo o povo soviético
suspirou aliviado ao tomar conhecimento
de que não iríamos à Olimpíada. Temia-
mos pela saúde de nossos atletas."

Na opinião de muitos leitores, a com-
petição deveria ter sido transferida de
lugar, pois "os Estados Unidos fizeram
dos Jogos Olímpicos verdadeira corrida
em busca do ouro".

Mas, admite-se que, embora a URSS
alegasse razões de segurança como prin-cipal razão para boicotar Los Angeles,
ela temia deserções de alguns de seus
atletas. Além do mais, este é o momento
tão esperado pelos soviéticos para dar
uma resposta aos norte-americanos pelo
boicote aos Jogos de Moscou, em 1980.

Mexicano quer mudar
as regras do vôlei

México — O mexicano Rubem
Acosta, candidato à presidência da
Federação Internacional de Vôlei nas
eleições do próximo dia 26, em Long
Beach, pretende modificar, radical-
mente, as regras do esporte, limitan-
do a duração dos jogos para que haja
uma maior divulgação das televisões.

Chegou o momento de mudar.
Temos que fazer do vôlei um esporte
mais simples sem perder a sua técnica
e competitividade. A diminuição no
tempo dos jogos será o meu primeiro
passo, caso seja eleito no próximo dia
26 — afirmou Acosta, em entrevista à
agência noticiosa France Press.

Presidente da Federação mexicana
desde 1965 e vice-presidente da Inter-
nacional desde 71, Acosta é um dos
três candidatos à presidência da FIVB
e que está sendo cotado como o
favorito para suceder o atual presi-
dente, o francês Paul Libaud, de 80
anos, 35 deles na direção da entidade.
Os outros dois candidatos são o japo-
nês Yutaka Maeda e o turco Sinan
Erdera. Além da limitação na direção
das partidas, Acosta pretende dinami-
zar a divulgação do esporte no mundo
inteiro, e segundo as últimas pesqui-
sas da UNESCO, só existem mais de
120 milhões de praticantes.

Outra proposição é a de simpli-
ficar mais o esporte. O excessivo
tempo que os técnicos requerem para
a formação de um atleta, cerca de oito
anos de intensos treinamentos, preci-
sa ser estudado — conclui o dirigente.

Fortaleza — O presidente da Con-
federação Brasileira de Vôlei, Carlos
Nuzman, afirmou que é favorável à
idéia do futuro presidente da Federa-
ção Internacional de Vôlei, o mexica-

no Rubem Acosta, que pretende di-
minuir o tempo de jogo nesse esporte.
Ele informou que, logo após a eleição
de Acosta, a Comissão de Leis do
Jogo da Federação, que corresponde
à International Board do futebol,
apresentará os resultados de um tra-
balho que vem promovendo há algum
tempo.

Segundo Nuzman, a redução do
tempo de jogo no esporte não pode
ser decidida sem uma profunda análi-
se, mesmo porque ela poderá causar
frustração no torcedor. Sobre o tema,
revelou ainda que já existe uma pro-
posta do brasileiro Célio Cordeiro
para reduzir em 20 por cento o tempo
da partida, através da redução de 15
para 12 no número de pontos de cada
set. A proposta estabelece também
que o quinto set, se houver, será uma
espécie de tie break do tênis, com
apenas 7 pontos.Mas todas as propostas sobre
mudanças nas atuais regras do vôlei-
boi ainda demorarão algum tempo até
serem aprovadas porque se trata de
um esporte que se está popularizando
e não sabemos de que maneira reagi-
riam os atletas e torcedors. De qual-
quer forma, a proposta de Rubem
Acosta é interessante e seu esforço
terá o nosso apoio — acrescentou
Nuzman, que ontem à noite assistiu à
última apresentação da Seleção Brasi-
leira de Vôlei, nesta capital, diante da
Alemanha Oriental.

Sobre a eleição de Rubem Acosta,
Nuzman disse que será tranqüila por-
que já tem o apoio das Américas,
Ásia e África.

No final, o Acosta será mesmo
candidato único e eu já disse isso pra
ele.

^Reivai^temr^eur^áa-de^sw^
O cortador Renan, da Seleção Bra-

sileira de vôlei, vive hoje um dos dias
mais importantes de toda a sua carrei-
ra. Com a chegada ao Rio do médico
Roberto Kattam, o jogador será sub-
metido a um minucioso exame, fará
uma nova radiografia do pé esquerdo
e saberá, então, se terá ou não condi-
ções de disputar os Jogos Olímpicos
de Los Angeles, seu maior objetivo
nos últimos quatro anos:

— Tenho muitas esperanças de
participar da Olimpíada, nem que o
faça a partir das semifinais. Não que-
ro e nem posso ficar de fora dos Jogos
— afirmou Renan, demonstrando um
certo conformismo com a possibilida-
de de não atuar na fase classificatória
da competição, na qual o Brasil en-
frentará as seleções da Argentina,
Coréia do Sul, Tunísia e Estados
Unidos.

O drama que Renan vem vivendo
desde o último sábado, quando torceu
o pé esquerdo durante um amistoso
contra a Alemanha Oriental, tem sen-

sibilizado amigos e fãs do jogador.
Ontem, só na parte da manhã, ele já
havia recebido 30 visitas, com o movi-
mento aumentando até o final da
tarde. Hoje, além da namorada An-
dréa, chegam ao Rio os seus pais para
apoiá-lo nesses momentos de indefini-
ção. Renan completa 24 anos amanhã
e, no momento, só quer um presente:
a certeza de que disputará a Olim-
piada.

Feminino treina
Três dias depois de encerrar a série

de amistosos contra a Alemanha Oci-
dental, na qual venceu facilmente as
cinco partidas, a Seleção feminina de
vôlei reinicia hoje os treinamentos
para a Olimpíada de Los Angeles, às
18 horas, no ginásio da Escohí Naval.
A viagem será na próxima segunda-
feira, e o time para o primeiro jogo
contra a China — atual campeã mun-
dial—está definido: Jacqueline, Vera
Mossa, Heloísa, Isabel, Sandra e Re-
gina Uchôa.

PÓDIO
Os 18 atletas portugueses selecionados

para os Jogos Olímpicos de Los Angeles,
entre eles o recordista mundial dos
lO.OOOm, Fernando Mamede, interrom-
peram ontem a preparação que faziam
em protesto contra a decisão do Comitê
Olímpico Português de não incluir três
atletas na delegação. Os atletas José
Sena, Luis Horta e Rafael Marques não
atingiram os índices do COP para os
5.000 e lO.OOOm, mas obtiveram o tempo
mínimo exigido pela Federação Interna-
cional de Atletismo para as modalidades.

Um integrante das forças privadas de
segurança, contratadas pelo Comitê Or-
ganizador dos Jogos de Los Angeles, foi
detido ontem quando tentava entrar ar-
mado na Vila Olímpica da Universidade
do Sul da Califórnia. Gerald Hihtower, 19
anos, cujos antecedentes indicavam ape-
nas uma infração de trânsito na Califór-
nia, foi detido por um policial de Los
Angeles, quando levava no bolso uma
pistola calibre 38.

Os atletas da Romênia, único país
socialista que participará da Olimpíada
de Los Angeles, estão encerrando seus
preparativos e se encontram em excelen-
te forma física, segundo a revista Sdnteia
Tineretului, que destacou os resultados
das corredoras Maricica Puica e Doina
Melinite e das saltadoras Anisoara Sten-
ciu e Vali Ionescu no Campeonato Inter-
nacional de Atletismo, encerrado recen-
temente em Bucareste.

A Seleção feminina de vôlei do Peru,
vice-campeá mundial, viajou ontem para
Havana, onde disputará oito partidas con-
tra a equipe cubana em mais uma etapa de
preparação para os Jogos Olímpicos de
Los Angeles. A estréia do Peru na Olim-
piada será dia 30 de julho, contra o
Canadá, e o técnico da equipe, o coreano
Man Bok Park, acredita na conquista de
uma medalha.

Os navios turísticos que fazem a rota
Acapulco-Los Angeles serão controlados

pelo FBI, que colocará agentes em cada
viagem, enquanto durar a Olimpíada.
Um funcionário da Linha Mexicana do
Pacífico disse que a bordo do "Fairsea",
navio que chegou ontem a Acapulco,
estão quatro agentes do FBI encarrega-
dos de verificar a identidade de cada
passageiro para Los Angeles.

A seleção olímpica de futebol da Alemã-
nha Ocidental derrotou a seleção chinesa
por 6 a 2 num amistoso realizado ontem à
noite em Koblenz e assistido pelo técnico
da equipe principal, Franz Beckenbauer.
A partida foi assistida por 3 mil pessoas, e
os gols da Alemanha foram marcados por
Frank MUI, Dieter Schtzschneider (2),
Uwe Rahn, Rudi Bommer e Andreas
Brehme.

Um primo do rei Juan Carlos, Don
Alfonso de Bourbon, foi eleito ontem
presidente do Comitê Olímpico Espa-
nhol. Don Alfonso, duque de Cadiz, era
presidente da Federação Espanhola de
Esportes de Inverno e esteve casado com
uma neta de Francisco Franco. Dos 82
votos, Don Alfonso teve 29, contra 28 e
25 de seus dois principais oponentes.

Os países que, por motivos políticos,
boicotarem os próximos Jogos Olímpicos
poderão ser expulsos temporariamente do
Comitê — esta uma das medidas que está
sendo estudada para evitar futuros esva-
ziamentos na Olimpíada. Juan Antônio
Samaranch, presidente do COI, disse que
tudo será feito para que os boicotes não
continuem.

Juan Antônio Samaranch procurou
contornar as reclamações dos atletas nor-
te-americanos quanto ao conforto das
instalações na Vila Olímpica explicando
que tudo que é muito grande não pode
ser perfeito.

Está descartada qualquer tentativa de
mudar a sede dos Jogos Olímpicos de
1988. Há um contrato com Seul e o COI
se propõe a cumpri-lo.
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Calai rompe como
São Paulo — O

presidente da Con-
federação Brasilei-
ra de Ciclismo,
Bruno Calói, con-
firmou ontem seu
desligamento vo-
luntário da delega-
ção olímpica brasi-
leira que vai dispu-
tar os jogos de Los
Angeles. Ele será
substituído, na che-
fia da equipe, por Nilo Delgado, diretor
jurídico da Confederação, já aceito peloCOB. Calói informou também que o
ciclista Paulo Jamur poderá ser cortado
da equipe, hoje ou amanhã, devido a
uma crise de sinusite.

A decisão de Calói de afastar-se da
delegação olímpica foi provocada pelo
fato de o COB não ter convocado o
ciclista Antônio Silvestre, da Pirelli. Ca-
lói havia oferecido seu lugar na delegação
ao COB para que Silvestre pudesse ir a

I Los Angeles. Como o COB recusou a' oferta, Calói optou pelo desligamento
voluntário. Mesmo assim, ele irá a Olim-
piada para participar de uma conferência
da Federação Internacional de Ciclismo.

Desentendimento
Calói atribuiu a um desentendimento

seu problema com o COB em tomo da
convocação de Antônio Silvestre. Segun-
do Calói, o próprio presidente do COB,
Major Sylvio Magalhães Padilha, havia

convocado Silvestre uma semana depois
do final do Pan-Americano de Ciclismo,
na Colômbia, em julho último, quando o
atleta conquistou uma medalha de prata.
Na elaboração da lista final de convoca-
dos, porém, o nome de Silvestre não
estava relacionado.

Já o corte de Paulo Jamur poderá
ocorrer até amanhã, em função da crise
de sinusite que o atingiu, quebrando seu
ritmo de treinamento. O presidente da
Confederação de Ciclismo acredita que
dificilmente Jamur terá condições de re-
cuperar-se, ainda que vá a Los Angeles.
A decisão final sobre as condições físicas
de Jamur será dada pelos médicos, expli-
cou Calói, mas a definição sobre sua ida
ou não a Olimpíada — já que está
relacionado — só depende do COB.

Bruno Calói afirmou que o Brasil
tem condições de "fazer ótima figura" na
Olimpíada. Mas considerou "paradoxal"
o fato de que não irá a Los Angeles
nenhuma equipe para a prova de Perse-
guição por Equipes, modalidade na qualo Brasil obteve medalha de prata no
último Pan-Americano. Também lamen-
tou a ausência de ciclistas para a prova de
meio fundo, em 50 quilômetros. Atribuiu
estas ausências aos critérios de índices do
COB para a convocação dos atletas.

Se houver o corte de Jamur, a equipe
de ciclismo do Brasil terá seis atletas,
para competir nas seguintes modalidades:
Quilômetro Contra Relógio, Velocidade,
Perseguição Individual e Estrada 4 por
100 quilômetros.

Steve Ovett fica bom
e vence em Edinburgo

Edinburgo, Escócia — O inglês Steve
Ovett, recordista mundial dos 1 mil 500
metros e adversário do brasileiro Joa-
quim Cruz, em Los Angeles, provouestar recuperado da virose que o afastou
de duas competições no mês passado, ao
vencer os 1 mil 500m em 3min36s90 no
Encontro Internacional de Atletismo de
Edinburgo.

Ovett não teve dificuldade para ven-
cer a prova e fez um forte sprint final~T>ãraTrozaF-a-lifllia-d»i£lK^
à frente do também itiglêsCõlirTRêiiL,
que fez o tempo de 3min38s86.0 terceiro
colocado foi John Gladwin, da Escócia,
com 3min39s47.

Outro destaque da competição foi o
inglês Allan Wells, medalha de ouro nos
100 metros na Olimpíada de Moscou, que
venceu a prova com o tempo de 10sl8, o
quinto melhor resultado do ano para a
modalidade. Em segundo lugar, ficou o
americano Martin Krulee, com 10s37,

seguido por Ernest Obeng, de Ghana,
com 10s46.

Allan Wells correu também os 200
metros, prova em que conquistou a me-
dalha de prata em Moscou, e ficou em
segundo lugar (20s58), atrás do america-
no Duane Evans, que marcou 20s56. O
terceiro colocado foi B. Crain, dos Esta-
dos Unidos, com 20s88.

Nas outras provas, os resultados fo-
ram os seguintes: 1 mil m — Io Graham
Williamson (Inglaterra) — 2minl6s82, 2o

Steve Cram (Inglaterra) — 2minl 7s58;~nmF=-l*-=-MiWíaul4Tj±jidaal

46s06, 2o — P. Brown (Inglaterra)
46s38; 400m d barreiras — Io — D.
Patrick (EUA) — 49s73, 2o — B. Wil-
liams (EUA) — 49s96; HOm d barreiras

1o — C. Clark (EUA) — 13s39, 2o H.
Andrade (EUA) — 13s42; salto em altura

Io — Jacck Wszola (Polônia) 2,27m,
2o - L. Williams (EUA) — 2,15m; salto
em distância — Io — Jason Grimes
(EUA) - 7,71 m, 2o — R. Cannon
(EUA) — 7,63m.

Salnikov vem ao Rio
mostrar sua técnica
O soviético Vladimir Salnikov,

recordista mundial dos 400 e 1500m
livres, vem ao Brasil ainda este ano
para participar de uma clínica organi-
zada pelo Fluminense. A informação
foi dada ontem pelo presidente do
clube, Manoel Schwartz, que disse ter
recebido um telegrama de Moscou
confirmando a vinda do nadador. Fal-
ta apenas definir a data.

Segundo Schwartz, Salnikov virá
acompanhado de um grupo de nada-
dores soviéticos. Ele, assim como os
nadadores que detêm recordes olim-
picos e mundiais, não poderão partici-
par de competições pelo clube, mas os
outros poderão reforçar o elenco do
Fluminense nos torneios previstos pa-ra o segundo semestre.

Fui informado de que os so-
viéticos não poderiam vir em agosto,
como queríamos, devido ao Mundiali-
to de Nataçáo de que participarão.
Mas após o seu término eles virão ao
Brasil faltando apenas acertar a data— explicou Schwartz.

, Rio Palace agrada
Os integrantes da Seleção Brasi-

leira de natação aprovaram com satis-
facão a decisão tomada pela Comissão
Técnica de manter o grapo hospedado
no Hotel Rio Palace, em Copacaba-
na. até a véspera do embarque paraLos Angeles. Segundo Ricardo Pra-
do, a idéia não poderia ter sido me-
lhor pois permite uma maior integra-
ção entre os nadadores:

Além do mais, acredito quecom isso diminui a tensão em queficamos nestes dias que antecedem as
Olimpíadas.

Outra vantagem apontada pelosnadadores é que com isto surge uma
solução para o problema do desloca-
mento de casa para os treinos na
Gávea. Ronald Meneses, que mora
em Jacarepaguá, e Jorge Fernandes,
que mora na Tijuca, eram os mais
prejudicados:Eu tinha que passar quatrohoras dentro de um ônibus diariamen-
te para treinar no Flamengo duas
vezes. Agora posso usar este tempo
para descansar — afirmou Ronald,
feliz.

Arquivo

Vladimir Salnikov

A idéia de hospedar o grupo no
Rio Palace esteve ameaçada de náo se
concretizar, uma vez que a direção do
hotel havia colocado à disposição da
seleção os apartamentos com direito
apenas a café da manhã. As despesas
de refeição seriam por conta da Con-
federação Brasileira de Natação.

Esta, no entanto, alegou que não
dispunha de verba para cobrir as des-
pesas, criando um impasse só solucio-
nado pela boa vontade da direção do
hotel, que arcou com as despesas. À
tarde, antes de seguirem para o Fia-
mengo, os atletas fizeram questão de
elogiar a comida e o bom tratamento
dispensado pelos funcionários do ho-
tel. O único que não fez suas refeições
no Rio Palace foi Djan Madruga que,
por estar seguindo uma dieta, optou
por realizá-la em casa.

Ontem, o grupo treinou em tem-
po integral dando prosseguimento à

.chamada fase de polimento (em que a
carga de treinos é reduzida gradativa-
mente). Ricardo Prado, a exemplo
dos demais, teve a sua carga de treina-
mento reduzida à metade desde se-
gunda-feira (de 14 mil para 7 mil
metros). Segundo ele, a tendência
agora é manter a forma.

COB e de-
Arquivo/28-05-83
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Mexicano quer mudar

as regras do vôlei |

Carioquinha arremessa marcado pelo pivô Israel

Basquete, ao chegar, vai
treinar para não dormir

Quando a Seleção Brasileira de Bas-
;ar em Los Angeles, na manhã

de sexta-feira, a primeira preocupação do
técnico Renato Brito Cunha será evitar
que os jogadores durmam durante o dia.
O treinador pretende passar rapidamente
pela Vila Olímpica, deixar as bagagens e
seguir com a delegação para um ginásio ,
onde o time começará imediatamente a
treinar.

Se eles dormirem à tarde, não se
adaptarão logo no primeiro dia ao fuso
horário. Entáo o melhor é treinar e só
dormir à noite, porque iniciaremos ime-
diatamente o processo de adaptação ao
fuso — explicou Brito Cunha.

Mas não é apenas a adaptação ao
fuso que preocupa Brito Cunha. Na se-
gunda-feira, a Seleçáo encerrou a sua
última etapa de treinamentos- no Brasil e
o técnico ainda não está satisfeito com os
arremessos, principalmente porque até
agora a equipe só treinou com uma bola
que não será utilizada nos Jogos de Los
Angeles.

A bola oficial da Olimpíada —•
afirmou Brito Cunha — tem uma circun-
ferência maior. Então é preciso que nes-
tes dias que antecedem a estréia (marca-
da para o dia 19 contra a Austrália), o
time treine muito com esta bola, para que
os arremessos fiquem mais precisos.

Tocha apaga
novamente e
já preocupa

São Francisco — A exemplo do que
aconteceu nas escadarias da Assembléia
Legislativa em Sacramento, domingo, a
tocha olímpica voltou a apagar-se quando
era conduzida para o Legislativo Munici-
pai desta cidade, deixando novamente
todos preocupados.

O fato teve maior repercussão por-
que, depois de tomarem providências
para reacendê-la, a verdadeira chama
olímpica que veio de Atenas apagou em
seguida. Procurando desfazer a tensão
das inúmeras pessoas que a acompanha-
vam, um membro do Comitê Olímpico
brincou:

— Isso acontece sempre. Principal-
mente quando os políticos fazem dis-
cursos.

Realmente, para chegar à sede da
Assembléia Legislativa, os corredores
que se revezaram na condução da Tocha
tiveram que passar entre passeatas de
pacifistas e de outros grupos, que promo-
viam manifestações diante do Centro de
Convenção do Partido Democrata.

Buzinas de carros e sirenes saudaram
a passagem da Tocha, tendo o adminis-
trador de São Francisco, Wendy Nelder,
vestindo short e camiseta brancos, a con-
duzido do quilômetro final até o gramado
perto do Edifício Municipal, onde a Pre-
feita Dianne Feistein a aguardava.

Não resta dúvida, porém, que o inte-
resse da população desta cidade se voltou
mais para a Convenção dos Democratas
do que propriamente para acompanhar o
itinerário da Tocha Olímpica.

Brito Cunha, que ontem passou o dia
cuidando de vários problemas pediu
demissão "em caráter irrevogável" do
cargo de síndico do seu prédio — também
ficou preocupado, durante este último
período de treinamentos, com o desem-
penho dos jogadores.

A equipe estava atingindo o pon-
to ideal mais rapidamente do que o
planejado — disse ele. — Por isto.eu
decidi reduzir um pouco a carga de trei-
namento, porque o rendimento máximo
deve acontecer no primeiro jogo.

O técnico brasileiro já foi informado
de que a temperatura no ginásio das
partidas é de 22 graus.

Contra-ataques
Durante uma entrevista coletiva queconcederam ontem à tarde, na sede da

Associação dos Cronistas Esportivos de
São Paulo, o ala Oscar e o armador Agra,
ambos da Seleção Brasileira, afirmaram
que o Brasil tem condições de disputar a
final olímpica com os EUA.

Temos que jogar na base dos
contra-ataques com muita velocidade —
disse Agra. Mas é preciso cuidar muito da
nossa defesa, onde ainda não consegui-
mos alcançar o mesmo desempenho das
jogadas ofensivas.

URSS tenta
desacreditar
Olimpíada

Moscou — Com várias acusações,
que vão desde a comercialização à falta
de segurança, passando pela poluição e
pela falta de organização, a União Sovié-
tica desencadeou através da imprensa e
dos sindicatos uma verdadeira guerra de
descrédito à Olimpíada de Los Angeles.

O diário Sovietsky Sporl publicouextensa reportagem com o título "Os
jogos com máscaras contra gás", adver-
tindo que a saúde dos atletas que estarão
disputando nos Estados Unidos poderácorrer muito risco devido à elevada tem-
peratura e à grande população de Los
Angeles.

Outro jornal, o Trud, órgão dos
sindicatos soviéticos, resolveu divulgar
cartas de seus leitores, todas condenando
os Estados Unidos e aplaudindo o boico-
te dos países socialistas. A. Pelin escre-
veu em nome de 47 colegas de fábrica:"Acreditamos 

que todo o povo soviético
suspirou aliviado ao tomar conhecimento
de que não iríamos à Olimpíada. Temia-
mos pela saúde de nossos atletas."

Na opinião de muitos leitores, a com-
petição deveria ter sido transferida de
lugar, pois "os Estados Unidos fizeram
dos Jogos Olímpicos verdadeira corrida
em busca do ouro".

Mas, admite-se que, embora a URSS
alegasse razões de segurança como prin-cipal razão para boicotar Los Angeles,
ela temia deserções de alguns de seus
atletas. Além do mais, este é o momento
tão esperado pelos soviéticos para dar
uma resposta aos norte-americanos peloboicote aos Jogos de Moscou, em 1980.

México — O mexicano Rubem
Acosta, candidato à presidência da
Federação Internacional de Vôlei nas
eleições do próximo dia 26, em Long
Beach, pretende modificar, radical-
mente, as regras do esporte, limitan-
do a duração dos jogos para que haja
uma maior divulgação das televisões.

— Chegou o momento de mudar.
Temos que fazer do vôlei um esporte
mais simples sem perder a sua técnica
e competitividade. A diminuição no
tempo dos jogos será o meu primeiro
passo, caso seja eleito no próximo dia
26 — afirmou Acosta, em entrevista à
agência noticiosa France Press. •

Presidente da Federação mexicana
desde 1965 e vice-presidente da Inter-
nacional desde 71, Acosta é um dos
três candidatos à presidência da FIVB
e que está sendo cotado como o
favorito para suceder o atual presi-
dente, o francês Paul Libaud, de 80
anos, 35 deles na direção da entidade.
Os outros dois candidatos são o japo-
nês Yutaka Maeda e o turco Sinan
Erdem. Além da limitação na direção
das partidas, Acosta pretende dinami-
zar a divulgação do esporte no mundo
inteiro, e segundo as últimas pesqui-
sas da UNESCO, só existem mais de
120 milhões de praticantes.

— Outra proposição é a de simpli-
ficar mais o esporte. O excessivo
tempo que os técnicos requerem paraa formação de um atleta, cerca de oito
anos de intensos treinamentos, preci-
sa ser estudado — conclui o dirigente.

Fortaleza — O presidente da Con-
federação Brasileira de Vôlei, Carlos
Nuzman, afirmou que é favorável à
idéia do futuro presidente da Federa-
ção Internacional de Vôlei, o mexica-

no Rubem Acosta, que pretende di-
. minuir o tempo de jogo nesse esporte. A

Ele informou que, logo após a eleição
de Acosta, a Comissão de Leis do
Jogo da Federação, que corresponde
à International Board do futebol,
apresentará os resultados de um tra-
balho que vem promovendo há algum
tempo.

Segundo Nuzman, a redução dó"
tempo de jogo no esporte não podeser decidida sem uma profunda análi-'"
se, mesmo porque ela poderá causar
frustração no torcedor. Sobre o tema,'
revelou ainda que já existe uma pro-
pos.ta do brasileiro Célio Cordeiro
para reduzir em 20 por cento o tempo
da partida, através da redução de 15
para 12 no número de pontos de cada
set. A proposta estabelece também
que o quinto set, se houver, será uma
espécie de tie break do tênis, com
apenas 7 pontos.Mas todas as propostas sobre
mudanças nas atuais regras do vôlei-
boi ainda demorarão algum tempo até''
serem aprovadas porque se trata de"
um esporte que se está popularizando'
e não sabemos de que maneira reagi- "
riam os atletas e torcedors. De qual-
quer forma, a proposta de Rubem
Acosta é interessante e seu esforço
terá o nosso apoio — acrescentou
Nuzman, que ontem à noite assistiu à
última apresentação da Seleção Brasi-
leira de Vôlei, nesta capital, diante da
Alemanha Oriental.

Sobre a eleição de Rubem Acosta,
Nuzman disse que será tranqüila por-
que já tem o apoio das Américas,
Ásia e África.

No final, o Acosta será mesmo''
candidato único e eu já disse isso pra
ele.

Renan tem seu dia decisivo
O cortador Renan, da Seleção Bra-

sileira de vôlei, vive hoje um dos dias
mais importantes de toda a sua carrei-
ra. Com a chegada ao Rio do médico
Roberto Kattam, o jogador será sub-
metido a um minucioso exame, fará
uma nova radiografia do pé esquerdo
e saberá, então, se terá ou não condi-
ções de disputar os Jogos Olímpicos
de Los Angeles, seu maior objetivo
nos últimos quatro anos:

— Tenho muitas esperanças de
participar da Olimpíada, nem que o
faça a partir das semifinais. Não que-
ro e nem posso ficar de fora dos Jogos
— afirmou Renan, demonstrando um
certo conformismo com a possibilida-
de de não atuar na fase classificatória
da competição, na qual o Brasil en-
frentará as seleções da Argentina,
Coréia do Sul, Tunísia e Estados
Unidos.

O drama que Renan vem vivendo
desde o último sábado, quando torceu
o pé esquerdo durante um amistoso
contra a Alemanha Oriental, tem sen-

sibilizado amigos e fãs do jogador.
Ontem, só na parte da manhã, ele jáhavia recebido 30 visitas, com o movi-
mento aumentando até o final da
tarde.

Brasil ganha de novo
Fortaleza — Na sua última apre-

sentação no Brasil antes de viajar
para Los Angeles, a Seleção Brasilei-
ra de Voleibol derrotou ontem a da
Alemanha Oriental por 3 a 0, com
parciais de 15/6, 15/11 e 15/13, em
uma hora e 46 minutos de jogo.

O ginásio foi invadido pela torci-
da, que desejava ver de perto os
novos ídolos do esporte. No fim da
partida a Seleção Brasileira voltou
rápido para o vestiário, sem participar
da solenidade de premiação, devido
ao público que entrou na quadra para
festejar a vitória.

O Brasil fez quatro jogos contra a
Alemanha Oriental e venceu todos
eles. Agora, a equipe volta ao Rio, de
onde viajará para os Jogos Olímpicos.
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Os 18 atletas portugueses selecionados
para os Jogos Olímpicos de Los Angeles,
entre eles o recordista mundial dos
lO.OOOm, Fernando Mamede, interrom-
peram ontem a preparação que faziam
em protesto contra a decisão do Comitê
Olímpico Português de não incluir três
atletas na delegação. Os atletas José
Sena, Luis Horta e Rafael Marques não
atingiram os índices do COP para os
5.000 e lO.OOOm, mas obtiveram o tempo
mínimo exigido pela Federação Interna-
cional de Atletismo para as modalidades.

Um integrante das forças privadas de
segurança, contratadas pelo Comitê Or-
ganizador dos Jogos de Los Angeles, foi
detido ontem quando tentava entrar ar-
mado na Vila Olímpica da Universidade
do Sul da Califórnia. Gerald Hihtower, 19
anos, cujos antecedentes indicavam ape-
nas uma hfraçatnie^âasitojra Califór-
nia, foi detido por um policial de Los
Angeles, quando levava no bolso uma
pistola calibre 38.

Os atletas da Romênia, único paíssocialista que participará da Olimpíada
de Los Angeles, estão encerrando seus
preparativos e se encontram em excelen-
te forma física, segundo a revista Scinteia
Tineretului, que destacou os resultados
das corredoras Maricica Puica e Doina
Melinite e das saltadoras Anisoara Sten-
ciu e Vali Ionescu no Campeonato Inter-
nacional de Atletismo, encerrado recen-
temente em Bucareste.

A Seleção feminina de vôlei do Peru,
vlce-campeá mundial, viajou ontem para
Havana, onde disputará oito partidas con-
tra a equipe cubana em mais uma etapa de
preparação para os Jogos Olímpicos de
Los Angeles. A estréia do Peru na Olim-
piada será dia 30 de julho, contra o
Canadá, e o técnico da equipe, o coreano
Man Bok Park, acredita na conquista de
uma medalha.

Os navios turísticos que fazem a rota
Acapulco-Los Angeles seráo controlados

pelo FBI, que colocará agentes em cada
viagem, enquanto durar a Olimpíada.
Um funcionário da Linha Mexicana'do
Pacífico disse que a bordo do "Fairsea",
navio que chegou ontem a Acapulco,
estão quatro agentes do FBI encarrega-
dos de verificar a identidade de cada
passageiro para Los Angeles.

A seleção olímpica de futebol da Alemã-
nha Ocidental derrotou a seleção chinesa
por 6 a 2 num amistoso realizado ontem à
noite em Koblenz e assistido pelo técnico
da equipe principal, Franz Beckenbauer.
A partida foi assistida por 3 mil pessoas, e
os gols da Alemanha foram marcados porFrank Mili, Dieter Schtzschneider (2),
Uwe Rahn, Rudi Bommer e Andreas
Brehme.

Um primo do rei Juan Carlos, Don
Alfonso de Bourbon, foi eleito ontem

—pícJraimic-Hfe-Cí^itó.^

nhol. Don Alfonso, duque de Cadiz, era~
presidente da Federação Espanhola de
Esportes de Inverno e esteve casado com
uma neta de Francisco Franco. Dos 82
votos, Don Alfonso teve 29, contra 28 e
25 de seus dois principais oponentes.

Os países que, por motivos políticos,
boicotarem os próximos Jogos Olímpicos
poderão ser expulsos temporariamente do
Comitê — esta uma das medidas que está
sendo estudada para evitar futuros esva-
ziamentos na Olimpíada. Juan Antônio
Samaranch, presidente do COI, disse quetudo será feito para que os boicotes não
continuem.

