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TEMPO
NUBLADO a enco-
berto, com possívelinstabilidade no de-
correr do período.Temperatura está-
vel. Máxima: 34.7,
em Bangu; mínima:
17.0, no Alto da Boa
Vista. Foto do satéli-
te e tempo no mun-
do, página 12.
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EMPRESAS holan-
desas e suíças foram
as únicas multina-
cionais instaladas
no Brasil que tive-
ram aumento de re-
ceita em 83, segundo
o professor Stephen
Kanitz. (Página 17)
PfiT impede votação
do projeto que muda
lei salarial. O líder
do Partido na Cama-
ra, Brandão Montei-
ro, quer incluir em-
pregado de estatal
entre os beneficia-
dos. (Página 15)

CIDADE
PREFEITO Marcelo
Alencar anunciou
que, ano que vem,
o Imposto Predial e
Territorial Urbano
para residências se-
rá reajustado com
base no INPC. (Pá-
gina 7) 
ENGENHEIROS do
Estado e Município
do Rio decidem con-
tinuar em greve até
que o Governador e
o Prefeito propo-
nham novos planos
de carreira. (Pág. 7)
QUATRO empresas,
três do Rio, vencem
concorrência do Go-
verno do Estado pa-
rá a construção de 60
Centros Integrados
de Educação Públi-
ca. (Página 6)

nacional"""*
VENDAVAL destrói
casas e deixa 50 feri-
dos em Capinzal,
Santa Catarina. No
Rio Grande do Sul,
chuvas fortes atin-
gem vários municí-
pios. (Página 7)
WALFRIDO Salmito,
superintendente da
Sudene, confirma
ter deixado o cargo
por problemas de
saúde e diz que não
sofreu pressão de
Andreazza. (Pág. 7)

GREVE dos 250 mil
canavieiros de Per-
nambuco prossegue
depois de ter fracas-
sado uma reunião de
conciliação com os
patrões promovida
pela DRT. (Página 7)

IMÓVEIS
APART-HOTÉIS
ainda são boa e se-
gura opção de invés-
timento no Rio.
ABNT orienta o cál-
culo de custos da
construção civil.
(Classificados)

PDS quer cassar
mandato de quem
apoia Tancredo

O PDS pretende recorrer à Justi-
ça Eleitoral para cassar o mandato dos
integrantes da Frente Liberal que par-
ticiparam do comício promovido pelas
oposições em Goiânia, no dia 14. Ao dar
a informação, o Senador Carlos Al-
berto (PDS-RN) explicou que a ação
judicial tentará enquadrar os dissiden-
tes por infidelidade partidária, já que a
Lei Orgânica dos Partidos proíbe a políti-
cos fazer propaganda de candidato de
outra legenda. O Deputado Paulo Maluf
anunciou que considera encerrada a fase
de sua campanha em Brasília e vai reto-
mar as viagens pelos Estados. (Página 3)

Tancredo espera
vencer em quase
todos os Estados

"Nós ganharemos em Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio, Minas, Espí-
rito Santo, Bahia, Ceará, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará,
Acre e Rio Grande do Sul", garantiu o
candidato da Aliança Democrática Tan-
credo Neves, depois de declarar já ter
o apoio da maioria dos governadores
do PDS. O presidente do PMDB, Ulysses
Guimarães, revelou ter pedido, em
contatos com líderes de partidos de
esquerda, mais moderação nos comi-
cios do ex-Governador de Minas. On-
tem, o Governador mineiro Héüo Garcia
e o Vice-Presidente Aureliano Chaves
formalizaram, no Hospital Sarah Kubi-
tscheck, o Acordo de Minas. (Página 4)

Delfim Vieira

Brasília — A. Dorgivan

MUNDO
CONSELHO Supre-
mo das Forças Ar-
madas argentinas
disse à Justiça que
não dispõe de pro-
vas para sentenciar
oficiais por exces-
sos na repressão.
(Página 9)

SINDONA, banquei-
ro italiano preso nos
EUA por 25 anos, foi
enviado à Itália, em
nova forma de extra-
dição temporária,
para ser julgado por
fraudes. (Página 8)

GUERRILHEIROS
afegãos atingiram
com um míssil DC-10
do Afeganistão que
trazia de Meca 308
peregrinos. O avião
conseguiu pousar
em Cabul. (Página 8)
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Via satélite,
EUA acham que
juros vão cair

O Subsecretário do Tesouro dos Esta-
dos Unidos, Beryl Sprinkel, garantiu que as
taxas de juros vão cair e que a economia
americana manterá seu crescimento, mas
afirmou que, sem "um 

processo doloroso
imposto pelo FMI", nenhum país em crise
conseguirá sua recuperação. Sprinkel falou
de Washington, em entrevista via satélite
para jornalistas de vários países, e deu um
conselho aos países endividados: "Abando-
nem a economia planejada e adotem a
economia livre."

Na Assembléia do FMI e do Ban-
co Mundial, o Presidente Reagan convi-
dou todos os países a negociarem medidas
de liberalização do comércio internacional.
No Rio, o ex-Ministro Mário Henrique
Simonsen disse que a economia americana
está num curso "extremamente instável" e
que chegará o momento em que o dólar
começará a se desvalorizar. (Página 13)
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Üin peixe era o motivo originai Maluf aguarda "importante fato político" antes de voltar a suas viagens

Portinari volta
a ser como era
no antigo MEC

Equipe encarregada de restaurar o Pala-
cio da Cultura (antigo MEC) acabou de re-
montar, como um quebra-cabeças, a composi-
ção original dos painéis de azulejos criados por
Portinari para o prédio. O trabalho partiu da
constatação de que a idéia inicial do pintor
fora modificada por determinação do Ministro
da Educação na época, Gustavo Capanema. A
equipe encontrou os azulejos originais e co-
meçou a remontá-los há dois anos. (Página 6)

Confusão impede
assalto na Rua
Conde de Bonfim

Dois homens tentaram, ontem, assaltar
um apartamento na Rua Conde de Bonfim,
mas tiveram que desistir ante a confusão
provocada por um grupo de mulheres que
ameaçavam jogar-se da sacada do primeiro
andar do prédio. Na calçada, um policial
andava de um lado para o outro sem saber o
que fazer, e um rapaz, confundido com um dos
assaltantes, acabou desmaiando. Quando uma
Patamo chegou ao local, os ladrões já tinham
fugido havia 15 minutos — a pé. (Página 5)

Custódio Coimbra
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Valdete da Silva, 20 anos, ex-
normalista, é uni dos 625 novos
recrutas da PM que aprendem a
profissão na rua. (Página 12)

BNDES libera
485 bilhões para
metrô de S. Paulo

O metrô de São Paulo receberá finan-
ciamento do BNDES correspondente a 30 mi-
lhões de ORTNs (Cr$ 485 bilhões 88 milhões,
a preços de hoje), ao longo de três anos.
O presidente do banco, Jorge Lins Freire, con-
firmou a assinatura do contrato com o Governo
paulista, destacando seu significado social. Fri-
sou que nenhuma operação similar está para ser
fechada com o metrô do Rio, que não solici-
tou novo financiamento ao BNDES. (Página 17)

Gen. Ludwig
pede campanha
parlamentarista

O Chefe do Gabinete Militar, General
Rubem Ludwig, recomendou aos Senado-
res Carlos Chiarelli (PDS-RS) e Marcon-
des Gadelha (PDS-PB) a lançarem uma
campanha nacional para convencer o Con-
gresso a aprovar a emenda que institui o
parlamentarismo no País, e prometeu en-
gajar-se pessoalmente na defesa da tese. O
Governador Jair Soares previu que até a
reunião do Colégio Eleitoral haverá mu-
danças no quadro sucessório. (Página 2)

Hong-Kong volta
para China mas
fica capitalista

Após dois anos de difíceis negocia-
ções, a China e a Grã-Bretanha assi-
nam hoje em Pequim o acordo que
devolve Hong-Kong à jurisdição chine-
sa e que porá fim a 142 anos de adminis-
tração britânica sobre o território.
Hong-Kong se tornará uma Zona Admi-
nistrativa Especial da China, conser-
vando durante pelo menos 50 anos o
sistema capitalista vigente. (Página 8)

Chernenko ignora
apelo de paz de
Reagan na ONU

O Presidente da URSS, Konstantin
Chernenko, ignorou o apelo à conciliação
feito pelo Presidente dos EUA, Ronald
Reagan, e o acusou de se preparar para
a guerra. 

"Eu nunca consegui boas críticas
da Tass", reagiu, bem-humorado, Reagan
sobre o discurso de Chernenko e um co-
mentário da agência soviética de que foi
à ONU com "motivos eleitoreiros". (Pági-
na 9 e editorial Visão de Entendimento)

Campos acha que
informática com
Maluf vai mudar

O Senador Roberto Campos (PDS-
MT) acredita que se Paulo Maluf for eleito
Presidente da República não haverá dificul-
dade em alterar a política de informática,
que deverá ser votada no Congresso até 8 de
outubro. O Senador, que durante uma hora
e 20 minutos participou de um debate na
RÁDIO JB, disse acreditar no Governo
Maluf porque o candidato tem um projeto
desburocratizante e antiestatizante, mas
afirmou que não postula cargos. (Pág. 18)

Classe média modifica
seus hábitos de

consumo por causa da
crise: compra menos

carne, renuncia ao
supérfluo e tira filhos

da escola privada.

Excursão cultural leva
brasileiros ao Egito,
Inglaterra, França e

Itália, .num verdadeiro
tour pela História da

arte e da
humanidade. Cad. B

rfflft]
Dez artistas franceses
de vanguarda mostram
no Rio Design Center,

a partir de amanhã,
obras que combinam

tecido, aço, junco,
terra e papel. Cad. B

LOCAÇÃO RESIDENCIAL OU
COMERCIAL — Proprietário a
AB1TAN Administradora de
Imóveis do Grupo CÔNSUL-
TAN. tem cadastrados vários
clientes pare todos os tipos de
imóveis. Confie sua locação e
administração de bens a ABI-
TAN, uma empresa que está
apta a lhe dar um serviço rápi-
do e eficiente Utilize nosso
estacionamento Av Epitácio
Pessoa. 874 — Lagoa Tels.
259-0332 — 259-1449 —
ABADI 277

ATLÂNTICA 1782/ 801
-EDIFÍCIO CHOPPIN —
Salão/Varanda c/150
m2, 3 quartos, 2 banhs.,
lavabo, copa, cozinha, 2
dep. emp., armários
embutidos, closed e ga-
ragem. Corretor hoje no
local. Inf. 224-8901
IMÓVIL LTDA. J-224.

CENTRO EMPRESARIAL RIO
— Vendo ou alugo andares do
2.010m2 c/60 vagas na escri-
tura. a Praia de Botafogo. 22R.
Completa infraestrutura do
apoio (Banco, Restaurante.
ECT, Software houses e 1100
vagas). Informações Loia 11?.
ou marcar visitas pelos telefo
nes: 262-0809/ 5519299 e
551-7646. PLANO CRECI
.1.1290
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coluna do castello Ludwig sugere campanha pelo parlamentarismo
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De verbos e do
uso do poder

NO 
dicionário, pelo menos, a expressão

"aliciar" guarda o sentido até certo ponto' amoroso, sensual. Ensina o mestre Aurélio
Buarque de Holanda que a expressão quer
dizer, em primeiro lugar "atrair a si". Só
.depois ele significa "peitear", "subornar", si-

¦ .nônimos que lhe retiram qualquer traço de
bons princípios. É de se supor que o verbo
tenha sido introduzido no processo sucessório
brasileiro pela porta do fundo de sua tradução.
Caso contrário, o Sr. Paulo Maluf nâo veria
motivo para rebater a acusação de seus adver-
sários de que alicia votos para ganhar a Presi-
dência da República. Tampouco os apontaria
como aliciadores eméritos de apoios dentro do
PDS.

Cuidadoso com as palavras, o Sr. Tancre-
do Neves preferiu imputar aos Ministros
Ibrahim Abi-Ackel, da Justiça, e Murilo Bada-
ró, da Indústria e do Comércio, "um compor-
tamento mais do que faccioso, verdadeiramen-
te afrontoso" no esforço de ajudarem a eleger

. o candidato do PDS. Só de passagem referiu-se"ao trabalho de aliciamento quase pessoal"
desenvolvido pelo Sr. Abi-Ackel. Como lance
político, a iniciativa produziu efeitos imediatos
— obrigou os dois ministros a desmentirem
que estejam colocando suas respectivas máqui-
nas administrativas a serviço do Sr. Maluf. O
Sr. Badaró ditou sua resposta de Londres,
onde se encontra desde o final da semana
passada.

O que deseja o candidato da Oposição é
inibir a atuação dos dois únicos ministros que,
verdadeiramente, estão empenhados em fazer
do Sr. Maluf o sucessor do Presidente Figueire-
do — e, de quebra, alimentar a paralisia dos
demais, que se mantém ao largo do curso da

. sucessão. O Sr. Tancredo Neves jogou certo
mais uma vez, reconhece o próprio Ministro da
Justiça — que, nem por isso, deixará de fazer
política 24 horas por dia em favor do candidato

:.. do PDS. O Sr. Abi-Ackel admite que o Gover-
no ajuda pouco o Sr. Maluf e que parece
constrangido de usar politicamente o extraor-
dinário poder de que dispõe. Defende a liber-
tação dos constrangimentos, sem que isso sig-
nifique a rendição a métodos ilícitos.

Recorre o Ministro ao exemplo do Gover-
no do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, que

jjassou para a história como o mais democráti-''«Co de quantos teve o país neste século. Nomea-
ções e demissões de funcionários, realização de
obras públicas, nada se fazia nos estados e

.municípios sem que fossem consultados, antes,
os políticos que emprestavam sustentação ao
Governo. Os adversários que não cediam e não
mudavam de lado, simplesmente eram tratados
como tais — alguns de maneira até dura. Os
Srs. Carlos Lacerda e Amaral Neto, por exem-
pio, foram proibidos de estrelar qualquer pro-
grama de televisão enquanto durou o Governo
de JK. As emissoras receberam orientação não
escrita nesse sentido.

O exercício político do poder explica,
segundo o Ministro da Justiça, as mais de 2.400
demissões autorizadas pelo Sr. Tancredo Ne-
ves depois de sua posse no Governo de Minas
Gerais. "O Tancredo bateu duro em todos nós,

i é só consultar os deputados estaduais do PDS
mineiro", assegura o Sr. Abi-Ackel. Ele prefe-riu, à época das demissões, proceder como
.recomendava o sábio Benedito Valadares: não'fazer 

muito alarde para não estabelecer o
pânico. O Ministro da Justiça crê que o Gover-

,ho Figueiredo será lembrado pela obra que
esculpiu, de consolidação do processo de aber-
ftura política. Falta, contudo, como arremate

da obra, a eleição do candidato do PDS.
Porque se sente solidário com o Presiden-

te da República é que o Ministro diz estar
ocupado com a eleição do Sr. Maluf — e não
compreende como outros ministros não ado-
tem a mesma linha de comportamento. Estra-
nha o Sr. Abi-Ackel que o Governo, responsa-
vel pela extinção da antiga Arena, não se sinta
inteiramente responsável pela sorte do PDS
que criou e que pode, agora, contribuir para a
travessia segura entre um regime que se esgota
e outro que terá início. De sua parte, confessa
que está no jogo para ganhar ou perder —

1 imagina que ganhará. Se perder, fará oposição'•'áo. Governo Tancredo Neves e. prepara-se,
_desde já, para disputar o governo do seu
estado.

•I Fechado
No último domingo, em encontro mantido

sob reserva, o Governador Luiz de Gonzaga
Motta, do Ceará, e seu Vice, o Sr. Adauto
Bezerra, fecharam o acordo político que dará
ao Sr. Tancredo Neves 17 votos do PDS
cearense. O acordo se projetará nas eleições de
1986 e, por isso, o Sr. Gonzaga Motta promo-
verá uma reformulação parcial nos quadros do
seu Governo. O Prefeito de Fortaleza, César

, Cais Neto, perderá o cargo. A propósito do
Governador do Ceará, ele está escrevendo um
livro que pretende lançar ao término do seu
mandato. Título: "O sofrimento de um li-
beral".

Ausência
Hoje, quando Brasília deverá receber cen-

tenas de pedessistas intere Hoje, quando Bra-
sília deverá receber centenas de pedessistas
interessados em ajudar o candidato do partido,
exatos 16 parlamentares, que integram a linha
de frente do malufismo no Congresso, estarão
ausentes. Todos em viagem para o exterior —
Nova Iorque, Genebra, Berlim e Pequim. O
Sr. Flávio Marcílio pretende viajar ao Iraque
entre 15 de outubro e 15 de novembro pró-
ximos.

RICARDO NOBLAT
Editor regional do JORNAL DO BRASIL em Brasília

(interino)
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Brasília — O Chefe do Gabinete Militar, General Rubem
Ludwig, incentivou ontem à noite, em reunião no Palácio do
Planalto, os senadores Carlos Chiarelli (RS) e Marcondes Gade-
lha (PB), ambos do PDS, a lançarem uma campanha nacional
para sensibilizar o Congresso a aprovar a emenda parlamenta-
rista.

Precisamos tirar o Congresso da letargia — disse o
Senador Chiarelli informando que o General Rubem Ludwig
prometeu engajar-se pela idéia dentro de seus limites constitucio-
nais, já que tem cargo no alto escalão do Governo.

Plano
Durante reunião de uma hora, eles explicaram ao Chefe do

Gabinete Militar os acordos travados, no Congresso, para aprova-
ção da emenda parlamentarista na Comissão Mista, traçando um
plano para atrair a opinião pública.

Além dos contatos com as lideranças políticas, vamos
conversar com juristas de renome nacional e editores dos
principais veículos de comunicação — disse, no encontro com
Ludwig, o Senador Chiarelli que, na segunda-feira, insistia em
pedir a renúncia do Deputado Paulo Maluf de sua candidatura à
Presidência pelo PDS.

Figueiredo
Na mesma segunda-feira, em despacho com o Presidente

João Figueiredo, o Ministro do Interior, Mário Andreazza,
mostrou-se simpático à tese do parlamentarismo. E o Presidente
João Figueiredo revelou que também apreciava a idéia, mas não
via possibilidade de o Congresso aprová-la.

Os parlamentaristas acreditam contar com amplo apoio no
Palácio do Planalto, a começar do Chefe do Gabinete Civil da
Presidência, Leitão de Abreu, que, nos contatos com Chiarelli e
Gadelha, fez uma ressalva: a emenda deveria garantir a estabili-
dade desse sistema político. Por isso, a emenda introduziu artigo
determinando que o parlamentarismo seria abolido só com três
quartos dos votos do Congresso.

Os parlamentaristas contam também, segundo Chiarelli,
com a simpatia do Ministro para Assuntos Fundiários, Danilo
Venturini. Todos, no Palácio, entretanto, discordam da volta das
eleições diretas à Presidência, que está embutida na emenda
parlamentarista aprovada pela Comissão Mista do Congresso.

GILBERTO DIMENSTEIN
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Ludwig acha que parlamentarismo é a saída

CÉSAR CALS
HOMENAGEM

Dia 27 às 12hs, no
Hotel Glória, o ministro
César Cais receberá a
medalha da Ordem do
Mérito de Administra-
ção. Adesões para o ai-
moço com o Dr. Oliveira
-Tel.: 221 -6946, .

TURISMO RODOVIÁRIO
3 VEZES SEM JUROS,

. -^ EU POSSO!

Jair espera mudança
de rota na sucessão

Curitiba — "Meu feeling político me indica que alguma coisa
nesse terreno ainda vai mudar, e muito" — disse ontem o
Governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares, ao prever"modificações do atual quadro sucessório antes das eleições de 15
de janeiro pelo Colégio Eleitoral". Jair voltou a declarar que o
candidato da Aliança Democrática, Tancredo Neves, venceria o
Deputado Paulo Maluf se as eleições fossem agora e até adiantou
a vantagem: 80 votos.

O Governador explicou que as mudanças serão de ordem
política, "nunca de ordem institucional", porque o Presidente
João Figueiredo tem repetido que vai passar o cargo ao sucessor,
qualquer que seja o resultado do Colégio Eleitoral. Mas ponde-
rou: "Temos ainda um longo tempo pela frente, quatro meses, e
seria difícil fazer previsões" sobre quais serão as mudanças.
Lembrou que não faz parte do Colégio Eleitoral e, portanto, não
tem pressa de se posicionar a favor ou contra candidaturas.

Não será preciso repetir a cada dia, a cada hora e em
todos os lugares em que vou que sou contra a candidatura de
Paulo Maluf. Na hora oportuna darei minha definição. Não há
prazo", afirmou o Governador, ao responder, com irritação, a
pergunta sobre seu apoio a um dos candidatos à Presidência.

Entáo o Sr apoiará o Doutor Tancredo ? — insistiu um
repórter.

A política é dinâmica — limitou-se a responder Jair
Soares, que esteve em Curitiba ontem para a reunião do Conselho
de Desenvolvimento do Extremo Sul (Codesul), da qual partici-
pavam os Governadores José Richa (PA) e Esperidião Amin
(SC).

O Governador de Santa Catarina, Esperidião Amin, que
ainda não se definiu por nenhuma candidatura à Presidência e
defende as eleições diretas, disse ontem que se sente muito bem
"em cima do muro". E acrescentou: "Estou no muro que ajudei
modestamente a construir com os primeiros tilojos. Esse é o muro
das diretas e estou em companhia de, pelo menos, 85% dos
brasileiros".

Amin afirmou que só conversará sobre apoio a candidatos,
tanto da Aliança Democrática quanto do PDS, depois que o
Colégio for regulamentado e insistiu que apoiará o candidato que
estiver mais determinado a mudar a situação política e econômica
do país. 

"Eleições diretas significam mudanças e quem estiver
mais próximo das mudanças estará mais próximo de mim".

Solicitado a fazer uma avaliação do candidato Paulo Maluf,
afirmou que ele "é um político aplicado, obstinado".

Presidente da CNBB diz
que descrédito desonra

Fortaleza — "Sob o ponto de vista ético, o Brasil encontra-se
num patamar desagradabilíssimo, que nos desonra. A situação a
que chegamos é inominável", declarou ontem o Cardeal Arcebis-
po D. Aloísio Lorscheider, para quem o país desceu a um nível de
descrédito e de desesperança "que ninguém mais acredita no que
as autoridades dizem". O Cardeal ainda acrescentou: "Em termos
de corrupção estamos diante de um quadro inominável".

As declarações do Cardeal Arcebispo de Fortaleza foram
feitas ontem à tarde a um grupo de jornalistas, logo após a
gravação de sua mensagem diária na rádio O Povo-AM. Na
conversa, D. Aloísio evitou comentários sobre a posição da igreja
em relação às duas candidaturas à Presidência da República.

— Sobre isso não cabe à Igreja falar. O que nós desejamos é
que o próximo governo faça o reencontro do Estado com a Nação,
porque ambos estão separados.

Arquivo

Brasília — A. Dorgivan
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HOTEL FAZENDA DA VOVÓ
Atualmente o hotel que mais
cresce. Solicitamos aos clientes
que antecipem as reservas, pois
estamos sempre lotados nos fins
de semana. Direção do Zezinho
(ex-Hotel Alvorada) Tels.: (0245)
22-€667 e 22-2650 (à noite).
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seção 710

CLASSIFICADOS JB

PACOTES TURÍSTICOS
PRAIA & MONTANHA

CABO FRIO • CAXAMBÚ
• CAMPOS DO JORDÃO
VASSOURAS • PENEDO

• NOVA FRIBURGO
PARATI • CONSERVATÓRIA

• VISCONDE DE MAUÁ
SÃO LOURENÇO • ITATIAIA

Incluindo: transporte em ônibus de luxo, refeições,
hospedagem cm hotéis de 1? categoria e taxas de ,
serviços. É
Plantão aos sábados de 9.00 às 12:30hs.

Já Itatiaia Av. Rio Branco, 120 - Sobreloja
*,_!___Tel.: 221 2022 (PABX)**^^^^ (Galeria dos Empreg no Comércio!
Kda Embratur: 00010 0Ò4M
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D Aloísio

Aureliano debateu acordo com Hélio Garcia

Aureliano garante que está
bem e retoma conversas
sobre a política mineira

Brasília — "Como vocês vêem, estou muito bem". Assim o
Vice-Presidente Aureliano Chaves se dirigiu aos jornalistas, no
corredor do quarto andar do hospital Sarah Kubitschek, às 11
horas, quando era conduzido da enfermaria para o apartamento
41, repetindo acenos a pedido dos fotógrafos.

Aureliano recebeu a visita do Ministro-Chefe do Gabinete
Civil, Leitão de Abreu, que foi o primeiro a falar com o Vice-
Presidente, já no apartamento. Às 12h30min, chegou o Governa-
dor Hélio Garcia, que saiu 45 minutos depois, dizendo que o
acordo de Minas estava se agilizando e já tinham acertado duas
Secretarias para a Frente Liberal.

O ex-Governador Francelino Pereira, de Minas, foi o
primeiro a assinar o livro dos visitantes, antes das 9h. O Senador
José Sarney, candidato a Vice-Presidente pela Aliança Democrá-
tica, os Deputados Ulysses Guimarães, presidente do PMDB, e
Herbert Levy (PDS-SP) e o Governador do Ceará, Luiz de
Gonzaga Motta, também visitaram Aureliano pela manhã. Mas a
tarde foi dos mineiros.

Deputados e amigos, se revezavam em conversas no aparta-
mento 41. Às 17 horas chegaram, em grupo, os Deputados sracl
Pinheiro, Navarro Vieira. Humberto Souto e Antônio Dias,
representantes da Frente Liberal em Minas. A conversij com o
Vice-Presidente, durou mais de uma hora.

Aureliano, segundo os médicos, passa miiito bem, e já
iniciou os exercícios de fisioterapia, com pequenos movimentos
da perna esquerda operada. Também faz exercícios respiratórios,
para ativar o tronco e os membros superiores. A partir de hoje, o
horário de visitas será apenas entre as 15 e 17 horas.

O Acordo de Minas está na pág. 4

Leite contesta líder do
PMDB-RJ e afirma que
aliança é ordem de Brizola

O Deputado federal Jorge Leite acusou, ontem, o líder
pemedebista na Assembléia Legislativa, Deputado Cláudio Moa-
cyr, de "usar de um sofisma para confundir a opinião pública",
quando diz que o PMDB ou se alia ao Governador Leonel Brizola
ou ao Partido que se transformar a Frente Liberal, ou não terá
chances na sucessão estadual.

Para Leite, Cláudio já fez sua opção e é o executor de um
"projeto antigo de Brizola" que visa a atrelar o PMDB ao PDT.
"Brizola está dentro do PMDB através de Cláudio, que é
orientado pelo Governador para colocar a coalizão na rota de
uma coligação. Que Brizola já está comandando o PMDB não há
contestação. Se houver, eu provo, salientou o parlamentar.

Leite é contrário à coligação — "a coalizão eu não quero
discutir, pois sei coisas sobre ela que não quero denunciar agora"
— por entender ser incompatível, no momento, qualquer entendi-
mento com Brizola. O descontentamento do herdeiro político do
ex-Governador Chagas Freitas, porém, não é apenas com Cláudio
Moacyr: "Lamento que tenha ajudado a eleger uma Comissão
Executiva que quer a destruição do PMDB e que ameaça
transformá-lo numa legenda de aluguel.

CRUZEIROS MARÍTIMOS

USS 1.200,00
USS 1.020,00

NATAL/REVEILLON P/pessoa a partir de:
Eugênio C. Saída 16.12 - 10 dias . . USS 680,00
Enrico C: Saída 18.12- ID dias . .
Eugênio C: Saída 26.12 - 14 dias .

•TERRA DO FOGO
Enrico C: Saída 02.01.85 - 23 diai . USS 1.365,00

•CARIBE
Eugênio C: Saída 08.01.85-31 dias USS 2.740,00
NORTE/NORDESTE

Enrico C: Saída 24.01.85-13 dia! . USS 1.040.00

O FUTURO É AGORA. NAO FIQUE A VER NAVIOS.
GARANTA O SEU .LUGAR =
•PRATA P/pessoa a partir de:

Enrico C: Saída 05.02.85 - 10 dlai .
Eugênio C. Saída 07.02.85 • 10 dlai

USS 585,00
USS 550,00

•CARNAVAL
Enrico C: Saída 14.02.85 - 10 dlai .
Euganio C: Saída 16.02.85 -14 diat

USS 720,00
USS 920,00

•PRATA II
Eugênio C: Saída 02.03.85 ¦ 9 dias . US$610.00

I CRUZEI ROS FINANCIADOS EM 3 VEZES SEM JUROS I

Itatiaia
turismo
ltda

• AV. RIU BKANCO, 120 S/Loja
Tal : (021) 221-2022 (PABX)
(Galeria dos Empregos do Comércio)
EMBRATUR 000.10.41.1 - ABAV ¦ 068

PLANTÃO AOS SÁBADOS OAS 9:00 ÀS 12:30 h

VOCÊ USA

^¦^Nor
E SO PAGA

Neste Cruzeiro de
7 dias no Caribe você
compra 2 passagens e
recebe mais 7 noites
de graça em hotel de
1", em Miami e/ou
Orlando. Se as
passagens forem de
adultos você ganha
mais duas, desde que
os passageiros
ocupem a mesma
cabine. O mesmo vale
para o apartamento
no hotel.
E mais: para 2 adultos
voando juntos pela
RepresentantH para o Brasil:
Kontik-Franstur S.A. Viagens e Turismo ímbratur 0016500414
Rio: Av. P res.V arsas. 309 - 5/ Tel.: 26.1 109.1 Ciip 20040 -S. Paulo: K. . I.m:oni. 71

• 2. T«l.. 259.4211 i:np 0104T -Campinas: 31,7466-Sio. Andrd: 440.9933
Salvador: 242.0133 - Vitória: 223.1233 - Raclfe: 224.98HH - Brasília: 224-9636
B. Horizonte: 222.5968 - Manaus: 233.795"

' Solici Id folhotua ilusiradósi
L,.„

Consulte seu Agente
de Viagens.

• Clrintíü:.
I \'..u A«- ii»' Yiaftétro
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Aerolineas Argentinas
a NCL paga uma
passagem para
criança (menor de
12 anos).
Os portos visitados
vão de Cancun
(México) à Ilha Grand
Cayman; de San Juan
à St. Thomas e de
Nassau à Jamaica.
Saídas semanais.

«HMani AmxmrmAS

IMERICH
abreu

DISNEYWORLD
EPCOT-CENTER

08 ¦ 14 ¦ 17 - 22 _ 26 DIAS.

USA- CAMADA- MÉXICO
MIAMI ¦ CAÍO KENNEDY ¦ ORLANDO ¦ DISNEYWORLD
• EPCOl .ENTE» • WASHINGTON ¦ NEW YORK TO-
RONTO • 6UFFALO • NIAGARA FALLS • CHICAGO ¦
S FRANCISCO IAS VEGAS ¦ LOS ANGELES ACA. UL
CO . MÉXICO

OUTUBRO: It, 16, 23 I NOVEMBRO: 01, 08

A TRADICIONAL EXCURSÃO
AMÉRICA MARAVILHOSA

AGORA COM AS SEGUINTES VANTAGENS:
TARIFAS AÉREAS PROMOCIONAIS.
PARTE TERRESTRE A PREÇOS ECONÔMICOS"- PERCURSO DE AVIA0, ÔNIBUS
HOTÉIS DE PRIMEIRA CLASSE.
OUIA ACOMPANHANTE DURANTE TO00 OPERCURSO.
VISITANDO OS ESTADOS UNIDOS 0E COSTA A COSTA,
MAIS CANADÁ E MÉXICO.

(¦EETO

fi» oferta nio ê véitda para ai tardai
de Natal t RtvaiUon.

Rio d* Jan«lro -ou/»
C»nlro - Rui México, 21 loja 1*1.: 220-lo<tU-
Ipanama • Rua Vlac. da Pirajá, 547 • loja A tal.: 2597612

Sao Paulo: Av. Brlg. Farte Lima, 1501 tal.: (011) 210-1666
Raclta: Rua da Concórdia, 153 S/604 - lat.: (081) 224-0032 / 224-1118
Salvador Rua Vlac. do Roaárlo, 3 S/909
lel.: (071) 242-0731/2429375
Porto Alegre: Rua doa Andradei, 1137 S/1606 tel.: (0512) 25-1062
Curitiba: Rua XV de Novembro, 362 • S/603 tal.: (041) 222-8532
Belo Horizonte: Rua Golt_cax.s, 71 S/1204 tel.: (031) 226-3335
Èmbr.tur 00002-OO-41.1 OOU02 00 41.9
00002 02 41.6 0O0O2-03 41.4 0OOO2O4 41.3
00O02 0141.2 00002:06 41.7 00002 00 41.B

ELETRODOMÉSTICOS
As melhores ofertas você encontra diariamente nos
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Governador
rebate Nery

O Governador j^eonel Bri-
zola rebateu ontem as denún-
cias do Deputado federal Se-
bastião Nery (PDT) de que os
recursos que deveriam ser des-
tinados ao partido estariam
sendo aplicados no open mar-
ket para, posteriormente, fi-
nanciarem a campanha de Bri-
zola à Câmara Federal.

Além de afirmar que, a par-
tir de agora, passará a questio-
nar a atuação de Sebastião Ne-
ry como Deputado federal,
Brizola considerou-o "irres-

ponsável e leviano" e levantou
suspeitas sobre a possibilidade
de Nery estar querendo 

"pas-
sar para o outro lado".

PMDB-BA
pede posse
na Justiça

Salvador — O Diretório Re-
gional do PMDB deu entrada
no Tribunal Regional Eleito-
ral, no início da tarde de on-
tem, a uma petição solicitando
que sejam apressados os tràmi-
tes legais necessários a que Ja-
cildo Mesquita — vencedor das
eleições suplementares do últi-
mo domingo -- reassuma, ain-
da hoje, a Prefeitura de São
Sebastião do Passe.

Jacildo Mesquita conseguiu
2 mil e 100 votos de vantagem
sobre seu adversário Antônio
Ribeiro da Silva, no pleito su-
plementar, de domingo. Mas o
município continua sendo ad-
ministrado pelo funcionário
mais antigo da Prefeitura, que
é inimigo político de Jacildp,
uma vez que o TRE baiano
somente hoje deve oficializar o
resultado da eleição.
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PDS quer cassar dissidentes que defendem Tancredo
Críticas da OposiçãoBrasília — 0 PDS pretende ajuizar uma representação na

Justiça Eleitoral para que integrantes da Frente Liberal que
participaram do comício de Goiânia tenham os seus mandatos
cassados por infidelidade partidária. A informação é do Senador
malufista Carlos Alberto (PDS-RN) que, desde ontem, orientado
pelo presidente do Partido, Deputado Augusto Franco (PDS-
SE), recolhe assinaturas de parlamentares em apoio à medida.

Hoje, quando o PDS reunir no auditório Petrônio Portela,
no Senado Federal, cerca de 300 representantes partidários, para
a organização de um esquema de reforço à candidatura Maluf,.
Carlos Alberto pretende concluir a lista de assinaturas que servirá
de respaldo para Augusto Franco promover ação judicial contra a
dissidência.

Alvos
A representação pretende atingir os Senadores Marco

Maciel e Jorge Bornhausen, os Deputados Israel Pinheiro,
Humberto Souto, Sarney Filho, Thomas Nono, José Lourençó e
os demais parlamentares do PDS vistos no comício de Tancredo
Neves em Goiânia, no dia 14 passado. O Senador Sarney, que
também estava no comício, não pode ser atingido. Foi eleito pela
Arena e já se inscreveu no PMDB.

Todos serão acusados com base em recortes de jornais que
provam a presença deles no comício, segundo sugeriu outro
.malufista, o Deputado Armando Pinheiro (PDS-SP). A estratégia
desse ataque fulminante contra a Frente Liberal foi decidida
ontem na reunião prepatória do encontro de hoje. Tudo começou
quando o Senador Carlos Alberto perguntou a Augusto Franco se
ele já estava movendo uma ação judicial contra a Frente Liberal.
Como Franco não estava, Carlos Alberto mostrou-lhe o capítulo
da Lei Orgânica dos Partidos Políticos que pune a infidelidade
partidária.

Intervenções
Nos artigos 72, 73 e 74, itens 3 e 4, a lei diz que perderá o

mandato o parlamentar que descumprir "as diretrizes legitima-
mente estabelecidas" pelo Partido e que uma dessas diretrizes é
não fazer propaganda de candidato de outro Partido. Com muitos
membros da Frente Liberal foram vistos em palanques, fazendo
propaganda para o candidato oposicionista Tancredo Neves,
estão sob o risco de perderem seus mandatos.

Foi o Deputado Augusto Franco quem aconselhou Carlos
Alberto a recolher assinaturas dentro do PDS para respaldar a
representação judicial, que será ajuizada em nome do Diretório
Nacional do Partido, a parte legítima, segundo a lei, para esse
tipo de ação. Na reunião, Carlos Alberto propôs também que a
mesma ação peça a intervenção nos diretórios regionais do PDS
que estão apoiando Tancredo Neves, como é o caso do diretório
da Bahia.

O Deputado Armando Pinheiro foi o único presente à
reunião a alertar para a necessidade de, primeiro, o partido
arrolar as provas documentais, antes de ajuizar a ação. Foi dele a
sugestão de o partido proceder a uma imediata pesquisa em
recortes de jornais para provar que os membros da Frente Liberal
cometeram infidelidade partidária. Os senadores Jutahy Maga-
lhães (BA) e Lenoir Vargas (SC), assim como os Deputados
Gerardo Renault (MG), Jessé Freire (RN) e Leônidas Rachid
(RO) concordaram imediatamente com a ação, seguidos pela
maioria dos presentes.

Imagem
Mas além desses processos contra a Frente Liberal, a

bancada malufista tem outra preocupação de peso hoje no
Congresso. O partido criará, na reunião do Senado, 23 comissões
executivas regionais, além de 11 comissões nacionais destinadas a
melhorar a imagem do candidato Paulo Maluf. Entre esses grupos
de trabalho, que reunirão até 20 pessoas cada um, será agilizado
sobretudo o de "articulação da juventude", a quem caberá
melhorar a imagem de Maluf, através de debates, comícios,
produção de faixas e cartazes simpáticos ao candidato.

As lOhSOmin, o PDS elegerá e empossará o presidente do
Comitê Nacional de Apoio a Maluf, depois que Augusto Franco
fizer o discurso de abertura do encontro. Maluf acredita que
participarão quase mil pessoas. O organizador do encontro,
Deputado Armando Pinheiro, no entanto, não espera mais de 300
pessoas, pois o partido não está custeando hotel e passagens para
os participantes. O encerramento da reunião está a cargo de
Paulo Maluf e de seu candidato a Vice-Presidente, Deputado
Flávio Marcílio. Eles discursarão exaltando a importância do
encontro para a unidade partidária.

Arquibancada
O advogado Vidigal, delegado do PMDB no Tribunal

Superior Eleitoral, protestou contra a disposição do PDS em
processar a Frente Liberal, dizendo que 

"isso é mero jogo de
arquibancada". Vidigal sustenta que a inovação do artigo'74 da
Lei Orgânica "não resiste a uma análise jurídica, primeiro porque
trata-se de dispositivo de lei estabelecendo punições não autoriza-
das pela Constituição". Ele sustenta ainda que fazer propaganda
dè candidato de outro partido 

"não constitui crime eleitoral,
notadamente no caso da eleição presidencial". E explica:

— A escolha do futuro Presidente deve ser, na forma do
artigo 74 da Constituição Federal, prioritariamente por maioria
absoluta. E como alcançá-la, no caso, sem que os membros do
Colégio Eleitoral, acaso pertencentes a um partido, se inclinem,
se assim bem entenderem, pelo candidato de partido diverso ao
seu?

Arquivo

Brasília — Luciano Andrade

não intimidam Badaró

Maluf guarda para hoje " importante fato político"

Maluf abre em Maceió
nova série de viagens

Brasflia — O Deputado Paulo Ma-
luf anunciou ontem que considera en-
cerrada a fase Brasília, a primeira de
sua campanha à Presidência da Repú-
blica como candidato do PDS. Segun-
da-feira ele deve iniciar as viagens que
marcarão a segunda etapa, indo a Ma-
ceio, e passará a semana fora da Ca-
pitai.

O encerramento dessa primeira eta-
pa, para Maluf, será marcado com a
reunião que o PDS realiza hoje no
auditório Petrônio Portella, no Senado,
e por 

"um importante fato político"
que o candidato não revelou com ante-
cedência para que não perca o impacto.

Críticas
Durante a entrevista de ontem, no

hotel San Marco, o candidato pedessis-
ta disse que seu adversário, o ex-
Governador Tancredo Neves, está na
obrigação de vir a público justificar 

"o
acordo PMDB-PDS que está sendo fei-
to em Minas Gerais, onde Secretários
de Estado estão sendo demitidos a
troco de votos, para dar lugar a políti-
cos dissidentes do partido do Go-
verno"."O Ministro Cunha Peixoto, do
Supremo Tribunal Federal, Secretário
de Segurança de Minas, vai ser demiti-
do pelo Governador Hélio Garcia para
ser substituído por um político do
PDS", acusou Maluf. Ele exigiu que
Tancredo "explique se isto é um acordo
de porão, por baixo da mesa, a troco de
votos".

— O Tancredo —'.afirmou Maluf
— precisa dizer se isso é ou não imoral,
é ou não ilegal. É compra? É corxup-
ção? É desonestidade? É aliciamento
corruptor ou entendimento político ai-
to? "Se foi pela troca de um voto, é
aliciamento corruptor. Isso é afrontoso

.e é corrupto, e náo condiz com um
candidato que quer ser Presidente".

Viagens
Maluf anunciou que só acompanha-

rá o Presidente João Figueiredo em
viagens "quando elas tiverem um sub-
produto político". Informou que deve-
rá ir a Natal e João Pessoa, este mês,
com o Presidente, pois espera promo-
ver reuniões políticas nessas duas capi-
tais. Mas não irá a São Paulo, outra
viagem na agenda presidencial, porque
Figueiredo visitará o IPEN (Instituto de
Pesquisa e Energia Nuclear) "e cientis-
tas nucleares não votam no Colégio
Eleitoral".

Com um programa paralelo de via-
gens, Maluf pretende visitar a maioria
dos Estados, dificilmente todos porque
isso, segundo seus cálculos-, lhe exigiria
um mínimo de 50 dias. Esse programa
encontra-se em elaboração, mas deverá
ser iniciado segunda-feira com visita a
Maceió (falta confirmar). Terça-feira
estará em Aracaju e quarta em São
Paulo, onde fará palestra na Associação
dos Dirigentes de Vendas do Brasil
(ADVB). O candidato irá na quinta a
Camboriú (Santa Catarina), para con-
ferência no XI Encontro Brasileiro dos
Municípios, e sexta-feira visitará Forta-
leza.

Em todas essas cidades — exceção
a São Paulo — o candidato do PDS
pretende promover reuniões políticas e
trabalhar votos para o Colégio Eleito-
ral. Com isso, retoma seu velho estilo
de buscar cada voto onde ele se encon-
tre, fórmula à qual tem creditado todos
os seus sucessos em eleições indiretas.

O Deputado Paulo Maluf, falando
a uma emissora de televisão, ontem,
justificou a necessidade do debate com
seu adversário, ressaltando a importân-
cia de se levar à opinião pública os
programas dos candidatos, para que a
população faça seu julgamento.— Uma campanha política pode
ser para uma vitória, mas pode também
não levar a uma vitória. O importante é
que prevaleçam as idéias, porque para
o homem público o cargo não é um fim,
mas um meio, porque o fim é o povo a
quem deve servir — disse.

Londres — O Ministro da Indústria
e do Comércio, Murilo Badaró, consi-
derou ontem "uma tentativa de intimi-
dação que não produzirá efeito" a de-
claraçào do candidato das oposiçóes à
Presidência da República, Tancredo
Neves, de que ele estaria utilizando
indevidamente o Ministério para apoiar
o candidato do PDS, Paulo Maluf.

Segundo Badaró, as mudanças
ocorridas no MIC "foram feitas por
solicitação dos demissionários, "os

quais foram substituídos por 
"técnicos

sem qualquer vinculação política".
Quando os repórteres quiseram saber
se também o presidente do Instituto
Brasileiro do Café (IBC), Octávio Rai-
nho, seria substituído, o Ministro res-
pondeu: 

"Da minha parte, não existe
nada".

Punhalada
Badaró está em Londres para parti-

cipar de reunião da Organização Inter-
nacional do Café (OIC). Hoje, ele vai
convidar o Secretário da Indústria e do
Comércio da Inglaterra, Norman Teb-
bit, para a solenidade de inauguração
da Açominas, britanicamente marcada
para dia 27 de fevereiro de 1985, às 11
horas.

Em Brasília, o Ministro interino da
Indústria e do Comércio, Nelson Boe-
chat Cunha, disse que a afirmação de
Tancredo foi "uma verdadeira punhala-
da pelas costas".

Em nota de seis itens distribuída
ontem à imprensa, o Ministro interino
considera "mais do que estranhável" a
declaração ter sido feita "num momen-
to em que o Ministro Murilo Badaró se
encontra ausente do país, tratando em
Londres de assuntos relacionados com
a economia nacional". Esse fato, para
Nelson Boechat, "violenta os padrões
da ética política".

Boechat defende o Murilo Badaró"que tem, reiteradas vezes, afirmado
que não colocará a máquina do Ministé-

rio a serviço de causa ou interesses
partidários, mesmo porque, este com-
portamento não se coadunaria com ps
padrões de moralidade pública impôs-
tos pelo Presidente da República".
Menciona, em seguida, a posição eleva-
da do Governo João Figueiredo, que
solicitou licença ao Senado para a con-
tratação de "empréstimos no valor de
150 milhões e 250 milhões de dólares
para os governos paulista e mineiro",
respectivamente.

Derrubada
Nelson Boechat assegura que não

houve "substituição na Açominas" e
diz que a presidência do Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA) está "hoje

provida por técnico da'maior qualifica-
ção recrutado nos quadros do Ministé-
rio". Referia-se a Antônio José de
Souza, substituto do Coronel Confúcio
Pamplona, que deixou o órgão denun-
ciando pressões políticas.

Em relação à afirmação de Tancre-
do ,que "hoje não há uma entidade
mista, uma repartição do Ministério da
Indústria e do Comércio que não esteja
passando por uma derrubada em mas-
sa", a nota retruca: "Derrubada quem
promoveu foi o ex-Governador que,
numa ação inédita nos anais da política
de Minas, demitiu milhares de autori-
dades escolares, como atesta farta do-
cumentação em poder de deputados
estaduais do PDS".

Fala ainda na "permissão" de Tan-
credo em usar os recursos públicos 

"em
faustosa campanha publicitária nos últi-
mos dias de seu Governo", para o
lançamento de sua candidatura a Presi-
dência. E contra-ataca no final, dizendo
que 

"afrontosa é a atuação de certos
governos de Oposição que têm dado
reiterados exemplos de manipulação
das máquinas estaduais a serviço do
candidato, através do dispêndio fabulo-
so de recursos promocionais", sem, no
entanto, citar nomes.

Arquivo
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Albano pede
um mês para
se definir

Recife — O Senador Albano
Franco (PDS-SE) afirmou on-
tem que dentro de 30 dias dirá
em quem vai votar no Colégio
Eleitoral e admitiu, pela pri-
meira vez, a possibilidade de
marchar unido ao Governador
de Sergipe, João Alves Filho.

Embora reconheça que a
bancada federal de seu Estado
apoia o Deputado Paulo Ma-
luf, o Senador explicou que
isso não significa que ele e o
Governador devam ter a mes-
ma posição. Acha que João
Alves tende a tomar uma atitu-
de conjunta com os governado-
res nordestinos, ou com a
maioria deles.
TANCREDO

Albano Franco esclareceu
que o fato de seu pai ser presi- 

'
dente do PDS deixa-o numa
posição delicada, daí a necessi-
dade que tem de pensar muito
antes de anunciar seu voto.

Meu pai é presidente na-
cional do PDS — disse — e
pegou o partido numa situação
difícil, fragmentado, e só por
uma questão de lealdade ao
Presidente Figueiredo aceitou
esse encargo.

Depois de lembrar que, co-
mo presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria, já
fez um pronunciamento públi-
co sobre o que acha do candi-
dato da Aliança Democrática,
Albano voltou a afirmar que
Tancredo "tem todas as quâli-
dades para dirigir o país 

'na
situação difícil em que ele se
encontra".

E Maluf? — pergunta-
ram os jornalistas.Bem, o Maluf eu o consi-
dero um homem competente o
trabalhador. i
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Badaró nega demissões políticas no MIC

PMDBCamilo alia-se ao
de 36 milhões de pessoas, tem de ser
levada à sério. "É preciso compreender
que o empresário é o criador de rique-
zas e da poupança nacional. Eles não
têm votos no Colégio Eleitoral, mas
têm voz", afirmou.

Deputado ganha apoio no Sul
Porto Alegre — Um grupo de 82

vereadores do PDS, representantes de
10 municípios da fronteira Oeste do
Estado, divulgou ontem um documento
de apoio à candidatura Paulo Maluf à
Presidência da República. A Carta de
Alegrete exige também que as lideran-
ças regionais e o Governador Jair Soa-
res assumam apoio público ao cândida-
to do PDS.

O gnipo, que criou formalmente
uma associação, enviou telegrama ao

Vice-Presidente Aureliano Chaves, pe-
dindo sua renúncia do cargo, "por uma
questão de coerência", já que apoia
Tancredo Neves.

O presidente da associação e líder
da bancada municipal do PDS de Santa-
na do Livramento, vereador José D'Á-
vila Jr., disse que o apoio a Maluf "é
uma decisão partidária. A convenção
escolheu Maluf e o princípio democráti-
co da maioria deve ser respeitado".

Belo Horizonte — O ex-Ministro da
Indústria e do Comércio Camilo Penna
anunciou ontem que dentro de alguns
dias entrará "em dissidência com o
Presidente João Figueiredo" e que já
aderiu à candidatura do ex-Governador
Tancredo Neves. Falando durante ai-
moço com jornalistas de Minas, Camilo
disse que convidado para encontros nos
últimos dias com líderes empresariais
de São Paulo, Rio, do Sul e do Nordes-
te, constatou ter o candidato da Aliança
Democrática o apoio de 80% desses
empresários.

Camilo fez questão, porém, de elo-
giar o Presidente da República — "Eu
considero Figueiredo um grande Presi-
dente, nos limites da competência de
Presidente", afirmou—e disse que não
temia ser incluído no rol dos "traido-
res" (acusação dirigida aos pedessistas
que hoje apoiam Tancredo). O ex-
Ministro explicou que cumpriu a "pro-
messa de não adotar atitude político-
partidária enquanto estivesse no Go-
verno. Agora, ressaltou, manifesta-se"como cidadão".

Paz
O ex-Ministro disse que a posição

dos empresários, que empregam cerca

MaçaVerde
comunica.

Chefe, daqui a 4 dias é Dia da ¦
Secretária. . _ \
É natural que ela vai amar
receber um presente Maçã •'
Verde: Colônias, Shampoos, ¦
Cremes, Sabonetes, Saise
Espuma de Banho, etc, etc. •
Produtos "0 Boticário".
Telefone para 294-4996 que
entregamos no seu escritório.

-r- Os 20% que estão com Paulo
Maluf são empresários de São Paulo e,
em grande parte, estrangeiros que ten-
dem a confundir Tancredo Neves com
Leonel Brizola e João Goulart — afir-
mou Camilo. Para ele, os empresários
estão convencidos de que com Tancre-
do terão mais paz social e estabilidade.
"Acho que ele é o candidato que me-
lhor serve à nação", acrescentou.

Preferindo não fazer críticas aber-
tas ao candidato do PDS, Deputado
Paulo Maluf, Camilo disse que o ex-
Governador Tancredo Neves tem quali-
dades que o colocam em vantagem,
como a de ser "um conciliador" e de
"saber abrir as válvulas de alívio so-
ciai".

— Não sou contra Maluf. Sou pró-
abertura do Presidente João Figueire-
do, que prejudicou sua saúde em bene-
fício da abertura. E sou pró-Tancredo
— definiu-se o ex-Ministro.

Vídeo
vxê^m-crx
Em bra vídeo
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Carlos Alberto prepara a ação judicial

Liberais continuam
no partido em Minas

Belo Horizonte — Nenhum dos fundadores da Frente
Liberal, com ou sem mandato eletivo, requereu, até ontem à
tarde, seu desligamento do PDS,- revelou o secretário-geral do
Partido em Minas, Deputado Sylo Costa. Essa atitude dos liberais
é interpretada pelo dirigente do PDS "como uma demonstração
de que náo acreditam na transformação da Frente em partido
político".

Sylo Costa disse que nem o Vice-Presidente Aureliano
Chaves, nem o ex-Governador Francelino Pereira ou qualquer
parlamentar dissidente desligou-se do PDS. Apenas Francelino,
que contribuía com Cr$ 100 mil mensais para o Partido, parou de
pagar. Aureliano nunca deu contribuição partidária em Minas,
segundo Sylo Costa.

Estabilização
'S»secretário-geral do PDS mineiro acha que está se aproxi-

mando o momento de uma mudança no quadro da sucessão. "Há
muita gente trabalhando para mudar o que está aí posto no
panorama sucessório e, conseqüentemente, acabar com a Frente
Liberal, antes mesmo de ela nascer", observou.

- A posição do líder do Governo na Câmara dos Depu-
.nãos, Nelson Marchezan (PDS-RS). é sintomática. Como é que o
líder do Governo não apoia o candidato do seu Partido? Há algo
por trás de tudo isto — disse Sylo Costa.

Assinalou que todo o alarde dos dirigentes da Frente
Liberal, no sentido de formar novo Partido, "está arrefecendo e,
por isso, o que vai ocorrer é que eles não deverão mesmo sair do
PDS, porque fazer um Partido novo é muito difícil".
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Tancredo já se considera vitorioso em 14 estados
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Brasília — "Nós ganharemos em Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Minas, Espí-
rito Santo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Maranhão, Pará, Acre e Rio
Grande do Sul", garantiu ontem à tarde o
candidato da Aliança Democrática à Presidência
da República, ex-Governador Tancredo Neves.

Pela manhã, no programa de televisão
"Bom Dia Brasil", Tancredo havia afirmado ter
o apoio da "grande maioria dos governadores do
Nordeste, pelo menos naqueles Estados de
maior expressão eleitoral, econômica e políti-
ca"; acrescentando que 

"os casos de Pernambu-
co, Maranhão, Ceará e Bahia são definições
claras e inequívocas".

Definições
f' Tancredo vai ao Rio Grande do Sul no

próximo dia dois, onde 35 mil agricultores, em
manifestação contra a política agrícola do Go-
verno, darão o "grito do campo". Segundo seu
assessor de imprensa, José Augusto Ribeiro, o
candidato "deverá se encontrar com o Governa-
dor Jair Soares, às 21 horas do mesmo dia.

Jair Soares foi um dos "casos típicos" lem-
brados ontem à tarde por Tancredo ao manifes-
tar a convicção de vitória no Colégio Eleitoral:
"O Governador do Rio Grande do Sul declara
abertamente que não vota em meu opositor
(Paulo Maluf) e outro caso típico é o do
Governador de Alagoas (Divaldo Suruagy), que
também não sufraga o nome dele".

"Ele não ganha em um só Estado, a não ser
no Mato Grosso. Então, não sei como é que ele
espera vencer uma eleição, se não tem apoio da
maioria dos Estados", — disse o candidato
oposicionista. Ainda a propósito do apoio dos
governadores a seu nome, Tancredo garantiu:
"Faltajm definições em Sergipe, Piauí e Alagoas,
sendo que em Sergipe e Alagoas os governado-
res declararam enfaticamente que não sufraga-
rão Maluf. Isso é público e notório".

Tancredo considera que 
"não existe mais

nenhuma, nenhuma preocupação na área mili-
tar", e acrescentou; "preocupação, aliás, que
nunca alimentei". Ele viu dois "sentidos" na
visita do Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro
Délio Jardim de Mattos, ao Vice-Presidente
Aureliano Chaves. "O sentido da cordialidade,
pois ele é um homem educado e sempre foi
muito amigo do Vice-Presidente", e também,
entende o ex-Governador de Minas, "O sentido
político de o Ministro demonstrar que não
existem, no Brasil, retaliações nem divergências
políticas que se transponham para o campo
pessoal".

Borrasca
— "Eu não tenho que responder, já disse o

que tinha para dizer e só voltarei ao assunto se
eu julgar conveniente", disse Tancredo Neves à
tarde, sobre as declarações do Ministro da
Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, considerou uma
tentativa de "intimidação" o candidato oposicio-
nista acusá-lo, e ao Ministro da Indústria e do
Comércio, Murilo Badaró, de "uso faccioso" de
seus ministérios em favor da candidatura Paulo
Maluf.

No programa 
"Bom Dia Brasil", de manhã,

Tancredo considerou"tranquilizadoras as notas
militares da semana passada" e disse ter sido a
entrevista do Presidente Figueiredo, no final de
semana, "um desanuviamento completo de

qualquer possibilidade de uma borrasca à vista .

Tancredo receberá, hoje, o líder do Partido
Social Democrata do Reino Unido, Shyrlei
Williams, e almoçará com as bancadas pemede-
bistas do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraí-
ba. No final de semana, no Rio e em São Paulo,
se encontrará com o ex-Chanceler alemão, Willy
Brandt, e com o Primeiro-Ministro de Portugal,
Mário Soares.
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Aureliano e Garcia
concluem em hospital
o Acordo de Minas

Condidato queixa-se da Radiobrás
!... ._. D1_>«nUn call QC

Brasília — O candidato do PMDB, Tancre-
do Neves, mandou ontem agradecer o Palácio
do Planalto por haver determinado que a EBN
— Empresa Brasileira de Notícias — faça a
cobertura normal de sua campanha, mas se
queixou da Radiobrás, outra empresa do Gover-
no, por não divulgar regularmente suas entrevis-
tas e pronunciamentos.

A .informação foi dada pelo porta-voz da
Presidência da República, Carlos Atila, que
solicitara a algumas empresas de televisão, entre
elas as-Redes Globo, Bandeirantes e SBT, para
que façam uma distribuição equitativa da cober-
tura jornalística dos dois candidatos, por enten-
der que maiores espaços do noticiário estavam
sendo dedicados ao candidato do PMDB.

Tancredo enviou ao Planalto seu assessor de
imprensa, José Augusto Ribeiro, que conversou
com o porta-voz. Atila, como disse, explicou ao
emissário de Tancredo que é natural a Radio-
brás não acolher, na íntegra, os pronunciamen-
tos do candidato oposicionista, porque é uma
empresa oficial e não deve divulgar as críticas do
candidato oposicionista ao Governo.

Mas argumentou que a EBN realiza uma
cobertura normal, como qualquer outra empre-
sa de comunicação, e para provar sua versão
pediu ao presidente dá empresa, Antônio Mar-
cos Kraemer, que faça um levantamento das
matérias divulgadas sobre a atuação política de
Tancredo Neves.

Montoro denuncia pressão malufista
Sair Paulo — O Governador Franco Monto-

ro denunciou ontem a ocorrência de "forte

pressão, até mesmo sobre os ministérios milita-
res" dós correligionários do Deputado Paulo
Maluf[',para,que a máquina do Governo seja
colocada a serviço da campanha do candidato do
PDS á .Presidência da República.

| —Mas, os ministros militares não têm
candidatos. Eles estão a serviço da Constituição
e não df> candidaturas — destacou Montoro. O
Governador apontou a EBN — Empresa Brasi-
leira dè^Notícias, como exemplo de órgão púbh-
co que?-'está beneficiando apenas o candidato do
Governo".

A .participação de partidos e grupos que
estão na ilegalidade nos comícios do candidato
Tancredo Neves, foi o tema do encontro que
reuniu;* segunda-feira à noite, no Palácio dos
Bandeirantes, o Governador Franco Montoro e

o Comandante do II Exército, General Sebas-
tião José Ramos de Castro.

x Montoro negou que tenha recebido determi-

nação de proibir bandeiras comunistas nos comi-

cios. "Houve apenas a comunicação do ponto-
de-vista das Forças Armadas, que coincide com

Brasília e Belo Horizonte —
O Vice-Presidente Aureliano
Chaves e o Governador de Mi-
nas, Hélio Garcia, formaliza-
ram ontem o Acordo de Minas,
numa conversa de 45 minutos
no apartamento 41 do hospital
Sarah Kibitschek, em Brasília.
A informação foi dada pelo
Governador, que se compro-
meteu a dar duas Secretarias
do Governo mineiro para os
pedessistas da Frente Liberal
que apoiarem Tancredo Neves.

Os nomes dos secretários se-
rão decididos em novo encon-
tro de Garcia e Aureliano. O
Governador mineiro, segundo
o Deputado Antônio Dias, se
comprometeu a ceder até mais
um órgão estadual aos frentis-
tas. Na previsão de Dias, Gar-
cia e Francelino Pereira dispu-
tarão as duas vagas do Senado
em 86, enquanto Aureliano

Chaves se candidatará ao Go-
verno.

Garcia se comprometeu a
deixar que decidam sobre os

.722 municípios mineiros os
deputados que tiveram o maior
número de votos na região,
independentemente se do PDS
ou do PMDB. Isto quer dizer
que nomearão o delegado, a
diretora da escola e os detento-
res de todos os cargos de con-
fiança no município, os depu-
tados estadual e federal mais
votados na área. Com um ma-
pa dos resultados eleitorais do
TSE na mão, Garcia adminis-
trará daqui para a frente Minas
Gerais.

O Acordo de Minas, segun-
do o Deputado Antônio Dias
(PDS), exibiu, mais uma vez, o
"conservadorismo" do Estado
em todos os sentidos, notada-
mente o político.

Franco Montoro

a aspiração de todos nós, que é á de normalida-

de do processo sucessório e o propósito de se

evitar ao máximo os excessos durante as mani-

festações públicas", disse.

Ulysses pede a comunistas
mais disciplina em comícios

Brasília e Belém — O presidente do PMDB,
Ulysses Guimarães, já conversou com parla-
mentares ligados às comissões de legalização dos

partidos clandestinos - PCB, PC do B e MR-8
—• pedindo sua colaboração para que os próxi-
mos comícios do candidato da Aliança Demo-
crática, Tancredo Neves, sejam marcados pela
defesa do programa da oposição.

Esses contatos — admitiu ontem Ulysses
Guimarães — incluíram a recomendação para
que sejam evitados pretextos políticos que cola-
borem para a radicalização da campanha, como
a exibição ostensiva de bandeiras vermelhas com
os símbolos daquelas agremiações.

Motivos
O Deputado Roberto Freire (PE), membro

da Comissão pela Legalização do PCB, ponde-
rou, entretanto, que não se pode concordar com
medidas partidárias que impeçam "o livre exer-
cício da cidadania". Mas ele concorda que a
esquerda não deve dar motivos para quem
deseja radicalizar a disputa sucessória.

Em Belém, parlamentares do PMDB liga-
dos ao PCB e ao PC do B reagiram ontem à
decisão do Governador Jáder Barbalho de man-
dar prender as pessoas que portarem bandeiras
vermelhas de partidos ilegais, no comício de
apoio à candidatura de Tancredo Neves, no dia
12 de outubro. Os Deputados estaduais Romero
Ximenes (PCB) e Paulo Fonteles (PC do B)
consideram a proibição das bandeiras no comi-
cio como pressão ilegítima e "um pretexto para
o regime quebrar a normalidade da sucessão

presidencial", disse Ximenes.

Dos partidos ilegais, apenas o Partido Co-
munista Brasileiro admite não levar bandeiras
ao comício, mas condiciona isso a um entendi-
mento prévio com o Governador Jáder Barba-
lho. O PC do B, o MR-8 e o PCR estariam,
segundo alguns militantes, dispostos a compare-
cer no dia 12 com roupas vermelhas para 

"mos-

trar que vestimos por inteiro a bandeira de
nossos partidos", informou um desses mili-
tantes.

de São Paulo

Os compromissos da
coligação mineira

O Acordo formalizado ontem entre o Vice-
Presidente Aureliano Chaves e o Governador de Minas,
Hélio Garcia, tem os seguintes termos;
• Duas Secretarias de Estado serão entregues pelo Gover-
nador aos liberais. As possibilidades: a de Segurança, onde
os Secretário Cunha Peixoto já informou ao Governador
Hélio Garcia que quer sair, e a de Minas e Energia, criada

pelo ex-Governador Francelino Pereira e até hoje nao
instalada. Assim, não haveria demissões. A outra Secreta-
ria com possibilidade é a de Agricultura, cujo Secretário,
Arnaldo Rosa Prata, estaria também demissionário. O

Governador, contudo, não confirma a possibilidade da

Secretaria de Agricultura.
Para ocupar uma das secretarias, Aureliano e Garcia

querem o ex-Deputado Bias Fortes. Ele deverá ocupar a
de Segurança, porque já exerceu o cargo no Governo de
Rondon Pacheco. ' ..—y

A Assembléia Legislativa votará a transformação das

estâncias hidrominerais em municípios. A reivindicação,
do Deputado Navarro Vieira, da Frente Liberal, é um

compromisso assumido por Tancredo há varo» meses.
Assim, poderá ser desalojado da Prefeitura de Poços de

Caldas, um primo de Aureliano Chaves, José Aurélio
Vilela, indicado pelo pemedebista Carlos Mascavam.

O Deputado Maurício Campos, o mais votado em Belo
Horizonte, negociará pessoalmente com Garcia sua parti-
cipação estadual. Ele sofre oposição da Deputada pemede-
bista Júnia Marise.

Comandará cada município o deputado estadual e

federal mais votado. Se eles se desentenderem, o desempa-
te ficará a cargo do Governador. As cidades com mais de

100 mil habitantes obedecerão também a critérios de

Garcia.

Frente irá à
Justiça para
manter delegado

Brasüia — "Em 10 minutos". Esse é o tempo que o

advogado Edson Vidigal calcula que a assessoria jurídica da

Frente Liberal - da qual faz parte - vai gastar para contestar, no
Supremo Tribunal Federal, qualquer regulamentação do.Colégio
Eleitoral que anule as indicações dos delegados estaduais já feitas

por 17 Assembléias Legislativas.
— Estamos preparados — disse Vidigal - para contestar

qualquer ato da Mesa do Senado ou Lei Complementar aprovada

pelo Congresso que interfira na competência privativa das banca-
das do partido majoritário nas Assembléias quanto à escolha dos
delegados. A imposição de que o método deve ser secreto e uma
interferência ilegal que alguns políticos tentam fazer prevalecer
no Congresso.

Constituição
Explicou o advogado que a Frente Liberal montou um

esquema de assessoria para fornecer informações a todos os 17
Estados onde os delegados estão escolhidos. O método legal que
os frentistas usarão será um mandado de segurança junto ao i. 11-,
invocando o Artigo 74 da Constituição, segundo o qual cada
Assembléia terá seis delegados indicados pela bancada do respec-
tivo partido majoritário, dentre os seus membros".

Não há, argumentou Vidigal, "previsão da forma da esco-
lha que é da competência da maioria das Assembléias'. No
mesmo artigo, porém, no parágrafo terceiro, a Constituição diz

que "a composição e o funcionamento do Colégio serão regulados
em Lei Complementar". É aí que, em sua opinião, pode haver a

interferência dos malufistas que defendem o voto secreto para a

escolha dos delegados e a anulação das indicações já feitas.

Vidigal, contudo, acha que essa determinação constitucional
não invalida a competência das Assembléias, porque os nomes
dos delegados não são registrados na Mesa do Senado. "Basta

que a maioria se reúna, escolha os representantes e faça a
comunicação ao presidente do Senado, para que ele os inclua na
lista de chamada do Colégio Eleitoral", concluiu.

A manutenção da escolha dos delegados é uma decisão

política da Frente, segundo confidenciou a um deputado dissiden-
te o Senador José Sarney. No Maranhão, seu estado, apesar de 21
dos 36 deputados estaduais apoiarem Maluf, os seis delegados
escolhidos pelo Governador Luiz Rocha e o líder do PDS na
Assembléia seguirão o governador, que tende a apoiar Tancredo.
O fato se repete na maioria dos Estados do Nordeste, onde os
delegados escolhidos são todos fiéis aos governadores.

Rompimento
Ao romper ontem o acordo com o PDS para aprovação da

nova lei salarial, o líder do PDT, na Câmara, Deputado Brandão
Monteiro, adiou também, por mais uma semana, a definição do
regulamento do Colégio Eleitoral. Antes de viajar para a Europa,
contudo, seu colega do PDS, Deputado Nelson Marchezan,
marcou para segunda-feira, uma reunião com o líder do PMDB,
Deputado Freitas Nobre, para discutir o projeto do Colégio, a ser
votado dia 4 na Comissão de Justiça.

Segundo o vice-líder do PMDB, Deputado Egídio Ferreira
Lima, "a fixação das regras de funcionamento do Colégio é hoje o
tema prioritário do partido". De acordo com seu calendário, as
negociações com o grupo malufista deveriam ser retomadas hoje,
após a aprovação da nova lei salarial em acordo com o PDS.

No início do mês, o candidato Tancredo Neves e a cúpula do
PMDB resolveram adiar para outubro a votação do relatório do
Deputado Oswaldo Melo (PDS-PA), malufista, sobre o projeto
de lei complementar que regulamenta o Colégio Eleitoral, com o
intuito de ganhar tempo.

terá registro
em novembro

Brasília — O Senador
Marco Maciel (PDS-PE)
anunciou ontem que no dia
15 de novembro os liberais
solicitarão ao Tribunal Su-

perior Eleitoral o registro
provisório de um novo par-
tido. "Escolhemos a data

porque ela é histórica, é o
dia da proclamação da Re-
pública. Queremos com a
nossa decisão proclamar
uma nova ordem institucio-
nal no quadro partidário",
afirmou.

Na verdade, Maciel não
é favorável ao novo partido
e a data de 15 de novembro
"foi retirada a fórceps", se-
gundo o Deputado Wilmar
Pallis (PDS-RJ). Pallis e
Herberty Levy (PDS-SP)
são os mais ardorosos de-
fensores de uma nova agre-
miação, que Maciel só quer
discutida e formalizada
após o dia 15 de janeiro. O
Senador, de acordo com um
dos seus interlocutores assi-
duos, acha prioritário agora
lutar para vencer o Depu-
tado Paulo Maluf, cândida-
to do PDS, no Colégio Elei-
toral que se reúne naquele
dia.

GRITO
Em reunião no escritório

da Frente Liberal ontem,
no entanto, Maciel fez um
aceno a Sarney, concordan-
do com a proposta de Pallis
de que o registro do partido
deveria ser pedido até o dia
15 de novembro. O depu-
tado fluminense ameaçou
"deixar a Frente Liberal"
se não fosse marcada uma
data para o novo partido."Formaremos a Comissão
Nacional, comissões esta-
duais e pediremos o registro

provisório", comemorou
Levy.

Levy e Pallis acabaram
vitoriosos no encontro. Ma-
ciei, porém, voltou a afir-
mar que o processo é demo-
rado e que a data final de
um novo partido acabará
remetida a 15 de janeiro:
"Vamos, no entanto, ante-
cipar o manifesto, progra-
ma e estatuto e pedir o
registro provisório até 15 de
novembro", afirmou. O Se-
nador disse que espera no
PMDB, para efetivação do
novo partido, o que foi pro-
metido aos liberais pelo
candidato da Aliança De- j
mocrática, Tancredo Ne-
ves: "Uma ampla reformu-
lação partidária".

Michel—^T

vanda Célia Marco Maciel

LUTE PELO LEBLON

PMDB e PTB
deixam comitê das diretas

São Paulo — O PMDB e o PTB se desliga-
ram ontem do comitê suprapartidário paulista
pelas eleições diretas, que agora passa a contar
apenas com o PT e o PDT e com cerca de 40 das
170 entidades que o integraram durante a mobi-
lização popular, pelas eleições diretas. Em de-
corrência desse desligamento, foi adiado, para
data a ser definida, o comício pelas diretas,
marcado para o próximo dia 5, na Praça da Se.

O representante do PMDB limitou-se a
comunicar, verbalmente, que o seu partido se
retirava do comitê e não forneceu nenhuma
explicação. Já o representante do PTB, seu
primeiro vice-presidente em São Paulo, Depu-
tado estadual Fernando Silveira, divulgou nota a
imprensa defendendo a adesão de seu partido a

candidatura Tancredo Neves.
PT

— Quanto às eleições diretas — disse Fer-

nando Silveira em sua nota — deixo para os

companheiros (da ex-suprapartidána) a propôs-
ta de retomarmos a luta no dia 16 de janeiro, tao
logo Tancredo Neves seja eleito. Aí sim deve-
mos procurar o novo Governo para obter dele
um compromisso que venha ao encontro das
aspirações populares.

O representante do PT no comitê paulista
pelas diretas, ex-dirigente estudantil José Dir-
ceu, reiterou que o seu partido 

"continuará a
luta pelas eleições diretas".

José Dirceu adiantou que o PT se empenha-
rá, nas próximas semanas, na realização de tres

atos pelas diretas: uma marcha a Brasília, no dia

10, seguida de passeata em frente ao Congresso

Nacional, promovidas pela CUT; o jejum nacio-

nal, programado para o dia 11, pela CNBB; e

um show de música popular no dia 22, no ginásio
do ibirapuera, em São Paulo.
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Esta semana, todo morador
do Leblon pode lutar pelos pro- -
blemas do seu bairro. E o servi-
ço de divulgação dos bairros em
ação. Cada semana, um bairro
diferente. ; f .'..->_ .

Basta você ir à agencia Classi-
ficados Jornal do Brasil e falar
diretamente com os repórteres do
JB. Pode reclamar: qual o proble-
ma, o local, os transtornos causa-
dos, as promessas das autorida-^
des, tudo.

Durante a semana, mesmo sá-
bado ou domingo, sua reivindica-
ção será publicada no Jornal do

Brasil.
Uma vez divulgado o

problema, fica mais fácil a
solução. Lute por seu bairro.
Conte tudo, exerça seu direito de
reclamar.

Só assim seu bairro poderá ter
melhor qualidade de vida.

AGÊNCIA DE CLASSIFICADOS
LEBLON

Av. Ataulfo de Paiva,
1079, loja B

AJUDE ESTA CIDADE A SER
MARAVILHOSA OUTRA VEZ

JORNAL DO BRASIL
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Assalto que não acontece
gera uma comédia de erros

Um rapaz, confundido com assaltante, deu um gritinho e
desmaiou. Mulheres ameaçaram se jogar da sacada do primeiroandar, mas nenhuma teve coragem. Um soldado da Polícia
Militar, de cassetete na mão, correu por todos os lados na
calçada, com medo de entrar no edifício. Outros, armados de
metralhadoras, escopetas e bombas de gás, chegaram mais de 15
minutos atrasados. Na tentativa de assalto ao apartamento 203
da Rua Conde de Bonfim, 584, na Tijuca, tudo deu errado. Até
os dois assaltantes, assustados com a gritaria das moradoras,
fugiram sem levar nada.

O assalto não aconteceu mas provocou um grande tumulto
na Tijuca, pois muito depois que os ladrões tinham fugido, a pé,em direçáo à Rua Uruguai, chegaram duas Patamos e uma
radiopatrulha da Polícia Militar, de'sirene aberta, que pararam
no rrieio da rua, impedindo o trânsito. Os policiais entraram no
edifício 590, ao lado do que ia ser assaltado, revistaram
apartamentos, a garagem e foram até o telhado à procura dos
ladrões. No número 584, nenhum apartamento ou corredor foi
revistado pela polícia.

Gritos, correrias, desmaio
Dois homens entraram no apartamento 203, onde mora a

decoradora Marli Pinheiro Nunes, mas logo foram descobertos.
No apartamento 201 funciona uma espécie de atelier de Marli,
onde mais de dez mulheres trabalham, juntamente com dois
homens, na confecção de painéis de decoração, principalmente
para festas infantis.

Avisadas do assalto, as mulheres foram para a sacada e
começaram a gritar. Nervosas, várias ameaçaram se jogar na
calçada da Conde de Bonfim, com medo dos dois assaltantes,
negros, vestidos de azul e armados de faca. Os ladrões,
aproveitando-se da confusão, cortaram o fio do telefone do
apartamento de Marli e fugiram levando as chaves.

As mulheres continuaram gritando. Surgiu o PM Sandra,
um dos novos recrutas da corporação, armado só com um
cassetete. Todos pensavam que ainda havia um assaltante
dentro do prédio. Com medo, o PM Sandra corria de um lado
para outro na calçada, se aproximava da porta, ameaçava entrar
e voltava para começar de novo a sua correria.

Algumas pessoas apareceram para ajudar, entre elas um
PM de trânsito, um homem sem farda mas armado de revólver e
um segurança de banco, também armado. Nessa hora, um rapaz
de nome Marco, descalço, pulou a janela de um dos apartamen-
tos do térreo e caiu na calçada. Imediatamente foi seguro e teve
um revólver apontado para sua cabeça. Levantando as duas
mãos) Marco gritou alarmado: "Eu não sou o ladrão, eu não sou
o ladrão."

As mulheres, que continuavam gritando da sacada, avisa-
ram: "Não é ele não, ele trabalha aqui." Largaram o rapaz e ele
ficou um tempo parado, pálido, depois deu um gritinho e
desmaiou. Foi socorrido pelas funcionárias da confecção de
cartazes de decoração e não apareceu mais na rua.

Depois chegaram as duas Patamos. Os soldados, fortemen-
te armados, desceram como se estivessem em uma batalha. Se
abaixavam junto aos muros, passavam correndo entre vãos dos
edifícios, se protegiam uns aos outros de possíveis tiros dos
assaltantes. Tudo sob olhares de muita gente que ria da cena.
Afinal de contas, os ladrões já tinham fugido há mais de 15
minutos.

Marco Antônio Cavalcanti
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Salvamar
recupera
36 lanchas

O Grupamento Marítimo do
Corpo de Bombeiros (Salva-
mar) está recuperando, no pos-
to central de Botafogo, 36 lan-
chás para patrulhamento das
praias, equipadas com novos
motores Volvo e Mercedes
Benz. Seis delas já estarão nas
praias do Leme, Copacabana,
Ipanema e Barra no próximo
fim de semana, remodeladas e
com emblemas da corporação.

O Coronel Edmundo Rodri-
gues, relações públicas do Gru-
pamento, disse que o Salvamar
recupera também, na oficina
de Botafogo, peças e equipa-
mentos (hélices, cascos, moto-
res etc).

Ontem, o Grupamento Ma-
rítimo abriu inscrições para
concurso de salva-vidas. O pra-
zo de inscrição prolonga-se até
às 16 h de sexta-feira. Até às 11
h da manhã de ontem no posto
de Botafogo, cerca de 170 can-
didatos fizeram inscrições para
disputar 150 vagas com salário
inicial de Cr$ 120 mil.

Leblon quer um terminal
para 25 linhas de ônibus

A construção de um terminal rodoviário,
nos moldes do que já existe no Cosme Velho,
para abrigar as 25 linhas de ônibus que servem
o Leblon, foi a sugestão apresentada, ontem,
pelos moradores do bairro, à campanha Ajude
Esta Cidade a Ser Maravilhosa Outra Vez, do
JORNAL DO BRASIL

O terminal, segundo os moradores, possi-bilitaria a desobstrução das ruas e praças do
bairro, atravancadas pelos pontos finais dos
ônibus. Até amanhã, a equipe de reportagem
do JORNAL DO BRASIL estará recebendo
reclamações e sugestões dos moradores do
Leblon, na Agência de Classificados na Aveni-
da Ataulfo de Paiva, 1079, loja B, de 9h às
17h.

Quartel
O local apontado pelos moradores como

ideal para a construção do terminal é o terreno
onde está o quartel do 8o Grupo de Artilharia
de Costa Motorizada do Exército, entre as
Ruas Capitão César Andrade e Bartolomeu
Mitre e a Avenida Visconde de Albuquerque.

Com a construção do terminal, vários
problemas, além dos constantes engarrafa-
mentos, estariam resolvidos, como o mau-
cheiro e o lixo acumulado na Praça Ataualpa.
O local, segundo Renato Fragelle Cardoso,

náo tem infra-estrutura para abrigar dois pon-tos finais de linha — 157 e 158 — já que não
possui instalações sanitárias para motoristas é 

"
trocadores.

O mesmo acontece com a Praça Antero de'
Quental, onde estão localizados vários pontos- -
finais. D. Eunice Rangel, moradora da Aveni- •
da Visconde de Albuquerque, denunciou à
reportagem que motoristas e trocadores esta-
riam abrindo os bueiros, "dos 

quais recolhem
água para colocar nos carros"."Suja de dar nojo" está a Rua Dias
Ferreira, na esquina com a Avenida Ataulfo
de Paiva, segundo a moradora Adelina Jun-
ghans, há 24 anos no Leblon.

Moradores e comerciantes da Rua Rita
Ludolf, no Leblon, estão apavorados com a"praga de ratos" que tomou conta da rua.
Apesar dos pedidos constantes à FEEMA,
para que desratizasse as galerias comerciais,"há mais de anos os técnicos não aparecem nó '
local. Os comerciantes e os condomínios dos
edifícios é que vêm dedetizando a área". •¦

Roberto Schneider, morador da Estrada
do Vidigal, reclamou de um buraco feito pela'
Light na pista em frente ao n° 413. Segundo
ele, um poste foi retirado, "mas o buraco
ficou". O lixo e a água cobrem o buraco e, porisso, colocam em risco os pedestres.
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LUIZ EDUARDO REZENDE Rapaz confundido com ladrão é rendido

Procurador confirma
irregularidade de
Marcelo no Detran

O procurador-chefe do Detran, Themístocles de Faria
Lima, .em parecer enviado à Diretoria Financeira do órgão,
segunda-feira, reafirmou a ilegalidade da operação efetuada
pelo èx-diretor geral, Marcelo Reis, que autorizou o pagamentoantecipado de CrS 46 milhões 17 mil 300 à Sul América Phillips
Telecomunicações S/A, no inicio deste ano, pela compra de
equipamentos eletrônicos de reposição para o Sistema de
sinalização da área central do Rio. A operação foi denunciada
ontem-pelo JORNAL DO BRASIL.

segundo Faria Lima, a Lei 287, de 4 de dezembro de 1979— Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública
do Estado do Rio de Janeiro — é clara ao dispor em seu artigo
90, parágrafo 2o, item 3, que a "liquidação de despesas porfornecimento feito terá por base os comprovantes de entrega de
material (grifo do texto), o que não foi respeitado pelo ex-
diretor do Detran". O procurador destaca ainda que, 

"segundo
consta, foram proferidos no mesmo dia 30 despachos, nos mais
diversos níveis de administração do órgão, para acelerar o
pagamento ilegal do adiantamento".

Ação.popular
Um grupo de ex-funcionários do Detran, em ação popular

que hoje dá entrada na Justiça, pede a anulação de todos os atos
assinados por Marcelo Reis referentes à operação, além de
solicitar que os réus sejam responsabilizados pelo pagamentodas perdas e danos sofridos pelo Estado e das custas proces-suais," estimadas em cerca de Cr$ 200 milhões. Além do ex-
diretor do Detran, são citados na ação o ex-Secretário de
Transportes Jiulio Caruso, o presidente da Licit (um órgão da
Secretaria), José Benício Braga; e os diretores de administração
e engenharia do Detran, Carlos Meneses de Melo e Gilson
Perez.

O diretor interino do Detran, Heráclides DiU Gomes, disse
ontem, durante o seminário de Segurança de Trânsito, promovi-do pelo DER, que acusações de corrupção sem provas visam a
desestabilizar a administração do órgão. Admitiu, entretanto,
que continuam ocorrendo falsificações de carteiras de moto-
rista. i

O representante da Polícia Militar, Capitão Muniz, argu-
mentòu que existem soldados corruptos, porque a sociedade é
corrupta e impune. Lembrou que provar corrupção é muito
difícil e que a PM, para isso, depende da denúncia de populares.Segundo o capitão, a Polícia Militar expulsa por mès 60 policiais
por corrupção.

A

Ônibus é mais caro no
interior fluminense

Em desrespeito aos índices de reajuste determinados pela
Secretaria Estadual de Transportes, as empresas de ônibus
Viação Agulhas Negras, Viação Elite, Viação Sul Fluminense e
Viação Retiro estão cobrando de Cr$ 30 a CrS 463 a mais nos
preços das passagens. As empresas operam oito linhas intermu-
nicipais entre Barra Mansa e Volta Redonda, além da ligação
interurbana Valença-Barra Mansa. O direto-geral do DTC,
James Clark, para evitar o agravamento da situação, determi-
nou que seja intensificada a fiscaliação na área.

Agricultor suspeito de
intoxicação por agrotóxico
foge para não se internar

O agricultor Josimar da Silva Carvalho — suspeito de ser
mais uma vítima dos agrotóxicos — preferiu fugir para sua cidade,
Vassouras, a ter de se internar no Souza Aguiar para fazer exames
especializados. Uma equipe do Departamento de Doenças Trans-
missíveis da Secretaria de Saúde já localizou parentes de Josimar e
tem esperanças de ainda hoje manter contato com o fugitivo.

Josimar que estava no Rio em férias, sentiu-se mal anteon-
tem e foi atendido pelo posto do INAMPS de Deodoro. Disse aos
médicos temer que seus males — náuseas, vômito, tonteira —
tenham sido causados pelos agrotóxicos que costuma usar em sua
lavoura. E contou, também, que um irmão, de quatro anos, havia
morrido há meses com os mesmos sintomas. Antes de dar
remédios a Josimar, os médicos do PAM de Bangu consultaram o
Centro de Informações Toxicológicas da Fundação Osvaldo Cruz,
como é rotina nesses casos. Foram informados de que os sintomas
do lavrador não conferiam com aqueles causados pelos agrotóxi-
cos que alega ter usado — Malation, Bexin e Liodan. Além disso,
os técnicos do Centro disseram não ser muito provável que a causa
do problema tenha sido uso de agrotóxicos.
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BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
CGC 60.746.948/0001-12

AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL

Informamos ter sido aprovado, pelo Banco Central do Brasil, o processo de
aumento do capital social deste Banco, de Cr$ 395.800.000.000,00 para Cr$
409.898.846.581,00, conforme o deliberado nas AGEs de 27.6.84 e 13.9.84.

De acordo com o que determinaram aquelas assembléias, comunicamos que
os senhores acionistas terão prazo de 30 dias, contado a partir da publicação deste
aviso, para integralização das ações subscritas no referido aumento, que se
vencerá em 26.10.84.
INCENTIVO FISCAL - Por tratar-se de subscrição pública, os subscritores, pessoas
físicas, gozarão dos seguintes benefícios fiscais:
a) poderão reduzir do imposto sobre a renda devido o porcentual de 10% do valor

subscrito e integralizado, de acordo com o DL 1841, de 29.12.80, respeitados
os limites legais. As ações subscritas com a opção pelo incentivo fiscal, formali-
zada no ato da subscrição, ficarão indisponíveis pelo prazo de 2 (dois) anos;

b) as ações decorrentes de sobras, adquiridas através de colocação pública, terão
idênticos benefícios fiscais e estes incidirão sobre o valor efetivamente pago
por elas, respeitados os limites de redução.

NOTA: As ações subscritas no aumento em questão terão dividendos mensais
proporcionais ao valor realizado, cujo crédito em conta corrente dar-se-á no
próximo dia 1.° de outubro, e uma vez totalmente integralizadas, em 26.10.84, farão
jus, a partir de 1.° de novembro próximo, a dividendos mensais integrais. Farão jus,
também, a eventuais dividendos complementares atribuídos às demais ações, a
partir do mês em curso.

Cidade de Deus - Osasco, SP, 25 de setembro de 1984.

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA.
DIRETORIA

Antônio Aguiar Graça Antônio Beltran Martinez
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ENCERRAMENTO DATEMPORADA
DE CLÁSSICOS NA LAGOA.

GRANFINALE
AY EPITÁCIO PESSOA, 2800. H

Fazer um curso de
mecânica de mo-
tocicleta não ó só
sujar a mão de
graxa. O importan-
te mesmo não é
fazer e, sim, como
fazer. No CYCLE
você aprende o"ORCINES", ou

seja, a Kngua que os mecânicos falam, e
vai saber que o motor nâo é a "Rebimboca

da Parafuseta".
Por apenas CrS 50 mil mensais você tem direito a 120h/aula
para cumprir como quiser.

AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS
Em todas as motos nacionais

Copacabana e Praça da Bandeira.
S2571318
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A MOTO JE SEM SEGREDO

T

4 QUARTOS
-¦ —I foye\ ^_%TT^t|TÀJ!Í!E | /^^TffT] li 

"" "jhããa

llf lL jl-—~_J UH]  quortodt j-,f ]l 1 | i i  empregado "—'
eltvodw / [ ¦ - wc

i social v a ~\ a
jj living j / 1/1

sola de jantar [' ¦ ¦ . L——^LLL^g^fc^g^-—J i^—-l
| wríncd \y&JÜ\ lüJCTfl

| [Ttovatxj—J [ salodejantor IfWJ J
U \—- cozinho 

~7

í—IT" _ liLnri _ „,„.. |-s—-TV h—y «rviço LJ

| closet \ II galeria / IN

[fj /1 I1"' I *" k f""^/''Hf 'i yTC*^f
" suite Vj> \! s| \v O \V X^Jr_, \ o | }

i | 1—1 quarto quarto D quarto *
' I mmm i quarto de

¦ ¦ -¦ i.banhO ! banho I .mpr.gada 
|L i li \r_Z\ I lr° |

\ a, * * *»
1* * * 

^

Venha ver no
stand os mínimos
detalhes
de acabamento.

Corretores
no local até
22 horas.

Foyer, living e salão
de jantar.
4 quartos (a suite tem
29,50m2).
Toiilete e 2 banheiros

sociais.
De frente para a Lagoa,
eternamente indevassável.
37 m2 de varandas.

Financiamento:
JÚLIO BOGORICIN — — m . -
imóveis REAL

Sauna e piscina.
3 vagas na garagem.
Amplo setor de serviços,

2 quartos de empregada.

Sinal: .14.500.000
Prestações fixas durante
a obra: 2.900.000

Venda

Matriz: Av. Rio Braruo, 156 - 8"andar
Tels.: 292-1122, 294-0299c257-8598

Incorporação:

ffiby Griffe:
WROBEL
CONSTRUTORA
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Assalto que não acontece
gera uma comédia de erros

_, Um rapaz, confundido com assaltante, deu um gritinho edesmaiou. Mulheres ameaçaram se jogar da sacada do primeiroandar, mas nenhuma teve coragem. Um soldado da Polícia
Militar, de cassetete na mão, correu por todos os lados nacalçada, com medo de entrar no edifício. Outros, armados de
metralhadoras, escopetas e bombas de gás, chegaram mais de 15minutos atrasados. Na tentativa de assalto ao apartamento 203
da Rua Conde de Bonfim, 584, na Tijuca, tudo deu errado. Até
os dois assaltantes, assustados com a gritaria das moradoras,
fugiam sem levar nada."O assalto não aconteceu mas provocou um grande tumulto
na'Tijuca, pois muito depois que os ladrões tinham fugido, a pé,cm direçáo à Rua Uruguai, chegaram duas Patamos e uma
radiopatrulha da Polícia Militar, dc'sirene aberta, que pararamno„meio da rua, impedindo o trânsito. Os policiais entraram no
edifício 590, ao lado do que ia ser assaltado, revistaram
apartamentos, a garagem e foram até o telhado à procura dos
ladrões. No número 584, nenhum apartamento ou corredor foi
revistado pela polícia.

Gritos, correrias, desmaio
Dois homens entraram no apartamento 203, onde mora a

decoradora Marli Pinheiro Nunes, mas logo foram descobertos.
No apartamento 201 funciona uma espécie de atelier de Marli,
onde mais de dez mulheres trabalham, juntamente com dois
homens, na confecção de painéis de decoração, principalmente
pára festas infantis.

Avisadas do assalto, as mulheres foram para a sacada e
começaram a gritar. Nervosas, várias ameaçaram se jogar na
calçada da Conde de Bonfim, com medo dos dois assaltantes,
negros, vestidos de azul e armados de faca. Os ladrões,
aproveitando-se da confusão, cortaram o fio do telefone do
apartamento de Marli e fugiram levando as chaves.

As mulheres continuaram gritando. Surgiu o PM Sandro,
um dos novos recrutas da corporação, armado só com um
cassetete. Todos pensavam que ainda havia um assaltante
dentro do prédio. Com medo, o PM Sandro corria de um lado
para outro na calçada, se aproximava da porta, ameaçava entrar
e voltava para começar de novo a sua correria.

Algumas pessoas apareceram para ajudar, entre elas um
PM de trânsito, um homem sem farda mas armado de revólver e
um segurança de banco, também armado. Nessa hora, um rapaz
de nome Marco, descalço, pulou a janela de um dos apartamen-
tos do térreo e caiu na calçada. Imediatamente foi seguro e teve
um revólver apontado para sua cabeça. Levantando as duas
mãos, Marco gritou alarmado: "Eu não sou o ladrão, eu não sou
o ladrão."

;-mAs mulheres, que continuavam gritando da sacada, avisa-
ram:' "Não é ele não, ele trabalha aqui." Largaram o rapaz e ele
ficou um tempo parado, pálido, depois deu um gritinho e
desmaiou. Foi socorrido pelas funcionárias da confecção de
cartazes de decoração e não apareceu mais na rua.

Depois chegaram as duas Patamos. Os soldados, fortemen-
te armados, desceram como se estivessem em uma batalha. Se
abaixavam junto aos muros, passavam correndo entre vãos dos
edifícios, se protegiam uns aos outros de possíveis tiros dos
assaltantes. Tudo sob olhares de muita gente que ria da cena.
Afinal de contas, os ladrões já tinham fugido há mais de 15
minutos.

iyia.fÇQ_ Antonjo Cavalcanti
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Salvamar
recupera
36 lanchas

O Grupamento Marítimo do
Corpo de Bombeiros (Salva-
mar) está recuperando, no pos-
to central de Botafogo, 36 lan-
chás para patrulhamento das
praias, equipadas com novos
motores Volvo e Mercedes
Benz. Seis delas já estarão nas
praias do Leme, Copacabana,
Ipanema e Barra no próximo
fim de semana, remodeladas e
com emblemas da corporação.

O Coronel Edmundo Rodri-
gues, relações públicas do Gru-
pamento, disse que o Salvamar
recupera também, na oficina
de Botafogo, peças e equipa-
mentos (hélices, cascos, moto-
res etc).

Ontem, o Grupamento Ma-
rítimo abriu inscrições paraconcurso de salva-vidas. O pra-zo de inscrição prolonga-se até
às 16 h de sexta-feira. Até às 11
h da manhã de ontem no postode Botafogo, cerca de 170 can-
didatos fizeram inscrições paradisputar 150 vagas com salário
inicial de Cr$ 120 mil.

Leblon quer um terminal
para 25 linhas de ônibus

A construção de um terminal rodoviário,
nos moldes do que já existe no Cosme Velho,
para abrigar as 25 linhas de ônibus que servem
o Leblon, foi a sugestão apresentada, ontem,
pelos moradores do bairro, à campanha Ajude
Esta Cidade a Ser Maravilhosa Outra Vez, do
JORNAL DO BRASIL

O terminal, segundo os moradores, possi-bilitaria a desobstrução das ruas e praças do
bairro, atravancadas pelos pontos finais dos
ônibus. Até amanhã, a equipe de reportagem
do JORNAL DO BRASIL estará recebendo
reclamações e sugestões dos moradores do
Leblon, na Agência de Classificados na Aveni-
da Ataulfo de Paiva, 1079, loia B, de 9h às
17h.

Quartel
O local apontado pelos moradores como

ideal para a construção do terminal é o terreno
onde está o quartel do 8o Grupo de Artilharia
de Costa Motorizada do Exército, entre as
Ruas Capitão César Andrade e Bartolomeu
Mitre e a Avenida Visconde de Albuquerque.

Com a construção do terminal, vários
problemas, além dos constantes engarrafa-
mentos, estariam resolvidos, como o mau-
cheiro e o lixo acumulado na Praça Ataualpa.
O local, segundo Renato Fragelle Cardoso,

não tem infra-estrutura para abrigar dois pon-tos finais de linha — 157 e 158 — já que não !
possui instalações sanitárias para motoristas c -
trocadores.

O mesmo acontece com a Praça Antero de
Quental, onde estão localizados vários pontos-finais. D. Eunice Rangel, moradora da Aveni-
da Visconde de Albuquerque, denunciou à
reportagem que motoristas e trocadores esta-'/
riam abrindo os bueiros, "dos quais recolhem'
água para colocar nos carros"."Suja de dar nojo" está a Rua Dias""
Ferreira, na esquina com a Avenida Ataulfo"
de Paiva, segundo a moradora Adelina Jun-"
ghans, há 24 anos no Leblon.

Moradores e comerciantes da Rua Rita
Ludolf, no Leblon, estão apavorados com a j"praga de ratos" que tomou conta da rua.'
Apesar dos pedidos constantes à FEEMA,
para que desratizasse as galerias comerciais,"há mais de anos os técnicos não aparecem no "
local. Os comerciantes e os condomínios dos
edifícios é que vêm dedetizando a área".

Roberto Schneider, morador da Estrada
do Vidigal, reclamou de um buraco feito pelaLight na pista em frente ao n° 413. Segundo.,
ele, um poste foi retirado, "mas o buraco,
ficou". O lixo e a água cobrem o buraco e, porisso, colocam em risco os pedestres.

LUIZ EDUARDO REZENDE
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Rapaz confundido com ladrão é rendido

Moradores da Rocinha se
credenciam no último dia

Procurador confirma
irregularidade de para eleições de domingo
Marcelo no Detran

O procurador-chefe do Detran, Themístocles de Faria
Lima, em parecer enviado à Diretoria Financeira do órgão,
segunda-feira, reafirmou a ilegalidade da operação efetuada
pelo ex-diretor geral, Marcelo Reis, que autorizou o pagamentoantecipado de CrS 46 milhões 17 mil 300 à Sul América Phillips
Telecomunicações S/A, no início deste ano, pela compra de
equipamentos eletrônicos de reposição para o Sistema de
sinalização da área central do Rio. A operação foi denunciada
orttem pelo JORNAL DO BRASIL." segundo Faria Lima, a Lei 287, de 4 de dezembro de 1979— Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública
do Estado do Rio de Janeiro — é clara ao dispor em seu artigo
90, parágrafo 2o, item 3, que a "liquidação de despesas porfornecimento feito terá por base os comprovantes de entrega de
material (grifo do texto), o que não foi respeitado pelo ex-
diretor do Detran". O procurador destaca ainda que, "segundo
consta, foram proferidos no mesmo dia 30 despachos, nos mais
diversos níveis de administração do órgão, para acelerar o
pagamento ilegal do adiantamento".

Ação popular
; Um grupo de ex-funcionários do Detran, em ação popular

que hoje dá entrada na Justiça, pede a anulação de todos os atos
assinados por Marcelo Reis referentes à operação, além de
sojicitar que os réus sejam responsabilizados pelo pagamentodas perdas e danos sofridos pelo Estado e das custas proces-suais, estimadas em cerca de Cr$ 200 milhões. Além do ex-diretor do Detran, são citados na ação o ex-Secretário de
Transportes Jiulio Caruso, o presidente da Licit (um órgão da
Secretaria), José Benício Braga; e os diretores de administração
e engenharia do Detran, Carlos Meneses de Melo e Gilson
Perez.

O diretor interino do Detran, Heráclides Dill Gomes, disse
ontem, durante o seminário de Segurança de Trânsito, promovi-do pelo DER, que acusações de corrupção sem provas visam a
desestabilizar a administração do órgão. Admitiu, entretanto,
que continuam ocorrendo falsificações de carteiras de moto-rista.

j O representante da Polícia Militar, Capitão Muniz, argu-
rneptou que existem soldados corruptos, porque a sociedade é
corrupta e impune. Lembrou que provar corrupção é muito
difícil e que a PM, para isso, depende da denúncia de populares.Segundo o capitão, a Polícia Militar expulsa por mês 60 policiais
por corrupção.

*

• Ônibus é mais caro no
interior fluminense

. Em desrespeito aos índices de reajuste determinados pelaSecretaria Estadual de Transportes, as empresas de ônibus
Viação Agulhas Negras, Viaçáo Elite, Viação Sul Fluminense e
Viação Retiro estão cobrando de Cr$ 30 a CrS 463 a mais nos
preços das passagens. As empresas operam oito linhas intermu-
nicipais entre Barra Mansa e Volta Redonda, além da ligação
interurbana Valença-Barra Mansa. O direto-geral do DTC,
James Clark, para evitar o agravamento da situação, determi-
nou que seja intensificada a fiscaliação na área.

Pelo menos 1 mil pessoas se credenciaram ontem, o último
dia de registro para as eleições de domingo na Rocinha, quando 7
mil pessoas — segundo a Secretaria de Justiça — estarão
escolhendo o novo presidente da Associação Pró-Melhoramentos
dos Moradores da Rocinha.

O Secretário da Justiça e Interior, Vivaldo Barbosa, não
aceitou o convite para falar. Os policiais civis e militares se
mantiveram discretos.

Foi uma festa. Extensas filas se formaram em meio a
mensagens das duas chapas — a Um, de Zé do Queijo; a Dois, de
Maria Helena P. da Silva—nos dois pontos de credenciamento da
favela: o mais concorrido, no Largo do Boiadeiro; outro no
Varandão, em frente ao IPO, na Estrada da Gávea.

Estiveram presentes o Secretário de Justiça; seu subsecretá-
rio (Fábio Coutinho); o Chefe de Gabinete da Secretaria, Vivaldo
Barbosa; os integrantes da comissão eleitoral, José Carlos Tortima
e Maneco Mueller; e o diretor do DIE (Departamento de
Investigações Especiais da Secretaria de Polícia Civil), Humberto
Quintas, além do delegado Roberto da Luz, a quem caberá a
coordenação do policiamento, no domingo.

BRADESCO
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

CGC 60.746.94670001-'12

AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO PE CAPITAL

Informamos ter sido aprovado, pelo Banco Central do Brasil, o processo de
aumento do capital social deste Banco, de Cr$ 395.800.000.000,00 para Cr$
409.898.846.581,00, conforme o deliberado nas AGEs de 27.6.84 e 13.9.84.

De acordo com o que determinaram aquelas assembléias, comunicamos que
os senhores acionistas terão prazo de 30 dias, contado a partir da publicação deste
aviso, para integralização das ações subscritas no referido aumento, que se
vencerá em 26.10.84.
INCENTIVO FISCAL - Por tratar-se de subscrição pública, os subscritores, pessoas
físicas, gozarão dos seguintes benefícios fiscais:
a) poderão reduzir do imposto sobre a renda devido o porcentual de 10% do valor

subscrito e integralizado, de acordo com o DL 1841, de 29.12.80, respeitados
os limites legais. As ações subscritas com a opção pelo incentivo fiscal, formali-
zada no ato da subscrição, ficarão indisponíveis pelo prazo de 2 (dois) anos;

b) as ações decorrentes de sobras, adquiridas através de colocação pública, terão
idênticos benefícios fiscais e estes incidirão sobre o valor efetivamente pago
por elas, respeitados os limites de redução.

NOTA: As ações subscritas no aumento em questão terão dividendos mensais
proporcionais ao valor realizado, cujo crédito em conta corrente dar-se-á no
próximo dia 1.° de outubro, e uma vez totalmente integralizadas, em 26.10.84, farão
jus, a partir de 1.° de novembro próximo, a dividendos mensais integrais. Farão jus,
também, a eventuais dividendos complementares atribuídos às demais ações, a
parti r do mês em eu rso.

Cidade de Deus - Osasco, SP, 25 de setembro de 1984%

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS SA
DIRETORIA

Antônio Aguiar Graça Antônio Beltran MartinezV
Tr

ENCERRAMENTO DATEMPORADA
DE CLÁSSICOS NA LAGOA.

GRAN FINALE
AV EPltíCIO PESSOA, 2800

Fazer um curso de
mecânica de mo-
tocicleta não é só
sujar a mão de
graxa. O importan-
te mesmo não é
fazer e, sim, como
fazer. No CYCLE
você aprende o"OFICINES", ou

seja, a lingua que os mecânicos falam, e
vai saber que o motor não é a "Rebimboca

da Parafuseta"
Por apenas CrS 50 mil mensais você tem direito a 120h/aula
para cumprir como quiser.
AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS

Em todas as motos nacionais
Copacabana e Praça da Bandeira.
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Venha ver no
stand os mínimos

1 detalhes
de acabamento.

Corretores
no local até
22 horas.

EB

Foyer, living e salão
de jantar.
4 quartos (a suite tem
29,50m2).
Toillete e 2 banheiros
sociais.
De frente para a Lagoa,
eternamente indevassável
37 m2 de varandas.

Financiamento:
JÚLIO BOGORICIN —_ ¦ . -
imóveis REAL

Sauna e piscina.
3 vagas na garagem.Amplo setor de serviços,
2 quartos de empregada.

Sinal: .14.500.000
Prestações fixas durante
a obra: 2.900.000

Venda

Mairiz: Av Rio Branio, 156- 8." aniiar
Tels.: 292-1122, 294-0299e 257-8598
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Depois de uma laboriosa e demora-
da operação, a equipe encarregada de

restaurar o Palácio da Cultura (antigo
.MEC) conseguiu recompor um painel
,de azulejos desenhado por Portinari nos

anos 40 e mandado modificar pelo en-
.tão Ministro da Educação, Gustavo Ca-
-panema. As boas cabeças da arquitetu-
ra nacional resgataram, assim, essa pre-
ciosidade do Mestre de Brodósqui, con-

denada ao esquecimento por um capri-
cho pessoal.

A existência dessa misteriosa obra

íoi revelada há dois anos, quando a

equipe do Projeto de Restauração e

Recuperação do Palácio da Cultura en-

controu oito painéis de Portinari. O

desenho de um deles, que tinha em seu

núcleo central peixes, foi transfigurado

para ceder lugar a estrelas do mar e os

azulejos originais acabaram relegados
aos porões do prédio. Graças à sensibi-
lidade e diligência da Secretaria de

Cultura do MEC, o tesouro foi salvo.
Essa medida vem demonstrar a mu-

dança de comportamento das autorida-
des culturais do Governo federal, anti-

gamente indiferentes à sorte do nosso

patrimônio arquitetônico. O Brasil já
não é um país depreparado para resga-

tar e manter seu acervo artístico. Nos

setores públicos, há hoje uma política
de conservação das nossas riquezas his-

tóricas. Nesses órgãos, o zelo pela nossa

memória põe o Brasil no rol dos países
civilizados, pelo menos no que diz res-

peito a recuperação. O que se precisa
agora é impedir a prática predatória de

tudo sacrificar no suposto nome do

progresso.
Dor maior

"Reconfortado com a compreensão de
. que tenho procurado ser o mais coerente
.. possível com as idéias que defendo, acrescen-
¦:. to que a ingratidão dói menos do que a

deslealdade e a traição".
Trecho de um cartão de 16 linhas envia-

dó pelo Presidente Figueiredo ao poeta Ho-
mero Homem, agradecendo-lhe por um arti-

go ("Ingratidão ao Joáo"), publicado pelo
escritor na imprensa e transcrito em vános
Estados.

Visita dupla
O Coronel Luiz Carlos de Avellar Couti-

nho, assessor especial do Presidente Figuei-
redo, tem visitado diariamente o Vice-
Presidente Aureliano Chaves no Hospital
Sarah Kubitschek. Apesar de ser amigo

pessoal e ex-assessor do Vice-Presidente, o
Coronel Coutinho faz suas visitas também
ém nome do Presidente, segundo informação
de João Batista Corrêa, assessor de imprensa
de Aureliano.

Defensor de Leitáo
No corredor do Hospital Sarah Kubists-

chek se encontraram o Ministro Leitão de
Abreu, do Gabinete Civil, e o Deputado
Herbert Levy (Frente Liberal-SP), ambos
em visita ao Vice-Presidente Aureliano Cha-
ves. No cumprimento ao Ministro, Levy
deixou escapar:

— Estarei no plenário da Câmara, be
houver algum ataque, haverá resposta.

Leitão ficou impassível e continuou ca-
minhando. Levy, depois, explicou aos jorna-
listas, que ouviram sua confidencia, que fazia
alusão ao anunciado pronunciamento do
Deputado Amaral Neto (PDS-RJ), pedindo
a demissão de Leitão.

— Estou pronto para defender os ho-
mens de bem como o Ministro Leitão de
Abreu — completou Levy.

Só aqueles mesmos
O presidente da Acesita, Oswaldo Pie-

ruccetti, que entrou no lugar deixado pelo
ex-Governador Francelino Pereira, negou
ontem, em nota à imprensa, que tenha
ocorrido demissão de natureza política na
empresa, conforme denunciou no dia ante-
rior o candidato Tancredo Neves.

Pieruccetti, que foi prefeito de Belo
' Horizonte nos governos Magalhães Pinto e

¦ Rondon Pacheco, garante que apenas Fran-
çelino Pereira e os diretores e conselheiros

' que saíram com ele da Acesita, na Forja
; Acesita e na Florestal Acesita, "tiveram seus

lugares regularmente preenchidos".

Efeito retardado
O Ministro Soares Munhoz, do STF,

' esclarece:

1. Não conhece nem nunca viu a Depu-
tada Bete Mendes (PT-SP);

2. Nunca telefonou a quem quer que seja

para antecipar uma decisão em processo sob
seu julgamento.

A irritação do Ministro do STF se deve a
notícia divulgada agora na Câmara (e há 10
dias pela própria Deputada em Belo Hon-
zonte), de que Bete Mendes teria sido avisa-
da por telefone por ele, relator de uma
decisão favorável a seu mandado de seguran-
ça contra decisão do Senador Moacyr Dalla

que incluiu a Emenda Teodoro Mendes no
fim da fila dos projetos em tramitação pelo
Congresso Nacional.

Três tempos
De um ex-integrante do Ministério Fi-

gueiredo, dos últimos a desembarcar, sobre
o quadro Indecisério da sucessão:

— O Cloraldino Severo malufou; o Mu-
rilo Macedo maluflcou; e o Esperidião Amin
malucou.
Cadeira vazia

Desde ontem está formada na Churras-
caria Plataforma, no Leblon, a mesa dos ex-
amigos do Governador Leonel Brizola. Inau-
gurada pelo Deputado Sebastião Nery, pelo
ex-diretor do Detran, Marcelo Reis, e pelos
intelectuais Hugo Carvana e Antônio Pedro,
a mesa, situada à direita de quem entra no
salão, manterá todos os dias uma cadeira
vazia.

Explicação de Nery:
— Para os novos adeptos chegarem e

sentarem sem qualquer constrangimento.
Nesta mesa os ex-amigos de Brizola sentem-
se em casa.

~~ Evandro Teixeira
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Diretor do JB sugere fim de
fiança para o porte de arma
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Mão na massa
O diretor José Celso Martinez Correia,

do Oficina de São Paulo, pretende aprovei-
tar o 30° aniversário da morte do teatrólogo
Oswald de Andrade, agora em outubro, para
lançar o seu filme maldito Rei da Vela, no
Rio, como um grande produto de consumo.

Para tanto, está negociando com o distri-
buidor Luiz Severiano Ribeiro e deseja um
tratamento de marketing, que leve seu filme,
no mínimo, a um cinema da Cinelândia. Zé
Celso, que conta com a colaboração da
Embrafüme, justifica sua decisão assim:

Oswald tem que ser tratado como
biscoito para a massa.

Auto-referente
A autoridade do Deputado Junina, a

esperança do Deputado Junina deveriam
servir de inspiração para o Brasil, pois é disto
que o Brasil precisa para se tornar uma
grande Nação.

Modéstia inteiramente à parte, o trecho
acima é de um discurso, ontem, na Câmara,
em Brasília, do próprio Deputado Junina,
que não contente comparou-se a José Boni-
fácio, o Patriarca da Independência, e a
Tiradentes, o Alferes da Inconfidência Mi-
nelra.
Hora certa

O Deputado Lúcio Alcântara (PDS-
CE), um dos integrantes do grupo do Vice-
Governador Adauto Bezerra, disse ontem

que o candidato Tancredo Neves deve ven-
cer as eleições no Colégio Eleitoral:

— Pessoalmente sou a favor de Tancre-
do, mas pertenço a um grupo que tem uma
liderança sólida e firme, que, no momento
oportuno, tenho certeza, saberá fazer a me-
lhor opção.

Até ò final de outubro o chefe do grupo,
Vice-Governador Adauto Bezerra, deverá

posicionar-se diante do quadro sucessório.
Diz Alcântara:

— Se a eleição fosse agora, Tancredo
estaria eleito. Maluf tem dificuldades para
enfrentar a candidatura Tancredo.

Do pai para o filho
O jornalista Carlos Castello Branco to-

ma posse hoje, às 20h30min, em Teresina,
sua terra natal, na Academia Piauiense de
Letras, da cadeira que foi ocupada por seu
pai, Cristino Castello Branco. Castello é
membro da Academia Brasileira de Letras.

Agenda rica
O Primeiro-Ministro de Portugal, Mário

Soares, chega a São Paulo sexta-feira para
uma audiência, às llh de sábado, com o
Presidente Figueiredo, que estará despa-
chando na suíte Dei Dogi do Ca D'Oro
Hotel, transformada em Gabinete presiden-
ciai durante o tratamento fisioterapia, a que
está submetido na Capital paulista.

No dia seguinte, Soares almoçará com o
candidato da Aliança Democrática, Tancre-
do Neves, na casa da Deputada-atriz Ruth
Escobar, nascida em Portugal e eleita pelo
PMDB de São Paulo.

Na noite de sua chegada, Soares será
recepcionado pelo Governador Franco Mon-
toro com um jantar que reunirá 60 casais no
Palácio dos Bandeirantes.

O Diretor do JORNAL DO BRASIL, Walter Fontoura,
defendeu ontem, em debate na Comissão Parlamentar de

Inquérito sobre a Violência Urbana, da Assembléia Legislativa,
um maior combate ao tráfico de tóxicos e sugeriu que o porte
ilegal de arma (contravenção penal) seja um crime inafiançável.
O debate na CPI visa descobrir as causas da violência urbana e

encontrar soluções que amenizem ou evitem a criminalidade.
A sessão de ontem da CPI teve como homenageado

especial o presidente da Academia Brasileira de Letras, Austre-
eésilo de Athayde, que esteve representando o Jornal do

Comércio. O acadêmico completou ontem 86 anos de idade e foi
homenageado no Plenário da Alerj. O presidente da CPI,

Deputado Heitor Furtado (PDS), anunciou que pretende ouvir
também o Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel.

Sem fiança
Após agradecer a oportunidade de contribuir com os

trabalha da CPI, o Diretor Walter Fontoura que esteve
representando o Diretor-Presidente do JORNAL DO BRA-

SIL M F do Nascimento Brito, disse que uma dasproviden-
cias'práticas e objetivas para coibir a violência é tornar o porte
ilegal de arma um crime inafiançável, com uma pena mais ampla

para o criminoso e a apreensão da arma."
Pelo artigo 19 do Código Penal, hoje, uma pessoa enqua-

drada em porte ilegal de arma pode pagar fiança e recuperar a

arma Walter Fontoura pediu também um maior combate ao

tráfico de tóxicos, criticando o livre comércio de entorpecentes
e a impunidade dos criminosos. Antes de Walter Fontoura,

Marco Antônio Cavalcanti
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falou o presidente da Associação Brasileira de Anunciantes,
Carlos Eduardo Dunshee de Abranches Jardim, que anunciou

para breve o início da campanha publicitária contra as picha-
8065 

Também participaram do debate os representantes das

Organizações Globo, Luís Lobo; do Jornal dos Sports, Climéno
Pereira Velloso; Paulo Antônio Carneiro Dias, do Dtóno de

Petrópolls e presidente da Associação dos Jornais do ntenor
Fluminense; da Tribuna da Imprensa, José Costa; do Rio Hoje,
Carlos Arruda; da Folha de São Paulo, Matinas Suzuki Jr., entre
outros.

Imortal
Em depoimento na CPI, Austregésilo de Athayde disse

aue o problema da criminalidade crescente está ligado à

decadência dos valores morais da sociedade que ocasiona
surtos de violência. O presidente da ABL classificou a violência
como um instinto inerente à natureza humana, cabendo à

sociedade controlá-lo racionalmente.
Austregésilo afirmou que as vigilâncias preventiva e re-

pressiva para controlar a criminalidade se encontram relaxa-
das" no Brasil, havendo impunidade para os cnminosos.
"Crimes como o de Febrônio índio do Brasil (sedução de

menor), que escandalizou a sociedade na década de 20 sao

praticados hoje diariamente sem que a coletividade sofra efeito

maléfico em sua formação moral, porque há uma crise em três

fatores — lar, escola e igreja -que não mais atuam correta-
mente na educação das pessoas".

Painel de Portinari
é reconstituído no
Palácio da Cultura

A equipe encarregada de restaurar o Palácio da Cultura

(antigo MEC) — indicado à Unesco como Patnmônio da
Humanidade por ser marco da arquitetura brasileira — conse-

guiu concluir a montagem, como num quebra-cabeças, de um

Painel de azulejos desenhado por Cândido Portman nos anos 40
e mandado modificar pelo então Ministro da Educação, Gusta-
vo Capanema. _ •'

Há dois anos, a equipe do Projeto de Restauração e

Recuperação do Palácio da Cultura encontrou esses azulejos e

começou a recompor o núcleo original do painel. Foram
encontrados 1 mil 642 azulejos, a metade do total. O desenho
inicial de Portinari previa peixes, mas Capanema pretenu
estrelas-do-mar. Os técnicos ainda não sabem onde o painel
poderá ser montado.

Misturados

-LANCE-LIVRE-
O presidente da Funai, Nelson Marabuto,

fará semana que vem a sua primeira viagem a
um parque indígena, depois de empossado.
Ele vai assistir ao início da demarcação do
Parque Nacional do Xingu.

Do Vereador Sérgio Cabral (PMDB), ao
confirmar ter recusado o convite do Secreta-
rio de Governo Cibilis Viana para uma secre-
taria municipal: "Não aceitei por um dever
de lealdade, não só ao meu partido como
também ao Governador Leonel Brizola. Sou
francamente contra Brizola."

O Conselho Superior de Censura volta a
se reunir, hoje, no Ministério da Justiça. Na

pauta: liberação de 4 filmes de enredo poli-
tico. . .

O advogado Marcos Halfim, ex-admims-
trador regional do Centro e ex-presidente da
Hebraica e da Federação Israelita, tomará
posse hoje, às 18h, no Instituto dos Advoga-
dos Brasileiros.

A Nova Fronteira tem novos orientadores
editoriais: Jiro Takahashi (ex-Editora Atica)
e Alexandre Eulálio (o crítico literário). Ja
sob a égide da dupla, saem este mês um
inédito de Henry Miller, Opus Pistorum, e
um novo livro de contos de Orígenes Lessa,
Mulher Nua na Calçada.

Os filhos de Lucca, cidade-monumento
italiana, terra do compositor Puccini e do
Lucchese, time de camisa rubro-negra, vao
fundar amanhã, no Rio, a Casa da Itália, a
sucursal carioca da Associação dei Lucchesi
nei Mondo.

Em comemoração à Semana Nacional do
Idoso Dona Ncuma, Dona Zica e toda a

prestigiosa 
"velha guarda" da Mangueira

vão puxar o samba sexta-feira, a partir das

19h, na quadra da escola de samba verde-e-
rosa.

O Secretário de Agricultura, engenheiro-
agrônomo João Batista de Melo Bastos, mos-
tra nesta quarta-feira, às 18h, no Clube de
Engenharia, vários filmes sobre os prejuízos
causados pela Hidrelétrica de Tucuruí em sua
região.

De hoje a domingo, a Galeria Antomo
Bandeira promoverá no horário das 14 às
17h um curso sobre arte egípcia, a cargo da
professora Lucy Figueiredo, do Museu do
Itamarati.
e "O Poder da Imprensa Alternativa pós-64:
Histórico e Desdobramentos" é o tema do 2*
Concurso Nacional de Monografias Torquato
Neto, promovido pela Rioarte. Serão concedi-
dos prêmios de Crt 800, 600 e 400 mil.
Inscrições na Rua Rumânka, 20, Laranjeiras.
• O Coordenador político da Frente Sandi-
nista, Bayardo Arce Castano, desembarca
no Rio sábado para cumprir uma jornada de
visitas que o levará a Brasília e, naturalmen-
te, ao candidato das oposiçóes, Tancredo
Neves. Jornalista que trocou a redação do
diário La Prensa pela guerrilha contra Somo-
za, Arce vai participar da reunião da Interna-
cional Socialista e conversar com as lideran-
ças políticas brasileiras.

O mais novo Ministro do Tribunal Federal
de Recursos, o advogado Paulo Roberto Sa-
raiva da Costa Leite, tomou posse ontem no
cargo, ocupando a vaga decorrente da apo-
sentadoria de Wilson Gonçalves.

Do Governador Hugo Napoleão, do
Piauí, justificando sua posição na sucessão
do Presidente Figueiredo: "É de cima do
muro que a gente vê melhor as coisas".

Eles tomaram conta dos monumentos, co-
mo dessa estátua a Osório: bebem e, em-

briagados, deitam e dormem

Mendigos destroem o
que o francês Agache
criou na Praça Paris

Se o arquiteto francês Donat Alfred Agache chegasse,
hoje à Praça Paris, certamente teria uma grande decepção: há

poucos vestígios da obra que projetou, em 1926, a convite do
então Prefeito Prado Júnior. Muitos mendigos — que ali
decidiram morar — aos poucos, destroem o que ainda resta. A

praça está sem bancos, árvores; gramado, iluminação e policia-

— Não. Não dá para deixar as crianças brincarem aqui. Os
mendigos tomaram conta da praça e ninguém faz nada —

reclamava Vera Mamédia de Lourdes, empurrando o carro de

seu filho recém-nascido. Ela é uma das poucas mulheres que se
arriscam a passear pela Praça Paris, ocupada por muitos
mendigos que vivem em meio ao lixo, mau-cheiro, mosquitos,
ratos e assaltantes.

Encostados, ou mesmo dormindo nos monumentos, como
o do Marechal Deodoro, os mendigos atacam pessoas, esmolam
e bebem cachaça, alheios às pessoas que pela praça passam com
crianças. Às vezes nus, eles afastaram as cnanças e destroem
aos poucos os brinquedos que ainda restam. Os poucos policiais
que por lá circulam, às vezes, parecem fazer vista grossa.

— É uma situação difícil que foi provocada pelo desem-

prego — comentou Maria Carminda da Silva, mãe de dois
filhos, que vive na Praça Paris há duas semanas.

CURSOS DE INGLÊS NO EXTERIOR
INGLATERRA-a partirde US$53O,00

E S TA DOS UNI DOS -a partir de USS 930,00*

4 semanas com acomodação e alimentação.

Temos cursos de italiano, alemão, espanhol e

francês no exterior. Carteira internacional de

estudante, passe de trem na Europa e USA.

Ao vasculhar as instalações do prédio do MEC para iniciar
o trabalho de restauração, a equipe do grupo executivo chefiado

pelo arquiteto Augusto Guimarães encontrou caixotes de retu-

go de azulejos utilizados em restaurações antenores. Mistura-
dos a esses, apareciam azulejos com elementos originais e,

através de pesquisas, o grupo chegou à conclusão de que os

azulejos pertenciam a um dos painéis de Portinari.
No início foram encontrados 636 azulejos que^tinham

desenhos que não correspondiam aos elementos-padrao já
classificados. Pela importância da descoberta, a equipe decidiu
montar o painel para pod" identificá-lo e, ao mesmo tempo,
decidiu dar busca rigorosa no edifício para encontrar mais

azulejos. Nessa busca, foram encontrados quase mil azulejos

que, somados aos anteriores, fizeram um total de 1 mil 642 -1

mil 549 perfeitos e 93 quebrados.
O trabalho de reconstituição foi difícil, disse o arquiteto

Sérgio Porto, que dirige também a equipe, pois os azulejos nao

tinham numeração correta. A montagem foi feita por tentativas
de padrão. Em área do salão de exposições foi montada uma

rede de barbante - foram usados dois quilômetros de barbante
— com quadrados do tamanho dos azulejos. Essa rede, com

área total de 368 metros quadrados, foi dividida em quadras e,

sempre por tentativa, os azulejos começaram a ser agrupados.
Descobriu-se um conjunto de 24 azulejos que revelou o

desenho de um peixe. Outro grupo de azulejos mostrou a

repetição exata do núcleo celular do painel existente hoje na

face leste do hall dos funcionários, diferindo apenas no motivo

estrela-do-mar em lugar do peixe. Durante três meses a equipe
trabalhou apenas na montagem do enorme quebra-cabeças e no

final concluiu que o conjunto de azulejos em estudo correspon-
díaà antiga parte central do painel do hall dos funcionários
substituído durante o início de sua colocação. Restava saber
apenas o motivo da substituição.

Pesquisa
Foi solicitada pesquisa à Fundação Getúlio Vargas, deten-

tora do arquivo do Ministro Capanema, que detectou um

despacho à Diretoria de Obras do Ministério, em 1942, no qual
o Ministro manda substituir os azulejos "por ordem pessoal .

Diz o despacho que ele aprovou os desenhos originais de

Portinari. "Tudo ficou bom", afirma. "O painel da parede
interna, executado fielmente de acordo com o desenho, nao

poderia, porém, ser colocado, visto como o motivo principal da

decoração (peixes), na parte central, em virtude ^da grande
ampliação, deu resultado estético não satisfatório.

Os 1 mil 642 azulejos encontrados fazem parte de um total

de cerca de 3 mil, que formariam o painel inteiro. Deles 93

íoram encontrados quebrados mas 83 foram restaurados Ape-
nas um peixe está inteiro. O Secretário de Cultura do MEC,

Marcus Villaça, está discutindo com o Patnmônio Histórico e

com alguns especialistas, entre eles o próprio Lúcio Costa, autor
do projeto do prédio, onde o painel poderá ser montado, pois
atualmente os azulejos encontram-se cuidadosamente embala-
dos à espera de destinação. Segundo Marcus Vil aça, há idcia

de montá-lo em local que possa ser visto por qualquer pessoa.
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4 empresas
vão fazer
escolas

Quatro empresas — três do
Rio de Janeiro — venceram a
concorrência aberta pelo Go-
verno Estadual para a constru-
ção de 60 Centros Integrados
de Educação Pública e de uma
usina-piloto para fabricar 300
pequenas escolas. O resultado
foi divulgado, ontem, pelo Vi-
ce-Governador Darcy Ribeiro,
que presidiu a comissão que
analisou as propostas das nove
empresas que participaram da
concorrência.

As empresas Carioca e Ere-
van de Engenharia, ambas do
Rio, construirão 40 escolas. As
outras 20 serão erguidas pela
empresa baiana Concic Enge-
nharia. A usina-piloto que será
instalada na Avenida Presiden-
te Vargas, ficará a cargo.da
empresa Sanebréas Ltda., de
Duque de Caxias. As obras,
orçadas em CrS 100 bilhões,
serão iniciadas na próxima se-
gunda-feira e deverão estar
concluídas em fevereiro.
O RESULTADO

O engenheiro José Carlos
Sussekind, que integrou a co-
missão, explicou que das nove
empresas que participaram da
concorrência, cinco foram des-
classificadas "por náo atingi-
rem os 75 pontos mínimos exi-
gidos e por inexperiência em
estruturas pré-moldadas além
de náo traduzirem na proposta
suas experiências com essa téc-
nica". Por esse critério, foram
eliminadas as empresas Ercoe
Cotepa — que se associaram —
João Fortes, Queroz Galvão,
Metropolitana, do Rio de Ja-
neiro e Serveng, de São Paulo,

Os resultados foram anun-
ciados na Secretaria Estadual
de Ciência e Cultura pelo pró-
prio Vice-Governador, que di-
vulgava aos empreiteiros a
pontuação recebida pelas em-
presas, nos diversos quesitos:
Nos dois primeiros itens —: ex-
periência com as técnicas e das
empresas — as concorrentes
receberam a nota máxima. O
desempate ocorreu no quesito
metodologia, onde venceu a
Carioca, com 98 pontos, segui-
da da Concic, com 97, e a
Erevan que somou 80 pontos;
A empresa baiana Soares Leo-
ne também totalizou 80 pontos;
mas perdeu no item referente'»
preços.

O presidente da Erevan,
Aran Bogossian, lembrou que
participou junto com a constru-
tora Carioca, da obra do Sam-
bódromo e elogiou a concor:
rência, cujos resultados foram,
divulgados sem recursos ou re-
clamações. Ele considera a
construção dos centros "mais

simples do que a obra do Sam-
bódromo, que representou um
maior desafio pelo prazo me-
nor, além das peças que eram
muito mais pesadas".

A concorrência para a coris-
trução da usina-piloto foi.
disputada em seguida pelas ém-
presas Sanebrás e Carioca.,
Venceu a Sanebrás, Saneamen:,.
to e Obras Ltda., de Duque de
Caxias, que apresentou um
preço menor para a obra, orça-
da em cerca de Cr$ 500 mi-
lhões.
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3 K7 Para Falar Melhor
Exercícios de 1) DICÇÃO - Melhorar a emissão fonéti-

ca 2T1MPOSTAÇÃO DA VOZ - Corrigir o tom vocal; 3)

ORATÓRIA - Técnicas de: Discursos, Palestras, Reu-
niões Aulas, Locuções, Vendas, Poesias etc... método
P of Simon Wajntraub. 2 Conjuntos 1' e 2» serie CrS
40 000 00 cada conjunto. Problemas da Fala e Inibiçao
consultas 235-4751 e 256-1644.

Pedro Ernesto
faz centenário
O centenário de nascimento-

do ex-Prefeito Pedro Ernesto
está sendo comemorado pela
Câmara Municipal onde, on-
tem, foi inaugurada uma expo-
sição com fotos e documentos
da época e, logo após, realiza-
da uma Sessão Solene, com a
presença do filho do homena-
geado, Odilon Duarte Batista.
Além do Prefeito Marcelo,
Alencar, também estava pre-
sente o ex-Prefeito Jamil
Haddad.

O filho do ex-Prefeito disse:
"É uma felicidade já se poder
falar de meu pai, porque, antes
era um verdadeiro espantalho a
figura de Pedro Ernesto". O
Prefeito Marcelo Alencar res-
saltou a importância da home-
nagem, à qual o Prefeito não
poderia faltar, porque 

"Pedro

Ernesto significa um marco de
que me serve de exemplo, prin-
cipalmente por sua visão so-
ciai", disse.

Israel celebra o
ano novo judaico.

Com um ato religioso nas
oito sinagogas da cidade, os
judeus comemoram hoje o
Ano Novo Judaico — 5 745 —.
O presidente da Federação Is-
raelita do Rio de Janeiro, Ad7
vogado Paulo Goldrajch, cal-
cuia que dos quase 50 mil ju-
deus radicados aqui, cerca, de
15 mil participarão do ato reli-
gioso. O Prefeito Marcelo
Alencar estará na Sinagoga
Shell Guemelut, em Botafogo,
às 18h45min.

Muitos conhecidos israelitas
estarão participando do Ano
Novo. Entre eles, Adolfo
Bloch, Israel Klabin, Arnaldo
Niskier e outros. Adolpho
Block vai rezar no Grande
Templo, da Rua Tenente Pos-
solo, no Centro; Niskier, na
Rua Toneleros, em Copacaba-
na; e Israel Klabin, também em
Copacabana.
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Rio vai cobrar
IPTU de 70% dos
imóveis pelo INPC
¦'¦"¦ No ano que vem, o Imposto Predial e Territorial Urbano
para residências será reajustado com base no INPC. A novidade
fóí' anunciada ontem pelo Prefeito Marcelo Alencar, estimando
que 70% destes imóveis serão atingidos por esta medida,
enquanto que os outros 30% sofrerão um aumento maior, de
acordo com a localização, tamanho e luxo. Para os imóveis
comerciais, o Prefeito disse que o índice acompanhará a
inflação.

O Prefeito Marcelo Alencar — que ontem entregou à
comunidade de Oswaldo Cruz a Escola Municipal Waldemar
Falcão totalmente restaurada — falou também sobre o orça-
mento do Município para o próximo ano. Segundo ele, a
mensagem à Câmara dos Vereadores será enviada até o dia 30,
acreditando que o orçamento atingirá CrS 2 trilhões 800 bilhões.
Deste total — revelou Alencar — 42% serão destinados à
Educação.

IPTU
_ buscar o equilíbrio entre os critérios de reajuste e a

realidade social. Foi assim que Marcelo Alencar definiu a
preocupação da Prefeitura para determinar o índice do IPTU
para o ano que vem. De acordo com o Prefeito, os técnicos do
Município estão fixando critérios discriminados em relação à
área, tamanho e idade do imóvel, para evitar distorções.
'" Ressaltou ainda que um bairro muitas vezes não define a

situação dos seus habitantes, citando como exemplo Copacaba-
riâ.onde famílias moram num conjugado na Barata Ribeiro,
enquanto outras vivem confortavelmente na Avenida Atlântica.
"Tudo isto a Prefeitura vai corrigir" — garantiu Alencar.

Marcelo Alencar quer que o índice de reajuste do IPTü
para o ano que vem seja feito com base no INPC para os
imóveis residenciais do Município. O Prefeito acha que esta
medida atingirá 70% das residências, para que os índices
acompanhem o aumento dos salários. Os demais poderão sofrer
um reajuste maior, levando em consideração a localização
privilegiada, o tamanho e o luxo, acrescendo ainda o índice da
inflação, a exemplo do que acontecerá com os imóveis comer-
ciais.

ADEMI
_".;0 Presidente do Conselho Diretor da-ADEMI, Mauro

Magalhães, lamentou ontem que as autoridades municipais
estejam muito ligadas aos índices do INPC e da inflação para
aumentar impostos, particularmente o IPTU, que já atingiu
níveis insuportáveis para os contribuintes. Na sua opinião,
aumentos do IPT só devem ocorrer na medida em que possam
contribuir efetivamente para criação de empregos e melhoria
dos. serviços públicos de infra-estrutura, o que, na realidade,
nÃQ.vem ocorrendo.

.01£.0 orçamento do Estado do Rio para 1985 será superior a
Q$ 8 trilhões, disse ontem o Secretário Estadual de Planeja-
içento, Fernando Lopes. Acrescentou que a realização de
projetos diversos dependerá de empréstimos no exterior, e
queixou-se: "O Governo do Estado tem credibilidade para
obter estes empréstimos, mas a Secretaria de Planejamento da
Presidência nos impede de fazê-los."

O orçamento ficará pronto sexta-feira, dia 28, quando será
enviado à Assembléia Legislativa. De acordo com Fernando
Lopes, só os servidores regidos pela CLT receberão o 13°
salário, "os estatutários poderão ser contemplados mais para a
frente, através de uma decisão política".

Engenheiros do Rio que
lutam por um plano de
carreira mantêm a greve

Em greve há dois dias, os engenheiros, arquitetos, geólo-
gos e agrônomos dos Governos estadual e municipal do Rio
decidiram, ontem, continuar parados em assembléia, até que o
Governador Leonel Brizola e o Prefeito Marcelo Alencar
enviem à Assembléia Legislativa e à Câmara de Vereadores
mensagem propondo um novo plano e um quadro de carreira.

É a primeira vez em 49 anos que esses funcionários
públicos fazem greve. Ontem, deixaram de ser tapados três mil
buracos e não foram feitos outros serviços de conservação.
Também deixou de funcionar o Departamento Geral de Edifi-
cações, que licencia a construção de imóveis. Os engenheiros,
arquitetos, geólogos e agrônomos, que somam 2 mil profissio-
nais na administração pública do Rio, mantiveram a paralisa-
ção, porque temem ser vítimas de um blefe igual ao que
sofreram há cinco meses.

Em abril, o Prefeito Marcelo Alencar, demonstrando
entusiasmo, prometeu levar ao Governador Leonel Brizola o
plano de carreira preparado sob orientação da Sociedade dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Estado do Rio de
Janeiro. O plano resultará de um trabalho iniciado cinco meses
antes, com sucessivas assembléias.

Diante da promessa do Prefeito, foi levantado o estado de
greve, mas, logo depois, veio a decepção: Marcelo Alencar,
segundo representantes da classe, ontem, na Seaerj, recomen-
dou que a liderança desses profissionais recorresse ao Palácio
Guanabara, porque ele nada podia fazer.

. Recomeçou todo o processo de mobilização, que culminou
ontem com a maior assembléia de toda a história das categorias
profissionais: assinaram a lista de presença 711 funcionários
"' "Ontem, o presidente da Seaerj, Afonso Canedo, teve um

erlcontro com o Secretário de Planejamento do Estado, Fefnan-
do Lopes, e recebeu a promessa de que o Governador encami-
nhària imediatamente a mensagem à Assembléia Legislativa,
simultaneamente à do Prefeito à Câmara.

Previdenciários decidem
em assembléia encerrar
greve no Rio após 7 dias

¦¦¦ Cerca de 1 mil previdenciários decidiram, ontem, em
assembléia, suspender a greve que há sete dias paralisava todos
os hospitais gerais e a maioria dos postos de atendimento
médico do INAMPS, atendendo unicamente os casos de emer-
gência. A assembléia foi realizada no ginásio do Centro
Comunitário dos Metroviários, no Estácio, e durou mais de três
horas.

¦.... Decidiram, porém, manter o estado de alerta para tentar
obter do Governo 100% do INPC, evitar a privatização da
Previdência Social e não permitir que os dias parados sejam
descontados do pagamento dos grevistas, conforme decisão do
Governo. Os previdenciários marcaram nova assembléia para o
próximo dia 10, em local a ser ainda marcado.

A ameaça de não emitir o pagamento deste mês não foi
concretizada pelo INAMPS. Muitos contracheques foram entre-
gues ontem mesmo e o atraso de 24 horas deveu-se ao fato de o
INAMPS ter demorado a entregar a sua folha de pagamento
para o 1APAS, responsável pela conclusão final das folhas de
pagamento da Previdência, conforme informou a Comunicação
Social do INAMPS. Estes contracheques estão com uma
promoção equivalente a uma referência (que varia de acordo
com a categoria). A promoção já era prevista e foi mantida
apesar da greve.

Juíza absolve iugoslavo
comandante de navio que
voa à noite para Viena

Em despacho de duas linhas, a Juíza da 13" Vara Federal,
Julieta Lunz, determinou, ontem, o arquivamento do inquérito
contra o comandante do navio African Mariner, o iugoslavo
Anton Prendijov, que esteve preso, durante seis dias, na Polícia
Federal, acusado de ter mantido dois africanos em cárcere
privado, na condição de escravos. Ontem à noite, às 21h45min,
viajou de avião para Viena, via Londres.

A Juíza acatou o parecer do Procurador da República
Aloísio Silveira, que pedira o arquivamento, pois o comandante
não cometera crime, por ter agido no estrito cumprimento do
dever.

Andreazza tira Salmito da
Sudene e põe Marlos Jacob

Recife e Brasília — O Superintenden-
te da Sudene, Walfrido Salmito Filho,
confirmou, ontem à tarde, em entrevista
coletiva, que o seu afastamento do cargo
foi por causa dos problemas de saúde que
vem enfrentando há mais de um mês,
quando começou a sentir dores no esto-
mago e os médicos disseram que estava
com uma úlcera e precisava de repouso.

Ele confirmou que existem "murmú-
rios" sobre a insatisfação de alguns auxi-
liares do Ministro, que o acusam de não
haver se empenhado satisfatoriamente
pela vitória de Andreazza na Convenção
do PDS, mas fez questão de afirmar que
o Ministro nunca fez qualquer pressão
nem estava disposto a substituí-lo.

— Ele chegou a me dizer que era
melhor para a sua candidatura manter a
Sudene isenta do que envolvê-la na su-
cessão.

Como foi
Disse que gostou da escolha do atual

Superintendente de Operações, Marlos
Jacob Tenório de Mello, para substituí-
lo, não só por ser uma pessoa da própria
Sudene, como por constar de uma rela-
ção de nomes que havia sugerido ao
Ministro Mário Andreazza.

Salmito, que permaneceu no cargo
seis anos, dois meses e sete dias, passou,
quase todo o tempo da entrevista argu-
mentando que está esgotado fisicamente
e que vinha pensando em se afastar do
cargo há cinco meses.

Ele alegou que, além de pressões
políticas ("eu atravessei duas sucessões
presidenciais e três estaduais"), o Supe-
rintendente da Sudene sofre pressões de
empresas privadas que dependem de re-
cursos do Finor e dos Estados, cada vez
mais pobres, e que buscam no Superin-
tendente um apoio para conseguir maio-
res recursos do Governo.

Pelo rádio
"Salmito, você está cansado, quer

mesmo sair, então eu vou despachar
amanhã com o Presidente Figueiredo e
colocar o assunto da sua exoneração".
Foi através de um telefonema do Minis-
tro Mário Andreazza, anteontem à noite,
que o superintendente soube que seria
afastado. Ele já havia acertado com o
Ministro há uma semana a substituição,
mas Andreazza pediu tempo, alegando
que precisava evitar ingerências políticas
na indicação do sucessor. Foi para aten-
der o pedido que Salmito evitou comuni-
car até a auxiliares diretos a substituição.
As llh sabia, através de um novo telefo-
nema de Andreazza, que estava exonera-
do, mas às 12h, quando as emissoras de
rádio já o procuravam por telefone, fez ar
de surpresa: "nossa, já estão noticiando
isso?".

Um grande alvoroço tomou conta
dos 13 andares do prédio do órgão no
Engenho do Meio quando a notícia se
espalhou, mas Salmito manteve a calma.

Foto arquivo/Diário de Pernambuco
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Marlos Jacob, 44 anos, engenheiro, é pernambucano

Auxiliares de Salmito não esconde-
ram ontem, porém, que além dos proble-
mas de saúde, uma outra coisa motivou o
afastamento do Superintendente: as
constantes intrigas que estavam sendo
feitas contra ele nos gabinetes do Minis-
tério do Interior. Essas intrigas segundo
esses auxiliares eram comandadas pelo
Chefe de Gabinete do Ministro, Coronel
Urquisa da Nóbrega mas encontravam
ressonância em muitos amigos que o
Ministro tem no Nordeste.

Sem política
Mas, para desfazer qualquer conota-

ção de cunho político sobre sua exonera-
ção, Walfrido Salmito Filho manifestou
ontem, por telefone, ao Ministro Mário
Andreazza o desejo de ir hoje a Brasília,
em companhia de seu substituto, Marlos
Jacob Tenório de Mello. O Ministro,
nota à imprensa, esclareceu que a exone-
ração de Salmito foi motivada por "um
apelo irrecusável" do próprio Superin-
tendente.

O Deputado Flávio Marcílio (PDS-
CE), Presidente da Câmara e candidato a
Vice-Presidente na chapa do Deputado
Paulo Maluf, não enviou um telegrama
de protesto ao Presidente Figueiredo pela
exoneração porque à tarde recebeu uin
telefonema do próprio Salmito, que lhe
confirmava haver pedido demissão por
motivos de saúde, e o porta-vo? da Presi-
dência, Carlos Átila, anunciou:

Cardeal alemão condena
Teologia da Libertação

Bonn — O presidente da Conferência
Episcopal Alemã, Cardeal de Colônia, D
Joseph Hoeffner, disse que a Teologia da
Libertação é um perigo fundamental e
ameaça rachar ao meio a Igreja, dividin-
do-a entre partidários dos opressores ou
dos oprimidos. Falando na abertura da
Assembléia-Geral dos Bispos Alemães,
em Fulda, o Cardeal Hoeffner dirigiu
violentos ataques a Leonardo Boff e a
outros teólogos da Libertação.

A Teologia da Libertação se colocou
como objetivo a superação da miséria na
América Latina. Durante minhas visitas
pela América Latina pude ver, para mi-
nha alegria, que seminaristas, professores
e teólogos, sacerdotes, padres e bispos
não precisavam viver como favelados.
Seu nível de vida mais parece o da classe
média. Espero que seja possível atingir
um nível de vida comparável para a
totalidade da população na América Lati-
na — disse Hoeffner numa passagem de
indisfarçável ironia.

Hostil
Apontado em círculos católicos ale-

mães como um dos líderes religiosos mais
adversos à Teologia da Libertação em
toda a Igreja mundial, Hoeffner fez jus à
fama. Num texto de 39 páginas, que ele
leu aos 68 bispos representando 22 dioce-
ses alemãs, o Cardeal de Colônia contra-
pões sete elementos da Doutrina Social
da Igreja a sete opções da Teologia da
Libertação, apresentando ao final sete
conclusões de punho próprio.

Em resumo, Hoeffner acusa a Teolo-
gia da Libertação de politização e radica-
lização ideológica das bases, do uso erra-
do, perigoso e indiscriminado de elemen-
tos da ideologia marxista (em especial as
teses da infra-estrutura e superestrutura

sociais). Ele supõe que a Teologia da
Libertação condena o capitalismo ao
ponto de justificar a priori qualquer uso
de violência contra esse sistema.

— Quem lê sem preparo os textos
(da Teologia da Libertação) fica com a
impressão de que a Teologia da Liberta-
ção favorece o emprego de violência
através da própria Igreja — disse o Car-
deal alemão.

O presidente da Conferência episco-
pai alemã gastou boa parte de seu texto
discutindo também o problema da misé-
ria nos países em desenvolvimento. Ad-
mitiu que reformas de "restos de sistemas
feudais", assim como a reforma agrária,
são fatores que precisam ser urgentemen-
te introduzidos. Contudo, advertiu que"uma mudança do sistema social não
estreita os homens a Cristo, nem os faz.
melhores ou santos".

Hoeffner criticou violentamente a
"opção pelos pobres" e também"a opção
pelo povo" na Teologia da Libertação.
Disse que Cristo veio à Terra para salvar
a todos, e não só a uma classe. "No Brasil
me contaram que uma pesquisa entre 3
mil 387 seminaristas revelou que apenas
20 deles estavam dispostos a cuidar da
alma também de pessoas socialmente
influentes", disse o Cardeal.

No final do texto, o Cardeal saiu
também em defesa da Alemanha Ociden-
tal. Ele não concorda com a afirmação de
que a miséria nos países em desenvolvi-
mento se deve sobretudo à exploração
feita pelos Estados industrializados oci-
dentais. "Nosso povo náo vive da expio-
ração de outros países, e sim do traba-
lho", disse.

WILLIAM WAACK
Correspondente

Documento sairá de debate:
São Paulo — O segundo do-

cumento que o Vaticano deverá divul-
gar sobre a Teologia da Libertação
resultará de um debate amplo, que
reunirá teólogos da América Latina,
África e Ásia, "num momento de
convergência depois deste período de
pequenas divergências e até de algu-
mas incompreensões", assegurou, on-
tem, o Cardeal-Arcebispo de Sáo
Paulo, D Paulo Evaristo Arns.

Sem citar nomes, D Paulo disse
que recebeu essas informações "de
algumas autoridades" em Roma, on-
de acompanhou o depoimento do teó-
logo brasileiro Frei Leonardo Boff
perante a Sagrada Congregação para
a Doutrina da Fé.

Para o Arcebispo de Olinda e
Recife, D Hélder Câmara, o segundo
documento sobre a Teologia da Liber-
tação "será 

positivo e não há nenhu-
ma razão para temê-lo". D Hélder
disse que o depoimento de Frei Leo-
nardo Boff ao Cardeal Ratzinger —
Prefeito da Congregação — colabo-
rou para amenizar a posição do Vati-
cano sobre a Teologia da Libertação.

D Hélder e D Paulo estiveram
reunidos ontem, durante a realização
da Primeira Semana de Fé e Compro-
misso Social que a Arquidiocese reali-
za para analisar as três Encíclicas do
Papa João Paulo II: Redemptor Homi-
nis. Laborem Exercens e Dives in
Misericórdia.

ANUNCIE PELO TELEFONE

284-3737 classificados jb

— O Presidente Figueiredo só acei-
tou o pedido de exoneração em razão dos
motivos de saúde que foram alegados.

Quem é quem '
Advogado, 50 anos, cearense,

Walfrido Salmito Filho foi o Superinten-
dente que conseguiu ficar mais tempo no
cargo. Foi convidado pelo então Ministro
Maurício Rangel Reis para assumir a
Sudene em substituição ao atual Senador
pelo PDS do Ceará, José Lins de Albu .
querque.

Desde que assumiu a Sudene,
Salmito se comportou como técnico
oriundo do Departamento de Indústria
do órgão, onde entrou em 1960. Nunca se
ligou a grupos políticos e surpreendeu a
todos quando recebeu em seu gabinete,
logo depois da anistia, o ex-Superinten-
dente Celso Furtado de quem dizia ter
orgulho de ter sido auxiliar.

Engenheiro, pernambucano, 44
anos, o novo Superintendente da Sudene,
Marlos Jacob Tenório de Mello, já exerce
há seis anos um cargo importante no
órgão. A indicação de Marlos para o
cargo de Superintendente Adjunto de
Operações foi feita pelo ex-Senador Nilo
Coelho, que faleceu como Presidente do
Congresso, no ano passado. Ele foi du-
rante alguns meses Secretário da Indús-
tria e do Comércio do ex-Governador
Moura Cavalcanti, que hoje apoia a can-
didatura do Deputado Paulo Maluf.

Avião da FAB não
foi achado ainda

Brasília — Encontra-se desapareci-
do, desde quinta-feira, dia 20, um caça
supersônico F-5-E, de fabricação norte-
americana, pertencente ao Io Grupo de
Caça da Base Aérea de Santa Cruz.
Ontem, pela primeira vez, aviões de
busca localizaram alguns vestígios do
aparelho: manchas de combustível em
águas próximas à Praia de Parati. O
Ministério da Aeronáutica não quis revê-
lar o nome do piloto, um tenente, por
náo considerar ainda esgotados todos os
recursos para encontrá-lo com vida.

Jornalistas são
sepultados em SP

São Paulo — ,Os corpos dos quatro
jornalistas da TV Bandeirantes mortos
no acidente com o avião Navajo da em-
presa Mecon Taxi Aéreo, em Aripuanã,
Mato Grosso, na última segunda-feira,
chegaram ontem às 10 horas a São Paulo,
trazidos de Cuiabá por um avião do
Governo do Estado do Mato Grosso. O
Editor de imagens Miguel dos Campos
Bueno Filho foi sepultado em Campinas.
Os demais foram velados e sepultados em
São Paulo, ainda no início da tarde.

Deputado reage a
mudança de placas

Brasília — O Deputado Tidei de
Lima (PMDB-SP) requereu ontem na
Câmara a convocação do Ministro da
Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, para que
compareça à Comissão de Transportes
daquela Casa, a fim de prestar esclareci-
mentos sobre a decisão do seu Ministério,
através do Departamento Nacional de
Trânsito, de mudar as placas de todos os
veículos rodoviários existentes no país. O
Deputado acha que a mudança trará mais
ônus para os donos desses veículos, já
que terão que ser confeccionadas 26 mi-
lhões de placas em todo o país, e ainda
levanta a suspeita de que a decisão venha
a beneficiar pessoas ligadas por laços de
parentesco a pessoas do Governo, inte-
ressadas na fabricação dessas chapas.

Richa defende
prisões melhores

Curitiba — O Governador José Ri-
cha disse, ontem, que o massacre da
Penitenciária Central do Estado, no qual
10 presos (ontem morreu Paulo Santos,
em conseqüência dos ferimentos) foram
assassinados por companheiros, na tarde
de terça-feira, não poderia ter sido evita-
do. De imediato, segundo o Governador,
não existe nenhuma providência a ser
tomada para impedir novos massacres, "a
não ser separar os grupos, o que já foi
feito. Vamos, sim. a longo prazo, ampliar
as condições de todo o sistema peniten-
ciário do Estado".

Temporal de graniza
danifica lavouras en
várias casas no Sul

Porto Alegre — Chuvas fortes, granizo e ventos de até 741'
quilômetros por hora atingiram, ontem, alguns municípios das-;
regiões do Planalto Médio, Missões, Nordeste e Alto Uruguai"
destelhando casas, derrubando árvores e causando prejuízos;
principalmente às lavouras de trigo, milho, feijão-preto e soja.)

Segundo o 8° Distrito de Meteorologia do Ministério d_)
Agricultura, pode chover granizo de novo hoje, na região Norte
do Estado, em conseqüência de uma frente fria que está sobre oj
Rio Grande do Sul. Á temperatura mínima, ontem, foi de 11.1'
graus em Bom Jesus. _

Prejuízos
Também choveu granizo durante a madrugada nos Municí-i

pios de Bom Jesus e Lagoa Vermelha e, na segunda-feira, em
Passo Fundo. Os ventos, com velocidade de 62 km/h a 74 km/h,,
atingiram as cidades de Bom Jesus, Irai, Passo Fundo e Lagoa,
Vermelha. •;

Em Bom Jesus (a 222 km da Capital) e Lagoa Vermelha (a
240 km), os ventos derrubaram algumas arvores. Em Frederico^
Westphalen, porém, segundo o Prefeito Deoclides Vendrusçulo.
(PMDB). A forte chuva acompanhada de granizo e vento!
começou na madrugada danificando estradas municipais é:
prejudicando as lavouras de milho, feijão-preto e soja que estão;
preparadas para o plantio.

Em São Luiz Gonzaga, onde a precipitação foi de 80.\
mm, o trigo em condições de colheita foi atingido. Segundo o.
Prefeito Joaquim Nascimento (PMDB), embora o levantamen-,
to dos prejuízos ainda não esteja concluído, há uma estimativa
de que mais de 50% dos cerca de 70 mil hectares cultivados;
foram perdidos. Já os fortes ventos provocaram o destelhamen-,
to de algumas casas. . j

Em Cruz Alta (a 368 km da Capital), a precipitação dc-
8.31mm deixou mais de 100 pessoas desabrigadas, que foram
alojadas no ginásio de uma escola da cidade. Nas vilas da
periferia, 12 casas ficaram destelhadas, e paredes desabaram
pela ação dos ventos, de acordo com informações da Prefeitura.

Em Florianópolis, 50 pessoas ficaram feridas — duas em
estado grave — durante um forte vendaval, com ventos de até
85km horários, acompanhado de chuva de granizo, que atingiu;:
na noite de segunda-feira, o Município de Capinzal, no meio-'.
Oeste catarinense, a 500km de Florianópolis. Foram destruídas
12 casas e cerca de 80 ficaram danificadas, o aue deixou 130
pessoas ao desabrigo. O Prefeito, Celso Farina, decretou estado
de emergência.

Os fortes ventos que sopraram por menos de 15 minutos, á
partir das 22h de segunda-feira, destelharam o escritório e d
refeitório do Frigorífico Perdigão, danificaram um silo de grãos
da Cevai Agro-Industrial e destruíram totalmente o salãoj
comunitário da localidade de Barro Preto.

Seis pessoas continuam hospitalizadas, com fraturas. Luiz
Carlos Lima (23 anos) e Marina Pereira (dois anos) encontram-'
se em estado grave: foram atingidos por telhas carregadas pelo.
vento e estão com fraturas no crânio.

Paudalho, PE/Natanael Guedes
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Canavieiros aderiram à paralisação ¦ ;

Reunião fracassa e \
greve prossegue na.
Zona da Mata de PE\

Recife — A reunião programada para ontem pela Delega-;'
cia Regional do Trabalho com o objetivo de conciliar usineiros &-
trabalhadores rurais de 38 municípios da região canavieira de.
Pernambuco acabou malogrando. O encontro não durou mais;
que cinco minutos, esbarrando na impossibilidade de acordo.';
Agora, a greve dos 215 mil trabalhadores da cana nesses;
municípios será objeto de decisão do Tribunal Regional do:
Trabalho, onde já tramita outro processo relativo à greve de',
outros 35 mil trabalhadores canavieiros que se encontram,
parados há oito dias. Ao todo, são 250 mil canavieiros parados*
em 44 municípios pernambucanos e os dois processos serão:
julgados amanhã conjuntamente, segundo decidiu o TRT no.
início da noite. _

Os trabalhadores reivindicam salário de CrS 204 mil 85 e;
fazem outras 43 exigências, que vão desde o fornecimento de;
água potável até o desarmamento de milícias privadas que.
estariam sendo organizadas por administradores e cabos de)
engenho. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricul-"
tura do Estado (Fetape), a greve já paralisou 17 das 42 usinas de'
moagem de Pernambuco, por falta de matéria-prima, e o',
objetivo é duplicar esse número hoje.

O Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool confirmou
a paralisação apenas de oito estabelecimentos industrais, repre-;.
sentando prejuízos de CrS 1 bilhão por dia, mas afirmou que nos;
engenhos de 16 usinas houve corte de cana ontem.

Legalidade
j

O advogado do Sindicato da Indústria do Açúcar e do;
Álcool, Horacio Mendonça, três minutos após a abertura da1
audiência de conciliação, expôs o pensamento dos empresários:.:
"Em face dos empregados de 38 cidades terem iniciado o
movimento grevista antes de qualquer negociação, prevista na'
Lei 4330/64 (a chamada Lei de Greve), que deve preceder
qualquer paralisação, a classe patronal prefere que as reivindi-
cações sejam examinadas na Justiça do Trabalho."

— Nós temos ciência da lei. Mas ocorre que a classe
patronal negou-se a conciliar qualquer reivindicação com os seis.,
sindicatos que iniciaram o movimento. Não fizeram, sequer,.,
uma contraproposta quanto ao salário exigido, fato inédito na.1
história das campanhas salariais no Brasil. Diante disso, o:
Artigo 10 da Lei de Greve (que estabelece prazo de cinco dias.
de negociações antes da decretação de greve) ficou sem objeto,.;
pois não existe prazo para a inutilidade. O esvaziamento do.:
Artigo 10 foi provocado pela classe patronal. Foi ela quem lhe'
deu causa — afirmou o advogado dos canavieiros, Romeu da|
Fonte. . ' 

, , ¦ '_, '«'
Prosseguiram, ontem, as acusações mutuas de prática de'

violências, entre patrões e empregados. O Sindicaio de Cultiva-'!
dores de Cana acusou os trabalhadores de terem assassinado'
esta semana dois funcionários de engenhos. De acordo com o'
órgão, Francisco Bezerra, vigia, e Jdsé dos Santos, administra-'
dor, foram assassinados a tiros de escopeta respectivamente nos'
municípios de Aliança e lpojuca, porque não aderiram ao'
movimento grevista.

Rio Grande do Norte
Natal — É de muita tensão o clima na zona canavieira do

Rio Grande do Norte, onde cerca de 30 mil trabalhadores
rurais, congregados em 10 sindicatos, aprovaram no domingo.
uma proposta de acordo coletivo de trabalho cujas principais
reivindicações são um piso de CrS 204 mil 085 (equiparação ao
reajuste pedido pelos canavieiros de Pernambuco) e a substitui-
ção do sistema de corte de cana de sete carreiras por outro de
cinco carreiras. Os trabalhadores aprovaram, também, numa
proposta de greve geral caso as negociações não se efetivem
com a classe patronal.
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Tratado sobre Hong-Kong sairá hoje Guerrilha acerta
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JORNAL DO BRASIL

Pequim e Hong-Kong — Representantes britânicos reuni-
ram-se ontem em Pequim com as autoridades chinesas para
participar de um banquete na Embaixada da Grã-Bretanha, na
véspera da assinatura do acordo que porá fim a 142 anos de
administração inglesa sobre Hong-Kong. Hoje os dois Gover-
nos assinam o tratado que devolve à China a jurisdição sobre o
território em 1997.

O acordo encerra dois anos de difíceis negociações entre
Pequim e Londres para a devolução de Hong-Kong, terceiro
maior centro financeiro do mundo, e estabelece que o território
se tornará uma Zona Administrativa Especial da China, conser-
vando seu atual sistema capitalista, e seus sistemas social, legal,
judicial e educacional.

Garantias
Segundo o acordo, Hong-Kong continuará a ser portolivre, decidirá sua própria política econômica e comercial e será

autorizado a decretar suas próprias leis. Há também garantiasde trânsito livre e manutenção da liberdade de opinião e
religião, sem que haja alteração do sistema global durante pelomenos 50 anos.

As cópias do acordo, que está sendo chamado de propostade acordo, pela Grã-Bretanha e declaração conjunta, pelaChina, serão assinadas pelo Embaixador inglês Sir Richard
Evans e pelo Chanceler Adjunto da China, Zhou Nan, e em
seguida enviadas aos respectivos Governos para sua aprovação
formal.

A reação em Hong-Kong e Pequim, segundo a UPI, foi de
moderado otimismo e o índice Hang Seng da Bolsa de Valores
demonstrou uma alta acentuada no pregão. As gráficas do
Governo inglês em Hong-Kong trabalharam sem interrupção
para produzir 1 milhão 200 mil cópias do acordo sino-britânico
para serem distribuídas entre os habitantes. Líderes locais
foram organizados para orientar as discussões em grupos.O Governador inglês de Hong-Kong, Sir Edward Youde,
também compareceu ao banquete oferecido pela missão inglesa
em Pequim.

Nas Nações Unidas, o Chanceler da Espanha, Fernando
Morán, afirmou ontem que seu país aceitaria uma solução como
a de Hong-Kong para o problema de Gibraltar, se ela fosse
elaborada e posta em prática em pouco tempo. Afirmou que a
solução dada por Pequim e Londres à questão o interesse"muitíssimo".