Juan Antônio Samaranch procuroucontornar as reclamações dos atletas nor-
te-americanos quanto ao conforto das
instalações na Vila Olímpica explicando
que tudo que é muito grande não podeser perfeito.

Está descartada qualquer tentativa de
mudar a sede dos Jogos Olímpicos de
1988. H.1 um contrato com Seul e o COI
se propõe a cumpri-lo.
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mente evitáveis se houvesse maior diálo-
go em todos os seus setores, o Botafogo
agora quer organizar seu Departamento
de Futebol. Mal assumiu ontem o cargo
de diretor de futebol — sem festas,
coquetéis ou formalidades inúteis — Lui-
sinho Drumond resolveu promover reu-
niões sempre às sextas-feiras, para anali-
sar o trabalho do time e da Comissão
Técnica na semana que passou e traçar
planos para a próxima.

Tais reuniões vão evitar casos como o
da semana passada, em que o treinador
Humberto Redes gostaria de contar com
o ponta-esquerda Élton no banco de
reservas, diante do Flamengo. Mas Hum-
berto pensou que Élton não estivesse
regularizado na Federação e não o incluiu
na lista dos concentrados. O jogador,
porém, estava devidamente regularizado
e poderia ter estreado no Botafogo se o
técnico tivesse sido avisado.

Hora de debater
A idéia das reuniões agradou porque

o treinador Humberto Redes gosta de
debater com pessoas que não sejam da
Comissão Técnica tudo que acontece du-
rante a semana para ter uma avaliação do
trabalho executado. Humberto nunca es-
condeu que seus métodos de trabalho são
liberais, podem ser analisados em grupo
(tanto por dirigentes como companheiros
de Comissão Técnica) sem que haja ne-
cessariamente interferência externa.

Os jogadores se apresentaram ontem
para um treinamento nas Paineiras, vi-
sando à maior oxigenação, já que o
próximo adversário será o Friburguense,
em Friburgo. Baltasar, Ataide e Ondino
fizeram os 6 mil metros em melhores
condições, com tempo livre. Humberto
conta com a volta de Berg e garante quenão pensa em escalar Robertinho no
meio-de-campo.

— Com a volta de Berg sendo confir-
mada na sexta-feira, recoloco Ademir na
zaga e escalo o meio-de-campo com Atai-
de, Ondino e Berg. Temos que manter
um padrão ofensivo e com esta escalação
tenho certeza de que vamos ter boa
atuação em Friburgo. Quanto a Roberti-
nho, ele é ponta-direita e não pensoescalá-lo no meio-de-campo.

Os dirigentes aguardam com inferes-
se o encerramento da Taça Libertadores
da América porque esperam contratar o
lateral-esquerdo Casimiro e o atacante
Guilherme, ambos do Grêmio. O único
obstáculo é em relação a Guilherme,
agora titular porque Caio está com forte
distensão e o clube gaúcho não parece-disposto a libera Io com facilidade.

dar Botafogo
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Alemão fica sem
prêmio e reclama

O Botafogo sutilmente puniu o apoiador Ale-
mão por sua expulsão diante do Volta Redonda:
não o incluiu na folha de gratificação pela vitória de
3 a 1, embora tivesse jogado 20 minutos. E sur-
preendentemente Alemão protestou ao saber, on-
tem pela manhã, que acabara de perder os CrS 200
mil a que cada jogador tinha direito. Sentindo-se
injustiçado, o jogador conta agora com a boa
vontade de Luisinho Drumond.

Logo que tomou conhecimento de que estava
fora da lista de premiação, Alemão disse que
procuraria o novo diretor de futebol do Botafogo
para contornar a punição. Apesar de ter sido
expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, prejudi-
cando seu time tanto no jogo contra o Volta
Redonda como nos dois seguintes, já que foi
suspenso pelo revide à agressão que sofreu, Alemão
mantinha seu ponto-de-vista:

— Em minha opinião, fui punido pelo Botafo-
go por ter sido expulso. E uma punição justa para os
dirigentes do clube, mas para mim não é. Vou
conversar com Luisinho Drumond para ver o quevai acontecer. Eu joguei apenas 20 minutos e fui
expulso. Mas se tivesse feito os dois gols da vitória e
depois fosse expulso, certamente estaria na folha de
gratificação.

As ligações entre jogadores e dirigentes têm
criado às vezes situações embaraçosas no Botafogo.
O próprio Alemão há dias conseguiu junto a
Luisinho Drumond um empréstimo de Cr$ 500 mil.
O resto do time soube e reivindicou uma divisão
eqüitativa, exigência que foi rejeitada por Alemão,
criando uma área de atrito em relação aos outros
companheiros.

Torneio de Paris
A situação que o Botafogo vai viver na França,

quando for disputar o Torneio de Paris, no começo
do mês que vem, deverá ser no mínimo curiosa.
Para o Botafogo, o diretor de futebol que acompa-
nha a delegação é Luisinho Drumond. Para o Paris
Saint Germain, promotor do torneio, o responsável
pela ida do clube carioca é Luis Antônio Cattapan,
ex-diretor de futebol, convidado pelos franceses
para ir a Paris e ver a competição.

Inclusive, dirigentes do Paris Saint Germain,
com quem Cattapan acertou a participação do
Botafogo no torneio, ligaram para o presidenteEmanuel Sodré Viveiros de Castro para acertar
detalhes definitivos e solicitaram a presença do ex-
dirigente na delegação. Habilmente o presidenteconseguiu informar que Cattapan não era mais
diretor de futebol e mesmo assim os franceses
mandaram uma passagem para ele.

A delegação segue para Paris no dia 29 e
Cattapan viaja dia 30. O chefe da comitiva é
Alternar Dutra de Castilho

Flum
Washington nem quis sair do campo.

O treino acabou, todos foram para o
vestiário e ele ficou lá, aprimorando a
pontaria em cobrança de faltas. Assis saiu
logo, mas sem nenhum cansaço. Pelo
contrário, parecia leve, no melhor da
forma. Pouco antes, no treino tático, a
dupla de artilheiros do Fluminense havia
ganho quase todas as bolas pelo alto,
como no auge da Copa Brasil. E os dois
não deixaram Xerém sem antes fazer um
alerta: "O Bangu que se cuide".

Foi um treino como nos bons tempos.
Muita torcida presente e o time quasecompleto em campo, com Branco se
entendendo às maravilhas com Tato e"Washington 

e Assis infernizando o blo-
queio defensivo do time reserva. O golei-ro Ricardo Lopes fez milagres para impe-
dir os gols da dupla, mas não conseguiu
defender um chute de Tato e os titulares
venceram de 1 a 0.

Para Assis e Washington, os dois
treinos (de manhã e de tarde), foram
muito proveitosos porque viram como o
time vem realizando com eficiência a
marcação por pressão e meia-pressão. No
final, satisfeito, Assis ainda comentou:— Se a gente jogar com seriedade,'
não vai ter para ninguém. O importante é
que nós, coletivamente, estamos subindo

inense acerta as jogadas pelo alto
de produçáo. Notei, por exemplo, que o
time está muito mais veloz nos contra-
ataques.

O técnico Luís Henrique fez uma
comparação entre o ataque do Fluminen-
se com Assis e Washington e sem eles:

— Sem eles, jogamos um futebol
mais leve, mais envolvente. Com eles,
porém, estamos sempre muito mais pró-ximos do gol. Se os dois, num simples
treino, levam à loucura a defesa reserva,
imaginem os adversários, durante o jogo.

Foi o treino das bolas altas. Na
defesa, o técnico Luís Henrique teve o
cuidado de corrigir a colocação paraevitar surpresas como nos gols de Cláudio
Adão. Além disso, os laterais foram
orientados para evitarem os cruzamen-
tos, das pontas e das intermediárias. No
ataque, as bolas chegavam constante-
mente para as finalizações da dupla As-
sis-Washington. Fizeram até linha de
passe.

Preocupado com detalhes, Luís Hen-
rique até simulou situações de jogo, co-
mo na jogada em que os titulares — todos
recuados para evitarem um gol de falta,
em cobrança com barreira —, saem todos
em velocidade para o ataque, confundin-
do o adversário na troca de posições.

Ari Gomes

Washington quase foi embora
Além de Luvanor náo vir, porque é

muito caro, a torcida do Fluminense
correu um sério risco de perder o futebol
de Washington. Se o artilheiro quisesse,o presidente Manoel Schwartz venderia
seu passe ao Benfica, de Lisboa, por um
preço ainda a combinar. O atacante,
porém, não se interessou pelo negócio,
porque, pelo contrato anunciado, ganha-ria cerca de CrS 80 milhões por ano,
quase o mesmo que está ganhando no
Fluminense, com seu contrato atual.Para sair, só em situação muito
vantajosa — disse o jogador.

O vice-presidente de futebol, Antô-
nio Gil, até se aborreceu por ter o
presidente divulgado o interesse do Ben-
fica. E explicou:

A proposta, em termos europeus,
é táo ridícula que melhor seria nada ter
falado. Meu temor é que isso venha a
prejudicar a atuação de Washington no
jogo de domingo.

Nem formalizar os convites a clubes
europeus para participarem da Taça Rio
de Janeiro, que o Fluminense pretende
promover no ano que vem, o presidenteManoel Schartz conseguiu.

— Sabem o que eles queriam saber?
As datas do torneio. E o que eu tive de
responder? Oue também não sabia. Infe-
lizmente, administrar um clube de fute-
boi no Brasil é um constante desafio. Na
Europa, além dos campeonatos nacio-
nais, os clubes disputam oito taças e na
maioria dos países, como na Inglaterra,
por exemplo, o calendário do futebol está
pronto até 88. E aqui? Não se sabe,
ainda, se a Copa Brasil do próximo ano
vai ser no primeiro ou segundo semestre.

Mas ainda assim o Fluminense está
em festa. Agora, pela comemoração do
seu 82° aniversário, sábado. Os jogado-res, neste dia, receberão uma medalha de
prata, com o escudo do clube, em agrade-
cimento pela conquista da Copa Brasil.

BOLA DIVIDIDA
A juventude e a inexperiência de Bebeto

*•*- certamente o absolverão no julgamentoda torcida do Flamengo, depois do espetáculo
tolo e infantil que ele proporcionou no Mara-
cana ao ser substituído por Nunes. Infantil,
porque Bebeto ainda não sabe que um profis-sional está sujeito a uma circunstância daque-
Ias se, por exemplo, o técnico quiser mudar o
esquema tático de sua equipe; tolo, porque só
ele não percebeu, entre outras coisas, querealmente não estava jogando nada.

O técnico Zagalo tinha, naquela oportuni-
dade, não mais que três jogadores que poderiasubstituir: Adílio, que até aquele momento
jogava pouco, Elder e Bebeto. De Adílio,
mesmo na precária fase atual, ainda pode-seesperar um lampejo; Élder, pelo menos, com-
punha bem as forças de combate no meio-
campo; restava Bebeto, que não participava do
sistema defensivo e ainda falhava quando acio-
nado no ataque. Por isso sua substituição foi
correta.

O pedido de desculpas de Bebeto, pelaacintosa reclamação ao ser substituído, reflete
com sinceridade seu arrependimento, mas não
é o suficiente para que ele retome o caminho
que, ao que tudo indica, o conduziria ao
estrelato. E preciso que alguém no Flamengo,
se ainda não o fez, chame o jovem e futuroso
Bebeto para uma dessas conversas francas ao
pé do ouvido em que deixará claro que ele,
Bebeto, ainda não é metade do que pensa.
Quando se convencer disso, Bebeto terá dado
o primeiro passo para se transformar de verda-
de no craque que todos queremos admirar.

Mais do que Bebeto, merece também
absolvição o técnico Humberto, do Botafogo.
E no entanto, por motivos que estão acima do
meu entendimento, o mundo desabou sobre a
cabeça do treinador depois da derrota de 1 a 0
para o Flamengo. Foi um jogo duro, duríssi-
mo, em que se observou claramente a seguran-
ça com que Humberto está rearmando o Bota-
fogo. É um time que não passa de mediano,
mas que fez contra o Flamengo um jogorigorosamente igual, graças ao esforço do téc-
nico.

Humberto já deu uma nova feição à
equipe, um espírito competitivo redobrado,
com base na determinação e na eficiência da-mafeaçdo. E um lime dilerente o Botafogo,
mais aguerrido e mais confiante. Em vez de'"golpe de estado", o que o Botafogo precisa é
de tranqüilidade para que Humberto possa dar
prosseguimento ao seu trabalho. E, se possí-vel, de mais um ou dois reforços.

¦
De efeito: Atitude que merece aplausos é a de
Bruno Calói, chefe da equipe brasileira de
ciclismo dos Jogos, que se dispusera a abrir
mão de seu lugar na delegação em benefício do
ciclista Antônio Silvestre, medalha de prata no
Pan-Americano. Como seus argumentos não
foram aceitos pelo Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), Calói demitiu-se da chefia. É um gesto
que não sensibiliza o COB: um dirigente dar
lugar a um atleta na Olimpíada.

FERNANDO CALAZANS

ssis, até de olhos fechados, ganha a jogada de Ricardo Lopes

Bangu promete jogar talco
Um balão dirigível, listrado de ver

melho e branco, descerá domingo sobre a
torcida tricolor, no Maracanã, cobrindo-a
de talco perfumado despejado de sua
cesta. Esta é a principal idéia do supervi-
sor Catuca, do Bangu, para ironizar o
adversário e, ao mesmo tempo, homena-
geá-Io pelos seus 82 anos de fundação.
Para concretizá-la, porém, Catuca depen-
de da autorização do patrono Castor de
Andrade, que está em São Paulo.

O apoiador Israel, ainda sentindo o
músculo da coxa, é o único problema queo técnico Moisés encontrará quando che-
gar hoje ao Bangu para dirigir o coletivo
que definirá a forma de enfrentar o
Fluminense domingo. O treino de ontem
foi comandado pelo auxiliar-técnico Neco
porque Moisés não voltou a tempo de
Sâo Paulo.

- Neco afirmou que não sabe o queMoisés poderá imaginar para armar o
meio-campo. caso Israel não se recupere
até sexta-feira, quando haverá o apronto

Sócrates em Roma diz que
Zico é o melhor do mundo

Roma/AP

para o jogo. Mas julga que o fato de os
laterais Perivaldo e Odirlei apoiarem
constantemente o ataque deverá levá-lo a
manter Mococa, formando o setor com
dois cabeças-de-área.

O argumento do auxiliar de Moisés
se baseia no fato de que é necessário
reforçar o bloqueio armado na frente da
zaga com Israel e Mococa, dois especia-
listas no combate, para compensar o
constante apoio dos laterais, que nas
vitórias sobre o Vasco e Olaria tornou-se
a principal jogada do time e responsável
direta pelos oito gols marcados peloataque.

A outra opção do técnico é a entrada
de Fernando Macaé atuando pelo lado
direito. Moisés, entretanto, só recorrerá
a Macaé caso o time esteja em desvanta-
gem no marcador. De qualquer forma, o
médico Rubens Lopes vai intensificar o
tratamento já iniciado por Israel, que
para não perder a forma tem treinado à
parte.

Após a longa viagem, Sócrates
chega a Roma com a família

Roma — Depois de 18 horas de viagem
desde São Paulo — o avião foi obrigado a fazer
uma escala técnica em Madri — Sócrates chegou
ontem a Roma, de onde seguiu mais tarde para

_ Florença. a fim de se apresentar à Fiorentina, e
ao ser entrevistado no aeroporto explicoiro que-
pensa sobre a contratação de Maradona peloNápoli:

Maradona é sem dúvida um dos melho-
res jogadores do mundo — disse Sócrates. Mas
absolutamente não é o melhor. Este título
pertence a Zico.

Sócrates disse ainda que não considera a sua
ida para o futebol italiano uma aventura:

Minha permanência em Florença já está
toda programada. A cidade é excelente e sei queestarei bem. Minha atividade como médico
também dará certo, pois trabalharei com o
professor Calandriello, que é amigo de Antog-
noni. Quanto ao futebol, sou um ganhador e vim
para conquistar o Campeonato Italiano e todas
as outras competições.

O diretor geral da Fiorentina, Tito Corsi,
disse ontem que o pagamento integral do passe
de Sócrates será efetuado hoje.

— Conversei hoje (ontem) com o presiden-te do clube brasileiro — esclareceu Corsi — e
avisei-o de que o dinheiro estava seguindo,
através de ordem bancária.

Segunda-feira próxima os dirigentes da Fio-
rentina apresentarão os jogadores à imprensa,
antes de iniciar a concentração da equipe nos
Alpes orientais.

Moreno volta ao meio
no jogo contra Olaria

O deslocamento de Moreno do comando de ataque para o
meio-campo foi a solução encontrada pelo técnico do América,
Antônio Clemente, para escalar o setor no jogo de sábado, contra'
o Olaria, no Andaraí. Mas para definir o time que enfrenta a
Portuguesa, num jogo-treino, hoje à tarde, também no Andaraí,
Clemente terá que improvisar Gaúcho na ponta-direita, já queLúcio ainda se queixa de dores lombares.

Em compensação, o técnico poderá observar Murici, jáescalado no jogo-treino, para poder solicitar sua contratação ao
Puebla, do México. Murici treinou ontem e mostrou disposição de
permanecer no América, mas quer levar uma proposta do clube
para o Puebla, na sexta-feira, quando embarca para o México.
porque já tem uma proposta de lá para renovação do contrato.

Clubes lesam Loteria
aumentando as rendas

Vitória — Os clubes capixabas firmaram um "acordo decavalheiros" para adulterar os borderôs de arrecadação dos jogospara conseguir maior participação na distribuição dos recursos daLotena Esportiva. Foi o que afirmou ontem o presidente doEstrela Futebol Clube, do Sul do Espírito Santo, João Cardoso
para quem nao existe "nada de ilegal neste gesto", segundo ele'uma "forma adotada por vários clubes do Brasil."

Citou como exemplo o Estrela, que tem um grande númerode sócios que nao pagam ingressos, mas que contribuem commensalidade de CrS 5 mil cada um: "Isso" — explicou — "sem
contar com os sócios especiais e de cadeiras cativas". Assim umarenda de CrS 700 mil no Estádio Sumaré, em Cachoeira doItapeminm, aparece no borderô como de CrS 1,7 milhão. Entre os
presentes ao estádio são incluídos todos aqueles que não pagaramingresso, como os jornalistas que fazem cobertura dos jogos alémde sócios e convidados.

Éverton, da Portuguesa,
extrai o baço e um rim
São Paulo — O goleiro Éverton, da Portuguesa, que sofreuum choque com o centroavante Reinaldo no jogo contra oPalmeiras, domingo, foi operado ontem e teve de extrair o baço eo rim esquerdo, além de sofrer fratura em duas costelas Mesmoassim, os médicos do Hospital Nossa Senhora do Carmo garantemque ele poderá voltar a jogar futebol em dois meses."
O acidente ocorreu numa disputa de bola na pequena áreano jogo em que o Palmeiras venceu por 3 a zero. O centroavante

caiu com o joelho sobre o corpo do goleiro.

PLACAR JB

Mais Sócrates no Caderno B.

Jogos de hoje
São Paulo

Sáo Paulo x Botafogo
Palmeiras x Juventus

Guarani x XV Nov. Jaú
Piracicaba x Comercial
Sto. Andróx Américo

Inter x P. Desportos
Sáo Bento x Santos

Bahia
Bohia x Serrano

Redenção x Vitória
Catuense x Itabuna

Fluminense x Ipiranga
Goiás

Goiás x Nacional
Brasília

Tiradentes x Toguotingo

Sobradinho x Vasco
Guará x Brasilio

Paraíba
Auto x Guarabira

Esporte x Botafogo
Santa Cruz x Campinens«

Tre/e x Nacional
R. G. Norte

Atlético x Baraúnas
ABC x Potiguar (CN)

Potiguar x Alecrim
Esp. Santo

Desportiva x Ibiraçu
Maranhão

Moto Clube x Vitoriado Mor
Imperatriz x Tupan
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agalo insiste em manter o time em
Delfim Vieira
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A principal preocupação do técnico
Zagalo continua sendo manter "o misté-
rio" sobre a escalaçao do time do Fia-
mengo para o jogo de amanhã, contra o
Grêmio, no Pacaembu. A cada momento
que passa, ele, com um sorriso, procuratirar partido da dúvida que se formou
quase que por acaso em relação à presen-
ça de Nunes. Todos sabem que com
Nunes o time terá um comportamento
tático; sem ele, outro.

Experiente, Zagalo estava mais es-
quivo do que nunca, ontem, na Gávea.
Em vez de ser econômico em suas decla-
rações, como na véspera, falou muito,
mas suas afirmações foram óbvias e
cheias de lugares comuns, como: "neste
jogo não há favoritos"; ou "é um jogodifícil para os times"; ou até mesmo"cada 

partida é uma história".
Vantagem

Zagalo só foi mais claro quando falou
do fato de o Flamengo ter jogado mais
vezes nos últimos dias do que o Grêmio:

— Acho que isso poderá nos favore-
cer. Jogamos contra o Ula e contra o
Botafogo e até que foi bom, principal-
mente a vitória sobre o Botafogo, que
nos deu ânimo c certamente influirá psi-
cologicamentc no comportamento do ti-
me. O Grêmio ficou parado não sei

segredo
quanto dias. Será que isso vai favorecer o
time? Acredito que não. O Flamengo
está jogando e espero que esse fato nos
dê certa vantagem.

Certo de que o Flamengo é, até certo
ponto, uma incógnita para Carlos Froner,
técnico do Grêmio, Zagalo, ao mesmo
tempo, acha que o adversário não é capaz
de apresentar qualquer surpresa:

Grêmio! Ah, o Grêmio vai vir
fechadinho na detesa, explorando os con-
tra-ataques. Jogou assim em Porto Ale-
gre e aqui no Maracanã. Não acredito
que mude. Sei que o Grêmio joga muito
pelas extremas explorando as jogadascom os laterais c os pontas. Mas como eu
já estou cansado de dizer que cada parti-da é uma história, vamos esperar para ver
— comentou Zagalo.

Outra observação de Zagalo sobre o
Grêmio se prende à ausência do centroa-
vante Caio. Para o técnico, é bom para o
Flamengo:

Não tiro as qualidades de Gui-
lhcrme, que me parece ser o substituto,
mas Caio está mais entrosado com os
companheiros e isso sempre influi.

Finalmente, Zagalo conta com a aju-
da da torcida para vencer o Grêmio e
passar à final da Taça Libertadores:

Faço até um apelo. Espero que os
rubro-negros compareçam ao Pacaembu.

Zagalo não quer definir o Flamengo; priineiro vai esperar a liberação de Mozer (E) e pensar no centroavante

Roberto e Jurema se desiludem de novo
Roberto e Jurema, sua mulher, che-

garam ontem a São Januário esperanço-
sos quanto ao acerto da renovação do
contrato. No dia anterior, o presidente
Antônio Soares Calçada anunciou que o
Vasco apresentaria uma proposta dentro
do que Roberto pretendia. Porém, ao
deixau sede do clube, o jogador revelou
que no» lhe foi apresentado nada de
mnrrntn pm teHBOS d" rnptr:itn S:)in
desiludido.

O vice-presidente de futebol, José
Luís Mano, e o supervisor Paulo Angioni
explicaram que o Vasco apresentou uma
nova fórmula e que realmente náo havia
nada de concreto no aspecto financeiro,
mas acham que são grandes as possibili-
dades de que o problema se resolva esta
semana — tudo depende da resposta de
uma grande empresa que irá explorar a
imagem do jogador.

O interesse
Jurema voltou a afirmar que existem

outros clubes interessados na contratação
de Roberto. Não quis citá-los nominal-
mente, mas revelou que o jogador foi
inclusive procurado por representantes
destes clubes. Apesar do problema de
saúde, que a obriga a se hospitalizar três
vezes por semana, submetendo-se a diáli-
ses. ela encontrou forças para auxiliar o
marido nas discussões deste novo contra-
to. Elegantemente vestida, Jurema ficou
quase duas horas trancada com José Luís
Mano, Paulo Angioni e Roberto.

Ao deixar a sala de reuniões, voltou a
criticar a falta de interesse do Vasco em
resolver a situação do jogador.

— Roberto dedicou 13 anos de sua
vida ao Vasco. Merece uma consideração
especial que náo existe. Isto é que me
revolta. Unia coisa, no entanto, faço
questão de deixar bem claro: minha opc-

ração não tem nada com a pedida que
Roberto faz ao Vasco. O que ele está
pedindo é um reajuste do seu contrato
anterior, feito há 15 meses, quando pas-
sou a receber CrS 7 milhões. Infclizmen-
le, a parcela que ele quer na mão é para
usar numa cirurgia que preciso fazer. Mas
temos condições de arcar com os gastos,
basta vendermos um imóvel nosso. O
problema é que ele tem direito ao que
pede, a este reajuste. Só isso — disse
Jurema.

Roberto também náo se conformava
com o pouco caso dt) clube, que náo se
preparou para renovar seu contrato. Ci-
tou inclusive o episódio ocorrido com
Arturzinho.

— Aqui no Vasco, quem é bonzinho
não consegue nada. Por isso, Arturzinho
se desentendeu com o presidente após o
jogo e acabou se dando bem. Foi ven-
dido.

Jurema quer que tudo seja resolvido
o quanto antes, para que Roberto possa
se tranqüilizar. Fala no apoio que o
marido tem recebido da torcida e só por
isso gostaria que ele continuasse no
Vasco.

¦— Tanto temos interesse na sua per-
manência no Vasco que estamos aqui
discutindo contrato. Caso contrário, já
teríamos desistido. O que toca o coração
da gente é o apoio que Roberto vem
recebendo dos torcedores, através de
cartas, telefonemas e até mesmo nas
ruas. Isto nos leva a prolongar eslas
discussões, que já deveriam ter acabado
antes mesmo de o contrato terminar —
disse Jurema.

Pouco depois, os dois deixaram Sáo
Januário, táo desanimados quanto na
semana passada, quando também foram
ao clube na esperança de resolver o
impasse, mas nada conseguiram.

ft
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Volta de Dudu fica difícil
O sonho da comissáo técnica de ver

Dudu vestindo de novo a camisa do
Vasco está cada vez mais distante. Há um
compromisso com o Belcnenses de pror-rogar o empréstimo do jogador, e o clube
português não abre mão deste direito.
Além do mais. as bases salariais ofereci-
das a Dudu sáo bem superiores às que o
Vasco pode pagar.

O Belenenses esteve representado
ontem, em São Januário, por Alexandre
Salustiano. que é presidente da Casa do
Minho. O dirigente chegou ao clube
assustado com o interesse do Vasco em
Dudu e só se tranqüilizou quando o
supervisor Paulo Angioni garantiu-lhe
que conversará com Edu, tentanto demo-
vê-lo da idéia de contratar Dudu.

Hoje há outro coletivo à tarde, mas

Dudu náo participará: ele se casa hoje na
Igreja Santa Margarida Maria, na Lagoa.
Seu regresso a Portugal está programado
para o final do mês.

Após a derrota para o Americano, o
técnico Edu anunciou que estava disposto
a escalar o Vasco com Oliveira no meio-
campo, em lugar de Mário. Entretanto,
este jogador não acredita que sairá do
time.

— Não acredito que seja sacado da
equipe. Náo tenho culpa de nada e acho
que isto não acontecerá. O técnico tem 11
posições para mexer. Será que escolherá
logo a minha? — disse de forma bem-
humorada.

Outra mudança de Edu será a lateral
esquerda. Aírton foi expulso e cederá o
lugar a Roberto Teixeira.
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Volta Redonda já queimou
três técnicos do Vasco ...

Volta Redonda — As crises do
Vasco costumam se agravar quando o
time joga cm Volta Redonda.
Curiosamente, o Volta Redonda tem
sido um adversário responsável por
passagens muito negativas na história
do Vasco, a ponto de ter roubado a
chance de decidir o Campeonato dc
77. Apesar de o jogo ter sido em Sáo
Januário, houve um resultado inespe-
rado: o empate de 0 a 0, numa tarde
cm que o goleiro Paulo Sérgio (hoje
no Botafogo) teve uma atuação histó-
rica. O empate deu o título ao Fia-
•mengo.

Para os técnicos vascaínos a histó-
ria tem sido ainda mais ingrata: Car-
los Froner, em 79, foi demitido depois
de uma derrota para o Volta Redon-
da. por 2 a 1.0 treinador substituiu
Zé Mário, perdeu o jogo, teve um
atrito com o jogador e deixou a cidade
desempregado.

Dois anos depois, na Taça Gua-

nabara de 81, o Vasco fez cm Volta
Redonda o seu segundo jogo eperdeu
o terceiro ponto, empatando por 3 a
3. Chegou a estai vencendo por 2 a 0,
mas acabou sofrendo um gol no fim
do primeiro tempo. No segundo, em
menos de 5 minutos, o Volta Redon-
da virou o jogo. O empate só aconte-
ceu no final e deixou Zagalo, o treina-
dor da época, em situação muito difí-
cil. Zagalo resistiu, no cargo, ate o
fim da Taça Guanabara, quando foi
substituído por Antônio Lopes.

O caso mais recente é o da demis-
são de Zanata, no dia 4 de setembro
do ano passado. O time jogou muito
mal, perdeu de 1 a 0 e, pior do que
isso, escapou de levar uma goleada. A
torcida protestou e chegou a jogar
pedras no técnico, quando ele se diri-
gia ao vestiário, após a derrota. De-
pois de chorar muito e assumir a
responsabilidade pela crise que se
abatia sobre o clube, Zanata demitiu-
se, antes mesmo de deixar o vestiário.

JOÃO SALDANHA

Mal de família
T> ELO Horizonte — Nin-" 

guém me pediu conselho,
mas eu dou, e de graça: olha
Botafogo, não contrata nin-
guém agora. Deixa a poeira
assentar. O momento é alta-
mente inoportuno. Não se gasta
dinheiro em época de crise, só
na certa. E as contratações em
tela não fazem borbulha, não
fcerescentam. Time não cresce
para os lados. Time, só para
frente. E nunca deve ser con-
tratado por um grande clube
um jogador que não seja era-
que. Bonzinho a casa já tem.

Os clubes estão se reunindo

em Recife. O Flamengo, com
seu seminário, deu a partida e
agora o Sport está empurrando.
Os clubes cariocas se portando
bem. Quase todos assinaram o
manifesto de convocação da im-
portantíssima reunião. Faltou
só o Fluminense. Pois saibam
que o grande clube carioca foi o
precursor de uma virada impor-
tante: o profissionalismo nas-
ceu em Álvaro Chaves que,
como todos sabem, é a sede do
Fluminense. O Fluminense
sempre esteve nas grandes pa-
radas que fizeram nosso futebol
dar saltos. Ainda não entrou,

mas penso que não vai ficar
sozinho, de fora, entre os gran-
des do Rio, nas modificações
radicais que estarão sendo dis-
cutidas. É clube muito impor-
tante.

Segundo informa Fernando
Menezes, pelo andar da coisa
vão propor um campeonato de
26 clubes. Já é melhor do que
quarenta. Mas ouvi dizer que
Giulite quer uns trinta. Entra-
riam todos os Estados do País e
mais uns dez ou doze. O cam-
peonato vai ser no ano que
vem, e ano eleitoral é fogo.

Vim a Belo Horizonte com
a caravana do diretório do
PMDB e foi aqui que com-
preendi por que Tancredo Ne-
ves escapou da ovação em Bra-
sília. O chefe da turma era o
Kojack, aquele espancador de
Osasco e que mora em São
Paulo. Errou o ovo na cara do
Governador. Lembram do ir-
mão dele lá em Barcelona? Pois
é. Por isto não fomos campeões
do mundo. Errou na cara do gol
e ainda tirou o Zico da jogada.
Eles não aprendem. Não dá
mais. E mal de família.
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Mozer vai fazer novo teste
Mesmo se participar do treino de

hoje com desembaraço e mesmo se o
médico Célio Cotecchia o considerar ca-
paz para enfrentar o Grêmio, o zagueiro
Mozer não deve ter sua presença confir-
mada no time pelo técnico Zagalo, antes
da hora do jogo. Mozer, que viaja de
qualquer maneira para São Paulo, fez
exercícios leves ontem e, na opinião do
médico, a contratura muscular está ce-
dendo normalmente:

— Se Mozer reagir bem a este trei-
110, tem boas possibilidades de jogar. Mas
para que isso aconteça é preciso que ele
participe do treino e demonstre que náo
sente mais nada.