Gibraltar foi conquistado à Espanha por uma força anglo-
holandesa em 1704 e se tornou uma possessão britânica em
1713, pelo Tratado de Utreccht. Tem cerca de 30 mil habitantes,
a maioria de espanhóis, italianos e maltenses. Em 1980, os
Governos de Madri e Londres decidiram revolver a disputa peloterritório através das Nações Unidas, o que ainda não foi
estabelecido na prática.

China
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A China recuperará as ilhas em 1997

Território pequeno,
mas com grande PIB

Um pequeno território, sem recursos naturais, Hong-Kong
tem.uma das maiores rendas per capita e um dos maiores níveis
de produto interno bruto da Ásia, graças à sua produçãoindustrial e ao comércio. São os seguintes os dados quecompõem sua estrutura geo-econômica:¦ População — cerca de 5 milhões 300 mil habitantes, dos
quais, 98% chineses. Outros grupos: britânicos (não contando
pessoal militar), 26 mil; filipinos, 12 mil; cingapurenhos e
malásios, 12 mil; indianos e paquistaneses, 12 mil; americanos,
11 mil e australianos, 7 mil.

Área — 1 mil 060 quilômetros quadrados, incluindo 945
quilômetros quadrados dos Novos Territórios, cedidos à Gra-
Bretanha pela China, sob forma de arrendamento que termina
em 1997. A China é o único vizinho da colônia.

Forças Armadas — Cerca de 9 mil soldados, incluindo três
batalhões de 5 mil gurcas a 1 mil 600 chineses locais. A Marinha
tem cinco barcos-patrulha e o Exército e a Força Aérea contam
com um total de 17 "helicópteros.

. Economia — Renda per capita, 4 mil dólares americanos;
produto interno bruto, 21 bilhões de dólares americanos.
Principais indústrias: tecido e confecções, produtos eletrônicos,
turismo, re-exportação, sistema bancário. Principais parceiroscomerciais: Japão, China, Grã-Bretanha e Estados Unidos.

História
.Os principais fatos que marcaram a história de Hong-

Kong, começam em 1841, com, sua cessão à Grã-Bretanha,
depois da Primeira Guerra do Ópio.

1860 — Depois de novas hostilidades, a China cede à Grã-
Bretanha a Península de Kowloon, em frente à Ilha de Hong-
Kong.

1898 — A Grã-Bretanha consegue arrendar uma área
continental, denominada Novos Territórios, que corresponde a
90% do território da colônia.

1941 — Os japoneses ocupan Hong-Kong até 1945,
quando os britânicos voltam a governar a colônia.

1949 — Os comunistas chineses derrotam os nacionalistas,
mas evitam invadir Hong-Kong.

1982 — A Primeira-Ministra Margaret Thatcher visita
Pequim para iniciar negociações sobre a devolução da colônia.

1984, maio — O Secretário do Exterior da Grã-Bretanha,' Sir Geoffrey Howe, anuncia que seu país renunciará ao governo
do Hong-Kong em 1997.

1984, agosto — Howe anuncia que uma comissão sino-
britânica vai preparar a devolução da colônia e observar a
implementação do acordo de Hong-Kong.

^ BANCO DO BRASIL SA
Carteira de Comércio Exterior

Comunicado n° 107, de 25-9-84
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CACEX) do

Banco do Brasil S.A. torna público que, tendo em vista o
disposto na Portaria n° 176, de 12-9-84 (D.O.U. de 14-9-84),
do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, fica reduzida a
alíquota para cálculo do crédito a que se refere o item I da
Portaria n° 78, de 1o de abril de 1981, conforme abaixo
indicado:

Embarques a "partir de:
1-11-84
1-12-84
1-01-85
1-02-85
1-03-85
1-04-85

Alíquota:
9%
7%
5%
4%
3%
2%

2. Fica extinto, a partir de 1o de maio de 1985, o crédito
de que trata o parágrafo anterior.
3. A Portaria em pauta entrará em vigor em 1o de
novembro de 1984, mantida, para os embarques efetua-
dos até 31-10-84, inclusive, a alíquota fixada na Portaria
MF n° 252, de 29-11-82.

Rio de Janeiro, RJ, 25 de setembro de 1984.
Carlos Viacava, Diretor
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Michele Sindona ficará numa prisão de segurança máxima

EUA entregam banqueiro
para a Justiça italiana

Roma — O banqueiro Michele Sondona,
condenado a 25 anos de prisão nos Estados
Unidos em 1980 por causa da falência frau-
dulenta do Franklin National Bank, foi on-
tem extraditado temporariamente para a
Itália onde responderá a vários processos,entre eles a falência também fraudulenta de
dois bancos, ligações com a Máfia, tráfico de
drogas e ligação com a loja maçônica P.2.

Sindona, que tem 65 anos, chegou à
Itália pelo aeroporto de Malpensa, de Milão,
de onde foi conduzido em vôo doméstico
para Roma. Ficará detido na prisão de
máxima segurança de Rebibbia. Pelo tratado
de extradição assinado dia 13 de outubro
entre Itália e Estados Unidos, ratificado
segunda-feira, Sindona ficará à disposição
das autoridades italianas durante a duração
de seu processo.

Luxuosa suíte
Um porta-voz da Embaixada americana

comentou que Sindona terá eventualmente
de servir o resto de sua sentença nos Estados
Unidos. O tempo que passará na Itália em
julgamento contará como parte da sentença
americana.

Nos Estados Unidos, a falência do Fran-
klin National Bank foi considerada a maior
falência bancária da história do país. Na
véspera do julgamento que o condenou a 25
anos de cadeia, Sindona desapareceu miste-

riosamente de uma luxuosa suíte de hotel em
Nova Iorque. Três meses depois reapareceu

. afirmando que fora seqüestrado e levado à
Itália por extremistas políticos. O magistrado
que o condenou repudiou a alegação de
seqüestro e ele cumpria pena na prisão de
Springfield, Missouri.

A queda de Sindona começou em 1974
com a falência fraudulenta da Banca Privata
Italiana (Banco Privado Italiano) em 1974. A
Justiça italiana acusa Sindona de ter pago 50
mil dólares a William Joseph Arico paraassassinar a 11 de julho de 1979 o advogado
Giorgio Ambrosoli, o síndico da massa falida
da Banca Privata. Arico, que confessou o
crime, morreu a 19 de fevereiro de 1983
quando tentava fugir de uma prisão de Nova
Iorque.

A Banca Privata deixou um descoberto
de 2 milhões de dólares. Sindona também
tem de responder por sua ligação com Ro-
berto Calvi e, conseqüentemente, a falência
também fraudulenta do Banco Ambrosiano
em 1982. Também está sendo acusado de
outras fraudes menores e de um empréstimo
de 2 milhões de dólares à Democracia Cristã.
Seu currículo inclui ainda problemas com
tráfico de drogas e ligação com a loja maço-
nica P.2 (propaganda 2), tornada ilegal pelaJustiça italiana sob a acusação de conspirar
contra o regime democrático através de tráfi-
co de influência entre autoridades.

O homem que comprava tudo
Roma — Michele Sindona é um dos dois

banqueiros italianos conhecidos como "ban-
queiro de Deus". O outro foi Roberto Calvi,
presidente do falido Banco Ambrosiano,
encontrado enforcado há dois anos debaixo
de uma ponte no Tâmisa, em Londres.
Ambos tiveram profundas ligações com o
Instituto per le Opere di Religione, o Banco
do Vaticano. Mas Sindona foi além: é tam-
bém acusado de ligações com a máfia de sua
nativa Sicilia.

Don Michele nasceu em 1920, na cidade
siciliana de Patti, a 80 quilômetros a oeste de
Messina, em cuja Universidade se formou
em Direito em 1943. Durante a guerra,
Sindona fez seus primeiros contatos com os
americanos (a Sicilia então estava sob o
Governo militar aliado) e se tornou, entre
outras coisas, um grande jogador de pôquer.

A Escalada
Depois da guerra, mudou-se para Milão,

coração financeiro da Itália, onde fez carrei-
ra como especialista em sonegação de impôs-
tos e especulador imobiliário. Através de
Cesare Marinotti, proprietário da indústria
química SNI A Viscosa, começou a escalada
para a compra de seu primeiro banco, a
Banca Privata Italiana.

Mediante jogadas rápidas e inescrupulo-
sas, comprou ações de várias empresas. Nos
anos 60 começou o relacionamento estreito

com o Banco do Vaticano. Era a época
imediatamente posterior ao "milagre econô-
mico" italiano. A Bolsa de Milão batia
recordes históricos, que muitos operadores
atribuíam aos méritos de Sindona. Adquiriu
maioria acionária de três estabelecimentos
modelos da indústria de construção, Condot-
te, Pozzi e Generale Immobiliare.

Com técnica cada vez mais refinada,
criou e desfez empresas na Itália, Suiça e
Estados Unidos. Quanto maior era sua rede
de negócios, maior era a massa de dinheiro
que tinha para iniciar novos negócios. Foram
òs anos de sua maior fortuna.

A queda de Sindona e a queda de seu
império financeiro foram tão rápidos quantosua ascensão. Em 1973 fiscais do Banco
Central Italiano comprovaram que Sindona
desviava dinheiro da Banca Privata paraoutros negócios sem conhecimento dos só-
cios. No mesmo ano o Ministro do Tesouro,
Ugo Ia Malfa, bloqueou uma audaz operação
financeira que Sindona tentava efetuar com a
Finambro. No ano seguinte, apesar de um
empréstimo de 100 bilhões de cruzeiros obti-
do do Banco de Roma, a Banca Privata se
declarou insolvente. Enquanto os clientes do
banco eram dominados pelo pânico, Sindona
fugiu para os Estados Unidos, onde acabou
por se envolver na falência fraudulenta do
seu Franklin National Bank e foi condenado
a 25 anos de prisão em 1980.

Pacifista alemão
invade quartel

Frankfurt — Um grupo de cerca de 60
integrantes de um movimento pacifista que tenta
impedir as manobras militares da OTAN cortou
um pedaço da cerca de arame farpado querodeia um quartel do Exército americano em
Fulda, a 75 quilômetros de Frankfurt, invadiu as
instalações e pintou slogans contra a guerra num
tanque. Os manifestantes fugiram antes da che-
gada da polícia alemã. Um militar disse que um
dos invasores foi detido e entregue aos policiais.Um porta-voz dos pacifistas disse, entretanto,
que foram quatro os detidos pela polícia, duran-
te duas horas.

Falta de carvão
ameaça ingleses

Londres — O dirigente do sindicato britâni-
co dos eletricitários anunciou ontem que dentro
de seis semanas começarão a ocorrer os primei-
ros cortes de energia na Grã-Bretanha, por falta
de carvão. As previsões de Gavin Laird contra-
dizem declarações do Ministro da Energia, Peter
Walker, que afirmou que as centrais elétricas
contavam com reservas suficientes para operar
até muito depois de iniciado o inverno. A greve
dos mineiros de carvão já dura seis meses e meio
e não há solução à vista.

míssil em DC-10
do Afeganistão

Nova Deli - O único DC-10 da Ariana - empresa aéreado Afeganistão - foi atingido por um míssil da guerrilha afegã
quando retornava de Meca a Cabul com 308 peregrinosmuçulmanos a bordo. A informação foi transmitida por umafonte diplomática em Nova Deli e confirmada pela Rádio deCabul e pela agencia soviética de notícias Tass.

O atentado ocorreu na sexta-feira e o avião pôde pousarsem riscos para os passageiros e tripulantes, no aeroporto dàcapital afegã. Foram atingidos um motor, o sistema hidráulico eum tanque, e o piloto teve de sobrevoar por cinco vezes oaeroporto para se desfazer do resto de combustível e tentar um
pouso de emergência.

O locutor da Rádio de Cabul acusou os Estados Unidos deestarem fornecendo mísseis terra-ar aos rebeldes afegãos quecombatem o Governo apoiado pela União Soviética. Ao mesmotempo, um diplomata ocidental, na capital indiana, acusou ossoviéticos de estarem lançando um pó químico sobre os bolsõesrebeldes no Vale de Panjsher.
O Governo indiano apresentou ontem à imprensa trêsintegrantes da seleção afegã de futebol que pediram asilo

político, quando fizeram escala no aeroporto de Nova Deli Aseleção de futebol do Afeganistão participou de um torneiointernacional em Cantão, China, e dois jogadores e o médicodecidiram nao retornar a seu país. Eles disseram que, por certosenam integrados ao Exército e obrigados a combater osrebeldes que se opõem ao Governo, numa "luta fraticida".

Peres quer acordo com
a Síria para a saída
das tropas do Líbano

Tel Aviv — O Primeiro-Ministro de Israel, Shimon Peres,disse ontem que espera que seu país e a Síria cheguem a umentendimento sobre esquemas de segurança que permitiram aretirada das tropas israelenses do Sul do Líbano.
O comentário de Peres coincidiu com a visita a Israel doSubsecretário de Estado americano, Richard Murphy, que sereuniu segunda-feira em Damasco com o Presidente da Síria,Hafez Assad. Indagado sobre a possibilidade de Israel e Síriachegarem a um entendimento sobre os esquemas de segurança

no Sul do Líbano, Peres afirmou.
Quando os sírios identificarem seus próprios interesses

e puderem entender os nossos — e não há contradição entre osdois interesses — se chegará a uma compreensão limitada.
Espero que seja isso que aconteça.

Sem otimismos
Peres destacou, no entanto, que suas conversações comMurphy não deram o sinal para o início de negociação indiretas

com a Síria, que, segundo se calcula, mantém cerca de 40 milsoldados no Norte e no Leste do Líbano. Israel controla o Suldo Líbano com cerca de 10 mil soldados.
O Ministro da Defesa de Israel, Yitzhak Rabin, advertiu

para o otimismo em relação a uma rápida retirada israelenses doSul do Líbano:
Nós todos esperamos que a viagem (de Murphy), que ésomente exploratória — náo é exatamente uma missão de

mediação — esclareça a situação. Quero chamar a atenção
contra expectativas exageradas sobre a solução de problemascomplicados. Mas no momento há atividade e ela também
proporciona oportunidades (de entendimentos).
Em Londres, o jornal The Times noticiou que a Síria exigiu a
suspensão das incursões militares israelenses e dos ataques
aéreos no Líbano como condição para concordar com garantiasde segurança que permitiriam a retirada das tropas de Israel.

Murphy seguiu ontem para o Cairo, onde se reuniu com oPresidente egípcio Hosni Mubarak. O Subsecretário, além de
ter visitado Israel, esteve também na Jordânia e na Síria. Ele
afirmou que não encontrou nenhuma opinião à necessidade de
garantir a segurança da fronteira Norte de Israel. Essa seguran-
ça é parte essencial de um eventual plano para a retirada dos
israelenses do Sul do Líbano.

. Ao se referir à declaração do Ministro do Exterior de
Israel, o ex-Premier Yitzhak Shamir, de que seu país continua
rejeitando o plano de paz para o Oriente Médio apresentado em
setembro de 1982 pelo Presidente Ronald Reagan, Peres disse
oue o novo Governo israelense ainda não examinou a propostade reavaliação do plano, mas que o faria se os Estados Unidos
pedissem a Israel.

O plano de Reagan prevê a formação de um "autogovcr-
no" palestino na Cisjordânia e Faixa de Gaza ocupadas, em
associação com a Jordânia.

Queda de helicóptero
mata cinco israelenses
Tel Aviv — Cinco militares morreram e outros cinco

ficaram feridos quando um helicóptero da Força Aérea de Israel
caiu ontem na localidade de Mekhola, no vale do rio Jordão,
anunciou um porta-voz militar israelense.

O acidente foi provocado por uma falha no motor do
helicóptero, tipo Bell-212, que transportava três tripulantes e
sete soldados, em um exercício de traslado de tropas, informou
mais tarde o chefe de operações do Estado-Maior da Força
Aérea, General David Ivry.

Segundo o General, "o helicóptero voava dentro de uma
garganta flanqueada por paredes abruptas e bateu contra as
rochas que margeiam o desfiladeiro antes que a tripulação
conseguisse buscar um terreno apto para a aterrissagem".

Amã e Cairo reatam
relações diplomáticas

Amã e Cairo — A Jordânia restabeleceu ontem relações
diplomática e políticas com o Egito, em reconhecimento à
solidariedade do governo do Cairo "com a luta do povo árabe
na Palestina, Iraque e Líbano", segundo comunicado do
Ministério do Exterior jordaniano. A maior parte dos paísesárabes rompeu relações diplomáticas com o Egito depois queeste país assinou acordo com Israel, em 1978,

O Governo egípcio afirmou esperar que o restabelecimen-
to das relações com Amã seja "o começo de uma nova
solidariedade árabe para defender os direitos árabes e um passoem direção ao cumprimento dos direitos legítimos do povo
palestino".

Uma fonte diplomática citada pela UPI informou que a
mina encontrada por técnicos ingleses no Golfo de Suez,
semana passada, pode ser de fabricação soviética.

Droga faz
"Premier"

chorar
Sidney — O envolvimento

da filha e do genro com drogas
levou o Primeiro-Ministro da
Austrália, Bob Hawke, a chò-
rar em plena entrevista trans-
mitida pela televisão e a ser
acusado pela Oposição de sus-
pender as investigações sobre o
tráfico de drogas no país quan-do a comissão investigadora es-
tava prestes a capturar impor-
tantes criminosos ligados áó
narcotráfico.

A filha de Hawke, Roselyri, ,de 25-anos, e seu genro, Matt,
de 29, estão sob tratamento
intensivo para se recuperar ae
uma degeneração de tecidos e
uma atrofia parcial das articu-
laçoes inferiores causados pelouso de heroína. O casal, com
dois filhos pequenos, tem ago-
ra poucos anos de vida, segun-
do os médicos.
TEMA ELEITORAL

O líder da Oposição austra-
liana, Andrew Peacock, disse
que se solidarizava com a crise
pessoal de Hawke, mas afir-
mou que o crime organizado é
para ele um dos principais tej 

'
mas eleitorais e que não colo-
cará a questão de lado.

Hawke deverá anunciar nas
próximas duas semanas a reali-
zação de eleições, em novem-
bro ou dezembro. Sua mulher,
Hazel, revelou na segunda-
feira que o Premier não conse-
guiu se controlar e chorou du- .
rante entrevista à televisão, na
quinta-feira passada, ao negar
as acusações da oposição liga-
das ao envolvimento de sua
filha e genro com heroína. E,
pela primeira vez, a família
tocou no assunto:

— Minha filha e meu genro
quiseram pôr um freio às dúvi-
das sobre o caráter de meu
marido, o envolvimento deles
com drogas e às histórias sobre
minha filha mais velha, Susan.
Ela foi processada e absolvida
das acusações de cultivo e uso
de maconha — disse Hazel.".'! .-¦.

Peacock, por sua vez, afir- ^
mou que a decisão de Hawke
de suspender as investigações
feitas por uma Comissão. Real
só tem explicação na tragédia
de sua própria família. E
acusou o Primeiro-Ministro de '<•
dissolver a Comissão quandoela estava prestes a prenderimportantes membros da orga-"
nização que se dedica ao tráfico
de drogas no país e à pornô-
grafia.

Hawke negou categórica-
mente as acusações da Opqsi- ;
ção e garantiu que uma nova
autoridade nacional em crimes
substituiria a Comissão Real -
nas investigações. ,;

Basco ainda
reage contra
extradição

San Sebastian, Espanha'— "\
A polícia antimotim entrou oh-
tem em choque durante horas
com grupos de manifestantes .
que realizavam comícios-
relâmpago em pelo menos 20
cidades do País Basco, durante .
a onda de protestos, pelo se-
gundo dia consecutivo, contra
a decisão do Governo francês
de extraditar para a Espanha
três militantes do movimento
separatista ETA, acusados "dé
assassinatos e outros crimes.
Dezessete pessoas ficaram feri-
das e pelo menos 36 fofam
presas. ' 

"¦ '\

Em Hendaye, na fronteira.,
com a Espanha, furiosos moto-
ristas de caminhão franceses
bloquearam uma das principais
rodovias que liga a Espanha
com a Europa Central, em pro-
testo contra a onda de violência
antifrancesa na região basca.

Um grande engarrafamento
de caminhões está se formando
junto à fronteira, aumentando
a tensão. Os motoristas frapcèy. _.
ses ficaram particularmente in-
dignados com o ataque, pertode Vergara, contra um cami-
nhão que teve seus pneus des-
truídos a tiros de metralha-
dora.

Em San Sebastian, Bilbao,
Vitoria, Mondragon e Renteria
populares atacaram a polícia
com pedras e coquetéis Molo-
tov. Em Guecho, perto de Bil-
bao, um homem de 52 anos fòi
seriamente ferido em um olho
por uma bala de borracha dis-
parada pela polícia.

Musical
Todas as
quartas-feiras,
a partir das
22:00 horas.

As grandes trilhas
sonoras que se transformaram

nos sucessos de sempre.
As melhores orquestrações

e as vozes inesquecíveis.
Uma sessão de gala.

M

96i5 MHz
¦ : espetacular Rio de Janeiro -

<.*'-''¦¦' .*• .'¦ ¦'.' . _.*. ;'• 
'•'* ¦ ¦ t

As.inusícas ¦; ;r_. •¦; • f
teais lindas 4ó imundo,
dia e noite. ",_\,

j» BANCO DO BRASIL SA
Carteira de Comércio Exterior

AVISO
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CA-

CEX) do Banco do Brasil S.A. comunica aos interes-
sados que os Certificados de Habilitação (básica,
semestral e/ou especial), emitidos a partir de 1-1-84
ao amparo das Resoluções n°s 882 e 883, ambas de
21-12-83. deverão ser substituídos na mesma agèn-
cia que os emitiu para fazer jus ao beneficio de quetratam a Resolução n° 950, de 21-8-84, e o Comum-
cado CACEX n° 102, de 5-9-84.

Rio de Janeiro,
RJ. 26 de setembro de 1984
Wagner de Medeiros. Gerente
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Tratado sobre Hong-Kong sairá hoje Guerrilha acerta
Pequim e Hong-Kong — Representantes britânicos reuni-

ram-se ontem em Pequim com as autoridades chinesas para
participar de um banquete na Embaixada da Grã-Biutanha, na
véspera da assinatura do acordo que porá fim a 142 anos de
administração inglesa sobre Hong-Kong. Hoje os dois Gover-
nos assinam o tratado que devolve à China a jurisdição sobre o
território em 1997.

O acordo encerra dois anos de difíceis negociações entre
Pequim e Londres para a devolução de Hong-Kong, terceiro
maior centro financeiro do mundo, e estabelece que o território
se tornará uma Zona Administrativa Especial da China, conser-
vando seu atual sistema capitalista, e seus sistemas social, legal,
judicial e educacional.

Segundo o acordo, Hong-Kong continuará a ser portolivre, decidirá sua própria política econômica e comercial e será
autorizado a decretar suas próprias leis. Há também garantias
de trânsito livre e manutenção da liberdade de opinião e
religião, sem que haja alteração do sistema global durante pelo
menos 50 anos.

As cópias do acordo, que está sendo chamado de propostade acordo, pela Grã-Bretanha e declaração conjunta, pelaChina, serão assinadas pelo Embaixador inglês Sir Richard
Evans e pelo Chanceler Adjunto da China, Zhou Nan, e em
seguida enviadas aos respectivos Governos para sua aprovação
formal.

A reação em Hong-Kong e Pequim, segundo a UPI, foi de
moderado otimismo e o índice Hang Seng da Bolsa de Valores
demonstrou uma alta acentuada no pregão. As gráficas do
Governo inglês em Hong-Kong trabalharam sem interrupção
para produzir 1 milhão 200 mil cópias do acordo sino-britânico
para serem distribuídas entre os habitantes. Líderes locais
foram organizados para orientar as discussões em grupos.

O Governador inglês de Hong-Kong, Sir Edward Youde,
também compareceu ao banquete oferecido pela missão inglesa
em Pequim.

Nas Nações Unidas, o Chanceler da Espanha, Fernando
Morán, afirmou ontem que seu país aceitaria uma solução como
a de Hong-Kong para o problema de Gibraltar, se ela fosse
elaborada e posta em prática em pouco tempo. Afirmou que a
solução dada por Pequim e Londres à questão o interesse"muitíssimo".

Gibraltar foi conquistado à Espanha por uma força anglo-
holandesa em 1704 e se tomou uma possessão britânica em
1713, pelo Tratado de Utreccht. Tem cerca de 30 mil habitantes,
a maioria de espanhóis, italianos e maltenses. Em 1980, os
Governos de Madri e Londres decidiram revolver a disputa pelo
território através das Nações Unidas, o que ainda não foi
estabelecido na prática.

China
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A China recuperará as ilhas em 1997

Território pequeno,
mas com grande PIB

Um pequeno território, sem recursos naturais, Hong-Kong
tem uma das maiores rendas per capita e um dos maiores níveis
de produto interno bruto da Ásia, graças à sua produção
industrial e ao comércio. São os seguintes os dados quecompõem sua estrutura geoeconômica:

População — cerca de 5 milhões 300 mil habitantes, dos
quais, 98% chineses. Outros grupos: britânicos (não contando
pessoal militar), 26 mil; filipinos, 12 mil; cingapurenhos e
malásios, 12 mil; indianos e paquistaneses, 12 mil; americanos,
11 mil e australianos, 7 mil.

Área — 1 mil 060 quilômetros quadrados, incluindo 945
quilômetros quadrados dos Novos Territórios, cedidos à Gra-
Bretanha pela China, sob forma de arrendamento que termina
em 1997. A China é o único vizinho da colônia.

Forças Armadas — Cerca de 9 mil soldados, incluindo três
batalhões de 5 mil gurcas a 1 mil 600 chineses locais. A Marinha
tem cinco barcos-patrulha e o Exército e a Força Aérea contam
com um total de 17 helicópteros.

Economia' — Renda per capita, 4 mil dólares americanos;
produto interno bruto, 21 bilhões de dólares americanos.
Principais indústrias: tecido e confecções, produtos'eletrônicos,
turismo, re-exportação, sistema bancário. Principais parceiros
comerciais: Japão, China, Grã-Bretanha e Estados Unidos.

História
Os principais fatos que marcaram a história de Hong-

Kong, começam em 1841, com sua cessão à Grã-Bretanha,
depois da Primeira Guerra do Ópio.

1860 — Depois de novas hostilidades, a China cede à Grã-
Bretanha a Península de Kowloon, em frente à Ilha de Hong-
Kong.

1898 — A Grã-Bretanha consegue arrendar uma área
continental, denominada Novos Territórios, que corresponde a
90% do território da colônia.

1941 — Os japoneses ocupam Hong-Kong até 1945,
quando os britânicos voltam a governar a colônia.

1949 — Os comunistas chineses derrotam os nacionalistas,
mas evitam invadir Hong-Kong.

1982 — A Primeira-Ministra Margaret Thatcher visita
Pequim para iniciar negociações sobre a devolução da colônia.

1984, maio — O Secretário do Exterior da Grã-Bretanha,
Sir Geoffrey Howe, anuncia que seu país renunciará ao governo
do Hong-Kong em 1997.

1984, agosto — Howe anuncia que uma comissão sino-
britânica vai preparar a devolução da colônia e observar a
implementação do acordo de Hong-Kong.

?& BANCO DO BRASIL S.A.
Carteira de Comércio Exterior

Comunicado n° 107, de 25-9-84
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CACEX) do

Banco do Brasil S.A. torna público que, tendo em vista o
disposto na Portaria n° 176, de 12-9-84 (D.O.U. de 14-9-84),
do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, fica reduzida a
alíquota para cálculo do crédito a que se refere o item I da
Portaria n° 78, de 1o de abril de 1981, conforme abaixo
indicado:

Embarques a paitir de: Alíquota
1-11-84 9%
1-12-84 7%
1-01-85 5%
1-02-85 4%
1-03-85 3%
1-04-85 2%

2. Fica extinto, a partir de 1o de maio de 1985, o crédito
de que trata o parágrafo anterior.
3. A Portaria em pauta entrará em vigor em 1o de
novembro de 1984, mantida, para os embarques efetua-
dos até 31-10-84, inclusive, a alíquota fixada na Portaria
MF n° 252, de 29-11-82.

Rio de Janeiro, RJ, 25 de setembro de 1934.
Carlos Viacava, Diretor
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Michele Sindona ficará numa prisão de segurança máxima

EUA entregam banqueiro
para a Justiça italiana
Roma — O banqueiro Michele Sondona,

condenado a 25 anos de prisão nos Estados
Unidos em 1980 por causa da falência frau-
dulenta do Frankíin National Bank, foi on-
tem extraditado temporariamente para a
Itália onde responderá a vários processos,
entre eles a falência também fraudulenta de
dois bancos, ligações com a Máfia, tráfico de
drogas e ligação com a loja maçônica P.2.

Sindona, que tem 65 anos, chegou à
Itália pelo aeroporto de Malpensa, de Milão,
de onde foi conduzido em vôo doméstico
para Roma. Ficará detido na prisão de
máxima segurança de Rebibbia. Pelo tratado
de extradição assinado dia 13 de outubro
entre Itália e Estados Unidos, ratificado
segunda-feira, Sindona ficará à disposição
das autoridades italianas durante a duração
de seu processo.

Luxuosa suíte
Um porta-voz da Embaixada americana

comentou que Sindona terá eventualmente
de servir o resto de sua sentença nos Estados
Unidos. O tempo que passará na Itália em
julgamento contará como parte da sentença
americana.

Nos Estados Unidos, a falência do Fran-
klin National Bank foi considerada a maior
falência bancária da história do país. Na
véspera do julgamento que o condenou a 25
anos de cadeia, Sindona desapareceu miste-

riosamente de uma luxuosa suíte de hotel em
Nova Iorque. Três meses depois reapareceu
afirmando que fora seqüestrado e levado à
Itália por extremistas políticos. O magistrado
que o condenou repudiou a alegação de
seqüestro e ele cumpria pena na prisão de
Springfield, Missouri.

A queda de Sindona começou em 1974
com a falência fraudulenta da Banca Privata
Italiana (Banco Privado Italiano) em 1974. A
Justiça italiana acusa Sindona de ter pago 50
mil dólares a William Joseph Arico paraassassinar a 11 de julho de 1979 o advogado
Giorgio Ambrosoli, o síndico da massa falida
da Banca Privata. Arico, que confessou o
crime, morreu a 19 de fevereiro de 1983
quando tentava fugir de uma prisão de Nova
Iorque.

A Banca Privata deixou um descoberto
de 2 milhões de dólares. Sindona também
tem de responder por sua ligação com Ro-
berto Calvi e, conseqüentemente, a falência
também fraudulenta do Banco Ambrosiano
em 1982. Também está sendo acusado de
outras fraudes menores e de um empréstimo
de 2 milhões de dólares à Democracia Cristã.
Seu currículo inclui ainda problemas com
tráfico de drogas e ligação com a loja maço-
nica P.2 (propaganda 2), tornada ilegal pela
Justiça italiana sob a acusação de conspirar
contra o regime democrático através de tráfi-
co de influência entre autoridades.

O homem que comprava tudo
Roma — Michele Sindona é um dos dois

banqueiros italianos conhecidos como "ban-
queiro de Deus". O outro foi Roberto Calvi,
presidente do falido Banco Ambrosiano,
encontrado enforcado há dois anos debaixo
de uma ponte no Tâmisa, em Londres.
Ambos tiveram profundas ligações com o
Instituto per le Opere di Religione, o Banco
do Vaticano. Mas Sindona foi além: é tam-
bém acusado de ligações com a máfia de sua
nativa Sicília.

Don Michele nasceu em 1920, na cidade
siciliana de Patti, a 80 quilômetros a oeste de
Messina, em cuja Universidade se formou
em Direito em 1943. Durante a guerra,
Sindona fez seus primeiros contatos com os
americanos (a Sicília então estava sob o
Governo militar aliado) e se tornou, entre
outras coisas, um grande jogador de pôquer.

A escalada
Depois da guerra, mudou-se para Milão,

coração financeiro da Itália, onde fez carrei-
ra como especialista em sonegação de impôs-
tos e especulador imobiliário. Através de
Cesare Marinotti, proprietário da indústria
química SNIA Viscosa, começoma escalada
para a compra de seu primeiro banco, a
Banca Privata Italiana.

Mediante jogadas rápidas e inescrupulo-
sas, comprou ações de várias empresas. Nos
anos 60 começou o relacionamento estreito

com o Banco do Vaticano. Era a época
imediatamente posterior ao "milagre econô-
mico" italiano. A Bolsa de Milão batia
recordes históricos, que muitos operadores
atribuíam aos méritos de Sindona. Adquiriu
maioria acionária de três estabelecimentos
modelos da indústria de construção, Condot-
te, Pozzi e Generale Immobiliare.

Com técnica cada vez mais refinada,
criou e desfez empresas na Itália, Suiça e
Estados Unidos. Quanto maior era sua rede
de negócios, maior era a massa de dinheiro
que tinha para iniciar novos negócios. Foram
os anos de sua maior fortuna.

A queda de Sindona e a queda de seu
império financeiro foram tão rápidos quanto
sua ascensão. Em 1973 fiscais do Banco
Central Italiano comprovaram que Sindona
desviava dinheiro da Banca Privata para
outros negócios sem conhecimento dos só-
cios. No mesmo ano o Ministro do Tesouro,
Ugo Ia Malfa, bloqueou uma audaz operação
financeira que Sindona tentava efetuar com a
Finambro. No ano seguinte, apesar de um
empréstimo de 100 bilhões de cruzeiros obti-
do do Banco de Roma, a Banca Privata se
declarou insolvente. Enquanto os clientes do
banco eram dominados pelo pânico, Sindona
fugiu para os Estados Unidos, onde acabou
por se envolver na falência fraudulenta do
seu Franklin National Bank e foi condenado
a 25 anos de prisão em 1980.

Pacifista alemão
invade quartel

Frankfurt — Um grupo de cerca de 60
integrantes de um movimento pacifista que tenta
impedir as manobras militares da OTAN cortou
um pedaço da cerca de arame farpado querodeia um quartel do Exército americano em
Fulda, a 75 quilômetros de Frankfurt, invadiu as
instalações e pintou slogans contra a guerra num
tanque. Os manifestantes fugiram antes da che-
gada da polícia alemã. Um militar disse que um
dos invasores foi detido e entregue aos policiais.
Um porta-voz dos pacifistas disse, entretanto,
que foram quatro os detidos pela polícia, duran-
te duas horas.

Falta de carvão
ameaça ingleses

Londres — O dirigente do sindicato britâni-
co dos eletricitários anunciou ontem que dentro
de seis semanas começarão a ocorrer os primei-
ros cortes de energia na Grã-Bretanha, por falta
de carvão. As previsões de Gavin Laird contra-
dizem declarações do Ministro da Energia, Peter
Walker, que afirmou que as centrais elétricas
contavam com reservas suficientes para operar
até muito depois de iniciado o inverno. A greve
dos mineiros de carvão já dura seis meses e meio
e não há solução à vista.

míssil em DC-10
do Afeganistão

Nova Deli — O único DC-10 da Ariana — empresa aérea
do Afeganistão — foi atingido por um míssil da guerrilha afegã
quando retornava de Meca a Cabul com 308 peregrinosmuçulmanos a bordo. A informação foi transmitida por uma
fonte diplomática em Nova Deli e confirmada pela Rádio de
Cabul e pela agência soviética de notícias Tass.

O atentado ocorreu na sexta-feira e o avião pôde pousar,sem riscos para os passageiros e tripulantes, no aeroporto da
capital afegã. Foram atingidos um motor, o sistema hidráulico e
um tanque, e o piloto teve de sobrevoar por cinco vezes o
aeroporto para se desfazer do resto de combustível e tentar um
pouso de emergência.

O locutor da Rádio de Cabul acusou os Estados Unidos de
estarem fornecendo mísseis terra-ar aos rebeldes afegãos, quecombatem o Governo apoiado pela União Soviética. Ao mesmo
tempo, um diplomata ocidental, na capital indiana, acusou os
soviéticos de estarem lançando um pó químico sobre os bolsões
rebeldes no Vale de Panjsher.

O Governo indiano apresentou ontem à imprensa três
integrantes da seleção afegã de futebol que pediram asilo
político, quando fizeram escala no aeroporto de Nova Deli. A
seleção de futebol do Afeganistão participou de um torneio
internacional em Cantão, China, e dois jogadores e o médico
decidiram não retornar a seu pais. Eles disseram que, por certo,
seriam integrados ao Exército e obrigados a combater os
rebeldes que se opõem ao Governo, numa "luta fraticida".

Peres quer acordo com
a Síria para a saída
das tropas do Líbano

Tel Aviv — O Primeiro-Ministro de Israel, Shimon Peres,
disse ontem que espera que seu país e a Síria cheguem a um
entendimento sobre esquemas de segurança que permitiram a
retirada das tropas israelenses do Sul do Líbano.

O comentário de Peres coincidiu com a visita a Israel do
Subsecretário de Estado americano, Richard Murphy, que se
reuniu segunda-feira em Damasco com o Presidente da Síria,
Hafez Assad. Indagado sobre a possibilidade de Israel e Síria
chegarem a um entendimento sobre os esquemas de segurança
no Sul do Líbano, Peres afirmou.

Quando os sírios identificarem seus próprios interesses
e puderem entender os nossos — e não há contradição entre os
dois interesses — se chegará a uma compreensão limitada.
Espero que seja isso que aconteça.

Sem otünismos
Peres destacou, no entanto, que suas conversações com

Murphy não deram o sinal para o início de negociação indiretas
com a Síria, que, segundo se calcula, mantém cerca de 40 mil
soldados no Norte e no Leste do Líbano. Israel controla o Sul
do Líbano com cerca de 10 mil soldados.

O Ministro da Defesa de Israel, Yitzhak Rabin, advertiu
para o otimismo em relação a uma rápida retirada israelenses do
Sul do Líbano:

Nós todos esperamos que a viagem (de Murphy), que é
somente exploratória — não é exatamente uma missão de
mediação —- esclareça a situação. Quero chamar a atenção
contra expectativas exageradas sobre a solução de problemas
complicados.

Em Londres, o jornal The Times noticiou que a Síria exigiu
a suspensão das' incursões militares israelenses e dos ataques
aéreos no Líbano como condição para concordar com garantias
de segurança que permitiriam a retirada das tropas de Israel.

Murphy seguiu ontem para o Cairo, onde se reuniu com o
Presidente egípcio Hosni Mubarak. O Subsecretário, além de
ter visitado Israel, esteve também na Jordânia e na Síria. Ele
afirmou que náo encontrou nenhuma opinião à necessidade de
garantir a segurança da fronteira Norte de Israel.

Ao se referir à declaração do Ministro do Exterior de
Israel, o ex-Premler Yitzhak Shamir, de que seu país continua
rejeitando o plano de paz para o Oriente Médio apresentado em
setembro de 1982 pelo Presidente Ronald Reagan, Peres disse
que o novo Governo israelense ainda não examinou a propostade reavaliação do plano, mas que o faria se os Estados Unidos
pedissem a Israel.

O plano de Reagan prevê a formação de um "autogover-
no" palestino na Cisjordânia e Faixa de Gaza ocupadas, em
associação com a Jordânia.

Gromyko e Shamir se
encontram na ONU

Nova Iorque — O chanceler soviético Andrei Gromyko
teve um encontro de 90 minutos ontem à noite com o Ministro
das Relações Exteriores de Israel, Yitzhak Shamir, no escritório
da representação da União Soviética nas Nações Unidas.

Segundo porta-voz da missão israelense na ONU, Shamir
externou para Gromyko as preocupações de seu Governo com
os judeus que vivem na União Soviética e reclamou para eles o
direito de emigrarem para Israel e de estudarem hebreu.
Gromyko, por sua vez, reapresentou a proposta soviética para
uma Conferência Internacional sobre o Oriente Médio com a
participação de Israel, dos países árabes, dos Estados Unidos,
da Organização pela Libertação da Palestina (OLP) e das
superpotências.

Israel e a União Soviética estão com relações diplomáticas
rompidas desde 1967 e o último encontro entre líderes dos dois
países foi em 1981, durante a Assembléia-Geral das Nações
Unidas daquele ano.

Amã e Cairo reatam
relações diplomáticas

Amã e Cairo — A Jordânia restabeleceu ontem relações
diplomática e políticas com o Egito, em reconhecimento à
solidariedade do governo do Cairo "com a luta do povo árabe
na Palestina, Iraque e Líbano", segundo comunicado do
Ministério do Exterior jordaniano. A maior parte dos países
árabes rompeu relações diplomáticas com o Egito depois que
este país assinou acordo com Israel, em 1978.

O Governo egípcio afirmou esperar que o restabelecimen-
to das relações com Amã seja "o começo de uma nova
solidariedade árabe para defender os direitos árabes e um passo
em direção ao cumprimento dos direitos legítimos do povo
palestino".

Uma fonte diplomática citada pela UPI informou que a
mina encontrada por técnicos ingleses no Golfo de Suez,
semana passada, pode ser de fabricação soviética.

Droga faz
"Premier"

chorar
Sidney — O envolvimento

da filha e do genro com drogas'
levou o Primeiro-Ministro da'
Austrália, Bob Hawke, a cho-'
rar em plena entrevista trans-
mitida pela televisão e a sef
acusado pela Oposição de sus-
pender as investigações sobre o '
tráfico de drogas no país quan- 

'
do a comissão investigadora es •
tava prestes a capturar impor-
tantes criminosos ligados ao '
narcotráfico.

A filha de Hawke, Roselyn,
de 25 anos, e seu genro, Matt,
de 29, estão sob tratamento
intensivo para se recuperar de
uma degeneração de tecidos e
uma atrofia parcial das articu-
lações inferiores causados pelouso de heroína. O casal, com
dois filhos pequenos, tem ago-
ra poucos anos de vida, segur-
do os médicos.
TEMA ELEITORAL

O líder da Oposição austra
liana, Andrew Peacock, disse
que se solidarizava com a crise i
pessoal de Hawke, mas afir-
mou que o crime organizado é
para ele um dos principais té- V
mas eleitorais e que não colo- "
cará a questão de lado.

Hawke deverá anunciar nas
próximas duas semanas a re.ali-
zação de eleições, em novem-
bro ou dezembro. Sua mulher,
Hazel, revelou na segunda-.,
feira que o Premier não conse-.
guiu se controlar e chorou du-
rante entrevista à televisão^ na
quinta-feira passada, ao negar
as,^ acusações da oposição liga-
das ao envolvimento de sua i
filha e genro com heroína. E,
pela primeira vez, a família
tocou no assunto:

— Minha filha e meu genro
quiseram pôr um freio às dúvi-
das sobre o caráter de meu
marido, o envolvimento deles
com drogas e às histórias sobre
minha filha mais velha, Susan.
Ela foi processada e absolvida
das acusações de cultivo e uso
de maconha — disse Hazel:

Peacock, por sua vez, afir-
mou que a decisão de Hàwke
de suspender as investigações
feitas por uma Comissão Real
só tem explicação na tragédia
de sua própria família. E
acusou o Primeiro-Ministro de
dissolver a Comissão quando
ela eslava prestes a prender
importantes membros da orga-
nização que se dedica ao tráfico \
de drogas no país e à porno:
grafia.

Hawke negou categórica-
mente as acusações da Oposi-
ção e garantiu que uma noya.
autoridade nacional em crimes
substituiria a Comissão Real
nas investigações.

Basco ainda
reage contra
extradição

San Sebastian, Espanha—'
A polícia antimotim entrou on- '
tem em choque durante horas
com grupos de manifestantes
que realizavam comícios-
relâmpago em pelo menos 20 "
cidades do País Basco, durante '
a onda de protestos, pelo se-
gundo dia consecutivo, contra
a decisão do Governo francês
de extraditar para a Espanha
três militantes do movimento
separatista ETA, acusados de (
assassinatos e outros crimes.
Dezessete pessoas ficaram feri-
das e pelo menos 36 foram
presas.

Em Hendaye, na fronteira
com a Espanha, furiosos moto- ,
ristas de caminhão franceses
bloquearam uma das principais
rodovias que liga a Espanha
com a Europa Central, em pro-
testo contra a onda de violência
antifrancesa na região basca.

Um grande engarrafamento
de caminhões está se formando
junto à fronteira, aumentando
a tensão. Os motoristas france-
ses ficaram particularmente iri-
dignados com o ataque, perto
de Vergara, contra um cami-
nhão que teve seus pneus des-
truídos a tiros de metralha-
dora. .. 

' 
.

Em San Sebastian, Bilbao,
Vitoria, Mondragon e Renteria
populares atacaram a polícia
com pedras e coquetéis Molo-
tov. Em Guecho, perto de Bil-
bao, um homem de 52 anos foi
seriamente ferido em um olho
por uma bala de borracha dis-' j
parada pela polícia.
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Todas as
quartas-feiras,
a partir das
22:00 horas.

As grandes trilhas
sonoras que se transformaram

nos sucessos de sempre.

As melhores orquestrações
e as vozes inesquecíveis.

Uma sessão cíe gala.
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J& BANCO DO BRASIL S.A.
Carteira de Comércio Exterior

AVISO
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CA-

CEX) do Banco do Brasil S.A. comunica aos interes-
sados que os Certificados de Habilitação (básica,
semestral e/ou especial), emitidos a partir de 1-1-84
ao amparo das Resoluções n°s 882 e 883, ambas de
21-12-83, deverão ser substituídos na mesma agên-
cia que os emitiu para fazer jus ao benefício de que
tratam a Resolução n° 950, de 21-8-84, e o Comuni-
cado CACEX n° 102, de 5-9-84.

Rio de Janeira,
RJ, 26 de setembro de 1984
Wagner de Medeiros, Gerente
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JORNAL DO BRASIL INTERNACIONAL

Chernenko acusa EUA de preparar a guerra
Moscou — O Presidente da União

Soviética, Konstantin Chernenko, ignorou
ontem o apelo do Presidente americano
Ronald Reagan por contatos mais estreitos
entre os dois países e um diálogo renovado
sobre controle de armas. Chcrnento
acusou os Estados Unidos de se prepara-
rem para a guerra e contrapôs a "política

aventureira do imperialismo" ao desejo
russo de "trabalhar pela coexistência pací-
fica e pelo desarmamento".

A agência oficial do Kremlin, Tass,
afirmou em comentário separado, que
Reagan usou "a tribuna da ONU para seus
objetivos eleitoreiros" e que suas palavras
pretendiam apenas "camuflar os princípios
básicos da política externa americana e sua
política intervencionista em todas as re-
giões do mundo".

A Tass afirmou que Reagan não apre-
sentou nenhuma "alternativa razoável para
o desarmamento que pudesse provar suas
supostas intenções" de deter a corrida
armamentista. Em discurso na Associação
de Escritores, também divulgado pela
Tass,'Chernenko advertiu:

— A atmosfera global depende, em
larga extensão, das relações entre Estados
Unidos.e União Soviética mas, como todos
os sinais indicam, os Estados Unidos não

querem, ou não estão preparados para
entender que não há alternativa palpável à
normalização de relações baseadas nos
princípios de igualdade, respeito mútuo e
não interferência em assuntos internos. E
uma questão de escolha entre a vida e a
morte de nossa civilização — afirmou
Chernenko.

O Presidente soviético afirmou que o
perigo de guerra nuclear é "lamentável-
mente grande" e não pode ser "escamotea-

xio nem transformado em brincadeira",
numa aparente referência a uma recente
pilhéria de Reagan sobre o bombardeio da
União Soviética num teste de microfone
antes de um programa de televisão.

— Os líderes políticos suportam a car-
ga de uma imensa responsabilidade que
exige uma atitude extremamente séria nas
questões de guerra e paz e nas situações de
conflito. A União Soviética se opõe vigoro-
samente à confrontação na esfera militar.
Somos vigorosamente a favor de uma limi-
tação radical e redução da corrida arma-
mentista, à proibição e total eliminação das
armas nucleares. Eles, no Ocidente, gos-
tam de falar dos benefícios de comparai
idéias e opiniões, de desenvolver contatos
entre os povos. Mas o que vemos na
prática? Tentativas de uma interferência
em nossos assuntos internos, uma verda-

deira guerra psicológica — concluiu Cher-
nenko.

Superioridade
No comunicado separado, a Tass afir-

mou que Reagan apresentou numa forma
diferente "a mesma política destinada a
agravar a tensão internacional, conseguir
superioridade militar e interferir nos assun-
tos de outros países":"Em outras palavras, o Chefe do Go-
verno americano tentou oferecer forma em
vez de substância, oferecer à sessão da
ONU um jarro sem nada dentro", concluiu
a Tass, que não se referiu à proposta
concreta feita por Reagan de troca de
planos militares e do envio de inspetores
para acompanhar testes de armas nucleares
e manobras militares.

O Governo americano sofreu mais dois
ataques soviéticos ontem. O Primeiro-
Ministro Nikholai Tikhonov afirmou que o
Kremlin "condena energicamente a políti-
ca americana de buscar a superioridade
militar para impor seu domínio a outros
países". O comandante supremo das forças
do Pacto de Varsóvia, Marechal Viktor
Kulikov, acusou Washington de "aumentar
a tensão internacional", convertendo a
Europa Ocidental em base de lançamento
de uma nova geração de mísseis.

Nova lorque/UPI

Gromyko (D) falará sexta-feira na OiVL'

Reagan ignora crítica da URSS a seu discurso
CJ *-' .,.. \A/achlnntr>n/l IPI

Nova Iorque — "Eu nunca consegui
boas .críticas da Tass". Com essa reação
bem-humorada, que provocou gargalhadas
dos repórteres, Ronald Reagan pareceu
ontem não levar a sério a dura resposta do
Presidente russo Konstantin Chernenko e
da agência Tass a seu discurso nas Nações
Unidas. Oficialmente, a Casa Branca co-
rnentou que o discurso do líder soviético
parece, ter sido escrito, antes do pronuncia-
mento"do Presidente. Reagan afirmou que
nada dirá até o ençpntro com o Ministro do
Exterior russo, Andrei Gromyko.

Os americanos acreditam que qualquer
respoátà substantiva por parte dos russos
não s'éVá dada através da agência Tass, mas
virá através dás conversações diplomáticas
que — esperam — terão lugar nas próxi-
mas semanas e meses. Antes de deixar
Nova, Iorque, na segunda-feira à noite,
Ronald Reagan encontrou-se com o ex-
Presidente Richard Nixon (a pedido deste,
segundo a Casa Branca) e o próprio Rea-
gan admitiu que Nixon o aconselhou sobre
os soviéticos e Gromyko em particular.

Pontos fracos
Enquanto isso, em Nova Iorque, o

Chanceler soviético passou o dia de ontem
na missão de seu país junto às Nações

Unidas. Ele recebeu durante uma hora o
Chanceler Saraiva Guerreiro, mas nada foi
revelado sobre a natureza e os assuntos
discutidos no encontro. Além de Guerrei-
ro, foram recebidos os Chanceleres do
Japão, Canadá e o alemão Hans Genscher,
com quem almoçou. Enquanto Gromyko
trabalhava, sua mulher, fortemente escol-
tada pelo serviço secreto americano, igno-
rou os apelos capitalistas do comércio no-
va-iorquino e foi visitar museus.

Em Washington, ontem pela manhã, o
ex-Secretário de Estado Henry Kissinger
foi visitar Ronald Reagan, que está no
momento juntando todas as informações
que pode para compensar sua falta de
experiência no trato com os soviéticos. A
saída da Casa Branca, Kissinger disse que
não espera "grandes avanços" do encontro
de sexta-feira entre o Presidente e o Chan-
celer soviético.

— O progresso que poderá ocorrer
será referente a um começo de acordo, ao
estabelecimento de uma agenda, de um
modo de conversar e de uma mudança de
atmosfera.

Tudo ou nada
Kissinger evitou usar a expressão dé-

tente, rejeitada previamente por Reagan,

mas referiu-se à relação com os soviéticos
como "coexistência negociada", ontem, a
Casa Branca passou o dia todo tentando
reduzir a importância do encontro com
Gromyko. Segundo assessores da Presi-
dência, "não se trata de uma reunião de
cúpula, e sua importância está sendo exa-
gerada pela imprensa".

O objetivo dessa tática parece ser evi-
tar que um eventual impasse — logo no
começo das conversações — possa acabar
influenciando negativamente a campanha
presidencial de Ronald Reagan, a seis
semanas da eleição e num momento em
que os democratas vão jogar tudo ou nada,
principalmente em política externa, onde
Reagan tem seus pontos mais fracos.

Gromyko, hoje, deverá encontrar-se
com o Secretário de Estado, George
Shultz, na missão americana junto à ONU,
em Nova Iorque. Amanhã, conversa com o
candidato democrata Walter Mondale e
fará o seu esperado discurso na Assem-
bléia-Geral, no qual já se poderá ter uma
idéia do espírito com que pretende ir ao
encontro de Ronald Reagan, sexta-feira.

Washington/UP!
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Mondale ironiza Provas não bastam a
militares argentinos

Reagan: "Nunca tive boa crítica da Tass"

e
99

agora o novo
o velho Reagan

Nova Iorque (do Correspondente) —
Em seu mais enérgico discurso de campa-
nha até agora, o candidato democrata
Walter Mondale atacou ontem a política
externa de Ronald Reagan, ironizando e
comparando o "novo Reagan" que abriu a
Assembléia Geral das Nações Unidas ao
"velho Reagan" que governa os EUA há
quatro anos.

Segundo ele, "o novo Reagan tenta
soar como Walter Mondale". Recebido
com grande entusiasmo pelos estudantes
da Universidade George Washington, em
Washington, Mondale admitiu que a seis
semanas da eleição está infçriorizado em
relação a Reagan, mas disse que contínua-
rá fazendo campanha insistindo nos temas
e não em slogans.

—. Há uma diferença entre a Avenida
Pensilvânia (onde fica a Casa Branca) e a
Madison (em Nova Iorque, onde funcio-
nam as agências de publicidade) — disse
Mondale.

Favorece e destroça
— Depois de quatro anos soando co-

mo Ronald Reagan, ontem (segunda) pela
manhã Ronald Reagan tentou soar como
Walter Mondale. Que mudança — come-
çou, irônico, o candidato democrata. — O
novó^Reagan favorece a ajuda econômica
aos países em desenvolvimento, o velho
Reagan simplesmente os destroça.'-^JÕ novo Reagan quer resolver con-
flitos regionais, o velho Reagan os ignora
ou pipra — comparou Mondale, referindo-
se à. situação na América Central, no
Oriente Médio e no fato de o "velho
Reagan" ser o primeiro Presidente desde
Herbert Hoover (que governou no final
dos anos 20) que não se encontra com sua
contráparte soviética.

—"Hoje Reagan diz que não há alter-
nativa" razoável para a negociação, mas o
velho Reagan fala de superioridade e sua
plataforma diz que os EUA "prevalece-
rão" numa guerra nuclear. Em quem acre-
ditar? Como pode o povo americano dizer
qual será o Presidente que governará, se
ele for reeleito? — perguntou Mondale.

Mondale traçou para a sua platéia o
quadro que — segundo ele — se tem hoje
da juventude americana:

— Eles acham que vocês são egoístas,
materialistas, sem compromissos sociais e
sem sentido da história. Eu não acredito
nessa imagem, mas se ela por acaso fosse
verdadeira a campanha para vocês teria de
ser] feita assim: façam de conta que os
republicanos são democratas e em 1984,
neste ano dc Orwell, vamos chamar o
míssil MX de "Guardião da Paz".

. Insistindo em seu tema da "compaixão

pelos necessitados", Mondale fez referên-
cia a um episódio ocorrido na semana
passada. Ao comparecer a um jantar da
comunidade italiana, em Nova Iorque, ele
ouviu um discurso do Presidente Reagan
noqual se referia a um italiano filho de um
leiteiro que triunfou "por seus próprios
méritos" e após formar-se em medicina
salvou a vida de um Presidente:

. — Obrigado, doutor Giordano, eu era
o seu paciente — disse Reagan.

O médico, poucos dias depois do dis-
curso de Reagan, escreveu uma coluna no
LoS Angeles Times dizendo-se feliz por ter
salvo a vida do Presidente, mas lembrou
què só pôde ir à Universidade graças à
ajuda do Governo americano.

Buenos Aires — O Conselho Supremo
das Forças Armadas argentinas considerou
incontestáveis as ordens dadas pelos milita-
res durante a "guerra suja", que deixou
quase 9 mil desaparecidos e um número
incalculável de vítimas de torturas. Em
documento entregue à Justiça civil, o Con-
selho afirmou que, após nove meses de
estudos, ainda não dispõe de provas neces-
sárias para ditar sentenças nos processos
por violações de direitos humanos que
implicam os ex-dirigentes militares.

Segundo analistas políticos, o informe
do Conselho pode ser interpretado como
uma decisão das Forças Armadas de se
abster de ditar sentenças contra os milita-
res acusados de torturas e assassínios. O
Conselho disse que não terá condições de
chegar a uma conclusão no prazo máximo
fixado, que vence dia 13 de outubro. O
prazo já havia sido prorrogado duas vezes,
a primeira vez em 90 dias e a segunda em
30. Dessa forma, os autos do processo
passarão à Justiça civil.

Falta de controle
"Os decretos, diretrizes e ordens de

operações dos militares contra a ação ter-
rorista são incontestáveis quanto ao con-
teúdo e forma, segundo se depreende dos
estudos feitos até agora", diz o documento
do tribunal militar, acrescentando que os
ex-comandantes das Forças Armadas, cujo
julgamento foi ordenado pelo Presidente

Médico diz que
viu Allende se
matar com tiro

Santiago — O ex-Presidente chileno
Salvador Allende se matou com um tiro na
cabeça quando o Palácio de La Moneda era
atacado pelos militares, afirmou o médico
Patrício Guijón, que se diz a única teste-
munha da morte há 11 anos do líder
socialista. Guijón, em entrevista à revista
Cauce, afirmou ter visto por uma porta
entreaberta Allende se matar com uma
arma que lhe fora presenteada por Fidel
Castro.

O médico contou que, quando o Pala-
cio começou a ser atacado, Allende orde-
nou a todos que deixassem o local. Guijón
saiu mas voltou para pegar algo que havia
esquecido e viu o Presidente atirar contra a
cabeça.

— Foi desconcertante. Entrei logo, to-
mei seu pulso, mas estava morto. Sentei-
me a seu lado. Ele estava irreconhecível
pois o tiro tinha atingido direto o rosto.
Fiquei ali uns 10 a 15 minutos. A arma
estava entre suas pernas. Eu a peguei e
coloquei no sofá, sem me preocupar com
impressões digitais — contou Guijón, um
dos médicos pessoais de Allende.

A versão de Guijón contradiz a oficial,
de que Allende foi metralhado por um
oficial das tropas que ocuparam La Mone-
da. O nédico contou ainda que os militares
chegaram logo à sala onde estavam ele e
Allende e o mantiveram preso durante 99
dias. Por instruções dos militares, Guijón
não pode sair do Chile.

Raul Alfonsín, só podem ser responsabili-
zados "indiretamente 

por falta de controle
suficiente, oportuno e eficaz para impedir,
frustrar ou condenar os atos ilícitos que se
possam ter cometido".

De acordo com relatório oficial, divul-
gado semana passada, da Comissão sobre
Desaparecidos (Conadep) criada por Al-
fonsín, 8 mil 890 pessoas desapareceram
durante a campanha anti-subversiva, entre
elas mais de 100 crianças, todas seqüestra-
das de suas casas ou locais de trabalho por
grupos armados que se identificaram como
membros das forças de segurança.

O adiamento das punições aos milita-
res constitui um sério problema para o
Governo Alfonsín, já que o documento da
Conadep traz provas irrefutáveis do envol-
vimento dos militares. Ao assumir o Poder,
Alfonsín estabeleceu que seriam as Forças
Armadas que julgariam os ex-membros da
Junta militar e esperou que as sentenças se
definissem em 180 dias. Desde então, en-
frentou críticas da Oposição peronista e
das Mães da Praça de Maio, que questiona-
ram a imparcialidade da Justiça militar e
reclamaram da lentidão das investigações.

Em Mendoza, a 1 mil 200 quilômetros
de Buenos Aires, cinco bombas explodi-
ram no centro da cidade, danificando a
filial do City Bank, uma joalheria, um
carro e dois eficícios residenciais. Não
houve vítimas.

Washington e
Manágua voltam
às negociações

Cidade do México—Pela sexta vez nos
últimos três meses, os Estados Unidos e a
Nicarágua voltam à mesa de negociações
para tentar normalizar as relações entre os
dois países, que caíram ao mais baixo nível
na segunda-feira, quando o porta-voz do
Departamento de Estado americano, Alan
Romberg, declarou:

— Não sei se resta algo a falar em
Manzanillo (México)... O objetivo era con-
seguir que os nicaragüenses aceitassem as
propostas de Contadora. Agora aceitam,
mas nós decidimos que não estamos satis-
feitos.

Romberg esclarecia a declaração do
Secretário de Estado, George Shultz, de
que o acordo de paz resultante da media-
ção do Grupo de Contadora tinha "falhas

em áreas substanciais".
Sigilo absoluto

Como das outras vezes, a reunião do
Embaixador Especial dos Estados Unidos
para a América Central, Harry Shlaude-
man, com o Vice-Chanceler da Nicarágua,
Victor Tinoco, está sendo realizada em
total sigilo, cercada de forte esquema de
segurança.

Shlaudeman chegou procedente de San
Salvador, onde conversou com o Presiden-
te José Napoleón Duarte. Antes de viajar,
o Embaixador americano, se declarou "sa-

tisfeito" com a decisão da Nicarágua de
assinar o acordo de paz de Contadora.

Pertini governa aos 88 anos
Roma — Ex-combatente da resistência italiana (ficou

preso 15 anos), ex-pedreiro, amigo pessoal do Papa e Presi-
dente da Itália, o socialista Sandro Pertini completou ontem
88 anos de idade trabalhando no Palácio Quirinal. À noite, foi
para seu pequeno apartamento na Fontana di Trevi.
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Presidente soviético p
rechaça as críticas
sobre arte socialista

Moscou — O Presidente soviético Konstantin Chernenko -
advertiu ontem que o Governo não tolerará crítica a nenhum "',
aspecto do sistema soviético em obras de arte e afirmou que o
trabalho de um artista deve ser julgado a partir de suas posições
políticas e ideológicas.

— É ingênuo alguém pensar que pode denegrir as bases
políticas e morais de nosso sistema e esperar, simultaneamente,
benefícios e reconhecimento por esses atos — afirmou.

Traço negativo
Em discurso no Sindicato dos Escritores em Moscou, Cher-

nenko afirmou que autores e artistas devem focalizar "heróis

comunistas e dedicar suas obras a explicar e apoiar a política dos '
líderes do Kremlin". Citou a expressão "realismo socialista" como '"

essência do que queria dizer: a expressão foi criada nos anos 30,
sob o Governo de Josef Stalin, para definir a política cultural que
colocava a arte como um apêndice da propaganda ideológica.

Essa abordagem foi criticada por dissidentes e no exterior
por produzir livros e filmes aborrecidos e sem conteúdo sobre
ídolos proletários, ridicularizados popularmente como "romances .
entre um jovem e seu trator". Chernenko lembrou que os
fundamentos do realismo socialista foram criados no primeiro
congresso do Sindicato de Escritores há 50 anos e exigiu que sejam
respeitados hoje.

Chernenko advertiu que livros, peças e filmes náo devem
tratar de problemas sociais nem apresentar personagens que •
tenham qualquer traço negativo:

— O leitor e o espectador, especialmente o jovem, querem "

encontrar num livro ou filme um personagem em que possam
acreditar, que possam amar, alguém que tenham vontade de
imitar — acrescentou.

Assinalou que apesar de haver bastante filmes sobre a II
Guerra Mundial, devem ser feitos muitos mais, pedindo atenção
maior aos grandes 

"temas militares patrióticos".

Casa Branca solicita
recursos para melhorar
segurança de Embaixada

Nova Iorque e Beirute — O Governo Ronald Reagan,
empenhado em impedir outros atentados terroristas contra as
Embaixadas dos Estados Unidos no estrangeiro, pediu ao Con-
gresso que aprove recursos de emergência no valor de 372 milhões
de dólares para reforçar a segurança das missões diplomáticas em
"zonas sob grande ameaça".

O porta-voz do Departamento de Estado, John Hughes,
disse que o dinheiro será usado para iniciar a construção de
Embaixadas mais seguras, levantar barricadas de proteção, me-
lhorar os controles de entrada e fornecer veículos blindados.

Em Beirute, o total de mortos no atentado de quinta-feira
contra a Embaixada americana passou para 14, ao morrer ontem
no hospital um funcionário libanês. O chefe da equipe que
investiga o atentado informou que a carga de explosivos usada
pelo terrorista suicida no carro-bomba era de cerca de 1 mil 500
quilos de dinamite.

Hughes reiterou que os Estados Unidos não têm o propósito
de fechar sua Embaixada no Líbano (cm abril do ano passado ela
foi alvo de outro atentado, com a morte de 63 pessoas).

Separação de Forças
Entrou ontem em vigor, aparentemente com bons resulta-

dos, o plano de separação de forças das milícias rivais na cidade
portuária de Trípoli, no Norte do Líbano. Há dois anos os grupos
— partidário e contrário ao regime sírio — lutam pelo controle de
Trípoli.

Os milicianos do Partido Árabe Democrático (pró-Síria) e do
Movimento de Unificação Islâmica se retiraram das ruas. Uma vez
concluída a operação de recolhimento das armas, a 2* Brigada do
Exército libanês, junto com unidades sírias, se posicionarão na
"linha de combates" que, durante meses, foi palco dos confrontos
entre as milícias rivais.
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Estão abertas as reservas para mais uma temporada de emoções e alegria a bordo
da Linea C. Entre Dezembro/84 e Março/85, o clima de festa será constante nos 11
cruzeiros marítimos que o Enrico C e o Eugênio C realizarão pelos nossos mares.
Venha conhecer detalhadamente os roteiros e planos de financiamento sem juros,
e embarque de verdade na viagem dos seus sonhos.
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Visão de Entendimento

MICHEL

A proposta de negociações com a União Soviética,
apresentada pelo Presidente Ronald Reagan na

abertura da 39a sessão da Assembléia Geral da ONU,
constitui o desdobramento natural da política externa
americana, fixada desde que subiu ao poder. No período
precedente da administração republicana, o Presidente
Reagan buscou retomar a iniciativa que se encontrava
em mãos dos soviéticos. Estes pareciam convencidos de
que os americanos, para evitar o conflito nuclear, fariam
sucessivas concessões. No curso da administração demo-
crata, invadiram o Afeganistão e fizeram importantes
conquistas na África. As propostas de controle de armas
estratégicas, e os entendimentos daí decorrentes, ser-
viam sobretudo para acobertar a busca incessante da
supremacia, que a URSS acabaria conquistando em
alguns segmentos isolados.

No curso de seu primeiro mandato, Ronald Reagan
conseguiu retomar a iniciativa que os EUA haviam
perdido para os soviéticos. A tentativa de instalar um
governo-satélite em Granada foi cortada pela raiz. A
ofensiva cubana na América Central estacionou e passou
a ser enfrentada com um programa global de fortaleci-
mento das instituições democráticas e de desenvolvimen-
to econômico. Graças a isto, o sandinismo nicaragüense
apareceu como a proposta totalitária gue de fato é. Os
soviéticos sofreram sérios revezes na África, inclusive o
acordo entre Moçambique e África do Sul. A resistência
afegã ganhou novo alento e no próprio Oriente Médio
reduziram-se os riscos para o Ocidente. Os soviéticos
não arquivaram os seus planos hegemônicos mas tiveram
que reconhecer que a política de risco calculado era coisa
do passado.

O propósito maior perseguido pelo Governo Rea-
gan consistia precisamente em demonstrar à União

Soviética que mais lhe convinha negociar. Às vésperas de
conquistar um novo mandato, apresentou um conjunto
de proposições concretas que podem fixar, conforme
indicou, "um novo clima de entendimento político". Os
americanos pretendem reuniões regulares com autorida-
des soviéticas, troca de observadores em manobras
militares, intercâmbio de planos qüinqüenais de novas
armas e o envio de peritos para presenciar testes de
armas nucleares, tudo isto com o objetivo expresso de
evitar o confronto. "Reconhecemos — disse Reagan —
que não há senão a alternativa racional de renegociações
sobre o controle de armas e outras questões entre nossos
dois países, que têm condições de destruir a civilização."

Além das medidas destinadas a reduzir de imediato
o risco de confronto, os Estados Unidos dispõem-se a
aceitar medidas restritivas no que se refere ao espaço
exterior, desde que adotadas por ambos os lados, o que
pode significar a aceitação de moratória nos testes de
armas espaciais, que os soviéticos pretendiam que fosse
uma condição prévia'. Encarecem, também, a necessida-
de de serem retomadas as conversações sobre o controle
de armas nucleares, abandonadas pela URSS em dezem-
bro do ano passado.

As primeiras reações da URSS são no sentido de
dar maior importância ao contexto — a campanha
eleitoral em que se acha empenhado o candidato Ronald
Reagan — que as propostas mesmas. Contudo, são por
demais concretas e objetivas para que possam ser
recusadas a pretexto de que consistiriam em simples
propaganda eleitoral. Transcorrida esta fase, as proposi-
ções continuam de pé, esperando-se que, convencidos da
disposição americana de não ceder às suas ações limita-
das, os soviéticos se disponham a trilhar o caminho
aberto à negociação.

Mão à Palmatória

_.,
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DISSE 
o Ministro Delfim Netto, com farto resultado

à mão, verdades que o pessimismo se vê a contra-
gosto obrigado a digerir. Falou de improviso aos partici-
pantes do VII Encontro Nacional de Exportadores, mas
o público a que se dirigiu com ênfase didática estava fora
do recinto: são os eternos detratores da economia de
mercado, por motivos ideológicos.

O Ministro do Planejamento não faz teoria no
exercício do seu cargo: administra resultados e os serve
em doses pedagógicas aos manipuladores do catastrofis-
mo. Ao anunciar no começo deste ano uma política de

exportações exigida pelas necessidades de saldo substan-
ciai na balança exterior, sofreu o cerco do preconceito

ideológico por parte dos patronos da moratória e de
outras teses eminentemente políticas.

Delfim Netto dá o troco aos detratores da política
de exportação. E fica esperando que os ideólogos do
calote dêem a mão à palmatória. Os resultados ultrapas-
saram, muito antes do fim do ano, a própria expectativa
do Governo. Não é mais admissível que os críticos
deixem de fazer um adendo em que reconheçam a
repetição do erro de sempre.

Tentaram jogar o mercado interno contra as expor-
. tações — lembra o Ministro — mas nada obtiveram.
Ensina Delfim Netto aos críticos que perderam a voz:
"Muita gente importante diz que é preciso atentar para o
mercado interno", como se a exportação de um par de
sapatos privasse o consumidor brasileiro da mercadoria.
É o contrário: ao se exportar um produto, cria-se a
oportunidade para que o consumidor nacional se habilite
a comprar outro. Nenhum produto brasileiro — afirma
— é produzido exclusivamente para a exportação.

O fato econômico e social é que o Brasil, depois da
recessão que o atingiu, já dá sinais de crescimento da
produção industrial e do consumo. As exportações

ajudam a pagar a dívida e retomam o desenvolvimento.
E tempo de reconhecer-se o engano ou, pelo menos, que
o preconceito ideológico enganou os críticos da econo-
mia de mercado.

Já é também oportunidade de que o pensamento
econômico das esquerdas se liberte da escravização ao
mercado interno. Mostram os resultados que o mercado
interno, por si só, não foi capaz de criar poder aquisitivo
quando a recessão começou a se instalar. Nem seria
possível que, no ciclo do desemprego, o poder de compra
aumentasse por influência do desejo de que fatos econô-
micos invertessem a tendência.apenas para honrar uma
concepção teórica sem correspondência na realidade.

Não é criatura desta crise a falsa crença da salvação
econômica pelo milagre do mercado interno. Se fosse
assim qualquer país sairia das dificuldades por decreto:
era só obrigar o consumidor a comprar mais e a produção
se elevaria sempre. A estratégia brasileira para a crise foi
a de buscar nas exportações um ponto de apoio capaz de
sustentar o aumento de produção. Com a receita das
exportações cobrindo as importações, conseguiu o Brasil
inverter a tendência recessiva e enfrentar a dívida
externa. Os resultados fecham a boca aos proponentes
do calote internacional. Provou o Brasil aos seus credo-
res que é perfeitamente capaz de pagar pontualmente
seus compromissos e, portanto, ganhou credibilidade
para obter condições mais favoráveis para renegociar a
dívida externa.

Os devedores internos do reconhecimento público
de que as críticas estavam equivocadas podem começar
desde já a pagar as quotas de humildade e repudiar o
calote que defendiam no começo do ano. Falar em
moratória a esta altura é simplesmente um propósito
político sem qualquer aval da economia.

Amadorismo Intolerável
O 

clima de conflito nos presídios assume forma
generalizada. Fugas, organização aberta de ban-

dos, com as mais diferentes denominações, que passam a
defrontar-se abertamente, já não se limitam ao Rio e São
Paulo. Acabamos de assistir, no Paraná, a uma chacina
terrível. O pretexto das brigas internas, entre detentos,
tem sido o que os próprios presidiários passaram a
denominar de luta pelo poder dentro da prisão. A posse
do poder, em tal caso, significa valer-se das regalias
liberalizantes, adotadas pelas novas administrações cons-
tituídas pelos governos saídos das últimas eleições, para
promover a entrada de tóxicos e de armas. Semelhante
desfecho mostra o equívoco de supor, a pretexto de
eliminar situações verdadeiramente desumanas, que se-
ria possível chegar a acordos com os presos, supondo que
se pautem por quaisquer princípios morais. Para depois
surpreender-se que as regalias sejam utilizadas por um
bando para liquidar o outro. Do confronto ocorrido na
Penitenciária Central do Paraná resultaram nove mortos
e seis feridos graves.

O ponto de partida de uma política carcerária, que
mereça de fato este nome, consiste no reconhecimento
de que é autenticamente hediondo o aspecto que nossas
prisões apresentam. O quadro é, em geral, deprimente.
Entretanto, o problema não se reduz a ampliá-las de

modo que acomodem os detentos de forma menos
promíscua. Enfim, não é uma simples questão de maio-
res verbas. O que se impõe é uma verdadeira mudança
de mentalidade.

A alternativa não pode residir na redução da
vigilância e do rigor, que só tem sido aproveitada, pelos
detentos, para a prática de novos crimes. Nem tampou-
co, a pretexto de que a liberalização não está dando
certo, conformar-se com a vigência das conhecidas
condições subumanas e, de fato, degradantes.

Pelo visto o problema está a exigir que se procure
mobilizar pessoas competentes. Nessa matéria, o Gover-
no federal tem o dever de colaborar, sem qualquer
desdouro para o fortalecimento do princípio federativo,
que todos propugnamos. No caso, a União pode, melhor
que ninguém, permitir que as experiências sejam balan-
ceadas mais prontamente e não se repitam, por toda
parte, os mesmos erros. Porque a disseminação da luta
de quadrilhas está claramente a indicar que os equívocos
cometidos no Rio e em São Paulo parecem estar sendo
adotados sem uma avaliação ponderada. Em matéria de
política carcerária, cumpre proclamar que, se o quadro
vigente é intolerável, tampouco a situação comporta
improvisações amadorísticas.

• Habitável
Para ajudar o Rio a ser novamente

pelo menos uma cidade melhor, os
moradores dos bairros fazem reivindi-
cações elementares mas das quais a
administração pública não se lembra. O
Leblon aponta a ocupação das calçadas
pelos automóveis como um desses abu-
sos que o Detran pode resolver sem
criar despesas. É só rebocar uma dúzia
que os demais proprietários de veículos
tratarão de safar-se antes de que seus

TÓPICO
automóveis sejam levados para o depó-
sito.

A Avenida Ataulfo de Paiva é víti-
ma dessa prática tão freqüente quanto
indesejável. Por ter uma calçada larga,
os freqüentadores do seu comércio du-
rante o dia, e dos restaurantes durante
a noite, não hesitam em subir o meio-
fio e obrigar os pedestres a andar na via
pública. E não hesitam porque não há
repressão aoá abusos. Não há sequer
multa. Os moradores do Leblon há
muito não se lembram de guardas de
trânsito naqueles trechos mais conges-

CARTAS
Intransigência

tionados. As filas duplas, onde existem
muitos restaurantes e bares, ao contra-
rio, afastam das imediações os guardas
de trânsito.

É possível que a multa por si só não
tenha o efeito pedagógico necessário a
reeducar os recalcitrantes. O reboque é
argumento mais convincente. Mas se
for uma vez ou outra ao longo do ano,
de nada adiantará. O Leblon. como
qualquer bairro de grande movimenta-
ção. precisa de fiscalização permanen-
te. para que o Rio volte a ser pelo
menos habitável.

Dirijo-me a esse jornal para expressar
minha opinião sobre os recentes aconteci-
mentos ocorridos na Câmara Municipal
do Rio de Janeiro que originaram não
somente reportagens, como também o
editorial do dia 16 de setembro de 1984.

Em primeiro lugar, cabe-me reiterar o
respeito que tenho por este órgão de
imprensa que, de maneira geral, procura
levar à opinião pública uma visão que
corresponde à realidade dos fatos. Nesse
sentido quero, ao contrário do que possa
parecer aos incautos e àqueles que se
colocam em posição defensiva com rela-
ção às opiniões ali emitidas, dizer que
não percebo nas mesmas intenção de
enlamear o Poder Legislativo, muito me-
nos a de denegrir a imagem de vereado-
res sufragados pelo voto direto de nosso
povo em novembro de 182. Pessoalmente
não me sinto agredido pelas opiniões
veiculadas sobre "o escândalo compulsi-
vo" ou a "degradação moral" desta Casa
de Leis, da qual me orgulho de ser um
dos membros.

Creio, e a realidade pode confirmar
sobejamente, que a Câmara Municipal
do Rio de Janeiro encontra-se hoje nesta
situação por obra única e exclusiva de seu
presidente que, a despeito de todos os
esforços que seus pares envidaram para
trazê-lo de volta ao convívio democráti-
co, persiste na sanha da intransigência e
do sectarismo, tratando seus pares sem o
respeito que lhes é devido, bem como
praticando toda a sorte de arbitrarieda-
des contra o funcionalismo desta Casa de
Leis. O exemplo mais marcante deste
comportamento verdadeiramente maçar-
thista é o processo movido contra funcio-
nários requisitados à Prefeitura de Paulo
de Frontin sob a alegação de terem
praticado falsidade ideológica ao serem
contratados. Cumpre observar que os
referidos funcionários possuem suas car-
teiras de trabalho devidamente assinadas
pela autoridade competente para tal.

Outros fatos estarrecedores ocorrem
em função da sanha do presidente desta
Casa. Um deles diz respeito ao trabalho
de restauração das obras de arte da
Câmara, que foram sustadas por ação
judicial.

Dito isto, considero absolutamente
procedente o editorial em questão, bem
como as resportagens publicadas por esse
jornal.

Dessa forma, podemos seguramente
afirmar que a cobertura jornalística dada
ao episódio que envolveu o chefe de
gabinete do presidente da Câmara retra-
tou o que de fato vinha ocorrendo, qual
seja, a atuação do presidente do Legisla-
tivo Municipal dando ao arrepio da lei
proteção a um foragido da Justiça. Leonel
Trotta, Vereador — líder do PTB — Rio
de Janeiro.

Grupo maquiavélico
Ingressei no Montepio da Família

Militar no dia 30 de julho de 1964, sendo
portanto, nos termos do parágrafo Io do
art. 2o do Regulamento n° 1.1 da Divisão
de Pensão (DP), sócio fundador do fami-
gerado MFM. De início fui logo ludibria-
do por ter recebido o diploma de sócio
pioneiro n° 16.551, Plano V, e nâo o de
sócio fundador como de direito me assis-
tia receber, mesmo assim o referido Pia-
no V assegurava aos meus dependentes
legais o direito de receberem uma pensão
mensal equivalente ao valor do soldo de
Coronel. Ocorre que anos depois o MFM
alterou unilateralmente, e portanto, sem
o meu conhecimento, o seu Estatuto, e
com esse procedimento ilegal e até mes-
mo arbitrário, legislou em causa própria,
desconhecendo por conveniência que aos
seus associados assistiam o direito de
serem convocados para em Assembléia
Geral e, portanto, em decisão bilateral,
decidir da conveniência ou não da altera-
ção do Estatuto inicial (Regulamento n°
í.l que originou a fundação do famigera-
do MFM).