O próprio Mozer só admite jogar se

náo estiver sentindo mais dores nos mus-
culos adutores da coxa esquerda, o que o
impediu de enfrentar o Botafogo:

— Náo vou correr o risco de entrar
sem condições e acabar prejudicando o
time. Ouero jogar, mas só se estiver
recuperado. Acredito que possa atuar,
porque a evolução está sendo boa. Mas
só o treino de amanhã (hoje) é que vai
definir minha escalaçao — disse Mozer.

Ouem não participou do treino técni-
co de ontem foi o lateral Leandro. Ele foi
ao dentista repor um bloco de um dente
que havia caído na véspera. Lico e Edmar
também treinaram, mas não estáo libera-
dos pelo Departamento Médico para se-
rem aproveitados contra o Grêmio.

Titã não pede por Nunes
A preocupação de Titã, ontem, na

Gávea, era esclarecer declarações da vés-
pera sobre a presença dc Nunes no time:

— Nâo vou pedir ao Zagalo para
escalar Nunes. Nem Nunes, nem qual-

outro jogador. Imo é função doquer
lécnico, e não seria cabível eu interferir
na escalaçao do time.

Segundo Titã, houve mal-entendido:
— Eu disse apenas que achava boa a

presença de Nunes, porque o time volta-
ria a ter um centroavante especialista e
isso facilitaria o meu desempenho. Náo
.sou centroavante e, jogando nessa posi-
çáo, o meu rendimento não é o mesmo.
Com Nunes no time, eu voltaria a jogar
na minha e tenho certeza de que renderia
mais. Mas quem decide sobre a escalaçao

do time é Zagalo. Se ele achar convenien-
te que eu continue jogando de centroa-
vante, estou pronto a colaborar.

Capitão do time e um dos mais anti-
gos do primo. Titã est-iV" mesmo p___
pado. Ele não queria ser mal interpreta-
do pelos companheiros:

Todo mundo me conhece e sabe
que eu não faria uma coisa dessas, mas já
passou e agora é pensar no Grêmio.

Sobre o jogo, Titã acha que o Fia-
mengo está bem preparado, porque, ape-
sar dos vários problemas de contusão, o
time ficou motivado com a vitória sobre o
Botafogo:

O jogo é difícil, mas acredito no
Flamengo.

Torcida viaja para apoiar
A torcida do Flamengo continua a se

movimentar para levar o maior número
dc rubro-negros a Sáo Paulo para apoiar
o time. Segundo alguns chefes de torcida,
a festa já está pronta, e as providências
estáo sendo tomadas em São Paulo pelos
integrantes da Gaviões da Fiel e Camisa
12. principais facções da torcida do Co-
ríntians.

Como é costume em São Paulo, o

time do Flamengo será saudado quando
entrar era campo com fumaça nas cores
preta e vermelha, como fazem as torcidas
dos principais clubes paulistas. Os chefes
de torcida garantem que 35 ônibus já
estão lotados, e a expectativa é de que
cerca 60 ônibus sejam ocupados. O preço
por cabeça é de CrS 2 mil, e os ingressos
podem ser encontrados na Estátua do
Beline, no Maracanã, e na Gávea.

Grêmio tem dúvida no gol
Porto Alegre — Com uma expressão

de dor e tristeza, apoiando o braço es-
querdo na camisa improvisada em tipóia,
o goleiro João Marcos, do Grêmio, con-
tundido na articulação, abandonou o trei-
no tático que a equipe realizou ontem à
tarde, no estádio do Gramadense, na
serra gaúcha, onde está concentrado.
Agora, segundo o Departamento Médico
é dúvida para o jogo de amanha à noite,
no Pacaembu. contra o Flamengo.

Por ordem do médico Alarico En-
dres. Joáo Marcos fez tratamento duran-
te toda a noite de ontem e deve ser
testado hoje. Não vai participar do treino
físico que a equipe faz pela manhã, em
Gramado, antes de seguir para Sáo
Paulo.

Froner aborrecido

Enfaixado e com uma bolsa dc gelo
presa na articulação do braço esquerdo,
João Marcos tomou uma injeção de anal-
gésico. Depois, num canto do vestiário
do Gramadense, relatou o lance que
ocasionou sua contusáo:

— Foi uma dor muito forte. Defendi
um chute forte do Renato e caí para trás.
Levantei o braço, cai e bati com a articu-

lação no chão. Acho que vai dar para
recuperar, mas a dor está muito forte.

0 técnico Carlos Froner não escon-
dia seu aborrecimento com os problemas
de contusão que a equipe sofreu nos
últimos dias. Lembrou o caso do centroa-
vante Caio, definitivamente afastado do
jogo, de China, que foi novamente pou-
pado do treino de ontem, e o ponta
Renato, contundido no tornozelo, que
não treinou na semana passada.

Embora saiba que, primeiro, deve
vencer o Flamengo para continuar na
Taça Libertadores, a diretoria do Grêmio
já pensa na fase final, contra o Indepcn-
diente. Por isso, querendo sediar a reu-
niáo que definirá as datas das finais ou
apressar pelo menos essa definição, con-
vidou o presidente da Confederação Sul-
Americana de Futebol, Teofilo Salinas,
para assistir ao jogo Flamengo e Grêmio,
no Pacaembu, amanhã à noite.

Um dos diretores do Grêmio. Rudi
Armin Petry, lembrou que o relaciona-
mento do presidente do clube, Alberto
Galia (autor do convite) com Salinas "é o
melhor". Mas admitiu, também, que o
convite poderá facilitar contatos com a
Federação, devido aos interesses do clu-
be numa excursão à Europa.

r^i a Brasil terá 3ft

clubes em dois turnos
A CBF vai anunciar — dentro de

30 dias no máximo — o calendário do
futebol brasileiro de 85. já com a nova
forma de disputa da Copa Brasil, com
cerca de 30 clubes, sem fases elimina-
tórias e com confrontos diretos, em
turno e returno.

A CBF ainda não divulgou a
reforma do campeonato porque ainda
está esperando algumas informações
de determinadas federações. No en-
tanto, as modificações serão profun-
das a fim de que se consiga fazer uma
competição mais rentável e técnica-
mente melhor.

O calendário também vai mostrar

a nova programação da Seleção Brasi-
leira, para os jogos eliminatórios da
Copa do Mundo. O Brasil vai usar o
més de maio para treinamentos, já
que os jogos serão em junho. Para
deixar livre a programação da Sele-
çáo, a CBF pretende iniciar a Copa
em fins de janeiro e terminar em
abril.

O diretor de futebol, Dílson Gue-
des, não quer dar nenhuma informa-
çáo oficial antes de toda programação
ser aprovada pela diretoria da CBF.
Só por isto o calendário só sairá na
primeira quinzena de agosto.
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medicinais, gráfica, cinematográficas:
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Um Dale
que desafia
o tempo,
por sua
força

~ romântica,"
e que será
revisto em
cuidada
produção
no
Municipal

Giselie que volta ao Munici-
pai amanhã à noite promete
muitas atrações. Alpm áe.
bem cuidada produção, a

mesma que se viu naquele palco dois
anos atrás, o espetáculo resulta de um
intenso ritmo de ensaios imposto por
Peter Wright e sua assistente ao Bale do
teatro. E mais: os elencos que desfila-
rão diante do público, em princípio, até
domingo, dia 29, num total de dez
apresentações, são excelentes.

A simples publicação dos nomes
que integram este elenco levou o públi-
co a formar longas filas nas bilheterias
do Municipal. E, para quem assistiu aos
ensaios, só mesmo um problema inespe-
rado ou um acidente impedirá que se
tenha uma série memorável de Giselie,
esta grande obra da época romântica da
dança.

Das quatro intérpretes do papel-
título, duas já trazem experiência neste
difícil trabalho (são muitas as exigências
técnicas e é grande o desgaste emocio-
nal durante as duas horas em que a
bailarina vive Giselie).

Ana Botafogo vem de recente série
de espetáculos com o Royal Ballet de
Londres, em várias cidades inglesas. Foi
muito aplaudida pelo público e pela
crítica, nesta se incluindo o exigentíssi-
mo Fernau Hall, considerado "a fera
dos críticos britânicos".

Cecília Kersche já dançou com uma
companhia paulista, de Halina Biernac-
ka, e tem tudo para voltar a se destacar.
O tempo deve ter amadurecido a já
muito boa apresentação de alguns anos
atrás.

Nora Esteves, voltando de longo
afastamento por doença, está em plena
forma. Soma à soberba técnica que
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sempre teve a vontade de recuperar o
tempo perdido.
E llelidiid Paiífoja, a mais expenen-

te de todas, tem grande força dramática
e imensa comunicabilidade com o públi-
co, o que deve influir muito no seu
retrato da jovem e infeliz camponesa.

Os intérpretes masculinos —sobre-
tudo os que viverão o papel de Albrecht

estáo todos com grande pique técni-
co. Fernando Bujones e Jean-Yves Lor-
meau trazem para o espetáculo sua
vivência nas respectivas companhias de
origem, o American Ballet Theater e o
Ballet de l'Opera de Paris. Trazem,
também, o permanente aperfeiçoamen-
to de suas interpretações.

O persa Ozkan Arslan vem
cumprindo excelentes ensaios, com uma
técnica firme, uma presença máscula e
marcante. Como o turco Gagik Ismai-
lyan, que já dançou aqui com o Bale
Gulbenkian de Portugal e confirma ago-
ra a impressão de excelente ba'larino
deixada naquela oportunidade. O vene-
zuelano Alejandro Menendez deverá
voltar a mostrar a sobriedade e senso
artístico com que nos presenteou no ano
passado, ao dançar nos espetáculos de
Tatiana Leskova.

No difícil papel de Rainha das Willis
do qual se diz ser necessário técnica

quase masculina para bem dançá-lo —
Silvia Barroso e Rosane Soneghetti voi-
tarão a interpretá-lo. E sem dúvida
terão crescido em suas apresentações.
Cecilia Kersche e a paulista Simone
Ferro completarão um quarteto difícil
de encontrar-se em muitas companhias.

Hilarion será interpretado por Car-
los Meziat e Antônio Gaspar, cujo
crescimento artístico ficou evidente na
série de espetáculos recentemente ence-
nados no Teatro Villa-Lobos, e os de-
mais solos estarão nas competentes e
dedicadas mãos de Betina Dalcanale,
Cristina Costa, Carla Silva, Sônia Vile-
Ia, Mareia Faggioni, Sandra Queiroz,
Shirley Pereira, Rosinha Pulitini, Lúcia
Guimarães, Daniela de Rossi, Paulo
Rodrigues, Paulo Arguelles, Francisco
Timbó, Luís Amaral dentre os muitos
valores de que ora dispõe nossa maior
companhia de dança.

Com a orquestra regida por Henri-
que Morelembaum, um maestro que
como poucos ama e compreende a dan-
ça, o público carioca pode aguardar
uma série de recitas do maior profissio-
nalismo e seriedade.
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Carlotta Grisi e Lucien Petipa
na primeira montagem de Giselie em 1841

UMA OBRA-PRIMA DO
BALE ROMÂNTICO

ISELLE. Data de nascimento: 28
de junho de 1841. Local: Ópera de
Paris. Paternidade: Téophile Gau-
thier, Adolphe Adam, Jean Coralli,

e Jules Perrot. Idade atual, 143 anos, e cada vez
mais forte e cheia de vida, como veremos no
Teatro Municipal amanhã.

Por que essa longevidade numa arte que, até
a recente invenção de uma forma de escrevê-la,
dependia da memória para ser reposta e ensaia-
da? É possível que outros bales do mesmo valor
tenham desaparecido na voragem dos tempos,
vítimas de modismos e da conhecida antropofa-
gia existente na arte da dança, onde as novas
tendências se alimentam dos cadáveres dos su-
cessos de ontem. Os historiadores de dança
parecem já ter chegado a uma conclusão do por
que Giselie teria sido escolhido para sobreviver.

A música, de Adolphe Adam, acima da
média das músicas de bale de seu tempo, foi
acusada de excessivo sinfonismo para dança,
acusação que Delibes e Tchaikovski a seu tempo
também teriam de suportar. A coreografia, de
Jules Perrot, especificamente para o papel-
título, que seria criado por sua esposa Carlota
Grisi, e de Jean Coralli para as demais partes, é
reconhecidamente de grande valor, pelo trata-
mento excepcional dos personagens em forma
de dança, pelo senso de atmosfera e pela oportu-
nidade que oferece a bailarinos que sejam
também bons artistas.

A estes fatores, juntam-se a plêiade de
grandes intérpretes que carregaram o bale atra-
vés da revolução clássica de Petipa, o neo-
romantismo de Fokine, as inovações de Massine
e Nijinsky, o neoclassicismo de Balanchine e
toda a .avalancha dos modernos, de Graham a
Paul Taylor, de Béjart a Twyla Tharp. O público
consegue se identificar com o drama da jovem
camponesa enganada pelo nobre disfarçado, e
surpreendentemente o bom gosto de Gauthicr.
autor do libreto baseado na lenda das Willis
relatada por Heinrich Heinc, evitou os excessos
românticos nos quais o bale poderia facilmente
ter caído.

Se o que vemos hoje talvez não seja idêntico
a 1841 — e como poderá sê-lo? — aparentemen-
te está bem próxima, ao se ler a descrição que o
eminente escritor inglês Cyril W. Beaumont faz
de Giselie, calcado nos jornais da época, que
descreviam a coreografia com riqueza de deta-
lhes. O libreto do poeta francês, no qual se pode
até distinguir bem ao longe um toque de luta de
classes, sofreu com o tempo excisões que chega-
ram a modificar o caráter de certos personagens.
Por exemplo, no original, a Princesa Bathilde e
o escudeiro Wilfrid vêm buscar Albrecht no
túmulo de Giselie, numa clara indicação de que
em pouco a pobre camponesa estará esquecida e
os nobres se casarão conforme já estava deter-
minado, um final bem mais cruel, que tira a
simpatia de Albrecht, o que deve ter feito algum

importante intérprete deste papel ter sugerido a
mudança, que inclusive deixa a cortina final só
para ele, sem noivas e escudeiros roubando-lhe

ipntnr Ap <:nfrp(lnni hktrinnin ,,
A coreografia também terá sofrido altera-'

ções aqui e ali, do próprio Perrot, que a
remontou em São Petersburgo, onde trabalharia
de 1848 até 1860, de Marius Petipa e de outros
remontadores, quase todos introduzindo aqui e
ali toques pessoais que ajudem a justificar seu
trabalho, o qual se faz sentir com maior valor
mesmo nas importantes partes de mímica, na
delineação mais forte de cada personagem e no
aclaramento de detalhes que versões às vezes
chamadas de tradicionais se esmeram em obscu-
recer. A de Peter Wright para o Municipal é
especialmente feliz nesta parte, principalmente
no tratamento dado a Hilarion, que de horrendo
vilão passa a seu lugar correto, o concorrente
nato à mão de Giselie até aparecer em seu
disfarce o Duque Albrecht.

Giselie, de sua estréia até 31 de dezembro de
1965, alcançou 381 representações só na Ópera
de Paris. Londres e Moscou a veriam pela
primeira vez em 1842, Milão em 1843. No
Brasil, deve ter sido levada pelas companhias
que periodicamente nos visitavam no século
XIX. A primeira versão levada no Teatro Muni-
cipal é das mais ilustres do século, nada menos
do que a do Bale de Serge Diaghileff, com
Tamara Karsavina e Vaslav Nijinsky nos papéis
criados por Grisi e Lucien Petipa, o irmão de
Marius, e reconhecidamente dois dos maiores
intérpretes dos infelizes namorados. A data, 27
de outubro de 1913.

Só em 1940 o bale voltaria ao Municipal, na
produção do Bale Russo de Monte Cario, com
Mia Slavenska e Igor Youskewitch. Em 1953, o
Corpo de Baile do Teatro Municipal, como era
então chamado, montaria essa obra-prima, pela
mão de Tatiana Leskova, que a interpretou
alternando com Berta Rosanova, Maria Angéli-
ca e Beatriz Consuelo, junto a Artur Ferreira,
Johny Franklin e Aldo Lotulo. Essa produção
serviria para convidados ilustres como Alicia
Alonso, Tamara Toumanova, Yvette Chauviré,
Margot Fonteyn, Violetta Elvin, Alicia Marko-
va, Igor Youskewitch, Oleg Tupine, Michael
Somes, Rudolf Nureyev, Milorad Miskovitch, e
seria usada até a infeliz versão de Jorge Garcia,
cujos cenários de Arthur Casais mereceram
estrondosa vaia, e foi há dois anos substituída
pela que dia 19 voltará ao palco. Outras versões,
de companhias como a da Opera de Paris,
Marquês de Cuevas e Ballet Théatre, nos trou-
xeram as interpretações de Darsonval, Vyrou-
bova, Bardin, Nora Kaye, Rosella Hightower,
Lifar, Eglevsky, Skibine. Tivemos sorte nas
nossas Giselie, pois com exceção das soviéticas,
vimos no Municipal boa parte dos grandes
intérpretes da época.

Giselie não é uma peça de museu, mas uma
obra viva, representativa de seu tempo, um todo
feliz integrado por partes de valor, e que,
quando entregue a artistas de valor e cónscios do
estilo, pode nos passar uma emoção válida, sutil,
que nos leva a um mundo em que o sentimento é
motivo de vida e integrante da própria razão de
ser.

ANTÔNIO JOSÉ FARO
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Em primeiro plano, o Gr. Ch.
.Sul-Americano Eric de Belami, com a J. Ch.
Cindy von Schnauzemburg, Dachshunds
standards de pêlo longo, propriedade de Da
de Ohveira Fulda. Eric foi o ganhadorabsoluto da exposição especializada em
Dachshunds realizada domingo no Io
FECERJ'S Specialty Show (Foto: Gaúcho)

FECERJ,
— SEMANA

NOTA 10
Federação Cinológica do Estado do Rio
de Janeiro programou para os dias 13, 14
e 15 de julho passado uma série de
variados eventos, que se iniciaram numa"sexta-feira 13", passaram por um sábado cheio de

palestras técnicas e exibições de obediência e ades-
tramento, finalizando num domingo inesquecível,
onde, em seis pistas de julgamento, em horários
bem estudados, realizaram-se 11 exposições especia-
lizadas!

O grande estacionamento coberto do Boule-
vard recebeu um número de cães realmente excep-
cional, e a nossa Vila Isabel viu de perto o fino das
raças Yórkshire Terrier, Ilhasa Apso, Setter Irlan-
dês, Setter Inglês, Setter Gordon, Pinscher Miniatu-
ra, Dáimata, Weimaraner, Dachshunds (anão, stan-
dard, miniatura — lisos e longos), Husky Siberiano,
Boxer, Dobermann e Rottweiler.

Programação de sexta-feira local: Clube de
Aeronáutica. Coquetel, jantar, desfile de modas," show aiüslict)-x--efrtfe^a-d---títutos de 'Tin^fllr»
Emérito do Estado do Rio de Janeiro". Destaque
para a Casa Celacanto Silk & Designs, que mostrou
um desfile de moda jovem da melhor qualidade,com trajes e modelos que enfeitaram com suas
presenças os espaços vazios do salão onde se realiza-
va o grande jantar. Excelente, sob todos os aspec-
tos, o show que Nelson Luna escreveu e apresentou,
com a participação de Nelson Sargento, da Man-
gueira, da cantora Cláudia Savaget e do violonista
Luis Otávio Braga, sob o tema — O Cão na Música
Popular. Um trabalho de pesquisa, bom gosto e alto
nível artístico, onde o cão surgia pelas composições
de monstros sagrados na nossa MPB, como Noel
Rosa, Luís Peixoto, Braguinha, Geraldo Pereira,
Nelson Sargento, Dobres Duran e outros, além de
uma ligeira apresentação de algumas composições
desse verdadeiro símbolo do samba mangueirense
que c Nelson Sargento. Teria sido muito melhor se o
som ambiente do salão do Clube de Aeronáutica
não tivesse deixado os integrantes do show entre-
gues à sua própria sorte, falho e deficiente, o queimpediu muitos dos que assistiram de avaliar a
categoria dos artistas que se apresentavam e o
esforço da FECERJ em contratá-los para aquele
espetáculo.

A entrega dos títulos de Cinéfilo Emérito foi
por vezes emocionante, reverem-se pessoas que aos
poucos sumiram das nossas exposições e dos pró-
prios clubes, como por exemplo a Sra Inah Cordeiro
dos Santos, o Desembargador Paulo Castilho e a
incomparável Amélia Isolete de Oliveira. No sába-
do, tivemos o prosseguimento da programação da
FECERJ, nas dependências do Iate Clube Jardim
Guanabara, na Ilha do Governador. Inicialmente,
uma palestra excelente do Dr Walter Cardoso
Fernandes, da Purina Alimentos, sob assuntos liga-
dos a nutrientes especiais para a vida útil do cão;
seguiram-se uma palestra teórico-prática deste colu-
nista e alguns membros de nossa equipe, sobre
técnica e treinamento de cães Spaniels e Setters paraas pistas de exposição.

Encerrando, tivemos exibições de adestramen-
to, inicialmente, do Weimaraner Ch. Ned's Bug do
Recreio, por seu treinador, Maurício Amâncio Bis-
po; em seguida, o treinador Newton Martins dirigiu
cinco cães do BOXCERJ (Aretha de Guarabira,
Ch. Argos dei Kalate, Ch. Muhamad Ali Ivanhoe,
Cassius Clay de Saint George e Bia do Mon Ange),
que se apresentaram com seus proprietários numa
linda demonstração de adestramento e obediência
em Escola.

No domingo, o que se viu valeu para atestar a
força do clube especializado no Rio de Janeiro e o
esforço da FECERJ para facilitar-lhes a realização
de 11 especializadas num mesmo local, no mesmo
dia. O imenso estacionamento coberto do Boule-
vard abrigou seis pistas de julgamento, e um públicoexcelente, adultos e crianças, interessou-se pelo queacontecia dentro e fora das pistas; Vila Isabel soube
receber bem cachorros e cachorreiros. Superinten-
dência geral perfeita, a cargo de Renato Inecco
Longo. Mais de 300 cães em pista, 14 raças diferen-
tes, levando-se em conta que não tivemos as presen-
ças de alguns departamentos cariocas de raças de
muita representação, como os de galgos e de bea-
gles. Achamos que nada mais é preciso dizer nem
demonstrar para se ver que a FECERJ e seus
filiados se entendem e estão em rumo certo pararealizar, em tempo curto, uma cinofilia carioca
como ainda não se vira antes em sua história. (Osresultados oficiais dessas 11 exposições estarão aqui
publicados na próxima semana.) '

PAULO ROBERTO GODINHO
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publicação européia, contemplo a
fotografia do Velho 101. Em seguida, leio o
Retrato dele — retrato, e não reportagem,
escrito por jornalista. Sentado numa poltro-

na, o Velho 101 apoia a mão numa bengala de castão de
prata. Veste-se impecável, paletó e gravata, o pulôver
fazendo a vez de colete. Seu rosto todo pregueado
mostra olhos atentos e um levíssimo sorriso.

No ano passado, era o Velho 100. Hoje é o Velho
101. Em 1985, se ainda estiver aqui, será o Velho 102 —
e assim por diante. Porque ele nasceu em 1883... Veio a
este mundo há 101 anos, em Budapeste, sob o poder de
Sua Majestade Francisco José I. Budapeste pertencia,
então, ao Império Austro-Húngaro. A Europa era
outra. O mundo todo era bem diferente...

Hoje, o Velho 101 resume toda a confusão que
viveu, sofreu, da qual sobreviveu, num juízo histórico
definitivo:

— A maior besteira neste século foi quando a
Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia...

O Velho 101 vive hoje na Áustria (nada a ver com
o antigo Império Austro-Húngaro, onde nasceu) e passa

O V LHO 101
os melhores dias do ano nas montanhas da Suíça. Deve
ser a mais completa imagem de um aposentado que se
possa desejar. È pode dizer, imperturbável, sem apagar
o levíssimo sorriso.que baila em seu rosto:

— Sou apenas um homem velho que espera tran-
qüilamente a morte.

O Velho 101, sua fotografia, sua biografia, me
comovem. Vejo nele o protótipo do indivíduo contem-
porâneo que considero meu compatriota. Ele não tem
pátria. A História varreu sua pátria do mapa. O Império
Austro-Húngaro nunca mais existirá. Outras pátrias
foram varridas, neste século que vem conferindo ao
Genocídio o prestígio terrível de motor da História.
Quantos judeus perderam suas pátrias nacionais na
carnificina central do Século XX. Quantos russos (os
chamados russos brancos) foram expulsos de sua pátria
na avalancha marxista-leninista. Quantos vietnamitas e
cambojanos navegam à deriva nos mares da indiferença
internacional. Quantos ainda — inumeráveis e infindá-
veis — escolhem a outra liberdade, arriscando suas
vidas, sacrificando os pequenos benefícios adquiridos,

MUSICA

O AMADURECIMENTO
MUSICAL DE UMA

GRANDE INTÉRPRETE
AUSENTE 

há seis anos
dos palcos brasileiros, a
pianista Cristina Ortiz re-
tornou em grande estilo à

cena musical carioca com um recital
anteontem na Sala Cecília Meireles.

O programa escolhido era avas-
salador — Sonata em Fá Menor, de
Brahms, e as Quatro Baladas, de
Chopin — mas Cristina o percorreu
com a tranqüilidade e o refinamento
de uma intérprete consumada. É, na
verdade, reconfortante constatar o
seu amadurecimento ao longo dos
últimos 15 anos: da menina-prodígio
que Hebe Machado Brasil apresen-
tava nos recitais da Abrarte
(1969/70) à época da sua surpreen-
dente vitória no Concurso Van Cli-
burn, já com uma sensibilidade mu-
sical superior mas talvez ainda um
pouco deslumbrada com sua própria
facilidade pianística ao enfrentar os
andamentos vertiginosos, Cristina
passou a intérprete madura, cons-
ciente do seu talento e mesmo de
suas limitações, sabendo usar, en-
fim, todas as suas potencialidades a
serviço da Música.

Sua versão da Sonata em Fá
Menor, de Brahms, que abriu o
recital de anteontem, pode não agra-
dar a quem imagina um único tipo de
concepção sonora para essa obra
desafiadora do Romantismo alemão.
Cristina não tem a densidade nos
fortíssimos de um Nelson Freire, um
Antônio Barbosa ou mesmo — para
situar a comparação no nosso naipe
pianístico feminino — de uma Maria
da Penha ou Daina Kacso. Mas ela
sabe usar, com inteligência e sensibi-
lidade musical superior, todos os
recursos de que dispõe, construindo
solidamente a imponente arquitetura
formal de Brahms. Dos cinco movi-
mentos, o Scherzo foi o contemplado
com a melhor execução, perfeito nas
inflexões de tempo, fraseado e dinâ-
mica, bem como nas diferenças de
toque legato e staccato.

As Baladas, de Chopin, ouvidas
na segunda parte da apresentação,
constituíram-se numa pródiga de-
monstração de élan pianístico, fluin-
do em interpretações de progressivo
interesse estético. A Primeira, em
Sol Menor, talvez, tenha recebido
uma versão por demais pessoal, osci-
lando da extrema lentidão ao prestís-
simo alucinante. Mas jamais a pia-
nista passou por cima do texto ou
escamoteou as intenções do autor: a
partitura de Chopin estava ali intacta
e nitidamente projetada, em que
pesem as oscilações de tempo.
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Cristina Ortiz: interpretações

sentidas e, sobretudo, bem acabadas

A Segunda Balada teve o tema
introdutório cantado com encanta-
dora simplicidade e a Terceira evi-
dencou novamente a variedade do
toucher que Cristina já havia exibido
em Brahms, aliado a um magnífico
sentido do tempo. A Quarta, embo-
ra sem os constrastes excessivos da
Primeira, partiu também de um inf-
cio contido para uma explosão de
eloqüência, num texto que a pianista
provavelmente traz guardado em sua
memória afetiva, pois foi uma das
peças que lhe deram a vitória do
Concurso Nacional de Piano em
meados dos anos sessenta, propor-cionando-lhe uma bolsa para estudar

em Paris com Magdalena Taglia-
ferro.

Em suma, um recital de peso,com obras densas do repertório pia-nístico em interpretações pensadas,sentidas e, sobretudo, bem acaba-
das. Como extra, para quebrar o
clima homofônico de um recital ex-
clusivamente romântico, Cristina re-
servou uma luminosa Sonata, de
Scarlatti, numa execução que nos fez
lembrar — em pé de igualdade — o
Padre Soler da fabulosa Alicia de
Larocha.

RONALDO MIRANDA

Jcizzmania
A úranili' npfâci

I)e2'a sábado das 18:30 as 21:30
Venha Jantar no Jazzmania com
PIANO SOLO ESPECIAL

DE MARCOS ARIEL
s/consumação s/couven artístico

«HOJE /5?/6?^
a panir das 22:30 hs

LÉO
GANDELMAN

Saxofonista da nova geração mais
requisitado para gravações,

Léo Gandelman já participou dos discos
dm maiores nomes da nossa música.

Leo apresenta agora seu trabalho
individual como compositor e

interprete acompanhado peto super
grupo formado por:

Toni Costa (guitarra)
Celso Fonseca (guitarra)

P. I. (ledadm)
Fernando de Souza (baixo)

• e participação de:
Ivan Comi (Mamão do A.imuth

na bateria)

m\ Sábado m-
EM NOITE ESPECIAL
RIO JAZZ

ORCHESTRA
NOS INTERVALOS SHOWS

EM VIDEOCASSETE
• KhSEK\AS 227-2447 .. ¦,

Kainha Llisanrlh cmj. \ irlr-.Smiln
«n lima dn Barril tAINI

GALERIA DE ARTE IPANEMA
Após o sucesso obtido no Leilão da

Coleção João Borges, estamos
recebendo peças para o Leilão de agosto,

quandu será leiloada outra importante coleção.
Quadros, porcelanas, cristais, tapetes orientais, bronzes, marfins, pratarias e outrosobjetos de arte.

Estamos encerrando o catálogo.
RUA ANIBAL DE MENDONÇA, 27 — Tel.: 239-2032 — Ipanema.

ESTÉTICA-BELEZA

Consulte a seção 321

CLASSIFICADOS JB
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NOITES DE
BUENOS AIRES

Com JORGE SOBRAL (a voz do tango), sua típica
portenha e dançarinos.

De 3.a a domingo, às 22,30 h.
Couvert: domingo a 5J: CrS 10.000.00.

Sexta e sábado: CrS 15 000.00

Av. Mem de Sá, 17
Tels.: 252-4428 * 252-0966

* 242-7066
Os artistas mais famosos

do mundo voam •FWNAM
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fugindo das pátrias de usurpação, que lhes estáo sendo
impostas, e escolhendo viver no Ocidente, como exila-
dos condenados ao exílio perpétuo...

Contemplando o Velho 101, volto a considerar a
profunda, posto que desalentada verdade enunciada porCurzio Malaparte: " A pátria de um homem é a sua
pele". E me compenetro de que esses exilados, esses
despatriados, na verdade não podem ser chamados"exilados" nem dever ser qualificados de "despatria-
dos". Eles são, na verdade, Cidadãos do Mundo. Os
diferentes desastres nacionais, que sofreram no extremo
grau do sofrimento, fizeram deles o que todo homem
deve ser no futuro próximo: Cidadãos do Mundo. As
pátrias de que foram espulsos é que são estruturas
obsoletas... As fronteiras nacionais é que estão anacrô-
nicas... Os sentimentos nacionalista e patriótico são os
sentimentos de Genocidas, e os conceitos de quenascem tais sentimentos devem ser abolidos da face da
Terra — considerada esta, daqui por diante, como única
pátria de todos os homens...

Acredito firmemente no que estou dizendo!

rç

HOJE, DEBATE SOBRE

FQEUD
(18° SEMANA DE SUCESSO)

APÓS O ESPETÁCULO DAS 21 HORAS COM APRESENÇA DOS ARTISTAS E DO PSICANALISTA
JÚLIO DE MELLO FILHO

Teatro Clara Nunes • inf.-274 96WAmanha Vesp. 17 hs.-Preço Único CrS 5.0OOOÒ
OOM. SESSÃO UNKA AS 1. H. ^Y _^'0 CultUrál'; J

s*»rzo• -won V / «SsErBfQIH -
Financiamento parcial do FNOE. Patrocínio do Serviço Brasileiro da §
Órgãos do Ministério da Educação e Cultura ¦?. . ¦• • "

. ]"featrodOS4 apresenta ij
,.'.;UMA0BRA EMOCIONANTE DADRAMATURGlAUNIVERSAC

Mú^amíligM
^eAhjTQN TCHEK0yí..f4íi'Mijíqr,Fernandes ' 

}Mà
com ARMANDO BOGUS ¦ nODniQO SANTIAGU

CHRISTIANE TORLONI • NILDO PARENTE • DENISE WAINBERGNorma Geraldy • José de Freitas • Licia Magna • Ronaldo Mota
DIREÇÃO DE SÉRGIO BRITTOPara os jovens de 14 a 21 anos CrS 4.000.00

válido para o més de Julho.

r.Tealrodas.A.à
Shopping, da G^ver' 20ánd.

Tel ^74-9895 ;

ApoioítSjjItftrat^'

Censura 14 anos::;'

HOJE NA

rr„ ..mlmm
61 ÉBIiili RW

A EMISSORA DO RIO

EM TEMPO
11«30 hs

Com
ROBERTO MILOST

MEDICINA
CINEMA

MODA
DECORAÇÃO

VÍDEO

18=30 hs

MlfV REALIZAÇÃO

Apresentação ^ U mm43
PAULO MARTINS VÍDEO

23M5 hs
Com DANUZA LEÃO

e seus convidados

HOJE: JOÃO SALDANHA
MARIA CRISTINA
(SCALA)
MOREIRA FRANCO

realização: SPECTRUM



Y-ir»'»"^ jr'+ f •%. *»> if • v V V **" ** fvw í*'**^"

JORNAL DO BRASIL
quarta-feira, 18/7/84 D CADERNO B ? 3

Alívio
Durante um jantar em

sua homenagem, aqui no
Rio, o presidente da Union
des Banques Suisses, Robert
Holzach, foi instado com ai-
guma insistência a discorrer
sobre os riscos de ser revo-
gado o sigilo bancário em
seu país.

Diante da expectativa dos
presentes, ele garantiu:— Na Suíça, o direito à
privacidade é um direito
inalienável do cidadão.

* * *
Foi um alívio geral.

Programa
de rico

Amanhece no Rio sexta-feira
o sultão de Kedah, uma das
maiores fortunas da Malásia.

Vem, em companhia da mu-
iher e das filhas, conhecer o Rio
turístico, sem nenhum compro-
misso com o trabalho.

Aproveita para fazer um
shopping milionário: quer enri-
quecer sua coleção de jóias com
algumas peças brasileiras.

WfjjM Q Disposição

PELO MERCADO
O empresário Naji Nahas vendendo para a Socie"té

Générale suas ações da Companhia Internacional de
Seguros. * * *

O Sr Carlos Liberal passando adiante suas ações da
corretora que dirige.

Hora de parar
Decano dos reitores brasilei-

ros, o professor José Carlos
Azevedo não terá seu mandato
renovado para mais quatroanos à frente da Universidade
de Brasília.

Decidiu "parar um pouco" e
desautorizou sondagens parainclusão de seu nome na lista
sêxtupla que o Presidente Fi-

gueiredo usará na escolha do
novo reitor.

• Nos meios acadêmicos brasi-
lienses, especula-se que os dois
nomes mais cotados para a va-
ga de Azevedo são o ex-
Senador Josafá Marinho e o ex-
Ministro Xavier de Albu-
querque.

INFLAÇÃO
Um banqueiro de larga experiência em previsões do gênerorevelou, ontem, que os primeiros sinais detectados por Brasília

10% à 
mfIaÇâ0 de jUlh°' aP°n,am um índice em torno de

Dificilmente a taxa ficará abaixo dos dois dígitos, mas não levamuita chance de ser superior a 10,5%.
¦ ¦ ¦

Ultimo recurso
A Ministra Esther de Figuei- • Concretizada essa ameaça,

redo Ferraz decidiu suspender cx>nsuma-seum_atrasQ_inei4tá—
a remessa dos reciusos-fam—rertgrsãlánõs^ulhoTpois,
pagamento de pessoal nas uni- mesmo que a paralisação ter-

Segurança
nacional

Para o acadêmico Antônio Houaiss, que
possui indiscutível autoridade no assunto, o
descaso das autoridades brasileiras com a
língua portuguesa já representa "uma séria
ameaça à segurança nacional, no bom senti-
do desse conceito".

Houaiss calcula que, de aproximadamente
400 mil palavras que compõem o universo
idiomático nacional, menos de 130 mil estão
acessíveis ao grande público, por meio dos
dicionários mais elaborados.

O restante — denuncia Houaiss — tende a
perder-se na memória cultural do país, en-
quanto as novas gerações recorrerão, cada
vez mais, a palavras estrangeiras.

No seu cotidiano, o brasileiro médio usa
regularmente um vocabulário de 3 mil pala-vras e "situa corretamente" outro tanto. Se
as coisas continuarem nesse ritmo, entretan-
to, chegará o dia em que só se conseguirá
expressar sem sotaque uma frase deixada porum conhecido ancestral:

— "Que 
país é este?"

¦ ¦ ¦

Falsificação
em livro

Mais de 100 milhões de dólares — dos
quais cerca de 1 milhão no Brasil — é quantosoma o derrame de notas falsas em todo o
mundo nos últimos seis meses.

A estimativa é do professor Santos Tri-
gueiros, ex-assessor do Meio Circulante do
Banco Central e especialista em fabricação
de dinheiro, que se está preparando paralançar em setembro o livro Dinheiro de
Papel.

Segundo ele, o Brasil é solo fértil paraessas falsificações. Primeiro, por se tratar
precisamente de dólar; segundo, por serem
as cédulas impressas em apenas duas cores e

Rubens Monteiro
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O Governador Leonel Brizola voltou a afirmar ontemestar disposto a assinar um documento garantindo sua nãocandidatura à Presidência da República.Para que isto aconteça seria necessário que o Governa-dor Tancredo Neves, uma vez vitorioso, convocasse assim
que assumisse a Assembléia Constituinte e marcasseeleições para dentro de dois anos.Um ex-correligionário de Brizola recebeu com reservasa disposição do Governador, lembrando a frase de Riche-heu: Em amor e em política não existe a palavra jamais."

¦ ¦ ¦
Tempos bicudos

Os descendentes do saudoso
Visconde de Guaratiba, premi-dos certamente pelos tempos bi-
cudos, não apenas passaram
adiante o jazigo perpétuo do
ancestral no Cemitério do Ca-
tumbi, como o lotearam em
diversos subtúmulos.

A decisão causou profunda
consternação ao professor Pe-
dro Calmon, que não é parente
do Visconde mas é um grande

estudioso de mausoléus e admi-
rador profundo daquele em es-
pecial, pelas suas dimensões,
porte e história.
• A consternação, aliás, foi du-
pia — primeiro, pelo desapare-
cimento do túmulo, uma pre-ciosidade; segundo, pela desço-
berta na exumaçáo de que o
corpo embalsamado do Viscon-
de estava intacto mas nem porisso teve o jazigo poupado.

Enfeitando a festa do aniversário de casamento
de Anita e Luís Carlos Miéle, Kiki Garavaglia e

Patrícia Waechter

RODA-VIVA

versidades federais em greve.
• Esse dinheiro é distribuído
normalmente por Brasília no
dia 20 de cada mês.

mine com um acordo, o meca-
nismo de repasse desse dinhei-
ro tem mecânica própria.
• E lenta. ,

—pot terem -nes úllimus 50 anos exatamente os
mesmos desenhos e formatos.

» • »
• Segundo o especialista, o recente derrame
descoberto em São Paulo no valor aproxima-
do de 500 mil dólares é apenas a ponta de umenorme iceberg que flutua no oceano do
mercado paralelo.

Chega dia 7 de agosto ao Bra-
sil o Ministro da Cultura de
Portugal, Coimbra Martins.
Além de Brasília, visitará Reci-
fe, Salvador, Rio e Ouro Preto.

Gisela Amaral reúne um gru-
po de amigas na sexta-feira para
um almoço em torno da Embai-
xatriz Zazi Corrêa da Costa.

Flávio Moreira da Costa esta-
rá autografando hoje a partir das
20h na Livraria Rio Market seu
livro Os Mortos Estáo Vivos.

Cláudia Pujol trocando Nova
Iorque pelo Rio para uma tempo-
rada de férias a partir do próxi-mo fim de semana.

Tito Madi enchendo diária-
mente o Piso Uno, no Leblon.

Marieta Severo comandava
amigas noontem uma mesa de

Chá e Simpatia.
Prorrogado até o dia 28 o

show de Miúcha, no Maksoud
Plaza, de São Paulo.

O Ballet Stagium estréia do-
mingo no Teatro João Caetano.
No programa, sua última produ-

ção, Missa dos Quilombos, com
músicas de Milton Nascimento.

O Cônsul da Espanha, José
Francisco Castro y Calvo, recebe
hoje para cocktails os dirigentes
do Banco de Bilbao que estão no
Rio.

De férias em Brasília, hóspede
de Beatriz e Luís Carlos Chaves,
a Embaixatriz Christine
Brandão.

O grupo Chase Manhattan-
Banco Lar fez uma doação equi-
valente a 20 mil dólares à Or-
questra Sinfônica Brasileira em
cheque entregue por seu presi-dente, Charles Brauch, ao pro-fessor Octavio Gouvêa de Bu-
Ihões.
e O professor e Sra Carlos Flexa
Ribeiro convidando para um jan-
tar black-tie no dia 10, anivcrsá-

¦ ¦ ¦
VOLTA AOS CLÁSSICOS

A CBS está voltando ao mercado de discos clássicos com umcatálogo digital de chamar a atenção.Celebridades como Lorin Maazel e Kiri Te Kanawa aparecemlado a lado como novatos como o violinista chinês Cho-Liang-linou a pnmeira-pianista filipina Cecile Licad. A forte presençaasiática - que se vai espalhando pelas artes em todo o mundo -completa-se com um recital do violoncelista chinês Yo-Yo Ma iáconsagrado. 'J
Pelo que se vê, o Oriente não se contenta com os automóveis eos rádios de pilha; quer brilhar em todos os setores.E o está conseguindo.

rio do anfitrião.
• A Sra Maria Antonieta Fran-
klin Leal promove um chá dia 7
de agosto no Maxim's em benefi-
cio das obras filantrópicas do
Clube da Solidariedade. Com
direito a um show de Antonelli,
astro de Evita.

Decepção
De Nova Iorque, informa o

conhecido Hélio Guerreiro:
— Júlio Iglesias usa chino.

* * »Exibiu-o — uma meia-
peruca aplicada no lado direito
da cabeça — ao que tudo indica
pela primeira vez na semana
passada no programa de TV
Tonight Show, de Johnny Car-
son, no qual era um dos entre-
vistados.

Pata o inullierio, a novidade
foi uma decepção.

Novo
recorde

Há na praça sendo oferecido
aos quatro ventos um quadro de
Portinari de grandes propor-
ções que, se vendido pelo que
pede a proprietária, poderá vir
a registrar um novo recorde de
preço para o artista.

A tela, de 1 metro por 80
centímetros, está colocada à
venda por 250 mil dólares.

MARCANDO PASSO
• Há novidades no ar em relação ao mercado do ouro.

j» Não será surpresa se a regulamentação da entrada do ouro na;
j Bolsa for adiada por algum tempo.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL
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Para fazer 10 anos
com inteliaência

e precisoserCobra

A COBRA - Computadores e Sistemas
Brasileiros S.A., os parabéns efusivos do seu

admirador e agente exclusivo:

Mil bang italiana

paus Produtos de Processamento de Dados Ltda.
Av. Paula e Souza, 360 - Tel.: 228-4985

HOJE -21:00
JOKO INVOCA DEUS E MATA

ELENCO: RICHARD HARRISON
SHaEYLA ROSSIN
CLÁUDIO CAMASO

canal 9
A EMISSORA DO RIO

rde Objetos de Arte 1
Auditório do IBAM - Largo do IBAM n° 1, em Botafogo. '

Quadros, porcelanas, pratarias, móveis, moedas, Gallés,
marfins, tapetes etc.

EXPOSIÇÃO: HOJE, 18 de julho, das 10 às 20 ht
LEILÃO: HOJE e AMANHA, 18 o 19 de julho, âs 20,30 hfc

ferM-ferlim Leiloeiro Preposto Cláudio Duarte
Assessoria: Praça das Artes - Mais infs. tel.: 242-5566

¦ ¦'«w ¦ ''"'¦ """"

.-""¦¦r-* '¦¦¦¦¦:

%iM
00iyjy 

¦

'- Shopping da Gávea teja 317 ¦

" .... i ii 11

¦

íoQv

''mJJj^aaamammmm

ELETRODOMÉSTICOS
Consulte a seção 720 CLASSIFICADOS JB

"^ZZNEBO TRIO.E- 
APOIO VASP.20.30 ATHIE BEU..»:30 ANA MAZZOTTI (QUARTETO) • AV BART. MITRE .STOMXbKtS!» 294-0547

"PVsrvDT.Ti! i i
M "Toma de Minas a estrada"

-Tomás Antônio Gonzaga

IMUNI-SERVICE
DEDETIZAÇÃO

Tel<s 264-4343S' 266-4846

Álvaro Apocalypse • Yara Tuplnambá
Carlos Bracher • Olímpia Couto • Fanl .Bracher

Sanzio de Menezes • Virgínia de Paula • Chico Ferreira
Mário Zavagü • Marcos Coelho Beqjamln • Marisa Troncoso

Antônio da Costa Dias • Lúcia Marques • Mário Sampaio

emanaa y i n e ir A
ú 1 1 Nacional ÍL. 1no Hotel 1 1 Nacioi

eJLSLa^jCLdejiullio
Os mais expressivos artistas plásticos figurativos de Minas Gerais

expOem suas obras no lobby do Hotel Nacional.

Vernissage: dia 19/7, às 19:00 hrs.

FESTIVAL DA CULINÁRIA MINEIRA
Dias 19, 20 e 21/7, a partir das 20:30 hrs.edia 22/7,

almoço de encerramento, a partir das 12:00 hrs.

Local: RESTAURANTE CÉU • Hotel Nacional Rio • 27.° andar.
Dourado à Plrapora • Surubim Defumado • Galinha ao Molho Pardo •

Leitão Assado • Carré de Porco à Mineira • Feijão Tropeiro .
Tutu de Feijão . Angu e Quiabo • Couve e Lingüiça • Queijo do Serro .Doce de Leite da Fazenda > Mineiro de Botas . Delícias de Juiz de Fora.

Preço: Crí 14 mil por pessoa (com direito a "pinga" do engenho, de cortesia.)
Reservas: pelo telefone 323.1000, ramal 14

das 13:00 âs 18:00 hrs., após esse horário, pelo ramal 4.

Hotel Nacional Rio [Hj|
Av. 

Niemeyer, 769 IM 1 Tel., 322.1000 . Sao Conrado
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I -~~~ casas 2 e 3 Ipanema—Rio
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4 d CADERNO B ? quarta-feira, 18/7/84 DIVIRTA-SE JORNAJL DO BRASIL

CINEMA

Vn Último dia de \s
Lji exibição do filme O O
kfl Fiel Camareiro no Jtjlkfl Bruni-Tijuca e ÁH}
rfl Ricamar. thj?
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ESTRÉIAS
IDENTIFICAÇÃO OE UMA MULHER (ktonttflcazione
di una donna). de Mrchelangelo Anlonioni. Com
lomas Milian. Daniola Silvetio, Chnsline Boisson.
Sandra Monteleoni, Giampaolo Saccarola e Alessandro
Ruspoli. Cinomn-1 (Av Prado Júnior, 281): 14h,
16h30mm, 19h, 21h30mm Art. Sâo Conrado-1 (Es-
liada da Gávea, 899 — 322-12581: 14h30min, 17h,
I9h30min. 22h. (18 anosi

O relacionamento do um diretor de cinema,
que, a procura de uma mulher, acaba se relacio-
nando com duas jovens diferentes: uma aristocrata
e outra da classe média baixa. Produção italiana.

SPLASH — UMA SEREIA EM MINHA VIDA
(Splash) de Ron Howard. Com lom Hanks, Daryl
Hannah, Eugene Levy, John Candy. Dody Goodman,
Shecky Greene. Richard B. Shull, Bobby Di Cicco e
Howard Morris Odeon {Praça Mahatma Gandhi, 2 —
220-38351: 14h, 16til0min, 18h20min. 20h30min. S*o
Luil-1 (Rua do Calete. 307 — 285-2296). Roxy (Av.
Copacabana. 9*5 — 23&6215I: 15b, 17hl0min.
19h20min. 21h30min. América (Rua Conde de Bon-
lim. 334 — 264-4246]: !4h30mm. 16h40min.
18h50min, 21h (10 anos). Úllimo dia no Odeon.

Comédia romântica. A história de uma sereia
que salva um rapa2 de morrer afogado, apaixona-
se por ele e vai procurá-lo em Nova Iorque. Os dois
passam a viver juntos e felizes, até saberem que
estão sendo perseguidos por um cientista oceãni-
co. Produção americana.

PRAZER DO SEXO (Brasileiro), de John Doo. Com
Ana Maria Kraisler, Zana Bueno, Rubens Pignalaiux,
Manca Aoki e Cailos Muani Orly (Rua Alcindo Guana
bara. 21), de 2a a 6a às 10h30mm. 12h!0min.
13h50mln. 15h30min, 17hl0min. 18h50min,
20h30min. sab edom a partir das 13h50mm. Ramos
(Rua Leopoldma Rego, 52 — 240-8285): 15h,
16hS0min, 18h40min. 20h30mm, Scala (Praia de Bota
fogo, 320), Tijuca Palace-2 (Rua Conde de Bonlim
214 - 228-4610): 14h10min. 16h, 17h50min
19h40mm, 21h30min. (18 anos)

Filme pornô.

O ESTRANHO JOGO DO SEXO (Brasileiro), de Atra
mo Vital. Com Denny Perder, Elys Cardoso, Haroldo de
Oliveira, Jussara Calmon, Ibanez Filho o Miguol Carra-
no. Pathé (Praça Floriano. 45 — 220-3135): 12h,
13h40min. 16h20min. 18h, 19h40mín, 22h. Art-
Madureira (Shopping Cenler de Madureira — 390-
1827). P,aratodcs (Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281-
3628): 14h30min. 16h10min, 17h50min. 19h30nnn,
21h10min. (18 anos)

Filme pornô.

CONTINUAÇÕES
mlmOhias do cAnccrtc—(feasuairoj da Haisaa
Pereira dos Santos Com Carlos Vereza, Glória Pires,
Jofre Soares. José Dumont, Nildo Parente. Wilson
Grey. Tônico Pereira, Ney Sant'Anna e Ricardo Cio-
mentino. Partici[xx;òes especiais de Andro Villon, Pau-
lo Porto, Nelson Dantas, Fábio Sabag. Munique Lafont
e Silvio de Abreu. Art Copacabana (Av. Copacabana.
759 — 235-48951. Art São Conrado 2 (Eslrada da
Gávea. 899 — 322-1258), Art Tijuca (Rua Conde rio
Bonlim, 406 —2M 9578). 14h30min. 17h45min, 2lh.
(16 anos).

Brasil, deéada de 30. O pais vive uma era de
violenta repressão política. A perseguição atinge
centenas de pessoas, entre elas Graciliano Ramos,
um dos mestres da literatura brasileira. Elo ó preso
e, na cadeia, no litoral do Rio de Janeiro, começa a
escrever Memórias do Cárcere. Ramos vislumbra
um grande livro, mas seu corpo, definha, deixan-
do-o em dúvida se encontrará forças para termina-
lo. Prêmio de Critica Internacional do Festival de
Cannes de 1984.

E LA NAVE VA |E La Nave Va). rie Fedenco Fellini.
Com Freririie Jones, Barbara Jeffofd. Victor Poletti,
Peter Cellier, Elisa Mainardi, Norma West, Paolo
Paolom e Sarah Jane Vartey Studio Gâumont Copa-
cabana (Rua Raul Pompeia, 102 — 247-8900):
14h30min, 17h. !9h30min, 22h (14 anosi.

Décimo oitavo filmo de Fellini. A bordo do
navio Gloria N„ dezenas de passageiros de diver-
sas nacionalidades, classes sociais e atividades
reúnem-se para prestar a última homenagem a
cantora Edmee Tetua, que queria suas cinzas joga-
das no mar. A Primeira Guerra interrompo brusca-
mente a viagem. Produção italiana.

FANNY E ALEXANDRE (Fanny o Alaxandor). de
Ingmar Bergman Com Penilla Allwin e Beml Guve.
Stúdlo Gâumont Cateto (Rua do Cateie, 228 — 205-
71941: 16h30, 20h. 116 anos).

O filme conta a história dos membros de uma
família, Ekdhal, do uma cidade sueca, no começo
do século. Os Ekdhal e sua troupe do alores
movimentam o teatro da cidade e fazem parte de
uma sociedade próspera e sem escândalos. Produ-
çèo sueca. Vencedor do quatro Oscar: Melhor (ilme
estrangeiro, melhor fotografia, melhor direção da
arte e melhor figurino.

ZELIG (Zelig), de Woody Allen Com Woody Allen,
Mia Farrow. Garrei Brown. Slephanie Farrow, Will
Holl, Sol Lomita. John Rolhman e Deborah Rush.
Veneza lAv. Pasleur. 184 — 295-8349). Comodoro
(Rua Haddock Lobo, 145 — 264-2025) 14h50min,
16h30min. 18hl0mm. 19h50min, 21h30min (livrei

História passada nos EUA na década do 20,
localizando Leonard Zelig, que tinha a capacidade
do adquirir as características tísicas e mentais das
pessoas próximas a ele. Considerado um doente
mental, foi o centro das atenções de todo o pais.
Produção americana.

O FIEL CAMAREIRO (The Dresserl. de Peter Yates.
Com Albert Finney. Tom Courtenay. Kdward Foz, Zena
Waller, Fileen Alkms e Michael Gouth. Bruni-TIjuca
IRua Conde de Bonlim, 370 _ 2543975), Ricamar
(Av Copacabana, 360 - 237-9932): I4h30mm.
16h50min. 19hl0min. 21h30mm (Livre). Último dia.

O filme conta a história de Sir, um grandilo-
quente ator-empresario que dedicou-se de corpo e
alma a sua carreira, e que agora se esforça por
manter sua companhia atuando. Essencial para sua
existência e O Fiel Camareiro, Norman, igualmente
apaixonado pelo teatro e dedicado a ele. Produção
americana.

QUARTETO BASILEUS (QUARTETO BASILEUS). da
FabíO Catpi, Com Hector Alieno. Omeio Antonutti,
Pierre Malet, François Simon, Michel Vilolo. Alain
Cuny, Gabnele Ferzotti e Veronique Genest Jóia (Av.
Copai-abana. 6801 14h, 16h30mm. 19h. 21h30min.
(18 anosi

Tendo como cenário o mundo da música, o
filme acompanha o itinerário de um famoso con-
junto de câmara por várias cidades do mundo. Os
três músicos, quo já passaram da meia-idade,
estão em crise depois da morte repentina de um
dos integrantes do grupo. Produção italiano.

INDIANA JONES E O TEMPLO DA PERDIÇÃO (In-
diana Jones and The Tempte of Doom). de Steven
Spielberg. Com Harnson Ford, Kate Capstiaw. Ke
Huyad Quan. Amrish Puri. Roshan Seth, Philip Stone.
Roy Chiau David Yip e Rie Young Loblon-1 lAv
Ataullo rie Paiva. 391 — 339-5048). Barra-3 |Av. rias
Américas, 4666 - 325-64871 14h30mm, 16h50m:n.
'3h10min. 21h30mm Tijuca IRua Conde de Bonlim'
422 - 268-07901. Botalogo IRua Voluntários ria
Pátria, 35 — 266449U, Madureira-1 IRua Dagmar da
Fonseca. 54 ._ 390-2338): 14h, 16h20min, 18h40min,
2,h Art-Méler (Rua Silva Rabelo, 20 — 249^4544) 5a
e 6' e de 2a a 4» as 14h45mm, I6h55min, I9h05min,
2!hl5mm, sap. e dom, as 13hl0mln, I5h15min!
I7h20min, 19h25min, 21h30mm Metro-Boavista
(Rua rio Pasi.eio. 62 —"240-1341), Condor-
Copacabana IRua Figueiredo Magalhães. 286 — 2í.{j-
26101. Largo do Machado-1 (Lgo do Machado. 29 —
24S-7374t. Buronc/íi (Rua Cánd.do Bnnicio, 1747 —
390-5745): 13h. 15h20mm. I7h40min, 20h. 22h20mm.
(14 anosl. No Metro-Boavista, Condor-Copacabana,
Largo do Machado-1, Leblon-1 e Tijuca, som dolby
ttérao.

Nova aventura com o herói Indiana Jones,
personagem do tilme Os Caçadores da Arca Perdi-
da. Dessa vez, Indiana parte para uma perigosa
missão: encontrar centenas de crianças desapare-
cidas de um vilarejo nos confins da índia, raptadas
por fanáticos religiosos. Produção americana.

OS TRAPALHÕES E O MÁGICO DE ORÓZ (Brasilei-
rol. de Dedé Santana e Vítor Lustosa. Com Renato
Aragâo. Derje Santana. Mussum. ?acanas. José Du-
mont. Ainaud Rodrigues. Xuxa Meneghel. Maurício do
Vale. Jofre Soares, Tony Tornado e Dary Ru.s Barra-2
'*». das Américas. 4666 — 325 64871. Carioca IRua
Conde do Bonhm. 338 — 228-81781 S»o Luiz-2 iRua
=o Catete. 307 — 285-22961. Lablon-2 lAv Ataullo de

Paiva. 391 _ 239-50481, Opera-1 (Praia de Botafogo.
340 _ 266-2545) |4h. I5h50min. I7h40min.
I9h30min. 21h20mm. Palacio-1 IRua do Passeio, 38

— 240-6541) 13h30mln. 15h20mm. 17hl0mm, ISh.
20hS0min, Imperator IRua Dias da Cru?. 170 — 249-
79821. Olaria (Rua Uianos, 1474 — 230 2666). de 2" a
6a às 15h20min, 17h10min. 19h. 20h50min. sab e
riom as 13h30mm, 15h20mm. IVhlOmin. 19h.
20h50mm Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-
0953). 2a a 4a. 6a a dom. ás 14h. 16h50. 17h40. 19h30,
21h20. 5a ás 14h, 15h50. 17h40, 19h30 Madureira-2
IRua Daomar da Fonseca, 54 ... 390-2338) 13h30
15h20. 17hl0. ISh. 20h50 (Livre).

Didi é um nordestino prestes a ser expulso de
sua torra natal dovido aos castigos da seca e da
fome. Ele, e mais dois amigos, Soro e Tatu, juntamo pouco que lhes resta e partem em busca de
novos horizontes. No caminho, encontram um
espantalho, uni tonei lalante e um delegado Leào.
Eles tèm a difícil missão de conseguir água para o
senão.

QUILOMBO (Brasileiro), de Caca Diegues Com Anto-
nio Pomneo, Zezé Motta. Tom Tornado, Vera Fischer.
Antônio Pitanga. Maurício do Valle. Daniel Filho, Joáo
Nogueira, Grande Oielo e Jofre Soares Brunl-Méler
(Av Amaro Cavalcante, 105 — 591 2746). Coral (Praia
de Botalogo, 3161, 15h, I7h10, 19h20, 21h30 Bristol
|Av Mm. Edgar Romero, 460 - 391-48221 14h30,
16H40, 18hü0, 2lh Bruni-lpanema (Rua Visconde de
Piraia. 371 -- 521-4690): 14hJ0min, 16h50min,
lílhlOmin, 21h30min. Ultimo dia no Bruni-Méler.
Bristol e Bruni-lpanema (10 anos)

Por volta de 1650, um grupo de escravos se
rebela no engenho Santa Rita, „o Sul da Capitania
de Pernambuco. Vitoriosos, os escravos fogem
para as montanhas, onde e instalado o Quilombo
dos Polmares. A frente dos rebeldes está Ganga
Zumba, Príncipe Africano que. chegando ás monta-
nhas, torna-se em pouco tempo o novo Rei dos
Palmares.

que ora esta na Amazônia, ora no Nepal ou no
Egito, sempre a procura de ob|etos para suas
pesquisas, como a cobiçada Arca Perdida, conside-
rada fonte de poder também para os nazistas.
Produçáo americana.

DOIS LOUCOS COM SORTE (Go For K). de E B
Cli.cher Com Teience Hill e Bud Spencer Copar-
Tijuca (Rua Conde de Bonlim. 615) ISh. 17h40mm.
19h20min. 2lh30min (Livrei Último dia

O tilme conta a história de dois homens sam
rumo, que se encontram em um restaurante da
estrada freqüentado por caminhoneiros, depois de
uma briga espetacular. Os dois sáo confundidos
com agentes do Governo e daí surgem mil confu-
soes, enquanto os intrépidos heróis tentam, pelaforça, impedir os planos de um louco que planeja
seqüestrar naves espaciais americanas. Produção
americana.

A PRISÁO (A Distribuidora não forneceu a ficha
tecnical. Complemento. Karatè Mortal Irl». (Rua da
Carioca, 49) 10h, 14h, 18h. 22h (18 anos)

Filme pornô.

MATINÊ
OS ARISTOGATAS — Desenho animado de Walt
Disney, falado em português Brunl-Copacabana
IRua Barata Ribeiro, 502 — 256-4588) 14h. ISh40min,
17h20min (Livrei Ultimo dia

AS AVENTURAS DE PETER PAN - Desenho anima
do de Walt Disney, dublado em português. Paissandu
IRua Senador Vergueiro. 35 — 265^1610): 14h30min,
16h30min (Livre).

SAHARA (Sahara), rie Anrimw V McLaglen Com
Brooke Shields. Lambert Wilson e Horst Buchholr
Barra-1 (Av das Amencas. 4666 _ 325-6487)-
!7h10min, 19h20rnin, 21h30mm (10 anos) Último
dia

Dalo Gordon, herdeira da fábrica de automó-
veis Gordon Packard, atendendo ao último pedidodo pai, inscreve-se na lista de participantes do
principal rali internacional de 1928, para provar queo Packard é o molhor automóvel do mundo. Tendo
como conário a ousada corrida de carros, Dale tem
que escolher entro o desafio de vencê-la e o amor
que encontra no deserto. Produção americana.

INFIELMENTE TUA (Unfarthfully Yours). rie Howard
Ziefl. Com Dudley Moore. Naslassja Kinski, Armand
Assanto. Aibcrt Brooks e Cassie Vaies. Udo-2 (Praiado Flamengo, 721 ISh, I7h, I9h. 2lh (16 anosl.

Claude Eastman u um maduro e mundialmente
respeitado maestro, que suspeita que sua esposa,
Daniolla, o trai com o galante violinista Stein. Esta
angustiante suspeita vai febrilmente agindo sobre
a imaginação do maestro. Comédia americana.

SCARFACE (Scarface). de Brian de Palma. Com Ai
Pacíno, Steven Bauer. MiChelle Pfeiffer, Mar/ Eliza-
beth Mastrantonio, Roberto Loggia e Miriam Colon
Rio-Sul (Rua Marquês de S. Vicente. 52 — 274-4532).
lbh. 18h, 21h. (18 anos). Último dia.

Em 1980, o ambicioso cubano Tony Montana,
conhecido como Scarface, por causa de uma enor-
me cicatriz no rosto, desembarca em Miami. Vendo
na 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.

SEXO EXPOSTO (A distribuidora nao forneceu a ficha
téeflfeaj '".Ari. m.n qpnarlni Dantas. 45 - 220-

1783): de 2a 3 6a I3h30min, lbhlOmin. 16h50mm.
IHhJOmm, 20hl0min; sâb. e dnm, a partir das
15h10min. Astor (Av Min. Edgard Rometo. 236 ¦
390-2036): 16h, 17h40mm, 19h20min, 21h (18 anos).

Filme pornô.