Paguei durante 19 anos consecuti-
vos, os carnes de mensalidades que rece-
bia da arapuca Montepio da Família
Militar, fui desgraçadamente ludibriado
na minha boa fé. Cheguei ao ponto de
com enormes sacrifícios recorrer ao judi-
ciário tendo em vista ver os meus direitos
assegurados. Infelizmente, mesmo tendo
logrado êxitos nas 1" e 2' instâncias da
Justiça Gaúcha, fui conforme Carta n°
972/SCP-MS, datada de 11 de abril de
1984, do MFM, em meu poder, excluído
do quadro de associados do famigerado
Montepio da Família Militar, sem ne-
nhum direito de defesa e, portanto, tam-
bém por decisão arbitrária e conseqüen-
temente ilegal do MFM.

É lamentável que logo após vito-
rioso o Movimento Militar de 1964, um
grupo de indivíduos, infelizmente, per-
tencentes em sua maioria a militares da
re.erva das nossas gloriosas Forças Ar-
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madas, tenha de má fé, e com intenção
primeira de ludibriar as pessoas de boa
fé, lançado mão do nome das Forças
Armadas, Montepio da Família Militar,
para iludir com respaldo no pomposo
título adotado, os brasileiros que ainda
na época empolgados como eu, com os
novos rumos, finalmente foram e estão
sendo ludibriados na sua boa fé. No meu
caso, particularmente, que tive a honra
de ser um dos milhões de brasileiros que
vibraram com a vitória do movimento de
março de 1964, é realmente entriste-
cedor.

Infelizmente, a realidade é que atual-
mente, o grupo maquiavélico que fundou
o MFM, com dinheiro que arrecadou
ludibriando os associados do Montepio
da Família Militar, possui fortuna fabulo-
sa, representada pelo Banco Sul Braçilei-
ro S/A e outros grandes grupos de investi-
mentos financeiros. Os associados do
MFM, verdadeiras molas mestras da ins-
tituição, estão na sua grande maioria a
ver navios e esperar que algum dia, o
órgão próprio do Governo que compete
fiscalizar o funcionamento dessa arapuca
venha realmente cumprir com o seu
dever.

Finalmente, gostaria de deixar uma
pergunta: será que existe de direito e
também de fato, algum órgão do Gover-
no competente para fiscalizar o funciona-
mento dessas verdadeiras arapucas deno-
minadas de montepios? Na sua grande
maioria vêm ludibriando a boa fé dos
brasileiros e, conseqüentemente, contri-
buindo de maneira negativa com a neces-
sária confiança desses mesmos brasileiros
com relação à credibilidade que deve
existir nos órgãos de fiscalização do go-
verno.

Estou certo que alguma providência
deverá ser tomada pelo Governo para,
em primeiro lugar, apurar com rigor os
fatos ora denunciados e, em segundo,
confirmada a sua veracidade, fazer justi-
ça e colocar um ponto final, nesse estado
de coisa, punindo na forma da. Lei os
responsáveis por essa arapuca infeliz-
mente denominada Montepio da Família
Militar. De minha parte, estou pronto
para provar tudo quanto for necessário
com relação ao que ora estou denuncian-
do. Silvino Fernandes de Souza — Brasf-
lia (DF).

Política energética
A propósito da matéria publicada pe-

lo engenheiro Jaime Rotstein nesse jor-
nal, na sua edição de 1/9/84 cabe-nos
esclarecer o seguinte:
1) A Sociedade de Produtores de Açúcar
e de Álcool — Soprai não efetuou, como
pressupõe o Eng" Jaime Rotstein nos
esclarecimentos publicados no O Estado
de São Paulo e outros órgãos de comuni-
cação do país, a distribuição de noticiário
à imprensa, envolvendo o nome do em-
presário e presidente da Sondotécnica.
Desta forma, a alusão ao Eng" Jaime
Rotstein na coluna Zózimo do JORNAL
DO BRASIL, em 30/8/84 e no Relatório
Reservado, de 27 do mesmo mês, não
teve participação desta sociedade.
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2) Reconhecemos os esforços despendi-
dos' pelo Eng° Jaime Rotstein em prol da
implantação de uma política energética,
possibilitando ao Brasil superar a- sua
dependência do petróleo importado. A
sua idéia de que a produção de álcool em
grande escala no território nacional, para
movimentar ônibus, caminhões e trato-
res, bem como para a exportação a fim de
ser misturado à gasolina, coincide com os
nossos objetivos institucionais. Portanto,
não tivemos nenhuma intenção de "mini-

mizar" os esforços do Eng0 Jaime Rots-
tein. Ao contrário, em abril de 84, convU
damo-lo a proferir palestra no nosso
auditório sobre o seu plano de exporta-
ção de álcool para os EUA, quando o
assunto foi debatido com os empresários
e técnicos do setor sucro-alcooleiro.
3) Temos colaborado com todas as inicia-
tivas realizadas, visando à conquista dos
mercados externos e reconhecemos os
ingentes esforços do Embaixador brasi-
leiro, Sérgio Corrêa da Costa, e do Pro-
fessor Diogo de Figueiredo da OEA, no
sentido de incrementar nossas exporta-
ções do combustível para os EUA. Ao
lado dessas eminentes figuras, há que se
admitir, igualmente, o trabalho desenvol-
vido pela Interbrás — Petrobrás, tradings
privadas e dos produtores de álcool,
apesar das dificuldades que vêm sendo
colocadas pelos norte-americanos aos
produtos brasileiros. Cícero Junqueira
Franco, presidente; e Luiz Gonzaga Ber-
telli, diretor superintendente Sociedade de
Produtores de Açúcar e de Álcool —
Soprai — São Paulo (SP).

Detran

Face notícia publicada no JORNAL
DO BRASIL, do dia 25/09/84, na pág. 8
com o título Marcelo Reis responderá....,
que arrola o nome de Carlos Menezes de
Mello, solicito, a fim de que se restabele-
ça a verdade, que à época dos fatos
publicados o referido Diretor não fazia
parte do quadro de pessoal do Detran
RJ, sendo nomeado em 22 de março de
1984 e empossado em 23 de março de
1984, ou seja, estando impossibilitado de
ter participado daquele ato administra-
tivo.

Assim sendo, informo ainda, que co-
mo diretor de Administração, não tenho
competência delegada para ordenar com-
pra de qualquer tipo de material perma-
nente ou de consumo desta autarquia,
segundo portaria do Sr. diretor geral de
25 de abril de 1984, publicada no Diário
Oficial, que deixa claro os atos que
possam ser assinados por este diretor.
Carlos Menezes de Melo, diretor de Ad-
ministração do Detran/RJ — Rio de Ja-
neiro.

N. da R. — O nome do Sr. Carlos
Menezes de Melo consta da relação dos
réus da Ação Popular que hoje será impe-
trada na Justiça, por ex-funcionários do
Detran, em que é pedida a anulação de
atos irregulares do ex-diretor-geral do
órgão, Marcelo Reis, do ex-Secretário de
Transportes, Jiúlio Caruso e membros da
diretoria do Detran.

Pensão especial

Faço um apelo ao Sr. Delegado do
Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro
no sentido de que recomende o urgente
pagamento da parcela restante da pensão
especial a que tenho direito e cujo pro-
cesso 07685232-82-ZO encontra-se desde
17/8/83 na Seção de Pensionistas do MF-
RJ. Afinal sou dependente de um servi-
dor que dedicou muitos anos de sua vida
profissional ao Ministério da Marinha
que, por sua vez, já quitou sua parte
através do antigo Ipase. Recorro ao JOR-
NAL DO BRASIL para formalizar este
apelo porque estou precisando receber a
complementação da pensão com a maior
urgência. C. V. da Cruz — Rio de Ja-
neiro.

Contas de telefones

É um absurdo o que a Telerj, impune-
mente, vem fazendo com os assinantes de
seus telefones. Ela agora com a única
finalidade de tomar mais dinheiro dos
infelizes de seus assinantes, alterou os
prazos da apresentação e vencimento das
contas telefônicas.

Essas contas agora são apresentadas
aos assinantes nos dias 8 a 10 de cada mês
com vencimento ainda nos dias 16 do
mesmo mês. Isso somente com o fim de
escorchar o infeliz do assinante que já a
partir do dia 17 de cada mês estará
penalizado com pagamentos de juros,
correção monetária etc.

Essas contas deveriam ser apresenta-,
das pela Telerj aos seus assinantes nos
dias 25 ou 26 de cada mês, com venci-
mento dessas contas nos dias 2 do mês
seguinte e só daí em diante poderia ser
cobrada com multa. É sabido que todos
que vivem de salário, como é o caso dos
funcionários civis e militares neste Brasil,
recebem seus vencimentos no fim de cada
mês. Onde estão os Senhores Deputados
e Senadores que eleitos pelo sacrificado
povo, por este mesmo povo nada fazem?
Dilermando Bentes de Souza — Nova
Friburgo (RJ).

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
v«i e endereço que permita confirmação
prévia.
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Números da sucessão

Coisas da política

O 
alto comando da can-
didatura Tancredo

Neves olha o futuro da su-
cessão presidencial por en-
tre duas hipóteses. A oti-
mista é a que promete a
derrota do adversário Pau-
lo Maluf no Colégio Eleito-
ral por 192 votos. A pessi-
mista, também que Maluf
perca, mas por diferença
menor: 179 votos.

Pode-se encarar esses números com variados graus de
ceticismo político. Mas o fato é que, a favor deles, há pelo
menos dois argumentos. O primeiro: eles não foram feitos
para ampla divulgação, como peças de propaganda eleitoral
e, portanto, de pura bravata. São dados para uso interno,
guardados da glória mundana, até para preservar no anoni-
mato compromissos de adesão que ainda esperam a hora
mais conveniente para se tornarem públicos. Este é o caso,
por exemplo, do Governador José Agripino, do Rio Grande
do Norte. Para todos os efeitos práticos, já tancredou. Sua
decisão de aderir ao candidato do PMDB, largando o do
PDS, custou-lhe no Estado alguns dissabores familiares.
Quase brigou com seu tio, o ex-Governador Lavoisier Maia.
E condenou seu pai, o também ex-Governador Tarcísio

Maia, a ficar de prontidão para desembarcar em breve do
cargo que ocupa numa das estatais do Governo Federal, a
Companhia de Álcalis.

O Governador Agripino só retardou a decisão, porque
o protocolo exige que ele antes a comunique ao Presidente
João Figueiredo, coisa que depende agora da confirmação
de uma audiência no Palácio do Planalto. Com isso, ganhou
tempo para que o Ministro Mário Andreazza tentasse
cumprir a promessa de apressar, na Seplan, a liberação de
um financiamento de 50 milhões de dólares para o Rio
Grande do Norte — já concedido lá fora, mas encalhado
aqui dentro. Na próxima reunião da Sudene, sexta-feira, se
o dinheiro até lá não desencantar, é provável que José
Agripino aproveite a chance para um discurso contra o
estrangulamento econômico dos governos nordestinos, nu-
ma espécie de prefixo do anúncio que fará depois — o da
aliança com Tancredo, levando seis votos do PDS para o
PMDB: cinco delegados da Assembléia Legislativa, mais o
Deputado Federal Antônio Florêncio.

Esse quadro de adesões incubadas repete-se por quase
todo o Nordeste, com exceção da Paraíba, onde o governa-
dor Wilson Braga é uma exceção de lealdade à candidatura
Paulo Maluf. O resto todo está armando o salto para trocar
de nome no Colégio Eleitoral. A partir do mês que vem,
aguardam-se proclamações em série de opção por Tancredo,
pelos Governadores João Durval, da Bahia, Hugo Napo-

leão, do Piauí, João Alves, de Sergipe, e Divaldo Suruagy,
de Alagoas. Outros não precisam definir sua posição
pessoal, como o Governador do Ceará, Gonzaga da Motta,
porque eram antimalufistas de primeira hora. Nem por isso,
ele e o Governador de Pernambuco, Roberto Magalhães,
deixarão de ter novidades para movimentar esta .fase da
sucessão. Gonzaga da Motta, cuja simpatia por Tancredo
corria o risco de ser estritamente simbólica, por falta de
controle da política local, arrastará na companhia do Vice-
Governador Adauto Bezerra dez ou onze votos.

É essa a conta que dá 192 votos de vantagem a
Tancredo, descontadas as perdas previstas na Oposição —
oito votos no PMDB, três no PDT e sete no PTB. Ela sem
dúvida é sujeita a perdas, por erro de avaliação dos
tancredistas, ou porque um valor mais alto se alevante do
lado malufista, o que justifica a existência de um outro
cálculo na algibeira do candidato, dando como resultado a
margem de 179 votos. Mas esses são os números que, fora
do noticiário, correm pelos canais competentes da sucessão
presidencial, não só os canais oposicionistas, como os outros
subterrâneos, dos vários organismos da comunidade de
informações que rastreiam as candidaturas para o Governo.
Podem ser levados a sério exatamente por isso — por não se
prestarem à publicidade, e sim às estratégias de campanha.
Os que o Deputado Paulo Maluf mostrou ao Presidente
João Figueiredo no domingo passado e em seguida acenou à

televisão talvez sejam projeções do efeito devastador sobre
o tancredismo de uma tática eleitoral que só ele conhece e,
por enquanto, não apresentou para o duelo sucessório. O
que entrega todas as dúvidas a respeito dessas contas a uma
série de incógnitas indevassável a qualquer processo de
aferição, lógica ou matemática. Tem número, mas não é
aritmética — é cabala.

Resume-se, portanto, o problema a uma questão de fé.
Quem acredita em mágica, ou se acostumou nos últimos
anos a ver o Deputado Paulo Maluf em rota sempre
ascensional, contrariando todas as leis da política, tem todo
o direito de dar a seu rascunho de cálculos, divulgado esta
semana, o valor que os apostadores conferem às listas do
jogo do bicho — vale o que está escrito. Mas esse crédito
nada tem a ver com o Colégio Eleitoral que neste momento
está em gestação, sob a influência do ambiente político
brasileiro e a herança de 20 anos de regime militar. O
Colégio Eleitoral tem números inteiramente diversos, que
aliás estarão expostos à curiosidade pública dentro de muito
pouco tempo, logo que os governadores do Nordeste
destamparem as decisões que já tomaram. Para checá-los,
não será preciso esperar o dia 15 de janeiro — o que vem a
ser um segundo motivo com uma certa dose de confiança.

MARCOS SA CORRÊA
Editor da revista "Veja"

"— O que é a verdade? Perguntou Pôncio Pilatos. E
afastou-se, sem esperar a resposta."

(Francis Bacon, Essays, 1625)

O 
tema da moda é a desindexação. Existem muitos
defendendo-a com vigor. Para esses, sem haver

uma desindexação da economia, é impossível acabar com
a inflação. Alguns são radicais: exigem uma desindexa-
ção completa e imediata; outros são mais cautelosos,
querendo que seja gradual e progressiva, para evitar
desajustes bruscos. Por outro lado, há um grupo, tam-
bém numeroso, defendendo a indexação existente. Para
esses, a generalização da correção monetária é altamente
benéfica, atenuando muitos males da inflação, e elimina-
Ia seria o mesmo que tentar acabar com os sintomas, sem
erradicar a doença. E, ainda, para complicar mais as
coisas, existe uma terceira corrente, advogando uma
espécie de solução intermediária, onde apenas o método
de cálculo da correção monetária é que deveria ser
mudado, passando-se a considerar, em vez da inflação do
passado, a sua expectativa futura.

Enfim, no assunto da moda, há argumentos para
todos os gostos. Como muitas posições são conflitantes,
forçosamente existem as corretas e as erradas. Afinal,
não se trata de uma simples questão de opinião e a
indexação não pode ser boa e ruim, ao mesmo tempo.
Onde, então, está a verdade?

• Para facilitar a compreensão do leitor (e de muitos
dos gurus que atacam ou defendem a indexação), vamos
imaginar o que aconteceria se todos os preços fossem

Indexação ou desindexação?
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expressos em ORTNs. Para começar, vamos supor que
os salários, em vez de serem em cruzeiros, passassem a
ser em ORTNs. Isto significa, em outras palavras,
reajustes mensais e correção integral (e igual) para todas
as categorias e faixas salariais. Depois, que todos os
preços ficassem definidos em ORTNs. Com os salários
fixados em ORTNs, nada mais justo, e prático, do que
marcar os preços de todas as mercadorias e serviços
também em ORTNs. Em seqüência, os depósitos banca-
rios seriam transformados em ORTNs e os cheques, para
facilitar, evitando as contas de multiplicar e dividir,
passariam a ser escriturados em ORTNs, em vez de
cruzeiros. Finalmente, com tudo nominado em ORTNs,
o Banco Central emitiria ORTNs com vencimentos à
vista e sem render juros, apenas para facilitar os negócios
feitos com moeda manual. Esta emissão seria feita
basicamente com os seus submúltiplos e um centésimo da
ORTN seria chamado um dólar brasileiro (dólar br).

Somente para materializar o exemplo, o Banco
Central emitiria essas obrigações nos seguintes valores:
100 dólares br (ou uma ORTN), 50 dólares br (ou meia
ORTN), e assim por diante: 20,10,5 e 1 dólar br (todos
com suas equivalências em relação à ORTN) e moedas
de seus submúltiplos: 50,20,10,5 e 1 centavo, valendo,
respectivamente, as frações correspondentes da ORTN.
Obviamente essa emissão seria totalmente tomada, pois
todas as pessoas, jurídicas ou físicas, iriam trocar seus
cruzeiros, sujeitos a desvalorização, por esses novos
bilhetes (ou essas novas moedas) e ninguém iria resgata-
las, apesar de serem à vista, para não receber cruzeiros
de volta.

Suponha, então, que tudo aqui descrito tivesse sido
feito simultaneamente e que, a partir dessa data, a nossa
nova moeda passasse a ser, oficialmente, o dólar br
(igual a um centésimo da ORTN). Para a conversão dos
valores futuros contratados ainda em cruzeiros, o Banco
Central publicaria, cada mês, o valor da ORTN em
cruzeiros. Cinco perguntas:

Uno: A substituição do cruzeiro por esta nova
moeda, o dólar br (ou a ORTN), teoricamente, é
possível ou é um absurdo?

Due: Supondo que seja teoricamente possível, se
fosse feita em setembro, agora, e se não houvesse
nenhum reajuste de preços (em ORTNs), qual seria o
valor da ORTN (em cruzeiros), para o mês de outubro?

Tre: Haveria alguma razão para os preços serem
reajustados, em ORTNs?

Quarto: Se a resposta à pergunta anterior for
afirmativa, quais seriam os produtos (ou os serviços) que
continuariam a ter os seus preços reajustados? Se fbr
negativa, terminaria a inflação?

Cinque: O exemplo dado é de uma indexação total
ou de uma desindexação completa?

Não é hora de se lavar as mãos. Vamos ficar
esperando as respostas, e fiat lux!

SÉRGIO VALLADARES FONSECA
Engenheiro, economista e empresário

CERTOS 
adversários do candidato Tancredo Neves

criticam o pglomerado de forças políticas que lhe apoia
a pretensão de conquistar a Presidência da República.
Reacionários uns, inimigos da liberdade política outros,
vários apenas interessados ou facciosos, todos eles conside-
ram imprópria, perigosa ou insuscetível de vitória a aliança
de grupos e personalidades de fontes partidárias e ideológi-
cas diversas. Seja produto do medo, do artifício, ou do
interesse, a objeção desperta a repulsa das consciências
livres, sobretudo quando aponta a presença, no movimento,
de representantes de tendências esquerdistas.

É natural, nas fases de crises graves, a união de
adversários ou de defensores de idéias divergentes, em
torno de uma posição ou tese comum, que a todos aproxi-
ma. A dissensão entre os homens nunca é tão radical que
não haja um ponto de confluência, que os identifique ou
lhes propicie, e mesmo lhes reclame, num dado instante, um
mesmo caminho. As idéias são criadas e defendidas para
alcançar objetivos amplos, quase sempre além da ambição
do indivíduo. Não deve alimentá-las o propósito mesquinho
de separar pessoas, distanciando-as em prejuízo do interesse
geral. Oponentes entre si, por várias razões, podem reunir-
se na comunhão de uma causa superior, que se sobrepõe até
a ressentimentos. Tal convergência, assim motivada, não
fere a ordem moral. Revela inteligência e alta compreensão
dos deveres da vida pública.

Homens .e instituições que conjugam esforços sob
fundamentos dessa grandeza não precisam perder sua iden-
tidade nem alienar os estímulos intelectuais e morais que os
distinguem ao longo do tempo. Preservado o objetivo maior

União na adversidade
Petrucio

que os congregou, podem afirmar suas diferenças, que não
implicam, por si mesmas, ofensas e incompatibilidades. Na
própria guerra, há leis éticas e normas de cavalheirismo
entre os inimigos. Não é impossível nem estranhável,
portanto, que prevaleçam regras de comportamento educa-
do no combate de forças contrapostas no domínio político e
das idéias. Não há obstáculo a essa atitude de comedimento,
sobretudo quando todos são inspirados e impelidos pela
conquista ou realização de um bem coletivo. Na política, a
convivência dos contrários é base do regime democrático e
fator corretivo de comportamentos inadequados.

Por isso a História, inclusive a do Brasil, está repleta de
exemplos de pactos entre contendores, em momentos
culminantes. Às vezes, até, o pacto de um dia, significando
erro trágico, serve à construção de outro, reparador do
grave equívoco. Na última Grande Guerra, depois de ter
sido aliada da Alemanha, a Rússia juntou-se às nações
democráticas, ajudando, valorosamente, a destruir as forças
nazi-fascistas. Entre nós, na reconquista da ordem democrá-
tica, a partir de 1945, antagonistas tradicionais deram-se as
mãos para varrer a ditadura. Nessa "frente" contra o
arbítrio do Estado Novo, conservadores; liberais e homens
de esquerda, presidencialistas e parlamentaristas estiveram
na mesma trincheira da União Democrática Nacional.
Embora resguardassem as singularidades de suas idéias,
somente as corporificaram em partidos distintos depois da
eleição nacional. A conveniência preponderante de fortale-
cer a luta contra a ditadura e de projetar melhor a
candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes aconselhava a
unificação das forças empenhadas no mesmo propósito
libertador.

De novo candidato o Brigadeiro, em 1950, Otávio
Mangabeira, um homem inatacável de extremismos ou de
concessões condenáveis, conclamou à concórdia, acima de
legendas e preconceitos. Governando a Bahia, louvou que
se proclamasse Eduardo Gomes "não um candidato partida-
rio, mas uma bandeira, em cuja sombra, sem diminuição
para ninguém, haja lugar para todos os partidos ou cidadãos
que desejam contribuir para o bem e o progresso do país,
sob a legalidade democrática". A verdade, porém, é que a
falta de entendimento e de visão política proporcionou a
vitória do ex-ditador.

Nos dias presentes, diante da crise generalizada e da
instabilidade das instituições, a conciliação em volta de
Tancredo Neves é ato de sensatez e de clarividência. Nesta
hora, pouco importa que nem todos os cidadãos o conside-
rem o candidato ideal. Certo é que no mosaico político ele
se constituiu, por sua experiência, por sua probidade e pelo
espírito de equilíbrio, uma personalidade geradora de
crença e de esperança. A união em redor dele, na adversida-
de da oposição, de figuras não inteiramente concordantes,
representa a transigência do bom senso, a serviço do país.
Transigir nessas condições não é trair princípios, mas
facilitar a criação do clima próprio a realizá-los. Do contra-
rio, far-se-á, ingenuamente, o jogo do competidor. A união
no governo, contra as idéias e o interesse público, é que
diminui os homens e os partidos. Para esse momento de
poder é que deve ser reservada a inflexibilidade de posições.

JOSAPHAT MARINHO
Ex-Senador (MDB-BA)
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7\s grandes crises só podem ser resolvidas com urna arma.
Uma arma aguda. Certeira. Rápida, precisa, explosiva. Infalível.
Uma arma construída com esmero e dedicação, dia-a-dia, ao
longo de anos e anos. Uma arma tão moderna que só vai
aparecer amanhã. E tão antiga que vem sendo passada de
geração em geração, desde que o homem ocupa a face da terra.
Uma arma que exige a mais extrema perícia para ser bem
utilizada. Uma arma simples, muito simples. Mas que pode
mudar o destino do mundo. Para melhor. Esta arma tem uma
força, uma dignidade e um poder que nenhuma outra arma pode
ter. Seu nome é informação. A informação honesta, autêntica,^
verdadeira. Exatamente como .m
informação que você encontra todos os , u^ ^^dias no seu Jornal do Brasil. Leia. Não há ^ L^ ^iJfi
nem nunca haverá nada igual para tc^ ^a^a^ i
construir dias melhores. f 4r ^
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OBITUARIO
Rio de Janeiro

(> Fernando Batista de Almei-' 
da, 28, de insuficiência cardfa-
ca, no Hospital da Lagoa. Ca-
rioca, comerciado, casado com
Nilza Simões dc Almeida, ti-
nha um filho: Paulo, morava
cm Copacabana.

Valeria Rodrigues de Souza,
35, de enfisema pulmonar, no
Hospital do Andaraí. Mineira,
casada com Carlos Alberto
Ferreira de Souza, tinha dois
filhos: Sônia e Marcos, morava
no Grajaú.' Teresa Ribeiro de Azevedo,' 
39, de ataque cardíaco, na Casa'de 

Saúde São Sebastião. Pau-
lista, casada com Sebastião Pi-
nheiro de Azevedo, tinha um
filho: Fernando, morava em
Botafogo.
, Luiz Felipe Pereira da Silva,'44, 

de infarto, no Prontocor.*Paulista, comerciante, desqui-"tado, tinha um filho: Mario,
morava em Copacabana.

Augusto Paiva de Albuquer.
que, 49, de insuficiência cardía-"ca, 

no Hospital São Francisco
de Paulo. Mineiro, industria-
rio, solteiro, morava no Rio
Comprido.

Abel Lima dos Santos, 56, de
insuficiência respiratória, no
Hospital de Ipanema. Carioca,
industrial, desquitado, tinha
dois filhos: Heloísa e Cláudio,
uma neta, morava em Ipa-
nema.

Zulmira Barbosa Duarte de
Oliveira, 63, de acidente vascu-
lar cerebral, no Hospital Silves-
tre. Carioca, viúva de Raphael
Gouveia de Oliveira, tinha três
filhos e dois netos, morava no
.Jardim Botânico.

Helena Mendes de Matos,
.68, de parada cardíaca, em casa
no Méier. Carioca, viúva de
Fernando Gomes de Matos, ti-
nha seis filhos e netos.

Carolina Nogueira, 74, de
parada respiratória, na Casa de
Saúde Santa Teresinha. Capi-
jiaba, viúva de Wlisses Noguei-
ra, tinha quatro filhos: Vilma,
Mareia, Francisco e Adino, se-
ie netos, morava na Tijuca.

Berenice Monteiro de Carva-
lho, 82, de miocardiosclerose,
em casa em Benfica. Carioca,
viúva de Valdemar Guimarães
de Carvalho, tinha oito filhos,,
netos e bisnetos.

Miriam Macedo de Souza,
91, de parada cardiorrespirató-
fia, em casa na Ilha do Gover-
nador. Mineira, viúva de Hei-
,Yécio Cardoso de Souza, tinha
sete filhos, netos e bisnetos.

Estados
' Felipe Teixeira da Costa, 63,

de acidente automobilístico na
BR-262, Município de Belo
Horizonte. Empresário, era
funcionário aposentado do
DER — Departamento de Es-
iradas de Rodagem — de Mi-

-fias e empreiteiro de obras pú-
blicas. Mineiro de Santa Luzia,
era casado com Dulce Teixeira
dá Costa, tinha duas filhas e
cinco netos.
"'Raimundo Pinheiro Vieira,

"85, de insuficiência cardio-
¦ respiratória, em Belo Horizon-
te. Funcionário aposentado da
Secretaria da Agricultura de'Minas, comerciante e ex-Juiz
dê. Paz do 2o subdistrito de
Belo Horizonte. Casado, tinha

'cinco filhos, 15 netos e 11 bis-
ríetos.

Joanna Reichel, 70, de he*
morragia digestiva, no Hospital
Belém Novo, em Porto Alegre.
Era casada com o ex-chefe do

• ietor de oficinas e manutenção"da 
antiga Viaçâo Férrea do Rio

Grande do Sul (órgão hoje in-
tegrado à RFFSA). Morou no
Porto do Conde, Município de

. São Jerônimo, onde participou
dç movimentos assistenciais
junto a famílias de ferroviários"e 

mineiros da região carbonífe-
rra gaúcha. Casada com Dióge-"nes Reichel, tinha dois filhos:
Volmir e Janete, além de três
netos.

Josefa Esmeralda Bueno, 37,
de bloqueio respiratório, em"São Paulo. Solteira, filha de
Aguinaldo Bueno e Elza do
Amaral Bueno, tinha mãe e
.demais familiares.

Mercedes Rosseto, 60, de ca-
tjuexia, em Sáo Paulo. Solteira,
filha de João Rosseto e Duzoli-"na F. Rosseto.'"' 

Abílio de Arruda, 63, de in-
suficiência respiratória, em São
Paulo. Casado com Luiza Stie-
-vano de Arruda, tinha filhos.

•' Rafael Fernandes, 73, de in-
suficiência respiratória, em São
Paulo. Viúvo de Agustinha
Monti Fernandes, tinha filhos.

Margherita Abelli Frasson,
•81, de acidente vascular cere-

''oral, em São Paulo. Viúva de
''Adolfo Frasson, tinha a filha
Milena.'• Joaquina Marques de Olivci-
rã, 89, de edema de pulmão,
ém São Paulo. Viúva de Ma-
noel de Oliveira, tinha filhos,
genros, nora, netos e bisnetos.

Exterior
Walter Pidgeon, 86, num

hospital de Santa Mônica
(EUA). Ator cinematográfico,
participou como intérprete em
centenas de filmes, na maioria
como figurante principal.~-m

"Dentes-de-leite" da PM estão
na rua prendendo e aprendendo

.. „ . • ./ i i;j.. j_ ».. J» i.u. C\ Muinr Actprin Hiccp nnf» ii necim nnp n rtnlfpin pcníinhnln

TEMPO

Na Zona Sul eles já ganharam o apelido de dentes de leite,
por serem jovens. São os 625 novos recrutas da Polícia Militar
que fazem duplas com soldados, patrulhando as ruas da cidade e
abordando suspeitos. Além da juventude, chamam a atenção
pelo uniforme azul — com o nome estampado no peito, lado
direito — e o boné. A única arma que usam é o cassetete.

Eles integram um grupo de 2 mil 500 aprendizes que, até o
fim do ano, estarão incorporados à PM, que, atualmente com 31
mil 250 homens, pretende ter mais 5 mil 22 soldados até 1985.0
Major Astério Pereira, relações-públicas da corporação, expli-
cou que a idéia foi resultado de um estudo feito por oficiais que
fizeram cursos de aperfeiçoamento, em 1983, em países euro-

peus.
O objetivo é reduzir a violência urbana e oferecer treina-

mento mais adequado aos novos recrutas. Sempre orientados
por capitães, os recrutas só andam acompanhados de soldados

já experientes e são obrigados a intervir em qualquer aconteci-
mento — assalto, crime de morte, briga — como se fossem
soldados profissionais. Quando já conhecem suficientemente as
áreas de treinamento, são transferidos para outras, a fim de
captarem ao máximo os problemas policiais das diversas regiões
e bairros.do Rio de Janeiro.

O Major Astério disse que é assim que a polícia espanhola
forma seus quadros. Houve, segundo ele, uma adaptação do
modelo espanhol às peculiadirades brasileiras. Influiu bastante,
disse ainda o oficial, na escolha deste modelo a força da opinião
pública.— A PM reflete também o metabolismo das transforma-
ções sociais. A sociedade, que deseja a diminuição da violência,
fez a polícia aumentar seu efetivo e buscar novas alternativas.
Por exemplo, hoje o Batalhão de Choque, treinado para conter
tumultos, está na orla marítima. Eles náo perdem sua função,
mas contribuem para o policiamento ostensivo.

Ao saírem do curso teórico, de dois meses, no Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em Sulacap, comanda-
do pelo Coronel Vidal da Silveira Barros, os recrutas vào para
as ruas. Muitos deles são universitários ou têm 2° grau
completo. De maneira geral, vêm da classe média. Por terem
boa escolaridade, aprendem mais rápido: no curso, diz o
Coronel Vidal, recebem noções de Direito, e sabem ministrar os
primeiros-socorros graças, ao convênio com a Escola de Enfer-
magem Ana Néri. O aprendizado teórico inclui ainda aulas de
sociologia, psicologia e técnicas policiais.

Satélite GOES-W — INPE (Cachoeira Paulista, SP) — 18h (25/9/84) í

Major é preso por fazer crítica
O Comandante da Polícia Militar, Coronel Nazaré Cer-

queira, prendeu, ontem, por quatro dias, o Major Nelson
Herrera Ribeiro, por ter — segundo nota de culpa — "feito

publicar artigo em um jornal", pretendendo falar "sobre a
corporação, mas não sabendo fazê-lo com habilidade e inteli-
gência". O oficial foi recolhido ao 6o BPM, na Tijuca, escoltado
por dois oficiais da mesma patente.

O Boletim Reservado de ontem publicou a punição do
oficial. Nele consta, ainda, que no artigo, "o militar passou do
campo das críticas para as censuras, dando um péssimo exemplo
aos subordinados e produzindo no ambiente externo reflexos
negativos que, longe de atingir os objetivos procurados, só
convém para criar mal querências que nada constróem ou
edificam". O oficial estava adido na Diretoria Geral do Pessoal
Militar.

Abelhas africanas criam pânico
e correrias dentro de hospital
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Correria por medo da picada de injeção, da cirurgia ou
mesmo da polícia, é comum no Hospital Getúlio Vargas, na
Penha. Mas jamais as pessoas que assistiram a um tumulto
ontem no hospital imaginaram que os gritos histéricos e
correrias de alguns médicos, enfermeiros e até pacientes de
cama fossem por ura motivo incomum: abelhas africanas.

A rotina do hospital, que registra diariamente dezenas de
casos de atropelamentos, agressões, quedas e colisões, foi
alterada por cerca de 60 mil abelhas africanas, desalojadas por
dois apicultores, de uma colméia, no berçário desativado, no
terceiro andar. Aos gritos de "mata" e "olha ela af', pacientes
juntaram-se a médicos e enfermeiras e tentaram combater as
abelhas. Muitos foram picados pelo inseto.

Inédito
Já desalojei muitos enxames, mas nunca num hospital

— lembrou o professor de apicultura, Laerte Nepomuceno, da
Associação Apícula do Rio de Janeiro. Embora durante seu
trabalho com Antônio Firmino Ribeiro tivesse orientado às

pessoas a não baterem nas abelhas, "pois do contrário elas
atacam", muitos fizeram exatamente o contrário. Na medida
em que as abelhas sobrevoavam médicos, enfermeiros e pacien-
tes passaram a se sacudir e acabaram sendo atacados.

Prefiro tomar uma injeção do que uma picada desse

AVISOS RELIGIOSOS

bicho — comentou assustado o paciente Jorge Silva Lopes,
internado no 3o andar do hospital, ao lado do berçário
desativado. Jorge foi um dos que correram com medo das
abelhas.

Mas enquanto os comentários no hospital eram sobre o

perigo ou não das abelhas, o apicultor Laerte Nepomuceno
explicava o valor dos insetos, principalmente para a economia
do país. Segundo ele, o Brasil perde anualmente bilhões de
cruzeiros por falta de infra-estrutura apícula para desenvolver o
maior manancial nectarífero do mundo. É o valor das abelhas,
vistas geralmente como um grande perigo.

Nepomuceno admitiu, contudo, que a colmeia no hospital
"realmente ameaçava os pacientes". O diretor do HGV, Hélio
de Assunção Gouveia, estava fora, mas as informações sobre

quando o berçário foi desativado foram contraditórias. Alguns
funcionários disseram que o berçário foi transferido para outro
andar, há dias. Outros afirmaram que ele fora desativado ontem

pela manhã, quando foi descoberto o enxame.
— As abelhas podem até mesmo pousar nas pessoas e

nada acontece. Mas normalmente as pessoas se agitam e tentam
matá-las. Aí, elas também atacam. O triste é que a abelha
morre logo que morde uma pessoa: o tecido prende o ferrão e
ela morre — comentou Nepomuceno.

MISSA DE T DIA

ADRIANO GONÇALVES
FERNANDES

tA 

Família agradece os votos de
pesares recebidos e convida para a
missa a ser rezada na Igreja Nossa
Senhora da Candelária, 5a feira, dia

27 de setembro, às 11:00 h.

MOACIR DE SOUZA

tDorothy, 

Adriana e Daniela, esposa e
filhas, agradecem as manifestações de
pesar recebidas pelo falecimento de seu
inesquecível MOACIR e convidam paren-

tes e amigos para a Missa de 7o Dia, a realizar-
se nesta quinta-feira, dia 27. às 11h30min, na
Igreja da Candelária. (P

L

ROSA MALUF GEBARA
(MISSA DE 30° DIA)

tCom 

imenso carinho a família agra-
dece sensibilizada todas as mani-
festações de amizade e amor rece-

bidas por ocasião de seu falecimento e
convidam para a Missa de 30° Dia, a se
realizar, hoje, dia 26/09/84, às 18 horas,
no Mosteiro das Irmãs Clarissas, a Rua
Jequitibá, 41 — Gávea.

t
L

MOACIR DE SOUZA
Os amigos de MOACIR DE SOUZA convi-
dam para a Missa de 7° Dia que farão
realizar amanhã, dia 27, às 11:30h, na
Igreja da Candelária. (P

IDELZUITH BARREIRA GADELHA
(DÉZINHA)

tA 

família de IDELZUITH BARREIRA
GADELHA (DÉZINHA) comunica seu fa-
lecimento e convida demais parentes e
amigos para o seu sepultamento a reali-

zar-se hoje, quarta-feira, às 10 horas, saindo o
féretro da capela Real Grandeza, n° 7 para o
Cemitério de S. João Batista.

ANTÔNIO HEITOR MARQUES CAJATY
ENGENHEIRO — MS
(MISSA DE T DIA)

tfil 

AUCOS CALVET CAJATY e senhora; PEDRO PAULO MARQUES CAJATY e

famHir LUIZ FELIPPE^OS SANTOS MARTINS e família; ÂNGELO MIGUEL DE
CARVALHO e família — pais, irmãos, cunhados e sobrinhos — convidam aos

demais Darentes e amigos para a missa que mandam celebrar pelo descanso eterno de

élPlldòl querido ANTÔNIO HEITOR, às 10:30 h do da 27 -quinta-feira, na

fgrejfda Irmandade da Santa Cruz dos Militares - Rua 1 ° de Março, 36. Agradecem as

manifestações recebidas e, antecipadamente, aos que comparecerem à Celebração
Eucarística.

AvIíoi Rellgloio* • Fúnebres
Ri>c«bemos seu anúncio na Av.

Brasil, 500 sala 612 até as 02:00 h da
madrugada.

. Tels..' 264-4422 R 350 e 356.

JORNAL DO BRASIL

CELIO MOREIRA DE CASTRO
SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO FISCAL

(MISSA DE 7o DIA)

tA 

Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
e seus funcionários agradecem as manifestações de

pesar por ocasião do falecimento de CELIO MOREI-
RA DE CASTRO, e convidam para a Missa de 7o Dia

que será celebrada 5a feira (27/09/84), às 11 horas, na
Paróquia de Nossa Senhora do Carmo (antiga Catedral), na
Rua Sete de Setembro, n° 14, no Rio. (P

A frente fria que ontem estava na Bacia do Prata deslocou-se rapidamente e já se encontra
no litoral de Santa Catarina, ocasionando chuvas e trovoadas na região Sul do pais. A partir de
hoje poderão ocorrer ventos mais fortes na região Sudeste, principalmente em Sao Paulo e no
Rio de Janeiro, devido à aproximação desse sistema frontal.

No Rio
Tempo nublado a encoberto com possível instabilidade no
decorrer do período. Temperatura estivei. Ventos: Qua-
dranle Norte rondando para Sudoeste, fracos a moderados,
com rajadas no período. Visibilidade boa. Máxima: 34.7,
em Bangu; mínima: 17.0, no Alio da Boa Vista.
As Chuvas — Precipitação em mm nas últimas 24 horas: 0.0;
acumulada este mês: 37.5; normal mensal: 55.2; acumulada
este ano: 348.1; normal anual: 1075.8.
O Sol — Nascerá às 05h38min c o ocaso será às 17h50min.
O Mar no Rio de Janeiro — Preamar: 03h22min/l .3m e
15h37tnin/l.lm; baixamar: 10hl4min/0.2m e 21h47min/
0.3m. Em Cabo Frio — Preamar: 03hO2min/l .4m e
15h22min/1.2m; baútamar: 09h51min/0.1m e 21h43min/
0.2m. Em Angra doa Rela — Preamar: O2h05min/1.4m e
14hl5min/1.2m; baixamar: lOhOomin/O.Om e 22h26min/
0.4m.
O Salvanwr informa que o mar está calmo, com águas a 21
graus, correndo de Leste para Sul.

A Luao® na
ui_...t. Nova Creaceote CheiaMinguante
17/10

Nos Estados
Amanmaa: nub a pte nub, pnes de chuvas isol no centro e
SW do Estado. Temp: estável. Máx. 32.3; min. 23.3. Acre:
nub c/chuvas esp. Temp: estável. Roraima: nub a pte nub.
Temp: estável. Máx. 33.0; min. 25.4. Pará: nub a pte nub,

pnes de chuvas no Sueste. Temp: estável. Amané: nub a pte
nub. Temp: estável. Maranhão: pte nub a claro. Nub a pte
nub c/chuvas isol no SW. Temp. est. Ptaol: pte nub a cUro.
Temp. est. Máx. 35.5; min. 21.6. Ceará: Me nub a claro.
Temp: estável. Máx. 30.5; min. 23.8. Rio G. do Norte-
f^rafta-rVrBambtico: pte nub a claro. Nub a pte nuc c/pnes
de chuvas isol no litoral Este. Temp: estável. Máx. 29.3;

min. 20.5. AJagoas-Serjrjpe: pie nub a claro Nub a pte nub
d chuvas isol no litoral. Temp: estável. Máx. 27.2; min,
21 7 Bahia: pie nub a claro. Nub a pte nub no litoral.
Temp: estivei. Máx. 25.0; mín. 16.7. Mato G. do Sul: ene a
nub d chuvas e trov esp. Temp: em declínio. Max. 31.11;
mín 21.8. Mato Groato: nub a ene c/chuvas esp e trovoadas
isol. Temp: est. Max. 34.0; min. 21.4. Gota nub a pte nub
d pnes dc chuvas isol no Norte. Pte nub a nub passando a
ene d chuvas esp e trov no Sul. Demais reg. pie nub a nub.
Temp: est. Máx. 32.6; mín. 21.6. Distrito Federal: pte nub a
nub passando a ene d chuvas esp e trovoadas isol. Temp:
estávelTMáx. 28.8; min. 18.1. Eapirtto Santo: nub. Temp:
em Ug. elevação. Máx. 28.3; min. 20.6. Minas Geral»: nub
oeste ene d possível instabilidade no período. Temp: em Tig.
elevação. Máx. 28.2; min. 14.2. Sáo Pauto:.nub dpnes de
chuvas e trovoadas isol. Temp: em lig. declínio. Máx. 22.8;
min 15 1. Paraná, nub d pnes de chuvas e tro isol. Temp:
era iig. declínio. Máx. 19.8; mín. 13.2. Santa Catarina: ene
d chuvas esp. passando a nub no Sul e Oeste. Temp:
estável Rio G. do Sol: nub suj a chuvas isol, melhorando no
decorrer do período no Centro Sul. Nub d chuvas esp.
Temp: estável.

No Mundo
Amsterdã: 14, chuvas; Atenas: 30, claro; Bangkok: 34,
claro; Barbados: 28. claro; Beirute: 29. claro; Belgrado: 22,
nublado; Berlim: 14, nublado; Bruxelas: 15, nublado;
Buenos Aires: 13, chuvas; Cairo: 36, claro; Caracas: 28,
chuvas; Chicago: 29, nublado; Copenhagt: 14, nublado;
Dublin: 14, nublado; Frankfurt: 12, nublado; Genebra: 12,
nublado; Hong Kos«g: 29, claro; Honolulu: 31, nublado;
Johaneaburgo: 25, claro; Havana: 30, nublado; Uma: 20,
nublado; Lisboa: 23, claro; Londres: 16. nublado; \m
Angeles: 36, claro; Madri: 22, claro; Manila: 30, nublado;
México: 23, claro; Miami: 28, nublado; Moottvidéo: 15,
nublado; Montreal: 17, chuvas; Moscou: 18. nublado; Nova
Deli: 34, claro; Nova Iorque: 28, nublado; Oslo: 8, nublado;
Parla- 14, nublado; Pequim: 25, claro; Roma: 23, nublado;
San Francbco: 25, claro; San Juan: 34, claro; Santiago: 14,
nublado; Estocolmo: 14, chuvas; SMnel: 21, nublado; T6-
qulo: 26, claro; Toronto: 19, nublado; VancooTer; 16, claro;
Viena: 18, nublado; Varsóvia: 18, nublado.

1

MOACIR DE SOUZA
7o DIA

t 

Profundamente consternados com a morte de seu inesquecível
amiqo MOACIR DE SOUZA, convidam para a missa de 7o dia
aue em intenção à sua alma será realizada na Igreja da

Candelária, às 11:30h do dia 27, quinta-feira. Mario Alencar, Maurício
Alencar Marcello Alencar, José Raimundo e Leticia Pimentel
Duarte, Victor Alencar, Marco Aurélio Alencar, Marco Antônio
Alencar, Vitor Ricciuli Alencar, Fernando Alencar José Maurício
Alencar, Luiz lldefonso Simões Lopes, Nelio Machado, Raul Rytf,
Franklin de Oliveira, Beethoven Lucca, Olavo Ramos, Doutel de
Andrade, Lygia Doutel de Andrade, Yara Vargas Feliciano de Araújo.
Ângelo Sestíni, Eduardo Chuay, José Talarico, Kleber Borba Gilberto
Garcia Bastos, Luiz Eduardo Sayão de Carvalho, Nelson Macular..
Adimar Horn Filho, Luiz Carlos Tacques de Mesquita Fausto Alves
Nascimento Ferraz, Joaquim Ferraz, Antônio Gados Souza e Silva,
Maria Teresa Goulart, Celito de Grandi, Raul Cid Loureiro, Enio
Werneck, Ricardo Cretton, Alfredo Vasconcellos, Haroldo Guanaba-
ra Irene Brulhart, Daniel Marun Filho, Antônio dos Santos Martins,
Luiz Carlos de Souza, Marília Neves da Costa, Ivan Lagrotta, Pau o
Render eTertuliano dos Passos. v

ALFONSO DAPOZA BLANCO
(FALECIMENTO)

tSua 

Família cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento
de seu querido esposo, pai, sogro e avô ALFONSO e convida
parentes e amigos para o seu sepultamento a ser realizado Hoje
dia 26, às 11:00 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n°

1 para o Cemitério São João Batista. \"

ALFONSO DAPOZA BLANCO
(FALECIMENTO)

J- O Grupo "POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNI-
I CA LTDA." e "MINI ELETRO LTDA." com pesar

comunicam o falecimento do seu Diretor-
Presidente ALFONSO DAPOZA BLANCO e convi-
dam amigos, fornecedores e clientes para o seu
sepultamento a ser realizado HOJE, dia 26, às
11:00 horas, saindo o féretro da Capela Real
Grandeza n° 1 para o Cemitério São João Batista. (P J

LUIZ A. PEREIRA DAS NEVES
ALMIRANTE DE ESQUADRA

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO
Sua família convida parentes e amigos
para a missa que manda celebrar dia 28
às 11,30 na Igreja N. S. do Carmo.

Avisos
Religiosos

e Fúnebres
Recebamos seu anuncio na

Av. Brasil, 500 sala 512 ate as
02:00h da madrugada.
Tels.: 264-4422 Ri 350 e 356.

JORNAL DO BRASIL
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obituário "Dentes-de-leite" da PM estão tempo
Rio de Janeiro

Fernando Batista de Alinei-
da, 28, de insuficiência cardía-
ca, no Hospital da Lagoa. Ca-
rioca, comerciário, casado com
Nilza Simões de Almeida, ti-
nha um filho: Paulo, morava
cm Copacabana.

Valeria Rodrigues de Souza,
35, de enfisema pulmonar, no
Hospital do Andaraí. Mineira,
casada com Carlos Alberto
Ferreira de Souza, tinha dois
filhos: Sônia e Marcos, morava
no Grajau.

Teresa Ribeiro de Azevedo,
39, de ataque cardíaco, na Casa
de Saúde São Sebastião. Pau-
lista, casada com Sebastião Pi-
nheiro de Azevedo, tinha um
filho: Fernando, morava em'
Botafogo.

Luiz Felipe Pereira da Silva,
44, de infarto, no Prontocor.
Paulista, comerciante, desqui-
tado, tinha um filho: Mario,
morava em Copacabana.

Augusto Paiva de Albuqucr-
que, 49, de insuficiência cardía-
ca, no Hospital São Francisco
de Paulo. Mineiro, industria-
rio, solteiro, morava no Rio
Comprido.

Abel Lima dos Santos, 56, de
insuficiência respiratória, no
Hospital de Ipanema. Carioca,
industrial, desquitado, tinha
dois filhos: Heloísa e Cláudio,
uma neta, morava em Ipa-
nema,

Zulmira Barbosa Duarte de
Oliveira, 63, de acidente vascu-
lar cerebral, no Hospital Silves-
tre. Carioca, viúva de Raphael
Gouveia de Oliveira, tinha três
filhos e dois netos, morava no
Jardim Botânico.

Helena Mendes de Matos,
68, de parada cardíaca, em casa
no Méier. Carioca, viúva de
Fernando Gomes de Matos, ti-
nha seis filhos e netos.

Carolina Nogueira, 74, de
parada respiratória, na Casa de
Saúde Santa Teresinha. Capi-
xaba, viúva de Wlisses Noguei-
ra, tinha quatro filhos: Vilma,
Mareia, Francisco e Adino, se-
te netos, morava na Tijuca.

Berenice Monteiro de Carva-
lho, 82, de miocardiosclerose,
em casa em Benfica. Carioca,
viúva de Valdemar Guimarães
de Carvalho, tinha oito filhos,
netos e bisnetos.

Minam Macedo de Souza,
91, de parada cardiorrespirató-
ria, em casa na Ilha do Gover-
nador. Mineira, viúva de Hei-
vecio Cardoso de Souza, tinha
sete filhos, netos e bisnetos.

Estados
Felipe Teixeira da Costa, 63,

de acidente automobilístico na
BR-262, Município de Belo
Horizonte. Empresário, era
funcionário aposentado do
DER — Departamento de Es-
tradas de Rodagem — de Mi-
nas e empreiteiro de obras pú-
blicas. Mineiro de Santa Luzia,
era casado com Dulce Teixeira
da Costa, tinha duas filhas e
cinco netos.

Raimundo Pinheiro Vieira,
85, de insuficiência cardio-
respiratória, em Belo Horizon-
te. Funcionário aposentado da
Secretaria da Agricultura de
Minas, comerciante e ex-Juiz
de Paz do 2° subdistrito de
Belo Horizonte. Casado, tinha
cinco filhos, 15 netos e 11 bis-
netos.

Joanna Reichel, 70, de he-
morragia digestiva, no Hospital
Belém Novo, em Porto Alegre.
Era casada com o ex-chefe do
setor de oficinas e manutenção
da. antiga Viação Férrea do Rio
Grande do Sul (órgão hoje in-
tegrado à RFFSA). Morou no
Porto do Conde, Município de
São Jerônimo, onde participou
de movimentos assistenciais
junto a famílias de ferroviários
e mineiros da região carbonífe-
ra gaúcha. Casada com Dióge-
nes Reichel, tinha dois filhos:
Volmir e Janete, além de três
netos.

Exterior
Walter Pidgeon, 86, num

hospital de Santa Mônica
(EUA). Ator cinematográfico,
participou como intérprete em
centenas de filmes, na maioria
como figurante principal.

Juiz é
assaltado
em Botafogo

Dois homens armados ren-
deram o Juiz-Presidente do 3o
Tribunal do Júri, César Augus-
to Leite, quando ele parou
num sinal de trânsito da Rua
Voluntários da Pátria, próximo
ao número 249, no início da
madrugada de hoje, obrigan-
do-o a entregar-lhe o Passat
verde-metálico, ano 84, placa
YU-1449, no qual fugiram.

Segundo informações do
Juiz, que estava só no automó-
vel, um terceiro elemento dava
cobertura aos dois cúmplices, a
uma certa distância. A ocor-
rência foi registrada na 10* DP,
em Botafogo, que imediata-
mente transmitiu mensagem de
rádios para todas as viaturas de
ronda da Polícia Militar, mas
até as 2h da madrugada não se
tinha a menor informação so-
bre o veículo roubado.

na rua prendendo e aprendendo
Na Zona Sul eles já ganharam o apelido de dentes dc leite, •

por serem jovens. São os 625 novos recrutas da Polícia Militar
que fazem duplas com soldados, patrulhando as ruas da cidade e
abordando suspeitos. Além da juventude, chamam a atenção
pelo uniforme azul — com o nome estampado no peito, lado
direito — e o boné. A única arma que usam é o cassetete.

Eles integram um grupo de 2 mil 500 aprendizes que, até o
fim do ano, estarão incorporados à PM, que, atualmente com 31
mil 250 homens, pretende ter mais 5 mil 22 soldados até 1985. O
Major Astério Pereira, relações-públicas da corporação, expli-
cou que a idéia foi resultado de um estudo feito por oficiais que
fizeram cursos de aperfeiçoamento, em 1983, em países euro-
peus.

O objetivo é reduzir a violência urbana e oferecer treina-
mento mais adequado aos novos recrutas. Sempre orientados
por capitães, os recrutas só andam acompanhados de soldados
já experientes e sâo obrigados a intervir em qualquer aconteci-
mento — assalto, crime de morte, briga — como se fossem
soldados profissionais. Quando já conhecem suficientemente as
áreas de treinamento, são. transferidos para outras, a fim de
captarem ao máximo os problemas policiais das diversas regiões
e bairros do Rio de Janeiro.

O Major Astério disse que é assim que a polícia espanhola
forma seus quadros. Houve, segundo ele, uma adaptação do
modelo espanhol às peculiadirades brasileiras. Influiu bastante,
disse ainda o oficial, na escolha deste modelo a força da opinião
pública.

— A PM reflete também o metabolismo das transforma-
ções sociais. A sociedade, que deseja a diminuição da violência,
fez a polícia aumentar seu efetivo e buscar novas alternativas.
Por exemplo, hoje o Batalhão de Choque, treinado para conter
tumultos, está na orla marítima. Eles não perdem sua função,
mas contribuem para o policiamento ostensivo.

Ao saírem do curso teórico, de dois meses, no Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em Sulacap, comanda-
do pelo Coronel Vidal da Silveira Barros, os recrutas vão para
as ruas. Muitos deles são universitários ou têm 2° grau
completo. De maneira geral, vêm da classe média. Por terem
boa escolaridade, aprendem mais rápido: no curso, diz o
Coronel Vidal, recebem noções de Direito, e sabem ministrar os
primeiros-socorros graças, ao convênio com a Escola de Enfer-
magem Ana Néri. O aprendizado teórico inclui ainda aulas de
sociologia, psicologia e técnicas policiais. .

Na rua, às vezes a dupla da PM parece pai e filho. Semana
passada, na Rua Mearin, esquina com Visconde de Santa
Isabel, Mário César Ferreira, 18 anos, explicava: "É na rua que
você encontra a realidade, porque, além da experiência nova, a
gente conhece os mecanismos'de ação de um companheiro mais
experiente." Valéria Ferreira da Costa, 19 anos, que deixou o
magistério, confirmou ontem: "Melhor do que a teoria é o
treinamento na rua". Na semana passada, outra recruta, Cátia,
mostrou que a experiência está dando certo: apesar de desarma-
da, ela prendeu um criminoso.

Major é preso por fazer crítica
O Comandante da Polícia Militar, Coronel Nazaré Cer-

queira, prendeu, ontem, por quatro dias, o Major Nelson
Herrera Ribeiro, por ter — segundo nota de culpa — "feito

publicar artigo em um jornal", pretendendo falar "sobre a
corporação, mas não sabendo fazê-lo com habilidade e inteli-
gência". O oficial foi recolhido ao 6o BPM, na Tijuca, escoltado
por dois oficiais da mesma patente.

O Boletim Reservado de ontem publicou a punição do
oficial. Nele consta, ainda, que no artigo, "o militar passou do
campo das críticas para as censuras, dando um péssimo exemplo
aos subordinados e produzindo no ambiente externo reflexos
negativos qué, longe de atingir os objetivos procurados, só
convém para criar mal querências que nada constróem ou
edificam". O oficial estava adido na Diretoria Geral do Pessoal
Militar.

Abelhas africanas criam pânico
e correrias dentro de hospital

Correria por medo da picada de injeção, da cirurgia ou
mesmo da polícia, é comum no Hospital Getúlio Vargas, na
Penha. Mas jamais as pessoas que assistiram a um tumulto
ontem no hospital imaginaram que os gritos histéricos e
correrias de alguns médicos, enfermeiros e até pacientes de
cama fossem por um motivo incomum: abelhas africanas.

A rotina do hospital, que registra diariamente dezenas de
casos de atropelamentos, agressões, quedas e colisões, foi
alterada por cerca de 60 mil abelhas africanas, desalojadas por
dois apicultores, de uma colméia, no berçário desativado, no
terceiro andar. Aos gritos de "mata" e "olha ela af', pacientes
juntaram-se a médicos e enfermeiras e tentaram combater as
abelhas. Muitos foram picados pelo inseto.

Inédito
— Já desalojei muitos enxames, mas nunca num hospital

— lembrou o professor de apicultura, Laerte Nepomuceno, da
Associação Apícula do Rio de Janeiro. Embora durante seu

trabalho com Antônio Firmino Ribeiro tivesse orientado às
pessoas a não baterem nas abelhas, "pois do contrário elas
atacam", muitos fizeram exatamente o contrário. Na medida
em que as abelhas sobrevoavam médicos, enfermeiros e pacien-
tes passaram a se sacudir e acabaram sendo atacados.

Prefiro tomar uma injeção do que uma picada desse
bicho — comentou assustado o paciente Jorge Silva Lopes,
internado no 3o andar do hospital, ao lado do berçário
desativado. Jorge foi um dos que correram com medo.

Mas enquanto os comentários no hospital eram sobre o
perigo ou náo das abelhas, o apicultor Laerte Nepomuceno
explicava o valor dos insetos, principalmente para a economia
do país. As abelhas podem até mesmo pousar nas pessoas e
nada acontece. Mas normalmente as pessoas se agitam e tentam
matá-las. Aí, elas também atacam. O triste é que a abelha
morre logo que morde uma pessoa: o tecido prende o ferrão e
ela morre — comentou Nepomuceno.

AVISOS RELIGIOSOS

MISSA DE 7o DIA

ADRIANO GONÇALVES
FERNANDES

tA 

Família agradece os votos de
pesa res recebidos e convida para a
missa a ser rezada na Igreja Nossa
Senhora da Candelária, 5a feira, dia

27 de setembro, às 11:00 h.

AAOACIR DE SOUZA

tDorothy, 

Adriana e Daniela, esposa e
filhas, agradecem as manifestações de
pesar recebidas pelo falecimento de seu
inesquecível MOACIR e convidam paren-

tes e amigos para a Missa de 7o Dia, a realizar-
se nesta quinta-feira, dia 27, às 11h30min, na
Igreja da Candelária. (P

ROSA MALUF GEBARA
(MISSA DE 30° DIA)

tCom 

imenso carinho a família agra-
dece sensibilizada todas as mani-
festações de amizade e amor rece-

bidas por ocasião de seu falecimento e
convidam para a Missa de 30° Dia, a se
realizar, hoje, dia 26/09/84, às 18 horas,
no Mosteiro das Irmãs Clarissas, a Rua
Jequitibá, 41 — Gávea.

t
MOACIR DE SOUZA
Os amigos de MOACIR DE SOUZA convi-
dam para a Missa de 7o Dia que farão
realizar amanhã, dia 27, às 11:30h, na
Igreja da Candelária. (P

IDELZUITH BARREIRA GADELHA
' (DÉZINHA)

tA 

família de IDELZUITH BARREIRA
GADELHA (DÉZINHA) comunica seu fa-
lecimento e convida demais parentes e
amigos para o seu sepultamento a reali-

zar-se hoje, quarta-feira, às 10 horas, saindo o
féretro da capela Real Grandeza, n° 7 para o
Cemitério de S. João Batista.

ANTÔNIO HEITOR MARQUES CAJATY
ENGENHEIRO — MS
(MISSA DE 7o DIA)

t 

GLAUCOS CALVET CAJATY e senhora; PEDRO PAULO MARQUES CAJATY e
família; LUIZ FELIPPE DOS SANTOS MARTINS e família; ÂNGELO MIGUEL DE
CARVALHO e família — pais, irmãos, cunhados e sobrinhos — convidam aos

demais parentes e amigos para a missa que mandam celebrar pelo descanso eterno de
seu saudoso e querido ANTÔNIO HEITOR, às 10:30. h do dia 27 — quinta-feira, na
Igreja da Irmandade da Santa Cruz dos Militares — Rua 1o de Março, 36. Agradecem as
manifestações recebidas e, antecipadamente, aos que comparecerem à Celebração
Eucarística.

CELIO MOREIRA DE CASTRO
SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO FISCAL

(MISSA DE 7o DIA)

tA 

Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
e seus funcionários agradecem as manifestações de
pesar por ocasião do falecimento de CELIO MOREI-
RA DE CASTRO, e convidam para a Missa de 7o Dia

que será celebrada 5a feira (27/09/84), às 11 horas, na
Paróquia de Nossa Senhora do Carmo (antiga Catedral), na
Rua Sete de Setembro, n° 14, no Rio. (P

Satélite GOES-W — INPE (Cachoeira Paulista, SP) — 18h (25/9/84)—3ágK—n

A frente fria que ontem estava na Bacia do Prata deslocou-se rapidamente e já se encontra
no litoral de Santa Catarina, ocasionando chuvas e trovoadas na região Sul do país. A partir de
hoje poderão ocorrer ventos mais fortes na região Sudeste, principalmente em São Paulo e no
Rio de Janeiro, devido à aproximação desse sistema frontal.

No Rio
Tempo nublado a encobertoVom possível instabilidade no,
decorrer do período. Temperatura estável. Ventos: Qua-'
drante Norte rondando para Sudoeste, fracos a moderados,.
com rajadas no período. Visibilidade boa. Máxima: 34.7,
em Bangu; mínima: 17.0. no Alto da Boa Visia.
A» Chuva* — Precipitação em mm nas últimas 24 horas: 0.0;
acumulada este mês: 37.5; normal mensal: 55.2; acumulada
este ano: 348.1; normal anual: 1075.8.
O Sol — Nascerá às 05h38min e o ocaso será às 17h50min.
O Mar no Rio dc Janeiro — Preamar: 03h22min/l .3m e
15h37min/l.lm; baútamar: 10hl4min/0.2m e 21h47min/
0.3m. Em Cabo Frio — Preamar: 03hO2min/1.4ra .
15h22min/1.2m; baixamar: 09h51min_Um e 21h43min/
0.2m. Em Angra dou'Re. — Preamar: 02 .05min/1.4m e
14hl5n.iiVl.2m; baixamar: 10h0fimin/0.0m e 22h26min/
0.4m.
O Salvamar informa que o mar está calmo, com águas a 21
graus, correndo de Leste para Sul.

A Lua

Minguante Nov« Crescente Cheia
17/10 ' ati 30709 T/10 09/10

Nos Estados
Amazonas: nub a pte nub, pnes de chuvas isol no centro e
SW do Estado. Temp: estável. Máx. 32.3; min. 23.3. Acre:
nub c/chuvas esp. Temp: estável. Roraima: nub a pte nub.
Temp: estável. Máx. 33.0; min. 25.4. Pará: nub a pte nub,
pnes de chuvas no Sueste. Temp: estável. Amapá: nub a pte
nub. Temp: estável. Maranhão: pte nub a claro. Nub a pte
nub c/chuvas isol no SW. Temp. est. Plaul: pte nub a claro.
Temp. est. Máx. 35.5; min. 21.6. Ceará: pte nub a claro.
Temp: estável. Máx. 30.5; mín. 23.8. Rio G. do Norte-
Paraíba-Penuunbuco. pte nub a claro. Nub a pte nuc d pnes
de chuvas isol no litoral Este. Temp: estável. Máx. 29.3;

min. 20.5. AUfjw_-Strnl|_: pte nub a dato. Nub a pte nub
d chuvas isol no litoral, Temp: estável. Máx. 27.2; mín.
21.7. Bahia: pte nub a claro. Nub a pte nub no litoral.
Temp: estável. Máx. 25.0;.m_n. 16.7. Matou, do Sul: ene a
nub d chuvas e trov esp. Temp: em declínio. Máx. 31.0;
min. 21.8. Mato Groaao: nub a ene c/chuvas esp e trovoadas
isol. Temp: est. Máx. 34.0; min. 21.4. Golas: nub a pte nub
d pnes de chuvas isol no Norte. Pte nub a nub passando a
ene d chuvas esp e trov no Sul. Demais reg. pte nub a nub.
Temp: est. Máx. 32.6; min. 21.6. Distrito Federal: pte nub a
nub passando a ene d chuvas esp e trovoadas isol. Temp:
estável. Mai. 28.8; min. 18.1. Espirito Santo: nub. Temp:
em lig. elevação. Máx. 28.3; min. 20.6. Minas Gerais: nub
oeste ene c/ possível instabilidade no período. Temp: em lig.
elevação. Máx. 28.2; min. 14.2. Sáo Paulo: nub d pnes de
chuvas e trovoadas isol. Temp: em lig. declínio. Máx, 22.8;
min. 15.3. Paraná, nub d pnes de chuvas e tro isol. Temp:
em lig. declínio. Máx. 19.8; min. 13.2. Santa Catarina: ene
d chuvas esp. passando a nub no Sul e Oeste. Temp:
estável. Rio G. do Sul: nub suj a chuvas isol, melhorando no
decorrer do período no Centro Sul. Nub d chuvas esp.
Temp: estável.

No Mundo
Amsterdã: 14, chuvas; Atenas: 30, claro; Bangkok: 34,
claro; Barbados: 28, claro; Beirute: 29, claro: Belgrado: 22.
nublado; Berlim: 14, nublado; Bruxelas: 15, nublado;
Buenos Alrta: 13, chuvas; Cairo: 36, claro; Caracas: 28,
chuvas; Chicago: 29, nublado; Copenhagc: 14, nublado;
Dublin: 14. nublado; Frankfurt: 12, nublado; Genebra: 12,
nublado; Hong Kong: 29, claro; Honoluhi: 31, nublado;
Johanesbargo: 25, claro; H«v«u: 30,, nublado; Uma: 20,
nublado; Lisboa: 23, claro; Londres: 16, nublado; __«
Angeles: 36, claro; Madri: 22, ciará; Manila: 30, nublado;
México: 23, claro; Mlaml: 28. nublado; Montevideo: 15,
nublado; Montreal: 17, chuvas; Moscou: 18, nublado; Nova
Deli: 34, claro; Nova Iorque: 28, nublado; Oslo: 8, nublado;
Paris: 14, nublado; Pequim: 25, claro; Roma: 23, nublado;
San Francisco: 25, claro; San Juan: 34, claro; Santiago: 14,
nublado; Estocolmo: 14, chuvas; Sldnei: 21, nublado; Tó-
quio: 26, claro; Toronto: 19, nublado; Vancouver: 16, claro;
Viena: 18, nublado; Varsovla: 18, nublado.

MOACIR DE SOUZA
7o DIA

t 

Profundamente consternados com a morte de seu inesquecível
amigo MOACIR DE SOUZA, convidam para a missa de 7o dia
que em intenção à sua alma será realizada na Igreja da

Candelária, às 11:30h do dia 27, quinta-feira. Mario Alencar, Maurício
Alencar, Marcello Alencar, José Raimundo e Leticia Pimentel
Duarte, Victor Alencar, Marco Aurélio Alencar, Marco Antônio
Alencar, Vitor Ricciuli Alencar, Fernando Alencar, José Maurício
Alencar, Luiz lldefonso Simões Lopes, Nelio Machado, Raul Ryff,
Franklin de Oliveira, Beethoven Lucca, Olavo Ramos, Doutel de
Andrade, Lygia Doutel de Andrade, Yara Vargas, Feliciano de Araújo,
Ângelo Sestini, Eduardo Chuay, José Talarico, Kleber Borba, Gilberto
Garcia Bastos, Luiz Eduardo Sayão de Carvalho, Nelson Maculan,
Adimar Horn Filho, Luiz Carlos Tacques de Mesquita, Fausto Alves
Nascimento .Ferraz, Joaquim Ferraz, Antônio Carlos Souza e Silva,
Maria Teresa Goulart, Celito de Grandi, Raul Cid Loureiro, Enio
Werneck, Ricardo Cretton, Alfredo Vasconcellos, Haroldo Guanaba-
ra, Irene Brulhart, Daniel Marun Filho, Antônio dos Santos Martins,
Luiz Carlos de Souza, Marilia Neves da Costa, Ivan Lagrotta, Paulo
Rehder eTertuliano dos Passos. (P

ALFONSO DAPOZA BLANCO
(FALECIMENTO)

tSua 

Família cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento
de seu querido esposo, pai, sogro e avô ALFONSO e convida
parentes e amigos para o seu sepultamento a ser realizado Hoje,
dia 26, às 11:00 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n°

1 para o Cemitério São João Batista. (P

ALFONSO DAPOZA BLANCO
(FALECIMENTO)

+ O Grupo "POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNI-
I CA LTDA." e "MINI ELETRO LTDA." com pesar

comunicam o falecimento do seu Diretor-
Presidente ALFONSO DAPOZA BLANCO e convi-
dam amigos, fornecedores e clientes para o seu
sepultamento a ser realizado HOJE, dia 26, às
11:00 horas, saindo o féretro da Capela Real
Grandeza n° 1 para o Cemitério São João Batista. (P

LUIZ A. PEREIRA DAS NEVES
ALMIRANTE DE ESQUADRA

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO
Sua família convida parentes e amigos
para a missa que manda celebrar dia 28
às 11,30 na Igreja N. S. do Carmo.

Avisos
Religiosos

e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na

Av. Brasil. 500 sala 512 ale as
02:00h da madrugada.
Tels.: 264-4422 R; 350 e 356.

JORNAL DO BRASIL
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Secretário americano diz
qiiarta-feira, 26/9/84 ? Io caderno ? 13

INFORME ECONÔMICO

Os números dq BNH e a
inadimplência nacional
O 

Sistema Financeiro da Habitação, recente-
mente socorrido pelo plano dos bônus e da

equivalência salarial, a entrar em vigor no próximo
ano, traça hoje um quadro bem definido dos efeitos
da política salarial, que o Congresso ainda não
conseguiu derrubar por falta de quorum, sobre a
sociedade brasileira. E, dentro dele, se destaca a
inadimplência, expressão popularizada nos últimos
anos.

Os dados do BNH, de certa forma, quantificam
a perda de renda da sociedade. Segundo eles, entre
os mais de três milhões de mutuários do sistema,
57,1% não mantêm prestações rigorosamente em
dia, um dado, por si só, preocupante.

Mas o detalhamento deste número é ainda
mais representativo. A inadimplência, no que diz
respeito aos contratos feitos através de Cehabs ou
programa Promorar, destinados à população de
baixa renda (cinco salários mínimos), é pequena,
segundo, o presidente do BNH, Nelson da Matta.
Ele destaca que os maiores problemas podem ser
localizados no universo dos 1 milhão 834 mil mutua-
rios do Sistema Brasileiro de Poupança e Emprésti-
mo (SBPE), constituído pela classe média.

Confidencia de Dytz
O Secretário Especial de Informática, Coronel Edi-

son Dytz, confidenciou que recebeu as propostas do
PMDB de modificações ao projeto oficial de uma política
para a informática com "simpatia". Dytz, apesar de
discordar da idéia da saída da SEI do âmbito do Conselho
de Segurança Nacional, revelou que as 261 emendas
apresentadas ao projeto da SEI oferecem contribuições
importantes". Entre elas, algumas das sugestões do candi-
dato do PMDB à presidência, Tancredo Neves, como a
criação de um conselho, reunindo autoridades e empresa-
rios, para a definição da atuação do organismo e a
aprovação dos planos da SEI pelo Congresso. Segundo ele"isto é democracia".

Melhor cliente
O diretor da Cacex, Carlos Viacava, depois de

escutar seguidamente, nas últimas semanas, críticas de que
os bancos comerciais estariam reticentes quanto à alocação
de recursos para financiamento de capital de giro às
empresas exportadoras, desabafou, ontem, em Brasília:

O exportador constitui hoje o melhor cliente do
sistema bancário brasileiro: ostenta o melhor cadastro;
movimenta as contas de maior vulto e representa o menor
risco operacional para os bancos!

Projeto Sicartsa
O maior investimento britânico na América Latina,

uma siderúrgica no porto mexicano de Lázaro Cardenas,
foi finalmente aprovado, segundo o Ministro de Comércio
Paul Channon. O projeto Sicartsa, como é conhecido, está
orçado em 2,8 bilhões de dólares, teve que esperar a
retomada do crescimento econômico do México, apoiada
em um programa mais confortável de pagamento de sua
dívida externa, para ser levado adiante.

Ainda o bônus
O presidente do BNH, Nelson da Matta, passou boa

parte do dia de ontem explicando que o sistema de bônus,
conjugado com o abatimento do FGTS para o pagamento
de prestações da casa própria não permitirá, em hipótese
alguma, que o vencimento seja "zerado". Ele explicou,
tomando por exemplo o caso de um mutuário com
prestação de CrS 100 mil, que o bônus permite deduzir
25% do valor, que passa assim, a Cr$ 75 mil. O abatimento
de até 80% pelo FGTS é aplicado sobre este valor (não
sobre o valor total da prestação), o que deixa CrS 15 mil
para serem desembolsados pelo proprietário.

Tucanos para Venezuela
O comandante da Força Aérea da Venezuela, Gene-

ral Carlos Pinaud Arcila, revelou que seu país tem prontos
todos os estudos para a compra de um número indetermi-
nado de aviões brasileiros T-27-Tucano, de treinamento
militar. Segundo ele, só falta a aprovação do Presidente
Jaime Lusinchi para o negócio com a Embraer, que o
militar situou em torno de 65 milhões de dólares. Na
semana passada, uma equipe da Força Aérea brasileira fez
demonstrações com sete aviões Tucano.

.( daí a recessão 5»

O presidente da Associação Comercial de São Paulo,
Guilherme Afif Domingos, comentou ontem que uma boa
parte do esforço das empresas para se ajustar à crise
econômica se perdeu devido ao recente "pacote" de
medidas monetárias articulado pelo Governo e que provo-
caram o aumento das taxas de juros.O setor eficiente da economia vinha se enqua-
drando. mas o setor estatal, que é o setor ineficiente da
economia, náo se enquadra e. com isto, vêm sempre novos
pacotes para financiar o déficit público.

Segundo Afif, taxa de juros alta não é problema
provocado poi bancos, mas pelo Governo, com a manu-
tenção de crescentes deficits. Enquanto isto perdurar —
destacou o empresário —, não se resolve o problema dos
juros ou o problema da inflação.

Daí a recessão — completou.

São Paulo — A garantia de
que as taxas de juros continua-
rão a cair nos Estados Unidos;
a defesa de um comércio inter-
nacional livre de qualquer pro-
tecionismo; a certeza de que a
economia norte-americana
manterá seu crescimento; e o
reconhecimento de que sem
"um 

processo doloroso impôs-
to pelo FMI", nenhum país em
crise conseguirá sua recupera-
ção: foram esses os pontos
principais da entrevista, via sa-
télite, ontem, do Subsecretário
do Tesouro norte-americano,
Beryl Sprinkel.

Na entrevista, concedida
após o discurso do Presidente
Ronald Reagan na reunião do
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), Beryl Sprinkel res-
pondeu a perguntas de jornalis-
ta da Alemanha, França, Espa-
nha, Bélgica, México, Argenti-
ria e Brasil, dando um conselho
a todos os países, principal-
mente os muito endividados:
"Abandonem a economia pia-
nejada e adotem a economia
livre", opção que considera
ideal para 

"catalisar resultados
positivos para o povo em ge-
ral". Como exemplos, Sprinkel
citou os países do Oriente e
Extremo Oriente e lembrou
que quem preferir a economia
planejada,"estará tomando a
decisão de manter a população
com um padrão de vida baixo
e, conseqüentemente, uma má
qualidade de vida".
PERSPECTIVAS

que juros vao cair mais
Simonsen acha inevitável
desvalorização do dólar

Washington — UPI

MELHORES
Beryl Sprinkel garantiu que

a prime-rate (taxa de juros nor-
te-americana) encerrará 1984
abaixo dos atuais 12,75%: "No
início da gestão Reagan, essa
taxa era de 21% e agora está
em 12,75%. Ela irá cair ainda
mais ao longo do tempo".

Ele não quis prever qual será
a taxa de juros no final do ano,
mas assegurou que "ela cairá
muito", facilitando a renego-
ciação da dívida externa de
muitos países.

O representante do Governo
norte-americano reconheceu
que existem pressões protecio-
nistas nos Estados Unidos, mas
destacou que o objetivo do
Presidente Reagan é defender
o comércio livre. Na sua opi-
niâo, essa diretriz não tem ob-
jetivo 

"eleitoreiro" e faz parte
de um programa que o presi-
dente norte-americano preten-
de intensificar, caso seja reelei-
to. Lembrou, para justificar
sua afirmativa, a recusa de so-
bretaxa ao aço do Brasil e,
mais recentemente, ao cobre
importado da europa e Améri-
ca Latina.

— Só com um comércio li-
vre é que conseguiremos me-
lhorar as condições de vida de
todos os povos.

Beryl Sprinkel manifestou a
certeza de que o crescimento
da economia norte-americana,
que se mantém há 22 meses,
continuará por "longo tempo",
observando que, para isto, o
Governo está procurando re-
duzir o déficit fiscal sem causar
sacrifícios à população. 

"A re-
dução do déficit é importante e
as previsões são otimistas e
deverão surpreender a todos
no final do ano", ressaltou o
Subsecretário do Tesouro nor-
te-americano. Ele considerou,
ainda, que o Presidente Rea-
gan pretende intensificar a con-
tenção de gastos do Governo e,"essa medida, não é uma joga-
da para as eleições e continuará
no próximo mandato".
COM DOR

Sobre a política "dolorosa"
imposta pelo FMI aos países
devedores, Beryl Sprinkel afir-
mou que 

"embora de uma ma-
neira um pouco diferente, tam-
bém os Estados Unidos tive-
ram que realizar um ajuste do-
loroso no início da gestão de
Ronald Reagan e agora está
colhendo os frutos".

— Acho que não existe ou-
tra opção nesse caso e o exem-
pio dessa afirmação é o México
que, com sua recuperação, po-
dera renegociar a dívida com
um prazo maior e a uma taxa
de juros menor.

Na entrevista, via satélite,
promovida pelo Serviço de Di-
vulgação e Relações Culturais
dos Estados Unidos (Usis), o
representante do Governo nor-
te-americano não aceitou a
acusação, vinda de vários pai-
ses, que responsabilizam o FMI
pelas crises atuais: "a tendên-
cia é pôr a culpa no FMI, que
nada tem a ver com as altas
taxas de inflação ou o descon-
trole cambial desses países".

Com relação à alta do dólar,
Sprinkel negou que o Federai
Reseve (Banco Central dos
EUA) tenha realizado qual-
quer tipo de intervenção no
sistema financeiro para impul-
sionar ou conter a evolução da
moeda.

Ele concordou em que a alta
do dólar tem atraído capital de
vários países para os Estados

, Unidos, mas justificou dizendo
que os investidores querem co-
locar o dinheiro onde a taxa de
retorno é garantida 

"E, se exis-
te um lugar para isto, sem dúvi-
da, sáo os Estados Unidos".

Reagan discursa, observado por Larosière

Reagan apela por
comércio livre

Washington — O Presidente
Reagan fez um apelo aos países
membros do FMI e do Banco
Mundial para se juntarem aos
Estados Unidos numa nova ro-
dada internacional de liberali-
zação do comércio e prometeu
que vai resistir às pressões para
restringir as importações norte-
americanas.

Ao responder a críticas so-
bre os altos juros bancários nos
EUA, Reagan afirmou que es-
ta situação também traz vanta-
gens para os outros países,
pois, com a valorização do dó-
lar, os norte-americanos au-
mentaram suas importações em
25%, contribuindo para a reati-
vação de outras economias.