SEXO EM GRUPO (Brasileiro), rio Ailrerio Sernheim.
Com Roberto Miranda. Adrledne de Lima, Gisa Delia
Maré, Paulo Prado, Lrrjia de Paula, Caca de Lima e
Selma Ribeiro. Filme complementar. Massagem for
Man Rex IRua Álvaro Alvim. 33): rio 2a a 6a às 12h.
15h. 18h. 19h40mm, sab e dom. as 13h30mm.
16h30min. 19h30mm. (18 anosl.

Filme pornô.

KEAPRESENTAÇÔJÊS"
AMIGOS PARA SEMPRE (Four Friendsl, de Arthur
Penn, Com Craig Wasson, Jodi Thelen, Jim Metsler,
Michael Huddleston. Reed Birney e Julia Murray-
Cândido Mondes IRua Joana Angélica, 63 — 267-
7098): 13h30min. I5h40mm, 17hb0mm, 20h,
22hlOmt'n. (16 anos). Até domingo.

Filme focalizando a amizade entre quatro estu-
dantes, um deles filho de imigrantes iugoslavos. A
história começa em 1960 e vem até os dias de hoje
centrada no personagem de Geórgia, a garota por
quem os três rapazes se sentem apaixonados.
Produção americana.

LARANJA MECÂNICA (A Clockwork Orange). rie
Stanley Kubrick. Com Malcolm McDowell. Patrick
Magee. Michael Bates. Warren Clarke, John Clive e
Adrienne Corri. Paissandu (Rua Senadoi Vergueiro. 35
— 265-45531: 18h30mm, 21h (18 anos)

Em um futuro próximo, as turmas de jovens
divertem-se com ultravioténcia, estupros e drogas.
Alex, o líder de uma turma, é preso e submetido a
uma experiência quo viso torná-lo cidadào-modelo.
Produção inglesa.

BLADE RUNNER — CAÇADOR DE ANDRÔIDES
(Blada Runner), do Ridley Scutt. Com Harrison Ford,
Rutger Hauer, Sean Young e Edward James Olmos.
Lido-l (Praia do Flamengo. 721: 14h30min, 16h50min,
19h10min, 21h30mm. (18 anosl.

Ficçào cientifica no ano 2 020 A ciência genéti-
ca 6 capaz de produzir cópias humanas que são
chamadas replicamos. Alguns destes seres se rebe-
Iam e são caçador por policiais. Produção ameri-
cana.

O EXORCISTA (The Exordstl. de William Friedkin
Com Elfen Burstyn, Max von Sydow. Lee J. Cobb,
Jason Miller e Linda Blair. Paláclo-2 (Rua do Passeio]
38 — 240-1Í541): hoie as 14h. 16h20mm, 18h40mm,
2lh (18 anrwl

A menina Regan, filha do uma atriz de cinema,
é possuída polo demônio, que volta à terra, se
instala no sótào da cosa e finalmente toma o corpo
da menina. Para exorcizá-la o Padre Karras traz um
estudioso e pesquisador de demonologia, o Padre
Merrin. Produção americana, baseada no livro de
William Peter Blatty.

A GUERRA DOS DALMATAS (101 Dalmatlans). de
Wollgang Reitheiman, Hamilton S. Luske e Clyde
üerommi. Produção de Wall Disney. Ópera-2 (Praia de
Botalogo. 340 — 266-2545), Tijuca Palace-1 (214 _
228-46101. 14h20min. 16h, 17h40min. 19h20min, 21h.
Barra-1 lAv. das Amencas. 4666 — 325-64871:
13h50mín, 15h20mm. (Livre). Ultimo dia no Barra-1.
Falado em-português.

Desenho animado. Pongo. um dálmate de
estimação de um escritor solteirão, resolve acabar
com a monotonia que reina no apartamento dos
dois, conseguindo para eles um duplo casamento.
Apesar de toda a felicidade, aparece um dia ume
amiga da dona-de-casa cujo sonho é ter casacos de
peles de délmadas. Produção americana.

O FUNDO DO CORAÇÃO (Orw From the Hoart) de
Francis Ford Coppola Com Frederick Forrest. Teri
Ga'r. Raul Julia, Masstassja Kinski e Lamie Kazan.
Coper-Botafogo IRua Voluntários da Pátria). 88i:
14n30min. 16h40mm, 18h50min. 2lh. (16 anosl Últi-
mo dia

A história de amor entre uma funcionaria de
agência de turismo, que sonha viajar pelo mundo,
e seu namorado. Depois de uma discussáo, cada
um parte para uma nova aventura, embora nao
deixem de pensar um no outro. Produçáo ameri-
cana.

DRIVE-IN
OS DEUSES DEVEM ESTAR LOUCOS (The Gods
Must Be Crazy). de Jamie Uys Com Marius Weyers e
Sandra Prinsloo. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Me-
deiros. 1426 — 274-7999). 20h30min. 22h30mm.
(Livre). Último dia.

Bushman e sua família vivem numa aldeia
primitiva cercada de belezas naturais, tanto que
agradeciam as bondados dos Deuses. Um dia um
pássaro dos Deuses (um avião} joga uma garrafa
vazia na aldeia e esta acaba tornando-se objeto da
grande cobiça. Bushman resolve que aquela coisa
tem de ser devolvida o acaba ultrapassando os
limites da sua aldeia para envolver-se em grandes
confusões. Produção francesa.

FORTALEZA PROIBIDA (Sky Riders) de Douglas
Hickox. Com James Cobum. Susanah York, Robert
Culp e Charles Aznavoui Jacarapagua Auto-CIna 1
(Rua Cândido Benicio. 2973 — 392-6186): 20h, 22h
(16 anosl. Até terça.

A mulher e os filhos de um milionário sào
seqüestrados om Atenas por um grupo do exercito
revolucionário mundial. A operaçáo-resyate é feita
com a ajuda de um contrabandista e de alguns
esportistas de asas planadoras porque os seques-
tradores estão escondidos no alto de uma monta-
nha. Thriller americano.

INFIELMENTE TUA (Ver licha técnica no roteiro). Ilha
Auto-Cin» (Praia de SSo Bento — Ilha do Governador
— 393-32111: 20h30min. 22h30min (16 anos). Até
terça.

DEU VEADO NA CABEÇA (brasileiro), de J. B. Rodn-
gues Com John Herbert. Mana Pestana. Carmem
Angélica e Mara Carmem. Participações especiais de
Osmar Santos, Emerson Fmpaldi e Jucá de Oliveira
Jacarepaguá Auto-Cino 2 IRua Cândido Benicio
2973 — 392-61861: 20h. 22h (18 anos)

EXTRAS
CICLO DE CINEMA ALEMÃO — RETROSPECTIVA
W1M WENDERS — Exibiçáo de Ver*o na Cidadã
(Summer in theOt»/). de Wim Wonders. 1970. Hoje
às 16h e 18h. no Taatro Delfin, Rua Humaitá, 275.

Um homem ó libertado da prisão e sai pelo
mundo à procura de uma nova vida. No entanto,
ele está sendo aguardado por tipos estranhos de
Munique, e decido procurar uma nova cidade,
Berlim Ocidental, onde tudo é diferente: grandesruas com seu comércio e sua gente ocupada.
Sentindo-se ainda perseguido, viaja para Amstor-
dâ, onde nada «era diferente.

CICLO DE CINEMA ALEMÃO — RETROSPECTIVA
W1M WENDERS — Exibição de Alice nu Cidades
(Allca In don Stadtan). de Wim Wenders. Com
Rudiger Voqler e Yella Rottlanoor. Hoje, ás 2th, no
Teatro Delfin. Rua Humailá. 275.

Um repórter encarregado de fazer uma repor-
tagem fotográfica nos Estados Unidos nâo conse-
gue realizar seu trabalho e volta frustrado para a
Europa. Na viagem do volta, conhece uma criança
quo no aeroporto de chegada nio está sendo
aguardada por ninguém e passa a cuidar dela.

CINEMA NO MUSEU — Exibiçáo de Folia do Divino
Hoie, sábado e domingo ás 17h, no Museu do
Folclore, Rua do Catete, 179.

CINEMA DE ANIMAÇÃO DA POLÔNIA (I) • Exibição
de A Diligência (Dy Lizono) de Piolr Szpakowicz; Era
Uma Voi... (Bll Soble Rai...|. de Walenan Boroczyk;
O Torneio (Tumlejl. de Wladislaw Nohrebecki; O
Pequeno Western (Maly Western) de Witold Giersz;
A Letra (Litera) de Daniel Szczechura; O Vamwlho a
o Preto (Czerwone I Clama), de Witold Giersz; A
Poltrona IFotal), de Daniel Szczechura; Preto ou
Branco (Czama Czy Blalo). de Waclaw Wajser;
Complemento: Viagem da Recreio (lsn't Ufa Terrl-
ble), de Leo McCatey. Com Charley Chase e Oliver
Haidy. Produção rie Hal Roach. Hoje. ás 16h30min. na
Cinemateca do MAM. Av. Beira-Mar. s/n°.

50 ANOS DO PATO DONALD — Sessões contínuas
de desenhos animados do Pato Donald e de seus
companheiros, em comemoração aos seus 50 anos.
BarraShopping, Av. das Américas. 4666. Sessões
contínuas de 2a a sáb. das 10h às 20h. Último dia.

UM PAlS CHAMADO BRASIL - Audio-visual com 2
mil fotografias de Jean Charies Pinheira sobre aspec-
tos da vida brasileira. Sal* d* MuWvlaio/Musw
Histórico Nacional, Pça. Marechal Ancora, s/n°. 4a às
15h (português) e às 16h30min (inglês). Sáb. às I4h
(em português) e às 16h30min lem inglês). 4a entrada
franca Sáb. a Crí 2 mil.

VÍDEO
THE WHO ROCKS AMERICA - Vídeo gravado duran-
te a excursão do grupo de rock The Who, nos Estados
Unidos, em 1982. Sala da Vídeo Cindido Monde».
Rua Joana Angélica, 63. De 3a a dom. às 16h, 18h. 20h,
22h, sab,, e dom., a partir das 14h. Alé domingo.

JIMI HENDRIX - PLAVS BERKELEY & RAINBOW
BRIDGE — Sala da Imagem Virtual. Av. Copacabana.
664/17, De 3a a sáb. às 19h e 21h. Até sábado.

GRANDE RIO
NITERÓI
CINEMA 1—0 Estranho Jogo do Sano. com Denny
Pirrier. As 15h, 16h40min. 18h20min. 20h, 21M0min.'
08 anos). Atô domingo.

CENTER — Splash — Uma Sarais em Minha WdaT
com Tom Hanks. As 15h. I7hl0mm. 19h20min.
21h30rrnn. (10 anos) Até domingo

ICARAÍ — ds Trapalhões • o Mágico de Orói. com
Renato Aragâo. As 14h. I5h50mm, 17h40min.
19h30min. 21h20min. (Livrei Ale domingo

CENTRAL — Promiscuidade, os Pivetes da Katia
corn Én-o Gonçalves As lbh, 17h, 19h. 21h. (18anos)
Atft torça.

VÍTOR OU VITÓRIA? (Victor/Victoria). de Blake
Edwards Com Jule Anrirews. James Gamer. Robert
Preston. I esley Ann Warren. Ale» Karras e John Rhus
Davies. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502
— 256-4588): 19h. 21h30mín. (14 anos). Úllimo dia.

Paris, 1934. Victoria, uma cantora lírica ameri-
cana, está procurando emprego em qualquer caba-
ré parisiense e acaba conhecendo uma ator ho-
mossexual. Esle a convence a vestir-se de homem
e oassar por um conde polaco. Produçáo anglo-
americana. Ganhador do Oscar para Melhor Músi-
ca em filme musical.

OS CAÇADORES DA ARCA PERDIDA (Ralders of
the Lost Ark). de Steven Spielberg Com Harrison
Ford, Karen Allen. Woll Kahler. Paul Freeman e Ronald
Lacey. Largo do Machado-2 ligo. do Machado. 29 -—
246-7374)-. 14h30min. 16h50min, 19h10min.
2.hjumin (14 anosi, Último dia.

Muito do clima das histórias em quadrinhos
nas aventuras do um professor de Antropologia

Í1ITERÒI — Indiana Jones a o Templo da Pardiçáo.
com Harrison Ford. As 14h. Ibh20mm, !8h40mm. 21h.
(14 anos) Até domingo.

WINDSOR (717-6289) — O Rei Camareiro, com
Albert Finney. As 15h. 17h20min. 19h40mm, 22h
(Livre). Último dia.

TAMOIO — O Rei dos Trapalhóes, as I5h.
16h30min, 18h (Livre), A Fom» do Sexo ás
19h40mm. 21hl0mm. (18 anos). Até domingo

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO — A Guerra dos Dllmatas. desenho
de Walt Disney. As 14h20min. 16h. 17h40min,
I9h20min. 21h. (Livrei. Até terça.

PETRÓPOLIS - Indiana Jones • o Templo da
Perdição, com Harnson Ford. As 141v 16h20min
18h40min. 21h, (14 anosl. Até domingo.

SHOW
r" ás 2?h Rua Rodolfo Dantas. 89. Couvert a CrS 3

Apresentação da cantora
Carmem Costa, a partir de
hoje, no restaurante Arco

da Velha.

j___mi J a&P»-

CHIKO'S BAR — Piano-bar com música ao vivo a partirdas 21h, com Erison Fieoenco. Ricardo Canto. Celeste.
Aeoo Flavio e Clansse 2" e 3a o violonista Nonato Luiz.
Aberto diariamente a partir das ISh, com música de fila.
Sem couvert, sem consumação mínima Av Epitácio
Pessoa. 1 560 (267 01 13 e 287 35141

ATLANT1S — Diariamente, ás 19h, Alcyr Pires Verme-
lho a ponu rias 20h. jantar com Pedio Paulo (guitarra)
De 5» a dom., ás 12h. o Trio San. Hotel Rio Palace Av
Atlântica, 4240 (621-32321

Choro Srt, o trombonista Raul de Barros, e Dlrceu Leite.
3a. 6a e sáb, ás 22h, o pianista llvamar. De 4a a sáb. ás
22h, |azz Nilson Matta (baixo), Wanrierlei Pereira (bata-
tia), Romero Lubambo (guitarra) De 5a a sáb. participe-
çáo de Nivaldo Omellas (sax) 6a e sáb., â 0n30m, humor
com Rachel Rache, dom, às 19h, Jazi das Cinco com
Mauro Senise (sax), Barrosinho Itrompote) Couvert de
dom. a 4a a Ct$ 3 mil 500, 6a a sáb., a Ct$ 4 mil 500. Rua
Ipiranga, 54 (225-4762),

LE FLAMBARD — De 2a a sáb. as 19h. o pianistl
Hector Av. Epitácio Pessoa, 864 (259 1041)

SAINT MORITZ — Anexo a Casa da Suíça Aberto
diariamente, a partir das ISh. De 2a a sáb. as 2lh. o
pianista Ribamar As 3as, o acoideonista Gigi Sem
couvert. sem consumação Rua Cândido Mendes 157
(252-51821.

CASA DA POESIA —Apresentação do cantor Ternando
Fernandes e do poeta Ruoens Obelar Hoja, as
19h30níln, na Corrente da Paz Universal. Rua Senador
Dantas. 117, cob 03 Entrada fiança.

NOITES DE BUENOS AIRES — Show do cantor,
compositor e ator Jorge Sobral acompanhado pelos
bailarinos Glariis e Daniel e o conjunto Sextango.
Gafieira Asa Branca. Rua Mem de Sa. 17 1252-0966)
De 3a a dom . as 23h Couvert de 3a a 5a e dom , a C'$
10 mil e 6a e sáb. a CiS 15 mil

LECI BRANDÃO E GUIMA MORENO — Show dos
compositores e cantores acompanhados de coniunto.
Sala Sidney Miller. Rua Araújo Porto Alegre. 80. De 3a
a sáb.. âs 18h30min. Ingressos a CrS 2 mil Ate dia 28.

DESTINO DE AVENTUREIRO — Show do cantoi Ney
Matogrosso acompanhado pela banda Placa Luminosa.
Circo Cósmico (Circo Tihany), Av. Presidento Vargas ao
lado do Centro Administrativo Prefeitura Cidade Nova
(273-6890) e 273-6999) De 4a a sab, as 21 h; dom. às
18h Ingressos de CrS 4 mil a Ci$ 10 mil Alé dia 29

IN/ON OE CORPO INTEIRO — Show do humorista e
cantor Ivon Curi. Sambéo e Sinha, Av Constante
Ramos. 140 (237-63681. De 3a a 5a edom.. às 23h, 6a e
sáb.. às 23h30mm. A casa abre às 20h30mm, com
música ao vivo paia dançar. Couvert de 3a a 5a e dom. a
CrS 10 mil o 0$ 5 mil. estudantes; 6a e sáb. a CrS 12
mil. Jantar e show |untos a CrS 22 mil Ide 3a a 5a e dom I
e OS 25 mil (6d e sàb I. Estacionamento próprio na Rua
Pompeu Loureiro. 2.

A DANÇA DOS SIGNOS — Musical de Oswaldo
Montenegro Com Oswaldo Montenegro. Mnngnl, José
Alexandre e outros Teotro Vanucci, Rua Marquês de
S Vicente. b2 (239-8595I De 4a a riom , as 21h30min.
Ingressos 4a*e 5a, à CrS 5 mil, 6a edom . a CrS 6 mil: sáb
a CrS 8 mil.

VELO — Show com o cantor e compositor Caetano
Veloso acompanhado pela Banda Nova. formada por
Marcelo Costa (bateria). Marcai (percussão), Zè Luis (sax
e flauta), Otávio Fialho (baixo), Ricardo Cnstaldi e Toni
Costa (guitarrai Canecão (Av. Venceslau Brás, 215 —
295-3044/295 1047). Às 4a o 5a às 21h30min, 6ae sáb.
as 22h30min; dom. às 20h.' Ingressos a Cr$ 8 mil
(arquibancada), Ct$ 10 mil (mosa lateral) e CrS 12 mil
(mesa na frente).

UM GORDOIDAO NO PAlS DA INFLAÇÃO — Texto de
Jò Soares e Armando Costa. Show do humorista Jò
Soares Teatro Casa Grande. Av Altànio de Melo
Franco. 290 12394046 e 259 69481 De 4a a 6a, às
21h30mm, sáb, às 20h e 22h; dom. às 21h. Ingressos
a CrS 8 mil

GOLDEN RIO — Show musical com a cantora Watusi e
o ator Grande Otelo à frente de um elenco de bailarmos.
Direção de Maurício Sherman. Coreografia Juan Cario
Beraidi Orquestra do maestro Guido de Moraes. Av.

„in r,™rn ygfi i7-jq.ji.148i De 2a a 5a e
dom. as 23h, 6a sab. e véspera de feriado, as 24h,
Couvert a CrS 25 mil. 6". sâb e véspera de feriado a CrS
30 mil. Mezanino a CrS 20 mil (diariamente).

É PRA JA — CORDÃO DO AMARELINHO — Apresen-
taçôo dos instrumentistas e compositores Dercio Mar-
quês e Gereba acompanhados de conjunto. Salt SW-
rwy Miller, Rua Araújo Porto Alogre. 80 De 3a a sab, as
21h. Ingressos a CrS 2 mil Atô dia 21,

REVISTAS
APOTEOSE GAY — Revista com os travestis deoigia
Bengston, Marlene Casanova. Samantha, Desiree e
outros. Teatro Alasca. Av. Copacabana. 1241 1247-
98421. de 3d a 6a. âs 21h30mm; sáb, às 22h: dom, às
19he 21h30mm Inaiessosde 3a a 6" edom. aCi$5mil
e CrS 3 mil. estudantes; sâb a CrS 6 mil.

MIMOSAS JA — Show dos travestis. Camile. Kitiaki,
Fu|ica Holiday, Paulette e Alex Mattos. Teatro Brigltte
Blair, Rua Miguel Lemos, 51 1521 2955). De 4a a dom ,
às 21h30min; vesp dom , âs 18h30min. Ingressos de 4S
a 6a e dom. a CrS 3 mil e sáb. a CrS 4 mil.

INFANTIL
CIRCO GARCIA — Atrações em três pistas diterentes:
palhaços, mágicos, malabanslas e animais amestrados.
Av. Henrique Valadares. Cru? Vermelha. (222-80701 3a.
4ae6a. às2!h;5J.às15he21h: sáb,àsl5h. 18he2lh;
dom, às lOh. 14h30mm, 17h e 19h30min. Ingressos:
arquibancada a CrS 3 mil (adultos) e CrS 2 mil (criançasl:
cadeira de pista a CrS 6 mil e cadeira central a Cr$ 4 mO.

GOLFINHOS DE MIAMI — Show com os golfinhos de
Miami e focas amestradas. BarraShopping. Av. das
Amencas, 4666 De 2a a 6a às 16h e 20h30min , sáb. às
11h. I5h, 18h e 20h; dom as 1 Ih. 15h. 17h e 19h.
Ingressos a CiS 2 mil (crianças) e CrS 2 mil 500 (adultos).

GURILANDIA 2000 - De 4a a dom . das 14h às 20h,
exibição de vídeos, olicina rio espaço, sala de eleitos
especiais e atividades educacionais. GuriUndia Clu-
be. Rua S Clemente. 408(246-9801) Ingressos a CrS
2 mil 500, crianças e CrS 1 mil 500. adultos.

PARA OUVIR
BARES E RESTAURANTES
HOMENAGEM AO HERVA DOCE Baile show. Galioi-
ra Estudantlna. Pça Tiradentes, 79'1°, Hoie. as 22h,

CARMEM COSTA — Show da cantora acompanhada
de conjunto. De 4a a sáb. as 22h. no Arco da Velha, Pça
Cardeal Câmara, 132. 1252-0844). Couvert a CrS 4 mil.

ROBIN HOOD PUB — Programaçào 4", Luciano Bahia
e o grupo Matinê, 5a. o grupo A Trilha Sempre, às 21 h.
Av Edson Passos, 4517, Ingressos a CrS 2 mil.

CAO SEM DONO — Apresentação da banda de 4a a
dom , às 22h30mm Couvort 4a e 6a a CrS 2 mil de 6a a
dom, a CrS 2 mil 500. Manga Rosa. Rua 19 de
Fevereiro. 174.

DINA SKER — Programação rie 2a a 4a Milton Farias e
Dina Skei Icanlores e violonistas): de 5a a sáb pamdo
alto com os grupos Sereno e Harmonia Couvert de 2a a
4a a CrS 2 mil e de 5a a sáb. a CiS 3 mil. Rua Dias
Ferreira. 571 1274-61461

FOUR SEASONS — Programação 4a. Mauro Senise
(sax), Edmundo Casls (piano); de fid a dom , Bruce Henry
Icontrabaixol. Ronaldo Alvarenga (bateria): lon Muniz
(sax). Allredo Cardim (pianol. De 4a e dom , as 22h Rua
Paul Redfern, 44 (294 97911

CONVERSA FIADA — Programação. 3a, 4a e dom.
Arlmdo Iviolào), 5a e sab, Sidney Ip.ano e vo;), 6a o
grupo Euterpe: Rua Gonzaga Bastos, 388 1254 0466)
Consumação 6a e sáb a CrS 3 mil

PEOPLE — Programação De 2a a 6a, âs 20h30min,
prano-bar com Athie Bell e Ricardo Medeiros Ibaixol 2a,
as 22h30min. o pianista Aloysio Aguiar. 3a. as 22h30mm,
o Grupo Fnends. De 4a a sâb . às 22h30mm. 7_imbo Trio.
De 4a a 2a, è 0h30min. a pianista e cantota Ana Mazzotti.
Av, Bartolomeu Mitre. 370 (294-0547). Couvart a CrS 6
mil (de dom. a 6a); CrS 7 mil 500 (6a e sáb.). No bar a CrS
4 mil (dom. a 5al e CrS 5 mil (6a e sáb).
O ALEPH — Programação: 3a. instrumental com o
grupo Impávido Colosso; 4a, chorinho com o grupo Galo
Preto; 5B. música instrumental com o Grupo Aloysio
Neves e a banda Maloca: dom., música erudita com O
Quarteto: José Mana Braga (flauta): Mana Jesus Haro
(violão): Afonso Machado (bandolim); e Marcos Fauna
(violão): 3a o 5a, às 22h. 4a, às 21h. Dom , às 21h. Av.
Epitácio Pessoa. 770 (259 1359). Consumaçào a CrS 2
rniiboo (oe 3a a 5a). Domingo nào tem consumação.

PARK'S - De 2a a sáb., show com Billy Blanco.
Couvert a CrS 5 mil. Estrada da Gávea. 700 1322-2809).

SAMBA DE FATO — Programaçào 3a, Miguel ria Viola;
4''. o regional Naquele Tempo; b", o dannetista Pitanga
e coniunto, 6a e saD , o regional Conlusâo no Choro. Rua
Assunção, 490 (246-30861, Ingressos 6a e sab a CrS 2
mil homem e CrS I mil, mulher.

SAIDEIRA - Programação 5a Nariia lllautal. Flavio
Iviolào), Dudu (percussão); sáb. Antônio Dias e Sônia
(vozes). João (violão) e Dudu (percussão), dom, Paulo
(voz), João Iviolào) e Dudu (percussão). 5a o dom. às
20h30min. sàb. as 22h. Couvart a CrS 1 mil Rua
Graiaú. 52 (2380787)

EQUINOX -— Diariamente a partir das 17h. com o
pianista Soli no Klr das Cinco. Diariamente, às 22h, o
pianista Sérgio Scollo e o baixista Ricardo Santos. De 2a
a sáb., às 22h, a cantora Áurea Martins. Dom, âs
21h30min. o pianista Soli. Rua Prudente de Morais. 729
(267-2895). Sem couvert. som consumaçào.

CASA DA CACHAÇA — Aberta ao público a partir das
18h, 5° e dom. as 20h e 6a e sáb. âs 21h. Música ao
vivo com a dupla Fio (vocal e percussão) e Miltão (vocal
e violão). Rio-Sheraton Hotel. Av. Niemeyer. 121 1274-
1122, ramal 12331,

BAR ANGLA1S — Programação: 2a a 4a às 21 h, com

NINO-BOTAFOGO — De 2a a sab. às 18h. o p.anistj
Zezinho. Piaia de Botalogo. 228 (551 85971

JAZZMANIA Programação. 2a, Marcos Spilman e lRio Jazz Orchestra: de 3a a sàb. o saxofonista Leo.
Géndelman e seu grupo Sempre, as 22h. Rua Rainha
Elizabeth. 769 1227 24471 Couvert 2*. 6a e sáb a CrS í
mil e de 3a a 5a a CrS 5 mil.

BARBAS — Programação 2a. o cantor e compositor Yta
Moreno. 4a. o show Canto de Amor com Andiè
Machado (violão) e Mônica Mastrãngeio (voz), do Ti* a
sáb. o compositor Amceto rio Importo e o coniunto Eles
Oue Digam dom. o cantor Canthidio. De 2a a sab. as
22h e dom. as 20h Couvert 2a, 4a e dom a CrS 2 mil; 5'
a CrS 2 mil 500 e 6a e sàb e a CrS 3 mil. Rua Alvará
Ramos, 408 1286 86151.

l-ernanüo Costa e uen (piano, violão e voz); 5a às 21h
com Betinho (violão e voz); 6a e sáb., as 21h, com o
Quinteto Corpo e Alma e Fernando e Deli; dom., às 21 h.
musica country e folk com Mike Walton (ovation e
voz); sâb , a partir das I6h, jau com Irinss Bodnoua
(sax). Roberto Araújo (guitarra). Tibério Cezar (baixo) e
Paulo Assis Brar.il (batena). Couvert de CrS 3 mil.
Shopping Cassino Atlântico, Av. Atlântica. 4240 (227-
9793)

FAROL — Aberto a partir das 18h com o Quarteto da
cantora e ritmista Sosó da Bahia. De 3a a 6". das 21h â
Ih; sáb das 22h as 2h, Consumaçào mínima individual:
de 3a a 5a. CrS 3 mil. 6a e sáb. CrS 4 mil. Rlo-Sheraton
Hotel. Av. Niemeyer. 121 (274-1122. ramal 1233)

ASSÍRIO — De 2a a 6a. a pariu das 11h, música ao vivo
com a pianista Fátima. Taatro Municipal, Salão Assino
(262-6322, ramal 1191.

WANDA SA E JOÃO DONATO — Show da cantora e
do tecladista Horsa's Neck, Hotel Rio Palace, Av.
Atlântica, 4240. De 4a a sáb, às 22h. Consumação a CrS
10 mil. Até dia 21.

FAROL DA BARRA — Diariamente, ás 20h, o pianista
Jorge de Falco, 6a e sáb, às 21h, o Trio Irapuan. Av.
Sernambetiba, 1700. (399-1143). Couvart 6a o sáb a CrS
2 mil.

NINO-CENTRO — Piano-bar a partir das 18h com
Antônio Pablo Madureira. Rua Vise. de Inhaúma. 95
1253-21761.

CARIOCA — Churrascaria com música ao vivo com a
dupla Hilton e Fátima. Hotel Nacional Av. Niemeyer.
769. Sào Conrado 1322-10001. De 4a a sab. das 20h às
23h. A casa abre diariamente das 12h às 24h.

O VIRO DA IPIRANGA — Abeno a partir das 18h.
Programaçào1 2a, conceno de choro com o regional

THE TINKER — Programaçào rie 2a a 4a. às 22h,
musica erudita com Mauro Sen.se (flautai. Rosana
Lanzelotte (cravo) e Jacques Morelunbaum (violoncelo),
5a, as 22h.)0min. Paulo Russo Trio; 6a e sàb. ai
22h30min. música instrumental com o grupo Azymuth.
Couvert de 2a a 4a a CrS 4 mil 500. 5a a CrS 4 mil e 6* o
sab a CiS 6 mil. Rua Almte Guilhem, 360 (294-6J94),

BECO DA PIMENTA — Diariamente, as IBh, o pianista
Zó Mana. 2a, o grupo Branco no Samba; de 3a a 5a, às
22h; 6a e sab. as 23h e dom. às 21h o cantor Lúcio
Alves. Couvert 2a a CiS 1 nvl BOO, de 3a a 5a e dom, a
CrS 2 mil 500; 6a e sáb a CrS 3 mil Couvert somente
para quem assistir ao show. Rua Real Grandeza 176
124666501

PARA DANÇAR
BOATES
CAFÉ NICE — Música ao vivo com os Conjuntos d»
Celinho Piston e Carlos Moura Cantores: Jamelão. Av.
Rio Branco. 277 (240-0490) De 2a a sàb. a partir das
20h Couvart de 2a a 5a e sâb a CrS 3 mil 500: 6a aCiS
4 mil.

VINÍCIUS - Diariamente a partir das 20h, música ao ¦
vivo para dançar com Ed Lincoln e os cantores Pedrinho
Rodrigues, José Carlos e Orlandivo. Anexo a Churrssca-'
na Copacabana, Av. Copacabana, 11441267 1497) Cou-
vert a CrS 3 mil, de dom, a 6a o CrS 4 mil (6a e sâb ).

CARINHOSO - - Aberto diariamente a partir das 20h.
Música para dançai, às 22h. com a orquestra Carinhoso
e os cantores Fernando. Dora e Roberto Rua Vise. de
Piraiá. 22 (28/0302) Couvert de dom a 5a a CrS 4 mil 8
6a e sáb, a CrS 6 mil.

DA VINCI--Musica píiradançar a partir das 21 h. como
conjunto de José Luis Duarte e os cantores Leilfl o
Áurea Martins Consumações minima somente 68sesâ-
bados. CrS 6 mil. Lgo. de S. Conrado. 20 (322 3133 a
322-4179)

VIVA ESPANHA, OLE — Show do coniunto Los .
Romeiros e do cantor E-ngue Espana. De 3a a 5a, as
23h; do 6a e sáb , às 23h30min. Diariamente música ao
vivo com o conjunto da Marco Rupper Couvert de 3a d
5a, a CrS 6 mil, e b'1 e sâb, a CrS 8 mil Sol e Mar, Av.,
Nestor Moreira, II. (295-1896 o 296-1997).