Segundo Reagan, a recupe-
ração norte-americana "está
fortalecendo as economias de
outros países", mas a reação
dos latino-americanos demons-
trou ceticismo. O presidente do
Banco Central da Venezuela,
Alejandro Machado Gomez,
por exemplo, disse que 

"o nível
das taxas de juros é parte de
um conjunto de elementos eco-
nômicos, e não vontade de uma
pessoa".

Todos os demais países —
endividados e outras nações in-
dustrializadas — também vêm

pedindo que os EUA reduzam
seu déficit fiscal, que chegará
aos 175 bilhões de dólares no
ano fiscal a se encerrar domin-
go. A esse respeito, Reagan
disse que a política econômica
de seu Governo "nos permite
manter o déficit em linha des-
cendente".

Reagan também preveniu os
dirigentes de países industriali-
zados contra a adoção de novas
barreiras comerciais, assinalan-
do que 

"não estamos somente
contra o protecionismo, mas a
favor de maior abertura de to-
dos os mercados do mundo".
Insistiu que os endividados,
por sua vez, falam muito de sua
dívida externa e pouco 

"do
renovado dinamismo de nossa
economia (dos EUA) e do que
representa para eles a abertura
de nossos mercados a seus pro-
dutos de exportação".

Reagan disse ainda que de-
seja ver os países avançando no
mesmo ritmo, com menbs gas-
tos dos governos e mais oportu-
nidades para a empresa priva-
da. Nos EUA, ele diminuiu a
ingerência estatal na economia,
mas o Governo está gastando
tanto que o déficit público é
recorde absoluto na história
americana.

— A economia americana
está extremamente instável. A
maioria dos analistas econômi-
cos dos próprios EUA acha
que fatalmente, a curto ou a
longo prazo, chegará o mo-
mento em que o dólar irá des-
valorizar-se. A grande dúvida
— e preocupação — é se a
desvalorização ocorrerá de for-
ma abrupta, gerando inflação,
ou se será lenta — afirmou
ontem o ex-Ministro Mário
Henrique Simonsen, durante
debate na Bolsa de Valores.

Segundo ele, se a desvalori-
zação for abrupta, os EUA"vão dar um tranco no mun-
do". Se ocorrer lentamente,
através de um processo de"a-
terrissagem macia" (soft lan-
ding), as demais economias
mundiais não só suportarão o
fenômeno como serão benéfi-
ciadas por ele.

Simonsen, que chegou de
Nova Iorque anteontem, disse
que esse é o principal debate,
hoje, nos Estados Unidos, já
tendo atingido as plataformas
eleitorais. Em 1985, o país será
devedor líquido de capital, ou
seja, suas dívidas no exterior
serão mais elevadas do que
seus créditos, o que não ocorre
desde 1917. A dívida externa
atingirá 150 milhões de dólares
e, em 1986, será o dobro da
brasileira, ficando próxima dos
200 bilhões de dólares.

Outros dados que preocu-
pam os economistas america-
nos, porque transformam a
economia dos EUA em "uma
bolha a ponto de estourar", são
o déficit fiscal, que está no
momento em 180 milhões de
dólares, o déficit da balança

comercial, que já atinge 130
milhões de dólares e deve che-
gar a 170 bilhões de dólares no
ano que vem, e o déficit em
conta corrente do balanço de
pagamentos, que gira em torno
dos 100 bilhões de dólares.
"O PESO
NORTE-AMERICANO"

A origem de todos esses dé-
ficits está no déficit fiscal, pois
causa a elevação dos juros nor-
te-americanos e a conseqüente
valorização do dólar frente às
moedas européias e a japone-
sa, já que com juros altos o país
atrai capitais estrangeiros, for-
talecendo sua moeda, explicou.

— Já se comenta nos EUA
— afirmou Simonsen — que o
dólar "é o peso norte-
americano", traçando-se um
paralelo com a experiência re-
cente vivida pela moeda argen-
tina. Na Argentina, o peso fi-
cou supervalorizado, devido ao
tabelamento do câmbio. As ta-
xas de juros estavam altas e o
país, dessa forma, atraiu capi-
tais estrangeiros. Até que ocor-
reu a forte desvalorização do
peso. No caso dos EUA, se
pergunta por quanto tempo a
situação, similar, poderá se
manter.

Na realidade, observou, o
déficit fiscal norte-americano
não é muito alto quando com-
parado com os dos outros pai-
ses industrializados, pois repre-
senta 5% do PIB. No entanto,'
os EUA têm uma taxa de pou-
pança interna baixa, em rela-
ção ao déficit, pois está em 8%
do PIB. Trata-se de um dese-
quilíbrio que está sendo com-

Bruxo de W. Street
prevê alta de juro

Washington — O influente
analista financeiro norte-
americano Henry Kaufman, do
banco de investimentos Saio-
mon Brothers, disse ontem
que, a menos que o déficit
fiscal norte-americano seja
substancialmente reduzido, as
taxas de juros poderão subir e
aumentar ainda mais o valor do
já fortalecido dólar.

Kaufman — conhecido co-
mo o "bruxo de Wall Street",
por suas previsões que geral-
mente fazem oscilar o mercado
e os juros — exortou o Con-
gresso a fazer um corte de 85
bilhões de dólares no déficit
fiscal nos próximos dois anos,
como forma de estimular o
crescimento econômico e bai-
xar as taxas de juros.

GERENTE FINANCEIRO
Empresa com sede no Rio de Janeiro — centro

da cidade — ligada à área de transportes, desenvol-
vendo atividades no país e no exterior, procura
profissional com formação superior e com o mínimo
de 5 anos de experiência na função. O profissional em
questão reportar-se-á à Diretoria da Empresa e terá a
seu cargo todas as funções financeiras como contabi-
lidade, orçamento e planejamento financeiro, caixa e
bancos, contas a pagar e a receber, aplicações
financeiras, seguros, etc. É necessário conhecimen-
tos de Inglês e disponibilidade para viagens.

Os interessados deverão enviar "Curriculum Vi-
tae" detalhado, mencionando salário atual e preten-
soes, acompanhado de foto 3x4 recente, para a
portaria deste Jornal sob n° 952832.

Sigilo absoluto (P

— Um enorme déficit fiscal
no fim de uma expansão econô-
mica, juntamente com uma
grande demanda por crédito do
setor privado, produzirá uma
explosão das taxas de juros que
será difícil de controlar — afir-
mou o executivo à comissão de
orçamento da Câmara dos
Deputados, em Washington.

Em Londres, o dólar fez no-
vos avanços diante das princi-
pais moedas européias, passan-
do dos 3,07 marcos à medida
em que se aprofundava a im-
pressão de que os bancos cen-
trais dos países europeus não
farão novas intervenções para
deter sua valorização, como as
do Bundesbank alemão, que
vendeu mais de 700 milhões de
dólares nos últimos dias em
apoio ao marco.

Argentina
anuncia
acordo

Washington — "Tenho o
prazer de anunciar-lhes que o
Sr De Larosière acaba de me
informar que apresentará à di-
retoria executiva, com reco-
mendação de aprovação, a do-
cumentação submetida pela
Argentina".

Dito isso, num parágrafo de
improviso em seu discurso à
assembléia do FMI e do Banco
Mundial, em Washington, o
Ministro da Economia da Ar-
gentina, Bernardo Grinspun,
se voltou ligeiramente para De
Larosière, sentado na mesa de
autoridades da assembléia, e o
francês sorriu, olhou-o e come-
çou a aplaudir. Imediatamente,
a assembléia irrompeu em
aplausos.
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pensado pela entrada de recur-
sos externos.

Hoje, os Estados Unidos
têm a fisionomia de um país
subdesenvolvido, pois têm
poupança interna baixa e finan-
ciam seu déficit fiscal com cré-
dito do resto do mundo —
afirmou.

São duas as correntes, den-
tro do país: a dos que acredi-
tam que a situação poderá se
sustentar, pois a economia é
forte e o país"é o porto seguro
do capitalismo", e os que estão
prevendo a crise e a necessida-
de de cortar o déficit fiscal. A
primeira corrente, para Simon-
sen, é otimista, pois se a econo-
mia fosse forte e apresentasse
taxas de rentabilidade elevadas
para os investimentos, os capi-
tais estrangeiros não estariam
sendo aplicados a curtíssimo
prazo, isto é, em um a dois
meses. E, por outro lado, se
fosse realmente um "porto se-
guro", não estaria tendo que
oferecer juros altíssimos, como
uma financeira em crise ou um
banco de segunda linha.
O CORTE FISCAL:
DRÁSTICO OU LENTO

É quase consenso hoje entre
a população norte-americana,
que está sentindo que algo está
fora de lugar, que o corte fiscal
tem que ser feito, com redução
nos gastos de armamentos e
elevação do Imposto de
Renda.

Mas o problema é que se
o déficit fiscal for cortado,
abruptamente, o ritmo da recu-
peração econômica vai se redu-
zir e não será possível evitar a
recessão.

Galvêas diz
que devedor
é injustiçado

Washington — O Ministro
da Fazenda, Emane Galvêas
pediu ontem que os Estados
Unidos compartilhem dos ônus
da crise financeira internacio-
nal. Os países endividados fo-
ram "injustamente" encarrega-
dos da responsabilidade do
ajustamento, mas a crise não
será superada antes de os pai-
ses desenvolvidos adotarem
medidas para combater o défi-
cit orçamentário, reduzir as ta-
xas de juros e reverter o prote-
cionismo, afirmou o Ministro.

Discursando em seguida, em
almoço oferecido pelo Brasilin-
vest a delegados da assembléia
do FMI, o representante da
Casa Branca para negociações
de comércio, William Brock,
comentou que 

"cada país tem
buscado dar conselho para. a
solução dos problemas dos ou-
tros", mas que cada um deye
aumentar o seu empenho" para
colocar sua própria casa em
ordem".
AJUSTES ESTRUTURAIS
NOS INDUSTRIALIZADOS

Brock declarou que 
"náo

existe nenhum americano que
não concorde com a redução
do déficit orçamentário", mas
disse que os EUA têm tido
dificuldade em chegar a um
consenso sobre onde cortar as
despesas' governamentais. So-
bre o comércio, afirmou que"nunca houve em Washington
pressões tão fortes por medidas
protecionistas", solicitadas por
empresas, sindicatos e políti-
cos, más afirmou que o Gover-
no Reagan tem resistido.

O Ministro da Fazenda disse
que 

"o aspecto injusto da pre-
sente crise consiste em que ela
impõe um ônus desigual em
diferentes grupos de países".
Acrescentou que 

"as medidas
sugeridas ou adotadas para a
sua solução colocam um ônus
muito mais pesado sobre os
ombros dos países devedores.
Não existe simetria nessa crise.
Não existe simetria nas solu-
ções e não existe simetria nos
sacrifícios".

Galvêas elogiou a proposta
do Secretário do Tesouro, Do-
nald Regan, por reuniões dos
comitês interino e de desenvol-
vimento do FMI para discutir a
dívida internacional em abril
próximo. •

O Ministro da Fazenda disse
também que os candidatos à
Presidência não deverão parti-
cipar das negociações com os
banqueiros. "Nós nunca nego-
ciaríamos com Mondale", can-
didato Democrata à Presiden-
cia dos EUA, comentou Gal-
vêas, para ilustrar que Paulo
Maluf e Tancredo Neves tam-
bém não deverão participar das
discussões com os banqueiros
ou o Governo americano. Dis-
se que os bancos não devem se
preocupar porque sabem que"o Brasil tem longa tradição de
cumprimento de acordo" e que
a renegociação da dívida sefá"honrada 

pelos sucessores".

ARMANDO OURIQUE
Correspondente
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Governo fixa datas para
previdência cumprir lei

Brasília — As entidades de previdência
privada poderão operar livremente no mercado,
desde que nas datas previstas (14 de novembro e
14- de dezembro) tenham feito aplicações de
mais 15% de seus recursos em obrigações fede-
rais e 10% em obrigações estaduais, conforme
estabeleceu há cerca de 15 dias a Resolução 964,
do Conselho Monetário Nacional.

Esta foi a decisão adotada pela Secretaria de
Previdência Complementar do Ministério da
Previdência, na reunião que o seu dirigente Ary
de Carvalho Alcântara manteve, ontem, com as
20 maiores entidades do setor. "Diante dos
cronogramas de aplicações apresentados por
85.% das 136 organizações que operam na área e
das condições do mercado, temos certeza de que
o fluxo de recursos permitirá o seu enquadra-
mento à resolução, dentro das datas limites
estabelecidas", disse Alcântara.

Coincidência
Ficou descartada, dessa forma, a tutela em

que se chegou a pensar para que as entidades de
previdência privada cumprissem, de fato, as
determinações da Resolução 964. Ela estabele-
ceu que, além dos 20% que estas instituições

aplicavam em papéis do Governo, teriam que
investir mais 15% em obrigações federais e 10%
em títulos estaduais.

Segundo Alcântara, as entidades que ainda
não apresentaram seus cronogramas ou têm
dificuldades para cumprir a resolução terão seus
casos estudados um a um. De acordo com uma
fonte da Secretaria, as instituições que já apre-
sentaram seus cronogramas responderão por
cerca de 95% dos Cr$ 2 trilhões 200 bilhões que
segundo Alcântara serão aplicados até o fim do
ano em papéis do Governo, em atendimento à
medida. Com isso, essas entidades chegarão ao
final de dezembro com aplicações totais no ano
de CrS 7 trilhões 200 bilhões em títulos públicos
federais e estaduais.

Alcântara, como o próprio Ministro da
Previdência, Jarbas Passarinho, descarta a hipó-
tese de que esses recursos possam ser destinados
à cobertura do déficit da previdência. Ele afirma
que serão destinados ao pagamento do déficit
geral da União. Mas, coincidência ou não,
anteontem o Ministro da Previdência conseguiu
do Ministro do Planejamento, Delfim Neto, a
liberação de CrS 1 trilhão 100 bilhões para
pagamento de contas do seu Ministério.

Receita comunica às
empresas mudança na
correção do IR em 84

Brasília — A Secretaria da Receita Federal avisou ontem,
em carta encaminhada às empresas públicas e privadas é aos
órgãos da administração direta e indireta, que, para o exercício
de 1985, o Imposto de Renda na fonte, em cada trimestre de
1984, será corrigido pela média obtida pelo índice da variação
da ORTN de cada um dos trimestres mais a ORTN de janeiro
de 1985.

A receita, segundo o secretário Francisco Dornelles,
divulgará em época oportuna os índices que o contribuinte
utilizará para corrigir o seu imposto de renda na fonte.

A mensagem da Receita Federal lembra, ainda, que essa
mudança na sistemática de correção monetária no Imposto de
Renda retido na fonte foi estabelecida pelo Decreto-Lei 2.124,
de julho deste ano, que eliminou o coeficiente (percentual)
único que vinha sendo utilizado anualmente. De acordo com a
Receita Federal não houve modificação nos prazos de recolhi-
mento do Imposto retido pela fonte pagadora, que continua
sendo mensal.

Os modelos dos comprovantes de rendimentos pagos e o
Imposto de Renda retido na fonte, a serem fornecidos pelas
fontes pagadoras aos seus empregados ou prestadores de
serviços, foram modificados para permitir a discriminação dos
rendimentos e imposto retido por trimestre.

Da mesma forma, assinala a carta da Receita, a declaração
do Imposto de Renda na fonte-DIRF, documento que é
encaminhado ao leão pelas fontes pagadoras, deverá também
discriminar os rendimentos pagos e o correspondente Imposto
de Renda retido em cada trimestre de 1984.

O que vai pelo mercado

Infotme Banco Boavista:
Aplique no fundo de renda fixa CR$ Boavista. Os melhores investimentos num investimento só.
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BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Cotado*» (CrJ)
Qüonl

(mil) Abert 'Fech Máx Min

% i/ ind d*
Mtddo Lucrot

MédOiaantNo ano Título»

Colaçoa. (CrS)
Ouant

(mil) Abert Fech Ma. Mir

% si ind •!•
Mod do Lucrei

ModOio ant No ano Tnulo

Cotaqoe. (OS!
Ouant

(mil) Abar) F.ch Mo. Mir

°. >' ind d.
Môddo Lu«.ral

MedDioonl No uno

Bolsa do Rio — Com tendên-
cia de alta gradativa, o merca-
do de ações da Bolsa de Valo-
res do Rio de Janeiro subiu
ontem 3,2%, com IBV médio
atingindo 229,11 pontos. Se-
gundo o gerente de operações
da Corretora Itaú, Renato
Ornellas, o mercado como um
todo está esboçando reação a
partir de um nível de preços
muito baixo, e que vem
motivando a volta de investi-
dores institucionais. Foram
negociados CrS 21 bilhões 686
milhões, com destaque para
Vale do Rio Doce PP (CrS 7,5
bilhões entre transações à vis-
ta e a futuro). A maior alta do
dia foi de Samitri OP
(13,07%), da carteira do IBV,
e Azevedo Travassos com
15,49%.

São Paulo — O mercado de
ações da Bolsa de Valores de
São Paulo fechou, ontem,
com uma alta de 4% no índice
Bovespa, que atingiu 5.007
pontos. O volume geral nego-
ciado cresceu 129,7% e alcan-
çou CrS 52 bilhões 611 mi-
lhões 600 mil. O índice médio
subiu 5,5%.

Nova Iorque — A Bolsa de
Valores de Nova Iorque apre-
sentou ontem tendência irre-
guiar, fechando o índice Dow
Jones em baixa de 2,10 pon-
tos. O volume se manteve
limitado, sendo negociadas 86
milhões de ações.

Dólar paralelo — O dólar
no mercado paralelo teve uma
ligeira alta, acompanhando a
desvalorização do cruzeiro.
No mercado paralelo a moeda
norte-americana foi cotada a
CrS 2 mil 840 para compra e a

Oscilação média
do IBV

3,2%

0,5%

6a Feira

2" Feira ontem

• -1,4%

MERCADORIAS
EXTERIOR
Cotações futura* na boUas -l* r\. ftraryn- .
nai de Chicago, Nova 'orq-je n lanárni,
ontem

Contrato»
Mét Fechamento Oscilação Abertos

AÇÚCAR (NI)

Oul 4,04 10,03 14.330
Jcin 4.7S +0,09 1024
Mar 5,30 .0.08 47.702
Mai 5,70 .0,15 9.734
Jul 6.05 +0,17 3380
Sei 6,40 +0,21 274
112 mil librai/controlo; c«_nts de USS/libra
pttflO

AlGODAO (NI)

Cr$ 2 mil 890 para venda, com
alta de CrS 20 e CrS 30 respec-
tivamente.

Ouro — A cotação do ouro
negociado na Bolsa de Merca-
dorias de Sáo Paulo teve que-
da de CrS 150 por grama, para
lingotes de 250 gramas, sendo
cotado a CrS 30 mil 950 por
grama. Em Nova Iorque, o
metal foi cotado 345,7 dólares
a onça troy (31,103g), com
alta de 20 centavos de dólar.

Open market — Os nego-
cios no mercado aberto estive-
ram praticamente parados,
sem cotação para os títulos
que nâo foram negociados.
Houve uma grande expectati-
va de novo go around (leilão
informal). A taxa de financia-
mento por um dia do BC foi
de 16,4% ao mês, e a taxa
média do mercado foi de
16,67% ao mês segundo a An-
dima, que também informou
o volume de negócios com
ORTNs e LTNs: CrS 21,4 tri-
lhões e CrS 297,6 bilhões.

Oul
Dez
Mar
Moi
Jul
Oul
50 mil
peto

64.22
65,17
66,84
67,90
69,05
69,55

+ 0,52
+ 0,21
+ 0,25
+ 0,20
+ 0,15
+ 0,40

1.103-
12.109,

5.591
580
728

55
libras/controto; cents de USVlibra

AíMitt-op 6.580 0,89 0,89 0.89 0.80 0,85 4,50 29,11
AcMltapp 63.387 0,70 0,70 0,70 0,68 0,69 bl 47,26
Anhangueroop 5.707 4,00 4,10 4,20 4,00 4,09 6,23 459,55
AzevedoTrav. Prt. pp85.923 3,40 3,15 3,65 2,90 3,43 15,49 160,28
B. Amazônia on 43 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,21 246,91
B.BoavilIapn 4 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 — 224,41
B.Brálilon 5.689 50,00 51,50 52,00 50,00 50,21 2,45 179,26
B.Broillpp 11.517 53,00 56,50 58,00 53,00 56,50 9,39 175,30
B.6con4micopn 300 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 14,94 275,23
B.&..Ceoròon 190 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 — —
B.Nocionalon 65 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 — 105,26
B.Nocionolpn 6.584 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 bl 105,26
B.Nórdesteon 9 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 — 178,06
BarrierinduiSeguroip. 7 25.00 25,00 25,00 25,00 25,00 — 148,54
Banebpn 316 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 — 188,12
Bonerjon 27 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 7,41 103,57
BanMpapp 24.099 2,05 2.00 2,05 2,00 2,01 11,05 236,47
Banespapp 34.967 1,66 1,90 1.95 1.66 1,89 11,18 233,33
Banparaon 204 1,15 1,10 1,15 1.10 1,11 — 50,68
Barbaroop 5 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 — 621,76
BarrrttoAraujopn 300 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 — —

Ban»toArou|oNov pb4l,470 5,50 5,50 5,70 5,29 5,5611,65162,10
BelgoMineiroop 25.632 7,21 6,85 7,21 6,80 6,94 7,76 555,20
Belgo Mineira op 2.451 6,40 6,20 6,40 6,10 6,19 7,65 524,58
BrodeKOO» 24 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,25 158,88
Brode-cop. 4.053 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 EU 154,96
Bn-deKoFinanciod.p. 12 (8,50 18,50 18,50 18,50 18,50 — 176,53
BrodeKoInvo. 5 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 — 132,84
Bradem Inv ps 84 6,60 6,60 6.60 6,60 6,60 6,45 130,69
Bra-imopp 17.030 11,50 11,60 11,70 11,50 11,55 1,32 161,76
Bfolil|utapa 40 4,00 5,50 5,50 4,00 4,75 — —
Bra.ll|utapo 702.100 1,39 1,40 1,40 1,39 1,40 — —
íuettnerp. 3.000 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 — —

CoTeBro.llIo pp 31.529 2.28 2,48 2,50 2,28 2,41 8,07 354,41
Cotoguoiwlaop. pai 1.075 0,74 0,69 0,74 0,66 0,70-5,41 81,40
Citro-PictinaPrtpp 16.600 3.15 3,05 3,15 3,00 3,11 10,28 182,94
Cobraimopp 3.000 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 — 118,75
Corrêa Ribeiro pp 8.680 1,72 1,85 1,90 1,70 1,78 7,23 60,75
DooaiSanloiop 34.750 2,90 3,00 3,00 2,90 2,99 3,82 1B5.7I
Doco»Sanloipp 1.861 2,65 2,80 2,80 2,65 2,75 12,24 125,00
Doca.Sonlo.nov.pp 280 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 -0,42 77,05
_et_omo»ore«Wegpp 627 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 — 433,60

100
4

21.215
70

6.050
7

4,800
500

2
1.096
1.000

27 485
34.465
18.100
34.210

1.520
I

Eluma pp
Fabrica Bangu pp
Ferbaiapp
Forro Brolileiropp
Fe-librai prt pp
finorci
Grazziotinpp
Hering pp
Imbituba pp
João Fortes op
Unhai Circulo prt pi
lojoi America nai oi
Luxmapp
Mannesmann op
Mannesmannop
Mannesmann pp
Man nes ma nn pp
Mondes Jr.pa
Mesbloop
MoinhoFIumlnenseop 70
Moinho Santistaop
Montreal pp 7.758
Olvebrapp 1.300
Porona Equipamentos pp 70
Paranapcnema pp °.66o
Porá napa nema pp
Pérsico ps
Pelrobioson
Petrobrás pp
Petrobrás pp
Petróleo Ipiranga pp
Pettenotl Prt. pp
Prometa! pp
Samitri op
Santo Olímpio pp
Sergenop
Sharp pp
Sinal pn
Souza Cruzop
Supergasbrás op
T.Janerpp
Telerj on

2,20 2,20 2,20 2,20
2,35 2,35 2,35 2,35
3,55 3,90 4,00 3,55
6.10 6,10 6,10 6,10
2,15 2,20 2,20 2,15
1,82 1,82 1,82 1.82
1,60 1.60 1.60 1,60
2,45 2,45 2,45 2,45
2,50 2,50 2,50 2,50
3,15 3,15 3,15 3,15
0,66 0,66 0,66 0,66

50 32,50 32,50 32,50 32,50
2.255 3,00 3,00 3,00 2,70

3,95
1.95
3,05
1,50
2,30

3.95
2,00
3.05
1,54
2,30

32,00 32,00 32,00 32.00 32,00
74,00 73,99 74,00 73,99 74,00

3,70
1.90
3,00
1,50
2,25

3,70
1.90
2,95
1.40
2.25

2,20
2,35
3,84
6,10
2,20
1,82
1,60
2,45
2,50
3,15
0,66

32,50
2,85
3,78
1,94
3,00
I,.

4,76 82,71
147,80

12,94 151,18
e»l 258,47

2 33
Úl 280,00

84,21
284,88
89,29

0,96 —
52,80

0,78 173,61
237,50

5,59 415,38
8,99 440,91

EST 468,75
2,86 464,52

2,27 10,73 306,76
226,15
330,80

Telerj pn
Tlbratan
Unipar an
Unipar bn
Unipar on
Unipar pa
Unipar pb
Vale Rio Doce op
Vale Rio Doce pp
Varlg pp
Votecpp
Wembley Roupas pp
White Mortliuop
Zanini pp

1.227 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 1,41 124,50
20 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 — 687,83

100 2,81 2,80 2,81 2,80 2,81 — 127,73
553 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,69 134,53
185 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 — 153,85

1.009 3,30 3,40 3,50 3,30 3,49 2,95 237,41
53 893 4,10. 3,90 4,10 3,90 3,97 5,59 248,13
11.947 53,60 55,00 56,60 53,60 54,91 3.23 380,53
61.634 68,50 68,50 70,00 68,00 69,06 5,74 263,29
2.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 — 2B5.71
6.950 0,51 0,50 0,51 0,50 0,50 — 108,70

i 200 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 — 200,00
81.031 2,40 2,50 2,53 2,40 2,47 6,47 155,35

149 2,08 2,15 2,15 2,08 2,10 15,38 86,42

400 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
18,00
2,80

— 327,10
18,20 19,00 18,00 18,69 9,17 707,95

2,95 2,95 2,80 2,92 — 160,44
22,00 22,00 22,00 22,00 10,00 355,41
15,55 15,70 14,70 15,53 8,37 250,48
14,50 14,50 14,00 14,04
0,69 0,69 0,69 0,69

27,00 27,00 26.00 26,10
109 52,00 52,10 52,11 52,00 52,06

2.672 49,00 53,00 53.00 49,00 52,15
717 5,00 4,90 5,00 4,90 4,93

1.354
500
445

22,00
14,70
14,00
0,69

26,00

500
12.600
54.625
73.160

1.200
500

4

11,50 11,50 11,50
3,60 3,80 3,80

16,00 16,50 16,70
0,50 0,48 0,51
2,95 2,90 2,95
8,00 8,00 8,00

50,00 50,00 50,00

11,50
3,60

16.00
0,48
2,80
8,00

4,78 233,61
138,00

4,23 196,93
1,11 164,90
7,55 170,37

-1,40 221,08
660.92

3,71 142,35
16,35 13,07 —
0,49 EST 257,89
2,83 — 105,60
8,00 — 181.82

Mercado futuro
Titulo. Venc. Ült. «Md. Quan.. (mil)
Samitri op rot 17,50 17,50 300
Samilri op c rot 65,00 65,00 1.000
Vale Rio Doce pp rol 75,50 73,27 44.000

swss^swmsMmsmsm^mmssstmstwswst^smmmmiswÊSs^mmstsm

Opções de compra

11,50
3,63

50,00 50,00 — 109,99
3.507 132,00 135,00 135,00 131,00 134,99 3,84 378,55

30 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 14,96 209.68
892 3,50 4,00 4,00 3,50 3,67 - —
212 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 4,82 224,24

AcmIio pp c CJF Out 0,80 5.000 0,06 0,06 300
Acltoppc CJG Out 0,70 10.900 0,10 0,10 1.099

B. Brolll pp CJG Oul 75,00 1.200 0,71 0,70 847

Montreal pp CIE Out 20,00 2.600 1,80 1,82 4.757

Samitri op CJC Out 20,00 5.200 1,20 1,20 6.240

Unipar pb OH Oul 5,00 71.400 0,22 0,21 15.647

Vale Rio Doce op CLC Dez "0,00 5.000 4,00 4,00 20.000

Vole Rio Doce op CIA Out 55,00 14,600 20,00 18,47 269.730

Vale Rio Dooeop CJC Out 65,00 25.200 10,20 10,19 256.925
Vole Rio Dooeop CJC Out 70.00 560.800 6,00 6,99 3.920.750
Vale Rio Ooceop CJH Out 75,00 400 4,20 4,05 1.620

Vole Rio Dooeop OI Out 80,00 650.500 2,20 2,811.830.453

Cobrasfer — O colegiado da CVM—Comissão de Valores
Mobiliários — decidiu divulgar ao mercado irregularidades
identificadas em operações da Cobrasfer S.A., mantendo a
suspensão da negociação das ações da empresa. A companhia
avaliou estoques em desacordo com as normais legais; fez
contabilização indevida de encargos tributários; e não compu-
tou no resultado do exercício a depreciação do ativo imobiü-
zado.
Belgo Mineira — A diretoria da Siderúrgica Belgo Mineira
informou ontem em reunião com os associados da Abamec
(Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais)
que a empresa exportou 33 milhões de dólares no primeiro
semestre, com previsão de um total de 52 milhões de dólares em
1984. O lucro líquido da Belgo foi de CrS 49 bilhões, contando a
equivalência patrimonial. Um fator apontado para o bom
desempenho foi a melhoria de preços nos mercados interno e
externo.
Brasox — A White Martins quer adquirir parte dos ativos da
Brasox Indústria e Comércio Ltda. no valor de CrS 48 bilhões
814 milhões (terrenos, prédios, máquinas e equipamentos das
unidades industriais em Santa Cruz (RJ), Barão de Cocais e
Contagem, em Minas Gerais). Já tendo comprado a quase
totalidade das quotas da Brasox, a White Martins constatou, a
partir de estudos mercadológicos e operacionais, que o atendi-
mento de parte do mercado hoje suprido pela Brasox passe a ser
feito pela empresa. O pagamento dos ativos será efetuado,
desde que aprovado pelos acionistas, no dia 31 de outubro de
1985.

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO tf.

Titulo. Aber. Min. M*d. Mo.. Fech. Osc. Quont.
(mil)

Aber. Min. Méd. Máx. 0«c. Ouant.
Imil)

Abei Mm. Med. Mai Osc. Quant.
(mil)

fllÍW GOLD OURO A PARTIR DE 5 GR
GARANTIA DE INVESTIMENTO New Gold Metais Preciosos Ltda.

M
Acesita op
Acesita pp
Aç» Vill op
Ay» Vill pp
Adubos Cra pp
Adubos Trevo pp
Aorocerei pp
Alpargatas on
Alpargatas pn
América Sul pn
And Clayton op
Anhanguera op
Apdrocida op
Aparecida pp
Artej. pp
Arthur longe op
Auxiliar pn
Azevedo pp
Bamerind Br on
Bondei. Inv pp
Bandeirantes pp
Banerj on
Banespa on
Banespa pn
Banespo pp
Banespo pp
Banorte on
Bardella pp
Barretto pp
Barreto pp
Belgo Mineir op
Belgo Mineir op
Bete pn
Besc pn
Bete pp
Betumorco op
Biobras pp
Borella pn
Brodesco on
Bradesco pn
Brodesco Fin on
Bradesco Fin pn
Brodesco Inv on
Brodesco lnv pn
Grahmo pp
Brasil on
Brasil pp
Brasilit op
Brasmotor pp
Buettner pn
C Fabrini op
C Fabrini pp
Cacique op
Cacique pp
Coemi op
Cai Brasília pp
Cam Corroo pp
Comocarí pp
Cosa J Silva pp
Casa Mosson pp
CBV Ind Mec pp
Cesp pn
Ce«p pp
Ceva! pn
Chapecó pp
Cnapeeó Pr pp
Cio Hering pp
Cia Hering pp
Oca pp
Cim Cave pp
Om, Itaú pp
Clmetol pp
Citropectino pp
Cobrasma pp
Coei- Comi pp
Cofop pp
Cofap pp
Com e Ind SC pn
Comind pn
Comind B Inv pn
Concretex pp
Confob pp
Const o lind pp
Com! Beter pp
Cônsul pp
Copas pn
Copene>pn
Copene pp
Cor Ribeiro pp
Corbetta pn
Coiigua on
Cotlgua pn
Credito Noc on
Credito Noc pn
Cruteiro Sul pp
D F Voiconc op
D F Vaiconc pp
Dul ipirang pp
Doe Imbltubo pp
Doa» Santo» pp
Dutortex pp
Eberle pn
Econômico pn
Edn pn
EWkelroí pn
Elavod Sur pp
Eluma pp
Emboubo De» pn
Engeeo pp

0.82
0,69
0,95
1,35
1,30
2.80

37.00
50,50
23,50

0,90
30,00

3,95
4,00
1,50

35,00
0,75
0,71
3,50

26,00
1,25
0,65
1.25
1,60
1,60
2,00
1,80
5,00

39,50
5,50
5,10
6,50
6,00
1,82
1,80
2,80

10,00
1,20
1,70
6,80
6,40

18,50
19,01
7,20
6,60

11,30
50,00
54,00
13,51
14,00
6,50

10,00
15,50

0,80
0,68
0,95
1,35
1,26
2,80

37,00
50,50
23,50

0,90
30,00

3,95
4,00
1,50

35,00
0,75
0,70
2,90

26,00
1,25
0,65
1,25
1,60
1,60
2,00
1,80
5,00

39,50
5,50
5,10
6,50
6,00
1,82
1,80
2,80

10,00
1,15
1,60
6,80
6,40

18,50
19,00
7,20
6,60

11,30
50,00
54,00
13JI
KOO
5,60

10,00
15,50

29000 29000
40000 40000

0,83
0,69
0,95
1,42
1,30
2,80

37,00
50,50
23,58
0,90

30,49
4,07
4,00
1,50

35,00
0,75
0,72
3,48

26,00
1,25
0,74
1,25
1,60
1,62
2,00
1,89
5,00

39,50
5,50
5,45
6,50
6,18
1,82
1,80
2,80

10,00
1,16
1,71
6,80
6,40

18,50
19.02
7,20
6,60

11,47
50,00
57,14
13,51
14,00
6,00

11.13
15,50

0,88
0,70
0,95
1,45
1,30
2,80

37,00
50,50
24,00

0,90
31,00

4,11
4,00
1,50

35,00
0,80
0,75
3,80

26,00
1,25
0,76
1,25
1,60
1.71
2,05
1,91
5,00

39,50
5,50
5,50
6,50
6,20
1,82
1,80
2,80

10,00
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PoÜpropilen pn
Premesa pp
Prometo! pp
Reol on
Real pn
Reol pp
Real Cia lnv on

16,10
4,50

39,00
2,50

10,00
1,30
1,20
3,50
6,20

11,20
2,10
2,20
4,00
5,00

36,02
12,65
14,50

1,50
1,20
8,50
3,00
3,40
1,90
1,60

27,00
5,75

29,00
1,50
1,52
1,05
1,80

11,90
12,00
0,68
9,00
6.50

31,92
24,50
9,20

60,00
1,50
0,77
1,71
1,70
6,01
1,49
3,00
0,46
0,50

10,00
44,50

0,50
0,68
3,70
1,80
3,18
0,90
0,80
1,00
0,92.
1.00
2,26
2,00
2,20

38,00
20,90

2,60
7,90
2,00
1,05
0,90
7,00
8,10

35,00
16,00
18,00
0,62
3,00
1,50
1,40

32,10
36,00

1.70
2,90

12,00
12,00
0,70

15,20
15,00

0,40
2,10
1,70
0,57
4,60

28,00
53,00
50,00
10,60
0,90
0,81
1,30
3,00

10,00
2.30
3,70

19,80
18,50
18,00
19,50

16,10
4,50

37,90
2,50

10,00
1,30
1,20
3,50
6,20

10,80
2,10
2,15
4,00
4,50

36,02
12,85
14,50

1,50
1,20
8,50
3,00
3,30
1,90
1,60

27,00
5,75

18,26
4,65

36,24
2,61

10,00
1,30
1,20
3,77
6,48

11,26
2,10
2,21
4,00
4,73

36,02
12,87
14,50

1,50
1,20
6,50
3,00
3,37
1,93
1,62

27,00
5,75

18,50

37,90
2,60

10,00
1,30
1,20

28,00 "28,38
1,50 1,50

11,19
2,10
2,20
4,00
5,00

36,02
13,00
14,50

1,50 —
1,20 +20,0
8,50 —
3,00
3,30
1,95
1.60

27,00
5,75

29,00
1,50

1,52
1,04
1,80

11,90
12,00
0,68
9,00
8,50

31,92
24,50
9,20

60,00
1,50
0,77
1,71
1,70
6,00
1,49
2,95
0,46
0,50

10,00
44,00
0,50
0,65
3,60
1,60
3,17
0,90
0,80
1,00
0,90
0,95
2.26
2.00
2,20

38,00
20,90

2,60
7,90
2,00
0,95
0,90
7,00
8,10

35,00
16,00
16,00
0,62
2,60
1,50
1,40

32,10
36,00

1,70
2,75

12,00
11,25
0,70

15,20
14,80
0,39
2,10
1.67
0,57
4,80

27,50
53,00
50,00
10,80
0,90
0,81
1,20
3,00

10,00
2.30
3.70

19,80
16,00
1750
19,00

1,52
1,10
2,04

11,90
12,42
0,68
9,00
8,50

31,92
25,83

9,20
62,50

1,67
0,80
1,71
1,74
6,35
1,50
2,99
0,48
0,50

10,02
44,18
0,50
0,67
3,77
1,80
3,17
0,90
0,80
1,04
0,9)
1,00
2,35
2,07
2,»

38,00
20,92

2,80
7,95
2,00
1,04
0,94
7,00
8,10

35,80
16,16
16,45
0,62
2,86
1,50
1,40

32,10
36,00

1,70
2,85

12,00
11,26
0,71

15,60
15,14
0,40
2,10
1,76
0,63
4,81

27,96
53,79
51,02
11,00
0,90
0,61
1,26
3,07

10,00
2.30
3.82

19,99
18.48
17.92
19,17

11,90
12,30
0,68
9,00
8,50

31,92
26,00

9,20
65,00
1,71

0,80
1,71

18,50
4,80

39,00
2,70

10,00
1,30
1,20
3,90
6,60

11,50
2,10
2,30
4,00
5,00

36,02
13,00
14,50

1,55
1,20
6,50
3,00
3,40
1.95
1,65

27,00
5,75

29,00
1,50
1,52
1,15
2,10

11,90
12,51
0,68
9,00
8,55

31,92
26,02

9,20
65,00

1,71
0,80
1,71
1,82
6,50
1,50
3,00
0,48
0,50

10,20
44,50

0,50
0,70
3,85
1.80
3,18
0,90
0,80 0.80
1.101,00
0,92 0,90
1,00
2,40
2,10
2,20

38,00
21,00

2,60
7,99
2,00
1,10
1,00
7,00
6,10

36,00
16,50
20,50

0,62
3,00
1,50
1,40

32,10
36,00

1,70
2,90

12,00
12,00
0,75

15,90
15,50

0,41
2,10
1,60
0,65
4,90

28,00
55,00
52,50
11.00
0.90
0.81
1,30
3,10

10,01
2,30
4,00

20.00
18,50
18,00
19,50

+ 6,8 36
+ 6,6 8.481
-0,2 550
+ 4,0 72.627

5
274
67

3,60 +11,7 48.970
6,60 +6,1 1.425" +1,7 32.350

198
3.700

25
150

3
85

1.547
24.230

2.200
50

4.333
8.900
4.300
3.101

17
100
400
100

1,52 +26,6 11.245
1,10 +6,9 96.773
2,10 +16,6 46.670

-4,5

-11,1

+ 1,1

-2,9
+ 2,6
+ 3,2

-0,8
+ 3.5

341
+ 6,9 14.193

-1,4 1.000
+ 5,8 413
+ 6,2 20.855
+ 0,6 108
+ 7,6 4.211

670
-7.1 100

2.500
+ 5,2 15.900

6.000
1,81+9,0 7.230
6,00 -7,6 979
1,50 +20,0 7.156
3,00 — 19.960
0,48 +4,3197.632
0,50 —100.000

10,00 — 5.310
44,40 -1,3 800

0,50 +11,1 200
0,70 +7,6248.900
3,80 +8,5 11.040
1,80 — 2.000
3,17 — 500
0,90 +26,7 21.000

15.000
3«.500

+ 3,4 43.009
18.250

+6,6 3.830
+ 5,0 26.193

275
+ 8,5
+0,4

•0,3
•0,1

1,00
2,40
2,10
2,20

36,00
21,00
2,00
7.99
2,00
0,95

II
120
120
605
652

27.370
0,95 +11,7 13.030

+ 7,1

¦10,8

7,00
8,10 +2,5

36,00 +4,3
16,50 +13,7
20,50 +11,4

0,62 —
2,80 —
1,50
1,40

32,10
36,00

1,70
2.60

12,00
11.25
0,75

15,60
15,30

0,40
2,10
1,80
0,60
4,90

27,50
54,00
52,00
11,00
0,90
0.81
1.25
3.10

10,00 +11,1
2,30

8
1.000

549
2.215
6.246

19.850
25

373
734

67
1

2.314
+ 1,8152.067

53
612

+ 7,1 2.800
+ 4.0145.135
+ 9,2 21.027
H4.2 9.758
H0,5 17

+ 5,8 20.234
+ 3,4147 020
+ 4,2 3.724
+ 1,8 105
+ 2.8150.081
+ 4.0110.237

600
4.227
571

-3,1 7.859
.6,8 11.184

380
200

Reol Cia Inv pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Real Cons pn
Reol Cons pn
Real Cons pn
Real Cons on
Real de Inv on
Real de Inv pn
Real Part pn
Real Part pn
Real Part on
Sadia Concor pn
Sadia Oeste pn
Samitri op
Santacomtan pp
Schlosser ppSeara Indi on
Seara Indi pn
Sharp pp
Sharp pp
Std Açonorte pn
Sid Açonorte pn
Sid Açonorte on
Sid Gua ira pn
Sid Riogrand pn
Sifco pp
Simesc pp
Souza Ouz op
Sta Olímpia op
Sta Olímpia pp
Sudameris on
Sul Brasilei on
Sul Brasilei on
Sul Brasilei pn
Sul Brasilei pn
Supergasbrás op .
T Janer pp
Teconor pn
Tecnosolo pp
TeVo pp
Telerj on
Telerj pn
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Tex Renoux pp
Tibros pn
Trafo pn
Transbrosil pp
Transporá na pn

1 Trol pn
Unibanco pn
Unibanco pn
Unibanco on
Unibanco Inv on
Unipar pp
Unipar pp
Vale R Doce op
Vale R Doce pp
Varig on
Vorig pp
Vidr Smarino op
Vigor pp
Votec pp
White Martins op
Zanini op
Zanini pp
Zivi pp

17,50
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,50

17,00
16,00
7,00
7,00
7,50
8,00
1,70

16,50
0,55
2,20
2,70
2,70
7,50
7,20
7,70
1,81
4.20
1,65
4,30
3,90
0,95

13000
0,40
0,46
0,96
1,14
1,10
0,55
0,49

50,00
3,50
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-5,2
+ 6,6

1,1
2,50

5.100
9.731

Concordatóriâs

Atma pp
Fibam pp
Glassiite pp
lap on
lop pn
Rondon pp
Servix Eng op
Solorrico op
SotorriccAop
Solorrico pp
Solorrico pp
Tex G Collal pp
Vigorelli op

4,00
0,79

12,00
3,00
2,90

39,00
2,51
7,60
7,00
2,60
2,60
1,30
0,72

4,00
0,79

12,00
3,00
2,90

39,00
2,51
7,30
7,00
2,70
2,40
1,20
0,72

4,00
0,79

15,05
3,13
3,26

39,44
2,55
7,52
7,00
2,79
2,54
1,29
0,7B

4,00
0,79

15,30
3,20
3,40

40,00
2,56
7,70
7,00
2,85
2,60
1,30
0,81

-6,9 200
31.250

7.500
6.662

4,00
0,79

15,00 +25,5
3,10 +12,7
3,20 +18,5 32.404

40,00 +2,3 530
-5,9 3.100

+ 0.1 18.575
15.000
23.530

-1.9 13.523
+ 1.5 92.860
+ 8,3 48.009

INPC — Junho: 8,79%; 6 meses: 71,0% (reajusta os salários de
agosto); 12 meses: 199,78%; julho: 11,6%; 6 meses: 73,8%
(reajusta os salários de setembro); 12 meses: 197,04%; agosto:
7,13%; 6 meses: 71,0% (reajusta os salários de outubro); 12 meses:
190,59%.

Aluguel residencial (semestral): Agosto: 56,8%; setembro:
59,04%; (anual): julho: 155,52%; agosto: 159,82%; setembro:
157,63%; outubro: 152,47%. O aluguel comercial é reajustado pela
correção monetária.

Salário Minimo — CrS 97 176.
Inflaçio (IGP) — Junho: 9,2% (12.667,2); no ano: 75,6%; 12

meses: 226,5%; julho: 10,3% (13.974,3); no ano: 93,7%; 12 meses:
217,9%; agosto: 10,6% (15.458,7); no ano: 114,3%; 12 meses:
219,3%.

EPC (tndlce dt Preços *> Consumidor) — Junho: 9,8%
(10.145,2); no ano: 73,4%; 12 meses: 195,2%; julho: 10,6%
(U.220,4); no ano: 91,8%; 12 meses: 190,2%; agosto: 9,9%
(12.328,7); no ano: 110,7%; 12 meses: 194,6%.

ICC (índice do Custo de Construção) — Junho: 8,9% (9.102,3);
no ano: 73,1%; 12 meses: 190,2%; julho: 5,3% (9.580,7); no ano:
82,1%; 12 meses: 186,4%; agosto: 27,6% (12.226,1); no ano:
132,4%; 12 meses: 212,8%.

Caderneta de Poupança (Rendimento mensal) — Junho:
9,444%; julho: 9,746%; agosto: 10,851%; setembro: 11,153%.

Correção monetária — Julho: 9,2%; no ano: 89,0%; 12 meses:
191,05%; agosto: 10,3%; no ano: 108,46%; 12 meses: 194,52%;
setembro: 10,6%; no ano: 130,557%; 12 meses: 200,224%.

ORTN — Junho: Cr$ 12.137,98; julho: Crt 13.254,67; agosto:
Crt 14.619,90; setembro: Crt 16.169,61.

upc _ 1° jan/31 março/84: Crt 7.545,98; no trimestre: 27,95%;
12 meses: 139,23%; Io abr/30 jun/84: Crt 10.235,07; no trimestre:
35,64%; no ano: 73,55%; 12 meses: 185,21%; Io jul/30 set/84: Crt
13.254,67; no trimestre: 29,502%; no ano: 89,002%; 12 meses:
191,052%.

Correção cambial —Junho: 9,229%; no ano: 75.61%; 12 meses:
225,491%; julho: 10,297%; no ano: 93,667%; 12 meses: 211,391%;
agosto: 10,601%; no ano: 114,198%; 12 meses: 213,922%; setem-
bro (acumulado): 8,679%; no ano: 132,789%; 12 meses:
218.296%.

Dólar — Compra: Crt 2.279; venda: Crt 2.290 (a partir de
25/09).

Dólar paralelo — Compra: Cr$ 2.860; venda: 2.890.
Ovemight — Rendimento do dia: 0,556%; rendimento acumu-

lado na semana: 1,118%; rendimento acumulado no mês: 9,356%.
Médias SDP: No dia: 16,67%; semana anterior: 12,321%; mês
anterior: 10%.

Prime rate — 12,75%; Libor: 11,75%.
MVR (Maior Valor de Referência) — Crt 48.751,90
UFERJ (Unidade Fiscal do Rio de Janeiro) — Crt 30.960,00

2,55
7,31
7,00
2,70
2,50
1,30
0.78

CAMBIO

Opções de Compra

3,70
20,00
18.00
17,50
19,00

^.2

-5,2
¦5,4

31 990
144

1 477
775
243

Código
OAZ4
OCP3
OCN8
OMN20
OPT18
OPT4
OPT20
OPMB
OPMU
OPMI
OPM7
ONR7
OVI.36
OVI2

Açóo-Objeto
AZE PP P

CPN PA DIV
CTP PP

MAN PP BSD
PET PP C30
PET PP C30
PEI PP C30

PMA PP C49
PMA PP C49
PMA PP C49
PMA PP C49
POM PP INT
VAL PP INT
V GO PP P

Serie QuanMmll!
Dei 2,90 302.200

28,00
3,60
2,00

50,00
60.00
65.00
12.00
15,00
14,00
22,00

1,20
50,00

2.00

Out
Dez
Out
Out
Out
Oul
OUT
Out
Dez
fev
Dez
Out
Dez

Abert.
1,80
4,10
0,60
1,22
7,90
4,15
2,10
4,50
2,20
6.00
4,80

.0,25
9.000 23,46 23,51

23.000 0,66 0.66

4.000
14.600
14.500
2.000

250.000
531.300

47.500
158.700
76.000
8.000

25.000

M6d.
1,61
4,10
0,60
1.22
8.20
4,36
2,28
4,60
2.25
6.09
4,83
0,26

Ult.
1,50
4,10
0,60
1,22
8,50
4,10
2,15
4,60
2,25
6,00
4.80
0,25

23,66
0.70

COBRE (NI)

DEPTO. VENDAS
Shopping Cassino Atlântico
Av. Atlântica, 4240 loja 323

(021) 287-1242

Set 56,05 -0,40 89
Oul 56,05 -0,45 50
Dez 57,35 -0,40 47.933
Jon 57,95 -0.40 270
Mor 59,15 -0,40 18.306
Moi 60,30 -0,40 6.064
25 mil librob/conlraro; conts de US$/lib.a
peso

FAREIO DE SOJA (Chicago)

Out 146,90 +0,30 12153,,
Dez 153.00 +0,40 19608
Jan 155,80 +0,40 8.244
Mar 160,20 +0,50 3609,
Mai 167,50 -0,30 948
Jul 166,80 -0,70 252
100 t/contrato: USÍ/t

MILHO (Chicogol

Dez 283 1/4 95 222 ,
Mar 287 1/2 -3/4 25.387'
Mai 291 1/4 -1/2 8.176
Jul 292 1/4 — 7.701
Sei 283 3/4 +1/4 433""
Dez 275 1/2 +1 1/2 1 002 ...
5 mil buihel/contrato; cente» de USVbu-
.hei

ÓLEO DE SOJA (Chicago!

Out
Dez
Jan
Mar
Mal
Jul

25,28
24,47
24,37
24,14
24,00
23,75

+ 0,21
+ 0,24
+ 0,27
+ 0,23
+ 0,25
+ 0,12

14.390
16.661
5.468''
3.516...,
1.567

734' -

60 mil libras/contrato; cent. USS/libro <»*_.

SOJA (Chicago!

Nov 597 1/2 +5 3/4 34.983- ¦_
Jan 608 1/4 +6 1/2 10.484
Mar 619 3/4 +4 1/4 4.890
Mai 631 +5 3/4 1 806
Jul 634 1/2 +4 3/4 2.657
Ago 633 +3 292
5 mil bus hei/cont rato; cents de U5$/bushel

TRIGO (Chicago)
Uir

26.963 ...
9.750
3.569'-';''
1.500-.;.

•1 83r~
5 mil buihel/contrato; cents de US$/bushel -",

Dez 350 3/4 -1 3,
Mar 357 1/2 -3/4
Moi 355 -3/4
Jul 339 3/4 -1
Set 343 1/2
Dez 355 1/2 -1/2

METAIS
Cotações dos Metais em Londres, ontemt'"T>.
Alumínio **>\
à viita 623,5 824,5
Ir»! mejot 847,5 846,0 

':

Chumbo
à viíto 333,5 334,9- 

'-

tr*» meies 337,0 337,5
Cobre (Cattwdei)
à vista 1.031 1032 1
tri» mote. 1.050 1.051 _,"
Eetonho (Standart)
à vi.ta 9 660 9.670
tr». mew« 9.560 9.57»
Estanho (Htghgrade) %r%
à vi.ta 9.6o0 . .670 J
trê, im« 9.580 9.590
Níquel
à vi.ta 3.815 3820
nttmtnm 3.912 3.915'
Prata -—-"¦
ò v..ta 612,0 613,0
Ir*, mem 629,0 629,5
Zinco
à vi.to 611 613''
tr*. ima 610 611,,..
Notai Alumínio, Cobra, Ertanho, Níquel •'
Zinco — em libras por Toneladas.
Prata — em pen» por troy (31,103 gr,).;...

OURO
¦ti:-

Telefona

Goldmine 224-1970
New Gold 242-0290
Gold lnve.1 262-3588

242-0333
224-8497
221-1846
791-4874
224-7757
224-7757

Trode
Jahl
Aulram
Ou rubras
Reserva
Degussa
Auxiliar
Comind
Sofra
Ourinvest
Thousand

285-6800
293-0692

I. Mognum 267-4595

Compra
Cr*

30.100
30.300
30.700
30.400
29.900
30.300
30.500
30.500
30.600
30.000
30.400
30.200
30.700
30.700
30.700

Venda —
CrS

31.500' 
'.

31.300 ¦
31.400-
31.300
31.300
31.100 —
31500.. r
31.700
31.800'"

»'"
31.600
31.700,...
31.700
31.600'"

MERCADORIAS
SÃO PAULO

-•_i_

Meie. Máx. Min. - Fech.*'''¦ ¦» \ tr

CAFÉ ^,

Dez 253.500 252.500 253.450'"'
Mor 362.000 362.000 362.000
Mai 459.500 458.000 459.000
Jul 527.100-"
Set 616.500 615.000 615.75Q-,--
Dez 798.500,,.
Cotação em Cr$/ saca de 60 kg — mercado
Irregular. *„ 

^

OURO  7'''

Out 31400 31.000 31.000
Dez 41.400 41.000 41000
Fev 53.200 52.200 52.300 '•
Abr 67.200 66.400 66.550 •
Jun 86.000 85.100 85.120"
Ago 107.200 105.900 106.000,,-
Out 128.600 128.000 128.600
Preços por um grama. Unidade de nogiá-
cios: Lingotes de 750 gramas, por oonlroto.
Mercado Irregular.

BOI GORDO

Out
Dez
Fev
Abr
Jun
Ago
Oul

47.500
58.100
64.100
71.100
65.500

115.700
151.300

CrJ Cri D6larei por Diviio por

Mo*)a, Compra Venda Diviia Dílarei
D6lar 2.279,0 2.290,0 —
Mar ou-aliono 1-886.2 1.905.2 0.8335 1.199
li_,n 2810,0 2.839,6 1,2445 0.8035
Coroa dinamarquês 204.63 206,53 0,0909 , 10 990

Coroa norueguew 257,00 259,57 0,1146 8,7600
c3™«a 262,64 265.27 0,1164 8,5850
ÊZcaTdens. 1.725.6 1.742.1 0.7596 .3164
k-udo 14,145 14.341 0,0063 158,50

656,32 662.50 0,2932 3 
4100

Franco Beloo 36.479 36.920 O.Oioj 61,10
íl£ 240.94 243.33 0.1078 9.2750
Franco suico 904.01 913.08 0.4009 2.4940
lé^TawS, 9,2458 9,3370 0,004093 244,30
r.lTono 1.1921 1,2039 0,000533 1.87525
Marco 740,15 747.41 0.3303 3.0270
Po^to 13.239 13,379 0,005910 169,20
Xelim 105,11 106.28 -
Pe_> Chileno °.0">8 92 30

PeK.Argen.,no 0.0H3 87,900
Sol Peruano 0.000271 3.68566

I PeK. Uruguaio 0.0181 55 00

Bolivar Venezuelana 0.0840 11.900

Cotação em Cr$/15 kg.
guiar

47.000
58.000
63.100
71 000
83.800

113.000
149.500

47.420,.,
58.110
64.040.™
71.100,,;
85.450 I

113.500-•-
150.400

— Mercado irr»-

SOJA

Nov —
Jan —
CotaçAo em Crt/60 kg. -

35.000...
46.600

¦ Mercado calmo. 1.

CONTADORES
As melhores ofertas

vocô «ncoritra
diariamente nos

284-3737
CLASSIFICADOS JB

VOCÊ CONFIA
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PDT impede votação do projeto que muda lei salarial
Mutuários têm que
pagar outubro para
conseguirem bônus

Quem estiver em atraso com
o pagamento das prestações da
casa própria só poderá incorpo-
rar ao saldo devedor o que
estiver vencido até setembro,
para ter direito ao abatimento
proveniente do bônus no mês
de outubro. A prestação de
outubro não poderá ser incor-
porada e deverá ser paga à
vista ao agente financeiro, no
máximo até 30 dias após a data
de vencimento. Sem preencher
essas condições, os mutuários
em atraso perderão direito ao
bônus.

O presidente do BNH, Nel-
son da Marta, explicou ontem
que o prazo para alteração con-
tratual, incorporando ao saldo
devedor as prestações atrasa-
das, vai até 30 de novembro.
Ele disse que, para fazer valer
já em outubro a redução dos
bônus, os agentes financeiros
entregarão, aos mutuários em
dia, o benefício de duas for-
mas: ou com um carne anexado
ao da prestação, ou com uma
inscrição no próprio carne de
pagamento da prestação.

Durante todo o prazo de
validade dos bônus, o mutuário
terá o prazo de pagamento da
prestação até 30 dias após sua
data de vencimento; se passar
do prazo, perderá o direito ao
abatimento daquele mês. Nel-
son da Marta disse que acredita
que, a partir de agora, a ina-
dimplência no Sistema Finan-
ceiro da Habitação tenderá a
cair, sem chegar ao que ele
considerava o limite máximo
suportável — 25%.

Com efeito, o atraso supe-
rior a três meses nos pagamen-
tos alcançou, em julho, 18,2%;
mas, se forem considerados os
contratos cujo pagamento não
está rigorosamente em dia, es-
se percentual se eleva para
57,1%.
FUNDO DE GARANTIA

O presidente do BNH tam-
bém esclareceu ontem que o
abatimento do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço
(FGTS) incidirá sobre o valor
da prestação, já deduzido do
bônus mensal. Ou seja, sempre
haverá uma parcela, mesmo
que pequena, para o mutuário
pagar. Um exemplo: em uma
prestação de 100 mil, a dedu-
ção de um bônus de 25% a
reduzirá para Cr$ 75 mil. E é
sobre este valor que recairá o
percentual de redução mensal
do FGTS.

O presidente do BNH disse
que os contratos de financia-
mento de compra e venda de
imóveis firmados a partir de Io
de outubro já adotarão a equi-
valência salarial para reajuste
das prestações. Para os mutua-
rios antigos, a adoção da equi-
valência poderá ser feita já a
partir de janeiro do próximo
ano, caso até lá seja alterada a
lei salarial.

De um totoal de 1 mil 364
ações judiciais, julgadas em
primeira instância até o dia 24
de setembro, questionando os
reajustes de prestações de imo-
veis financiados pelo SFH, 731
sentenças foram favoráveis ao
BNH e 633 foram contrárias.

Brasília — Ao pedir verificação de
quorum, o PDT impediu ontem que a
Câmara dos Deputados votasse o pro-
jeto do Senador Nelson Carneiro
(PTB-RJ) que restabelece o índice de
100% do INPC para os aumentos dos
salários. O líder Brandão Monteiro
(PDT-RJ) não chegou a um acordo
com o seu colega do PDS, Nelson
Marchezan, no sentido de incluir os
empregados das empresas estatais en-
tre os beneficiados.

O projeto foi submetido ao plena-
rio sob a forma do substitutivo do líder
do Governo, que estabelece em até
três salários mínimos o teto para a
aplicação de 100% do INPC, aplican-
do-se 80% para os demais salários, e
estabelecendo a livre negociação para
o que ultrapassar esse piso. Como o

Três opções para
alterar contratos

Sáo três as possibilidades de alteração dos contratos originais
de financiamento da compra de imóveis, a partir das alterações
que o BNH regulamentará amanhã:

se houver atraso no pagamento das prestações da casa própria,
caso em que o prazo para a alteração, incorporando o valor
atrasado ao saldo devedor do contrato, se estende áté 30 de
novembro;

se houver a opção por algum dos planos de reajuste propostos
pelo BNH para o atual exercício, e

se o mutuário quiser adotar a equivalência salarial nos reajus-
tes. Neste caso, o equivalência será parcial se o aumento seguir a
correção salarial da categoria profissional do comprador da casa
própria; será plena se o. reajuste acompanhar não só os aumentos
da categoria profissional do mutuário, mas também a periodicida-
de de reajuste.

Cacex admite atraso
de Cr$ 1 trilhão no
crédito à exportação

Brasília — O Governo, atra-
vés do Banco Central, atrasou
em Cr$ 1 trilhão os repasses de
financiamento às exportações
este ano, mas concedeu certifi-
cados de habilitação aos expor-
tadores que serão, agora, co-
bertos pelos bancos privados.
A revelação foi feita ontem
pelo diretor da Cacex — Car-
teira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil, Carlos Viaca-
va, ao ser homenageado com
ura almoço por cerca de 400
exportadores reunidos no VII
Enaex — Encontro Nacional
dos/Exportadores.

Após negar que os bancos
comerciais privados estejam re-
lutantes em entrar no sistema
de financiamento às exporta-
ções ou que faltem recursos
para apoiar o setor, o diretor
da Cacex anunciou que está
propondo ao Banco do Brasil a
criação de uma linha de crédito
para financiar o pequeno e mé-
dia exportador.

Informou que para financiar
as exportações brasileiras os'
bancos privados precisarão de
200 milhões de dólares, em
média, por mês, fora os recur-
sos para a cobertura dos finan-
ciamentos atrasados. "Mas tu-
do está no caminho certo",
disse Viacava aos exporta-
dores.
PLACA

Ò diretor da Cacex, durante
o almoço, foi homenageado pe-
Ia AEB — Associação Brasilei-
ra dos Exportadores — com
uma placa de prata com a se-
guinte inscrição: "Para o ho-
mem dos 12 bilhões de dóla-
res", numa alusão à sua meta
dé atingir, este ano, um supera-
vit de 12 bilhões de dólares na
balança comercial brasileira.

Viacava insistiu na defesa da
tese do livre comércio exterior,
de mais liberdade para o expor-
tador brasileiro e se manifes-
toa, mais uma vez, contra as
restrições às importações. "Se
um país quer ser ouvido no
mundo do comércio não pode
ter listas de proibição às impor-
tações. O melhor instrumento
paja proteger a indústria nacio-
na) é uma política tarifária",
observou Carlos Viacava.
ENAEX

^'0 aumento das exporta-
ções é um caminho correto pa-

substitutivo não inclui as estatais, o
PDT não aceitou.

Feita a verificação de quorum, de-
pois que a proposição foi aprovada,
constatou-se a presença de apenas 135
deputados no plenário, número muito
inferior aos 240 exigidos para as vota-
ções. Por essa razão, o projeto será
incluído na ordem-do-dia da sessão de
hoje, em regime de urgência, como
primeira matéria a ser colocada em
votação.

A suspensão das votações por falta
de número prejudicou também â vota-
ção do projeto do novo Código de
Processo Penal, que se encontra na
Câmara desde o ano passado, e cuja
elaboração teve início em 1970, ainda
no Governo do Presidente Mediei.

Marchezan ainda tenta negociar—i
Brasília — "Havia um entendi-

mento que não foi cumprido. Então,
o acordo foi rompido", desabafou o
líder do Governo na Câmara, Depu-
tado Nelson Marchezan (RS), tenso e
irritado, depois de tentar, sem suces-
so, demover o líder do PDT, Depu-
tado Brandão Monteiro (RJ) de pedir
destaque para a votação do artigo 14
(trata do salário das estatais) do pro-
jeto que reformula a política salarial.

Marchezan explicou que já havia
negociado mais do que estava autori-
zado e que não poderia concorrer
para aprovação de uma matéria que

certamente receberia o veto do Pala-
cio do Planalto". E isso certamente
ocorreria — ele disse — porque der-
rubando o artigo 14 "estaríamos des-
vinculando as empresas estatais do
Conselho Nacional de Política Sala-
rial, conseqüentemente, quebrando
toda a política salarial do Governo".

A despeito de sua irritação, Mar-
chezan foi ao Palácio do Planalto e se
avistou com o Presidente Figueiredo.
Na volta, não revelou como o Presi-
dente recebeu a notícia do rompimen-
to do acordo, mas admitiu a retomada
das negociações, "se as oposições não
manterem uma posição irredutível".
Os entendimentos somente poderão
ser reiniciados na próxima semana.
Marchezan seguiu ontem à noite para
Genebra onde participará da Comis-
são Interparlamentar.

Argumentação
Apesar de todo seu esforço, Mar-

chezan não conseguiu convencer o
Deputado Brandão Monteiro, ex-
funcionário do Banco do Brasil. Mon-
teiro não resistiu à pressão dos repre-
sentantes das estatais que assediaram

os líderes antes da votação. Durante o
encaminhamento da votação, ao lado
da mesa, Brandão Monteiro não ce-
deu às argumentações do PDS e do
PMDB:

Não posso, compreendam.
Melhor seria renunciar à liderança do
Partido — disse Brandão Monteiro.

Não faça isso —. Vá à tribuna
mande brasa em cima de mim, espina-
fre o projeto, mas não peça destaque,
porque é hoje ou nunca. Se não
aprovarmos esse substitutivo vamos
prejudicar uma massa enorme de tra-
balhadores. — apelou Marchezan.

Manobra
A posição irredutível do líder

Brandão Monteiro surpreendeu não
apenas ao PDS mas também ao
PMDB e ao PT, pois segundo revelou
o Deputado Airton Soares "não era
essa sua posição nas duas reuniões
realizadas ontem, antes da sessão em
busca do entendimento". Soares con-
tou que, quando criticava o projeto,
tentando conseguir mais coisas, foi
Brandão Monteiro quem chamou-lhe
a atenção, pedindo que assumisse a
responsabilidade e votasse no pro-
jeto.

Após o pedido de verificação ds
quorum feita por Brandão Monteiro,
que resultou no adiamento da vota-
ção, Marchezan, já em seu Gabinete,
criticou o que considerou uma "ma-
nobra política" de alguns parlamenta-
res que tentam jogá-lo contra os em-
pregados das estatais.

Fui um dos que mais lutou por
esse projeto, fui além do que estava
autorizado, por isso não vou aceitar
esse jogo. A responsabilidade agora
não é mais minha — disse.

Impasse no preço impede
venda de carne uruguaia

ra a recuperação econômica,
para a geração de emprego e de
renda. É a via pela qual esta-
mos reconstruindo as reservas
internacionais, de cujo nível
depende a nossa capacidade de
resistência a crises externas e o
aumento de poder de barganha
nas negociações financeiras in-
ternacionais".

Este foi o recado que o Mi-
nistro interino da Fazenda,
Maílson Ferreira da Nóbrega,
deu ontem aos participantes do
VII Encontro Nacional de Ex-
portadores (Enaex), em Brasf-
lia, dando provas de que 

"as
exportações continuam a rece-
ber o estímulo de uma política
cambial realista, em linha com
o ritmo da inflação doméstica",
conforme ele ressaltou.

Falando aos exportadores,
Maílson da Nóbrega justificou
o Governo pela antecipação da
retirada do crédito-prêmio do
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI). 

"O necessário
esforço do ajustamento da eco-
nomia à nova situação, envol-
vendo a redução substancial
dos incentivos e subsídios, che-
gou também à área das expor-
tações, como já havia alcança-
do a agricultura e o mercado de
capitais", disse ele.

EXIMBANK BRASILEIRO
A criação de um banco de

exportação e importação — se-
melhante ao Eximbank dos
EUA e do Japão — para coor-
denar o sistema de crédito às
exportações e às importações,
suplementar recursos para o
setor e aumentar o instrumen-
tal de apoio à atividade banca-
ria voltada ao comércio exte-
rior. Esta foi a principal suges-
tão apresentada pelo VII En-
contro Nacional de Exportado-
res (Enaex) no seu documento
final, segundo avaliação do
presidente da Associação de
Exportadores Brasileiros
(AEB), Laerte Setúbal.

Os exportadores foram rece-
bidos, no final da tarde de
ontem, pelo Presidente Figuei-
redo que lhes disse: "o 

que
mais gosto é de fazer análise
através dos números e eles fa-
Iam por si", referindo-se ao
superávit do ano passado e da
previsão para este ano (6 bi-
ihões e meio de dólares e 12
bilhões, respectivamente).

Enquanto em Recife o Secretário
Especial de Abastecimento e Preços, Jo-
sé Milton Dallari, informava que a carne
importada do Uruguai pela Cobal já está
sendo vendida nos supermercados cario-
cas desde terça-feira, no Rio, a Cobal
assegurava que a carne ainda não saiu dos
frigoríficos da Cibrazem.

— A Cobal está aguardando que a
Secretaria Especial de Abastecimento e
Preços estabeleça o preço de venda aos
consumidores para podermos entregar a
carne aos supermercados — afirmou o
assessor da Cobal, Pedro Costa.

Ele lembrou que a Cobal encarregou-
se de importar a carne, vistoriar seu
transporte do Uruguai para o Rio e fazer
a avaliação do rendimento, indispensável
para a fixação do preço final de venda ao
consumidor. Só na tarde de terça-feira o
laudo de avaliação foi entregue pela Cc-
bal à SEAP, e agora a empresa espera
que a SEAP informe qual o preço que os
supermercados deverão cobrar dos con-
sumidores pela carne, para então dis-
tribuí-la.

Quando as primeiras partidas de car-
ne uruguaia começaram a chegar ao Rio,
na quarta-feira da semana passada, o
superintendente regional da Cobal, Jesus
Mendes Costa, anunciou que, quando
essa carne entrasse no mercado, o preço
do produto iria baixar entre 15% e 20%
para o consumidor. Mas a Associação dos

Supermercados do Rio de Janeiro não
concordou. Os supermercados querem
que o preço permaneça como está —
cerca de Cr$ 5 mil 400 o quilo.

Enquanto essa pendência não se re-
solve, a carne continua armazenada no
frigorífico da Cibrazem, em Irajá.

Pico
O preço da arroba do boi em pé já

atingiu o seu pico de alta real nesta
entressafra e chegou até a Cr$ 60 mil,
contra Cr$ 20 mil no começo do ano,
superando em cerca de 15% a inflação
acumulada no ano. Ainda assim, o preço
da carne continuará subindo até o final de
dezembro, acompanhando a inflação tu-
tura ou ficando ligeiramente abaixo da
alta geral de preços.

A previsão foi feita, ontem, pelo
presidente da Sociedade Rural Brasileira,
Flávio Telles Menezes, e pelo presidenteda Associação Brasileira de Cnadores de
Zebu (ABCZ), Newton Camargo Araú-
jo. Eles apresentaram o programa do III
Congresso Brasileiro de Pecuária de Cor-
te, a ser realizado em Uberaba (MG), de
24 a 26 deste mês, que vai propor uma
política de longo prazo para a pecuária
nacional, com o objetivo de eliminar os
longos períodos de escassez de carne—e
conseqüentes altas—a que está sujeito o
mercado brasileiro.

Dallari desmente desentendimento
Recife — O Secretário Especial de

Abastecimento e Preços, José Milton
Dallari, disse, ontem, no Recife que não
existe qualquer impasse entre a SEAP e
os supermercados do Rio de Janeiro
quanto à comercialização da carne impor-
tada do Uruguai. Ele garantiu que o
produto está sendo vendido desde an-
teontem nos supermercados cariocas a
um preço 20% inferior ao do mercado,
ou seja, a Cr$ 4 320,00 o quilo do tra-
seiro.

Dallari afirmou que o Governo conti-
nuará a liberar os preços dos produtos
indispensáveis ao consumo como o obje-
tivo de incentivar a produção e anunciou
um aumento de cerca de 50% no preço
do açúcar refinado para o consumidor
dentro de no máximo 15 dias. Sobre a
gasolina foi menos explícito: "Não tere-
mos aumento pelo menos esta semana".

Reflexos
Ele esclareceu que as 20 mil tonela-

das de carne importada do Uruguai serão
comercializadas no Rio de Janeiro, em
São Paulo e em Brasília a um preço 20%
inferior ao do mercado, o mesmo aconte-
cendo com o produto dos estoques regu-
ladores do Governo. Embora não tenha
informado que quantidade de carne se
encontra estocada no país, explicou que
ela é suficiente para atender ao abasteci-
mento até novembro, quando termina o
período de entressafra.

Sobre as demais regiões brasileiras, o
Secretário de Abastecimento e Preços
disse que não há garantias de que o preço
da carne cairá. Ele apenas acredita que
sendo o produto comercializado nos prin-
cipais Estados a um preço mais baixo isso
acabará se refletindo em todo o país.

Dallari que está nessa Capital partici-
pando da 18* Convenção Nacional das
Empresas de Supermercados confirmou
uma queda de 20% a 25% no consumo de
carne no país por causa da crise econô-
mica.

O leite
À respeito do leite, ele esclareceu

que a política de liberação dos preços
será mantida, mas vagarosamente.

— Há seis meses liberamos os preçosno Maranhão e Piauí (no Norte ele já está
liberado há dois anos). Agora estamos
liberando no Rio Grande do Norte, Pa-
raíba e Ceará. Como o Ceará é um
grande produtor, vamos ver como fica o
comportamento do mercado.

Supermercado
Recife—O presidente da Associação

de Supermercados do Rio de Janeiro,
Joaquim Oliveira, não contestou a infor-
mação do Secretário de Abastecimento e
Preços, José Milton Dallari, a respeito da
comercialização da carne nos supermer-
cados cariocas, mas explicou que é "irreal
o preço que o Governo quer que seja
praticadas pelos supermercadistas".

Ele disse que a carne importada não
é suficiente para garantir o abastecimento
até o final da entressafra e o que vai
acontecer é uma certa confusão nos pre-
ços, uma vez que muitos revendedores
terão que se abastecer no mercado nor-
mal, onde a carne continuará custando
CrS 3 mil e 700 o quilo no atacado.

— Para mim — disse Oliveira — o
melhor seria um acordo entre o Governo
e os supermercados para que até o final
do ano mantivéssemos o preço da carne
em CrS 5 mil e 400 o quilo do traseiro
para o consumidor.

Produtores fazem
com facilidade
acordo de café

Londres — Os países produtores de
café se puseram de acordo — com sur-
preendente facilidade — sobre a quota
global de exportações que vão propor aos
países consumidores no âmbito da Orga-
nização Internacional de Café (OIC) e
concordaram também sobre a distribui-
ção entre si da quota global.

Os produtores vão pedir uma quota
global de 58 milhões de sacas, tal como
no atual ano cafeeiro. Brasil e Colômbia,
os dois maiores produtores latino-
americanos, vão manter em 30% e 15%,
respectivamente, suas quotas, apesar dos
protestos dos produtores menores. Isto
significa que ficou para a próxima reu-
nião a questão das diferenças entre gran-
des e pequenos produtores.

O entendimento com os consumido-
res poderá não ser tão fácil na reunião da
OIC, que se encerra esta semana. Os
consumidores querem um aumento da
oferta mundial, de forma a reduzir os
preços e vão propor uma quota global de
62 a 64 milhões de sacas, para o ano
cafeeiro que se inicia a Io de outubro.

Na liderança dos países produtores,
os representantes do Brasil insistem em
elevar a faixa de preços oficiais da OIC
de 1,20 a 1,40 para 1,30 a 1,50 dólar por
libra-peso. Na opinião dos exportadores,
enquanto não se decidir esta questão, os
negócios no mercado físico de café per-
manecerão praticamente parados.

Aumento
O quilo do pó de café no atacado

aumentou ontem 12%, passando para
Cr$ 6 mil. Com isso, o preço do café no
varejo deverá passar para cerca de CrS 6
mil 900 nos supermercados (o produto
empacotado a vácuo) e para cerca de CrS
7 mil 200 nas padarias e armazéns, segun-
do informou o diretor da Associação
Brasileira da Indústria de Torrefação e
Moagem de Café—Abic e do Café Palhe-
ta, José Moreira da Cunha.

Badaró anunciará
novos incentivos

O Ministro da Indústria e do Comer-
cio, Murilo Badaró, quer ampliar a pro-
dução brasileira de café e vai anunciar
novos incentivos do Governo aos produ-
tores, durante a festa que se realizará no
município mineiro de Varginha, dia 13 de
outubro. Badaró está otimista com o
futuro da cafeicultura, principalmente
agora que os países produtores marcham
unidos nas negociações com as nações
consumidoras, na Organização Interna-
cional do Café, onde pretendem valorizar
o produto.

Outra novidade anunciada pelo Mi-
nistro, em Londres: o Cebrae, órgão de
apoio à pequena e média empresas, vai
passar do Ministério do Planejamento
para o MIC (Ministério da Indústria e do
Comércio). Murilo Badaró não se mos-
trou muito interessado, por outro lado,
na hipótese levantada em Londres, por
especialistas brasileiros em comércio ex-
terior, de receber, também, a Ceplac, o
órgão que coordena os negócios do ca-
cau, atualmente jurisdicionado ao Minis-
tério da Agricultura.

Escassez de cuícas
Badaró começa a merecer a fama que

almeja, de um político à frente dos nego-
cios da indústria e do comércio. Resol-
veu, rapidamente, com apoio da Embra-
rur, um problema de escassez de cuícas
(instrumento musical) na Inglaterra,
mandando vir algumas do Brasil para a
Escola de Samba Unidos de Londres. Por
isso, recebeu uma homenagem dos sam-
bistas ontem: um carnaval em seu hotel,
em Piccadüly Circus. Uma das passistas
mais animadas da Escola de Samba Uni-
dos de Londres, que se vem apresentan-
do em festas e espetáculos teatrais de
música internacional, com sucesso, é a
estudante brasileira Sueli Neri, que faz
curso de Inglês na Oxford School e traba-
lha como recepcionista na Organização
Internacional do Café (OIC). Sueli ganha
um dos menores salários pagos na Capital
inglesa, 92 libras por semana, o que dá
368 libras por mês (CrS 1 milhão, aproxi-
madamente). Em Londres, um quilo de
pó de café de qualidade razoável custa
cerca de cinco libras (CrS 15 mil, aproxi-
madamente).

Na sede da OIC, há uma exposição
de embalagens do colecionador inglês
Robert Opie, com envólucros do início
do século. Dois deles chamam a atenção
dos brasileiros: o da empresa John Mac-
kay e Co., que lá por volta de 1900 vendia
um produto denominado Kolacafé, que
recomendava para elevar o ânimo; e o do
Fazenda Pure Coffee, que informava no
rótulo, em inglês: "Garantido pelo Go-
verno do Estado de São Paulo".

Emaq diz que não
tem mais ociosidade

A Emaq, que demitiu sexta-feira 432 empregados, não
apresenta mais ociosidade em sua linha de produção, segundo seu
superintendente de Desenvolvimento Industrial, Zoile Boscoli. O .
nível de emprego — disse — foi estabilizado em 3 mil 700 pessoas.
A empresa informa que o graneleiro Ajax, de 38 mil tpb, será
entregue dia 10 a um armador grego. A Emaq já tem contratos
para a entrega de 13 navios de 8 mil tpb a armadores alemães nos
próximos dois anos.

ROMUALPO BARROS

Congresso vai
decidir hoje
sobre "royalty"

Brasília — O Congresso Nacional
aprecia hoje à noite, mais uma vez, o
veto do Presidente João Figueiredo ao
projeto aprovado pela Câmara e Senado,
que determina o pagamento de royalties
pela Petrobrás aos Estados e Municípios
sobre o petróleo, gás natural ou xisto
extraídos nos limites de suas plataformas
submarinas.

As lideranças dos Partidos de Oposi-
ção estão arregimentando os seus depu-
tados para conseguir o quorum de dois
terços para a derrubada do veto presiden-
ciai, o que representa 46 senadores e 320
deputados.

O veto deverá ser apreciado até o dia
3 de outubro, quando, se não for derru-
bado pelo Congresso, ficará automática-
mente aprovado e os Estados e Munia-
pios perderão os royalties.

^rOORRCKX\«W, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Vinculdild ao Mintiléno ddi CumunoçÒe*

AVISO DE LICITAÇÃO
A ECT, através de seu Departamento de Suprimen-

to, avisa aos interessados que fará realizar a Tomada
de Preços nP 30/84, visando a aquisição de 1.050.000
unidades de Caixa de Encomenda CE-01/05.

A licitação será realizada pela Comissão Perma-
nente de Licitação de Compras, às 15:00 horas do
dia 15 de outubro de 1984, no Departamento de
Suprimento/AC, situado no Setor Bancário Norte
- Conjunto 03 - Bloco "A" - 4P andar, 70002 -
Brasília/DF, onde os interessados poderão obter o
Edital, mediante comprovação de que possuem capi-
tal mínimoeintegralizado de Cr$ 500.000.000 (qui-
nhentos milhões de cruzeiros).

Brasília-DF, 26 de setembro de 1984.
VANDERLEI RODRIGUES

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO DE COMPRAS

CORREIOS: VOCÊ USA, VOCÊ CONFIA.

Ministério da Agricultura sfe
cfp comissão de financiamento da produção ^

AVISO CFP/DKS/SUNOP N° 01/84
FINANCIAMENTO PARA ESTOCAGEM

DE PRODUTOS LÁCTEOS

A Companhia de Financiamento da Produ-
ção — CFP, empresa vinculada ao Ministério
da Agricultura, avisa aos interessados que
financiará a estocagem de leite em pó desna-
tado, leite em pó integral, manteiga sem sal,
queijos de massa dura e semi-dura e óleo de
manteiga (butter-oil).

As indústrias ou cooperativas interessa-
das deverão se dirigir à Agência Regional da
CFP no Estado do Rio de Janeiro — AGRIO,
Av. Almirante Barroso, 22 — 17° andar —
Centro — Rio de Janeiro-RJ — CEP: 20031, a
fim de receber as propostas de financiamen-
tos para preenchimento, devolvendo-as no.
endereço acima citado até o dia 17.10.84.
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AVISO AOS
DEBENTURISTAS

(3° EMISSÃO — 1" SÉRIE DE 01.01.80)
SEGUNDO RESGATE

PROGRAMADO
(REPUBLICAÇÃO)

1. Comunicamos aos senhores debenturistas que, de acordo com a
Cláusula Oitava da Escritura de Emissão de Debêntures, será
realizado o sorteio para resgate das debêntures da 3a Emissão 1a
Série, observadas as seguintes disposições:
1.1. Quantidade: 39.254, correspondendo a 50% {cinqüenta por

cento) do total das 130.845 debêntures da série menos as
26.169 debêntures já resgatadas. (Item "B". Cláusula
Oitava da Escritura de Emissão).

1.2. Local, Data e Hora:
Rua Sete de Setembro, n° 1123, na cidade de Porto Alegre
— RS, sede do Agente Fiduciário, no dia 26 de dezembro de
1984, às 9,30 h, (nove e trinta) (Parágrafo Segundo.
Cláusula Oitava da Escritura de Emissão).

1.3. Resgate e Opção: o resgate das debêntures sorteadas será
a partir de 02/01 /85, e o pagamento será efetuado pelo valor
nominal corrigido, acrescido de juros por dias decorridos. O
portador do titulo sorteado, se assim desejar, poderá optar
pela conversão em ações preferenciais classe "B" do
Capital Social do emitente, de acordo com o parágrafo
primeiro, Cláusula Oitava da Escritura de Emissão.
Será publicado pela imprensa a relação dos números das
debêntures sorteadas, as quais serão resgatadas mediante
a apresentação de seus certificados.

1.4. Exclusão dos Juros e da Correção Monetária:
As debêntures sorteadas e não apresentadas para resgate
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. contados da data de
inicio de resgate, não farão jus à percepção de juros, nem à
correção monetária, referente ao período posterior àquela
data.

2. Critério para Sorteio:
As debêntures, objeto do sorteio, serão agrupadas em 11

(onze) lotes de 9.516 cada um, obedecendo-se, para sua
formação, a seqüência em ordem crescentes dos números das
debêntures da série em circulação.

Os lotes se apresentam, nesta data, compostos da seguinte
maneira:
2.1 — 1o lote, com 9.516 de 000.001 a 009.516
2.2 — 2o lote, com 9.516 de 009.517 a 019.032
2.3 — 3o lote, com 9.516 de 019.033 a 026.169

052.339 a 054.717
2.4 — 4o lote, com 9.516 de 054.718 a 064.233
2.5 — 5o lote, com 9.516 de 064.234 a 073.749
2.6 — 6o lote, com 9.516 de 073.750 a 083.265
2.7 — 7o lote, com 9.516 de 083.266 a 092.781
2.8 — 8o lote. com 9.516 de 092.782 a 102.297
2.9 — 9o bte, com 9.516 de 102.298 a 111.813
2.10 — 10° lote, com 9.516 de 111.814 a 121.329
2.11 _ 11» lote, com 9.516 de 121.330 a 130.845
2.12 — Serão sorteados 4 (quatro) lotes de 9.516 debêntures

que totalizam 38.064, e, entre os 7 (sete) remanescen-
tes, serão sorteados mais 5 (cinco) lotes para serem
resgatadas as primeiras 238 debêntures numeradas,
em ordem crescente, a partir da numeração inicial de
cada lote, perfazendo o complemento de 1190 debêntu-
res do total de 39.254 a serem resgatadas.

2.13 — Na hipótese de conversão de debêntures em ações até
a data do sorteio, reajustar-se-á a composição dos lotes,
de modo a manter a equivalência de 50% (cinquüenta
por cento) das debêntures da série, menos as resgata-
das e/ou convertidas, desprezando eventual fração de
unidade.

2.14 — Com a composição definitiva dos lotes, far-se-á, na data
fixada, o sorteio, perfazendo o total de debêntures a
serem resgatadas.

OBSERVAÇÃO: O presente Aviso substitui, para todos os
efeitos legais, o publicado no dia 21/09/84, por
ter saldo com incorreções.

Porto Alegre, 26 de setembro de 1984.
BANCO IOCHPE DE INVESTIMENTO S/A.

AGENTE FIDUCIÁRIO

CIA. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES
EMITENTE
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O RIO GRANDE SOMOS NOS.
FAÇA A SUA PARTE.

GOVERNO JAIR SOARES



16 ? Io caderno n quarta-feira, 28/9/84 NEGÓCIOS & FINANÇAS JORNAL PO BRASIL

Prológica em 7 anos vira a maior produtora de micro
SÃO PAULO — De fabricante

de equipamentos para escritórios, a
Prológica se transformou, em sete
anos, na maior produtora de micro-
computadores. Este ano, ela deve
faturar Cr$ 100 bilhões, de acordo
com previsão de sua diretoria. Pro-
duziu o seu primeiro protótipo de
microcomputador em meados de
1981 e vai terminar 1984 com um
total acumulado de 84 mil compu-
tadores fabricados e em uso nos
diferentes pontos do território na-
cional.

Esses resultados representam um
dos mais fantásticos índices de crês-
cimento de uma empresa brasileira,
dentro daquela que é considerada a
maior recessão da história do país.
No ano passado, a empresa fechou o
exercício com um faturamento de
CrS 23 bilhões, contra um fatura-
mento total, em 1982, de Cr$ 6
bilhões. Atualmente, a Prológica In-
dústria e Comércio de Microcompu-
tadores é a maior fabricante na faixa
de micros e, entre as empresas nacio-
nais de informática, ocupa a quarta
posição, pretendendo este ano pas-
sar para terceira.

Exemplo
De uma única empresa inicial,

hoje já é um grupo, tem a Microperi-
féricos, fabricante de periféncos,
Promel, atuando na área de serviços,
assistência técnica e locação de equi-
pamentos, Editele, uma editora de
revistas e manuais, além da própria
empresa Mãe.

A Prológica é sempre citada co-
mo exemplo no campo da informáti-
ca de um empreendimento que deu
certo e mais ainda: deu certo em
pouco tempo de existência. Seu capi-
tal é inteiramente nacional, controla-
do por apenas três sócios, Leonardo
Bellonzi (presidente), sua mãe, Stel-
la Mariz Bellonzi, conhecida na em-
presa por D. Maria Esteia, e Joseph
Blumenfeld, diretor técnico. Os três
fundaram a empresa, a partir de uma
antiga representação de componen-
tes eletrônicos que funcionava numa
sala de 23 metros quadrados na Rua
Aurora, centro comercial de são
Paulo, no coração do maior comer-
cio de eletrônica do país.

. — A "Filcres" era uma organi-
zação atacadista de componentes
eletrônicos, representante de firmas
estrangeiras, e pertencia exatamente
aos três fundadores da Prológica,
conta Carlos Roberto Gauch, vice-
presidente da empresa atualmente e
um de seus primeiros funcionários.
Pe origem italiana, o hoje brasileiro
naturalizado Leonardo Bellonzi
mantinha um contato estreito com
fabricantes internacionais, acompa-
nhando por isso a evolução tecnoló-'gica dos microcondutores. Percebeu

3ue 
esse componente abriu um leque

e opções para a fabricação de dife-
.rentes equipamentos eletrônicos e
;que isso poderia provocar, em pouco
.tempo, uma verdadeira explosão
nessa área. Ele e Joseph aceitaram
•então o desafio de ingressar no mer-
cado com uma nova empresa voltada
para a fabricação de produtos a par-
tir dos microprocessadores. Surgiu
entáo a opção de produzir equipa-
mentos para escritórios, basicamente
máquinas de contabilidade.

Entrada na produção
O primeiro sistema contábil com

um microprocessador — Intel 8080
— marcou o ingresso na área da
produção. Rapidamente foram co-
mercializados S mil desses sistemas
fe, além de explorar o mercado de
escritórios, a empresa fornecia a ter-
beiros em regime de OEM, Original
Equipament Manufacturing (fabri-
cante original do equipamento). Du-
rante algum tempo, forneceu para a
piivetti um sistema CFE-243, uma
configuração de equipamento de
Contabilidade e faturamento que era
comercializado através da rede na-
cional da conhecida indústria de má-
quinas. A essa altura, surgiu a pri-
meira unidade industrial, na Vila
Santa Catarina (imediações do Ae-
ropórto de Congonhas).
; — É bom lembrar que a essa
época estavam surgindo as primeiras
lojas de computadores nos Estados
Unidos. Tudo relativo à informática
era novidade em todo o mundo —
observa Carlos Roberto Gauch.
; Com o surgimento da extinta
Capre (Coordenação de Atividades
de Processamento de Dados, do Mi-
nistério do Planejamento), depois
substituída pela SEI (Secretaria Es-
pecial de Informática), a Prológica
resolveu enfrentar um novo desafio:
o de desenvolver uma indústria de
informática e, principalmente, de-
«envolver sua própna tecnologia.
Até então, sua atuação restringia-se
ás áreas de produção e desenvolvi-
mento, surgindo então a determina-
ção de verticalizar suas atividades,
executando também a engenharia, o
marketing, a comercialização, a as-
sistência técnica e serviços comple-
mentares. A fábrica da Vila Santa
Catarina passou a ocupar totalmente
os seus 1 mil 500 metros quadrados
e, para cumprir os compromissos
assumidos, a empresa teve que fazer
hovos e grandes investimentos e
abrir as outras áreas.

— Nossa empresa é muito nova
7— complementa Carlos Gauch. —
Somente em 1981, por exemplo, pu-
blicamos o nosso primeiro anúncio,
comunicando ao público a nossa
existência e a deliberação de atuar
diretamente no mercado.

A essa altura, já estava pronto o
primeiro protótipo do seu rrucrocom-
putador profissional, o sistema 700,
e a Prológica atirava-se de corpo
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inteiro no seu propósito de verticali-
zar sua atividade, como forma de
evitar a dependência externa e a
dependência de terceiros. Segundo
Gauch, foi também uma fórmula
para conseguir redução e otimização
de custos. Ao mesmo tempo, aplicou
uma política inovadora na área da
comercialização, criando o conceito
da distribuição através de uma rede
revendedora.

A época, a maioria das empresas
adotava a política de criar filiais,
processo que, para a direção da
Prológica, tinha a sua eficiência, mas
não oferecia a velocidade que a em-
presa precisava. Em apenas 12 me-
ses, foram credenciados 110 reyen-
dedores em todo o país, e essa siste-
mática inovadora, na opinião de
Carlos Gauch, foi a impuisionadora
da interiorização da informática:"De repente, nossos produtos eram
comercializados de Norte a Sul do
país." Até hoje, a Prológica é deten-
tora da maior rede de distribuição de
produtos de informática no Brasil.

Verticalização
A Prológica foi a terceira empre-

sa a lançar seu microcomputador no
mercado (depois da Polimax e da
Scopus), mas foi a primeira a insistir
na política de verticalização, confor-
me destaca o seu vice-presidente.
"Nosso sistema 700 custava metade
do preço do concorrente mais bara-
to. Na época, um equipamento nessa
faixa custava Cr$ 3 milhões e lança-
mos nosso equipamento por Cr$ 1
milhão 490 mil. A partir daí, a Proló-
gica passou a ser considerada, até
pela SEI; como uma empresa equali-
zadora de preços no mercado.'

Carlos Gauch observa, ainda,
que os periféricos eram muitos ca-
ros, funcionando como fator de en-
carecimento dos sistemas comerciali-
zados. Isso reforçou o objetivo de
verticalização: "Começamos a pro-
duzir nssos próprios periféricos para
atender às nossas necessidades e dos
demais fabricantes do setor. Isso
exigiu ainda mais empenho no de-
senvolvimento tecnológico." Ele
considera que o passo dado pela
empresa foi importante na fase em
que se encontrava a indústria brasi-
leira de informática, que 

"precisava
de resultados a curto prazo". A
verticalização, no seu entender,
trouxe alguns desses resultados, um
deles, o barateamento dos perifé-
ricos.

Atualmente, além dos sistemas
700 e super-700, e ainda o 600, todos
na faixa profissional, a Prológica
fabrica, através da sua subsidiária,
microperiféricos, quatro tipos de dis-
cos flexíveis, quatro modelos de im-
pressoras, três tipos de discos rígidos
(Winchester) e dois tipos de tecla-
dos. Fornece, ainda, esses periféri-
cos, principalmente impressoras, pe-
lo regime de OEM, para diversos
outros fabricantes nacionais de
computadores.

Os seus sistemas profissionais co-
brem uma faixa ampla de consumo,
atendendo principalmente à peque-
nas e médias empresas, com produ-
tos que vão de configurações de Cr$
8 milhões às mais complexas de Cr$
55 milhões. Seus micros profissionais
são comercializados com uma confi-
guração básica de oito terminais,
mas têm possibilidades de atingirem
até 256 terminais para operação si-
multânea (multiusuária).

A terceira haste de sua linha são
os micros pessoais, identificados pe-
Ias letras CP (computadores pes-
soais), com três equipamentos —
CP-200 CP-300 e CP-500 — que
atendem a uma gama muito grande
de consumidores. Segundo o vice-
presidente da empresa, é essa linha
de micros pessoais que 

"viabiliza a
sua estrutura" e divulga o compu-
tador. Os modelos mais simples ser-
vem para introduzir o usuário na
informática e, no caso, o caminho
mais rápido tem sido através dos
jogos. Conhecendo o funcionamen-
to, o usuário incorpora-se à informa-
tica e passa para equipamentos
maiores e para outras utilizações."Reconheço que é uma política de
longo prazo, mas já estamos sentin-
do os efeitos", observa.

Ainda na linha dos sistemas, a
Prológica mantém produtos de
maior sofisticação, como a rede local
para transmissão de dados — o Pro-
net — que consiste num gerenciador
(composto por um disco rígido de 10
a 96 mbytes) com um controlador e
um processador. Ele permite a inter-
ligação de vários microcomputado-
res do sistema 700 e, a cada mienv,
pode ser ligada uma impressora. E
mais uma opção para usuários do
sistema 700 que precisam comparti-
lhar de um arquivo maior com gran-
de velocidade de processamento. Há
pouco tempo, a empresa lançou kits
completos para videotexto.
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Dos 1.500 empregados da Prológica, 400 trabalham no desenvolvimento de tecnologia
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Câmara limpa, setor de alta tecnologia para fabricação de discos rígidos da Prológtca

"Olho do dono é
que engorda o boi

São Paulo—Para melhor administrar o seu negócio, os
fundadores e donos da Prológica levam a sério a recomenda-
ção popular de que "é o olho do dono que engorda o boi".
Assim, os três fundadores mantêm-se até hoje à frente das
atividades da empresa com um traço comum: não gostam de
aparecer.

O engenheiro Leonardo Bellonzi, 42 anos, de origem
italiana, exerce a presidência desde a criação da empresa.
Radicado no Brasil há mais de 15 anos, é ajudado pela outra
sócia, sua mãe, Stella Maris Bellonzi, que ocupa a direção
financeira de todo o Grupo. Sua presença se registra desde o
primeiro momento, quando seu filho, ainda comerciante
atacadista de componentes eletrônicos, discutiu os primeiros
planos com o sócio, desde então, Joseph Blumenfeld, 44
«nos, de origem francesa, atual diretor técnico da Prológica.

Por terem começado muito cedo como empresários, a
preferência por executivos jovens tem sido uma orientação
permanente da empresa, onde o nível de idade—a exemplo
de toda a área da informática — é dos mais baixos. A
experiência também solidificou a preferência deles pelos
funcionários mais capazes e atuantes. O quadro dirigente de
hoje é formado por antigos empregados, alguns que chega-
ram no primeiro momento de formação da empresa. E o
caso de Carlos Roberto Gauch, engenheiro eletrônico,
formado pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), de
São Bernardo de Campo, atualmente com 33 anos de idade,
que ocupa a Vice-Presidência da empresa com a atividade
voltada para o setor de marketing, comercialização, assistên-
cia técnica e desenvolvimento de"aplicativos" (programas
específicos para determinadas aplicações).

Gauch é uma espécie de porta-voz da empresa. É quem
fala por ela e manifesta as suas posições públicas. Ele foi um
dos quatro primeiros empregados da empresa. Outros três
ainda acompanham o time inicial, como ele define a equipe:
Miguel Anunciato e Carlos Eduardo Kubo atuam na área de
desenvolvimento e Rubens Nicastro, na comercialização.
Segundo Gauch, todos vestiram a camisa da Prológica no
primeiro momento e continuam acreditando no sucesso do
empreendimento.

A orientação básica na área do pessoal é de proporão-
nar a formação e o treinamento constante de mão-de-obra.
O próprio Gauch entende que essa é a tarefa "mais
importante" a ser executada pela informática brasileira e,
nesse ponto, ele diz estar de acordo com o empenho da
Secretaria Especial de Informática em insistir na tecla da
habilitação da força de trabalho do setor.

A formação do pessoal é um dos pilares mais
importantes da independência tecnológica. É preciso criar
uma massa crítica para se ter um volume suficiente de
pessoas capacitadas e obter dessa quantidade os profissio-
nais de grande nível — afirma.

Carlos Gauch compara essa tarefa da empresa ao
futebol brasileiro. Ele acha que o Brasil só conseguiu ter
condições de exportar profissionais como Zico e Sócrates
por dispor de uma massa crítica suficiente, permitindo que a
saída desses craques não impedisse que o país continuasse a
ter um futebol atuante.

Quando tivermos a nossa massa crítica na informáti-
ca, teremos a nossa independência tecnológica — comple-
mentou.
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Carlos Gauch conta que em1981a empresa comunicou ao público que existia

Gauch revela
receita para
o sucesso :*

">'h

São Paulo — A Prológica não foi uma
empresa que deu certo ao acaso, ressalta
seu vice-presidente Carlos Roberto
Gauch. Foi na verdade uma empresa que
acertou nos passos dados, "todos eles
com a máxima segurança", desde o mo-
mento inicial em que se decidiu a ingr^s-
sar num campo novo, como o da informa-
tica num país do Terceiro Mundo. rj3

Ele tem, também, uma explicação
para o seu grande crescimento dentro de
uma das mais sérias e prolongadas crises
econômicas: "nós fabricamos produtos
para a crise. As empresas, numa épocade
crise, precisam ter um controle rígidode
seus números, atualizando sempre as suas
contas, e também necessitam otimizar os
custos para aumentar a rentabilidade e
produtividade. Para isso, o microcompu-
tador é um instrumento indispensável".

Para justificar a sua afirmativa,
Gauch aponta a participação dos compu-
tadores profissionais no faturamento gè-
ral da empresa, que representavam," no
final do ano passado, mais de 63%:' Os
micros pessoais detêm uma fatia superior
a 30%, ficando o restante para os perifé-
ricos em vendas diretas ou pelo regimè"de
OEM (fornecimento para outros fâíri-
cantes). Sua estimativa é de que a partici-
pação em OEM deva passar a 12%.

Os segredos ü
O segredo do sucesso da Prológica,

revela o vice-presidente, tem sua origem
na própria formação da empresa com-Os
três fundadores que se complementaram
nas diferentes áreas de atividade. O prin-
cipal idealizador, Leonardo Bellonzi,
atual presidente, é um empresário com
grande conhecimento técnico, pela sua
condição de engenheiro, e com uma visão
de mercado que permitiu seguir um carni-
nho mais conveniente, na hora oportuna.

O segundo segredo foi a visão de.qup
o desenvolvimento da empresa depende-
ria unicamente dos resultados de seu
próprio trabalho, daí o critério de rêià-
vestir sistematicamente os lucros na am-
pliação do próprio negócio. Atualmente,
a Prológica investe cerca de 8% de seus
resultados em desenvolvimento puro,.e_,
dos seus 1 mil 500 empregados, utiliza
350 diretamente no desenvolvimento çe
tecnologia. Um terço de sua área indíls-
trial é ocupado por equipes empenhadas
em desenvolvimento. Mais de uma cejijê-
na de engenheiros participaram dirç|a-
mente dessa tarefa. ^

Para melhor destacar a área dede-
senvolvimento da Prológica, Gauch orgu-
lha-se de que somente esse setor, se
considerado isoladamente, é maior do
que muitas outras empresas e estaria bem
colocado em qualquer ranking brasileiro
da informática. O desenvolvimento tec-
nológico cobre desde a área de mecânica
fina até a eletrônica e mecânica, e softwa-
re e o desenvolvimento industrial.

A filosofia da Prológica é de quetlâõ
i necessário nem a compra de tecnologia
no exterior, nem que se tente reinventar
a roda. O desenvolvimento é obtido^iia
sua opinião, através da adoção de pa-
drões internacionais e o desenvolvimento
de sistemas similares. Ele lembra qüe,
numa primeira fase, era necessário co-
piar, como aconteceu no Japão. Depois",
todos se voltaram para a adoção tlé
padrões internacionais, procurando o qufe
existia de melhor no mercado mundiaíé
conseguindo a partir daí uma"fórmula
híbrida". ' 3Í>

No caso de sua empresa, ele çfe
como exemplo o lançamento do micro-
computador profissional super-700. No
mundo inteiro, os fabricantes voltavam-
se para um equipamento de 16 bits faf
Prológica constatou que o mercado brasi-
leiro tinha espaço para um produto de
oito bits. Resolveu então investir nesse
equipamento de 16 bits e a Protógic£
constatou que o mercado brasileiro tinbft
espaço para um produto de oito jbifr
Resvolveu então investir nesse equipa-
mento que "oferece uma relação preço/
desempenho mais favorável". O produto
final custa 50% do computador de 16 bits
e apresenta soluções tecnológicas que se
aproximam muito dos similares maiores.

Gauch reconhece que os investimen-
tos em tecnologia nem sempre chegam a
resultados ideais, recordando como
exemplo o fato de um grande fabricante
internacional ter investido mais de .50
milhões de dólares numa fábrica que logo
a seguir desativou, quando percebeu que
o resultado não era satisfatório. No caso
de sua empresa, entretanto, ele entende
que os resultados até agora sempre justji-
ficaram os investimentos realizados.

Ainda como fator determinante- do
êxito, o vice-presidente da Prológica
aponta a sua agressividade na área~da
comercialização, procurando inovar sem-
pre e estimular novas faixas de consumo.
Foi de sua empresa, admitiu, a iniciativa
de não se desenvolver um marketing
voltado apenas para a venda do equipa-
mento, mas principalmente ao atendi-
mento das necessidades do usuário. Isso
permitiu atingir faixas de mercado que
não seriam atraídas sem esse tipo de
trabalho.

Outro trabalho que a empresa desen-
volve visa a criação de futuros consumi-
dores de seus produtos e serviços. Por
isso, a Prológica faz questão de manter
uma presença constante no meio estudajri-
til, colocando seus equipamentos emes;
colas universidades para a formação'de
novas gerações de homens de informáti;
ca. Somente uma organização de ensitò
de São Paulo mantém 150 microcompufà-
dores de sua fabricação, utilizados na
formação dos novos profissionais e exe!-,
cutivos.

O último segredo do sucesso, segun-
do o vice-presidente, é o "comportamen-
to espartano" da empresa, que evita todo
tipo de gasto desnecessário e suprime
tudo que pareça supérfluo.
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BNDES financia o metrô de São Paulo Nova América é estatizada
e opera dentro de 15 diasO Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social

— BNDES — está financiando o Metrô de São Paulo, numa"operação 
que envolverá a aplicação de 30 milhões de ORTNs (CrS

485 bilhões 88 milhões ao preço de ontem), ao longo de um
período de três anos.

O presidente do BNDES, Jorge Lins Freire, confirmou a
assinatura da operação entre o Banco e o Governo de São Paulo,
que será uma das mais importantes do ano, destacando seu
significado para o sistema de transporte de massas da Capital
paulista e sua repercussão na área social.

Segundo ele, o Metrô do Rio de Janeiro não solicitou ao
BNDES financiamento similar, não havendo, portanto, qualquer
operação a ser fechada a curto prazo.

Reaquecimento
Técnicos do Banco explicaram que o financiamento do Metrô

de São Paulo tem como objetivo político principal o reaquecimen-
"to da indústria paulista de bens de capital (máquinas e equipamen-'tos) 

que, nos últimos anos, foi fortemente atingida pela recessão
econômica do país. Segundo os dados do IBGE, a indústria de
bens de capital registra queda de 5,7%, na comparação entre o

-indicador acumulado dos últimos 12 meses até junho e os 12 meses
anteriores.

_c___ Os estudos do BNDES constatam também que o impacto das
encomendas do Metrô sobre a indústria de máquinas e equipa-
mentos de São Paulo, particularmente do seu segmento ferrovia-
rio, poderá representar a geração de 10 mil novos empregos
diretos e indiretos.

Jorge Lins Freire procurou também retirar qualquer caráter
político à operação de financiamento ao Metrô de São Paulo,
subordinado ao Governo de Franco Montoro.

Trata-se de uma operação de caráter eminentemente
.financeiro que foi aprovada também pelo Ministério dos Trans-
.portes — resumiu Jorge Lins Freire, que voltou a negar as versões
sobre sua substituição na presidência do Banco ou de alguns dos
seus diretores.

Exerço o cargo de presidente do BNDES — um cargo de
confiança — inteiramente entrosado com a política econômica do
Governo Figueiredo. Sigo, neste aspecto, orientação emanada do
Ministro Delfim Neto, com quem mantenho o maior relaciona-
mento, por quem tenho apreço, e a quem presto conta dos meus
atos no BNDES. Permanecerei no cargo que ora ocupo, e servirei
ao Governo, enquanto merecer a confiança do Presidente e do
Ministro Delfim Neto. Quanto ao que realmente tem saído com
insistência na imprensa acredito que deve-se à minha relação de

.amizade com o ex-Governador Antônio Carlos Magalhães, rela-
çáo de amizade que todos conhecem e da qual não faço nenhum
segredo. Mantenho o melhor clima de amizade com o ex-
Governador Antônio Carlos Magalhães — disse o presidente do
BNDES.

WILSON THIMOTEO

Ari Gomes
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Schubert, Afif Domingos, Nazareno Leal, Helvécio Gilson, De
Biase e Ruy Barreto, no lançamento do Propeme, da Embratel

Embratel põe tecnologia a
serviço da pequena empresa

Cloraldino chama os
construtores navais
de minoria folclórica

O Ministro dos Transportes, Cloraldino Severo, definiu
ontem como "minoriazinha folclórica" um grupo de empresários*da o nstrução naval que tem manifestado opiniões críticas cm
relação à decisão do BNDES de exigir garantias pessoais e estudos
;de viabilidade rigorosos para os pedidos de financiamentos
recebidos.

Protesto como cidadão contra este tipo dè proteção a um
setor empresarial — disse irritado o Ministro, após participar de
solenidade de assinatura de um contrato com a Rede Ferroviária
Federal para remodelação e melhoramentos do Corredor de
Exportação de Paranaguá (Paraná), no valor de Cr$ 63 bilhões 762
milhões.

Sindicância
cò O presidente do BNDES, Jorge Lins Freire, confirmou que
foi aberta sindicância, oito dias atrás, para apurar irregularidades
na' concessão de financiamentos ao setor naval, envolvendo
técnicos vinculados ao departamento desmembrado da Superin-
tendência Nacional de Marinha Mercante — Sunamam, que
atualmente opera em conjunto com o Finsocial, no BNDES.

Infelizmente, envolve gente de dentro e de fora —
comentou o presidente do BNDES, que assumiu a presidência em
setembro passado, e disse ser este o primeiro caso em sua gestão.

De acordo com o Ministro Cloraldino Severo, que insistiu
durante a entrevista na crítica a alguns empresários do setor de
construção naval — "não são todos, mas uma minoria" — o que
está incomodando realmente são as exigências que passaram a ser
feitas para concessão de financiamentos.

Na época em que a Sunamam concedia os financiamentos
não havia qualquer exigência de garantias pessoais e os estudos de
viabilidade eram, muitas vezes, furados. Assim, foi possível criar
grandes estruturas empresariais com dinheiro público — comple-
tou o Ministro.
... . Cloraldino Severo defendeu também o reajuste do pedágio
de um modo geral e particularmente o da Ponte Rio—Niterói,
argumentando que, entre 74 e 84, ele aumentou apenas 80 vezes,
enquanto a gasolina aumentou 940 vezes, a barca 222, as ORTNs"195, o salário mínimo 311 e inflação 436.

O Ministro criticou a prioridade que vem sendo dada pela
Petrobrás ao aproveitamento do gás natural para as indústrias,
entre outras atividades. Defendeu o uso do gás natural no
transporte coletivo e de carga, a exemplo do que já é feito em
vários países da Europa. Ele anunciou que ainda este ano a
Companhia de Transporte Coletivo do Rio de Janeiro — CTC já
estará testando 16 ônibus movidos a gás natural e destacou as
experiências já realizadas pela Petrobrás e pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas — IPT.

a» Holandeses e suíços
têm receita maior

São Paulo — Entre todas as empresas multinacionais instala-
das no Brasil, as holandesas e suíças foram as únicas que tiveram
crescimento real das receitas em 1983. O levantamento foi feito
pelo professor Stephen Kanitz, da Universidade de São Paulo, e
consolidado pela revista Exame, na edição Melhores e Maiores.
As empresas holandesas tiveram um crescimento real de 3,6% nas"suas 

receitas e as suíças, de 3,2%. A maior queda foi do grupo
francês, que registrou uma redução na receita de 13,8%.

Até as japonesas, que no ano anterior tiveram um crescimen-
to de 18%, caíram 3%. Apesar de uma queda de 1,5% na receita
operacional bruta, as empresas de controle acionário inglês,
tiveram a maior rentabilidade (lucro líquido sobre o patrimônio
líquido): 22,8%. Em seguida, vieram as indústrias americanas
(17%) e as holandesas (10%). Só o grupo canadense apresentou
rentabilidade negativa (menos 7,7%).

A Shell é a maior empresa multinacional instalada no Brasil,
com uma receita operacional bruta de CrS 1 trilhão 634 bilhões 901
milhóes, seguida da Souza Cruz (também inglesa), com CrS 1
trilhão 317 bilhões 651 milhões, e da Esso (americana) com CrS 1
trilhão 274 bilhões 408 milhões.

Cais pode devolver
concessão à Cemig

Belo Horizonte — Os Ministros da Justiça, Ibrahim Abi-
Ackel, da Indústria e do Comércio, Murilo Badaró, e o presidente
do PDS de Minas, Deputado federal Christovam Chiaradia, que
apoia o Deputado Paulo Maluf, pediram ao Ministro das Minas e
Energia, César Cais, que devolva à Cemig — Companhia Energé-
tica de Minas Gerais, a concessão, por 30 anos, para exploração
dos serviços em 11 municípios do Sudoeste do Estado de Minas
Gerais.

A informação foi transmitida ontem à diretoria da Cemig
pelo Deputado Castejon Branco (PDS-MG), garantindo que
César Cais deverá assinar nova portaria nos próximos dias,
anulando a anterior assinada no dia 12, que anulou a que, uma
semana antes, deu a concessão à Cemig. Segundo declarou à
imprensa o Ministro César Cais. ele anulou a concessão por
pressão dos Ministros mineiros e do presidente do PDS regional,
considerando-a "uma medida política".
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A Embratel lançou oficialmente ontem um
programa que pretende ajudar as pequenas e
médias empresas brasileiras a entenderem —
utilizarem — as telecomunicações e a informa- '
tica como instrumentos capazes de reduzir
custos e aumentar a produtividade. O nome do
programa é Propeme (Programa de Apoio à
Pequena e Média Empresa) e será levado, em
forma de encontros, a quase todas as capitais
do país e nos grandes centros industriais.

Para participar desses encontros, os pe-
quenos empresários não terão qualquer ônus.
Eles serão sempre realizados num dos centros
administrativos da Embratel (há 40 espalhados
pelo país) e os empresários serão divididos em
pequenos grupos de 30. Através de palestras e
audiovisuais, os empresários tomarão conheci-
mentos dos serviços de telecomunicação e
informática que podem ser colocados à sua
disposição para reduzir os problemas da em-
presa e dinamizar os negócios.

Ontem o Propeme foi lançado em todo o
país através da TV-Executiva da Embratel. O
presidente da Embratel, Helvécio Gilson, dis-
se que 

"a teleinformática oferece informações'
rápidas e precisas, possibilitando controle ágil
e se necessário súbitas mudanças de rumo,
com vistas ao aumento da rentabilidade".

No Rio de Janeiro, na sede da empresa, a
diretoria da Embratel reuniu os presidentes de

diversas confederações e federações, além de
autoridades empresariais, estaduais e repre-
sentantes de órgãos federais. O presidente da
Confederação Nacional dos Diretores Lojis-
tas, Samuel Schubert, gostou da iniciativa da
empresa estatal de telecomunicações. Ele acha
que 

"em tempos difíceis como os de hoje é que
se pode ver como a telecomunicação é impor-
tante". Schubert é presidente de uma Confe-
deração que agrupa 16 Federações em todo o
país. Ele vai pedir a todas que apoiem o
Propeme.

O presidente da Confederação das Asso-
ciações Comerciais, Ruy Barreto, teve igual
reação. Barreto acredita que a ampla divulga-
ção da informática e das telecomunicações
entre as pequenas empresas vai beneficiá-las."Elas 

poderão fazer consórcios para utilização
de computadores e vão aprender que usar
telex é bem mais barato", disse.

Na cerimônia de lançamento do Propeme,
o presidente da Associação do IV Congresso
da Pequena e Média Empresa, que será reali-
zado de 7 a 9 de novembro, em Brasília. O
local será o Congresso Nacional. A intenção
dos promotores desse encontro, que sempre se
realizou em São Paulo, é chamar ainda mais a
atenção dos parlamentares para as pequenas
empresas, durante as discussões do Estatuto
das Microempresas.

A Companhia de Tecidos Nova América foi
formalmente estatizada ontem, em assembléia-
geral dos acionistas, realizada na fábrica, em
Del Castilho, e deverá estar funcionando a
pleno vapor dentro de "uns 

quinze dias", de
acordo com o presidente do BNDES, que detém
51% do capital, Jorge Lins Freire.

Ele advertiu que a chamada dos operários
não será imediata e frisou que o funcionamento
da fábrica será reativado gradualmente, do mes-
mo modo que a convocação dos empregados.

Luz foi ligada
— A luz da fábrica só foi ligada uma

semana atrás. Teremos, necessariamente, que
chamar os operários gradualmente. No caso dos
empregados que entraram na Justiça, será ne-
cessário que a nova gestão faça acordos indivi-
duais, pois em caso contrário a empresa acabaria
desembolsando quase os Cr$ 40 bilhões que
servirão como parte do capital inicial para
reativação da empresa — disse Jorge Lins Freire
com o propósito de ilustrar os problemas que
serão enfrentados pela nova administração, a
partir de agora.

Na assembléia realizada pela manhã, que
durou das 9h30min às 12 horas, os bancos
credores oficiais e privados formalizaram a
transformação de seus créditos (débitos da Nova
América) em participação acionária na empresa.
O valor global de tais créditos foi reajustado de
Cr$ 58 bilhões para CrS 143 bilhões.

Com o novo arranjo formalizado na assem-
bléia-geral, a participação do BNDES no capital

global da empresa será dc 51%, no mínimo, e o
do Banco do Brasil de 10%, no máximo (o ou-
exceder será convertido em debêntures convci-
síveis em ações, devido às limitações impostas
pelo estatuto do Banco).

Como contrapartida à correção dos créditos,
a assembléia aprovou também o pagamento de
um ágio aos antigos acionistas majoritários, que
tiveram, assim, seu capital acionário elevado de
CrS 4 bilhões 410 milhões para CrS 16 bilhões
410 milhões, segundo informou Carlos Vilar, um
dos antigos acionistas majoritários.

A assembléia-geral elegeu também um novo
conselho de administração, composto por cinco
representantes do Governo e um representante
dos acionistas majoritários e presidente da Lojas
Brasileiras, Bernardo Goldfarb. Para presidir a
empresa foi eleito o executivo do Banco Cen-
trai, José Paes Rangel.

O presidente do BNDES explicou que todos
os fornecedores que decidirem transformar seus
créditos em capital da Nova América também
poderão aplicar a correção monetária nos valo-
res correspondentes, em um prazo de 30 dias.

Ele explicou que a atualização do capital dos
antigos acionistas foi feita através de um acordo
entre as partes e teve como um dos seus
objetivos evitar a diluição da participação deles
na nova composição do capital da empresa.
Assim, a participação dos antigos acionistas
deverá ficar entre 25% e 30%, em termos de
ações ordinárias, e em torno de 10%, em termos
de participação no capital global.

Pagamento é primeiro problema

BRAZILIAN BUSINESS CONSULTANTS
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Dois problemas financeiros de alguma relê-
vância serão resolvidos pela nova administração
da Companhia de Tecidos Nova america: o
pagamento dos honorários do advogado dos
antigos acionistas, Alberto Bumachar, e a fixa-
ção da remuneração do síndico da massa falida,
José Várzea Filho.

No primeiro caso, há por parte dos princi-
pais acionistas governamentais certa inclinação a
considerar a dívida com o advogado um proble-
ma dos antigos acionistas. As negociações entre
as partes foram iniciadas tendo como base um
pagamento pela empresa equivalente a 10% do
seu passivo, valor que vem sendo considerado
elevado pelos novos sócios controladores da
Nova América.

Só para dar uma idéia, o passivo convertido
em capital formalmente na assembléia geral de
ontem, antes da aplicação da correção monetá-
ria, era de CrS 58 bilhões. Se os honorários
fossem realmente estabelecidos na base de 10%

do passivo representariam um valor superior a
CrS 5 bilhões.

No caso de remuneração do síndico da
massa falida, o juiz aposentado, José Várzea
Filho, indicado pelo juiz da Segunda Vara de
Falências e Concordatas, Fabrício Bandeira Fi-
lho, a remuneração, que costuma oscilar entre
2% e 5% do patrimônio apurado teria sido
fixada em 1,5% de um patrimônio que está
sendo avaliado em torno de CrS 200 bilhões.

O assunto, no entanto, estará na pauta das
primeiras reuniões da nova direção que solicita-
rá, na Justiça, a suspensão do pedido de falência
e sua transformação em concordata, tornando,
portanto, a função do síndico desnecessária.

Outro problema difícil será a negociação
individual das aproximadamente 400 ações tra-
balhistas abertas pelos empregados contra a
empresa, após o fechamento da fábrica. Se as
negociações não desembocarem em acordo, seus
custos poderão adquirir dimensões preocu-
pantes.

P. OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO
DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA

Jjí| COMPANHIA SIDERÚRGICA B E LGO - M I N E I R A
\

COMPANHIA ABERTA
C.G.C.M.F. n° 24.315.012/0002-54

AfAOOUflamr i' NOSSAS AÇÒES -ÁO
NEGOCIADAS NAS BOLSAS DE VALORES

CODESBRA S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E UNI-
BANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ofertantes, vèm a públi-
co informar que realizarão uma oferta pública de venda de 3.714.175.615 de direitos de
subscrição de ações preferenciais da COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO-M1NEI-
RA, cuja emissão privada foi auiorizada em AGE realizada em 06.08.1984, observadas
as seguintes condições:

1. DA OFERTA PUBLICA
1.1. Dispõem-se as ofertantes, por conta dos vendedores ARBED S.A. e SIDARFIN

S.A. a negociar a quantidade de 3.714.175.615 de direitos de subscrição de ações
preferenciais, pelo preço mínimo de CrJ 0,01 cada;

1.2. A operação será realizada e liquidada financeiramente de acordo com as normas
da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A liquidação física será direta entre as par-
tes, sendo que as corretoras deverão procurar a Codesbra S.A. Corretora de Titu-
los e Valores Mobiliários e Unibanco Corretora de Valores Mobiliários S.A., a par-
tir das 17 horas do dia do leilão para recebimento das cessões de direitos adquiridos;

1.3. A subscrição se fará pelo preço de emissão de CrJ 4 por ação fixado pelo Conse-
lho de Administração, em reunião de 28.08.1984, que poderá ser pago integral-
mente, no ato da subscrição, dentro do prazo do exercício do direito de preferên-
cia (03.09-02.10), ou em três parcelas igualmente autorizadas pelo Conselho de
Administração, sendo:
Cr J 1,36 até 02.10.1984 (1 * parcela)
CrJ 1,45 até 05.11.1984 (2a parcela)
CrJ 1,60 até 03.12.1984 (3' parcela)

1.4. A presente oferta será realizada no pregão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro no
dia 27.09.1984 às 13:30 horas, através das Ofertantes;

1.5. Terceiros vendedores que pretendam interferir no leilão deverão entregar suas
ofertas diretamente ao Diretor do Pregão até às 12:30 horas do dia da operação;

2. CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES PREFERENCIAIS A SEREM SUBSCRITAS
2.1. Direitos Estatutários

Ações preferenciais sem valor nominal, nominativas ou ao portador, a critério
do acionista, possuindo as seguintes características:
a) sem direito a voto, adquirindo-o após três exercícios sociais consecutivos em

que a sociedade deixar de pagar o dividendo prioritário, direito de voto que se
extinguira com o pagamento do dividendo a que fizerem jus;

b) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio;
c) prioridade no recebimento de dividendo minimo de 25% do lucro liquido

ajustado;
2.2. Direitos das Ações a serem subscritas

As ações preferenciais objeto da emissão privada farão jus a 50% do dividendo
que vier a ser distribuído neste exercício, bem como às bonificações e desdobra-
mentos distribuídos após a homologação do aumento de capital.

3. INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA
Seguem dados básicos sobre a Emissora, permanecendo as ofertantes Codesbra S.A.
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Unibanco Corretora de Valores Mobiliá-
rios S. A., e a própria empresa à disposição para esclarecimentos:
3.1. A COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO-M1NEIRA tem por objeto social a

fabricação do aço e de laminados e trefilados em geral.
3.2. O Capital Social integralizado antes da AGE de 06.08.1984 era de CrJ

115.584.000.000, representado por 4.200.000.000 ações ordinárias, sem valor
nominal.

3.3. A AGE de 06.08.1984 aprovou:
a) Bonificação de 75% sobre o Capital Social de CrJ 115.584.000.000, que ficou

aumentado para CrJ 144.480.000.000 por incorporação de reservas, com a dis-
iribuição graiuiia de 3.I50.O0O.OO0 de ações ordinárias novas na proporção de
3 ações novas para cada grupo de 4 ações antigas possuídas pelo acionista;

b) Desdobramento na proporção de 9 ações novas para cada ação possuída, me-
diante a emissão gratuita de 66.150.000.000 de ações ordinárias novas, sem
valor nominal.

c) Emissão privada de 12.250.000.000 de ações preferenciais ao portador, sem
valor nominal e sem direito a voto, assegurando-se ao acionista o direito de
subscrever uma ação preferencial nova para cada grupo de 6 ações ordinárias
ex-bonificação/desdobro possuídas ao preço de CrJ 4 cada uma.

3.4. Após a homologação do aumento de capital por subscrição privada, o Capital
Social será de CrJ 193.480.000.000, correspondendo a 85.750.000.000 de ações
sendo 73.500.000.000 ações ordinárias e 12.250.000.000 ações preferenciais.

CODESBRA S.A. • Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários

3.5. Distribuição do Capital Social em 06.08.1984.

ORDINÁRIAS
ACIONISTAS QUANTIDADE %

' Arbed S/A (Luxemburgo) 1.230.974.078 29,31
Grupo Sul América 423.116.903 10,07
Organização Bradesco 318.077.742 7,57
Sidarfin S/A (Bélgica) 219.277.562 5,22
Outros acionistas 2.008.553.715 47,82
TOTAL 4.200.000.000 100,00
Data Base: 30.06.1984

3.6. INDICADORES ECONOM1CO-FINANCEIROS
(Valores - CrS milhões)

DISCRIMINAÇÃO

Receita Operacional Liquida.
Result. da Eq. Patrimonial...
Resultado Operacional
Resultado Liquido
Exigível Total
Patrimônio Líquido
Capital Social
Quant. de Ações (Milhões).,.

31.12.81

30.513
(634)

1.715
(589)

12.417
38.379
5.817
2.100

31.12.82

66.955
3:689

10.006
8.117

33.711
82.559
22.764
4.200

31.12.83

145.764
14.270
29.591
24.837
99.889

232.673
45.024
4.200

30.06.84
Sem.

169.110
10.263*
46.731
38.799

157.675
448.221
115.584

4.200
Só inclui BEMEX (Belgo-Mineira Comercial Exportadora S.A.)
3.7. ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

DISCRIMINAÇÃO 31.12.81 31 12.82 31.12.83 30^84

Valor Patrimonial da Ação (CrJ)  18,28 19,66 55,40 106,72
Lucro por Ação (CrJ)  (0,28) 1,93 5,91 9,24'
Lucro Líquido/Pat. Liq. (%)  (1,53) 9,83 10,67 8,66
Exig. Total/Pat. Liq. (%) | 32,35 | 40,83 [ 42,93 | 35,18

• Sem Equivalência Patrimonial, exceto BEMEX (Belgo-Mineira Comercial Export. S.A.)
3.8. Quadro de Negociação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e Bolsa de Valores

de São Paulo nos últimos doze meses:
a. Bolsa de Valores do Rio de Janeiro b. Bolsa de Valores de Sio Paulo

MÈS TIPO QUANTIDADE JJ^Jj0, MÊS TIPO QUANTIDADE J^,ÇO
1983 1983
SET OP 27.661.000 6,74 SET OP 34.072.000 6,76
OUT OP-DIV 120.415.000 12,94 OUT OP 26.338.000 12,84

OP 2.000 10,00
NOV OP-SUB 66.127.000 16,97 NOV OP-SUB 37.507.000 17,04

OP 310.000 15,99 OP 1.300.000 16,50
DEZ OP 74.076.000 22,64 DEZ OP 43.815.000 21,27
1984 1984
JAN OP 178.566.000 28,66 JAN OP 15.938.000 28,34
FEV OP 99.582.000 28,85 FEV OP 9.445.000 26,44
MAR OP 38.095.000 30,26 MAR OP 12.297.000 30,62
ABR OP 52.489.000 38,90 ABR OP 24.402.000 40,09
MAI OP-DIV 70.470.000 62,15 MAI OP-DIV 11.071.000 62,57

OP 1.645.000 62,74 OP 1.630.000 62,76
JUN OP-DIV 1.392.000 66,83 JUN OP-DIV 1.422.000 68,91

OP 29.549.000 63,40 OP 16.840.000 62,16
JUL OP 32.979.000 66,44 JUL ON 3.000 51,00
AGO OP-EX 57.807.000 7,56 OP 10.840,000 64,27

OP 55.763.000 91,88 | AGO | OP | 14.006.000 | 93,65
SUB - Subscrição dc debêntures (AGE 21.10.1983)
DIV - Direito a dividendos de CrJ 2 por ação (AGE 24.04.1984)
EX - Ações cx-bonificaçâo/desdobramento (AGE 06.08.1984)
4. OUTRAS INFORMAÇÕES

4.1. Os investidores que pretendam adquirir direitos, nos termos da presente oferta,
poderão efetuar essa operação através de corretora de sua livre escolha, inclusive
as ofertantes.

4.2. As despesas com a realização das operações obedecerão á tabela de corretagem
vigente na data da oferta.

4.3. Os vendedores e as ofertantes declaram desconhecer qualquer fato ou informa
ção relevante sobre a Emissora, que não seja de conhecimento público.

4.4. Este edital foi submetido à Comissão de Valores Mobiliários e a Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro, tendo esta última autorizado a realização da operação em pú-
blico pregão.

Sâo Paulo, 25 de setembro de 1984.

& UNIBIXNCO
Corretora de Valores Mobiliários S.A.
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Campos acha que Maluf deve
mudar política de informática

J. Evandro Telxe

Frances apoia EMPRESAS

O Senador Roberto Campos (PDS-
MT) acredita que se Paulo Maluf for
eleito Presidente da República não have-
rá dificuldade em alterar a política de
informática que, até 8 de outubro, deverá
ser votada no Congresso Nacional. Em-
bora o Senador ache que a reserva de
mercado será aprovada, disse que"tanto
os parlamentares quanto à população
estão ficando cada vez mais esclarecidos e
receptivos a mudanças na política".

Durante lh20min, Roberto Campos
participou de um debate na RÁDIO
JORNAL DO BRASIL, onde falou de
política econômica e de informática. Ele
disse que, entre outras razões, confia no
Governo Maluf porque o candidato tem
um projeto desburocratizante e antiesta-
tizante. Correlacionando com a política
de informática atual, definiu como um de
seus males principais a falta de liberdade
do empresariado que fica dependente das
decisões estatais.

União de interesses
— Não postulo cargos no Governo

Maluf — destacou — e já disse a ele que
não deve se comprometer com qualquer
pessoa. Não penso ser Ministro das Rela-
ções Exteriores nem tampouco atuar na
área econômica. Principalmente neste se-
tor não quero qualquer cargo. Estou
cansado dele, e mais velho, mais "burro"
e meu equipamento mental se reduziu
neste campo — disse o Senador em tom
jocoso, brincando com os entrevista-
dores.

Roberto Campos acha que o cândida-
to Tancredo Neves terá muitas dificulda-
des, se eleito, para conduzir um política
econômica eficiente. "O meu velho ami-
go — disse — fala em combate à inflação,
declara-se contra uma política de austeri-
dade e defende a renegociação da dívida
externa. Concordo com ele, aliás estas,
também, são metas de Paulo Maluf. Mas
não vejo como Neves poderá unir no seu
Governo tendências ideológicas tão dis-
tintas quanto as de Celso Furtado, Olavo
Setúbal, Herbert Levy, Miguel Arraes.
Já Maluf vai atuar com um partido dividi-
do, mas sem cisões ideológicas. Ele tem
projetos mais definidos. Ambos terão
dificuldades de gerenciar a crise, mas o
candidato do PDS será cobrado pela
população em prazo muito mais curto
que o da oposição, que tem a simpatia
popular. Mas o Governo Tancredo será
insosso porque será obrigado a satisfazer
inúmeras correntes diferentes".

Para o Senador um dos meios de
combater a recessão é dando "um tranco
na inflação". "Só assim" —diz — "pode-
remos voltar a crescer. Paulo Maluf tem
projetos de combate à inflação bem for-
mulados. Atuará contra à corrupção, des-
burocratizado e desestatizando. Se é livre
exportar, ninguém pede favores para li-
berar a venda de seus produtos no exte-
rior. Se não há crédito subvencionado,
não há necessidade de oferecer presentes
ao pessoal do setor para conseguir o que
deseja. Entre outras razões, é fundamen-
tal a liberação da economia."

Para ele, esta falta de liberdade da
economia é que gera uma política de
informática que não beneficia o país.
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Campos, na RADIO JB, disse que não quer cargos no
Governo Maluf, apesar de confiar no candidato

Subsecretário sugere a
empresas fazer projeto

Já que há tantas controvérsias quanto
ao documento elaborado pelo Governo,
estabelecendo legislação de proteção à
propriedade e comercialização dos pro-
gramas de computador (software), a inici-
tiva privada deve se unir e elaborar um
trabalho que agregue a opinião da majoria
e, depois, apresentálo, através de um
parlamentar, ao Congresso Nacional, dis-
se ontem o Subsecretário Industrial da
Secretaria de Informática, Miguel de Car-
valho.

Após uma palestra do advogado Tar-
císio Cerqueira, sobre regime jurídico
para o software, durante o 5o Encontro
Nacional das Empresas de Serviços de
Informática (5o Enesi), na presença do
Secretário Edison Dytz, Miguel de Carva-
lho esclareceu que 

"se os estudos elabora-
dos pelo Governo náo têm sucesso, vamos
usar as soluções da iniciativa privada. A
SEI poderá aceitar ou não este projeto.
Mas certamente, haverá uma divergência
a menos, o setor privado estará com-
posto".

Posição do Secretário
Antes da palestra, Edison Dytz, disse

à imprensa que só vai se dedicar à análise

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
Consulte diariamente a seção 620 CLASSIFICADOS JB

SEU CARRO?
Um computador

pode ajudar
você a encontrar.
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Neste mês, INFO declara guerra ao crime,
lançando um desafio intrigante: poderá
o computador vencer a onda de assaltos
que nos ameaça a todos?

Leia ainda em INFO:

Como um cartão eletrônico poderá conter
a fuga de carros pelas fronteiras

O programa do jogo da loteria esportiva,
em versão para os micros populares
compatíveis com o CP 500

A última parte do curso de BASIC para
micros da linha Sinclair

Microclubes: saiba como eles funcionam -
ensine seu computador a fazer amigos

O que são os computadores da quinta
geração, com inteligência artificial

E muito mais!
Leia IÍUFO
A Revista Brasileira de Informática
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de um anteprojeto de lei para software
após a decisão do Congresso Nacional
sobre o projeto de hardware (equipamen-
tos). "Software — destacou — só depois
de 8 de outubro". O Secretário vem
achando as emendas analisadas no Con-
gresso Nacional "produtivas e importan-
tes para o aprimoramento do projeto de
hardware. Ele defende (proposta do
PMDB) a criação de um Fundo Nacional
de Informática para apoiar o desenvolvi-
mento de tecnologia. Acha também que
as empresas que receberem incentivos
deverão oferecer contrapartidas ao Go-
verno (também proposta do PMDB).

Ontem, durante o Encontro, foi assi-
nado um convênio entre a Assespro e a
Itautec, que prevê apoio da indústria para
o desenvolvimento de programas de
computador para o 1 9000, o supermini
que a Itautec irá lançar. Há um ano, a
empresa fez o mesmo convênio visando
ao micro I 7000 e foram criados mais de
200 programas. Hoje no Enesi, será assi-
nado o contrato de criação da empresa
que importará o sistema operacional
Unix, da AT&T, americana. A empresa é
uma associação entre Assespro e Abi-
comp.

pesquisas em
software99
"Os 

países que não dispõem
de avançada tecnologia de
hardware (equipamentos
computadorizados), não de-
vem abandonar suas pesquisas
neste campo, mas procurar in-
vestir mais no desenvolvimento
de software (programas para
computador). Este é o grande
potencial de mercado e com
muito mais chances de compe-
titividade", disse ontem Jac-
quês Beer-Gabel, do Departa-
mento de Informática, do Mi-
nistério da Indústria da França.

O cargo de Gabei em seu
país é do mesmo nível de Se-
cretário de Informática no Bra-
sil e ele está participando do 5o
Encontro Nacional das Empre-
sas de Serviços de Informática.
Veio para conhecer o modelo
brasileiro e falar sobre a expe-
riência francesa no setor. Em
entrevista coletiva, procurou
comentar o menos possível a
política de informática brasilei-
ra, dizendo desconhecer a rea-
lidade do país e se esquivou até
de dar opiniões sobre modelos
hipotéticos para países cm está-
gio de desenvolvimento seme-
lhante ao Brasil.
INVESTIR EM RECURSOS
HUMANOS

O especialista francês infor-
mou que seu país jamais aderiu
à reserva de mercado, princi-
palmente, porque o Tratado de
Roma que deu origem à CEE,
não permite este tipo de medi-
da em qualquer país da Comu-
nidade Econômica Européia.
Mas disse que, a partir de 1962,
a França adotou a prática de
que as empresas governamen-
tais só poderiam comprar equi-
pamentos nacionais. Explicou
que na Europa, entre 35 e 40%
dos equipamentos são IBM,
por isto, a CEE exigiu que a
empresa divulgasse as especifi-
cações das interfaces (sistemas
de comunicação) de seus
computadores, para que, as-
sim, os produtos europeus pu-
dessem se acoplar aos IBM.

Gabei acha que um país não
deve isolar-se. "A França acei-
ta sempre cooperação" — dis-
se. "Recentemente nos asso-
ciamos à Thompson com a Ma-
tra (EUA) e a Harris (EUA),
para produção de semicondu-
tores". Ele aprova as joint-
ventures, mas só para projetos
muito bem definidos. Foi feita
uma associação na área de inte-
ligência artificial. Mas Gabei
considerou fundamental o trei-
namento de técnicos para ga-
rantir a autonomia tecnológica
de um país. 

"Estamos forman-
do 3 mil engenheiros e 1 mil
500 técnicos de informática por
ano".

Rossi fará peças para a
indústria aeroespacial

Porto Alegre — Com um investimen *> inicial cm
torno de Cr$ 800 milhões na área de fundiçt , a Amadeo
Rossi SA Metalúrgica e Munições está se capacitando para
ingressar no mercado de componentes para a indústria
aeronáutica e aeroespacial e espera já na metade do
próximo ano enfrentar as empresas estrangeiras que atuam
nesse ramo.

A empresa, localizada em São Leopoldo, fabrica
algumas peças — parte de poltronas — para os aviões da
Embraer mas a intenção é se equipar para atuar, também,
na parte técnica dos motores para foguetes, afirmou o
diretor de vendas da Amadeo Rossi, Raul Rossi. Atual-
mente, a empresa produz algumas peças para o foguete
108, como direcionadores.

Segundo Raul Rossi, os investimentos na área de
fundição se destinam à compra de equipamentos para a
fundição de precisão. A idéia, segundo ele, é associar os
conhecimentos adquiridos na área militar-bélica, com a de
fabricação de armas, e usá-los para fundição fazendo peças
específicas para a indústria aeroespacial.

Depois do investimento inicial, se permanecer a
tendência de incentivar esse mercado, a empresa se dispõe
a até triplicar o investimento, tornando a área de fundição
— que responde por 20% a 23% do faturamento global —
tão importante quanto a de armamento.

Afirmou, ainda, que a partir da metade do próximo
ano, a empresa já quer fabricar componentes para a
indústria aeroespacial como motores, turbinas, pás dire-
cionadoras, que são o grande segredo do funcionamento
dos foguetes.

B. Central aprova
diretoria da Minas

O Banco Central aprovou a diretoria da Minas
Investimentos S/A Crédito e Financiamento (empresa
do grupo Minas Investimentos) que é a seguinte:
Conselho de Administração: Bernard da Costa Cam-
pos, Cláudio da Costa Campos, Expedito Geraldo
Teixeira, Jean Marie Faustin Godefroid Havelangé,
José Antônio do Nascimento Brito, Manoel Francisco
do Nascimento Brito e Ricardo Terra Teixeira. Direto-
ria Executiva: Expedito Geraldo Teixeira, Guilherme
Terra Teixeira e Ricardo Terra Teixeira.

ík.  ^^ . .*»

Radiodifusão
acha que SEI
vai censurar

Salvador — Empresários de
radiodifusão participantes do
XIV Congresso Brasileiro do
setor temem que o controle
total da informática pelo Go-
verno, através da SEI (Secreta-
ria Especial de Informática),
venha a transformar-se num
grave instrumento de censura
para as emissoras de rádio e
televisão do país.

O pedido de urgência para
aprovação da nova lei de infor-
mática, que se encontra em
tramitação no Congresso Na-
cional, tem sido um dos assun-
tos mais criticados pelos radio-
difusores. Para o presidente da
Associação Brasileira de Emis-
soras de Rádio e Televisão
(ABERT), Joaquim Mendon-
ça, o projeto de informática é
pior do que a própria censura
atual, pois 

"dá à SEI controle
total da informação".

— Não posso ficar sujeito a
uma censura prévia, à depen-
dência de importação de um
pequeno chip para minha emis-
sora de rádio ou de televisão ou
para uma impressora de jornal
ou de livros. Isso sim será uma
censura grave. Se passar o arti-
go terceiro da maneira que está
no projeto do Governo, com
todo esse poder se concentran-
do na SEI, não há necessidade
do Ministério da Indústria e do
Comércio nem do Ministério
das Comunicações — disse o
presidente da ABERT.

Pena critica
projeto de
informática

Belo Horizonte — O ex-
Ministro da Indústria e Comer-
cio, Camilo Pena, declarou on-
tem que a política de informáti-
ca é vítima do "passionalismo
dos donos de cartórios e dos
monopólios montadores de
componentes importados, que
obtêm lucros com o retarda-
mento do processo na indústria
brasileira". Reafirmou sua
oposição ao projeto enviado
pelo Governo ao Congresso e
considerou "falta de serieda-
de" a disposição de aprová-lo
por decurso de prazo, após o
dia 8 de outubro.

A Martini & Rossi está dando miniaturas para
quem comprar uma garrafa do licor Cointreau, do
uísque Tillers e do aperitivo St. Raphael. A miniatura é
do mesmo produto c eqüivale a uma dose. A promoção
irá até o fim do ano e pode ser encontrada nos

supermercados e lojas especializadas.

Fábrica passa 49
anos sem produzir

Lagoa Santa (MG) — Projetado em 1935 para sediar
a fábrica nacional de aviões e hidroaviões, que equiparia a
recém-criada Força Aérea Brasileira, o parque de material
aeronáutico de Lagoa Santa, a 38 quilômetros do Centro
de Belo Horizonte, não chegou a construir qualquer
aeronave. Mas hoje, modernizado, transformou-se no
parque central de manutenção do Tucano (T-27), avião de
treinamento da FAB, produzido pela Embraer em São
José dos Campos (SP).

Turbohélice, monomotor metálico, o Tucano é consi-
derado um dos mais modernos e versáteis aviões de
treinamento do mundo e já é exportado para países do
Oriente Médio e América Latina, entre eles, a Líbia e o
Egito. Projetado para a instrução dos cadetes da Acade-
mia da Força Aérea, em Pirassununga (SP), o Tucano
equipa também a Esquadrilha de Demonstração Aérea,
sediada na própria Academia.

Plano de revisão
Segundo o diretor do Parque de Material Aeronáuti-

co, coronel-aviador Athos Geraldo Gramigna da Silveira,
ele já começou a receber as primeiras unidades para
revisões básicas. Paralelamente, elabora um plano de
manutenção periódica, que prevê, após determinadas
horas de vôo por aeronaves, o seu recolhimento ao parque
central, que dispõe de máquinas para fabricação de peças
de aviões.

Após cuidar, desde a sua criação, de aeronaves leves
importadas, o parque passou a receber, a partir de 1976, o
T-25, Universal, mais tarde o U-42, Regente, o L-42,
Regente Elo, também construídos pela Sociedade Cons-
trutora Aeronáutica Neiva Ltda., de Botucatu (SP), e os
T-25, Uirapuru, construído pela Embraer e também
utilizado para treinamento. O parque se especializou, há
anos, na recuperação e montagem dos aviões NA-T6, de
treinamento, que foram usados na Segunda Guerra Mun-
dial e pertenceram à Esquadrilha da Fumaça, hoje substi-
tuídos pelo Tucano.

Zaffari promove
Quintana e Bruna

Porto Alegre — A companhia Zaffari, que lidera uma
rede de 15 supermercados em Porto Alegre, Canoas e
Passo Fundo, promove amanhã, na loja do bairro Higienó-
polis, uma sessão de autógrafos com os poetas Mário
Quintana e Bruna Lombardi. Os dois são muito amigos e
desde a Feira do Livro do ano passado, na Capital, não se
encontravam.

Mário Quintana autografará seu livro mais recente,
Batalhão das Letras, dedicado às crianças, enquanto
Bruna Lombardi lançará oficialmente em Porto Alegre sua
obra Perigo do Dragão. A frase "poesia é gênero de
primeira necessidade", de Mário Quintana, está sendo
utilizada pelo Grupo Zaffari para a promoção literária.

Há 10 anos, o grupo de supermercados Zaffari
promove sessões de autógrafos com autores, de preferên-
cia, gaúchos. Incentivando a literatura, Josué Guimarães,
Aninha Comas e Sérgio Jockymann foram outros autores
já promovidos pelo Zaffari em sessões de autógrafos. O
setor de promoções do Zaffari realizou em junho a Tenda
do Livro, em todas as lojas, com descontos de 20%. Em
outubro realizará, durante todo o mês, a Feira do Livro,
com as mesmas vantagens.

URSS mostra
avião à Embraer

São Paulo — Representantes'
da Aviaexport — órgão esiiífiíl
de exportação de aviões sovic-
ticos encenaram ontem, côlri'
uma visita à Embraer (Empre/
sa Brasileira dc Aeronáutica),'
cm São José dos Campòs«ia
demonstração do avião AN-32\
produzido pela indústria Anto»
nov e destinado no transporte
de cargas. Seu custo atual é dc
6 milhões 500 mil dólares'c;'
ddsde o início de sua produção,
no ano passado, a Aviaexport
já vendeu 25 unidades. [K.

O presidente da timbracrj
Coronel Osircs Silva, conside-
rou o avião russo "interessem-
te", comentando que se trata
de "um 

produto diferente, ex-
tremamente robusto". Segun-
do ele, não foi acenado nc-
nhum negócio com os repre-
sentantes da Aviaexport, irias
não descartou a possibilidade
de alguma transação no futuro.
Hoje cedo, p AN-32 seguirá
para La Paz, na Bolívia.

O avião ô um produto destir
nado à exportação, principal^
mente para regiões montanlio
sas c que tenham acródromos
de difícil operação.

• Mesbla Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários
inaugura dia 4 de outubro, eíri
Porto Alegre, sua terceira fi-
liai, na Praça da Alfândega, 12y
12° andar. O gerente da filial
do Rio Grande do Sul é Gilbeft
to Mansur. A Mesbla DTVM,
com sede no Rio, conta com
filiais em São Paulo c Recife.'

Sicomig Comércio e Indús-
tria Ltda., empresa carioca que
desenvolveu e instala o sistema
de Fila Única (que tem por
objetivo racionalizar e tornar
mais ágil o atendimento ao pi}:
blico) assinou contrato coraa
Telemig para instalação desse
sistema na sua Central de
Atendimento a Assinantes,.ent
Belo Horizonte. V*

Corretora Invesplan classifi;
cou-se em primeiro lugar, em
agosto, com o maior volume dç
corretagens de câmbio, seguiir
do levantamento da Ancor —
Associação Nacioanl das Cor-
retoras de Valores.

US Lines do Brasil inaugura
hoje, às 17h3()min, suas noyjs
instalações no Centro Empréj
sarial Rio, com coquetel ofere-
cido pelo presidente da matriz
americana da empresa de naven
gação, Robert Splan. 3

Plarcon, Esta S/A e Vamarco
estão convidando para a inau-
guração da Casa Shopping—%
casa da casa, nesta sexta-feira,
às 19h30min, na Av. Alvorada,
2150, entre o Carrefour e-o
Makro, na Barra da Tijuca.

Rede Othon de Hotéis come-
mora nesta quinta-feira, às
19h, no Othon Palace Hotel,
do Rio, na sexta-feira, às J9h:,
no Othon Palace, o Dia ida
Secretária, com um chá cotji
sorteio de mais de CrS 1 milhão
cm prêmios e um espetáculo
com o humorista Ronald Go-
lias, para o qual foram convida-
das 600 secretárias de diversas
empresas que mantêm relações'
comerciais com os hotéis
Othon. |*

IAA — Instituto do Açúcarç
do Álcool tem novo coordena;
dor de Planejamento, Progr'a-
mação e Orçamento, o enge-
nheiro João Alberto Wander-
lei, que substitui o coronel Luiz* |
Guilherme Sodré de Castro. '

Vinícola Rio-Grandense pro-t
move no Othon Palace Hotel,..
de São Paulo, o 3o Concurso de,
Degustação Nacional de Vi-,
nhos, com os vinhos Granja;
União e San Felício, com 90SÍ
participantes. O concurso ser»
posteriormente realizado no
Rio de Janeiro, Belo Horizonte;
e Brasília, já tendo sido realiza-'
do em Porto Alegre e Curitiba.'

Jcans Up, revendedor exclu-
sivo dos produtos Levi's, está:
abrindo sua nona loja no Rio,:
na Rua Visconde de Pirajá,:
568, com o lançamento da cole-'
ção "Tropic by Levi's".

• IBM do Brasil estai'
apoiando a Ia Semana de Infor-.
mática da PUC/RJ, patrocina-*
da pelo Diretório Central dos>
Estudantes, que começou na-
segunda-feira e se encerra nes-'
ta sexta-feira, com atividades"
das 12h às 14h, e das 18h às
20h.

¦ i

I Expo Soft se encerra hoje.
às 21h no Hotel Nacional-Rio,-
com as novidades do mercado'
brasileiro do mercado brasilei-'
ro de software (programas de'
computador).

Abrave — Associação Brasi-
Íeira dos Distribuidores de Veí-
culos Automotores tem novo,
vice-presidente, Osório Adria-
no Filho, diretor-presidente da
Brasal, revendedor Volkswa-
gen do Distrito Federal.

General Electric do Brasil
tem novo diretor, José Marcos
Lauria, que acumula também
as funções de diretor-
presidente da GE do Nordeste.'
Anteriormente, ele ocupava o'
cargo de gerente geral do De-
partamento de Lâmpadas e Ilu-
minaçáo, da fábrica de Maria,
da Graça, no Rio.
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Ali quer banir carros por matarem mais do que o boxe
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Cartum, Sudão — O ex-campeão mundial dos
pesos-pesados, o norte-americano Muhammad Ali, disse
ontem, nesta cidade, que está em boa forma tísica, não
teve mais os problemas de saúde que o levaram a ser
internado no Hospital Presbiteriano, em Nova Iorque, e
que vem tomando os remédios receitados por seu -
médico. Ali, de 42 anos, chegou a Cartum sábado
passado, a fim de tomar parte das comemorações do
primeiro aniversário da introdução da Lei Sharia, de
conteúdo islâmico, no Sudão.' Entrevistado por város jornalistas das agências
internacionais, no confortável Hotel Porter, de Cartum,
Muhammad Ali disse que aqueles que pensam em acabar
com o boxe, por considerá-lo perigoso e sujeito a
provocar mortes, deveriam, também, fazer uma campa-
nha para banir o futebol americano e o automóvel, como
meio de transporte, porque provocam mais mortes do
que, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Ali pretende
regressar aos Estados Unidos no próximo sábado.

Problema hereditário
Ao chegar ao Sudão sábado passado—foi recebido

pelo Presidente Jafaar Numeiry — Muhammad Ali foi
logo abordado pelos jornalistas que queriam saber não
só como ele se sentia como, também, se era verdade que
era portador do Mal de Parkinson. E mais uma vez o ex-
pugilista surpreendeu a todos com suas respostas:

_ Não tenho Mal de Parkinson. Na verdade,
sempre sofri de pressão alta, o que deve ser hereditário,
pois tanto minha avó quanto minha mãe também sofriam
do mesmo problema. Além do mais — prosseguiu — a
verdade é que o que mais me atormenta é o cansaço.
Viajo muito, dou muitas entrevistas, vivo perseguido
pelos fãs e jornalistas, que me abordam, me empurram e
me apertam as mãos. Assim, não há ninguém que
suporte tanto assédio sem se ver cansado. Por tudo isso,
tenho que tomar remédios que me devolvam a calma e a
tranqüilidade.

Sobre o boxe, além de condenar o futebol america-
no e as mortes provocadas pelos desastres de automó-
veis, Ali disse que pessoalmente sempre se sentiu bem
lutando: . , ., . ..O boxe me deu tudo o que tenho e foi fantástico
para que eu pudesse dar conforto a meus pais. Além
disso, faço agora uma pergunta a vocês: por que proibir o
boxe só porque provocou ferimentos em uma ou duas
pessoas, se, nos guetos dos Estados Unidos as pessoas
vivem trocando socos e se matando por dinheiro e outras
coisas? .

A conversão de Muhammad Ali ao íslamismo
ocorreu em 1964, quando ele ainda estava no auge de sua
carreira. Desde então, Ali sempre procurou prestigiar
todas as festividades islâmicas através do mundo, como
agora, no Sudão, quando o Presidente Numeiry come-
mora o primeiro aniversário da aplicação da Lei Sharia.
Ali não explicou, porém, se apoia a severidade da lei,
que, até agora, já puniu mais de 30 ladrões do país, com •
a pena de amputação das mãos ou dos pés. Disse apenas
que o movimento islâmico negro dos Estados Unidos —
do qual ele faz parte com destaque, pela sua fama —
apoia a expansão da religião do profeta Maomé.

Após seu regresso aos Estados Unidos, Muhammad
Ali voltará ao Hospital Presbiteriano, onde prosseguirá a
série de exames neurológicos com o objetivo de esclare-
cer seus freqüentes males. Os testes, entretanto, serão
longos e só chegarão a seu término dentro de dois meses.

Cabo Frio programa
seu Io "Dunascross"
de motos nacionais

A Associação Cabofriense de Dunascross estará
promovendo domingo, às 12 horas, na Praia Grande, em
Arraial do Cabo, o I Enduro Dunas Cross, destinado a
motocicletas trail, com pecursos de dois quilômetros, em
circuito de terra, grama e areia. A prova é aberta a
motos nacionais das categorias 125cc; 180 a 200cc e 250 a
360cc. OI Enduro será disputado em três baterias, de 10
voltas cada.

Os três primeiros colocados em cada categona
receberão troféus, acessórios e jantar em restaurantes de
Cabo Frio, com direito a levar acompanhante. Os
colocados do 4o ao 10° receberão medalhas. As inseri-
ções podem ser feitas na Moto Center (Rua Almiranten
Cochrane, 27, Tijuca) Moto Modelo (Avenida Bartolo-
meu Mitre, 620, Leblon) e Velo Moto (Rua Jardim
Botânico, 67). Em Cabo Frio, são feitas, até sábado, na
fyloto Wavie ou domingo no local da prova. A taxa de
inscrição é de Cr$ 10 mil.

Frederico Rozário

Mayrink Veiga quer
ser bi na corrida

Um dos favoritos para a II Corrida dos
Administradores, que se realiza no próximo dia 7
de outubro e vencedor ano passado da competi-
ção, na categoria administradores, o empresário
Antenor Mayrink Veiga voltou a treinar após duas
semanas em tratamento de uma distensão na coxa
esquerda, sofrida durante a Corrida de Jacarepa-
gua. Mesmo em recuperação, ele acredita que
participará da prova e se mostrou confiante até
mesmo na vitória mais uma vez.

A corrida, limitada a 1 mil 500 corredores —
limite já atingido —, será disputada no Aterro do
Flamengo e não se restringe apenas aos adminis-
tradores (bacharéis ou estudantes de administra-
ção de empresas). Patrocinada pela Golden Cross
e organizada pela Viva Promoções Esportiva com
o apoio do Conselho Regional de Técnicos de
Administração, a prova terá percurso de seis
quilômetros.

Maratonista
Vice-Presidente do Grupo Mayrink Veiga,

Antenor Mayrink disse que o vencedor da catego-
ria dos administradores deverá fazer tempo abaixo
de 20 minutos. Apesar de não estar em forma, ele
vê chances de obter este índice. Antes da disten-
são, estava correndo a mesma distância em
19minl8s (ano passado, sagrou-se vencedor com
19min47s06).

Seu objetivo, no entanto, era completar o
percurso com tempo abaixo dos 19 minutos, para
disputar a primeira colocação com os atletas que
integram a categoria de avulsos. Mas ele confessa
que considera muito difícil atingir este tempo, em
razão da contusão. O maior adversário de Ante-
nor, na categoria de administradores, é Antônio
Carlos da Silva, segundo colocado ano passado,
com o tempo de 20minl2s91.

A Corrida dos Administradores, para Ante-
nor Mayrink, é parte de um programa de treina-
mento que tem como finalidade a Maratona de
Nova Iorque, dia 28 de outubro. Em maio, ele
correu a Maratona de Frankfurt, que completou
em 2h37min05s, o que o deixaria seguramente
entre os 15 primeiros na Maratona do Rio de
Janeiro. ..,„

H? hM wr' *" -* PBliHi
Hfibs _3 K v, ÍM W^^

__\ mp>: _____ _\ t_W H
mm m* ¦¦•¦¦¦' Mm™* 1 H:**. jk &éè. :! _h r _f _^»<-*^_ii_h mtm «nl HI «w »! » ^***TB
^^BP^5T*Ç~ •»'.;- Bsra t(«b ?iH Ht ____WW___, Mm '*"' IDmmm». '*^st ãsL íH& «B ¦ _IR_3__Í_ In WWWw tfÊmWwm _t?s Bà ji» tB w*iPlf*. ití Bi "^^

¦I MJ SP ¦;'¦ hi* lÊÈÈ

No lançamento da Maratona do Rio, o presidente da FIFA, João Havelange, o diretor-

presidente do JORNAL DO BRASIL, M.F. do Nascimento Brito, e o presidente da
Golden Cross, Milton Affonso
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MARATONA DO RIO

Aurora estréia hoje
contra Transbrasil

A Confederação Brasileira de Vôlei garantiu e a
levantadora peruana Aurora estréia hoje na equipe da
Supergasbrás, em amistoso contra a Transbrasil, às 20h,
na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Ontem, o
relações públicas da Supergasbrás, Ricardo Ramalho,
afirmou que a situação da jogadora no país é legal e que se
o Flamengo tentar provar o contrário na Justiça Desporti-
va o departamento jurídico da empresa apresentará do-
çumentos que provam a permanência de Aurora no Brasil
há mais de 90 dias e com visto definitivo, como determina
o Conselho Nacional de Desportos.

O Flamengo deveria se preocupar mais em treinar
a sua equipe para vencer a Supergasbrás. Mesmo assim,
terá que treinar muito e contratar mais jogadoras. Do
contrário, depois daquela "lavagem" de 3 a 0 na final do
primeiro turno, a Supergasbrás vai passar a enfrentá-lo
com apenas quatro jogadoras. A verdade é que o Flamen-
go está falando aberrações e a Supergasbrás não tem
interesse nenhum em entrar nesta polêmica, pois sabe que
é, no momento, a melhor equipe do país. Uma equipe
imbatível — afirma Ricardo Ramalho.

Sem impedimentos
Segundo Ricardo, o Flamengo está se baseando

apenas em uma chegada da jogadora ao Brasil, quando, na
realidade, ela já tinha visto definitivo há cerca de 120 dias
e só deixou o país para assistir ao enterro de seu pai:

Não faríamos nenhuma besteira para sujar o
nome da empresa. Além disso, não há impedimento de a
Aurora ter assinado o seu Vínculo empregatício em
fevereiro com visto de turista. Só não escalamos a
jogadora na final de sábado porque o jogo era transferido
do dia 8 e, nesta data, a Aurora ainda não tinha condições
legais. O certo é que com ou sem Aurora, a Supergasbrás
tem condições de vencer a atual equipe do Flamengo, com
parciais até de até 15 a 0. Eles deveriam se preocupar em
fazer um grande time, pois este que está aí terminou em
terceiro lugar, atrás da Atlântica.

Na quinta-feira, a Supergasbrás volta a enfrentar a
Transbrasil, na cidade de Indaiatuba, no interior paulista.
O segundo turno do Campeonato Estadual Adulto femini-
no só começará na próxima semana. Sábado haverá um
amistoso entre a Supergasbrás e a Seleção de Juiz de Fora,
às 16h30min, no ginásio do América.

Viva Promoções apresenta a
maior competição da cidade

._.. __ .tu: \i _*._.,_ c«
No dia 15 de junho de 1985, nove

mil corredores, entre homens e mu-
lheres de todas as idades, estarão
participando do espetáculo mais
completo e organizado que a Cidade
Maravilhosa já teve: a VI Maratona
do Rio, organizada pela Viva Pro-
moções Esportivas, com apoio do
JORNAL DO BRASIL, Rádio JB e
TV Manchete.