BIBLOS — Aberta a partir dos 19h o música ao vivo às
22h, com Eduardo Prates (piano), Toninho (guitarra);
Rebelo (baixol e Tião Ibaleria) e os cantores Ligia ¦
Drummond e Márcio Joso. Av Eoitádg Pjessoa 1484
UAf 9993)1 Consumação j CrS 12 mil, homem u CrS. 6
mil, mulher

VOGUE — Musica ao vivo rie 5a a sàb. os conjuntos da
Luiz Carlos Vinhas e Eduardo Prates. Rua Cupertino
Durão. 173 (274-81961 Couvert 5a a CrS 3 mil. 6a e sab
a CfS A mtl

UN, DEUX, TROIS - Musica ao vivo para riançar às
21h30min, com os coniuntos de Eli Arcoverde e Jean
Zanono. Av, Bartolomeu Mitre, 123 (2390198). Couvert
artístico de Cr$ 6 mil.

SOBRE AS ONDAS - Diariamente, a partir das I9h, o
pianista Miguel Nobre e a cantora Rose. As 23h. o
coniunto de Osmar Milito, os cantores Consuolo a Chico
Pupo. Do dom a 4", o violonista Nonato Luiz Av
Atlântica. 3432 (287-6144), Couvert 6a e sâb a CrS 5 mil.

SHOW DE MULATAS
OBA-OBA — Aberto para jant-ir a partir das 20h Show
às 23h. Olo, Olá, com as Mulatas Que Não Estão no
Mapa apresentadas por Sargentelli Rua Humana, 110"
(246-2146). Ingressos a CrS 2ü mil, com direito a bebida
nacional à vontade.

PLATAFORMA I — Show diariamente, as 22h, com
mulatas, passistas e ntmistas. Sem couvert. Consuma-
çáo a CrS 25 mil, com direito a drinks. Rua Adalberto
ferreira. 32 1274 4022).

DISCOTECA
CIRCUS — De 3a a dom. a partir das 2?h música de
discoteca. Rua Gal. Urguiza, 102 (274 78951

PAPILLON — Música de discoteca de 2a a sâb , a partirdas 22h. Hotel Intercontinental Av, Prefeito Mendes
dn Morais, 222 1322-2200) De 2a a 5a a CrS 5 mil e um
drlnk; 6a, a CrS 6 mil 500 com um drink o sab a CrS 9
mil 500 com um drink

VIDA DE CANTADOR — Show do grupo Brejo Seco
Hoie, as 20h. no Sesc de Madureira. Rua Ewbanck da
Câmara. 90 Ingressos a CrS 1 mil,

LET IT BE — Programação: 3a. jazz com n grupo Hora
do Rush, 4a, rock com o grupo Ultraleve, 5a. rock com o
grupo The Funtos; 6a e sáb, o grupo A Trilha, dom . o
grupo Francis Drake. De 3a a 5a e dom , as 22h e 6a e
sáb., às 23h Ingressos de 3a a 5" e dom , a CrS 3 mil e 6"
e sâb., a CrS 4 mil. Rua Siqueira Campos. T 206.

PAULO RUSSO — QUARTETO — Musica instrumen-
tal. Mistura Fina Studio, Rua Garcia DÁvila, 15. Hoie,
às 22h. Couvart a CrS 5 mil.

CANT1NHO DA GATA — Apresentação da cantora
Mansa Gata Mansa e do violonista Ruy Pereira. De 3a a

RADIO JORNAL
DO BRASIL

AM 840 KHz
Programação: Noticiário continuo, com assun-
tos do Rio de Janeiro e do interior, nacionais e
internacionais, a partir das 6h30m,
Linho Aberta Internacional: 08h10mm.
12h50mln, 17h55min.
Repórter JB, primeiros 6 minutos de cada hora.
Comentários de política e economia aos sete
minutos de cada hora, com Ricardo Bueno e
Pery Cotta.
Bloco Noticioso aos 15 minutos de cada hora.
Noticiário da CEF aos 30 minutos de cada hora.
Bloco Noticioso aos 45 minutos de cada hora.
Campo e Mercado ãs 7h50m
Informações Marítimas e Portuárias as
6h50mm, com Pinto Amando
Noturno ás 23h, com Luis Carlos Saroldi
Entrevista Especial às 13h05m
JBI — Jornal do Brasil Informa as 7h30m
12h30m, 18h30m e 0h30m.
PROGRAMAÇÀO ESPORTIVA:
7h10min — UM A ZERO — com Paulo Duarte
8h30min — NA ZONA DO AGRIÃO — comen-
tário de JOÀO SALDANHA
11h05min — MOMENTO ESPORTIVO JB —
com José Cabral
12h03min — O EDITORIAL DO CABRAL —
com José Cabral

17h05min — MARCHA O ESPORTE — com
Vrctonno Vieira
17h25min — JOGO ABERTO — comentário de
Victonno Vieira
21h05min — EM CAMPO — com Paulo Cezar
Tènius
22h35min - FIM DE JOGO — com Luiz
Fernando
Jornadas esportivas — quartas, quintas, sába-
dos e domingos (De acordo com a tabela da
Copa Brasil)

FM ESTÉREO
99,7 MHz

HOJE

20h — Reproduçoos o ralo laser: Concerto om
Do maior para flauta doco coritrarto a orquestra, de
Telemann IMichala Petri — 15:22); Concerto om Rs
moior para violino e orquestra, op. 61, de Beothoven
IKromer — 44:36); f/iarcha Eslava, op. 31. de Tchal-
kowsky (Maarel — 8:201. Reproduções convenclo-
nais: Divertimento para plano e orquestra, de Marlos
Nobre (OSN. Morelembaum e o autor ao piano —
15:00); Sinfonia n° 78 em dó menor, de Haydn (Dormi
— 19:20). 3 Romances, op. 28. de Schumann (Arrau —
14.53); Psyché — Poema Sinfônico, de Caiai Franck
(Orquestra de Paris e Baremboím — 26:201; Concerto
em Dó maior para harpa e orquestra, de Boieldieu
ICatherrne Michel — 20.22).

!,,?ScCTIamaS Pubí°v^ "? Diyirt?-se estão,sujeitos a freqüentes mudanças de última horaque sao de responsabilidade dos divulgadores. E aconselhável confirmar os horários por telâoné. i
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OS FILMES DE
HOJE NA TV

IA 22 de junho de 1984, a pouco
menos de um mês, falecia aos 75
anos o diretor americano Joseph

Losey. Banido de Hollywood pelo maçar-
thismo, trabalhou com pseudônimos na
Itália e Inglaterra, até que pôde voltar a
assinar seus filmes. Estudou teatro com
Bertholt Bretcht e foi encenador antes de
dirigir para o cinema. Sua luta contra o
racismo, a ameaça atômica e as injustiças
sociais estáo presentes em todos os seus
trabalhos. Desde O Menino dos Cabelos
Verdes (1948) — a estréia problemática,
já que o produtor Howard Hughes ame-
nizou o caráter ideológico na montagem
final — até Dom Giovanni, o último
filme, passando por Intolerância (1951),
Eva (1962), O Criado (1963) e O Assassi-
nato de Trotski (1972). São mais de 20
filmes, muitos premiados, entre eles O
Mensageiro (TV Bandeirantes,
23h30min), de 1971. O fato de The Go-
Between ter sido premiado é bastante
significativo para um realizador tão dura-
mente marcado pela crítica quanto pelos
grupos anticomunistas americanos. Pai-
ma de Ouro no Festival de Cannes de
1970, O Mensageiro é da fase em que
Losey se associou ao dramaturgo Harold
Pinter. neste caso. para adaptar um ro-
mance de L.P. Hartley, Este filme, como
a maioria de seus trabalhos, é uma refle-
xão sobre o mundo em que o autor vive,
quer isolando-se dele, lutando contra ele
ou contra um de seus aspectos. É a
maneira de sua obra ter contato com a
realidade. Losey não criticaria o mundo
em que viveu se não apreciasse alguns de

seus valores. Essa postura, justaposta a
uma grande paixão pelo que de melhor
há na vida. poderia muito bem definir a
trama de O Mensageiro.

CAPITÃO SINBAD
TV Globo — 14h45mm

(Captain Sinbad) — Produçào germano-
americana de 1963, dirigida por Byron Haskin.
Elenco: Guy Williams. Pedro Armendariz. Heidi
Bruhl. Abraham Sofaer. Colorido.
Sinbad (Williams) retorna a Baristan e con-
segus por meio de um passe de mágica
depor um sultão tirânico (Armendariz),
odiado pelo povo. Nos cinemas chamou-se"As Aventuras do Capitão Simbad".

JOKO INVOCA DEUS E MATA
TV Record — 21 horas

(Joko Invoca Dio... e Muori) — Produção
italiana de 1969, dirigida por Anthony Dawson.
Elenco: Ricard Harrison, Cláudio Camaso,
Sheyla Rosin e Werner Pochath. Colorido.

Cinco bandoleiros buscam Joko Barrett
(Harrison). Para localizá-lo, torturam seu
amigo Ricky (Camaso). Como o rapaz não
confessa, esquartejam-no. Joko resolve vin-
gar-se, resumindo a cada bandido um peda-
ço da corda utilizada no crime, para anun-
ciar a morte próxima.

O MENSAGEIRO
TV Bandeirantes — 23h30min

(Thrs Go-Between) — Produção britânica de
1970, dirigida por Joseph Losey. Elenco: Alan
Bates, Julie Christie, Margaret Leighton. Mi-
chael Redgrave, Dominic Guard, Michael
Gough, Edward Fox, John Ress. Colorido
(116 min)

Meio século depois de servir de mensa-
geiro dos bilhetes amorosos entre Ted (Ba-
tes), fazendeiro viril, mas sem posses, e
Marian (Christie), filha de uma família aris-
tocrética, Leo Colston (Redgrave) volta a ser
convocado pela ilustro dama, agora viúva,
para promover sua reconciliação com o
neto, muito parecido com seu primeiro
amor. Música de Michel Legrand. Palma de
Ouro no Festival de Cannes de 1970.

LUTADOR DE RUA
TV Globo — 23h32min

(The Straetfighter) — Produção americana de
1975, dirigida por Walter Mill. Elenco. Charles
Bronson. James Coburn, Jill Ireland, Strother
Martin, Maggie Biye, Michael McGuire. Colo-
rido. (93 min)

Descoberto ao participar de lutas de boxe
nas ruas. como lorma de sobreviver durante a
Depressão, Chaney (Bronson) é contratado por
Weed (Coburn), que o leva para Nova Iorque.
Enquanto procura distinguir-se de uma infinida-
de de competidores, Chaney se envolve afeti-
vãmente com uma jovem (Ireland) até que
finalmente seu manager acerta, luta contra o
campeão.

ROBERTO MACHADO JR.

MANHA
6:30 ( 4) TELECURSO 2° GRAU
6:45 ( 41 TELECURSO i° nanii

I 4) MOMENTO OLÍMPICO
( 4) BOM-DIA, BRASIL
(11) GINÁSTICA

6:58
7:00

7:15

7:30

8:00

8:20
8:30
8:45
9:00

( 7) QUALIFICAÇÃO PROFIS-
SIONAL

( 4) BOM-DIA, RIO
( 7) TV CRIANÇA
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( 4) SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
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(11) CLUBE DO BOZO
(11) A PANTERA COR-DE-ROSA
( 4) BALÃO MÁGICO
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10:00

( 9) IGREJA DA GRAÇA
( 2) QUALIFICAÇÃO PROFIS-

SIONAL
( 9) TELESCOLA
( 2) PATATI-PATATA

( 2) JORNAL DO PORQUÊ

( 7) ELA

( 9) DANIEL BOONE
10:15 ( 2) DANIEL AZULAY
10:40 ( 2) AVENTURAS DO TIO MANECO
11:00 ( 9) JOE, O FUGITIVO
11:05 ( 2) PLIM-PLIM E A JANELA DA

FANTASIA
11:30 ( 2) TEMPO DE ATUALIZAÇÃO

( 9) EM TEMPO DE MILLOST
11:55 ( 7) BOA VONTADE

TARDE
12:00 ( 2) TELECURSO 1o GRAU

( 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) MÚSICA DO MUNDO
( 4) HOJE
( 7) IV CRIANÇA
I 9) Á 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

I 9) BOLA CHEIA
13:45 ( 9) AXÉ — com Jair de Ogum

(11) MR. MAGOO
14:00 ( 2) PATATI-PATATA

( 9) JÁ - Variedades
14:10 (1\) INSPETOR
14:15 ( 2) DICAS

14:25
14:30

14:40
14:45

15:00

15:30

(11) CLUBE DO BOZO
( 6) MANCHETE SHOPPING SHOW
(11) AMOR CIGANO

( 2) CORPO HUMANO
( 4) SESSÃO DA TARDE ESPECIAL

— Capitão Sinbad
( 2) OS MAIS BELOS DESENHOS
( 9) GODZILLA
( 2) GINÁSTICA
( 9) OS APUROS DE PENÉLOPE
(11) RAZÃO DE VIVER

16:00 ( 2) SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
( 9) GASPARZINHO
(11) ANJO MALDITO

16:30 ( 2) QUALIFICAÇÃO PROFIS-
SIONAL

( 6) CLUBE DA CRIANÇA
( 9) HONG KONG FU
(11) SHOW DA TARDE

16:45 ( 2) JORNAL DO PORQUÊ
( 4) SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO

— A Volta do Anjinho
17:00 ( 2) DANIEL AZULAY

( 9) LABORATÓRIO SUBMARINO
17:20 ( 4) CASO VERDADE -A Palavra da

Maria
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 21:00 ( 2)

( 9) VIBRAÇÃO ( 9)
18:15 ( 2) BAZAR TEM TUDO

(11) CHISPITA 21:15 ( 6)
18:30 ( 2) ATENÇÃO, PROFESSOR ( 7)

( 6) FM TV
( 9) VlDEO BREAK 21:20 ( 4)

18:45 ( 4) TRANSAS E CARETAS (11)
19:00 ( 2) QUALIFICAÇÃO PROFISSIO-

NAL 22:00 ! ?!
( 7) MOMENTO DO ESPORTE 22:15 ( 4)
( 9) VIDEOCLIP
(11) MEUS FILHOS, MINHA VIDA ( 6)

| 
19:10 ( 7) BRASIL OLÍMPICO 23:00 ( 2)
19:15 ( 2) TELECURSO 2° GRAU

( 6) MANCHETE PANORAMA I "'
( 7) JORNAL DO RIO 23:15 ( 6)

19:30 ( 2) TELECURSO 1° GRAU
( 7) JORNAL BANDEIRANTES

19:40 ( 6) RUMO Á OLIMPÍADA ( 9)

19:45 ( 2) ESPORTE HOJE 23:20 ( 4)

( 4, RJ TV 23:25 ( 7>

( 6) MANCHETE ESPORTIVA 23:3° ( 4|

111) CHISPITA ' 7)
19:55 ( 4) JORNAL NACIONAL
20:00 I 2) ISTO E HOLLYWOOD ,, ,, „

( 7) BRASIL URGENTE
( 9) OS PIONEIROS 00:00 | 2)

20:10 ( 61 JORNAL DA MANCHETE (11)
20:25 ! 4) MOMENTO OLÍMPICO 00:05 ( 91
20:27 | 4' PARTIDO ALTO 00 15 ( 6!
20:30 (11) MEUS FILHOS, MINHA VIDA Q0:20 ( 6)
20:57 | 9) INFORME ECONÔMICO

MUSEUS
BANG-BANG ÀITAUANA — Jo-
ko Invoca Deus e Mata

A SAGA DO COLORADO
ESSAS MULHERES MARAVI-
LHOSAS
CHICO ANÍSIO SHOW
PROGRAMA FLÁVIO CAVAL-
CANTI
iaB4 — EDIÇÃO NACIONAL
SERIES BRASILEIRAS — Meu
Destino é Pecar
ARRIVEDERCI SÓCRATES
CHÃO DE ESTRELAS — Com
Bezerra da Silva
JORNAL DA GLOBO
FRENTE A FRENTE - Jornalísti-
co com Nei Gonçalves Dias.
JORNAL DA NOITE
ENCONTRO MARCADO
RJ TV
DINHEIRO
MOMENTO OLÍMPICO
CLASSE ESPECIAL — O Mensa-
geiro
NOTICENTRO
FESTIVAL DE FÉRIAS — Lutador
de Rua
CONVERSA DE FIM DE NOITE
AS PRISIONEIRAS
ALEM DA IMAGINAÇÃO
RUMO A OLIMPÍADA
JORNAL DA MANCHETE — 2*
EDIÇÃO
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Teatro Glaucio GiH,
o espetáculo

Love, Love, Love
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LOVE, LOVE, LOVE — Texto de Luiz Anhur Nunes.
Direção de José de Abreu. Com José de Abreu, Nara de
Abreu, Pilly Calvin e Ludoval Campos. Teatro GlAuclo
GUI. Pça. Cardeal Arcoverde. sm° I237-7003). Do 4» a
sâb.. às 21h30min Dom . as 19h e 21h30mln. Ingressos
a CrS 5 mil.

O DESPERTAR DA PRIMAVERA — Texto de Frank
Wedekind. Direção de Eid Ribeiro. Teatro Villa-Lobos,
Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). De 4a a dom., às
21h15min. Ingressos 4a e 5a a CrS 3 mil, de 6a a dom. a
CrS 5 mil. (16 anos). Até dia 29.

PROJETO MAMBEMBAO — BAILEI NA CURVA —
Texto e direção de Júlio César Conte. Com o grupo
gaúcho Do Jeito Oue Dá. Taatro Cacilda Becker, Rua
do Catete, 338. De 3a a 6a, às 21h; sáb., às 20h e 22h e
dom., às 18h e 21h. Ingressos a CrS 3 mil. Sexta-feira,
às 24h, sessão para a classe (eatrat.

PROJETO MAMBEMBAO — TEATRO DE BONECOS
CEM MODOS — Criação e direção coletiva do grupo
Cem Modos. Teatro Glauca Rocha. Av. Rio Branco,
179 (224-2356) De 3a a 6a. às 21 h: sáb., às 20h e 22h e
dom,, às 18h e 21h. Ingressos a CrS 3 Mil.

TIO VÂNIA — Texto de Tchekov. Direção de Sérgio
Britto. Com Armando Bogus. Rodrigo Santiago, Christia-
ne Tortoni, Nildo Parente e outros. Teatro dos Quatro,
Rua Marquês de S. Vicente. 52/3°. 1274-9895). De 4a a
6a. às 21h30min, sáb.. às 20h e 22h30min; dom., às 18h
e 21 h. Ingressos 4a, 5a e dom a CrS 8 mil e CrS 6 mil.
estudantes; 6a a CrS 7 mil e sáb. a CrS 8 mil.

BRINCANDO EM CIMA DAQUILO — Texto de Dano Fo
e Franca Rame. Direção de Roberto Vignatro. Tradução
de Roberto Vignati e Michele Picoli. Com Marílra Pera.
Antes do espetáculo, video sobre a atriz Taatro Senac,
Rua Pompeu Loureiro, 451256-2640) De 4a a 6a. às 21 h;
sáb. às 19h e 22h; dom , às 18h e 21h. Ingressos 5S a
CrS 5 mil; 6a e sáb a CrS 10 mil; dom a CrS 8 mil,

FEUZ ANO VELHO — Texto de Marcelo Rubens Paiva
adaptado por Alcides Nogueira. Direção de Paulo Betti.
Com o Núcleo do Pessoal do Victor. Adilson Barros.

Lhnstianne fiando. Denise dei Vecchio, Ulia Cabral e
outros Teatro Ipanema. Rua Prudente de Morais 824
(247-9794) De 4a a 6a. ás?1h. sab . as 20h e 22h30mln
dom . as I8h e 21h, Ingressos4a a 5a edom., a CrS 7 mil
e CrS s mil, estudante, e 6a e sab a CrS 7 mil.

A CHORUS LINE — Musical "inspirado na obra literária
de James Kitkwood e Nicholas Dante" Tradução de
Millor Fernandes. Coreografia original de Michael Ben-
nett. Remontagem de Ricardo Bandeira. Direção musi-
cal de Murilo Alvarenga, Com Accacio Gonçalves. Maria
Cláudia Raia, Márcia Albuquerque e Thales Pan Chacon
e outros. Teatro Teresa Raquel, Rua Siqueira Campos
143 1235-1113) 4a. às 21h30m; 5a, às 17h e 21h30min.
6a. 221); sáb, 20h e 22h30mm. dom. 18h30min e
21h30m Ingressos a CrS 7 mil 500, platéia; a CrS 6 mil,
balcão nobre, a CrS 5 mil, balcáo simples, vosp 5a a CrS
6 mil. Atô dia 29.

EXTREMOS — Texto de William Mastrosimone. Ttadu-
çâo e adaptaçáo de Carlos Eduardo Dolabella Direção
de Amir Haddad. Com Carlos Eduardo Dolabella, Peprta
Rodrigues. Elizabeth Hanman e Beth Goulart. Teatro da
Lagoa, Av. Borges de Medeiros, 1243. 1274-7999). De
3a a 6a. às 21 h 15min; sáb „ às 20h e 22h30min o dom. às
18h e 21h. Ingressos de 3a a 5a e dom. a CrS 7 mil e CrS
5 mil, estudantes e 6a e sáb a CrS 8 mil (16 anos).

ESCOLA DE MULHERES — Texto de Molière Tradu-
ção, adaptação e direção de Domingos de Oliveira Com
Jorge Dona. Guilherme Karan. Cássia Foureaux, Flávio
Antônio, Ada Chaseliov e outros. Teatro Copacabana,
Av. Copacabana. 291 1257-1818). De 4a a 6a, às
21h30min, sáb, às 20h e 22h30min, dom , as 18h o
21h; vesp. 5a, ás 17h, Ingressos 4a; 2a sessão de 5a e 2a
sessáo de dom. a CrS 6 mil e CrS 4 mil. estudantes;
vesp; 5a a CrS 5 mil; 6a e 1a sessão de dom., a CrS 7 mil
e CrS 5 mil estudantes e 4 mil e sàb a CrS 8 mil. (14
anos)

BREJHNEV JANTA SEU ALFAIATE — Comédia de
Joflo Bethencourt. Direção de José Renato. Com'Dirce
Migliaccio, Felipe Wagner, Rogério Cardoso, Cláudio
Corrêa e Castro e Arthur Costa Filho. Teatro da Praia.
Rua Francisco Sá, 88 (287-7794). De 4a a 6a. às
21h15min; sáb, às 20h e 22h30min; dom, às IBh e
2lh15min; vesp 5a. às 17h. Ingressos 4", 5a o dom, a
CrS 5 mil e CrS 3 mil, estudantes; 6a e sáb, a CrS 6 mil, e
vosp 5a, a CrS 3 mil.

APESAR DE TUDO _ Texto de Fernando Berto
Direção de Tomil Gonçalves. Com Milton Gonçalves.
Regina Vianna, Wanda Stefania. Clemente Vizcamo e'
Valeria Belpy Teatro Delfin, Rua Humaitá 275 (266-
4396) 5a e 6a. âs 2lh, sáb. às 20h e 22h; dom às
18h30mm e 21h Ingressos 5a. 6a e dom a CrS 6 mil e
CrS 4 mil, estudamos, sáb a CrS 6 mil.

O INOCENTE — Texto de Sérgio Jockyman Direção de
Antônio Ghigoneto. Com Luiz Carlos Arutin, Camilo
Bevilacqua e Rubens Rollo Teatro do Planetário. Rua
Pe. Leonel Franca. 240 (274-0096). De 4a a 6a. ás
21h30min, sáb, ás 20h e 22h30min, dom. às I8h30mm
e 21h30min. Ingiessos a CrS 4 mil,

TELARANÂS — Texto de Eduardo Pavlovsky. Direção
de Axul Rinoli Hamer. Com Beti Rabetti. Expedito
Barreira. José Humberto, Luiz Carlos Nrfio e Sérgio

Maia Teatro Cândido Mondas. Rua Joana Angélica. 63
(227-98821 De 4a a sáb . às 2!h30min; dom , as 20h.
Inqressos de 4a a 6a e dom , a CrS 5 mil e CrS 3 mil,
estudantes; sáb a CrS 5 mil

BOA-NOITE, MÃE — Texto de Marsha Norman. tradu-
çâo de Millor Fernandes Dir. de Ademar Guerra. Com
Aracy Baiabanian e Nicette Bruno. Taatro Glória. Rua
do Russel. n° 632 1245-5533). De 4a a 6a. às 21hl5m,
sáb., às 20h15min e 22hl5min; dom, às 18h e 21h.
Ingressos à CrS 5 mil (platéia inferior) e CrS 4 mil (platéia
superior). Até dia 29.

SENHORfTA JUUA _ Texto de August Strindberg
Tradução de Edith Siqueira e Elias Andreato Direçáo de
Renato Borghi. Com Edith Siqueira, Elias Andreato e
Juçara de Morais. Teatro Dulcina, Rua Alcmdo Guana-
bara, 17 (220-6997) De 4a a 6a, as 2th, sáb., às 20h e
22h, dom., às 18h30min e 21 h. Ingressos de 4a a 6a e
dom. a CrS 4 mil e CrS 3 mil, estudantes, sáb. a CrS 5
mil e Cr$ 4 mil. estudantes.

SEDA PURA E ALFINETADAS — Texto de Leilah
Assunção e Clodovil Hernondez. Direção de Odavlas
Petti. Com Clodovil Hernandez, Lady Francisco, Hilton
Have. Jalusa Barcellos e outros Teatro Ginástico, Av
Graça Aranha, 187 (220-8394). De 4a a sáb., as
21h15min; dom . as 19h. Ingressos4a, 5a edom aCrS7
mil e CrS 5 mil, estudantes, 6a e sâb., a CrS 7 mil.

FREUD NO DISTANTE PAlS DA ALMA - Texto de
Henry Denker, Dir Flávio Rangel. Com Edwin Luisi,
Anclè Perez. Adriano Reis, Maria Isabel de Lisandra,
Vanda Lacerda. Jorge Chaia. Chico Solano. Dêa Peça-
nha, Cláudia Duarte e Jdão Camargo. Teatro Clara
Nune», Rua Marquês de Sào Vicente, 52 — 3o (274-
9696). De 4a a 6a, 21h, sábados, às 20h e 22h30mm;
domingos, âs 18h; 5a, vesperal às 17h. Ingressos 4a. 5a
e dom, a CrS 8 mil e CrS 5 mil, estudantes; 6a e sab. a
CrS 8 mil. vesp. 5a a CrS 5 mil.

A DIVINA SARAH. de John Murrell. Traduçáo e direçáo
de João Bethencourt. Com Tonia Carreto e Cecil Thire.
Cenários e figurinos e Naum Alves de Souza Teatro
Maieon da Frence. Av. Pres. Antônio Carlos, 58 1220-
4779). 4aàs20h. 5aàs17he20h; 6a às 21 h; sáb. às 19h
e 21h30min dom. às 18h e 20h30min. Ingressos de 4a.
5a o dom. a CrS 8 mil e CrS 5 mil (estudantes); 6a e sâb a
CrS 8 mil (14 anosl.

AS BRUXAS ESTÃO SOLTAS — Texto de Isis Baião
Direção de Maria Lúcia Vidal. Com Ivete Miloski, Mana
Alice Mansur, Maria Lúcia Vidal. Therezinha Marcai e
Thais Balloni. Petlt Smdio. Rua Barão da Torre 220
(287-0231). De 4a a 6a, às 21h30min; sâb. às 20h e
22h30min, dom, às 18h e 20h30min. Ingressos 4a, 5a e
dom, a CrS 4 mil e CrS 3 mil, estudantes 6a e sab a CrS 5
mil. Nâo será permitida a entrada após o inicio do
espetáculo. Hoje, após o espetáculo, debate com Car-
men da Silva e o psicanalista Jurandir Costa

A VENERÁVEL MADAME GONEAU - Texto de João
Bethencourt Direçáo de Paulo Afonso de Lima. Com
Débora Duarte, Otávio Augusto. José Augusto Branco e
Nariara Turetta Teatro Mesbla, Rua do Passeio, 48
12406141). De 4a a 6a e dom., às 21h, sáb, às 20h e
22b30min; vesp. 5a. às 17h e dom , âs 1Bh. Ingressos
4a. 5a e dom. a CrS 5 mil e CrS 4 mil. estudantes; 6a e
sáb a CrS 6 mil; vesp 5a a CrS 4 mil.

PARENTES ENTRE PARÊNTESES - Comédia de
Flavio de Souza dirigida pelo autor Com Inra Jamra, Ana
Maria Sou_a. Carlos Moreno. Stola f-fpitas. Pedro Cardo-
so. Mira Haar o Carlos Capeletti. Teatro de Arena. Rua
Siqueira Campos, 143(235-53481 Às 5as as I7he21h.
6al às 21h sábados às 20h e 22h, domingos ás IBh e
21 h Ingressos a CrS 6 mil CrS 4 mil (estudantes) Atá
dia 29.

A TOCHA NA AMÉRICA — Revista de Gugu Olimecha
Direção de Luiz Mendonça. Música de Maurício Tapaiós
e Aldir Blanc. Com Olney Cazarré, Uva Nino. Gugu
Olimecha e outros. Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim 33
1240-1135). De 3a a 6a. às 21hl5min; sâb às 20h e
22h30min; dom, às 18he 21h15min Ingressos a CrS 4
mil e CrS 3 mil, estudantes, sáb a CrS 5 mil Até dia 29.

A MOREN1NHA — Texto de J. M Macedo. Adaptação
e direção de Maria Luiza Macedo. Com Gilda Sarmento,
Rogério Fabiano. Karla Sabah e Nilson Acioly e outros.
Teatro do Sesc da Tijuca. Rua Baráo de Mesquita. 539
(208-53321 De 4a a sáb . as 21 h o dom , às 20h; vosp 6a
às 18h. Ingressos a CrS 4 mil e CrS 2 mil 500.
estudantes (16 anos),

NICOLAU — Texto e direção de Braulio Pedioso Com
Carlos Augusto Strazzer, Nina de Padua. Suzana Fami,
ítalo Rossi. Duse Naccarali e Guida Viana. Teatro
Nelson Rodrigues (ex-BNH).Av Chile 230(212-5695)
De 5a a sáb,, às 21 h, dom., às 18h e 20h. Ingressos 5a.
6a e domingo, CrS 6 mil e CrS 3 mil, estudantes, sábado'
preço único a CrS 6 mil. Até dia 29 de julho

LÉO E BIA — Musical de Oswaido Montenegro que
também assina a direção. Com Oswaido Montenegro.
Isabela Garcia Mongol. José Alexandre, Madalena Sal-
les, Deto Montenegro e grande elenco Teatro Vanucci,
Rua Marques de Sào Vicente. 52 (239-8595) De 4a a
domingo, às 19n30mm, Ingressos de 4a e 5a a CrS 4 mil;
6a e dom., a CrS 6 mil; sàb a CrS 8 mil.

VICTOR OU AS CRIANÇAS NO PODER - Texto de
Roger Vitrac. Direção de Cláudio Torres Gonzaga Com o
grupo Marxmellow Internacional Troupe. Aliança Fran-
cesa da Tijuca. Rua Andrade Neves, 315 (268-5798). De
5a a sáb., âs 21h30m; dom., às 20h. Ingressos a CrS 4
mil e CrS 2 mil 500, estudantes. 5a preço único de CrS 2
mil. Até dia 29.

LEOCADIA VAI ABRIR A PORTA — Texto e direção de
Ruyter de Carvalho. Com Ruyter de Carvalho. Roberto
Salomôo. Ana Bayer e Adilson Gomes Teatro Alice,
Rua Alice, 146 (245-6269). De 4aa dom. às 21h,
Ingressos de 4a a 6a o dom. a CrS 3 mil e CrS 2 mil 500.
estudantes; sâb. a CrS 4 mil.

OS SETE GATINHOS — Texto de Nelson Rodrigues.
Direção de Dirceu de Mattos. Com o Circulo do Grito
Jaime Martinez. Rejane Galvêas. Katia Farias e outros.
Teatro do América. Rua Campos Sales. 118 De 5a a
dom., às 21 h. Ingressos 5a. 6" e dom a CrS 4 mil e CrS 2
mil 500. estudantes; sáb. a CrS 5 mil. (18 anos).

BALANÇO NO SUVACO -- Comédia musical com
texto e direçáo do Fernando Monteiro. Com Marta
Veneno. Mariazinha. Mara Blun. Edgard Martorelli e
outros Cat* Concerto Suvaco de Cobra. Rua Jornalis-
ta Orlando Dantas, 53 (551-9650) De 4a a sáb . às21h.
Ingressos a CrS 4 mil e CrS 3 mil, estudantes.