A largada para a Maratona do
Rio foi dada ontem, em coquetel no
hall de entrada da sede do JORNAL
DO BRASIL, onde foram apresen-
tados vários slides sobre a realização
da prova e divulgada toda a progra-
mação até o dia 15 de junho. Estive-
ram presentes várias personalidades
do esporte, entre elas o presidente
da FIFA, João Havelange, o Secre-
tário de Esportes e Turismo do Rio
de Janeiro, Jorge Roberto da Silvei-
ra, e o presidente da Confederação
Brasileira de Vôlei, Carlos Arthur
Nuzman.

A Maratona do Rio será, certa-
mente, um dos eventos mais impor-
tantes do próximo ano no Rio de
Janeiro. Por isso mesmo é que Viva
Promoções Esportivas abrirá inseri-
ções para nove mil corredores, supe-
rando o número de inscritos nos anos
anteriores —1980: 1 mil, 81: 3 mil,
82: 5 mil 300, 83: 6 mil 800, e 84: 7
mil 500. Entre as novidades, serão
distribuídas medalhas a todos que
conseguirem completar os 42,195m.

— Apoio integralmente esse ti-
po de iniciativa — afirmou o presi-
dente da CBV, Carlos Arthur Nuz-
man. A Maratona do Rio promete
ser um grande espetáculo. A cada
ano, essa prova motiva mais as pes-
soas a participarem do esporte."A indústria da vitória , como o
diretor da Viva Promoções, Flávio
Bhering define a prova da maratona
—"todos são vencedores, do primei-
ro ao último colocado" — terá a sua
largada no Leme, com o mesmo

Kirmayr não define equipe
Santiago do Chile — Carlos Alber-

to Kirmayr, capitão e jogador da equi-
pe do Brasil de tênis que enfrenta a do
Chile pela Taça Davis, nos dias 4,5 e 6
de outubro, ainda não decidiu quem
será o segundo jogador para as sim-
pies, uma vez que o primeiro deve ser
mesmo Cássio Motta. A dúvida se deve
ao estado de João Soares, que já viajou
com um problema no músculo da coxa
esquerda.

Em princípio, Marcos Hocevar —
que nos treinos tem mostrado força no
serviço, lentidão nos deslocamentos e
uma devolução de bola pouca segura
— deve ser o segundo jogador de

simples da equipe, enquanto Kirmayr e
Motta formariam a dupla.

A equipe chilena, cujo capitão é
Jaime Fillol, seria representada nos
jogos simples por Hans Gildemeister e
Pedro Rebolledo e no de dupla por
Gildemeister e Ricardo Acufia, ficando
Álvaro Fillol na reserva.

Ambas as equipes treinam hoje,
pela manhã e à tarde, nas quadras do
Estádio Nacional, em cujo court princi-
pai será decidida a vaga. O ganhador
do encontro estará classificado entre os
16 países que jogarão, no ano que vem,
a série principal da Taça Davis.

G norte-americano John McEnroe
continua a ser jogador número um do
mundo, segundo a classificação divul-
gada ontem pela Associação dos Tênis-
tas Profissionais (ATP). Em segundo
lugar da lista, aparece outro norte-
americano, Jimmy Connors, vindo em
terceiro o tcheco-eslovaco Ivan Lendl.

Seguem-se pela ordem, conforme a
lista da ATP, Mats Wilander (Suécia),
Andres Gomez (Equador), Anders
Jarryd (Suécia), Limmu Árias (EUA),
Henrik Sundstrom (Suécia)l Yannick
Noah (França) e Johan Kriek (EUA).

percurso da última Maratona. Serão
instalados postos de água em cada
cinco quilômetros e esponjas nos
quilômetros 15, 25 e 35.

Mas a Maratona do Rio já come-
çou. A partir de outubro ela estará
sendo divulgada internacionalmente
pela Viva Promoções Esportivas na
Feira da Maratona de Nova Iorque.
Em novembro, os computadores já
estarão expedindo- 7 500 fichas de
inscrição para todos os maratonistas
do ano passado e, logo depois, as
inscrições serão abertas ao público.
Neste mesmo mês, será lançada a
Clínica da Maratona, montada ao ar
livre, uma vez por semana, em vários
locais da cidade, com a participação
de médicos e professores de Educa-
ção Física. Além disso, será monta-
do um simpósio, que percorrerá mais
de 10 cidades brasileiras. Enfim, a
cidade já começa a se movimentar
para a sua grande festa no dia 15 de
junho.

HOJE O MELHOR
PROGRAMA É FICAR

NA MANCHETE

¦
14:30

Manchete ____,_,_*_„.
SHOPPING SHOW
DE MULHER PARA MULHER,
com mulheres separadas que
voltaram para a casa dos pais.

CLODOVIL entrevista
JOANNA

Anna
Karenina

De Leon Tolstoi.
Superprodução inglesa da BBC.
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Carioquinha só
estréia dentro
de duas semanas

Daqui a duas semanas, os torcedores
do Flamengo terão a oportunidade de
assistir à primeira partida do armador
Carioquinha pelo seu novo clube. Será
em um amistoso contra o Palmeiras —
seu ex-time — marcado para o Ginásio da
Gávea. No Campeonato Estadual de
Basquete, Carioquinha deve estrear con-
tra o Vasco, na última rodada do turno,
quando o Flamengo contará pela primei-
ra vez com todos os seus jogadores.

Na sexta-feira, em partida válida pela
sétima rodada do Campeonato Estadual,
o Flamengo enfrentará o América. Logo
depois do jogo, o time seguirá para Rio
Claro, onde no sábado disputará um
amistoso contra o time local. Neste jogo,
ficará ausente também Marcelo Vido,
que na segunda-feira retirou o gesso do
pé direito e já iniciou o trabalho de
recuperação.

Na sua segunda apresentação no Sul-
Americano Juvenil, em Pereira, na Co-
lòmbia, a Seleção Brasileira venceu a
Venezuela por 7.t_i 71 (40 a 34).

Oi

Fia e Guanabara
abrem campeonato

Flamengo e Guanabara, às
21 horas, tendo na preliminar
Fluminense x Tijuca, abrem o
Campeonato Estadual de Wa-
ter-Pólo, na categoria Júnior,
hoje à noite, no Parque Aquá-
tico Júlio De Lamare. A dupla
Fla-Flu é a favorita da rodada
do campeonato, que tem a
participação apenas destas
quatro equipes.
iiiniiiiiiiiimii

Fontão rebate
as críticas de
Paulo Mussalém

O presidente da Federação Pau-
lista de Futebol de Salão, Ciro Fontão
de Sousa, considerou "desairosas" as
acusações do técnico Paulo Mussa-
lém, da Atlântica, em matéria publi-
cada no último dia 16 no JORNAL
DO BRASIL. Mussalém afirmou que"as federações não têm a mínima
organização, e os clubes estão mais
bem estruturados do que elas. Os
campeonatos são mal programados, e
os jogos, marcados em horários que
não permitem a divulgação da im-
prensa".Em carta enviada ao JORNAL
DO BRASIL, Ciro Fontão garante
que a estrutura administrativa da Fe-
deração Paulista pode ser considerada
ótima e que a organização é superior,
quando comparadas aos clubes filia-
dos. Além de comprovar a promoção
de inúmeros campeonatos, o dirigente
afirma que dirige a única entidade no
país com ginásio próprio e exclusivo,
com capacidade para 1 mil 200 pes-
soas. '^

:15
FESTIVAL

SHIRLEY MACLAINE

Com Shirley MacLaine e
Laurence Harvey

00:45
FRENTE A FReUl
NEI GONÇALVES DIAS entrevista

Jussara Freire, Françoise
Forton, Washington Olivetto,

Otton Bastos e José Richa

REDE MANCHETE
Televisão de primeira classe.

SANAL 6 ¦ PARA 0 GRANDE RIO UHF.CANAL 20
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Liam Higgins bate
no golfe marca do
mais longo "drive"

Dublin — O golfista profissional Liam Higgins, da
Irlanda, estabeleceu ontem, com 579 metros, a melhor
marca mundial extra-oficial de drive, no Aeroporto Mili-
tar de Baldonnel, nos arredores de Dublin. A marca
anterior, obtida em 1977, pertencia ao espanhol Valentin
Barrios, com 520 metros.

Com a presença de Corey Pavin no lugar de Fuzzy
Zoeller — que sentiu uma antiga contusão nas costas —
começa amanhã, em Wentworth, Inglaterra, o World
Match-Play Championship, que terá a participação de 12
jogadores. Na primeira partida, Pavin enfrentará o brita-
nico Howard Clark, pois Bernhard Langer foi considerado
bye.

Com a vitória que obteve no último fim de semana,
era Las Vegas, o profissional sul-africano Denis Watson
tem, agora, uma diferença de apenas 65 mil 261 dólares a
menos do que o líder do ranking de prêmios da PGA, o
norte-americano Tom Watson. O Watson sul-africano
recebeu um prêmio recorde de 165 mil dólares em Las
Vegas, o que lhe dá o total de 405 mil 924 dólares até o
momento, contra 471 mil 185 dólares do Watson norte-
americano.

Brancas de Kasparov
em nova luta contra
as pretas de Karpov

Moscou — O desafiante Garry Kasparov, com as
brancas, tenta hoje desfazer a desvantagem diante do
campeão mundial de xadrez, o também soviético Ana-
toly Karpov, na sexta partida pelo match em disputa do
título. Karpov, que venceu a terceira partida entre
ambos no 31° movimento, ganha por 1 a 0. Será
declarado campeão quem primeiro chegar a seis vitó-
rias.

Segundo os observadores, o último empate pare-
ceu mais uma tentativa dos dois enxadnstas para
ganhar 

"um tempo extra", já que ambos concordaram
com o empate depois de apenas 21 movimentos, ainda
com todas as peças no tabuleiro.

Na opinião do árbitro principal do match, o
iugoslavo Svetozar Gligoric, será uma duelo de longa
duração entre "dois 

jogadores de exceção". Para
comprovar que acredita mesmo em sua tese, Gligoric
disse aos jornalistas:— Tanto isso é verdade que, além das roupas
leves que estamos usando agora no outono, acrescentei
à minha bagagem capas e abrigos mais pesados paraenfrentar o rigoroso inverno moscovita.

Feminino
Em Volgorado, União Soviética, a sexta partidado match pelo título mundial feminino de xadrez

terminou empatada, depois de 35 movimentos, entre as
soviéticas Maya Shiburdanidze, atual campeã do mun-
do, e lrina Levitina. Ambas agora somam três pontos.Será considerada vencedora a que primeiro atingir 8,5
pontos.

VOLTA FECHADA

JÁ 
falamos sobre as potrancas e os potros

(ou melhor, agora, éguas e cavalos) que
mais se destacaram da geração nascida e criada
no Brasil em 1980. Hoje, como anunciamos
inicialmente nesta série de três colunas, falare-
mos sobre os cinco melhores produtos, não
importando o sexo, da citada geração. Na
verdade, os cinco que são seis, como veremos
adiante.

A primeira posição, com nitidez e.sem
qualquer discussão, pertence a Immensity (Ze-
nabre em Monyagua, por Montmartre), cria-
ção e propriedade do Haras Ponta Porã, o
melhor animal tanto pelos títulos levantados
aqui e no exterior, globalmente incomparáveis,
quanto pela superior qualidade de suas exibi-
ções nestes seus triunfes (grandíssimos clássi-
cos Diana, Grupo I, em San Isidro).

A segunda posição fica dividida entre dois
nomes, exatamente os dois que, por enquanto,
ocupam a posição de honra entre os machos da
fornada: o tríplice-coroado Oid Master (Sabi-
nus em Ice Queen, por Bonnard II), criação e
propriedade do Haras Santa Maria de Araras,
e Full Love (Figurón em Varanda, por Gaba-
ri), criação e propriedade do Haras Rio das
Pedras. Sobre os dois, já tivemos oportunidade
de falar mais detidamente em nossa coluna de
ontem, explicando, inclusive, a razão desse
empate.

A quarta colocação, correspondendo ao
quarto animal da fornada, pertence a Fantaisie
(Felicio em Ironia, por Coaraze), criação e
propriedade dos Haras São José e Expedictus,
ganhadores de dois grandíssimos clássicos de
éguas (Oaks carioca e São Paulo das éguas) e,
sobretudo, uma esplêndida terceira colocada
chegando a dar a impressão de ganhar) contra
os machos, na milha e meia do grandíssimo
clássico Brasil (Grupo I), deste ano, vencida
por uma égua, a craque Anilité (St. Chad em
Menga, por Waldmeister), criação de Fazenda
Mondesir e propriedade do Haras Santa Ana
do Rio Grande, afinal o melhor animal de sua
fornada, a nascida em 1979.

Dois animais dividem a quinta posiçãonesta lista global da geração: Bretagne (St.
Chad em Oscilação, por Waldmeister), criação
e propriedade de Fazenda Mondesir, detentora
de quatro vitórias em grandes clássicos (três
Grupos I e um Grupo II), além de preciosas
colocações em grandíssimos (correu honrosa-
mente no citado Brasil de Anilité, terminando
em quinto) e o precoce, infelizmente, poste-
riormente, cheio de problemas, Quintus Ferus
(Henri Le Balafré em Mignon, por Earldom
II), criação e propriedade do Haras Faxina,
com uma vitória de muito bom padrão, desen-
volvendo uma excelente pointe de vitesse e
mostrando, então, uma grosse superiorité so-
bre seus rivais, na milha das Two Thousand
Guineas paulistas, grande clássico Ipiranga
(Grupo I).
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Yashin, a Aranha Negra, foi um idos maiores goleiros

Dino da Costa some e a
mulher chama a polícia

Roma — O brasileiro Dino da Costa,
53 anos, antigo atacante do Roma e do
Botafogo, está desaparecido há quatro me-
ses, segundo notificou à Polícia, ontem,
sua ex-mulher Marisa Natale, separada do
marido desde 1979. Apesar da separação,
Dino, que tem dois filhos com Marisa —
Roberto e Stefano, de 19 e 18 anos —
sempre teve o hábito de dar notícias e de
até mesmo passar alguns dias com a fa-
mília.

Para a Polícia de Roma, Dino da Costa
poderia ter viajado para o Brasil, hipótese
contestada por Marisa, que afirma estar de
posse do passaporte do ex-marido. Além
da preocupação pelo destino do pai de seus
filhos, Marisa está passando por dificulda-
des, pois justamente há quatro meses Dino
não manda dinheiro para casa.

Nascido e criado em Bonsucesso, no
Rio, Dino da Costa se revelou no Botafo-
go, mostrando suas qualidades de artilhei-
ro desde os juvenis, em 1951, jogando,
entre outros, ao lado de Joel Martins,
ponteiro-direito mais tarde transferido pa-
ra o Flamengo. Em pouco tempo, Dino
chegou ao time principal do Botafogo,
tornando-se artilheiro absoluto do Cam-
peonato Carioca de 1954, com 24 gols,
embora o Botafogo tenha feito uma cam-
panha medíocre. Neste ano, o ataque do
Botafogo formava com Garrincha, Geni-
nho, Carlyle, Dino e Vinícius.

Antes da temporada de 1955, após uma
excursão pela Europa em que marcou
vários gols — o mesmo acontecendo com
Vinícius — o Botafogo vendeu o passe de
seus artilheiros para a Itália: Dino foi para
o Roma e Vinícius, para o Napoli.

José Camilo da Silva
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J.Ricardo, com Make Luck, uma de suas chances de vitória

J. Ricardo destaca três
montarias para amanhã

Yashin, 55 anos,
tem perna amputada

Moscou —- O ex-goleiro soviético Lcv Yashin — um dos
melhores do mundo, conhecido internacionalmente como"Aranha Negra" — sofreu a amputação de uma perna, na
semana passada, por causa de uma grave tromboflebite queameaçava até sua vida. A informação foi dada ontem porfuncionários da Federação Soviética de Futebol, que não
revelaram qual era a perna.

Aos 55 anos, Yashin estava viajando pela Hungria, a uns
100 quilômetros de Budapeste, quando começou a passar mal.
Depois de examinado por um especialista húngaro, o cx-
goleiro da Seleção Soviética voltou a Moscou, onde os
médicos decidiram operá-lo de imediato para evitar o risco de
um problema cardíaco que poderia ser fatal. Yashin concor-
dou com a cirurgia.

Há dois anos, ele havia sofrido um derrame cerebral, quelhe causou uma pequem paralisia temporária. Naquela época,
os médicos o aconselharam em vão que deixasse de fumar,
diante do perigo de agravar-se seu problema circulatório.

20 anos na seleção
Lev Yashin passou 20 anos de sua vida, no período de

1950 a 70, como goleiro titular do Dínamo de Moscou e da
Seleção Soviética, através da qual chamou a atenção de todo o
mundo para sua extraordinária categoria. Com boa altura —
l,83m —, muito forte, sempre vestido de preto e com grandeelasticidade, que lhe permitia defender com segurança as
bolas altas e rasteiras, Yashin ficou conhecido, por todas essas
características, como "Aranha Negra".

Participou, sempre em grande forma, das Copas de 58,
62 e 66. Em 1963, a crônica esportiva o elegeu o melhor
jogador do ano na Europa, uma das raríssimas vezes em queum goleiro foi escolhido. Muito admirado no Brasil, passouum bom período de 1965 no Flamengo, treinando, ensinando
os goleiros e participando de amistosos.

Deixou o futebol em 1971, ganhando o cargo de relações-
públicas da Seleção Soviética. Foi treinador do Dínamo, clube
que o projetou. Possuidor da Ordem de Lênin, é coronel do
Exército soviético e membro do Partido Comunista.

Jorge Ricardo, o líder da estatística de
jóqueis, reaparece na corrida de amanhã à
noite na Gávea com sete montarias. Depois de
cumprir uma longa suspensão de 12 corridas,
muito animado, e com saudade das vitórias, o
bridão carioca faz questão de destacar três
animais como as melhores oportunidades de
vitória:

— Tenho três montarias muito boas para
disputar o primeiro lugar: Framer, Freycinet e
Gotta. Framer esteve atuando numa Prova
Especial na grama e fracassou. Vai enfrentar
um páreo fraco e deve chegar entre os primei-
ros. Quanto a Freycinet, trata-se de uma ótima
corrida, pois vem de um bom segundo lugar e
está melhor aguerrida ainda. Finalmente, acho
que Gotta, no oitavo páreo, é outra excelente
oportunidade. Apesar de não conhecê-la bem,
seu retrospecto é dos mais convincentes, pois

vem de uma série de colocações na turma e
não deve perder também.

Grave, inscrito no segundo páreo, vai
correr mais numa raia seca, segundo Ricardo,
que no entanto acha o páreo muito difícil.
Outro que está em turma forte para o líder da
estatística é Fantástico, que terá pela frente o
favorito Hugo. Quanto ao estreante Cheque
D'Or, que aprontou regularmente, segundo
ele, tem possibilidades, pois vai enfrentar
turma fraca. Finalmente, no último páreo,
Ricardo monta Make Luck, que tem contra,
para ele, largar pela linha um:

— Se estivesse numa pedra mais por fora
seria difícil a derrota de Make Luck. Mas,
largando por dentro, as coisas complicam, pois
fica longe na primeira parte do percurso.
Ainda assim, podem contar com sua atropela-
da nos metros finais.

Make Luck faz 37s nos 600m
Make Luck, inscrito no último páreo da

corrida noturna de amanhã, deixou boa im-
pressão em seu apronto de 600 metros em 37s
cravados. Montado pelo líder da estatística,
Jorge Ricardo, largou com velocidade e arre-
matou com reservas, contido a partir dos 300
metros finais.

Outro bom exercício foi o de Faramor.
que fez 37s nos 600 melros, controlado em
todo percurso por Paulo Cardoso. Demons-
trou progressos em sua forma, pois cruzou a
linha de chegada com reservas e muita dispo-
sição.

Trosseau, com o aprendiz L. Silva, foi bem
em seu apronto de 600 metros em 38s crava-
dos, sem ser exigido pois vem de corrida

recente. O pensionista de Daniel Netto agra-
dou sobretudo pela mobilidade de seu arre-
mate.

Haft, com José Aurélio, não precisou ser
exigido em parte alguma do percurso para
assinalar 38s nos 600 metros, sempre controla-
do desde a largada até os metros finais.

Isolano, em período de evolução, sur-
preendeu pela boa ação que trouxe em seu
apronto de 600 metros em 37s escassos, muito
bem levado por José Pedro Filho.

Sotaura, com o aprendiz J. Lourenço, foi
inuito bem em seu apronto de 600 metros cm
39s cravados, poupado em toda reta e ainda
assim agradando pela excelente disposição
demonstrada.

Camarões
acusa Itália
de suborno

Milão, Itália — Um funcio-
nário do serviço secreto da Re-
pública de Camarões, Philippe
Koutou, provocou uma onda
de indignação na Itália. Ele
afirmou ao semanário Epoça
que a Seleção Iiuliana comprou
o jogo contra a Seleção de
Camarões, na Copa da Espa-
nha, subornando os jogadores
Milla, N'Kono e outros três
cujos nomes não foram revela-
dos. O jogo terminou empa-
tado.

Enzo Bearzot, técnico italiã-
no, classificou a denúncia como
uma "grande infâmia", mas á
revista afirma que, segundo o
funcionário, todos "confessa-
ram ter recebido suborno".

Roma 26.5.58

Dino, artilheiro, foi ídolo

PLACAR JB
Jogoe de hoje «

SÃO PAULO
2° TURNO

Sâo Paulo x Juventus
Guarani x Taquaritinga

Ferroviária x América
XV Nov.PIr. x Santo André'

Taubaté x Marília
Sâo Bento x Ponte Preta

R. G. SUL
Grêmio x São Paulo
Caxias x Pelotas

Inter/SM x Santa Cruz
Bagé x São Borja
Brasil x Novo Hamburgo

PARANÁ
Coritlba x Maringá
Atlético x Pato Branco

Paranavaf x Pinheiras
Cascavel x Colorado

Toledo x U.Bandeirante .
Matsubara x Londrina

GOIÁS
Vila Nova x Ceres

PERNAMBUCO
Náutico x Santa Cruz
Central x Sport

CEARÁ
América x Calouros do Ar

Fortaleza x Icasa
PARÁ

Sport Belém x Tiràdentes
Tuna Luso x Izabelense

ALAGOAS
CSA x Penedense

PARAÍBA
Auto x Camplnense

Treze x Botafogo
BRASÍLIA

Taguatinga x Tiràdentes
R. G. NORTE

Riachuelo x Potiguar
América x Baraúnas
Potiguar x Alecrim

PIAUÍ
Tiràdentes x Parnalba

Pllver x Comercial
M. GROSSO

Operário/VG x Mixto
AMAZONAS

São Raimundo x Fast

CANTER
JORGE 

Ricardo é a atração principal da
corrida noturna hoje em Cidade Jardim. O

líder da estatística do turfe carioca vai montar
em três páreos, Ikira, Curubi e Our Pleasure.

RESOLUÇÕES 
da Comissão de Corridas

em 24 de setembro de 1984: — Proibir, por
indocilidade, a inscrição de Ave César por 15
dias, a partir desta publicação e só permitir sua
inscrição mediante parecer favorável do starter;

Advertir, por indocilidade dos seus pensionis-
tas, os treinadores de Faxineiro, Adotiva, Fon-
tanella do Sul, Marum, Guascaço, Gaidiana,
lusa;

Multar, por infração do artigo 158 do Código
de Corridas (desvio de linha) os jóqueis Wagner

Costa (El Majestoso), José Aurélio (Gira Raio)
e Gonçalino Feijó de Almeida (Biba Babi) èm
CrS 3 mil;

Multar, por infração ao artigo 170 do Código
de Corridas (excesso de peso na repesagem), os
treinadores Francisco Saraiva (Giverny) e Almi-
ro Paim (Arabião) e aprendiz Marcos Ferreira
(Sir Tronio) em Cr$ 2 mil;

Multar, por infração da alínea c, do artigo 31
do Código de Corridas (mau arreiamento), o
treinador J.B. Silva (Dolceur) em CrS 2 mil;

Multar, por infração da alínea d, do artigo 31
do Código de Corridas (não apresentar a blusa
com que devia montar o jóquei de seu pensionis-
ta), os treinadores Francisco Abreu (Fero) 

'e
Paulo M. Piotto (Cios Riant) em CrS 15 mil.

Corretores de Imóveis
Comemorações alusivas a promulgação

de Lei 6530/78
Os Sindicatos dos Corretores de Imóveis do Município e do Estado do Rio
de Janeiro comunicam que farão realizar por adesão, no dia 27 do corrente
mês, quinta-feira, às 20 horas, na Churrascaria Gaúcha, na rua das.!
Laranjeiras, 114, o jantar dançante de confraternização comemorativo do
22° ano da regulamentação da profissão, com o apoio do Jornal do Brasil.
Informamos que os convites deverão ser adquiridos nos endereços abaixo
mencionados:
NITERÓI-

— Sindicato dos Corretores de
Imóveis
do Estado do Rio de Janeiro
Rua Luiz Leopoldo Fernandes
Pinheiro, 572 6o andar
Centro — Niterói
Tel. 719-5696

CENTRO — RIO
— Sindicato dos Corretores de

Imóveis
do Município do Rio de Ja-
neiro
Av. Pres. Vargas, 417 22°
Andar
Tel. 221-3955 221-3456

— Abadi — Associação Brasileira
dos
Administradores de Imóveis.
Rua do Carmo, 06 8o andar
Tel. 242-7562

— Dirceu Abreu
Rua Álvaro Alvim, 37 g. 704
Ed. Rex Tel. 262-6733 262-
7516

— Machado Imóveis Ltda
Rosário, 129 2o andar
Tel. 252-6494 232-9755

— Levi Ávila da Fonseca
Av. Nilo Peçanha, 50 G. 1515
Tel: 220-3431

— Irondino de Freitas
Av. Rio Branco, 185 S/1425
Tel: 242-3794

ZONA SUL
— Aldo Moura

Av. Copacabana, 435 G. 1007
Tel. P.B.X. 285-7145 e 285-
5796

9 — Carlos Augusto Pereira
Francisco de Sá, 23 G. 701
Copacabana
Tel. 287-7799 e 247-3711

10 — Leopoldo Quintanilha
Rua Prudente de Moraes, 302
Tel: 521-3132

11 — Paulo Bustamante
Xavier da Silveira, 40/312
Tel. 255-8748

ZONA NORTE
12 — Aldo Moura Ltda. Prof. Bene-

vides
Rua Major Ávila, 455 loja 7 E
P.B.X. 284-9966

13 — G.L Imóveis Ltda. Ary Abade
Rua Conde de Bonfim, 344
Tijuca
Tel. 284-0699 — 228-2195
264-6997

14 — Pedro Rodrigues Imóveis
Rua Medima, 116 Méier
Tel: 289-0094

15 — José da Silva
Ernani Cardoso, 72 G. 304
Tel: 269-3749

ZONA OESTE
16 — Dirlandi Brun de Oliveira

Rua Ferreira Borges, 20 Loja

Tel: 394-1362
NOVA IGUAÇU
17 — João Marinho

Rua José Hipólito de Oliveira.
100
Tel: 767-8614

18 — Aécio Ladeira Baptista
Rua Prof. Venina Corrêa Tor-
res, 230 G. 210
Tel: 767-0655
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la desiste da viagem para ser logo campeão
Como aconteceu na Taça

Guanabara, quando o Flamengo
decidiu não excursionar, o clube
resolveu prestigiar a Taça Rio e
não vai mesmo jogar amistosos
no Caribe ou nos Estados Uni-
dos. Prevaleceu a opinião do pre-
sidente George Helal e ontem
pela manhã o supervisor Améri-
co Faria e o técnico Zagalo esti-
veram reunidos com os jogado-
res, que acabaram aceitando a
decisão de o time não viajar.

A princípio, os jogadores
eram favoráveis à excursão, sob
o argumento de que o time so-
freu um grande desgaste na Taça
Guanabara e os amistosos servi-
riam como uma espécie de relax.
O problema é que para viajar o
Flamengo teria que adiar seus
jogos contra Volta Redonda e
Americano e disputá-los, no
meio de semanas, em Volta Re-
donda e Campos, respectivamen-
te. Tanto Zagalo quanto Améri-
co Faria entenderam que o des-
gaste seria grande e a temporada
no exterior acabou sendo mesmo
cancelada.

Ganhar a Taça Rio
O presidente George Helal,

principal defensor da tese de o
time prestigiar a Taça Rio, fez
uma rápida análise das possibili-
dades do Flamengo e acha que a
viagem do Fluminense à Coréia
acabará dando ao seu clube a
oportunidade de ganhar o retur-
no e, por conseqüência, o título
estadual:

O Fluminense está em cri-
se, vai viajar e deve voltar des-
gastado. O Vasco pode melho-
rar, enquanto Botafogo, Améri-
ca e Bangu são, até certo ponto,
imprevisíveis. Por isso, acho que,
se o Flamengo se dedicar de
corpo e alma, tem grandes possi-
bilidades de conquistar a Taça
Rio. É claro que em futebol
existem sempre as surpresas, mas
numa análise lógica é o que pode
acontecer.

Enquanto isso, o técnico Za-

Saio 
já pensa em fazer um traba-

10 psicológico junto aos jogado-
res para evitar "um relaxamento
natural em conseqüência da con-
quista da Taça Guanabara". Ele
vai conversar com o time, embo-
ra os treinamentos somente de-
vam ser intensificados a partir de
amanhã. Ontem, houve treino
em tempo integral, mas vários
jogadores foram poupados e os
demais não foram muito exi-
gidos.

Zagalo acha que a tensão que
envolveu a decisão da Taça Gua-
nabara foi grande e os jogadores
precisam de dois ou três dias
para ficar mais à vontade. A
partir de amanhã, porém, os trei-
nos serão mais puxados. Para o
jogo de domingo contra o Volta
Redonda, no Estádio Raulino de
Oliveira, Zagalo não tem qual-
quer problema e escalará o time
campeão da Taça Guanabara.

Vidalida^ Trindade

Cota da decisão volta
a equilibrar finanças

A cota de Cr$ 204 milhões, do
Fla-Flu, equilibrou as finanças do
Flamengo. A informação foi dada
ontem pelo vice-presidente de finan-
ças Joel Tepet, que, no entanto, não
tem ilusões. Para ele, o déficit volta-
rá logo no início do segundo turno,

• quando o Flamengo enfrentará Vol-
'ta Redonda e Americano, respecti-
vãmente.

Tepet argumentou que o Fia-' mengo custa cerca de Cr$ 40 milhões
para entrar em campo e, segundo
ele, não arrecadará essa quantia nos
seus dois primeiros jogos da Taça
Rio:

— A situação poderá voltar a se
regularizar na partida contra o Bota-"fogo. Se o Flamengo vencer os seus
jogos e o Botafogo também, certa-
mente teremos uma renda compen-
sadora na terceira rodada. Iremos
assim até o fim do Campeonato, mas
pelo menos temos a garantia de já
estarmos na final, o que nos garanti-
ríi uma boa receita.

Embora torça para que o Fia-
mengo ganhe a segunda fase e não

precise decidir o título estadual num
turno extra, Tepet teme que o Fia-
mengo sofra sénos prejuízos, no ca-
so de disparar na classificação:

— É claro que quero a vitória do
Flamengo, mas corremos o risco de
jogar clássicos importantes sem a
presença da torcida adversária, o
que nos causaria um grande pre-
juízo.

Isso poderia ser compensado
com a realização de três ou quatro
amistosos entre 2 e 15 de dezembro,
quando o Flamengo, na condição de
campeão estadual, poderia cobrar
cotas capazes de cobrir o déficit que
certamente acontecerá. No fim do
ano, o clube receberá também os
Cr$ 300 milhões referentes à venda
do passe de Vítor, o que poderá
ajudar a amenizar a situação.

A conquista da Taça Guanabara
deu para cada jogador do Flamengo
Cr$ 2 milhões, provenientes do fun-
do de participação. Mas só os que
jogaram todas as partidas (Andrade,
Élder, Bebeto e Adalberto) recebe-
rão essa quantia.

Tancredo passa telegrama
de parabéns pela vitória

Como o Flamengo está na moda,O Flamengo continua vivendo
um clima de euforia, conseqüência
da conquista da Taça Guanabara. Os

.convites para festividades são inúme-
ros e pilhas de telegramas de congra-
-Mações estão chegando ao clube.
"Ontem, o presidente George Helal
Recebeu um, enviado por Tancredo
¦Neves, candidato à Presidência da
Kepública pela Aliança Democráti-"ca. Torcedor do Flamengo, Tancre-

.ido tem o apoio, oficioso do clube.
4- Quem também recebeu um tele-
«grama foi o técnico Zagalo, enviado
*pelo Deputado federal Márcio Bra-
¦Jga, ex-presidente do Flamengo e um
ídos coordenadores da campanha de
-Tancredo Neves. O telegrama de'iMárcio é extenso e está carregado de
Gemoção, referindo-se inclusive ao fa-
,:to de Zagalo ter chorado após o jogo"de domingo contra o Fluminense.

alguns jogadores foram convidados
para participar amanhã do júri do
concurso Garota de Ipanema, pro-
movido pelo boate Circus. Vários já
confirmaram, devidamente autoriza-
dos pela direção do clube. Élder e
Gilmar garantiram que irão e deve-
rão ter companhia de outros joga-
dores.

Para comprovar que o ambiente
estava festivo, não faltou ontem na
Gávea a presença de Ubirajara Cor-
reia, o torcedor que entrou em cam-
po antes do jogo de domingo carre-
gando um galo com as cores verme-
lho e preto. Ubirajara, que vende
discos de forró na Feira de São
Cristóvão, aos domingos, foi presen-
teado com a camisa número 9, a de
Nunes, seu grande ídolo.

1 Célio de Barros pode
Iser campo alternativo

Com o duplo objetivo de conse-
,.guir verba para recuperar todo o
•setor de atletismo do Estádio Célio
«de Barros, no Maracanã, e dar aos
'clubes um campo de futebol para os
jogos médios, de no máximo 8 mil
-torcedores, o Secretário de Esporte
<e Lazer, Jorge Roberto Silveira,
*quei vender anúncios e reconstruir'todo o Célio de Barros, mudando as
5 pistas de saltos e de arremesso para
-outro local.

Em conseqüência, as atuais pis-"tas do Célio de Barros, que estão em
:péssimo estado, seriam totalmente
-remodeladas e o miolo do estádio,
fonde estão as pistas de saltos e de'.arremessos, seria todo gramado para
i depois receber as marcações e as
balizas, transformando-se em um

•campo de futebol de medidas ofi-".ciais.

Assim, o local deixaria de ser um
'estádio exclusivamente de atletismo
[para ser também de futebol. Como
,*no local já existem acomodações
-para oito mil torcedores, não haveria
1 necessidade de obras neste setor. Se
'a idéia do secretário for aprovada.

dentro de mais alguns dias a obra do
campo pode ser iniciada.

— Temos espaços por trás do
atual estádio, onde poderíamos re-
construir tudo que saísse do lugar
onde seria o campo de futebol. Co-
mo temos alguns jogos de pouco
público, estes poderiam ser no Célio
de Barros. Venderíamos anúncios e
com este dinheiro se poderia fazer
tudo que fosse preciso para recupe-
rar a parte do atletismo.

O outro estádio que o Secretário
pretende preparar para o Campeo-
nato Estadual do ano que vem é o
Caio Martins, em Niterói, fechando
a parte atrás dos gols com arquiban-
cadas, o que aumentaria a lotação de
15 para 30 mil torcedores.

Para que isto seja possível, a
Suderj precisa de um empréstimo do
Banerj, para não ter problema para
começar o trabalho. A Suderj quer
ter pelo menos três campos: o Mara-
cana, para os clássicos; Caio Mar-
tins, como opção para o segundo
jogo da rodada; e o Célio de Barros
para os de pouco público.
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e descontraído

China pode estrear no
Vasco logo no domingo

China participa do coletivo de
hoje, em Sáo Januário, e, depen-
dendo das suas condições, fará
sua estréia contra o Campo
Grande, domingo, em ítalo dei
Cima. Ele ficará por empréstimo
até o final do ano, com o passe
fixado em CrS 400 milhões, e
Mário deverá seguir para Porto
Alegre ainda hoje a firo de discu-
tir as bases do seu contrato.

O jogador gaúcho, que atua
como cabeça-de-área e foi titular
da Seleção Brasileira na disputa
da Copa América em 1982, está
com 25 anos e se diz em plena
forma. Ele chegou ontem por
volta da meia-noite no Aeropor-
to Internacional do Rio de Janei-
ro, foi levado para o Hotel Plaza
e esta manhã faz exames médicos
no Vasco.

Caso Mário não vá para o
Grêmio, o Vasco dará uma com-
pensação financeira ao clube gaú-
cho. Com a contratação deste
jogador, Edu armará o meio-de-
campo com China, Geovani e
Marquinho. O técnico acredita
que a dupla Marquinho-Roberto
tem amplas condições de repetir
o sucesso alcançado por Arturzi-
nho e Roberto na Copa Brasil.

O desgaste
O desgaste de China junto à

torcida aconteceu depois da Taça
Libertadores da América, quan-
do o Grêmio perdeu para o Inde-
pendiente e o jogador foi o porta-

Arquivo
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China
voz dos jogadores numa polêmi-
ca discussão sobre o valor das
gratificações.

Antes, China só admitia sair
do Grêmio se seu passe fosse
vendido em definitivo. O super-
visor do Vasco, Paulo Angioni,
no entanto, conseguiu convence-
lo a mudar de idéia. Caso Mário
não entre num acordo com o

Grêmio, a contratação de China
fica na dependência do pagamen-
to de uma quantia a ser estipula-
da nas próximas horas, que deve
girar em tomo de Cr$ 100 mi-
lhões, o que, de certa forma,
complicará a negociação.

Hora de mudar
Porto Alegre — Limpando seu

armário ontem à tarde no Está-
dio Olímpico, onde está desde
1980, quando saiu do 14 de Julho
de Passo Fundo para ser titular
na posição que era de Batista,
China admitia que estava na hora
de sair:

— Espero que fique tudo
acertado com o Vasco o mais
rápido possível. Depois de qua-
tro anos de Grêmio este é um
bom momento para sair. O me-
lhor seria a venda do meu passe,
mas a direção do Grêmio não
aceitou.

Sem medo de jogar no Rio,
onde o futebol é mais técnico,
China, com tranqüilidade, lem-
bra que "é preciso que alguém
garanta atrás para que os compa-
nheiros da frente possam mostrar'
um futebol bonito".

Campeão brasileiro em 1981,
da América e do mundo em 83,
China acredita numa adaptação
rápida ao futebol carioca:

— Quero ir para ficar. Não
tenho medo de novos desafios e
no Vasco estarei mais perto da
Seleção.

Edu não se aborrece quando
fala de Zagalo na Seleção

Até prova aem ontrário, Edu é o técnico da
Seleção Brasileira. Pelo menos a CBF não
comunicou sua demissão. Mas Zagalo é o treina-
dor da preferência de João Havelangé, presiden-
te da FIFA, e, por isso, tem muitas chances de
dirigir a equipe nas eliminatórias para a Copa do
Mundo. A mudança não afetaria Edu:

Para falar a verdade, fico até satisfeito
em saber que já falam em alguém. Minha
preocupação era que ninguém falava na Seleção
Brasileira e, sinceramente, se não começar um
trabalho para formar um time, as coisas vão ficar
muito difíceis para o Brasil.

Edu não parecia nem um pouco aborrecido
quando comentou a possibilidade de Zagalo
assumir seu lugar no comando da Seleção Brasi-
leira. Em seu comentário, fica claro que não se
abateu:

Pelo menos já existe um nome. Depois
daqueles amistosos da Seleção Brasileira, não se
falou mais nada em termos de programação.
Repito: se já existe um nome. o primeiro passo
foi dado — comentou Edu de forma descon-
traída.

Pela manhã, os jogadores fizeram uma cor-
rida nas Paineiras. Roberto ficou em Sáo Januá-
rio fazendo musculação. Mauricinho continuou
o tratamento para se recuperar do problema nas
costas.

Hoje haverá um coletivo à tarde, e a presen-
ça de Roberto é quase certa, já que o jogador
tem mostrado muita motivação para voltar logo
ao time, para que o Vasco comece completo a
Taça Rio.

O presidente Antônio Soares Calçada tenta-
rá um acordo com o advogado de Elói, que
entrou, através da Federação, com duas ações
contra o clube: numa delas, exige o pagamento
dos 15% do valor do seu passe; na outra, pede o
pagamento do 13° salário.

— Pagamos 15 mil dólares e uma dívida que
ele tinha na compra de um apartamento na
ocasião em que foi vendido para a Itália. Já
conversei sobre isso com o seu advogado e
vamos ver o que existe realmente. Quanto a
Zandonaide. que entrou também na Justiça,
assim como Vílson Tadei, não devemos nada —
explicou Calçada.
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BOLA DIVIDIDA

PODE 
ser que, num futuro bastante longín-

quo, perder uma decisão para o Flamengo
venha a ser motivo de grande vergonha — mas
por enquanto não é. Temos que buscar outros
motivos para a crise profunda que assaltou o
Fluminense: nâo foi a simples derrota de
domingo, mas as circunstâncias, desenhadas
durante toda a semana anterior, que conduzi-
ram a ela.

O Fluminense começou a perder a partida
muito antes de entrar em campo. Mais precisa-
mente quando um obscuro auxiliar de prepara-
ção física em busca de promoção, Nazareno
Barbosa, aproveitou os focos de luz projetados
sobre a decisão da Taça Guanabara para
aparecer a qualquer preço. Não poderia ter
sido mais infeliz na escolha do caminho: quis
agradar autoridades do Governo e para tanto
achou de dar apoio ao mais impopular de todos
os cidadãos que já se candidataram à Presiden-
cia da República.

Foi estarrecedora a forma como os joga-
dores do time principal do Fluminense —
Washington, Paulo Vítor, Jandir, Aldo e Bran-
co — deixaram-se envolver, ou melhor, deixa-
ram-se conduzir pelo preparadorzinho. O
apoio intempestivo ao candidato do PDS,
Paulo Maluf, da forma generalizada como foi
colocado, dividiu a antes solidária equipe do
Fluminense, desagregou o grupo, acirrou riva-
lidades políticas, fabricou inimizades. Mais do
que isso, atirou contra o time sua própria
torcida e a opinião pública em geral.

Foi sobretudo inacreditável a forma como
a diretoria de um clube como o Fluminense
permitiu passivamente — ela que de costume é
tão agitada — que alguns de seus principais
jogadores fossem manipulados por uma figura
tão inexpressiva, de cujo nome ninguém ouvira
falar. Quando tudo parecia serenado, apesar
das cicatrizes ainda visíveis, eis que Paulo
Vítor, o goleiro malufista, deixa a concentra-
ção na véspera do jogo decisivo para, sempre
guiado pelo ajudante de preparação física,
levar seu abraço inflamado e interesseiro ao
Deputado.

Ao mesmo tempo em que penetrava ardi-
losamente na campanha sucessória para ganhar
fotos nos jornais, Paulo Vítor se queixava: 

"A
imprensa está dando uma dimensão exagerada
à relação dos jogadores do Fluminense com
Maluf'. Não era verdade. Paulo Vítor é que
deu uma dimensão exagerada ao candidato
Paulo Maluf.

Mais adiante o goleiro dizia que 
"não

devemos confundir política com futebol". Se
for inteligente, ele terá aprendido, depois da
derrota, que a política se confunde com tudo e
que foi por causa dela que a torcida se voltou
contra seu clube e foi por causa dela que seu
time, desunido, esteve tão longe de suas me-
lhores atuações.

A crise do Fluminense brotou dentro do
próprio clube e difícil agora vai ser reconciliar
os malufistas e tancredistas do grupo. Esta
nova excursão — mais uma da série infindável
do presidente Manoel Schwartz — talvez ajude
a melhorar o relacionamento dos jogadores.
Mas certamente não será benéfica para quem
tem que ganhar o segundo turno.

FERNANDO CALAZANS

Independência vai
a leilão para pagar
dívida trabalhista

Belo Horizonte — O Estádio Independência, do Sete de
Setembro, vai a leilão na próxima segunda-feira, por decisão da
Juíza Alice Monteiro de Barros, presidente da 12* Junta de
Conciliação e Julgamento, atendendo reclamação do ex-
funcionário do clube Vicente de Paula, que tem direito a CrS 30
milhões 600 mil 727, a título de indenização por 26 anos de
serviços prestados.

Analfabeto, ele entrou na Justiça, através dos advogados
Herman Vagner Fonseca e Isaú Rodrigues Alves, pedindo
pagamento do aviso prévio em dobro, férias em dobro, horas
extras pelo período trabalhado, incidência das horas extras no
aviso prévio e no 13° salário, repouso semanal remunerado, férias
e indenização, além de pagamento dos domingos e feriados em
dobro, indenização também dobrada, diferença salarial e cone-
ção das anotações na carteira.

Vicente de Paula trabalhou para o Sete de Setembro de
outubro de 1957 até março de 1983, executando serviços braçais,
gerais e de limpeza do estádio. Permanecia 10 horas diárias no
clube, além de domingos e feriados, dias de jogos no estádio. Na
audiência de conciliação, o clube não mandou representante e foi
condenado à revelia. Em abril deste ano, os advogados requere-
ram a penhora do terreno. No mês seguinte, com os cálculos
atualizados, efetuou-se a penhora do imóvel, avaliado em CrS 70
milhões.

Advogados atrasam
o exame do processo
contra Mário Sérgio

São Paulo — Os advogados do Palmeiras e de Mário Sérgio
conseguiram impedir a realização, ontem, do exame rie contra-
prova na segunda amostra de urina do jogador, tomando mais
complicado o processo ém que o meia palmeirense está sob
suspeita de ter jogado dopado contra o São Paulo. Eles queriam
que a técnica da Universidade de São Paulo encarregada do
exame, Ester Fonseca de Moraes, primeiro, testasse a procedên-
cia da primeira amostra, já que duvidam que ela pertença
realmente ao jogador.

Mas a técnica negou-se a atender ao pedido, alegando que a
quantidade de urina é insuficiente para fazer dois exames e que o
tipo de análise que o clube e o jogador pretendem só é possível
mediante autorização do CND. Diante disso, a contraprova não
foi realizada. A técnica elaborou uma ata dos acontecimentos,
contendo o protesto dos advogados do Palmeiras e de Mário
Sérgio.

Esse documento foi levado à tarde para a Federação Paulista
pelo médico-chefe do Departamento de Antidopagem da entida-
de, Osmar de Oliveira, e agora será analisado pelo relator do
processo, Leovigildo Maranhão. Ele foi advertido pelo médico
Osmar de Oliveira de que a urina de Máiio Sérgio, colhida há 16
dias, está ficando velha, comprometendo o resultado do novo
exame.

— Ainda não sei qual será essa decisão, mas vou tomar
providências para que a validade da amostra não prescreva —
disse o médico Osmar de Oliveira.



Carlos Alberto assume e Pintinho chega hoje
Carlos Alberto Torres troca hoje os 158 garotos

da escolinha de futebol do Fluminense pelo comando
dos 11 campeões brasileiros, se Luís Henrique, como já
é esperado, responder que não viaja à noite para Seul.
E Pintinho chega ao Rio esta madrugada, para acertar
contrato e jogar no meio-campo, no lugar de Delei, que
não aceitou a proposta do clube para renovar.

A solução caseira encontrada para solucionar
parte da crise — Carlos Atberto Torres trabalha há
algum tempo no clube e Pintinho teve sua origem nas
Laranjeiras — coincidiu com a ausência do estagiário
da preparação física Nazareno Barbosa, o responsável
pela malufada de alguns jogadores e, por isso, pivô de
uma crise sem precedentes na história do clube.

Luta política
Carlos Alberto Torres não será o interino. De

qualquer maneira ele vai a Seul, como convidado dos
patrocinadores da festa de inauguração do Estádio
Olímpico para as Olimpíadas de 1988. Mas, se assumir
o comando do time, será em definitivo. Tanto que,
depois de ouvirem a opinião de Luís Henrique, positi-
va, sobre a contratação de Pintinho, os dirigentes
tiveram o cuidado de consultar Carlos Alberto sobre a
nova contratação, imediatamente aprovada. Carlos
Alberto, aos que perguntam, fica na célebre posição
em cima do muro, não dizendo nem que sim nem que
não. Mas abre um largo e apetitoso sorriso para
responder:

— Se precisarem de mim para quebrar um galho,
tudo bem, estou aí.

Luís Henrique voltou a ser o centro das atenções
ontem pela manha. Mas foram inúteis as duas horas de
reunião entre ele e o vice-presidente de futebol Antô-
nio Gil, apesar dos apelos veementes, do supervisor
Nílton Graúna e do vice-presidente Ângelo Chaves,
responsáveis pela sua contratação. E à tarde, nas
Laranjeiras, quem já anunciava Torres e Pintinho eram
o vice-presidente de interesses legais, José Carlos
Vilela, e o representante do clube na Federação, Carlos
Eugênio Lopes, que na época da saída de Parreira já
tinham Carlos Alberto como o preferido. Os dois, mais
Antônio Gil, compõem o grupo do ex-presidente
Francisco Horta, enquanto os demais são do grupo de
outro ex-presidente, Silvio Vasconcelos. As duas fac-
ções, unidas, elegeram Schwartz.

E foi Vilela quem, ao tirar do bolso um pequeno
papel, anunciou a chegada de Pintinho, às cinco horas
da manhã, no Aeroporto Internacional, pela Aerolí-
neas Argentinas. Os dois passarão o dia juntos, para
discutir o contrato e acertar, pelo telefone internacio-
nal, a rescisão com o Sevilha, clube espanhol onde o
jogador tem direito ao passe livre. O Fluminense,
segundo Vilela, tanto pode alugar o passe de Pintinho
como como comprá-lo em definitivo. Ele está com 29
anos e mais experiente do que quando jogou pelo
clube. E tem a garantia de um futebol de belo toque,
dribles e lançamentos. Às 16 horas Pintinho estará nas
Laranjeiras, para uma entrevista coletiva.

A contratação de Pintinho, tranqüiliza Vilela, não
significa que o Fluminense esquecerá os contatos para a
renovação do contrato de Delei. O clube, segundo ele,
está apenas assegurando o seu direito de continuar
contando com um bom meio-campo, já que Delei não
admite jogar sem contrato renovado. O atual termina
no fim do mês e o jogador tem direito, por lei, a
receber seus salários por até dois meses sem contrato.

As propostas de Delei e do Fluminense são tão
eqüidistantes que ninguém tem a menor idéia de
quando poderá se concretizar a renovação, se é que
haverá. Há poucos dias o Fluminense recebeu uma
proposta do São Paulo, recusada, de troca por emprés-
timo, até o fim do ano, de Delei por Renato. Delei e o
Fluminense fizeram um acordo para não divulgarem as
duas ptopostas. Pelo menos por enquanto.

Graúna sai do Flu
! para ser vereador

O supervisor Nílton Graúna continua com o cargo
à disposição, mas tão desiludido está que já pensa em
filiar-se a um partido e candidatar-se a vereador nas
próximas eleições, "por um partido de centro-esquerda
provavelmente". E ontem deixou de lado seu tempera-
mento às vezes intempestivo para vestir-se de apazi-
guador.

Para a torcida "de 
prontidão" na portaria do

clube, tentou desfazer a imagem de "ditador" e "fascis-
ta" com que torcedores agrediram, na véspera, o vice
de futebol Antônio Gil, que se diz identificar com o
socialista Felipe González, primeiro-ministro espanhol,"de 

quem é eleitor". E elogiou acertos e erros que
podem vir sendo cometidos pela administração atual.
Na verdade, está-se preparando para deixar o clube
sem brigas e rompimentos, ele que, acima de tudo, se
diz "um tricolor de coração".

Houve até o oferecimento de uma manifestação
de desagravo, esta noite, às 22h30min, quando o time
embarcar, sem ele, para Seul, onde vai buscar, em
dólares, o dinheiro que vem deixando de arrecadar no
Campeonato Estadual. No clube, a explicação da
diretoria é de que o supervisor não está sendo levado
nas viagens ao exterior por não conhecer, na intimida-
de, os segredos das gramáticas de línguas estrangeiras.
Com o que ele não concorda:

— O que não posso é aceitar decisões que não
têm sido comunicadas a mim. Tenho o cargo de

: supervisor e força sobre os jogadores. Afinal, fui um
¦ dos responsáveis pela montagem deste time. Portanto,

continuo com o meu prestígio dentro do futebol do
clube ou deixo o cargo.

Perivaldo faz teste
para saber se pode
reaparecer noBangu

O técnico Moisés, do Bangu, começa a definir no treino
coletivo de hoje pela manhã, em Moça Bonita, a equipe que
vai jogar na primeira rodada do returno contra o Friburguen-
se, em Friburgo. Perivaldo, que ontem treinou individual em
regime integral, deve fazer um teste com bola para reaparecer
na lateraltdireita do time titular no lugar de Márcio. Se
Perivaldo voltar a sentir a antiga contusão, o treinador poderá
lançar índio na posição.

O presidente do Conselho Deliberativo do Bangu, Cas-
tor de Andrade, disse que irá ao apronto de sexta-feira,
quando vai procurar falar com os jogadores e pedir mais
empenho na campanha da equipe para o segundo turno.
Castor, que não gostou da derrota do Bangu no jogo de
sábado contra o Botafogo, no domingo parecia ter superado o
aborrecimento num animado churrasco com os seus jogado-
res. Serviu até como churrasqueira, com algumas restrições ao
seu trabalho por parte de alguns jogadores.

Moisés, no coletivo de hoje pela manhã, vai testar o
meio-campo com Mococa, Israel e Paulinho Criciúma e pedir
mais rapidez no toque de bola e que joguem o mais possível
com os ponteiros Marinho e Ado.

Para o treinador, inexplicavelmente, o time abandonou o
jogo pelas extremas nas últimas partidas do primeiro turno e
começou a jogar muito embolado pelo meio, o que facilitou o
bloqueio das defesas adversárias.

Marco Antônio Cavalcanti
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Luís Henrique e Nüton Graúna saem juntos das Laranjeiras, dispostos a não voltar

América troca data por milhões
Com cinco titulares — Gilberto, Vág-

ner, Lúcio, Gaúcho e Tecão — sem condi-
ções de jogo até domingo, além de dois
reforços — Heriberto e Murici — desen-
trosados do resto do time, o América
exultou por receber Cr$ 40 milhões para
ter a partida do Fluminense adiada para o
dia 24 de outubro, uma quarta-feira.

Para concordar com o adiamento, o
clube vai receber do Fluminense Cr$ 25
milhões, além de mais Cr$ 15 milhões do
televisamento da partida, conseguido por
intermédio do empresário Marcos Lázaro.
Dos-Cr$ 15 milhões, o América terá de

pagar 20 por cento aos jogadores, a título
de direito de arena.

— Se o Fluminense desistisse da ex-
cursão à Coréia do Sul, nos deixaria em
má situação, pois estamos com metade do
time sem condições de jogo e sem saber
ainda como o Heriberto e o Murici podem
atuar taticamente — comentou o técnico
Antônio Clemente, que pretende realizar
três coletivos durante a semana para com-
pensar o adiamento do jogo de abertura
do segundo turno.

Mas como o América só joga no outro
sábado, contra o Campo Grande, o treina-

dor acha que terá tempo suficiente para
ajustar o time. Para este sábado, Clemente
já programou um coletivo contra o time
júnior e conta em ter pelo menos Gilberto
recuperado para começar a armar o novo
meio-campo.

No coletivo de amanhã, o setor estará
formado por Serginho Murici e Heriberto,
já que Gilberto e Gaúcho estão em trata-
mento, enquanto o ataque terá Renato,
Moreno e Eugênio. O médico Álvaro
Chaves informou que Gilberto, Lúcio,
Gaúcho e Vágner só voltarão a treinar
com bola possivelmente no fim de semana.

Acessórios REFRIGENTRO
Aqui seucarro sai sempre ganhando!
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RODAS DE LIGA LEVE
Embeleze mais o seu carro,
com aros de desenhos variados,
à sua escolha. Temos todos os
modelos à sua disposição.

cada

88.000

RÁDIO BOSCH SAN FRANCISCO
4 faixas: FM Stéreo.OM, OC 49 e 25 m. 25 watts de potência
Controle independente graves e agudos Tecla loud

BOSCH
_.„_._. BlAUPUHKr 139.000

RADIO TOCA-FITAS TUCANO
AM/FM stereo, com auto-stop e 50 watts de potência
para dar o sonrmais puro ao seu carro.Novo modelo!

222.000
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RADIO BOSCH LD 243
Auto-rádio AM/FM stereo. com três faixas de ondas.
design bonito e comandos de fácil acesso.
Qualidade de som de alta fidelidade.
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TOCA-FITAS CCE MOD. CR-40
Stereo, controles deslizantes, design leve e compacto,
c/potência suficiente para a melhor resposta ao seu som

jt+h¦u^ J!^C)
BUZINA FORD 29
Igualzinha à original, faz uga-ugal
como o Ford Bigode. Simpática, alegre e dá um
toque todo especial ao seu carro33.000

G33
ANTENA INTERNA

(§§§ 119000

Dispensa furos na carroceria,
garante sintonias perfeitas no seu rádio.
Fica presa na parte interna do pára-brisa,
livre de furtos e da ação do tempo.

36.000

1 Bonsucesso: Av. Brasil, 5932
tels.: 260-5660 e 260-2540
Copacabana: R Francisco Otaviano, 67
tels.: 287-3144 e 287-1960

AR CONDICIONADO/ACESSÓRIOS Botafogo: Rua São Clemente, 195
tels.: 246-7608 e 246-3764

i

REFRIGENTRO

Jair Pereira mostra
olho da rua a dois e
dá conselho a Osvaldo

Mal terminou o coletivo de ontem pela manhã, em
Marechal Hermes, o técnico Jair Pereira convocou Osvaldo
para uma conversa. Observados de longe, os dois, sentados
quase no grande cfrculo, conversavam pacificamente, mas era
visível a seriedade do assunto. Mais tarde, o próprio treinador
se encarregou de desfazer o mistério: Osvaldo, que vai casar no
sábado e se apresenta na concentração para enfrentar o Olaria
no domingo, ouvia conselhos.

O projeto de Jair Pereira é difícil:
Se não tomasse medida para afastar os que estavam

fora dos nossos padrões, todo o grupo ficaria envolvido e
comprometido. Avisei a outros dois (Cristiano e Élton) que se
não se emendassem iriam pelo mesmo caminho, ou seja, o da
rua. Com Osvaldo foi diferente. Falei que confio nele. Vinha
bem, só jogou mal contra o Vasco, e como ele casa sábado e
quer jogar, eu procurei conversar e alertá-lo para alguns pontos.0 principal é a responsabilidade que ele já tem no clube e passaa ter em sua vida pessoal, assumindo uma nova família.

Marinho, líder
Em seu primeiro coletivo no Botafogo, Marinho e Miranda

não chegaram a mostrar uma atuação excepcional. O calor era
forte, o piso muito duro, era visível o desentrosamento e o
desconhecimento dos espaços em campo, detalhes que os dois
só vão adquirir com a seqüência de treinamentos. Mas um fato
chamou a atenção do treinador Jair Pereira: a movimentação
constante de Miranda e a liderança de Marinho.

Enquanto Miranda se movimentava com desenvoltura e
mostrava uma boa condição física, indo ao ataque e voltando
correndo à defesa — embora esbarrasse na falta de entrosamen-
to com Helinho —, Marinho começava a se impor, como o novo
líder da zaga.

Nova denúncia
Jorge Aurélio, candidato à presidência do Botafogo,

denunciou ontem que há risco de as eleições de novembro
sofrerem influências indesejáveis, já que o presidente do
Conselho Deliberativo do clube, Alternar Dutra de Castilho,
responsável pela mesa eleitoral, também é candidato. Lembrou,
ainda, que o vice do Conselho, Edgar de Azevedo Neto, é paide outro candidato, Antônio Carlos de Azeredo Azevedo:

Acho que, por esses motivos, os dois estariam impedi-
dos de dirigir o trabalho eleitoral — disse Jorge Aurélio.

Segundo ele, há ainda outro problema, sério:
Meus adversários não estão alcançando o número de

conselheiros exigido para cada chapa, que é 192. Então, estão
tentando reduzir o número para 150.

Jorge Aurélio sugeriu que a mesa eleitoral seja dirigida
pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, José Baptista de
Oliveira Júnior, professor de Direito Constitucional da Faculda-
de Cândido Mendes.

JOÃO SALDANHA
Enterro
classe A

MUITO 
justa a apreensão do João Have-

lange a respeito de uma provável des-
classificação do Brasil nas eliminatórias do
Mundial do México. O nosso grupo está
composto por Bolívia e Paraguai. Considero
o mais difícil grupo classificatório de todos os
que já pegamos. Como se sabe, o Brasil é o
unico país do mundo que até hoje foi a todas
as finais de Copa. Perder esta honrosa posi-
ção seria funesto para o nosso futebol.

Chamo a atenção para um fato importan-
tíssimo: a Argentina e o Uruguai já foram
desclassificados das finais, duas vezes, no
grupo onde estava a Bolívia. Uma vez Bolívia
e Paraguai e na outra Bolívia e Peru. A
Bolívia não foi às finais. Mas nem argentinos
ou uruguaios, por suas derrotas lá em cima do
morro em La Paz. Em parte, o próprio
senhor Havelange e sua organização, a FIFA,
são bastante responsáveis por tais resultados.
A Federação de Tênis e mais algumas não
admitem competições em cidades de altitude
superior a mil e duzentos metros. A incidên-
cia da pressão parcial do oxigênio, é cada vez
mais sensível a partir de 1 mil 400 metros.

Mesmo pequenas altitudes, de quinhen-
tos metros para cima, já fazem diferença
quando não é possível locomover um time
uns três dias antes da competição. Os times
cariocas sentem muito São Paulo ou Belo
Horizonte quando vão no dia ou apenas um
dia antes. O certo seria ir com, no mínimo,
três dias. Mas na Bolívia, em La Paz, o certo
seria ir no mínimo com quarenta e cinco dias.
E isto para atingir 80% de condição física.
Para 100%, rigorosamente, somente com uns
quatro meses. Oitenta por cento são sufi-
cientes.

Da última vez que tivemos de enfrentar a
Bolívia em nosso grupo fizemos a subida e
descida de Bogotá — 2 mil 450 metros — para
Caracas, a 600, subindo no dia seguinte para
Quito, a 3 mil 200. Depois fomos vitoriosos
em La Paz por 2 a 1. Penosamente, e com
nosso time se arrastando no final, tentando se
agarrar ao empate de 1 a 1. Um contra-
ataque esporádico e um chute muito feliz de
Reinaldo, de perna esquerda e na gaveta
direita superior. O Sócrates desmaiou no
segundo tempo e foi socorrido com oxigênio.
O próprio Reinaldo estava sentindo e nossos
dois laterais não saíam mais do lugar. Volta-
ram ao vestiário com uma cara bem patibular.

Resta saber se os coveiros do futebol
brasileiro, e que são a maioria dos presiden-
tes de Federações, vão permitir a preparação
adequada e imprescindível para vencer a
eliminatória. O ideal seria um mês e meio, e
bem lá em cima do morro. A cidade de
Oruro, por exemplo, na própria Bolívia, e
depois descer 200 metros para La Paz. Sai-
bam que, desta vez, em lugar da Venezuela
está o Paraguai, que normalmente ganha e
perde do Brasil em Assunção. Pois tratem de
resolver isto agora. Não temos time nem
treinador. Uma derrota na classificação seria
catastrófica para o futebol brasileiro. Lem-
brem-se: nunca deixamos de comparecer a
uma final de Copa. Isto é o que deveríamos
chamar de enterro de Ia classe.

Aproveite está oferta e venha se
abastecer de Coca-Cola litro.
Fones: 266-5964 - 235-6514 -
228-5392
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MAUS TEMPOS PARA
QUEM COSTUMAVA ENCHER
O CARRINHO DO MERCADO
Pechinchar, cortar supérfluos que já tinham vira-
do hábito, percorrer supermercados em busca de
promoções, substituir a carne de primeira pela de
segunda e tirar os filhos de colégios particulares— são algumas das artimanhas da classe média
contra a crise
ns", :

A classe média sofre, chora, sua, faz
verdadeiros malabarismos orça-
mentários —¦ e não se conforma
com a própria sorte. Trabalhou

direitinho, economizou na hora certa, com-
. prou casa própria, pagou escola para os

filhos, aturou como se entendesse todas as
explicações sobre ORTNs, UPCs, correção
monetária, índices de preços ao consumidor.
Resultado do bom comportamento? Dívidas
e mais dívidas e a amarga constatação de que
o padrão de vida está mesmo descendo a
ladeira.

Ninguém mais disfarça a angústia com o
futuro, do aposentado carioca que só faz feira
depois das 11 horas e trocou o ônibus pela
caminhada ("pobre não faz cooper, anda a pé
pra salvar uns trocados") ao engenheiro
mineiro que vive numa mansão com piscina e
sente saudades dos camarões, queijos e vi-'nhos 

que algum dia freqüentaram assídua-
mente sua mesa.

Mas a resistência à mudança é a maior"possível, 
constata o presidente da Associação

Brasileira de Defesa do Consumidor, advoga-
do Danilo Santana. Ele acha que a classe
¦média se endivida para não ver cair seu status
e chega ao fim do mês quase passando fome.
Sem que o Governo faça qualquer coisa para
modificar o panorama:'; - — Um exemplo é que os órgãos federais
não deram nenhum apoio para os produtos
derivados da soja — leite, carne e papa —
entrarem na dieta do brasileiro, porque a

¦ União quer manter o alto nível de expor-
| tação.

A questão da alimentação é básica para a
classe média, que considera uma afronta
comer menos carne, menos fruta, mais verdu-
ras e legumes que "as crianças rejeitam". E a
diminuição no consumo de proteínas e vita-
minas pode acabar significando maior nume-
ro de visitas à farmácia, onde os preços
sobem semanalmente, como denuncia dona
Cesária Carneiro, funcionária pública carioca
que em fevereiro de 1980 liderou um boicote
à carne.

O boicote no Rio não existe mais, porém
dona Cesária diz que aprendeu muito naquela
época. Em sua casa, só se come carne duas
vezes por semana, a carne de primeira troca-

, da pela de segunda ou por peixes baratos
como a pescadinha (Cr$ 3 mil o quilo esta

; semana na feira).
Mesmo desanimada com a falta de mobi-

' lização popular, dona Cesária protesta contra
os altos preços dos remédios ("é absurdo que
um povo já faminto nem possa se medicar,

! com paliativos como calmantes, remédios
para dor de cabeça, dor de estômago, para
amenizar a crise") e boicota por conta pró-¦ pria legumes e verduras caros ("se todo
mundo deixasse apodrecer, eles diminuíam o
preço"). Aproveita para fazer um apelo "de
coração" ao Governador Leonel Brizola,
para que retire o ICM do leite:

— Dá pena ver as mães da Cidade Alta,
dos bairros pobres, que estão dando mama-
deira para os filhos com caldo ralo de feijão e
sal porque não podem mais comprar leite.

Em Brasília, Vera Santana, presidente da
Associação das Donas-de-Casa (que também

I : • em 1980 organizou o primeiro boicote à carne
na cidade), parece mais otimista que dona
Cesária, pelo menos em relação à mobiliza-
ção que, diz ela, é maior por parte das
mulheres de maior poder aquisitivo, "mais
conscientizadas". A Associação está organi-
zando o terceiro boicote em Brasília e usará
panfletos ao invés dos telefonemas das outras
vezes.

Acostumada a receber oito telefonemas
por dia em casa — curiosamente, na maior

y,';-yy;V-my;M:.Syy:':i
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parte de homens que reclamam de um peixe
estragado, um laticínio mofado, ou procuram
ajuda para casos complicados que exigem
assistência jurídica — Vera Santana garante
que suas companheiras de Associação já
viraram mestras em comer bem, gastando
menos. Pelo menos não vão mais atrás de
ofertas aparentemente irresistíveis:

Ou você ganha aqui para perder num
outro produto mais ali na frente ou, quando a
oferta é conjunta, você acaba descobrindo
que pagou Cr$ 500 a mais num extrato de
tomate para ganhar um vasilhame que vale
no máximo CrS 200.

A solução encontrada por Vera? "Bater

pernas nos supermercados da cidade ou esto-
car produtos como o feijão, o óleo, o arroz, o
material de limpeza". A mesma coisa que faz
Tânia Regina Alves, também brasiliense, três
filhos, para quem só muita imaginação resol-
ve na hora de criar pratos nutritivos e saboro-
sos com legumes, verduras e cereais. E exa-
gera: Carne está ficando cada vez mais
distante, hoje em dia só Ministro pode com-
prar.

Nem tanto, considera Ronaldo Lemos
Botrel, gerente dè uma agência da Caixa
Econômica em Belo Horizonte. Mas que a
crise existe, existe. Filé-mignon não entra em
sua casa há dois anos, substituído pela alcatra
e outras carnes, "uma opção ditada pelo
sufoco".

O "sufoco", no caso de Botrel, significou
vender o segundo carro para dar entrada no
apartamento em que vive com a mulher e as
duas filhas gêmeas, de quatro anos, no bairro
de classe média alta de Anchieta, além de
passar as crianças de uma escola cara para
outra mais "em conta" e próxima de casa (o
que eliminou a despesa com o transporte).

Antes, entrávamos no supermercado
e comprávamos os produtos considerados
melhores. Hoje, quero saber o preço, desde o
detergente à caixa de fósforo — acrescenta
Botrel, que calcula em Cr$ 600 mil a perda
mensal na sua renda familiar, em conseqüên-
cia do Decreto-Lei 2065.

A ginástica das compras que tanto angus-
tia Botrel faz dançar na corda bamba até
gente que há alguns anos nem se preocupava
em olhar os preços. Como a família do
engenheiro nuclear Paulo Tofani (esposa e
três filhos entre 16 e 20 anos), que começa a
adequar-se a novos costumes:

Nós apenas racionalizamos mais os
gastos, mas o diabo é saber onde vai parar
isso tudo — protesta Tofani, que agora passa
férias em apartamentos alugados ao invés de
hotéis e investe mais nas refeições em casa,
deixando os restaurantes para uma ou outra
ocasião especial.

Embora a família viva numa casa de
500m2, com piscina e sauna, no elegante
bairro da Pampulha, a mulher de Tofani,
Wanda, tem hoje o prosaico hábito de fazer
compras grandes a cada dois meses e econo-
mizar na carne. "Sou capaz de fazer uma
alimentação mais balanceada, natural", ga-rante ela, que agora percorre cuidadosamen-
te as prateleiras de vinhos e queijos nacionais
nos supermercados. Importados, só em dias
de festa.

Com os dois filhos mais velhos na Univer-
sidade Federal de Minas Gerais — estudara
Medicina e Arquitetura — e o mais novo no
Io científico, Paulo e Wanda admitem que o
fato de terem os dois primeiros estudando de
graça ajuda na manutenção do padrão de
vida. Com a filha que estuda Medicina, terão
despesas de Cr$ 300 mil em livros este
semestre.

AMALHO
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Mas não estamos chorando miséria —
adverte Paulo. — O que me preocupa é a
conseqüência da perda do poder aquisitivo
para as camadas mal remuneradas. Se as
pessoas em melhor situação começarem a
dispensar seus empregados e a parar de
consumir, a economia do país entra em
colapso.

São famílias como a de Tofani — classifi-
cadas como de classe média alta nas estatísti-
cas — que estão movimentando o comércio
de freezers. A loja do Carrefour em Belo
Horizonte vende a média de 15 unidades por
mês e no Makro a venda de freezers, até
agosto, cresceu 200% em relação aos primei-
ros oito meses de 1983, com uma saída média
por semana de até 100 unidades.

Estocar carne (e comida em geral) em
freezer pode ser o ideal, mas é um alto
investimento a que outros segmentos da cias-
se média estão longe de ter acesso. O aposen-
tado Hellin Silveira, renda de CrS 600 mil, só
estoca mesmo produtos como detergente,
bombril ou biscoito, e isso depois de fazer
uma verdadeira ronda pelos supermercados
de Copacabana,' onde mora há muitos anos:

— A diferença de preços entre um e
outro é enorme. Um descuido e você pode
pagar até mais de Cr$ 1 mil num produto —
diz seu Hellin, para quem livros, cinema ou
teatro são coisa do passado. — E agora o
cigarro, que eu considero indispensável à
minha vida, vai aumentar 40%. Daqui a
pouco nem fumar a gente vai conseguir.

A fonoaudióloga Marlene Fraga, carioca

:/W4f\A<

da Tijuca, também verifica preços antes de
fazer suas compras. Com criatividade, diz
ela, é possível economizar e ainda comer
bem, inclusive carne. Renda mensal de Cr$
600 mil, pequeno apartamento próprio e
marido engenheiro desempregado (ele rece-
be Cr$ 500 mil de juros do dinheiro da
indenização), Marlene faz pão e biscoito em
casa e cortou supérfluos como danoninhos e
queijos. Além disso, tirou as três filhas (sete,
11 e 13 anos) do colégio particular:— Era uma despesa que mé estressava
demais. Só de colégio estaria pagando mais
de Cr$ 300 mil hoje. Venci todas as resistên-
cias e coloquei as crianças na escola pública e
elas estão se dando muito bem. Pensando
melhor, acho que muita gente ainda coloca os
filhos em colégios caros para que tenham
amizades "boas", das quais possam tirar
proveito.

A vida está difícil, Marlene? Sim, mas
não é caso para desespero, desde que se
aceite a mudança. Adaptar-se é um bom
verbo, acrescenta. Como ela própria fez: não
vai mais a restaurante, só freqüenta teatro
quando há a campanha das Kombi, as filhas
mais velhas estudam jazz a CrS 10 mil cada
(no Clube Municipal, um clube popular e
barato) e a menor faz ginástica olímpica no
Maracanã, pagando Cr$ 4 mil. Sem status, no
meio de gente "mais pobre" — do mesmo
jeito que "mais pobre" ficou a classe média.

(Elizabeth Orslnl, Rio; Maria Inôs Martins, Sucursal
de Brasília; e Nairo Almeri, Sucursal de Belo Hori-
zonte).
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IMUNI-SERVICE
DEDETIZAÇÃO

Tels 264-4343266-4846

Feema 000137-50012121

Jazzmanm
A ünindr optâ.i musical dn Itiu
De 2: a sábado das 18:30 às 21:30
Venha Jantar no Jazzmania com
PIANO SOLO ESPECIAL

DE MARCOS ARIEL
s/consumação s/couvcrt artístico

4 DE HOJE ASÁBADO^
is 22:00 lis

GRUPO
CAUIM

José Vicente Briíota (guitarra)Celso Mendes (guitarra)
Ivan Machado (baixo)
Jota Moraes (bateria)¦ Ricardo Matos (sax c flauta)

Vitor Neto (sax e flauta)
i

NOS INTERVALOS SHOWS
EM VIDEOCASSETE

RESERVAS 227-2447
Rainha tijsabeih esq; Vieira Souto

em cima do Barril 1800

OMPBY
AJUDA O DOUTOR

COBRIU. A
C0MRATER0MAL

Texto de Millôr Fernandes
Direção de Felipe Pinheiro
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TEATRO DA GALERIA
Rua Senador Vergueiro, 93
Tel.: 225-8846
De 4? a domingo • 21:15h.
Reserve já o seu ingresso
numerado.
Apoio: FM-Macional

Apoio Cultural:

1 6CONOMICO
y- C4DERNCTA DE POUPANÇA

SSS BLUE WAVE E PE0PLE
AVENIDA BARTOLOMEU MITRE.370- LEBLON • TEL.:294-0547

apresenta >< ICâtFO MUIHClpíÜ VT terça as 20 horas
Diretamente do Metropolitan de N.Y.

a
Extraordinária

ILEANA COTRUBAS
Árias Celebres de Ópera

Ao piano ADRIANO JORDÃO Único Recital
Ingressos no local
Informações 245-3403 e 262-6322

JORNAL DO nrtASIL

Apoio Cultural

CS SUL AMÉRICA

LIQUIDAÇÃOj Dt INVERNO
Tpdos os estoques pa loja dó

São Conrado Fashion Mal» J?* piso)'t ÚLTIMOS DIAS ;
* Preços muito abaixo dó custo.- *
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; ARTES PLÁSTICAS

VÉUS E TRAMAS
NA POÉTICA

:DOS VAjNGUARDISTAS
FRANCESES
aQmntilm

MANHÃ às 21 h, no show-room do Rio
Design Center, haverá um pequenomundo de véus flutuando ao sabor do
vento, ultradelicadas ervas secas que se

trançam, borrachas ou papel de embrulho cavados
até mostrarem as suas últimas camadas ou o seu
derradeiro resíduo — o fio dos papéis — e uma
infinidade de trancas, nós, tramas, estruturas tênues
e vazadas, algumas pigmentadas, outras expondo a
sua cor natural. Também materiais diversos: teci-
dos, aço inoxidável, junco, terra, papel, feltro e até
a planta "azedinha", colhida num verão de 1981.
Tudo isso faz parte da mostra Art Textile-Art
Souple, combinação de tramas e laços que configu-
ram imagens de 10 artistas franceses, considerados
de vanguarda.

Desde da Escola de Paris que ser francês e
artista não significa necessariamente nascer no seu
solo, nem sob à sua bandeira. A maioria da velha
Escola de Paris foi uma espécie de Legião Estran-
geira falando um carregado francês a desatentas e
mal humoradas concièrges. A lista é longa e inclui
espanhóis como Picasso e Miro a sul-americanos
como o chileno Matta. Nestes atuais "franceses"
estão incluídos um americano, Francis Wilson; um
polonês, Edward Baran; uma dinamarquesa, Karen
Hansen. Não é necessário buscar a origem de suas
nacionalidades. Para o racionalismo artístico da
França as nacionalidades são transmutáveis desde
que se façam boas obras em seu solo.

Depois, o mundo ficou pequeno. Há um ar de
Marrakeck nos véus suspensos de Esther Hess,
artista que viajou pelo Oriente Médio, África do
Norte e viu o Egito. Sentiu o vento levantando
areias, erguendo sedas e inscreveu seus trabalhos
nos incaptáveis hieróglifos de uma poética do vento
e da aragem. "Os 7 mil véus de luzes e sombras",
diz num poema que apresenta suas obras. Se o
mundo apequenou-se, aumentou-se os materiais de
que o artista dispõe. Assim há materiais já vistos
como o cânhamo tricotado e outros, insuspeitados,
como a crina dos eqüinos, atadas, ligadas e tricota-
das por Pierrete Bloch. Para ela, estes trabalhos são
vestígios e memórias, rastros seguidos pelo fio de
suas malhas. "Os fios escolhidos por sua quase

Francis Wilson: mais perto da
tapeçaria, mas explorando

resíduos temporais

inexistência foram os "mais 
embaraçosos, lugares

errados, inextricáveis. A floresta não tinha mais
entrada, nem saída. Malhas, transformadas na fron-
teira estreita e difícil entre o que distingo e uma
obscura linha de Creta. Pensava haver encontrado
um fio — achei Memórias."

É poético. Muitos trabalhos são líricos — e
líricos os depoimentos. Lirismo talvez que surja do
próprio material em que lançam suas idéias, mate-
rial souple que origina especulações cósmicas, idéias
do tempo ou afirmações sobre a natureza. Outra
questão: a exceção do americano Francis Wilson,
que realmente faz algo similar ao que se pode
chamar tapeçaria, os outros trabalhos são inclassifi-
caveis, a menos que se dê a alguns o nome de
objetos e a outros, o de esculturas. Mas — como
ocorre em várias produções contemporâneas — não
possuem identidade fixa. Movimentam-se, como
um pêndulo, em todos os climas estéticos e de
procedimentos advindos da arte moderna. Mesmo o
trabalho de Wilson é o resultado de estar afixado
neste movediço território, guardando nas suas obras
resíduos temporais: a terra que se gruda nas tramas
de suas "tapeçarias". Mas nem tudo que vem do
tempo é agradável: as suas peças menores, peque-
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Edward Baran:
tramas
com o papel
nas bolotas macias e cerzidas, impregnam as narinas
do espectador com um odor malcheiroso.

O que une todos esses artistas é o fato de
utilizarem materiais flexíveis (uma péssima tradu-
ção de souple) e manterem uma linguagem, que
pode ser particular em cada artista, mas que possuiem comum uma constante gramática com as tramas.
Mesmo Patrice Hugues, com um trabalho aparente-
mente mais urbano, busca sutilezas perceptivas e
tramas ao justapor imagens fotográficas impressas
em véus numa homenagem a Raquel Welch. O
artista faz tramas de imagens impressas.