ARTES PLÁSTICAS
A ARTE DA EMBALAGEM TRADICIONAL JAPONESA
—- Exposição de embalagens confeccionadas artesanal-
monte em madeira, bambu, palha e (olhas secas. Rio
Design Center. Av. Ataulfo de Paiva. 370. De 2a a 6a das
IOh âs 22h; sáb. das IOh às 14h. Inauguração hoje às
20h. Atô o dia 2 de agosto.

MARC FERREZ — PANORAMA DO RIO DE JANEIRO
(1870/1910) — Fotografias Museu de Belas-Artes, Av
Rio Branco, 199. De 3a a 6a das 12h30min às 18h30mrn;
sáb. e dom. das 15h às 1Bh. Até o dia 5 de aposto

FLAGRANTES CARIOCAS — Exposição de 150 peças,
entre caricaturas, desenhos, recortes, correspondência,
fotografias e livros do cancaturista Seth (Álvaro Marins,
1891-1949). Casa da Rui Barbosa. Rua Sào Clemente.
134. De 2a a 6a das IOh às 17h; sâb.das 13hàs 17h. Até
o dia 8 de agosto.

ILCIO LOPES FILHO — Desenhos Biblioteca Regional
Annita Porto Martins, Rua Dias Ferreira, 417. De 2a a
6a das 8h âs 21h. Ate o dia 31 de julho.

PAIVA BRASIL—Pinturas Galeria Bonino Rua Barata
Ribeiro. 578. Até o dia 4 de agosto.

O BONDE NA PAISAGEM CARIOCA - Fotografias.
Museu Histórico da Cidade, Estrada Santa Marinha.
s/n°. Parque da Cidade. De 3a a dom. das 12h às
t6h30min Atô o dia 3 de agosto.

COLETTVA — Pinturas de Marilu F. de Carvalho, Ana
Maria Fernandes, Hebe Carvalho da Cruz e Nilce Wan-
derley Galeria Espaço do Planetário. Av. Padre Leonel
Franca. 240. De 2a a 6a das 8h às 22h, sâb. e dom. das
16h às 22h. Até o dia 30 de julho.

RACHEL TEPEDINO — Pinturas Maria Eugenia Gale-
ria de Arte. Rua Visconde de Pirajá. 207/209. Do 2a a 6a
das 14b as 20h. Até o dia 6 de agosto.

COLETIVA — Pinturas de Cicero Dias, Laerp Motta,
Roberto Feitosa e outros; gravuras de Mabe e Darcy
Penteado; esculturas de Calabrone, Pietrina Chocacr e
outros, tapeçarias de Madeleme Colaço. Place Dea
Arts-Copacabana Palace. Av. Copacabana, 313. Diana-
mente das 12h as 21h30mm. Até o dia 30 do julho.

ANlDIA MARTINS RODRIGUES — O Aleph. Av
Epitácio Pessoa. 770. Diariamente a partir das 20h,

ACERVO — Móveis, pinturas, tapetes, esculturas, obje-
los de art deco e art nouvaeu e outros Investiarta.
Av. Atlântica. 4240rT02. De 2a a 6a das 10h às 22h Até o
dia 30 de julho.

DAULA CASTIEL — Pinturas Café des Arts — Meri-
dien, Av Atlântica. 1020. Diariamente das IOh às 20h.
Até o dia 31 de julho

UM DIPLOMATA NA REPÚBLICA VELHA: OLIVEIRA
UMA — Exposiçào sobre o diplomata Manoel de
Oliveira Lima (1867-19281 Museu Histórico e Diplo-
mátleo Av. Marechal Flonano, 196. De 3a a 6a das 11h
às 17h. Até o dia 27 de |ulho.

ANA HORTA — Pinturas. G. B. Arte, Av. Atlàntir-a
4240/129. De 2a a 6a das 10h às 21 h; sáb. das IOh âs
13h.

MUSICA
QUARTETO DE FAGOTES DE CÂMARA - Recital de
Noel Devos, Antônio Bruno. Aloysio Fagerlande e Ricar-
do Rapoport No programa, peças de Corrette. F
Mignone, Pixinguinha e outros. Hoie, às 17h30min, no
Salão Leopoldo Miguel, Rua do Passeio. 98. Entrada
tranca

ARTHUR MOREIRA UMA — Recital de piano Progra-
ma; Dumka Op 59. de Tchaikovsky; Étude Tableau Op
39, n° 5, em Mi Bemol Menor, de Rachmaninoff;
Fstudos I Op 2 n° 1 em Dó Sustenido Menor, de
Scríabin a Quadros de Uma Exposiçào da Mussorga-
kv- Hojo, às 21h, na Sala Cecilia Meireles, Lgo da
Lapa, 47. Ingressos a Crt 12 mil e Crí 10 mil.

ORQUESTRA DE CÂMARA SOUSTAS DA PARAÍBA
— Concerto sob a regência de Raphael Garcia Solistas.
Raphsel Garcia e Jerzy Milewsky (violinos) e Plutarco
Filho (flautim). No programa, peças de Mozart, Vivaldi.
Marlos Nobre e Tchaikowsky. Sexta-feira, às 21 h, na
Sala Cecília Meireles. Lgo. da Lapa, 47 Entrada
mediante convite.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA - Concerto
sob a regência do maestro Carlos Veiga. Solista Leonar-
do Righi (clarinete) e Sônia Goulart (piano). Programa,
obras de Weber, A. Nepomuceno e Liszt. Sábado, às
16h30min, na Sala Cecilia Meirelea. Lgo. da Lapa. 47.
Ingressos a CrS 3 mil, Crí 2 mil e Crí 1 mil.

SÉRIE DOMINGO JOVEM — Recital da pianista Alda
Mattos interpretando Schubert. Mignone, Bartok e ou-
tros. Domingo, às 17h, na Sala Cecília Meireles. Lgo.
da Lapa. 47 Ingressos a CrS 1 mil e CrS 600 Crianças
até 12 anos tem entrada franca.

LETRAS BRASILEIRAS NO MUNDO - Edições de 10
obras de autores brasileiros que foram traduzidas no
exterior, entre elas, Dom Casmurro, Casa Grande e
Senzala, Macunaima e outros Biblioteca Nacional.
Av. Rio Branco. 219. Até o dia 30 de, |ulho

ACERVO — Obras de Darei, Lyna Palombmi, Norha
Beltran. Vasco Prado, Nelly Gutmacher e outros. Gale-
ria ArteMaior, Rua Visconde de Piraiá, 547/203 De 2a a
6a das 10hàs19h;5aatéàs22h, sáb das9hàs 13h Ate
o dia 31 de julho.

COLETIVA — Pintura de Volpi, V. Rego Monteiro,
Bahester. Djanira, Sérgio Telles, Castagneto. Marcier e
outros. Villa Berninl Objetos de Arte. Av. Atlântica,
4240/214, De 2a a 6a das 14h às 20h; sáb, das 14h às
19h. Até o dia 10 de agosto

UNNEMANN — Relevos Galeria de Arte do Centro
Cultural Cândido Mondes, Rua Joana Angélica, 63 De
2a a 6a das 15h âs 22h; sáb das 16h às 20h. Ate o dia 24
de julho.

FERNANDO CARVALHO — Esculturas Associação
Cultural de Apoio às Artea Negras. Rua Camerino.
56/sobrado De 2a a 6a das IOh às 17h. Até o dia 3 de
agosto.

KONSTANTIN — Auto-retratologia Galeria de Arte
Banerj, Av Atlântica, 4066. De 2a a 6? das 10h as 21h;
sáb. das 16h ás 21h. Até o dia 27 de julho

GURILAnüIA 2000 — Programação de 4a a dom . das •
14h às 20h. Diariamente telào do video. videogames,
oficina do espaço e outras atividades. 6a, âs 17h exibição
do filmo Jogos de Guerra. Rua S Clemente, 408.
Ingressos a CrS 2 mil 500. crianças a CrS 1 mil 500.
adultos.

I MOSTRA DE ARTE OO SISTEMA BNDES — Pinturas
e desenhos de Bra Garcez, Carlos Holanda, Amorim Jr,
Márcio Verde e outros Prédio do BNDES. Av Chile,
100 De 2a a 6a das 9 âs 18h. Até sexta-feira.

VIDAL — Pinturas Galeria Funarto/Macunaima. Rua
Araújo Porto Alegre. 80. De 2a a 6a das IOh às 18h30.
Até o dia 26 de |ulho.

TERUZ — Pinturas Galeria de Arte Antônio Bandeira,
Rua Visconde de Pirajá. 351/201. De 2a a 6a das IOh âs
20h.

J. CARLOS 100 ANOS — Exposição de mais de 300
desenhos e material impresso. Galaria da Funarte, Rua
Araújo Pono Alegre. 80 De 2a a 6a das 10h30min às
18h30min, Até o dia 25 de julho. E, na PUC/Solar
Grand Jean de Montigny. Rua Marauês de S. Vicente.
255 De 2a a 6a das 10h30 às 18h30 Até o dia 24 de
ayusto. Hte o dia 24 de agosto.

ARTISTAS DA REGIÃO DOS LAGOS - Trabalho de 12
artesãos das cidades de Cabo Frio. Arraial do Cabo.
Araruama e outras Instituto Nacional do Folclore/Sa-
Ia do Artista Popular. Rua do Catete. 179 De 2a a 6a
das 9h30mm às 18h. Até sexta-feira

COLETIVA — Obras de Espinosa. Maria Alcma D'Alm-
court. Orlando Brito e Geraldo Castro Galeria Roberto
Alves. Av. Princesa Isabel. 186. De 3a a sáb. das 15h âs
22h. Até o dia 30 de |ulho

CONGADOS MINEIROS — Fotografias de Éverton de
Paulo, sobre o folclore de Minas Gerais Museu do
Folclore. Rua do Catete. 179 De 3a a 6a das llhàslSh.
sáb. e dom, das IBh as 18h. Ate o dia 19 de agosto.

TELE-VISÕES — Trabalhos de Jorge Barrào. Galeria
Contemporâneo, Rua General Urquiza. 53. Do 2a a 6a
das 9h às 19h; sâb. das 9h às 13h. Atô sábado

JAIME FERNANDO — Pinturas Sala Cecília Meireles.
Lgo da Lapa, 47 Diariamente das 9h âs 19h Ato o dia
25 de julho

S0 ANOS DO PATO DONALD - Exposição de revistas
do Pato Donald, onde poderá ser acompanhado o traço
que vem marcando sua figura desde a década de 30.
BarraShoppIng, Av das Américas. 4666. De 2a a sáb
das 10h âs 22h. Último dia.

DADAlSMO ARTE ANT1ARTE— 1916-1988 Exposi
çáo de 200 reproduções fotográficas de obras da Hugo
Bali, Hans Richter. Mareei Duchamp. Hans Arp. Max
Emst. Raoul Hausmann o outros Espaço Cultural
Boavista. Av. Min Ivan Lins. 30, Barra da Tijuca De 2a a
6a das IOh as 19h, sáb edom das IOh às 17h, Até o dia
30 de julho,

RICARDO MOTTA — Fotografias Manga Rosa Rua 19
do Fevereiro. 94. Diariamente a partir das 21 h. Ate o dia
25 de julho

MARIA DO CARMO SECCO E SOLANGE OLIVEIRA -
Desenhos e gravuras. Galeria de Arte da UFF. Rua
Miguel de Frias, 9 Icarai. Niterói. De 2a a 6a das 9h as
20h; sàb. e dom. das 16h ás 20h Ate o dia 29 de julho.

GETÚLIO VARGAS — 1983 — Mostra preparada pelo
Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação
Getúlio Vargas Museu Histórico do Estado do Rio de
Janeiro. Rua Presidente Pedreira, 78. Ingá, Niterói. De
3a a 6a das llh às 17h; sàb. e dom. das 14h às 18h.

COLETIVA — Obras de Josias Benedicto, Luiz Antônio »
Noróos. Luiz Carlos de Carvalho, Marcos André. Maria
Lúcia Maluf e Ricardo Hachia. Tomato. Rua Marquês de
S Vicente. 67 Diariamente a partir das inh &__u_t3Q—de 

iuihü.

COLETIVA — Obras de Fukushima. Mabe. Tom.e
Ohtake. Takashi Fukushima, Masumi e outros Contor-
no Artes, Rua Marquês de S Vicente. 52/261 De 2a a 6a
das IOh às I9h; sab. das IOh às I3h. Alé o dia 4 de
agosto

SÉRGIO CAMPOS MELLO - Pmluras. Galerie César
Ache. Rua Visconde de Pirajá. 282 De 2a a 6a das 10b as
21h. sâb das IOh as 14h.

O POPULAR NO ESTADO DO RIO OE JANEIRO -
Roconstituiçâo de uma habitação típica popular através
de dois painéis, o mar e o canavial. Complementando
esta exposição, também uma mostra que reúne trajes,
figuras e 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 as 17h; sab e dom das
14h ás 18li

COLETIVA — Obras de Manoel Santiago. Carlos Bra-
cher o Quirino Campoliorito M.C. Artos Plásticas. Rua
Teixeira de Mello. 31. De 2a a 6a das IOh às 21h; sab.
das IOh às 18h. Ato o dia 30 de |ulho

JENNY UMA EZILAIR COELHO- Pinturas Lobby do
Hotel Nacional. Sáo Conrado. Diariamente das IOh às
22h Ate o dia 31 de |Ulho

GILBERTO BAPTISTA Pinturas AABB. Av Borges
de Medeiros, 829. De 3a a 5a das 18h as 20h, 6a rias !8h
as 23h; sáb. e dom. das I1h às 20h Até o dia 22 de
julho

NILCE EIKO NAHASHIRO Desenhos. Centro
Cultura! do Samba de Fato Rua Assunção 490
Diariamente a partir das 16h. Até o dia 30 de nilho
CARLO MASCARENHAS — Esculturas Galaria da
Arto do Centro Empresarial Rio, Praia de Botafogo.
228 De 2a a dom. das 12h às 21h Até o dia 19 de
agosto

-• EXPOSIÇÃO JORNAL SEM TEXTO - f olograhas
numa promoção da Associação dos Repórteres Fográfi-
cos e Cinematográficos do Rio. tendo como tema a
Campanha pelas Diretas Saguão da Câmara dos
Vereadores. Cinelándia, De 2* a 6a das 14h as 20h,

DANÇA
GISELLE — Bale completo em dois atos.
Música de Adolphe Adam. Coreografia de
Peter Wright. Cenários e figurinos de Peter
Farmer. Solistas: Fetnando Bujones, Ana Bota-
logo, Eliana Pantoja, Jean Yves Lormeau, Oz-
kan Arslan, Gagik Ismailyan e Alejandro Me-
nendez. Com o Balo e a Orquestra Sinfônica do
Teatro Municipal, sob a regência do maestro
Henrique Morelenbaum. Teatro Municipal,
Cinelándia 1262-6322). Amanhã, 6a, sáb e 27,
às 21h; Dom e dia e 28. às 17h; dias 24 e 26,
às 18h30min; dia 25, às 17h30min, dia 29. às
20h30min. Ingressos amanha e dia 27 a Crí 30
mil. platéia e balcáo nobre, a CrS 15 mil. balcão
simples, a CrS 7 mil. galeria, e a CrS 200 mil.
trisa e camarote. 6a. sáb. dom e dias 24. 26 e
28 a CrS 15 mil, platéia e balcão nobre, a CrS 7
mil 500, balcão simples, a CrS 4 mil, galeria, e a
CrS 90 mil, frisa e camarote. Dia 25 a CrS 8 mil.
platéia e balcão nobre, a CrS 4 mil, balcão
simples, a CrS 2 mil, galeria, e a CrS 48 mil,
frisa e camarote. Dia 29 a 10 mil, platéia e
balcão nobre, a CrS 5 mil, balcão simples, a CrS
3 mil, galeria, e a CrS 60 mil. frisa e camaroie.

A programação e os horários são da responsabilidade das emissoras
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BELO HORIZONTE: Av. Afonso Pena, 1.500. l:'amiar
BRASÍLIA: Setor ComercialSul-Quadrai, Bloco K- Edi'fido Denasa- 2:' andar
NORDESTE:RuaCondePereiraCameiro,226-Salvador-BA
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SERRA GAÚCHA
JORNAL DO BHASJQL

NUM PASSE DE MÁGICA, UM PEDAÇO DA VELHA EUROPA NO SUL
PORTO 

ALEGRE — Nos meses de
inverno, quando os termômetros
costumam marcar temperaturas
abaixo de zero e a queda de neve

torna-se uma realidade, a região da serra gaúcha
fica envolta numa atmosfera especial, como se
um pedaço da Velha Europa, por um passe de
mágica, se transferisse para esse recanto do
Brasil.

Com todas essas características, a região é
um dos pólos de turismo mais atrativos do
Estado, e dispõe de uma boa rede hoteleira,
além de inúmeras e variadas opções de compra e
lazer. Com suas cidades recortadas por vales e
morros, a serra é também ideal para quem quer
apenas descansar do dia-a-dia atribulado e es-
quecer um pouco estes tempos de crise.

O bom da serra gaúcha é que se pode optar
por uma cidade como dormitório e, a partir daí,
traçar um roteiro para conhecer as demais, pois
a distância entre elas não é superior a 80
quilômetros. Por seus incontáveis atrativos,
Gramado pode ser a escolhida como ponto de
partida para o turismo na região. Os que vêm do
centro do país podem chegar até lá pela BR-116
ou BR-101 e, ao entrarem na cidade, logo se
depararão com uma infra-estrutura totalmente
voítada para corresponder às expectativas do
visitante.

Os hotéis são bonitos, acolhedores e com
um atencioso serviço; proliferam pela cidade
inúmeras lojas para venda do artesanato mais
variado, de móveis de madeira a pequenos
bichinhos de pedra, passando pelas famosas
malhas. As opções também são variadas na
parte de gastronomia. Há os fartos e saborosos
cafés coloniais, a comida típica italiana e alemã,
e o delicioso chocolate caseiro.

Alguns exemplos do que espera você em
Gramado. Depois de conhecer a variedade de
malhas e lãs da Lucirene (Av. Coronel Diniz,
1738), dê uma chegadinha no subsolo da loja
para encontrar o incrível mundo do artesanato.
Lá estão inúmeros objetos em madeira, pedrão-
sabão, cerâmica, latáo, cobre, além de vinhos,
queijos e perfumes naturais, com preços para
todos os bolsos. Um. quadrinho em madeira,
com relevo em alumínio envelhecido, custa CrS
3 mil, um jogo de porta-copos em madeira a CrS

ri*-8807_parelhos para tondue de CrS 51 mil a
CrS 90 mil, ou um jogo completo para jantar em
cerâmica de Cr$ 450 mil.

Para comer, vale a pena ir à Cantina Pastas-
ciutta — na avenida principal—onde, depois de
regalar-se com o antipasto (são mais de 20 tipos
entre frios e legumes), pode-se escolher entre os
sete tipos de massa e as 15 variedades de molho
para acompanhamento. Para facilitar a escolha
do prato, é apresentado na mesa um mostruário
com os diferentes tipos de massas. Uma lazanha
custa em tomo de Cr$ 6 mil, e uma massa com
molho da Nona (atum, anchovas, azeitona) sairá
por Cr$ 6 mil 350.

Depois de tudo isso, é bom sair para uma
caminhada. Há o parque Knorr — acesso pela
avenida Coronel Diniz e Bela Vista, passando
pelo hotel das Hortênsias — com mais de 70 mil
m2 de árvores, bosques e flores, considerado o
coração de Gramado. Tem também o Lago
Negro, onde é possível andar de pedalinho (uma
hora de passeio para duas pessoas custa Cr$ 4
mil), ou apreciar o trabalho do escultor pernam-
bucano José Saturnino de Mecena, que há nove
anos está na cidade fazendo esculturas em
argila. Suas esculturas de preto velho, gaúcho,
custam de CrS 6 mil a CrS 15 mil.

Os que viajam acompanhados de crianças
não podem deixar de visitar o Mini-Mundo
construído por Otto Hoppner (fica próximo ao

hotel Rita Hoppner), onde há cópias de castelos
medievais, estação de trem e de uma vila suíça,
entre outros. O Mini-Mundo está aberto à
visitação das 13h às 17h, e a entrada para adultos
custa Cr$ 500, e para crianças CrS 300. Outra
parada obrigatória na cidade é para a compra de
chocolate caseiro. No Chocolate Caseiro Gra-
mado — que tem várias lojas — o quilo custa de
CrS 15 mil 600 a Cr$ 18 mil, mas há também as
barrinhas a uma média de CrS 700.

Além de todas as opções oferecidas pela
cidade, há programações elaboradas pela Secre-
taria de Turismo do município e pelos principais
hotéis. Em julho, o hotel Serra Azul, por
exemplo, tem o projeto "lareira acesa", com
apresentação de música nativista nas noites de
sábado. O programa não é restrito aos hóspe-
des, e a entrada custa Cr$ 2 mil. Para agosto, a
Secretaria de Turismo está preparando o I
Festival de Inverno, que inclui mostra de pintura
sobre porcelana, feira da malha, gastronomia do
chocolate e semana do folclore.

Depois de identificar tudo o que Gramado
oferece, e só partir para outras cidades serranas.
A próxima pode ser Canela, distante sete quilo-
metros, e que também dispõe de bons restauran-
tes, hotéis, vinhos e um diversificado artesanato,
como o do Parque do Caracol, onde há uma
feira permanente.

A Cascata do Caracol tem 130 metros de
altura, e pode ser admirada de um mirante
construído sobre o abismo. A sete quilômetrosdo centro, passando pela Catedral de Pedra e ao
longo de uma estrada de chão batido, chega-se
aos quatro morros, o mais alto com 870 metros,
de onde é possível apreciar uma vista de 150
quilômetros de horizonte.

M dos mais famosos hotéis da serra
gaúcha, o Laje de Pedra (cinco
estrelas categoria lazer), durante o
mês de julho está promovendo o"mês 

gaúcho", com apresentações de grupos
folclóricos, projeção de filmes sobre o Rio
Grande do Sul e recepção aos hóspedes por"gaúchos" e "prendas".

A 42 quilômetros de Gramado, pela RS-
235, está a cidanV Hp Nnvn Pp{rrtpn|js otli
para se conhecer. Colonizada por imigrantes
alemães, até hoje conserva o respeito às tradi-
ções que são revividas nas festas típicas. Para o
mês de julho, a Secretaria de Turismo preparou
o Festival de Folclore, que se realiza na praça
principal da cidade. Todos os fins de semana há
apresentações de bandinhas alemãs e grupos
folclóricos, além de tendas que vendem desde
artesanato até comidas típicas.

Outra cidade que vale a pena ser visitada é
Farroupilha. Fica antes de Nova Petrópolis, e
pode ser alcançada pela RS-235, passando-se
depois para a BR-116. Em julho de 14 a 22(/),
está sendo realizada uma promoção denominada"Farroupilha, Vinho e Alegria", que faz partedas comemorações do cinqüentenário da cidade,
e se realiza no Parque dos Pinheiros, com
degustação e comercialização de vinhos, festival
de malhas e feira de produtos caseiros.

No sábado, dia 14, há a Noite do Chonnho
com Vinho, no restaurante do Parque. No
domingo, há apresentações de bandas e conjun-
tos regionais, e a programação prossegue até o
dia 22, chamado de "o último dia: que pena",
com animação de grupos folclóricos e apresenta-
ção do coral municipal de Farroupilha.
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Com uma área verde de mais de 70 mil m2, o parque ÍKnorr é um ponto de visita obrigatório
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GRAMADO
m HOTÉIS Todos os pre-
ços incluem café da manhã.

Serra Azul (054-286-1082): ho-
tel quatro estrelas, com diárias

ANGELA CAPORAL
Fotos de Luiz E. Achuttl

Férias de JULHO633SS3»3£;
HOTEL FAZENDA JAVARY

em MIGUEL PEREIRA M
10 dias pague 7, 7 dias pague 5, 5 dias pague 4
Uiiddado das,mea>, 3o twlhor dlma do mundo, as maraetio do lago azul de Javaiy. Em esWocolonial com 4 piscinas, suites com varanda e redes, saUo de Jogos, caM Bro cotortal, saunafisioterapia, discoteca, quadra de voW, cavalos, charretas e comida caseira leita em loojo a lenhaPreço especial para excursão e convenção.

RESERVAS: 240-9335,2480551, 541-5861

HOTEL VARANDAS
DO SOL

Chalés c/TV/ tel/ FM/ gel.,
piscinas, playground. saunas,
duchas, campo poli-esportivo,
lago c/ peixes, bosque. Tele.
(035) 721-8609. Poços de Cal-
das — MG

Oldsmobile
Ciera / Jl_____w__L EfcS^F

AONDE QUER
QUE VA...

Mf!S
SEMPRELHE

NA FLORIDA...
DESDE APENAS U$$ 59 * SEMANAIS.
Em cualquer um dos cinco continentes pelo mundo afora,

a Avis sempre lhe espera com:
Excelentes planos de quilometragem ilimitada.

Tarifas econômicas.
Confirmação automática, através de computadores, da

sua reserva nos Estados Unidos.
• Uma variada seleção de automóveis último tipo da

General Motors e de outras marcas de prestígio.
Mais de 3.000 agências em mais de 100 países. '/£

A mais esmerada atençáo e pessoal altamente
capacitado.

No próxima vez que viajar a negócios ou de férias, lembre-
se de que a AVIS sempre lhe dá mais. Aonde quer que vá.
Para informações e reservas inter-
nacionais, contacte seu agente de
viagens ou a AVIS pelos telefones:
258-8833 (em São Paulo) ou

(011) 800.8787 (Toll-free - ligações
interurbanas grátis). Rua da
Consolação 347 - 2°a - Sáo Paulo.

AVIS
SOMOS OS MELHORES.

P0SQUÍ HOS ESFORÇAMOS MAIS.
Avis utiliza autnmóveis General Motors.

i la«4 Avlí Kfnt a Chi- SyxU-m. Inc Avl»MI"

'Alujfuel mínimo de 7 didn, Re**rvn*cnm 7 düis de antecipação. A disposiváoem agências p.irtliipante*.
Náonaodesconiiiveis. Sujeito a disponibilidade. Gasolina e outrus despesa»- opcional* *ao extra*.
Parn maiores inform.içòe*--. cnn>-ulte.i >*?u u^ente dr viHKen* uu o escritório local da Avis.
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Na
1 Lucirene

além de
malhas é
possível
encontrar
um
diversificado
artesanato e
ainda

| saborear
café colonial

por casal a CrS 65 mil 520.
Serrano (054-286-1332): hotel
quatro estrelas, com diária por
casal a CrS 75 mil.
Rita Hoppner (054-286-1334):
hotel três estrelas, com diárias
por casal a CrS 27 mil.
Hotel das Hortênsias (054-286-
1057): duas estrelas, com diá-
rias para casal a CrS 39 mil 500.
Vovó Carolina (054-286-1151):
duas estrelas, com diária por
casal a CrS 23 mil.
Gramado (054-286-2021): três
estrelas, com diária por casal a
CrS 60 mil.
Kur Hotel (054-286-1203): três
estrelas, com diária por casal a
CrS 38 mil.
¦ RESTAURANTES
do hotel Serra Azul: cozinha
internacional e comida típica
alemã e italiana, com preços
por pessoa em torno de CrS 8
mil.
A Taverna (junto ao hotel Ser-
rana): cozinha internacional,
com preços por pessoa em tor-
no de CrS 5 mil 900
St. Hubertus (R. da Carrieri,
974): cozinha internacional e
fondue, a preços em torno de
CrS 9 mil/pessoa.
Bella Itália (Av. Borges de Me-
deiros, 883): casa de massas e
comida italiana, com preços a
uma média de CrS 4 mil
500/pessoa.
Prenda Minha (Av. Cel. Diniz,
2155): comida típica gaúcha,
com show de dança folclórica e

preços em torno de CrS 6 mil/
pessoa.
Recanto Gaúcho (Av. Cel. Da-
niz, 3887): comida caseira e
espeto corrido, a uma media de
CrS 5 mil 500/pessoa.
Maison de La Fondue (Av.7.
Borges de Medeiros, 367): es- ;
pecializada em fondue, com
preços em torno de CrS 10 ;
mil/pessoa.

CAFÉ COLONIAL !
da Torre (Av. Cel. Diniz, \
1738): preço por pessoa, CrS 5 ,'
mil. . !
Bela Vista (Av. Cel. Diniz ;
2155): também CrS 5 mil/, j
pessoa.
Tia Nilda (Av. Cel Diniz, 457):'
CrS 4 mil/pessoa.
Gramado Café Colonial (Av.
Cel. Diniz, 3500): CrS 4 mil
500/pessoa.

ARTESANATO
Há perto de 70 lojas de artesã-
nato na cidade, e a maioria se
localiza na Avenida Borges de
Medeiros, a principal da cidã-
de, e na Avenida Coronel Di-
niz, paralela à Borges de Me-
deiros. 0*1

MALHARIAS
Mais de 20 malharias estão ins- ;
taladas em Gramado, e os pre- 

'
ços são tão variados quanto a ;
oferta de produtos. Para se ter
uma idéia, boinas, meias e ca-
checóis de lã custam em torno
de CrS 5 mil, os blusões feitos a
mão variam de CrS 25 mil a CrS
80 mil, dependendo da lã, e
blusas de malha custam em
torno de CrS 30 mil. As malha-
rias mais famosas são a Lucire-
ne e a Annerose, na Avenida
Borges de Medeiros, 730.

CANELA
HOTÉIS

Laje de Pedra (054-282-1530): pessoa custam CrS 24 mil 300 e

O turista
encontra em
Gramado
uma
variedade
enorme de
artesanato,
concentrado
nas 70 lojas
do centro

cinco estrelas, com diárias va-
riando de CrS 85 mil 900 (ap.
luxo) a CrS 160 mil (suíte). O
hotel cobra 10% de taxa de
serviço.

Grande Hotel (054-282-1285):
duas estrelas. As cabanas por

por casal, CrS 27 mil.
Bela Vista (054-282-1327): uma
estrela. Cabanas por pessoacustam CrS 15 mil e por casal,
CrS 26 mil 600.
Tio Júlio (054-282-1348): caba-
nas por pessoa, CrS 9 mil, e porcasal, CrS 12 mil.

NOVA PETRÓPOLIS

HOTÉIS
Recanto Suíço (054-281-1229): Petrópolis (054-281-1091): as

diárias por casal, com as três
refeições, custam CrS 27 mil.

as diárias por casal, incluindo
as três refeições, custam CrS 38
mil.

HOTEL NACIONAL
Categoria Luxo. Classe A. Ap-
tos. cl Tv/rEUGELVFM. Pisei-
na, Sauna, Duchas. Salão de
Jogos e Convenções. Boite.
American Bar. Restaurante,
Garagem. PABX (035) 721-
2051 — TELEX 031-3852 Po-
ços de Caldas-MG.

.___n
BÚZIOS

FÉRIAS DE JULHO
Pousada Moana, 12 suites,
vista para o mar. ar condi-
cionado, piscina, bar. Praia
dos Ossos. Reservas

Buziòs: Tel. 2355
Tel: 256-5180

EQUIPAMENTOS
Consulte a seção 316

CLASSIFICADOS JB

[jjBaiS-HM

Aproveite esta incrível oportunidade. A Wagons-lits Turismo criou uma viagem paravocê conhecer a Europa pela forma mais econômica e confortável. Em nosso pa-cote promocional você tem direito a: passagem de ida e volta Rio-Paris-Rio pela
J&BR FRANCE , 3 dias de hospedagem no Hotel Arcade Cambronne" e
um Eurailpass, de 21 dias, uma grande idéia para fazer turismo. O Eurailpass é um
passe que lhe dá o direito de viajar quantas vezes você desejar em confortáveis
trens, na 1." classe, através de 16 países da Europa. Consulte a Wagons-lits
Turismo, ou seu agente de viagens e compare os preços. Você verá que uma opor-
tunidade como esta aparece poucas vezes.
• Ou similar.

Wagons-lits Tojurôstnni®
RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE SALVA0OR
Av. Rio Branco. í 56 Rua Pernambuco. 1 000 Rua Fonte do Boi 216
i3'32,?!,7,-,,. lojas 35 36 Fone 248-4376Fone 262-3721 Fone 224-2688 Embralur 024780441 2Embratur024780641 Embralur 024781341 7 CEP 40000
CEP 20043 CEP 30000

VÔOS AIR FRANCE
Rio-Paris
2a. feira - AF092
4a. feira - AF094
6a. feira - AF096
Sábado - AF098
Paris - Rio
Domingo- AF091
3a. feira - AF093
5a. feira - AF095
6a. feira - AF097

f^à
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BRASÍLIA
SCLN 102-BlocoC
loja 30
Fone 225 8084
Embralur 024781041 6
CEP 70772

RECIFE
Av Conselheiro Aguiar.
2 205 - loja 204
Fone 326-0890
Embratur 024780841 1
CEP 50000
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MAX KUM

Aros — 21 do 3 a 20 do 4
Bom momento para o arietino em termos profis-
sionais. Estabilidade em termos materiais. 0 final
do dia será marcado por acontecimentos indicado-
res de novas e maiores responsabilidades em
termos familiares e afetivos. Mostre-se disposto a
aceitá-las e valorizá-las. Saúde boa.

TOÜBO — 21 do 4 a 20 do 5
Vantagens financeiras e nos seus negócios regula-
res. Mesmo assim, seja cuidadoso ao assumir
qualquer novo compromisso. Manifestações psí-
quicas de intuição e premonição. Favorecimento
nos assuntos místicos e religiosos. Quadro neutro
em termos afetivos. Saúde regular.

GÊMEOS — 21 do 5 a 20 do 6
Agindo de forma mais cuidadosa em relação aos
seus compromissos e dívidas, o geminiano terá
um bom dia pela frente. O posicionamento astroló-
gico é muito bom e você deve apenas superar
mágoas e decepções e relacionar-se de forma
franca e afável. Saúde boa.

CÂNCER — 21 do 6 a 21 do 7
Hoje as influências astrológicas se farão de forma
a aumentar ainda mais o prestígio e o conceito
profissional e pessoal do canceriano. Amigos mais
próximos serão razão de muila alegria. Indicações
equilibradas para sua vivência afetiva. Saúde ca-
rente de atenção.

LEÃO — 22 do 7 a 22 do 8
Esta quarta-feira reserva ao leonino indicações
estáveis para seu trabalho e finanças. Procure náo
se descuidar de sua rotina Uma pessoa muito
íntima será razão de notícia que o deixará bastante
satisfeito. Tranqüilidade no amor. Saúde debilitada.
Evite excessos.

VIRGEM —¦ 23 du 8 a 22-dg 
O comportamento do virgiano em tabalho poderá
ser responsável hoje por problemas. Evite polèmi-
cas o situações constrangedoras junto a colegas,
associados ou superiores. Momento que pode
trazer-lhe depressão em termos afetivos. Seja
mais confiante. Saúde boa.

b LIBRA — 23 do 9 a 22 do 10
Agindo de forma arredia e distante, o libriano hoje
tenderá a fugir de seus problemas. Procure com-
bater esse posicionamento, lembrando-se de que
o quadro astral lhe é bem favorável. Em termos
pessoais e íntimos tudo lhe será bom com o
passar do dia. Saúde debilitada.

ESCORPIÃO - 23 do 10 a 21 do 11
O escorpiano deve hoje buscar atitudes de maior
firmeza em relação a sua rotina do trabalho o os
assuntos profissionais. Não deixe nada ao acaso e
precipite decisõc-s. se lhe for possível. Quadro
muilo bem disposto em termos domésticos. Saú-
de bem equilibrada.
b SAGITÁRIO - 22 do 10 a 21 do 12
Momento marcado por boa disposição financeira
em favor do sagitanano. No trabalho e nas suas
relações pessoais, evite qualquer manifestação de
grupo. Seja mais dedicado e amigo no trato mais
íntimo. Carência de afetividade. Saúde bem me-
lhor. Vitalidade.

b CAPRICÓRNIO - 22 do 12 a 20 do 1
Hoje o capricorniano deverá ser mais controlado
nas suas reações no trabalho. Evile manifestar-se
de forma descontrolada. No mais, a sua quarta-
feira será positiva e lhe dará boa oportunidade de
realização afetiva. Procure exercitar-se mais ade-
quadamente.

b AQUÁRIO - 21 do 1 a 19 do 2
Bem influenciado em termos mentais, o aquariano
poderá hoje, com chances de êxito, di=dicar-se a
experiências e viagens de negócios. Em família e
no amor procure ser mais afável e mostre seus
sentimentos. Náo se deixe levar pela imobilidade.
Saúde instável.

b PEIXES — 20 do 2 a 20 do 3
Fascínio pessoal em seu comportamento no traba-
lho e nos negócios. Indicações positivas para
assuntos psíquicos. Bom entendimento em fami-
lia e no amor, o que será razão para muita alegria.
Você poderá ser surpreendido com uma atitude
favorável de pessoa próxima. Saúde boa.

LOGOGRIFO JFRONIMO FfrRREIRA

PROBLEMA
N° 1675

M

acalmar (7)
alrair com nnçiano '81

3. canto de louvor a Deus
(5)

4. cavalo de pèio plüm-beo (7)
5. conhGcer |5)
6. de um sol (5)

desiqnativa de saúda-
çáo Ib)

em cima de (5)'3. espalhar sementes em
(61

10 oxcesso do Iratwlho (8)
11. fécula de arroz (6)
12. furar com sovela (7)
13 macular (81
14. matagal (5)
15. montesino I7|
16. pomposo (6)
17. quitar (6)
18 relativo a Sabá (5)
19 saburra (í>)
20. sobejar (BI

Palavra-chave 14 letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado
vocábulo, cujas consoante» já estão inscritas no miiidroacima Ao lado, à direita, é dada uma relação de vinte
conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo paro cadaum, com o número de letras entre parênteses, todos
começados pela letra inicial da palavra-chave As letras detodos os sinônimos estáo contidas no termo encoberto
respeitando-se as letras repetidas.

Soluço»! do problema n" 1 674: Palavra-chave OB
TEMPt RAÇÃO
Parciais: oropa, obter, orça, operação, oração; operação,
orbe; ombro, ombrã; opereta, orate, ooar; opção; ora;
orto, opor, obtempera; optar, oboó, obra.

CRUZADAS
CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — barranco flu-
luanle despegado da margem e aue
desliza com as correntes coberto de
plantas, mato composto de capim
aquático, a beira dos rios e lagos, 6 —
pequeno sullanato vassalo da Indochi-
na. que existiu nos séculos XV e XVI na
costa oriental da península de Malaca,
9, — referente a um antigo povo da
Etólia, 10 — denominação atribuída a
uma lenda escandinava, feitiçana na
Roma antiga, 11 — pequeno toco quese põe em pé e que serve de alvo ao
atirar a malha ou a bola, ponto determi-
nado a que se aponta e dirige o tiro, 12-r varas usadas em pesca, a fim de
espantar os f>eixes. para os fazerem
cair numa tede, 13 — variedade de
concha ou molusco nas areias dos rios
e lagos do Nordeste (pl), enfeites de
pedra, que ornavam os cadáveres dos
índios, encerrados em urnas funerá-
rias, 14 — convide para dançar', 15 —
uma das oualro sílabas que serviam os
gregos para o solfejo, 16 — dança
animada que as filhas-de-santo reali-
zam nos candomblés baianos, 18 —
faixa larga de tecido forte de seda,
usada no Japão por ambos os sexos,
enrolada em redor da cintura, sobre o
quimono principal. 20 — direito real
rçirt. a titulo gracioso ou oneroso, per-
mite a uma pessoa o aproveitamento
temporário das utilidades da coisa
alheia, a medida das necessidades pró-
(irias de sua família. 22 — meio social
ou moral; 23 — diz-se de uma pedra
pequena, fina e lisa que, conforme a

crendice popular quando colocada nas
pálpebras, livra e retira qualquer cisco
ou argueiro que incomode os olhos, 26
— grupo de pessoas que chegam ás
primeiras horas, na casa de um fazen-
deiro, que necessita de ajuda, e can-
tando vão trabalhar, voltando ao cair da
tarde para |antar e togo após uma
ligeira reza. cantam, dançam comemo-
rando o fim dos trabalhos, 28 — dispo-
sitivo que os sengueiros prendem as
árvores que |á náo leite senào em
cima, 29 — fórmula de cada um dos
mundos criados, 30 — rebordo, bai-
nha, orla, 32 — é precedido ou idenlifi-
cado por um som, 33 — nome que se
dá. na Filologia oriental, aos comenta-
rios ou às misceláneas e observações
que os mestres ditam aos alunos (pl.)
VERTICAIS — 1 — corrupção do ar
atmosférico provocada por emanações
mefíticas (pl.), impaludismos, 2— dis-
túrbio intestinal, mau olhado, 3 —
pessoa grande, forte (física e intelec-
tualmente), guindaste de grande po-
der, 4 — nome dado ás doenças das
vias urinárias, 5 — coisa breve, passa-
geira, 6 — pano de seda estendido
horizontalmente e suslido por varas,
sob o qual caminham os reis, 7 —
pivete de águila, cânfora e demais
matérias resmosas, utilizadas nas fes-
tas pelos aborigines da índia, 8 —
propicia a navegação, 10 — (tilos índia-
na) o ser. o que é. 12—madeiro sobre
o qual assenta a cobena dos navios,
paus gradados na cabeça dos mastros.

onde assentam as coroas e a enxárcia,
17 — tipo de beiju denso, feito do
tapioca e com pedacinhos do casta-
nha-do-pará, 19 - grande fruto carno
so da lamíha das Cururtmáceas, das
Antilhas e do Biasr; 21 — indivíduo
que está sempre acompanhado de
outro, 24 •- entre os antigos gregos.

n a mi i i mmi i i ._j—i^—i^—i

vento de leste, 25 — tipo de formigas
a que pertence a saúva, 27 — óleo
amargo de efeito hipnótico, composto
de cloial e üretana, 31 — diz-se de um
todo que náo é formado de elementos
dispares, cujas partes sáo dependen-
tes entre si Léxicos Mor; Melhora-
mentos e Casanovas

SOLUÇÕES DO
NUMERO

ANTERIOR
HORIZONTAIS -
seminifero, irataci-
vas, rer. comida,
emina, tan, nítida-
de, ota, ape, ma-
carenas, egas, lo-
ros, leca, adara,
orna, bromal
VERTICAIS -sire
nomeio, eremita
gem, mantacaca,
it, nacariar, teo,
tim evile, rada,
osana, ni, apelar,
denodo, psora,
asa. aram. sal

XADREZ ILUSKA SIMONSEN

Correspondência
para: Rua das Pai-
meiras, 57 ap. 4 —
CEP 22 270

K DERROTA DE KARPOV

No Torneio Internacional Phillips &
Drew. realizado de 16 de abril a 11 de
maio deste ano, a única derrota sofrida
pelo campeão mundial foi contra o últi-
mo colocado, o filipino Torre.

TORRE x KARPOV (def Ninzoindia)
- 11 P4D C3BR, 2) P4BD -P3R, 31
C3BD BSC, 4) P3R-P4B, 5)
C2R-PxP, 6) PxP-O O. 7)
P3TD-B2R, 8) P5D - PxP, 9)
PxP-B4B, 10) P4CD-B3C, 11)
C4T-P3D, 12) CxB-PxC, 13)
C3C-T1R + . 14) B2R-T4R, 15)
B2C-TxP (as pretas ganharam o peão.
mas sua lorre está mal colocada no
centro, com perigo imediato ou sem
chances de ficar sem casa) 16)
D1B-C3B, 17) 0-0-C4R, 18)
D3R-B3R, 19) P3T-P4CD, 20)
TD1B- B2D, 21) TR1R-T1B? (tirando
a dama da diagonal que defende a casa
3BRI 22) TxT-DxT, 23) P4B-C3C.
24) BxC-PxB, 25) B3B-D5B, 26)
BxT-DxB, 27) C4R-R2C, 28)
CxPBI - RxC, 29) D3B + - C4R (se 29)

R4B, 30) P4C + - RxPB. 311 D3R + 4 |
30) PxC+ - PxP, 31) T1B+ -R3R, 32)
D2B-P5R, 33) D3B-P4B, 34)
D7C D7D. 35) DxPT-D6Rr, 36)
R2T D4C, 37) P4TR D5C. 38)
D6T+-R4R, 39) D5C-DxD, 40)
PxD-P6R, 41) P6C R3B, 42)
R3C-B3R. 43) R4B-P7R, 44)
T1R-B5B, 45) P7C (1-0) (se 45!

RxP, 461 RxP. seguido de R4B. R3B e
TxP ganhando fácil!

SIMULTÂNEAS

Logo após o torneio Phillips & Drew.
Anatoli Karpov deu duas simultâneas
nas cidades inglesas de Westergate e
de Glasgow Na primeira, venceu peloscore de 9 vitórias. 8 empates e 3
derrotas (Carr. Conquesl e Wells), e na
segunda, apesar da tone oposição de
McKay e G. Morrison. terminou sem
derrotas, com 14 vitórias e 9 empates

Polugaevsky também compareceu
para uma simultânea contra os jovens,na cidade de Westergate, mas so con-
seguiu terminar 2 partidas, depois de
5h30min de jogo, pois teve de retornar
a Londres no último trem. As demais 29
partidas inacabadas foram adjudicadas
com o seguinte resultado 19 vitórias, 7
empates e 5 derrotas

BRASILEIRO INTERCLUBES

O II Campeonato Brasileiro Interclu-
bes deverá ser realizado nos dias 7. 8 e
9 de setembro próximo, na cidade de
Curitiba. Paraná Essa realização conta
com o patrocínio da Refrigeração Para-
ná e colaboração do CESC, Secretaria
de Esportes e Cultura do Paraná. Fede
ração de Xadrez, sob a direção do seu
presidente, Luiz França

O evento, aberto a todas as entida-
des filiadas às suas respectivas Federa-
ções. está programado para teceber
uma média de 30 equipes, formadas de
4 titulares e 2 reservas, arcando com a

despesa de hospedagem e alimentação
das equipes oriundas de outros esta
dos. Os jogos serão no Ginásio de
fcstxines do CESC. no centro da cidade.

No calendário oficial da CBX -1985 já
poderá constar o Campeonato Brasilei-
ro Interclubes, como prova anual. Have
rá um grande troféu para a equ.pe
vencedora, mas de caráter provisório,
só levando em definitivo a que conse-
guir levantai o Campeonato pela 3a vez.
Também serão feitas réplicas em mima-
tura pata serem distribuídas, em defini-
tivo. para as equipes campeãs, anual-
mente

DIAGRAMA 79
A A. Troitski -1896
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Brancas jogam e empatam
Soluçáo do diagrama 78 DR8RI
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NAO 

houve quem o convencesse a sair do
Brasil. Todos tentaram, mas dólares, aos mon-
tes, não o atraíam. Para ele, participar do
processo de redemocratização do país pareciamais recompensador do que qualquer contracheque milio-

nário. No comício do Vale do Anhangabaú, em São Paulo,
ele estabeleceu suas condições para continuar a pisar os
gramados brasileiros: "Não deixo o país se as diretas
saírem". Não saíram, a emenda Dante de Oliveira desmo-
ronou, e Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira
Oliveira fechou negócio com a Fiorentina.

O perfil de um cracjue, um brasileiro desiludido com os
rumos políticos do pais, é o tema de Arrivederci Sócrates,
especial que a TV Manchete leva ao ar esta noite, às
22nl5min. São 48 minutos que desvendam a intimidade
desse paulista tímido, nascido em Ribeirão Preto, médico
e jogador de futebol, que encanta estádios com seus passesde mestre. Agora ele vai animar a torcida italiana, de um
time que já aplaudiu Minho e Amarildo. O programa é
conduzido pelo jornalista Márcio Bernardes, companheiro
de infância de Sócrates. A supervisão foi entregue a
Aristélio Andrade, e a edição a Repinaldo Fernandes

jogadores da safra pós-Pelé do futebol brasileiro. Com
uma certa roupagem de líder democrata-social, ele revolu-
cionou o comportamento dentro do esporte. Implantou a"democracia corintiana", um novo sistema de trabalho
adotado no time, que aposentou a rigidez das concentra-
ções e espetou o perfil autoritário da estrutura do futebol
brasileiro. Mais que isto, Sócrates mostrou que um
jogador de futebol não precisa apenas ter, na cabeça, a
imagem de uma bola no fundo das redes. Ele é um jogador
que acha que o brasileiro sabe votar.

O programa escolheu a linha de um jornalismo leve,
com pitadas de humor, como no depoimento de Acary
Leandro, técnico do jogador no Botafogo de Ribeirão
Preto. "Sócrates era um vagabundo", diz ele com ar
brincalhão. Acary vivia assustado com os atrasos de seu
projeto de craque, sonolento com as infindáveis rodadas
de cerveja na véspera do jogo. Mas não podia imaginar o
time em campo sem aquele magrela bom de bola. Por isso
ia buscá-lo em casa, de bicicleta. Acary não disfarça o
orgulho gue sente por seu pupilo, mas continua a recla-
mar: "Ha seis anos peço uma camisa do Coríntians e ele
nem dá bola para mim".ini.uir i-i.mim».. \. a cmvdu a ixcguiaiuo remanaes. '"-'" "" UVJ,a ra,a """.» •

No Brasil, Sócrates não foi apenas um Uõs~~g5mais A-iafâBcia p ^"'psirncia sãn lembradas pelos amigos e

professores de Sócrates. No colégio Marista, era um bom
aluno e entre os amigos um parceiro divertido. Além do
futebol, alimentava outra paixão, o jogo de truco, que lhe
rendeu fama de ladrão. Ele ri, avalia sua performance e
acha que nunca foi mais larápio do que os companheiros.
Outro passatempo era o jogo de xadrez, disputado com os
amigos por telefone. Mas a conversa fiada e o chope
consumiam a maior parte de seu tempo livre.

Foi exatamente essa espécie de boêmia de cidade do
interior que pesou contra ele no início da carreira. Os
times mais ortodoxos acharam que ele não iria render no
campo. O Coríntians acreditou em seus dons e o contratou
em 1976. Resultado: ganhou um craque e os campeonatos
de 77, 79, 82 e 83. Já com a camisa corintiana, Sócrates dá
uma entrevista que garante se esforçar para chegar, em
breve, à seleção brasileira. Chegou aonde quis, com passes
perfeitos. As imagens de Sócrates nos campos internacio-
nais foram garimpadas pelo programa, assim como a
narração de seu primeiro gol como profissional. Meia-
esquerda do Botafogo de Ribeirão Preto, decidiu um
amistoso contra o Comercial em 1972.

As cãmeras da TV Manchete acompanharam o jogadora Florença, ondeafamília escolheu uma bela vila construí-

da em 1914. A conta do aluguel, de cerca de 6 milhões de
cruzeiros, vai para a Fiorentina, assim como um pedido
para que seja construída uma piscina em seus jardins. Osfilhos Rodrigo, Gustavo, Marcelo e Eduardo já foram
matriculados num colégio religioso, e Sócrates e Regina,
sua mulher, conheceram um pouco da cidade, ciceronea-
dos por Antognioni, companheiro de time. Pela acolfiida
da torcida e da imprensa especializada, ele acha quepoderá se adaptar à Itália. Mas certamente terá alguma
dificuldade para se amoldar aos hábitos de seu novo time:o Fiorentina leva a sério os esquemas de concentração
antes dos jogos. Quem sabe ele consegue driblar a direção
do clube, exatamente como fez no Coríntians, e instalará"democracia fiorentina?" Dependerá apenas da habilida-
de desse ídolo, agora do futebol italiano.

No embarque, em São Paulo, o clima era tenso. O casal
não gosta de despedidas. De mãos dadas com o marido,
Regina comentou: "Emocionada? Não, estou triste". Sedependesse de sua vontade, Sócrates também não sairia
do Brasil. Mas depois do dia 25 de abril, ele descobriu quejá não adiantava esperar. A democracia estava adiada.

MÍRIAM LAGE

0 TEATRO
DE MINEIROS

E GAÚCHOS
NOS PALCOS

CARIOCAS
DE 

um lado, sete crianças brasileiras que vêem,
impávidas, o país mudar o curso de sua história de
uma hora para outra em 1964. São as personagens
que servem de fio condutor à peça Bailei na

Curva, que o grupo Do Jeito Que Dá vem apresentando com
sucesso há oito meses em Porto Alegre e que estreou ontem
no Rio, através do Projeto Mambembão, no Teatro Cacilda
Becker, onde deverá ficar até domingo.

Do outro lado, sete adolescentes alemães, que vivem os
conflitos e dúvidas característicos dessa fase de transição e
lutam para encontrar a verdade num mundo repressivo e
adulto. São sofridos personagens de O Despertar da Primave-
ra, de Frank Wedekind, que retornam ao Rio, onde marca-
ram época, há cinco anos. Dessa vez, na visão mineira do
diretor Eid Ribeiro. Nas duas montagens, a realidade do
teatro feito em outras capitais.

Entre a criação coletiva do grupo Do Jeito Que Dá, um
balanço de duas décadas de crescimento, temperado pormuita contestação, medo e silêncios, e o universo cru e lírico
de Wedekind há pouca coisa em comum. Amargo e contesta-
tório, um dramaturgo que não evitou o escândalo, Wedekind
procura a caricatura e os símbolos para falar de homossexua-
lismo, suicídio e aborto, numa época em que essas evidências
eram palavrões. Os jovens atores gaúchos, por sua vez, não
temem dissecar suas vivências no palco, para platéias queconhecem intimamente as situações que retratam. Ambos, o
expressionista alemão e os atores que descobriram em si a
capacidade de se comunicar, abordam grupos de pessoas queiniciam juntas uma trajetória de assombro e descobertas, queleva a uma inevitável dispersão da unidade inicial.

Mas as crianças que cresceram sob o AI-5 tiveram queoptar entre cair na estrada ou pegar em armas, antes mesmo
de entender toda a extensão de sua escolha. Conheceram as
primeiras mães solteiras a enfrentarem essa condição, acostu-
maram-se a ler listas de exilados, enquanto viam o auge e o
fim do sonho dos Beatles. Já os adolescentes aparentemente
inocentes de Wedekind, vestidos de branco e enebriados pela
primavera, tiveram que aprender a galgar todos os degraus da
vida em sociedade, tentando não abdicar daquela purezainicial.

Entre os atores das duas peças, em compensação, há
muita coisa em comum. São grupos que arrastam para essa
visita ao Rio a vivência de um teatro que depende, sobretudo,
da persistência e vontade de enfrentar desafios, mais ou
menos compensadores. Se o grupo do Jeito Que Dá podeacenar com uma platéia de 75 mil espectadores, que os
prestigiaram em temporadas distribuídas por cinco casas de
espetáculos diferentes, o mesmo não acontece com os 13atores que formam o elenco de O Despertar da Primavera.

Para eles, uma média de 100 pessoas por apresentação éconsiderado um excelente padrão de comparecimento e umtotal de CrS 120 mil para cada um dos envolvidos na
produção, como resultado de um trabalho que envolveu trêsmeses de ensaios, é tido como um bom salário. Cr$ 30 mil pormês, o suficiente para razê-los continuar numa carreira quenão se auto-snstenta. Mas que se concilia às mil maravilhas
com a auto-escola em que Evandro Rogers ensina, o escrito-
rio em que Laura Arantes ganha seu pão, os curta-metragens
e shows em que o diretor Eid Ribeiro exerce uma criatividade
que já produziu cinco textos teatrais. E uma fascinação pelobelo e pelo grotesco que atinge em O Despertar da Primavera
seu paroxismo.

Alegres, ciosos da seriedade com que acreditam terem
produzido Bailei na Curva, os integrantes do grupo Do Jeito
Que Dá, idades variando entre 19 e 30 anos, descobriram, nos
corredores do departamento de Arte Dramática da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul, que era possível se
buscar um teatro novo. Alguma coisa que fosse um poucodiferente das pálidas cópias de produções cariocas e paulistas,
que povoavam o cenário cultural de Porto Alegre. Com Não
Pense Muito Que Dói. sua primeira produção, abiscoitaram
dois prêmios: de melhor direção e melhor montagem em
1982. Com esse Bailei na curva, conseguiram mais. Cutu-
cando memórias recentes, consultando a história do seu
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tempo, levaram um público gaúcho, até então insuspeitado, areviver experiências marcantes. Quem não teve ou nãoconheceu alguém que tivesse um parente desaparecido miste-riosamente, nas trevas que fizeram cair o pano da década de
60? Também não há quem não tenha sentido angústia diante
da possibilidade de se ter um filho e não ter um futuro paralegar. Essas são algumas das questões que Regina Goulart,
Flávio Bicca Rocha, Márcia do Canto, Hermes Mancilha!
Cláudia Accurso, Cláudio Cruz e Lúcia Serpa tentaramtraduzir em imagens e voz. E que levantaram a crítica do seuestado, rápida em reconhecer neles um fenômeno.

Com os atores de O Despertar da Primavera, tudoaconteceu de maneira um pouco diversa. Acostumados aodia-a-dia teatral de Belo Horizonte, que só se anima com aestréia de peças vindas do Rio e São Paulo — "Eles nãoacham caro pagar CrS 8 mil para ver Fernanda Montenegro,mas acham caro pagar CrS 3 mil para nós" — eles nem
pensaram duas vezes ao serem chamados por Eid Ribeiro
para fazer o texto de Wedekind. Entusiasmado com alinguagem cinematográfica, Ribeiro reduziu o verborrágico
texto do autor alemão para o essencial e obrigou seus atores a
passarem por um verdadeiro laboratório expressionista.

No resultado final, os contrastes de preto e branco assábias luzes de Décio Noviello mostram as influências'do

Gabinete de Dr. Caligari, de Fritz Lang. Adultos de mãos
enormes, quase garras e rostos fortemente marcados, paren-tes do Dr. Frankenstein e do vampiro de Dusseldòrf, fazem
contraste com adolescentes emocionais e etéreos. Um achado
que a crítica soube aplaudir e adjetivar, precipitadamente,como "o melhor espetáculo mineiro de 1984".

Precipitação até certo ponto compreensível num lugar
em que nenhuma temporada pode passar de dois meses e em
que os teatros estão sob as asas oficiais. O que significa que, a
qualquer momento, um espetáculo pode ser interrompido poruma sessão de declamação a cargo da mulher de alguma
autoridade. Ou um espetáculo de fora, sinônimo de quali-dade.

De 10 em 10 anos, uma peça acontece, em termos de
público — conta Laura Arantes (Martha Besel, em O
Despertar) que tem exatamente 10 anos de teatro. — O
Encontro Marcado foi uma dessas peças.

A razão para o sucesso os próprios atores acabam porreconhecer que está na mineirice do espetáculo, calcado num
texto de Fernando Sabino e que fala da Belo Horizonte que as
pessoas conheceram. Os mesmos motivos justificam a perma-nência da peça Bicho de Pé, Pé de Moleque, de Eid Ribeiro,
oue brincava com momentos de uma típica infância mineira,
dois anos em cartaz.

É essa integração entre público e atores, a identidade do
espectador vendo sua história pessoal projetada no palco, queo grupo Do Jeito Que dá descobriu ser a chave para a
conquista de uma platéia até então arredia a qualquermontagem que não viesse do Rio e São Paulo.Descobrimos o caminho, não uma fórmula — adver-
te Júlio César Conte, o diretor da peça Bailei na Curva. Fazer
esse tipo de espetáculo mudou toda a nossa perspectiva de
trabalho. A partir daí, comecei a sentir a importância do
teatro numa comunidade.

Poemas publicados em jornal, cartas emocionais, um
arranjo musical feito por um maestro da Uni-Sinos, para quetoda a platéia pudesse cantar com os atores, foram algumas
das reações que o Do Jeito Que Dá colheu ao longo de uma
trajetória de 100 representações e um título que já virou
expressão popular. Bailei — que não chega a ser "dançar" da
gíria carioca, mas uma forma de contornar uma crise, na
curva — em todas as curvas da vida e da política do país.Com CrS 500 mil de verba dada pela Secretaria da
Cultura de Minas para a viagem dos atores, hospedados na
casa de uma das integrantes do Pessoal do Despertar (o grupocarioca que fez da peça de Wedekind um marco no cênero),
os mineiros de O Despertar da Primavera vão apresentar no
Rio um espetáculo que pelos detalhes e requintes parace ter
sido feito para o Rio. Apenas um senão, nessa temporada. O
corte, pela censura, de uma cena forte e muito bela. em que o
personagem Hanschen Rilow se masturba. Não deixa de ser
uma metáfora. Talvez aqui com a empatia da platéia, o grupo
possa livrar o teatro que faz de um certo traço onanístico de
arte feita por e para os atores.

VIVIAN WYLER

NOVO DISCO,
MILHÕES À VISTA

NEM 

Deus se voltasse à Terra com aqueles velhos
truques de abrir as águas do Mar Vermelho
conseguiria ganhar as capas de Veja, Isto É, Time
e Newsweek como Michael Jackson nesta semana

em que está lançando seu novo disco, na companhia dos cinco
irmãos.

Victory é o nome do LP e poucas vezes a indústria
fonográfica acertou tanto num título. Por isso todas as capas
de revistas, por isso a gravadora CBS está organizando uma
festa especialíssima hoje à noite na boate Hippopotamus, paralançá-lo no Brasil.

Foram convidados 300 jornalistas e radialistas cariocas,
uma turma privilegiada que, além de receber Victory antes dos
pobres mortais desta terra — ele só chega às lojas na próximasemana —, participará do sorteio de duas passagens à
Jacksonville, Flórida, para ver os shows tio conjunto nos dias
20, 21, 22. A gravadora já deu outras onze passagens a gentede imprensa com a mesma finalidade. Só isso, mais as
hospedagens, custou-lhe CrS 70 milhões. Mas Michael me-
rece.

— Nada melhor para a promoção dos Jacksons do quevê-los ao vivo — diz Roberto Augusto, diretor de marketing
da CBS. — E um impacto inesquecível.

Durante a noite serão distribuídas camisetas, discos,
releases, projetados filmes, haverá um balé-break de Rosane
Castro Neves, meninos parecidos com Michael — uma festa
enfim para quem acha que é pouco ouvir as 25 execuções queo compacto State of Shock, tirado do LP, está tendo nas rádios
do Rio. E é só o pontapé inicial no festival dos garotos quevem por aí.

A gravadora está soltando Victory já com 100 mil cópiasvendidas, quer chegar a 250 mil em quatro meses e encerrar o
primeiro ano com 500 mil vendas. Thriller, o disco anterior deMichael, vendeu 1 milhão e 600 mil discos em dois anos deestrada — e o marketing da gravadora tem certeza que vaisuperar essa marca com os irmãos reunidos. Se alguém não viuas capas das revistas semanais, 10 mil posters com o rosto dosrapazes invadirão as lojas nos próximos dias. Quatro milcamisetas com a mesma imagem cobrirão corpos dos fãs.

Os programas de video-clip na televisão serão tomadosde assalto por concursos de Victory, as rádios também. Acompanhia de roupas Levis não resistiu. Mandou a CBS fazerum disco especial, com o melhor dos Jackson, para distribuirentre os clientes de seus jeans. Os garotos passaram a valer
ouro. E para os que só agora se apaixonaram, a gravadora estábotando novamente nas lojas quatro antigos LPs do conjunto.

Enquanto isso os telefones da CBS, no Flamengo,continuam tocando e do outro lado da linha pessoas importan-
tes pedem que se faça alguma coisa para que seus netosconsigam comprar entradas para os shows da tournée pelosEstados Unidos. É a "Jackson fever", como chamou aNewsweek — a febre Jackson. Dessa vez não haverá video cliptão cedo,-como houve com Thriller. Os irmãos ainda estãofilmando as primeiras cenas nos intervalos dos shows. Mais um
problema para a pouca inspiração dos nossos dançarinos debreak.

O Brasil é o maior meicado para Michael Jackson naAmerica Latina — um milhão e meio de discos num planeta
que consumiu 36 milhões de cópias de Thriller. Victory tem
um rock forte para festa — Siate of Shock, em dupla com MickJagger — e uma balada oração — Be Not Always — paranamorar. Vai começar tudo de novo. e o marketing da CBS
promete que só os mortos não tomarão conhecimento disso.
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