O trabalho mais "souple" e que talvez tenha
um encantamento direto é o de Marinette Cueco,
uma Penélope das ervas e dos bosques. É, no
mínimo, curioso saber que ela conseguiu tecer uma
campânula roldanela, uma rumex acetosa (a azedi-
nha) e no outono de 1980 foi colher neveda-dos-
gatos, para depois tricoteá-las no que o seu apresen-
tador, Pierre Gaudibert, considera algo como uma
escultura campestre. Cueco recolhe suas ervas em
data certa, seguindo o ritmo das estações e de sua
localização nas regiões em que elas nascem. As
ervas secam e isto pode alterar o seu trabalho. "Às
vezes, as exigências e contingências do material
determinam as formas, ritmos, tamanhos e espaços
produzidos; outras vezes, uma intervenção mais

decidida dobra-se às vontades formais", explica
Gaudibert.

r
O resultado são prazeres táteis e óticos, devi-

dos aos grafismos e texturas inesperadas. Já Vera
Szckely trabalha com feltro, madeira e cordas
compondo suas esculturas, uma tensão com um
triângulo de barras de madeira ou então, em caixas,
reúne papel, barbante e areias. São todos artistas
têxteis ou nas palavras de Daniélle Molinari, con-
servadora do Museu de Arte Moderna na Cidade de
Paris, "estes artistas pensam em termos especifica-
mente têxteis: matéria, volume, flexibilidade, leve-
za, estrutura e contato."

Esses artistas não formam um grupo e mesmo
as suas idades variam dos 35 aos 50 anos. Foram
escolhidos após uma exposição, ano passado, reali-
zado no Museu de Arte Moderna de Paris. O quelhes unem, mais uma vez, é o de serem cativos das
tramas era formas flexíveis e produzirem — como as
leves grades de aço de Karen Hansen ou trancas
feitas de ervas de Cueco — uma comunicação
estética através dos meios que utilizam. Podem ser
efêmeros ou mais duráveis, mas através desses
meios perseguem, através de suas pesquisas, inex-
piorados caminhos perceptivos.

WILSON COUTINHO

TEATRO/MEnsaio W K
Divulgação
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CINOFILIA

• A perplexidade do brasileiro em Ensaio N° 1, uma
¦ experiência instigante no Teatro Delfin

ESBOÇO DE
UMA
PROPOSTA
INOVADORA
TAL 

como um rascunho, Ensaio N° 1 é esboço
de espetáculo a partir do qual se pode perce-ber as qualificações da diretora Bia Lessa para
projetos mais ambiciosos. A proposta deste

espetáculo-investigação da linguagem teatral é utilizar
recursos extremamente contemporâneos do código cêni-
co para contar uma história identificada com a nacionali-
dade. Para tanto, a diretora utilizou o romance A
Tragédia Brasileira, de Sérgio SanfAnna que, através do
atropelamento de uma adolescente, desencadeia uma
seqüência de fatos — a transformação da morta em
objeto de culto místico, a obsessão do motorista que a
atropela, a convivência com a pobreza e com a teia de

Sreconceitos—que 
retratam, entre o universo de Nelson

:odrigues e o painel social ,ao estilo da literatura
política, uma facção do Brasil. É difícil avaliar a qualida-de da adaptação teatral do livro sem o ter lido, mas fica a
certeza de que o material literário disponível é, no
mínimo, instigante e provocador. O tratamento não
cronológico dos fatos se processa em ritmo narrativo
rápido, de efeito cinematográfico, que a montagem
teatral absorve e projeta rigorosamente. O que prejudi-ca, no entanto, é que tanto o romance quanto o
espetáculo adotam uma linguagem sofisticada que a
precariedade de meios da produção não permite queencontre o mesmo nível de realização no palco.No primeiro ato esta precariedade é mais evidente,
já que o público se defronta com a "novidade" da
linguagem e a insegurança e a pouca técnica de um
elenco inexperiente. Os achados cênicos — a repetição
da cena do atropelamento e a boa utilização da luz, — se
diluem. Já na segunda parte, vencida a "estranheza"
inicial, o espectador mergulha mais facilmente nâ mágica
(como referência a cena dos bonecos que se transformam
em atores) teatral e é tocado pela representação de um
mundo próximo dele.

Ensaio N° 1, que ocupa o Teatro Delfin, no horário
das 20h, confirma as qualidades de Bia Lessa como
diretora e oferece num quadro teatral pouco investigati-
vo, uma forma de pesquisa e de inquietação que terá
conseqüências, caso esse trabalho possa ter continui-
dade.

MACKSEN LUIZ

SCHNAUZER MINIATURA
GRACIOSOS, 

audazes, corajosos, trabalhosos, e
teríamos definido esses incríveis cãezinhos de pou-
co mais de 30 centímetros de altura, pelagem dura
no corpo, macia nas patas, sobrancelhas, peito e

barbas, chamados Schnauzer miniatura. São três as raças
Schnauzer: miniatura, standard e gigante. Tipos muito seme-
lhantes, diferençando apenas no tamanho. Os miniaturas, hoje,
são nosso assunto.

Aqueles que os conhecem das pistas de exposição, sabem
que estão entre as raças mais bonitas e mais apreciadas pelo
público do grupo dos Terrier. Seu temperamento de extremos
pode mostrá-los tranqüilos e amorosos quando em contato com
seus donos ou pessoas de suas relações, em qualquer lugar em
que se encontrem, do mesmo modo alertas e barulhentos (semagressividade), diante de alguma coisa estranha aos seus hábi-
tos. Por termos tido a oportunidade de lidar muito com eles,
afirmaríamos, sem receio de erro, que são dóceis e corajosos ao
extremo, uma raça especial para pessoas que admiram cachor-
ros bonitos; de trato requintado, notáveis companheiros, bom
humor sempre presente em todos os momentos, com excelente
adaptação a qualquer tipo de vida que seus proprietários lhes
ofereçam. Sua beleza, entretanto, é produto da paciência e do
conhecimento da raça que tiver seu dono; os Schnauzer
miniaturas requerem cuidados especiais, como:
Cirurgias estéticas: logo ao nascer, corte de cauda e ergotes das
quatro patas. A partir dos 60 dias de vida devem ser submetidos
à operação das orelhas, conforme determina o padrão. Pelo queconhecemos da raça, diríamos que o corte das orelhas pode ser
opcional, desde que o filhote as tenha naturalmente portadas à
moda dos Terrier (em "V"); caso contrário, quando, porexemplo, o Schnauzer mostrá-las ambas erectas ou apenas uma
em pé e outra caída, para fins estéticos a operação não deve ser
evitada. Já os ergotes, achamos mesmo que devam ser sempre
extirpados, visto que representarão uma dificuldade para o
resto da vida do cão que os tiver, especialmente na hora da
escovação, pois a pelagem das patas é longa e profusa naqueles
locais, e as escovas certamente acabarão por machucar-lhes os
ergotes que ficarão escondidos no meio da pelagem. Lembraria-
mos, como detalhe, a raspagem das orelhas usando-se máquina
de tosa, na lâmina n° 40 (cirúrgica), para evitar erro de cálculo
na hora de determinar as dimensões estéticas do corte. Noventa
por cento dos erros havidos em operações de orelhas de
schnauzers miniaturas, prende-se ao fato de elas não terem sido"raspadas a zero", o que pode parecer um detalhe sem
importância, mas que já foi a causa do insucesso do trabalho de
excelentes cortadores. É um detalhe técnico que não pode ser
esquecido.
Pelagem: diríamos que o cuidado com a pelagem dos Schnauzer
começa logo ao primeiro mês de vida, ainda na casa do seu
criador. Eles devem ser acostumados a suportarem desde cedo o
trabalho de remoção do subpêlo e mais tarde do próprio pêlo
por parte dos donos ou tosador especializado. Não há crueldade
nisso. A retirada do subpêlo (penugem de cor cinza que cresce
rente à pele do cão), pode ser efetuada com um pente fino,
daquele chamado "pente-de-pulga", o que é menos doloroso, e
pode ser usado no início, antes de usarmos as facas de tosa. O
filhote deve estar acostumado a levar de vez em quando uns
puxõezinhos do pêlo do corpo, usando-se os dedos polegar e o
indicador. A boa técnica manda puxar e agradar; inicialmente,
não mais de duas ou três vezes num espaço de uns quinze
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Ch. Risepark Toreaãòr, Schnauzer miniatura, criação e
propriedade de Peter Newman, Hertfordshire, Inglaterra,
pode-se notar as "orelhas naturais" (não operadas), pois,
naquele país, desde 1895, foram abolidas as cirurgias de
orelhas de cães (Foto Anne Roslin-Williams)
minutos de manuseio, aumentando-se os puxões à medida quenotamos a indiferença do filhote àquele serviço. Ao primeirosinal de irritação do animal, suspenda a operação, pois ele não
deve jamais sentir aquilo como um sacrifício. Inicialmente, as
pessoas encaram o "stripping" como uma crueldade, mas, tão
logo aprendam a tornar leves suas mãos e a puxar rápido sem
causar dor, verão que é um cuidado cujo resultado logo
aparece, pois a pelagem engrossa consideravelmente, ao tempo
que desponta firme, seca e lustrosa, naquele sal-e-pimenta quetodos admiram. Citamos o "sal-e-pimenta" por ser esta a mais
comum das cores do schnauzer miniatura.
REVISTAS & REPORTAGENS -
Realmente, vivemos um momento muito bom em termos de revistas
especializadas em cães; nas bancas de jornal, Cães & Cia e Atualidades
Caninas vêm desenvolvendo cada uma a seu modo um programa de
muito bom gosto e louvável qualidade. Em seu último número, Cães &
Cia mostra um artigo muito bem feito assinado por Paulo Zocchi, sob o
título Handler, o mágico das pistas, onde a figura do handier é mostrada
por algumas de suas facetas, ao lado de muitas outras matérias de boa
qualidade; já Atualidades Caninas traz duas páginas inteiras onde são
oferecidos livros sobre cães em língua portuguesa, um trabalho dos
melhores, principalmente quando existe a possibilidade de a revista
enviar pelo Correio, para qualquer parte do país, os livros aos interes-
sados.
EXPOSIÇÕES: Especiais de BEAGLES e Weimaraners — data: 7 de
outubro; local: Associação do Pessoal da Caixa Econômica (APCE) —
estrada do Quitite, 362 Jacarepaguá. Juíza: JUDY COLAN (AKC).Inscrições: (021) 399-3362, (021) 392-0007, (OU) 65-1747. * • • Brasil
Kennei Clube: data 5 e 6 de outubro; local: São Conrado Fashion Mall.
144a Expo: Juizes: In Coelum Abreu (Io grupo), Marcelo Schneider (2o
grupo) e Valentim Amaral (3°,4°,5°,6° grupo e finais). 145a Expo: Juíza:
Ester Winckler (raças, grupos e finais de toda a exposição). Estas
exposições abrem a 2a Feira de Cães & Cia, sendo que na sexta-feira, dia
5, serão julgados todos os cães de 3o grupo de ambas as exposições, a
partir das 18h30min. Informações: 240-0379, na secretaria do BKC.

PAULO ROBERTO GODINHO
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Após 5 anos de sucesso na Broadway e 3 anos em Buenos Aires.
João Batista Pinheiro apresenta

Beatriz Segall

:>-

de William Luce
Teatro Cândido Mendes

fi>*t Rua Joana Angélica, 63 - Tel.: 227-9882

Direção:
MIGUEL FALABELLA
Tradução: Ma. Julieta Drummond de Andrade
Cenário: Maurício Sette
Figurino: Kalma Murtinho
Iluminação: Aurélio de Simoni
Trilha Musical: Antônio Mecha
Programação Visual: Valério Rodrigues
Fotografia: Alair Gomes
Diretora de Produçáo: Arcy Quinhões Audi

de 4a a 6" 21:30 - sábado 20 e 22 horas
5ÜS 17 horas vesperal Preço único: 4.000,00
domingo 18 e 21:30

Venha conhecer uma mulher
comum, nada comum.

Apoio
Cultural da sua;

Caderneta
de Poupança

Colaboração: (JSIS/ Consulado Americano
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Oxford ;
Unkrsity

AVISO IMPORTANTE
As inscrições para o exame para

o Preliminary Levei serão encerradas
em 16/10/84

Informações no Curso Oxford
Tel: * 541-7337

m & Um carinho especial para
os manequins de 48 a 52

m
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a' <0* av. ns. Copacabana, 749/505
showroom tel.: 237-9592

Restaurante
C. Troisgros

Aberto também para almoço.
TEL.: 226-4542

Rua Custódio Serrão, 62

- tr_2e tinkerz
Festival de Música Antiga

PRIMAVERA ANTIQUA
grupos. TANDARADEI — dio, 24 . 23/09

IN SECULUM —. dlai 23 • 27/09
LES S .PES GALANTES — dia» 28 o 29/09
Roíorvas 294-6494 * 'V

Chico Recarey "
apresenta"MARTINHO

DA VILA ISABEL'
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Participaçãu especial de
Rildo Hora e diretamente
da Unidos de Vila Isabel a
ala de tamborins da bateria
mirim e a porta-bandeira
Yvone.
Direção: Tereza Aragão.
De 3.' a domingo às 22:30h
Antes e depois do show,
música ao vivo para dançar
ao som do maestro Cipó

| Av. Mem de Sá, 17-Tels.: 2524428|
252-0966.

NA ILHA 00S PESCADORES
SIDNEY MAGAL DIAffi

. 8 mil por pessoa com direito a mesa

. Todas as sextas a sábados shows com
mulatas sensacionais

. Domingo é dia da criançada, traga-as

iSÍCáuDlB^para ° CIRCO da Ilha. Nâo tem couvert.

.ESTRADA DA BARRA DA TIJUCA, 793
ÍRESERVA Tel.: 399-0005
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~D\anco <òêco
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Sociedade ^-vinícola

jDom ásuaes ae Olleans e Süiagança.
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J\ep)esenlanle exclusivo: SQUIRE
<Jiv. Jitaulfo ae izaiva, 1079 - ift. 401

Xeolon - S/s.: 274-6399 e 274-6447

Na hora
e em

3vezes

juros,só na
ACAB.
Chame a ACAB agora

mesmo 259-1144. Você
resolve pra sempre o

problema do piso e paga
em três vezes sem nenhum
aumento. A única coisa que

aumenta é a elegância
da sua casa.

E com a experiência de
10 anos da ACAB, você

pisa sossegado.

Acab Revestimentos• Rio Design Center
Av. Ataulfo de Paiva. 270

Loja 301B-C - Tel.: 259-1144
Aberto de 2. a 6." até 22 h

Sábado, até 18 h
Rua do Resende, 96 B

Tel.: 221-2829

Saúde
boa

Apesar de todas as dificulda-
des que tiveram pela frente em
1983 — substancial aumento
de impostos, maxidesvaloriza-
ção do cruzeiro e, principal-
mente, recessão — as maiores
empresas brasileiras têm-se
mostrado capazes de adaptar-
se à conjuntura da crise, gra-
ças, sobretudo, à consolidação
de suas finanças.

Essa a principal conclusão a
que chegou a revista Exame,
que está indo para as bancas
com sua edição Melhores e
Maiores, ao analisar o estado
de saúde das 500 maiores em-
presas privadas do país.

Segundo o professor Ste-
phen Charles Kanitz, o pano-
rama não é tão negro quanto se
supunha pois apesar da piora
da saúde financeira das empre-
sas no último ano, sua estabili-
dade se consolidou.

A situação das 500 maiores e
melhores pode não ser excep-
cional, mas certamente é bem
melhor que a de um punhado
de estatais, hoje muito mais
próximas da insolvência. Se-
gundo Kanitz, aliás, não fos-
sem elas estatais já teriam fali-
do há tempos, tal o grau de
atraso e inadimplência de seus
compromissos bancários.

• » •
Para felicidade do empresa-

riado, entretanto, não existe
política econômica perfeita e
sempre dá para se reclamar à
vontade.

Frota
A um amigo que com ele

conversou por telefone ontem,
o Sr Antônio Carlos Magalhães
revelou já ter mais dois cami-
nhões de provas reunidas con-
tra o Sr Paulo Maluf para se-
rem utilizadas em sua defesa no
processo de difamação e injúria
que lhe move o candidato do
PDS.

Com os três que já tinha na
semana passada, somam cinco
os caminhões de provas reuni-
das pelo ex-Governador da
Bahia.

Raridade
Ricardo Amaral passará em

breve a exibir na sua pinacote-
ca uma verdadeira raridade ar-
tística, pelo menos entre cole-
cionadores brasileiros: um re-
trato seu pintado por Fernando
Botero.

A idéia é do próprio Botero,
com quem Amaral estreitou
relações ao se mudar recente-
mente em Nova Iorque de sua
casa em Sutton Place para um
apartamento no Trump Plaza,
onde já morava o pintor.

Vizinhos de andar, Botero e
Amaral ficaram amigos, par-
tindo daí a idéia do retrato que
para um cliente comum, segun-
do os preços de mercado do
artista, não sairia por menos de
50 mil dólares.

EM CIMA
DA HORA

O fato de ter à sua espera, ao
final do recital que dará no Tea-
tro Municipal no dia 2, o avião
que a levará de volta a Nova
Iorque, não terá como única con-
seqüência a antecipação do início
do espetáculo de Ileana Cotrubas
para as oito da noite.

Cotrubas ficará impedida, pela
exigüidade de tempo, de manter
um contato com os fãs no cama-
rim, de conceder autógrafos e até
mesmo de bisar algum número
do programa.

Vai agradecer os aplausos já'
com um pé no táxi. 1

Zózimo
Mathlas Rezende

O único
O Primeiro-Ministro de Por-

tugal, Mario Soares, que chega
ao Rio amanhã para o congres-
so da Internacional Socialista,
voltará a Lisboa na semana
que vem levando na bagagem o
diploma de Cidadão Honorá-
rio do Rio de Janeiro.

Soares será homenageado
pela Câmara Municipal no dia
Io, recebendo o título das
mãos do vereador Nestor Ro-
cha, autor da proposição.

• • »
Mario Soares será o único

participante do congresso so-
cialista a ostentar o título de
Carioca Honorário.

Nem mesmo o anfitrião, Go-
vernador Leonel Brizola, con-
seguiu ainda ganhar o título.

?m
%
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Roberta Matarazzo e Cosette Alves com o pianista Artur Moreira
Lima, estrela da apresentação de anteontem no Régme's

Pelo sim, pelo não
• Embora pouco esperançoso de que
alcance algum êxito a campanha que vem
sendo feita em Brasília pelo Cacique-
Deputado Mario Junina pelo restabeleci-
mento da monarquia no país, o Príncipe

Lobisomem
ao contrário

O comediante Jô Soares deu ontem de
madrugada no Florentino os retoques fi-
nais na composição de um novo persona-
gem para os seus programas de TV, o
primeiro que cria para a galeria que ele
começa a preparar para o ano que vem.

Inspirado na lenda do lobisomem, o
quadro mostra a transformação sofrida
pelo presidente de um banco americano
no Brasil, de sotaque carregado, que nas
manhãs de sexta-feira, quando o sol apa-
rece de trás das nuvens, se metamorfoseia
pouco a pouco em cearense.

A representação cênica do fenômeno
feita por Jô, evoluindo de uma postura
bostoniana para, depois de várias fases,
chegar à figura de um nordestino, é sim-
plesmente de matar de rir.

D Pedro Gastão de Orleans e Bragança
já tomou uma providência.
• Suspendeu seus passeios a cavalo pelas
ruas de Petrópolis até que se decida
alguma coisa a respeito da mudança do
regime.

Presença nova
Não será surpresa se à

cerimônia de transmis-
são do cargo ao Vice
Aureliano Chaves no
próximo dia 15 de outu-
bro, quando o Presiden-
te Figueiredo estiver par-
lindo para o Paraguai,
estiver presente um orto-
pedista de plantão.

A idéia era discutida
ontem com entusiasmo
no cerimonial do Itama-
rati.

Carros falsos ]yoite rQTa
O Brasil deve ser certamente o primei-

ro país do mundo a vender automóveis
falsificados.

Está acontecendo no Rio, onde vende-
dores não credenciados pelas fábricas
oferecem determinados modelos como se
fossem outros.
•Eo caso do Monza 1.6 que com a
simples troca do escudo transforma-se no
1.8. Como a cilindrada do motor não
consta mais do certificado de propriedade
do veículo, o comprador não tem como
verificar a autenticidade do que está
levando para casa. É o caso também do
Escort L, que está sendo vendido como o
modelo GL.

Pelo menos duas vítimas de falsificação
de carros já apresentaram queixa à poli-
cia, enganadas por vendedores diferentes
— o que leva a crer que a prática é hoje
razoavelmente difundida na cidade.

¦ ¦ ¦

GUERRA ABERTA
O banqueiro Castor de Andrade anun-

ciou ontem para quem quisesse ouvi-lo
que ou a Riotur aceita as condições
especificadas pefa Liga das Escolas Inde-
pendentes—desfile das 10 integrantes da
Liga no domingo e de oito outras na
segunda-feira — ou a Mocidade Indepen-
dente de Padre Miguel não participará do
carnaval oficial de 85.

São esperadas para hoje ou amanhã
novas adesões à decisão de Castor de
Andrade, o que deverá levar os organiza-

dores do carnaval a jogar a toalha e
aceitar as regras ditadas pela Liga Inde-
pendente.
• Isso porque o contrato de prestação de
serviço firmado entre as escolas e a
Riotur expira dia 10 de janeiro — não
vigorando, portanto, durante p carnaval
—- principalmente, por já ter registro
oficial em cartório a Liga Independente
das Escolas de Samba — o que lhe
garante, quando menos, vida própria pa-
ra fazer o que bem entender.

¦ ¦ ¦ !•

Livre do fantasma
O Flamengo chegou ao título da Taça

Guanabara quase um ano e quatro meses
depois de sua última grande conquista, o
Campeonato Brasileiro de 83, vencido no
dia 27 de maio.

É exatamente o tempo que o time levou
para se libertar do fantasma de Zico que
naquele jogo vestiu pela última vez a
camisa rubro-negra antes de se. transferir
para a Itália.

Mesma trilha
Depois de Catherine Deneuve, que

veio lançar suas jóias no Brasil a convite
da H. Stern, chegou a vez de Claudia
Cardinale.

Ela chega em outubro, também para
lançar uma linha de jóias e relógios com a
griffe Omega.

Vai ser a presença principal de uma
grande noite em black tíe na Sociedade
Hípica Paulista, para a qual estão convi-
dando a Omega e a revista Vogue.

Foi dos mais bonitos e divertidos
a que a sociedade carioca tem assis-
tido nos últimos tempos o recital
que Arthur Moreira Lima apresen-
tou anteontem na pista do Regi-
nes's, revelando a par de suas gran-
des e conhecidas qualidades pianís-
ticas dotes de inigualável showman.

Para uma boate lotada, o artista
tocou Villa-Lobos, Beethoven,
Chopin, Caymmi, Pixinguinha e
Ernesto Nazareth, misturando com
extrema habilidade o virtuosismo
clássico ao informalismo popular e
transformando a pista do nightclub
numa surpreendentemente boa sala
de concertos.

Seria impossível citar os muitos
presentes, mas entre eles estavam o
Embaixador e Sra Antônio de Cas-
tello Branco, os casais Aloisio Sal-
les, Maurício Roberto, Aldo Floris,
'Hélio Fraga Júnior, José Alberto
Gueiros, Paulo Case, Alfredo Ma-
chado, Evandro Carlos de Andra-
de, Alberto Pittigliani, as Sras Evi-
nha Monteiro de Carvalho, Lolly
Hime, Regina Marcondes Ferraz,
Bel Llerena, Belita Tamoyo, Ana
Maria Tornaghi Affonseca, os Srs.
Gilberto Chateaubriand, Jayme
Lerner, Ney Gregori, Marcos de
Vasconcellos, o Deputado Sebas-
tião Nery, mais um contingente
paulista capitaneado pelas bonitas
Cosette Alves e Roberta Mataraz-
zo, Ivone Carvalho de Sá, e inte-
grado ainda por José Vitor Oliva,
Gugu di Pacce e o casal Luís Carlos
Ferreira.

A bem-sucedida experiência,
que tinha Manoel Águeda Filho
como idealizador e anfitrião, pro-
mete não morrer ali: o nightclub já
tem programado para breve um
novo recital do gênero, com um
convidado ainda não definido; Mo-
reira Lima, que se revelou um
excelente humorista e contador de
histórias, vai passar a explorar mais
essa nova faceta de sua carreira,
incluindo as conversas informais
com o público em seus espetáculos.

RODA-VIVA
.• Estava concorridíssimo o lançamento anteontem no
Marina Palace do livro de Helena Gondim, Sociedade
Brasileira, a bíblia do colunismo carioca. O sucesso foi,
aliás, tanto de público — afinal, Helena e Murilo Gondim
incluem-se entre os casais mais queridos da sociedade —
quanto de vendas: saíram 550 exemplares só naquela noite.

O Desembargador Abeylard Gomes lança hoje no salão
nobre do Tribunal de Justiça seu livro Poemas Escolhidos.

Teresa Austregésilo festejou anteontem aniversário re-
cebendo um grupo de amigos para um movimentado e
divertido jantar.

Está montado só hoje, ao longo da tarde, na sede do
Jóquei Clube da cidade, o bazar de Natal cuja renda
reverterá para a obra social Arco-íris.

A bonita Sandra Dardari convidando para o vernissage
da exposição de seus desenhos, dia 2 próximo, às 21h, na
galeria Place des Arts, no Copacabana Palace.

A Viscondessa de Salréu, Astréia Campos da Silva,
recebeu para almoço.

Martha Pires Ferreira inaugura hoje na galeria Estampa
uma exposição de nanquins e aquarelas.

A peça Freud, em cartaz no Teatro Clara Nunes, festeja
hoje 200 apresentações.

O doublé de jornalista e pintor Mino Carta inaugura dia
2 uma exposição de seus últimos trabalhos na galeria São
Paulo.

ZOZIMO BARROZO DO AMARAL
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.. q.uinta e domingo
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CINEMA

Somente hoje no
Art-Copacabana, exibição de

| Tootsie, com Dustin Hoffman
e Jessica Lange

m

ESTRÉIAS
COM AMOR E TERNURA (Tibta (or Flve.. de Robert
Liebormen. Com Jon Volght. Richard Crenna, Marie
Christine Barrault, Millie Perkins, Roxana Zal a Robby
Kigor. Paléeto-2 IRua do Passeio, 38 — 240.541):
14h, 16h10min, 18h20min, 20h30mln; 6" is 14h,
lehIOmin, 18h20min. Ubion-2 (Av. Ataulfo de Paiva,
391 — 239-5048): 15h, 17h10min, 19h20min,
21h30mln; 8a is 15h, 17h10min, 19h20min. Carioca
(Rua Conde de Bonlim, 338 — 228-178): 14h30min,
18h40min, 18h50min, 21h; 6' is 14h30min.
16h40mln, 18h50mln. Livre)

Ao divorciar-se, J. P. Tannen deixa mui trée
filhos a cargo da ex-esposa a aau novo marido.
Cinco anoa depois, sentindo-se urn fracassado,
Tannen tanta ae aproximar das crianças, levando-
as a um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Mas, percebe
que perdeu a intimidada com elss e começa a sa
questionar ae algum dia conseguirá reconquiltsr o
afeto das crianças. Produçêo americana.

MBTÉBO NO PARQUE OORM (Oorfcy Pai*), de
Michael Apted. Com Brian Dennehy, lan Bannen,
Joena Pacula, William Hurt, Lee Marvln, Michael
Elphick e Richard Griffühs. Ito Lute-1 (Rua do Cstele.
307 - 285-2296), Roxy (Av. Copacabana, 945 - 236-
6245), Lebton-1 (Av. Ataulfo da Paiva, 391 — 239-
5048). Barra-a (Av. das Américas, 4866 — 32&64B7):
14h30mln, 16h50mln, 19h10min, 21h30min. Odaon
(Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835), Maduralra-1
(Rua Dagmar da Fonseca, 54—390-2338), Tiiuca (Rua
Conde de Bonfim, 422 — (268-0790): 14h, 16h20min.
18h40min, 21h (16 anos).

Baseado no romenos de Martin Cruz, Mistério
no Parque OorW, o filme conta a história de um
detetive tusso — esperto e solitário — que ss toma
obcecado em resolver um triplo asssssinsto, ocor-
rido no Parque Qorid. Mas, amss qua «Ia possa
começar aa Investigações, tem que desoobrir a
identidade das pessoas mortas. Produçêo ameri-
cena.

HOT-OOT... O RIME (Hot Dog.., th* Movia), de
Peter Markle. Com David Naughton, Patrick Houser.
Tracy N. Smith. John Petrick Reger, Frenk Koppola e
James Saito. 8to Lulz-_ (Rua do Catete, 307 — 285-
2296). Amértoa (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-
4246). Copacabana (Av. Copacabana. 801 — 255-
0953). Ópera-1 (Praia de Praia de Botafogo, 340 —
266-2545), Madu retra-2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54
— 390-2338): 14h10min, 16h. 17h50min, 19h40min,
21h30min. Barra-1 (Av. das Américas. 4666 — 325-
6540): 14h10min. 16h. 17h50min, 19h40mln.
21h30min; sáb. edom. és 16h. 17h40min, 21h30min.
PaUdo-1 (Rua do Passeio. 38 — 24065411:
13h40min, 15h30min, 17h20min, 19h10min. 21h. (18 .
anos).

As aventuras de um lovam esquiador, Harkin
Banks, durante o Campeonato Mundial de Esqui,
em Squaw Valley. Produção americana.

TENTAÇÃO NA CAMA (Brasileiro), de Ody Fraga.
Com Afvamar Taddei, Morti Mendes e outros. Pathé
(Praça Floriano, 45 —220-3135): 12h, 13h40min, 15h,
16h30min. 18h, 19h30min, 21h; sáb. e dom. a partir
daa 13h40min. Art Madurelra (Shopping Center de
Medureira — 390-1827): 14h30min, 16h10min.
17h50min, 19h30min, 21h10min. Paratodoa (Rua Ar-
quias Cordeiro, 350 — 281-3828): 16h, 16h30min,
18b, 19h30min, 21h. (18 anos).

Filme pornô.

CARfOAS SENSUAIS (Brasileiro), de Alceu Messari.
Com Kristina Keller, EMo Garcez e Walter Françoise.
Otfy (Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2* a 6" és 10h,
11h20min, 12h40min, 14h, 15h20min. 16h40min. 18h,
19h20min, 20h40min; sáb. edom. a partir das 14h. (18
anos).

Blme pornô.

AS TARAOAS DO 8EXO EXPÜCrTO (VAI E VEM A
BRASILEIRA). Imperator (Rua Dias da Cruz. 170 —
249-79821. Olaria (Rua Uranos, 1474 — 230-26661,
Botafogo (Rua Voluntários da Pátria. 35 — 268-4491):
14h20min, 16h, 17h40min, 19h20min, 21h. (18 anos).

Filme pornô.

CONTINUAÇÕES
MEMÓRIAS 00 CÁRCERE (brasileiro), de Nelson
Pereira dos Santos. Com Carlos Vereza, Glória Pires,
Jofre Soares, José Dumont, Nildo Parente, Wilson
Grey. Tônico Pereira, Ney Sant'Anna e Ricardo Cie-
mentino. Participações especiais de André Villon, Pau-
Io Porto. Nelson Danlas, Fábio Sabag, Monique Lafont
e Silvio de Abreu. Cop. r-Botafogo (Rua Voluntários
ds Pátria. 88), Bristol (Av. Min. Edgard Romero, 460 —
391-4822). Bninl-Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
502 — 2564588): 14h, 17h20min, 20h40min. (16
anos).

Brasil, década de 30. O pais vive uma era de
violenta represséo política. A perseguição atinge
centenas de pessoas, entre elas Graciliano Ramos,
um dos mestres da literatura brasileira. Ela é preso
a, na cadela, no litoral do Rio de Janeiro, começa a
escrever Memórias do Cercara. Remos vislumbra
um grande livro, mas seu corpo, definha, deixan-
do-o em dúvida se encontrará forças para termina-
Io. Prêmio da Critica Internacional do Festival de
Cannes de 1984.

PURYO - EM NOME OA HONRA (Mony Chrlat-
maa, Mr. lawrance). de Nagisa Oshima. Com David
Bowie. Tom Conti, Ryuichi Sakamoto. Takeshi e Jack
Thompson. Barre-2 (Av. das Américas, 4666 — 325-
6487), Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295*349), Como-
doro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-2025):
14h30min, 16h50min, 19h10min, 21h30mln(18anos).

Em 1S42, na pequena Ilha da Java, as culturaa
oriental e ocidental sio confrontadas a partir da
convivência de prisioneiros de guerra britinlcos
com oficiais Japoneses, num campo de concentre-
çâo. Apesar da guerre, um forte laço de amizade
une aqueles que, por razoes políticas, deveriam ser
Inimigos. Co-produçéo anglo-nlpOnica.

E LA NAVE VA (E La Nave Va). de Federico Fellini.
Com Freddie Jones. Barbara Jefford, Victor Poletti,
Peter Cellier, Elisa Mainardi, Norma West, Pacto
Paoloni e Sarah Jane Vsrley. Art SSo Conrado-2
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 14h. 16h30min,
19h. 21h30min. Stúdio Gaumont Catete (Rua do
Catete, 228 — 205-7194): 15h 17h30min, 20h. (14
anos).

Décimo oltevo filme de Fellini, A bordo do
navio Gloria N„ dezenas de passageiros de diver-
aaa nacionalidades, classes sociais e atividades
reúnem-se para prestar, a última homenagem i
cantora Edmee Tetua, que queria auas cinzas jogs-das no mar. A Primeira Guerra Interrompe brusca-
mente a vlsgem. Produçêo italiana.

VIDAS SEM RUMO (The OutaMen), de Francis Ford
Coppola. Com C. Thomas Howell. Ralph Macchlo,
Matt Dillon, Patrick Swayze, Bob Lowo, Diane Lane e
Emilio Estevez. Paieaandu (Rua Senador Vergueiro, 35— 2654653): 14h50min, 16h30min, 18b10min,
IShBOmin, 21h30min (16 anosl.

Tulsa, anoa 60. A população da cidade aa
divide em doía grupos: os da alta classe média,
bem-nascidos, a os "outros". Ponyboy, um gsroto
pobre de 14 enos, é surrado por um grupo de
rapazes rlcoa. Ela escapa bastante machucado,
maa o Incidente reacende aa hostilidades entre os
grupos rivais. Baseado no romance The OutaMen,
da S.E. Hinton. Produçêo americana.

NUNCA FOMOS TAO FELIZES (Brasileiro), de Murilo
Selles. Com Cláudio Marzo. Enio Santos. Roberto
Bataglian. Fábio Junqueira, Suzana Vieira, José Mayer
e Antônio Pompeu. BninMpanema (Rua Visconde de
Pirajá, 371 — 521-4690): 14h. 16h, 18h, 20h. 22h.
Bnin. Tl|uea (Rua Conde de Bonfim, 370 — 254-
8975): 15h, 17h, 19h, 21h. (18 anosl.

Após oito onos de Isolamento num colégio
Interno, um adolescente, órfêo do mâe, recebe e
noticia de que seu pei, saldo há algum tempo da
priaêo, velo buscé-lo para viverem juntos. Na
viagem entre o colégio e a cass, as atitudes dos
pais dêo a entender o quanto será difícil um
relacionamento entre eles. Melhorfotografls, rotel-
ro e prêmio da critica no Festival de Gramado de
1984.

CARMEN (Carmem), de Carlos Saura. Com Antônio
Gados. Laura Doi Sol. Paço de Lúcia, Cristina Hoyos, e
Juan Antônio Jimenez. Studlo Gaumont Copacaba-
na (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900): 14h. 16h,
13h, 20h. 22h. (14 anos).

Depois de muito procurar uma dançarinB para
o papel ds Carmen, Antônio encontra uma jovam
oom o nwsmo nome da personagem, e os dois
repetem, ne vida reel, a tragédia que pretendem
lavar ao palco. Inspirado ns novela de Prosper
Merimée e na ópera de Blzet. Produçêo espanhola.

A NOITE DE SAO LOURENÇO (Le Notte dl San
Lorenzo), de Paolo e Vittoiio Taviani. Com Omero

Antonutti, Marganta Lozano, Cláudio Bigagli o Massi-
mo Donetti. Jóia (Av. Copacabana, 660): 15h, 17h.
I9h. 2lh. (14 anosl

O filme mostra as divisões dos moradores da
cidade de San Mattlno, na Itália, quando recebem a
noticia de que soldados alamêea e seus colabora-
dores minaram a cidade e estêo prestes a mandá-la
pelos aros. Produçêo italiana.

A BALADA OE NARAYAMA (Narayama Buihl-Ko),
de Shohei Imamura. Com Ken Ogata, Sumlko sakamo-
to, Tcnpei Kidari, Take Aki e Seiji Kurasakl. Udo-2
(Praia do Flamengo, 72): 14h30min, 16h60min,
19h10min, 21h30min. (18 anos).

Moko-Mure é uma aldeia no Interior do Japêo
onde oa costumes ainda sêo medievais. Neste
aldeia o solo é estéril, o arroz é considerado um
alimento de luxo e a crença da fome é ume
obtessêo para seus habitantes. A tradlçêo exige
qua aqualaa que atinjam 70 anos façam uma
peregrinação até a montanha. 0 Rln, uma velha
que este completando 70 anos, quer subir a monta-
nha para morrer mas ainda quer arranjar uma
esposa para aau filho viúvo. Produçêo japonesa,
Palma da Ouro em Cannea, em 1963.

O ABISMO (Brasileiro), de Rogério Sganzerla. Com
Norma Benguel, José Mojica Marins, Jorge Loredo,
Wilson Grey, Edson Machado s Mário Thomar. Cindi-
do Mendaa (Rua Joana Angélica, 63 — 267-7098):
14h, 16h, I8h (14 anoa).

O filma gira am tomo das tantetivas de decifrar
um manuacrito sobre um antigo tesouro, pretexto
para aa diacutlr a filosofia oriental a ocidental.
Músicas da Jlml Hendrix,

POOTL0O8E — RITMO LOUCO (Foottooee). de
Herbeit Ross. Com Kevin Bacon, Lor! Singer. John
Llthgow, Dianne Wiest, Francis Lee McCaln e Christo-
Pher Penn. Matro-Boevteta (Rua do Passeio, 62 —
240-1341), Condor-Copaoabane (Rua Figueiredo Me-
galháes. 286 — 265-26101. Rlo-Sul (Rua Marijês de
S. Vicente, 52 - 2744532). Largo do Machado-1
(Lgo. do Machado. 29 — 245-7374) 14h. 16h. 18h
18h, 20h, 22h. (14 anos). No Metro-Boaviata, Con-
dor-Copacabana e Largo do Machado-1. som dolby

O filme conta as aventuras de um jovem queaal de Chicago pare morar com parentes numa
cldadezlnha do Oeste americano, onde é hostiliza-
do por causa de suaa maneiras e sua palxêo pelamúsica moderna. Produçêo americana.

OS LOBOS NAO CHORAM (Never Cry Wolf), de
Caroll Bailarei. Com Charles Martin Smith, Brian Den-
nehy, Zachary Ittimsngnaq, Samson Jorah, Hugh
Webster, Manha Ittimangnaq. Tom Dahlgren e Walkar
Stuart. Largo do Machado-2 (Lgo. do Machado, 29 —
245-7374): 13h30min, 15h30min. 17h30min, 19h30,
21h30. Ctnama 1 (Av. Prado Júnior. 281), Tijuco
Palaoa-1 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 2284610)-
15h. 17h, 19h. 21h. (Livre).

O filme conta a epopéia de um jovem blologis-
ta que é contratado pelo governo para descobrir se
realmente aêo oa lobos qus estêo devorando e
acabando com uma espécie de alce (os cerlbus).
Produçêo americana.

OS DONOS DO AMANHA (The Claeoe of 1984). do
Mark Lester. Com Perry King, Merrie Lynn Ross,
Timothy Van Patten e Stefan Amgrin. Art-Séo Conra-
do-1 (Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 14h. 16h,
18h, 20h, 22h. (18 anos).

0 filma conta a história de uma gang da Escola
Superior Abraham Lincoln, chefiada por Petar
Stegmon — um tipo bastante extravagante — que
trava uma verdadeira guerra contra oa professores.
Produçêo americana.

TUDO POR UMA ESMERALDA (Romandng the
Stone). de Robert Zemeckis. Com Michael Douglas.
Kathleen Tumor, Danny Devito. Zack Norman e Alfon-
so Arau. Coral (Praia de Botafogo, 316): 15h, 17h, 19h
21 h; sáb. e dom. ás 17h, 19h, 21 h. Bnin. Méler (Av,
Amaro Cavalcanti, 105 — 591-2746): 15h, 17h, 19h
21h. (14 anos).

Joan Wilder é uma famosa escrltors de romen-
cae de aventura que vê sua estável vida abalada
quando sua Irmê, Elaine, é seqüestrado em Corta-
gene, Colômbia, por doía bandidos. Eles pedemcomo resgate um mapa do tesouro que, sem saber,
Joan possui. Produçêo americana.

PENETRAÇÕES (Beauty Body). de Alain Varga. Com
Nicole Segot. Monique Carreia. Domique Troyeir e
Judith Wemer. Vitória (Rua Senador Dantas. 45 —
220-1783): de 2" a 6» is 13h30min. 16h. 16h30min,
18h, 19h30min. 21h; sáb. edom. is 16h30min, 18h
19h30min, 21h. (18 anos)

Filmo pornô.

Um policial emoclonalmente Instável, presslo-
nado pelas lembranças do Vietnam, luta contra as
forças do Governo que transformaram um hellcóp-
tero numa arma poderosa. 0 helicóptero, chamado
Trovão Azul, e planejado para policiamento da
cidade, é seqüestrado pelo policial. Produçêo amo-
ri cana.

UNIVERSO EM FANTASIA (Haavy Metal), desenho
animado de Michael Gross. Direçáo de Gorald Pottei-
ton. Roteiro de Dan Goldberg e Len Blum. Ópara-2
(Praia de Botafogo, 340 — 266-2545): 14h50min,
16h30min, 18h10min, 19h50mln,21h30min(16anos).

Inspirado naa histórias da revista Haavy Matai,
este desenho snlmsdo narro ume aventura espa-
dal ambientada num futuro remoto. Produçêo
americana.

ENSINA-ME A VIVER (HeroW and Maudo). de Hal
Ashby. Com Ruth Gordon, Burd Cort, Vivisn Plckels e
Cyrril Cusack. Coper-TIjuea (Rua Conde de Bonfim.
615): is 14h, 15h50min, 17h40min. 19h30min.
21h20min. (18 anos).

Uma octogenária apaixonada pelo vido o um
rapaz atraído pela morte desenvolvem ums reloçêo
afetivo, e o jovem, que passava o tempo Imoglnon-
do suicídios, retomo o gosto pelo vido.

MASSAGEM FOR MEM (Brasileiro), de José Adalto
Cardoso. Com Sharon, Luiz Carlos Braga, Vanessa e
Eudas Carvalho. Filme complementar: O Samural
Erótico. Iria (Rua da Carioca, 49 — 262-1729): 10h,
14h, 18h, 22h. (18 anos).

Filme pornô.

8EXO PROIBIDO (Brasileiro), de Antônio Meliande.
Com Andrev Soler. Adriano de Lima, Shirley Benny e
Rosane Carvalho. Filme complementar: Taradao no
Cio. Rax (Rua Álvaro Alvim, 33): de 2o a 6* ás
12h30min. 15h20min. 18h10min, 19h40min,; sáb. e
dom. is 13h30min. 16h20min, 19h10min. (18 anos).

Filme pornô.

CASAL SWINGER IA distribuidora náo forneceu e
ficha técnica). Ramos (Rua Leopoldina Rego, 52 —
2406285): 15h, 16h30min, 18h, 19h30min, 21h. (18
anos).

Filme pornô.

DRIVE-IN
AMOR 8EM HM (Ver resumo em Raãpreaentagôae),
Jocarepogué Autodne-1 (Rua Cândido Benlcio,
2 973 — 392-3211): 20h. 22h (16 snos). Até terça.

EXTRAS

REAPRESENTAÇOES
OS GUARDA-CHUVAS DO AMOR (Lee Parapiules
da Chariwurg), de Jacques Demy. Com Catherine
Deneuve, Nino Castelnuovo, Marc Michel e Anne
Vemon. Udo-1 (Praia do Flamengo, 72): 14h50min.
16h30min, 18h10min. 19h50min, 21h30min. (14
anos).

Uma história da amor totalmente contada e
com cenários coloridos fortemente.

FESTIVAL COLUMBIA PKTURES — Exibição de
Tootoie (Tootale), de Sidney Pollack. Com Dustin
Hoffman, Jessica Lange e Ter ri Gsrr. Art-Copacabana
(Rua Conde de Bonfim, 406 — 254-9578): hoje is 15h,
17h20min, 19h40min, 22h. (14 anos).

Desconhecido do grande público, o ator Ml-
choel Dorsey se traveste de mulher para conseguir
um papal numa novela. Oscar na categoria de
melhor atriz coadjuvante. Produçêo americana.
YENTL (YentO, de Barbara Streisand. Com Barbara
Streisand, Mandy Patinkin, Amy living e Allan Cordu-
ner. Boronaoa (Rua Cândido penlcio. 1747 — 390-
5745): 15h30min, IBh, 20h30min. (10 anos).

Yentl é ume jovem avançada para sua época.
Curiosa sobra tudo que ae paasa no mundo e
Inconformada com as convenções sociais. Yentl
disfarça-se de ropez poro completar seus estudos
na Universidade e dal surgem complicsçôes sérias
em ouo vido. Oscar de melhor trilho sonoro.
AMOR 8EM FIM (Endless Love), de Franco Zefirelli.
Com Brooke Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight,
Don Murray e Richard Kiley. Rlcamor (Av. Copacaba-
na, 360 — 237-9932): 15h, 17h, 19h, 21h. (16 anos).

David, 17 anos, e Jade, 15 onos, estêo apaixo-
nados e mantêm encontros secretos freqüente-
mente até o dia em que os país da moça proíbem a
entrada dele na cass. Produçêo americana.

FESTIVAL COLUMBIA P1CTURES - Exibição de
Trovêo Azul (Bkia Thunder), de John Badham. Com
Roy Scheider. Warren Oates, Candy Clark, Daniel
Stern e Malcom McDoell. Art-Tljuca (Rua Conde de
Bonfim, 406 — 254-9578): hoje, is 15h30min,
17h40min, 19h50min. 22h (16 anosl.

NORMA BENGUEL — 25 ANOS DE CINEMA —
Exibição de Na Boca do Mundo (Brasileiro), de
Antônio Pitanga. Com Norma Benguel, Antônio Pitan-
ga. Sibele Rúbia. Angelito Mello e Milton Gonçalves.
Hoje. is 20h e 22h, no CèndWo Mandaa, Rua Joana
Angélica. 63. (18 anos).

Um pescador de Atafona, Estado do Rio, vai
trabalhar em um posto da gasolina, procurando
melhorar seus ganhos. Sua mulher, que tom ombi-
çôes maiores, admita um relacionamento amoroso
entre ele e ume mulher desiludido, de classe
média, casado, qua chega sozinho da outra cidade.

RETROSPECTIVA NAQISA OSHIMA (V) - Exibiçêo
de Juventude DaaanCiaaila (BaWiún Zankohu Mo-
nogatari), de Nagisa Oshima. Com Yusuke Kawèzu,
Miyuki Kuwano, Yoshiko Kuga. Hoje. is 18h30mln e
20h30min. na Clnemataca do MAM, Av. Beira-Mar,
s/n°. Legendas em português.

CICLO DE ÓPERA — Exibiçêo de O Barbeiro da
Bagdá (Dar BarMer von Bogdad), ópera bufa de
Peter Cornelius cantada em alemêo. Coral e orquestra
da Rádio da Baviera. Direçáo de Herbert Junkers. Hoje,
às 18h30min, no Centro de Letras e Artes ds UNI Rio,
Av. Pasteur, 436.

PA .TES BLANCHE8, de Jean Grémillon. Hoje. is 17h
e 21h. na Aliança Francesa da Copacabana. Rua
Duvivier. 43. Exibiçêo com legendas.

UN 8AC DE BULES, de Jacques Doillon. Hoje. ás 14h.
amanha, às 16h, na Aliança Francaaa da Ipanema, Rua
Visconde de Pirajá, 82/12°.

CINEMA NO MUSEU - Exibiçêo de Tuktu a oa Dez
Ml Peixes e A Coruja a o Lemingue. Hoje, is 16h, no
Museu do Folclore, Rua do Catete, 181.

UM PAlS CHAMADO BRASIL - Audiovisual com 2
mil fotografias de Jean Charles Pinheira sobre aspec-
tos da vida brasileira. 8ala da MuHMaao/Muaau
Histórico Nacional. Pça. Marechal Ancora, s/n°. As 4a
ás 15h. Entrada franca.

VÍDEO
V.DEOÓPERA - Exibição de André Chenler _
Viena 1981. Com Domingo. Capuccilli, Benackova-Cap
e Baibieri. Hojeis 14h. 16h30min. 19h, 21h30min. na
Sala da Vídeo CêndMo Mandaa. Rua Joana Angélica.
63.

GRANDE RIO
NITERÓI
AHTE-UFF — Fenny o Alexandra, com Bertil Giwe.
As 13h20min. 16h50min, 20h20min. (16 anos). Até
domingo.

CINEMA 1 — FESTIVAL COLUMBIA PKTURES —
Exibiçêo de O Show Dava Continuar. Hoje is
14h4.0min, 17h, 19h20min, 21h40min. (16 anos).

CENTER — Os Lobos Nio Choram, com Brian
Denehy. As 15h, 17h. 19h. 21h. (Livre). Até domingo.

WINDSOR — Amor Sem flm, com Broka Schields.
As 15h, 17h. 19h, 21h. (16 anos).

CENTRAI— Hot Dog, o Rime, com David Naughton.
As 13MOmin.-15h30min, 17h20min. 19h10min, 21h.
(18 anos). Até domingo.

NITERÓI — Erótica, a Fêmea Seneual. As 13h40min.
15h30min, 17h20min, 19h10min. 21h, (18 anos). Até
sábado.

TAMOK) — Quilombo, com Antônio Pompeo. As
17h. 19h. 21h:sáb. edom., às 15h. 17h, 19h, 21h. (10
anos). Até domingo.

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO — Penetrações. As 15h, 16h30min.
18h, 19h30min, 21h. (18 anos). Até sábado.

PETRÓPOLIS — Impacto Fulminante. As 14h30min,
16h40min, 18h50mm. 21h. (18 anos). Até sábedo.

MUSICA

f Recital do pianista italiano J
y> Giuseppe Magaletta hoje, na a
7 Sala Francisco Braga e, J
w^ amanhã, no Teatro da UFF J

SÉRtE PRIMAVERA MUSICAL — Recital do duo
Paulo Boslsio (violino) e Lilian Berreto (piano). Interpre-
taçào de peças de Fauré. Chausson e Debussy. Sexta-
feira, às 21 h, na Sala Ceei He Melroie*. Lgo. da Lapa,
47. Ingressos a CrS 6 mil, Ct$ 4 mil e CrS 2 mil.

CONCERTOS DE BOTAFOGO - Apresentaçêo do
Duo Instnjmenlalis, foimado por Celso Woltzelongel
(flauta) e Luiz Anunciação (percussão). No programa,
Os Cloaslcos do Século 20: Ernesto Nazaieth, Esgard
Varese. Peter Tanner e outros. Sexta-feira, às
12h30min, no Centro Empresarial Ho, Praia de
Botafogo. 228. Entrada mediante convite a ser retira-
do, até quinta-feira, no Banco Francês e Brasileiro.

SÉRIE PRIMAVERA MUSICAL - Concerto da Or-
questra Sinfônica Brasileira, sob a regência do maestro
Alceu Bocchino. Solista: Maria da Penha (piano). Mo
programa obras de Ravel. Sábado, às 16h30min. na
Sala Cecília Meireles. Lgo. da Lapa, 47. Ingtessos a
CrS 6 mil. CrS 4 mil e CrS 2 mil.

PRIMAVERA ANT1QUA — Programação: hoje e 4», o
conjunto Tandaredei apresenta Monteverdi; 5", o gru-
po In Seculum epresente obras de compositores
medievais; 6* e sáb, Lee FMaa Qolontee Sempre às
22h, The Tinkar, Rua Almte Guilhem, 350 (294-6494).
Couvett a CrS 5 mil.

HAROLD EMERT, DAVID CHEW E IRANY LEME -
Apresentaçêo da oboé, violoncelo e piano. Sele SM-
ney Mlllar. Rua Araújo Poito Alegre, 80. De 3* a sáb..
is 21 h. Ingressos a CrS 2 mil. Até sábado.

SÔNIA MARIA VIEIRA — Recital da pianista. No
programa, peças de Guerra Peixe, H. OswakJ, Almeida
Prado e outros. Hoje, às 16h, no Selêo Henrique
Qowold, Ruo do Passeio, 98. Entrada franca.

OIUSEPPE MAGALETTA — Recital do pianista italia-
no que tocará peças de Mendelssohn. Busoni a
Chopin. Hoje, às 18h30min. ns Sala Francisco Braga,
Rua Ramalho Ortigâo, 9. Entrada franca.

MIGUEL CANABARRO — Recital do pianista uru-
guaio. Programa. PartHa H, em Dó Menor, de Bach.
Jeux t^oou, de Ravel a Trêe Danças Argentinas, de
Ginastera. Amanhe, às 18h30min, na Escola Wllo-
Loboe, Rua Ramalho Ortigâo. 9. Entrada franca.
YARA BERNETTt — Recital da pianista interpretando
peças ae Haydn. Beethoven. Debussy e Schumann.
Amanha, às 21 h. na 8ola Cacillo Meireles, Lgo. da
Laoa, 47. Ingressos a Crt 8 mil. Entrada franca para
estudantes.

ORQUESTRA SINFÔNICA DA ESCOLA DE MÚSICA
— Concerto sob a regência do maestro Roberto
Ricardo Duarte. Participação dos corais da Escola de
Música, da UFF e da PUC. Solistas: Eliona Medeiros
(fagote). Inácio de Nonno (barítono) e Sérgio André
(plano). Homenagem ao maestro Raphael Baptista. No
programa, peças de Bellini, Webet. Liszt e R. Baptista.
Sexta-feira, is 17h30min, no Salão Leopoldo Mi-
guez. Rua do Passeio, 98. Entrada franca.

CORAL DA PRÓ-MÚSICA DE JUIZ DE FORA —
Apresentaçêo do conjunto, sob a regência do maestro
André Luiz Dias Pires. Amanha, às 18h30min, na Sala
Vllla Loboe. da UNI-Rio. Entrada franca.

GIUSEPPE MAGALETTA — Recital do pianista itaiia-
no. Amanhã, às 20h30min, no Teatro da UFF. Rua
Miguel de Frias, 9, Niterói.

TANDAREDEI — Apresentaçêo do conjunto vocal e
instrumental. No programa, música medieval, renas-
contista e batroca. Sexta-feira, às 17h30min, no Taa-
tro Cameil. Rua Desembargador Isidro. 10. Entrada
mediante convite, a ser retirado na Rua Barêo de
Mesquita. 209.

8ÉRIE DOMINGO JOVEM — Recital dos pianistas
liso Muner e Lúcia Amalo. No programa, peças de
Poulenc e Strawmsky. Domingo, às 17h, na Sala
Cecília Meireles. Lgo. da Lapa. 47. Ingressos a CrS 2
mil e CrS 1 mil. Crianças de cinco a 12 anos têm
entrada franca.

SHOW
r O espetáculo Ivon de Corpo

Inteiro faz hoje 100
apresentações no Sambão e

Sinhá
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• Os programas publicados no Divirta-se estão sujeitos a freqüen-
tes mudanças, de última hora, que são de responsabilidade dos
divulgadores. E aconselhável confirmar os horários por telefone.

PROJETO PIXINGUINHA - Show da Marlene. Pedro
Caetano. Helcio Brenha e o conjunto Céu da Boca. Hoje
e amanhe, às 18h30min, no Teatro Duldna, Rua
Alcindo Guanabara, 17. Ingressos a CrS 2 mil.

8AMIR MURAR — Apresentação do cantor hoje. às
19h30min, na Corrente da Pai Universal. Rua Senador
Dantas, 117, cob. 03. Entrada franca.

AUTONOMIA, SAMBA DE CARTOLA EM CONCERTO
—Apresentaçêo de Clementina de Jesus, Luiz Carlos da
Silve. Zeca do Trombone, Cláudio Jorge e o conjunto
Exporta Samba. Sala Sidney Mlllar, Rua Araújo Porto
Alegre. 80. De 3* a sáb.. is 18h30min. Ingressos o CrS 3
mil. Até dio 6 de outubro.

MAMUTE — Hoje. ás 21h, show de Lulu Santos,
Absint, Lobèo, Ricardo Bomba, Sempre Livre e outros.
Rua Cde. de Bonlim. 229 (234-8367). Ingressos a CrS 6
mil.

JK EM BRASÍLIA — Show do humorista Joáo Kleber.
Direçáo de Sérgio Gelvêo. Texto de Joêo Kleber e
Odracir Oigres. Cofé Teatro D. Camilo, Rua Toneleros,
76 (257-9171): De 5* a séb., is 21h30min. Ingressos a
CrS 3 mil. Até dia 6 de novembro.

JOVCE E FERNANDO GAMA—Show doa composto-
res e instrumentistas. Teotro Joio Caetano. Pça
Tiradentes (221-0305). De 2* e 6*. ks 18h30min. Ingres-
sos o CrS 1 mil 500.

UM GORDOIDAO NO PAÍS DA INFLAÇÃO—Texto de
Jft Soares e Armando Costa. Show do humorista Jâ
Soares. Teatro Casa Grande. Av. Afránio da Melo
Franco. 290 (2394046 e 2596948). De 5a e 6", is
21h30tnin; sáb., is 20h e 22h; dom., às 21 h. Ingressos
a CrS 8 mil.

A DANÇA D08 8K3N08 — Musical de Oswaldo
Montenegro. Com Oswaldo Montenegio, Mongol, José
Alexandre e outros. Teatro Vanuod, Rua Marquês de
S. Vicente, 52 (2398595). De 4* a dom., is 21h30min.
Ingressos 4* e 5*. a CrS 5 mil: 6* e dom., a CtS 6 mil; sáb
a CrS 8 mil.

CHAMA — 8how do guitarrista Hélio Delmlro ocompe-
nhado de Nico Assumpçêo (contrabaixo), Bob Wyatt
(batoria), Teo da Cuica (percussão). Fernando Martins e
Marinho Boffa (teclados) e Adriana Prista (flautin). Toa-
tro CakMiete OuHwnUan. Rua Benedito Hipólito. 125
(232-1087). De 4' o sáb, is 21h30min; dom, ês 20h.
Ingressos o CrS 6 mil. Até dio 7 de outubro.
IVON DE CORPO INTBRO _ Show do humorista e
cantor Ivon Curi. Sambêo a Slnhé. Av. Constante
Ramos. 140 (237-5368). 4a e 5», is 23h; 6* e sáb.. is
23h30mln. A caso obre ês 20h30min, com música ao
vivo pera dsnçor. Couvert 4» o 5" o CrS 10 mil a CrS 5
mil, estudantes; 6a e sáb., a CrS 12 mil. Jantar e ahow
juntos a CrS 22 mil (de 3a a 5') e CrS 25 mil (6* e sáb.).
Estacionamento na Rua Pompeu Loureiro, 2.

O MPB 4 AJUDA O DOUTOR ÇOBRAL A COMBATER
O MAL—Texto de Millor Fernandes. Direçáo de Felipe
Pinheiro. Com Aquiles, Magro, Ruy e MiUinho. Taatro
da Galaria. Rua Senador Vergueiro, 93 (225-9185). De
4a o dom., ês 21h15min. Ingressos, 4a e 5a s CiS 6 mil;
6a e dom, a CrS 8 mil e sáb. o CrS 9 mil. '

VOU QUERER TAMBÉM. SENÃO EU CONTO PRA
TOOO MUNDO — Texto de Gugu Olimecha, Agildo
Ribeiro, Max Nunes. Jesus Rocha e Ziraldo. Direçêo de
Oswaldo Loureiro. Com o humorista Agildo Ribeiro.
Teatro Princaea Isabel. Av. Princesa Isabel. 186 (275-
3346). De 4a o 6a, is 21h30m; sáb. às 20h30m e
22h30m; dom. às 18h e 20h. Ingressos 4a e 5a o CrS 10
mil; 6a e sáb. a CrS 12 mil; dom. 1a sessêoaCrS 10 mil e
2a sessão a CrS 12 mil. (1B anos).

REVISTAS
APOTEOSE OAY — Revista com os travestis Geórgia
Eengston. Marlene Casenova, Samantha. Desirée e
outros. Taatro Alasca. Av. Copacabana. 1241 (247-
9842). de 3a a 6a. is 21h30min; sáb. às 22h; dom, is
19h e 21 hSOmin. Ingressos do 3a o 6a e dom. o CrS 5 mil
e CrS 3 mil, estudantes; sáb a CrS 6 mil.

MIMOSAS JA — Show doe travesti» Cemile. Kiriaki,
Fujica Holiday, Paulette e Alex Mattos. Taatro Brigitte
BWr. Ruo Miguel Lemos. 51 (521-2955). De 4» a séb.", is
21h30min; dom., is 18h30min. e 21h30min. Ingressos
de 4a a 6a. o CrS 4 mil e 6a e sáb. a CrS 5 mil.

GOSTOSO MESMO É MULHBt — Texto e direçêo de
Cole e Clovis Gierkens. Com Cole. Solsnge Moscara-
nhas. Alice Dantas e outros. Teatro do América, Rua
Campos Sales, 118 (234-2060). De 5a a dom. ês 21h.
Ingressos 5a, 6a e dom. a CrS 5 mil e CrS 3 mil.
estudantes e sáb. a CrS 6 mil.

INFANTIL
GOLFINHOS DE MIAM — Show com os golfinhos de
Miami e focas amestradas. BarraShoppIng. Av. das
Américas. 4666. De 3a e 5a, is 15. e 18h30min, 6a. is
10h e 20h30min, sáb. e dom. is 11h. 15h. 17h e 19h.
Ingressos a CrS 2 mil (crianças) e CrS 2 mil 500 adultos
(325-3260).

OS AQUALOUCOS — Apresontaçáo de bale aquático e
acrobacias. Clube Canto do Rio. Av. Vise. do Rio
Branco. 701 (205-9987). Niterói. 6a. às 21 h; sáb.. às 19h
e dom,, às 17h. Ingressos a CrS 2 mil e CrS 1 mil,
crianças.

PARA DANÇAR
BOATES
GOLDEN RK) — Show musical com a cantora Watusi a
o ator Grande Otelo à frente de um elenco de bailarinos.
Direçêo de Maurício Sherman, Coreografia Juan Cailo
Berardi. Orquestra do maestro Guido de Moraes. Av.
Afrànio de Melo Franco. 296 (239-4448I. De 2a a 5a e
dom. Ò3 23h; 6a sáb. e véspera de feriado, às 24h.
Couvert s CrS 25 mil; 6", sáb. e véspera de feriado a CrS
30 mil. Mezanino a CrS 20 mil (diariamente).
BIBLOS — Diariamente, às 19h, música ao vivo com
Chiquinho (piano). Beboto (contrabaixo). Toninho (guitar-
ra). Tiêo (bateria), e os cantores Lygia Drummond e
Mareio José. Av. Epitácio Pessoa. 1484 1247-9993),
Consumação a CrS 18 mil. homem, e CiS 9 mil, mulher.

MART1NHO DA VILA ISABEL — Show do cantor e
compositor. Participação de Vilma porta-bandeira e a Ala
dos Tamborins e Repiques. Gafieira Aso Branca. Av.
Men de Sá. 17 (252-4428). De 3a a dom. às 23h.
Ingressos de 3a a 5a e dom a CrS 8 mil e 6a e sáb a CrS
12 mil.

SOBRE AS ONDAS — Diariamente, a partir das 19h. o
pianista Miguel Nobre. Às 23h. o conjunto de Osmat
Milito, os cantores Consuelo e Chico Pupo. De dom a 4a,
o violonista Nonato Luiz. Av. Atlântica, 3432 (287-6144).
Couvert 6" e sáb a CrS 6 mil.

PERI RIBEIRO — De dom. a 5a às 23h, ápresenteçio do
cantor acompanhado do conjunto da Eli Arcoverde e
Jean Zanone. Av. Bartolomeu Mitre, 123 (239-0198).
Couvert artístico de CrS 10 mil.

VOGUE — Música ao vivo de 5* a sáb.. os conjuntos d*
Luiz Carlos Vinhas e Eduardo Pratos. Rua Cupertino
Durêo, 173 (274-8196). Couvert 5a a CrS 3 mil; 6a e sáb
a CrS 4 mil.

VIVA ESPANHA, OLÉ — Show do conjunto Los
Romeiros e do cantor Enrique Espana. De 3a a 5a, às
2311, de 6a e sáb.. às 23h30min. Diariamente música ao
vivo com o conjunto de Marco Rupper. Couvert de 3a a
5a. a CrS 6 mil, e 6a e sáb.. a CrS 8 mil. Sol e Mar, Av.
Nestoi Moreira. 11. (295-1896 e 295-19971.
DA VtNCI — Música para dançar a partir das 21 h, com o
conjunto de José Luis Duarte e os cantores Leila e
Áurea Martins. Consumações minima somente &a e sé-
bados. CrS 5 mil. Lgo. de S. Conrado. 20 (322-3133 e
322-4179).

CARINH080 — Aberto diariamente a partir das 20h.
Música para dõnçai, às 22h. com a orquestre Carinhoso
e os cantores Fernando, Dora e Roberto. Rua Vise. de
Pirajá, 22 (287-O302). Couvert de dom. a 5a a CrS 4 mil e
6a e sáb.. a CrS 6 mii.

VINfCtUS — Dianamente, a partir das 21h, música ao
vivo para dançar com Ed Lincoln e os cantores Pedrinho
Rodrigues, José Carlos e Orlandivo. Anexo i Churrasco-
ria Copacabana. Av. Copacabana. 1144 (287-1497). Cou-
vert a CrS 6 mil, de dom, a 5a e CrS 7 mil (6a e sáb.l.

CAFÉ NICE — Música ao vivo com os Conjuntos de
Celinho Piston e Carlos Moura. Cantores: Jamelêo. Av.
Rio Branco. 277 (2400490). De 2a a sáb. a partir das
20h. Couvert de 2a a 4a e sáb. a CrS 3 mil 500; 6a. a CrS
4 mil 500; 5" a CrS 4 mil.

DISCOTECA
CIRCUS — De 3a a dom, a partir das 221 música de
discoteca. Rua Gal. Urquiza. 102. (274-78; ,).

PAPÜJ.ON — Música do discoteca de 2* a sáb. a partir
das -_2b. Ho*«t Intorcorrtfncrttnl. Av Prefeito Mendes

de Morais, 2?2 (322-2200). Da 2" a 5a a CrS 5 mil e um
drink; 6*. e CrS 6 mil 500 com um drink e sáb. a CrS 9
mil 500 com um drink.

OANCETERIAS
DANCETEWA MI8TURA RNA - De 5a a dom, às 22h,
o grupo de rock Cadillac. Couvert 5a e dom a CrS 4 mil;
6a e sáb o CiS 7 mil, homem e CrS 5 mil, mulher. Estrada
da Barra da Tijuca, 1 638 (399-3460)

SHOW DE MULATAS
OBA-OBA — Aberto pera jantar a partir daa 20h. Show
às 23h, OM, Olá. oom as Mulatos Quo Nào Estáo no
Mapa apresentadas por Sargentelli. Rua Humaitá, 110
(248-2146). Ingressos a CrS 25 mil, com direito e bebida
nacional à vontade.

PLATAFORMA I — Show diariamente, às 22h, com
mulatas, passistas e ritmistas. Sem couvert Consuma-
çáo a CrS 25 mil, com direito a bebida nacional. Rua
Adalberto Ferreira, 32 (274-4022).

PARAOUVIR
BARES E RESTAURANTES
PARK'8 — Diariamente, às 19h, s cantora Vera Mara e
os pianistas Toni e Beto Quartin. Couvert a CrS 5 mil.
Estrada da Gávea. 700. (322-2809).

HOJERIZAH — Show do grupo de roek. Hoje. is 22h.
no Robin Hood Pub. Av. Edson Pessos, 4517. Ingres-
sos a CrS 3 mil.

CASSINO RK) — De 2a a sáb, às 21 h, Bira do Bandolim
e conjunto e participação do trombonista Raul de Barros.
Couvert 6a e séb a CrS 4 mil. Rua Alcindo Guanabara, 5-
B (262-3311),

GIG BALADAS — Programação: 4a, country muslc
com Hélio do Banjo e Zé da Gaita; 5a. Zé da Gaita e
banda; 6a e sáb, o baterista Nacho Mena a banda; dom,
vídeos e shows Sempre, às 22h. Couvert a CrS 3 mil.
Rua Gel San Martin, 629.

BARBAS — Programação: 3a, o cantor Tito üvio Barros
do Amaral; 4a o cantor Chiquinho Maciel; de 5a a sáb, os
compositores Zé Ketti e Wilson Moreira. Sempre, às
22h. Ingressos 3a e 4a a CrS 3 mil; 6a a CiS 3 mil 500; 6a
a séb o CrS 4 mil. Ruo Álvaro Ramos, 408 (28*8615).

SAMBA DE FATO — 3a, 5a e oéb, música popular
brasileira com Cidlnha (voz), Marcelo Bemardes (flauta)
e Luiz Moura (violêo); 4a, o regional Naquele Tempo.
Sempra, oa 21h30min. Couvert a OS 6 mil. Rua
Assunçêo, 490 (246-3086).

BAIIA-BAR — Programação: 3a o violonista Eduardo
interpreta E. Nazareth; 4a e 5a, Sebastião Rodrigues
(violêo), Paulinho (baixo) e Israel (percussão); 6a e sáb,
ian com Cássia (piano), Poulo Cidade (guitarra), Afonso
(baixo) e Mimi (bateria): De 3a a 6a, às 20h e 6a e sáb, is
22h. Couvert de 3a a 5* a CrS 1 mil 500 e 6a e sáb e CrS 2
mil. Rua S. Francisco Xavier, 199.

LET IT BE — Programação: 3a o sambista Wilson
Cachaça; 4a o grupo Swing; 5a, o grupo Dudas e Dados;
6a. o grupo A Trilhe; sáb, o grupo Terra Molhada; dom, o
gtupo Som Caribe. De 3a a 5a. ês 22h; 6a e séb. is 23h e
dom ês IP.. Ingressos de 3a o 5a a CtS 3 mil; de 6a a
dom, a CiS 4 mil. Rua Siqueira Campos, 206.

O ALEPH — Programaçêo: 3a. Instrumental com o
grupo Sala Corpo e Som; 4a, chorinho com o grupo Galo

Preto: e Carlinhos Vergueiro; 5". música .latino-
americana com o Americanto; dom., música erudrt»
com O Quarteto: José Maria Braga (flauta); Bartolomeu
Wiese (violêo); Afonso Machado (bandolim); a Marcos
Farina (violão); 3a e 5a, às 22h. 4a. às 21h. Dom., às 21h.
Av. Epitácio Pessoa, 770 (259-13591. Consumaçéo a CrS
3 mil 500 (de 3" a 5a). Domingo nêo tem consumaçéo.
PEOPLE — Programação: De 2a a sáb. és 20h30m.n,
piano-bar com Athie Bell; 2a a People Dixie Band. 3a. às
22h30min, o Grupo Fiiends. De 4a a sáb. às 22h30min.
José Roberto Bortemi (teclado), Nico Assunçêo Ibaixo) e
Jurim Moreira (bateria), dom. o grupo Terra Molhada. De
3a a dom. às 3h da manha, Bonan (violêo). Av. Bartolo-
meu Mitre, 370 (294-0547). Couvert a CrS 8 mil (de
dom. a 5a); CrS 8 mil (6a e sáb). No bar a CrS 4 mil (dom.
a 5a) o CiS 6 mil (6a a sáb.).
MEEnNG FASMON BAR — Single's Bar diariamente,
às 22h o conjunto do baixista Miguel Gusmão e a
cantora Rosalie. Consumaçéo a CrS 8 mil. Happy hour,
das 18h is 21h. com Paulinho (piano). Rua Anibel de
Mendonça, 36 (239-3247).

STUDW M-STURA HNA — Heppy hour de 3" a dom.,
is 19h, música de fita, is 21h, com Edmundo Cassis
(teclado). Ana Maria Martins (vocal). Paulo Russo (bai-
xo). Rua Garcia D'Avila, 15 (259-9394). Couvert 6a e sáb..
a CrS 4 mil.

SIMPLESMENTE ANGELA — Show ds cantora Angela
Maria acompanhada de conjunto. Bateaux Mouehe
Bar, Rua Repórter Nestor Moreira, 7. De 3a a dom., às
23h. Couvert a CrS 10 mil. 6a e sáb. a CrS 15 mil.

iNnMO-Show de compositora e violonista Suely Costa
acompanhada de Antônio Adolfo (piano) o Hélio Delmiio
(guitarra). Hor_e'e Neck. Hotal Rio Palaoa. Av. Atlênti-
ca. 4240. (521-3232). De 4a a sáb, às 23h. Consumação
a CrS 10 mil. Até sábado.

GRAND HNALE — Programação: 2a o 3a a pianista
Denise Mastrangio; 4a e 5a Carlos Pontanegra (cantor);
6" o grupo Babá de Buá; séb, Zezé Guimarães e Sérgio
Passarinho (canto.esi; dom, Dulcemar Lafeille (pieno).
Diariamente, is 19h, o pianista Dulcemar Lafeille. Cou-
vert de 2a a 5a e dom. a CiS 2 mil 500; 6a a sáb e CrS 3
mil. De 2a a 6a e dom, às 21 h30min e 6a e séb ès 22h.
Rus Paul Redfem. 37 (239-1842).

JAZZMANIA— Programação: 2a e 3a música erudita a
ian oom a pianista lleana Carneiro e grupo; de 4* o séb,
o grupo Cauim. Diariamente, e partir daa 19h. o pianista
Marcos Arlel. Rua Rainho Elizabeth, 769 (227-2447).
Couvert de 2a o 6a o CiS 5 mil; 6a e séb o CrS 6 mil.
Consumaçéo o CrS 4 mil.

BECO DA PIMENTA — Programaçêo: 2a. música instru-
mental com o gnjpo Euterpe; de 3a a dom, o cantor e
compositor Walter Queiroz. 2a, ês 21 h; de 3* e 6a e dom,
às 22h e 8a e séb. ês 23h. Couvert de 3a o 5a e dom o
CrS 2 mil 500 e 6a e sáb, o CrS 3 mil. Rua Real Grandeza,
176 (24&6650).

O VHN) DA IPIRANGA — Aberto o partir daa 18h.
Programaçêo: 2o, conoerto de choro com o regional
Choro Só, Deo Rian (bandolim) e Diroeu Leite. 3*. ès
22h. Andersen Viana (viola), Oswaldo Carvalho (violino).
Marquinho (trompa) 6a ès 22h. o pianista llvamor. De 4a a
sáb, ès 22h. ian Nilson Matta (baixo), Wanderlei Pereira
(bateria), Romero Lubambo (guitarra) 5a a séb, a cantora
Lois Brambill. 8* e sáb.. i 0h30mln, mímica com Rachel
Rache, dom, is 19h. Jam aooolon com Mauro Senise
(saxl, e outros. Couvert de dom. a 4a a CrS 3 mil 500.5a
a sáb.. a CrS 4 mil 500. Rua Ipiranga. 54 (225-4762).

RADIO
RÁDIO JORNAL

DO BRASIL
AM940KHB

Programaçêo: Noticiário continuo, com assuntos do Rio
de Janeiro e do interior, nacionais e Internacionais, a
partir das 6h30min.
JBI — Jornal do Braall Informa: 7h30min, 12h30min,
18h30min a 0h30min.
Panorama loohpe: 8h40min.
Unha Aberta Internacional: 08h10min. I2h50min.
17h55min.
Repórter JB. primeiros 6 minutos de cada hora.
Comantérioa de política e economia aos sete minutos
de cada hora, com Ricardo Bueno e Pery Cotta.
Bloco NotWoeo oos 15 minutos de cada hora.
Noticiário do CEF oos 3Q minutos de cada hora.
Bioao NotMooo aos 45 minutos de cada hora.
Campo a Mercado às 7h50min.
Informacóeo MarWmoa a Portuária» às 6h50min, com
Pinto Amando
Noturno às 23h, oom Luis Carlos Saroldi
Entrevista Espacial às 13h05min.
PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA:
7h10mln — UM A ZERO — com Paulo Duarte

ShSOmln — NA ZONA DO AGRIÃO — comentário da
J0A0 SALDANHA
11h06mln — MOMENTO ESPORTIVO JB — com José
Cabral
12h03mln — O EDITORIAL DO CABRAL — com José
Cabral
17h06mln — MARCHA O ESPORTE — com Victorino
Vieira
17h2Smln — JOGO ABERTO — comentário de Victori-
no Vieira
21h05mln — EM CAMPO — com Paulo Cézar Tônius
22h3Smln — FIM DE JOGO — com Luiz Fernando
Jornadas aaportivae — quartas, quintas, sábados a
domingos

FM ESTÉREO
09,7MHz

HOJE
20h — Ropraduçèo o ralo looor: Ao Bodas do

Flgaro, ópera em quatro atos. de Mozart (Kiri Te
Kanawa. Lúcia Popp, Frederica von Stade. Samuel
Ramey. Thomas Ailen, Kurt Moll. Filarmônica de Lon-
dres e Georg Solti — Parte I. 61:00; parte II, 47:30; e
parte III, 60:00).
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OS FILMES DE
HOJE NA TV

BYE 

Bye Brasil (TV Globo,
22h20min) tem seu assunto anuncia-
do na música tema dé Chico Buar-

que e Roberto Menescal. Transformados em
ação, os versos distribuem-se por cenas ao
longo do filme. Aparentemente jornalístico,
Bye Bye Brasil tem pretensão maior que a
simples revisão dos temas do cotidiano: o índio,
a Transamazônica, o rádio de pilha, o picolé, o
avião de carreira, as multinacionais, a econo-
mia do país, a mão-de-obra barata, a televisão
e o lucro do capital internacional, como os
minérios, saindo de contrabando enquanto o
modelo consumista estrangeiro entra oficial-
mente no país. Isso tudo está nas imagens,
neste turismo por um "outro" Brasil. A nossa
aquarela pintada com matizes de videocassete.

Por trás dessas imagens fáceis de captar,
Caca Diegues, sociologiza a realidade. Numa
hora o que se vê é o que uma equipe de cinema
encontra na estrada, depois é ficção. Em parte
o filme retoma, com todo o gUmour do novo
modelo de grande produção brasileira, as quês-
toes que o cinema dos anos 60 discutia: o Brasil
visto como totalidade. É engraçado quando
num filme, que busca ardentemente tocar o
público pela emoção, pelo musical, se encontre
uma visão tão materialista do país. Também é

V engraçado que seja a televisão quem abre as

] portas para um filme que critica a presença da
televisão nos costumes brasileiros. Enfim, é
como Bye Bye Brasil pontifica: nosso desenvol-
vimento industrial é tão desajeitado quanto
nosso desenvolvimento como nação.

O ESQUADRÃO SECRETO DE JACK1E
TV Globo — 14h30min

(Tha Secrat Wer oi Jadde's Glrtol — Produção
americana de 1980, dirigida por Gordon Hessler.
Elenco: Mariene Hartley. Lee Purcoll, Ann Dusenber-
ry, Carolino Smith e Dee Wallace. Colorido (98 mi-
nutos)

Durante a II Guerra Mundial, seis mulheres
realizam missões secretas paro os Aliados pilotou-
do helicópteros na Inglaterra. Feito para TV.

O COLT QUE NAO PERDOA
TV Record — 21 horas

{Lola CoH) — Produção italiana, dirigida por Siro
Marcollin. Elenco: Lola Falaria, Peter Martel, Tom
Ellegay e Marilena Poasenti. Colorido.

Lola Gay (Palana) bailarina e cantora de sa-
loon, aperoce no povoado de Santana, onda um
cruel pistoleiro chamado El Dlablo (Ellegay), toma
dinheiro dos habitantes a Impõe um clima de
ttrror, pois possui como reféns alguns moradores.
Lola começa a mobilizar os cidadêos de Santana
contra esta situaçáo.

BYE BYE BRASIL
TV Globo — 22h20min

Produção brasileira de 1979, dirigida por Carlos
Diegues. Elenco: Betty Faria, José Wilker, Fábio Jr.,
Zaira Zambelll, Emanoel Cavalcanti e Jofre Soares.
Colorido.

Uma trupa ambulante, a Caravana Rolldel,
vla|a pelo interior do Brasil, atravessando o Vala do
Sio Francisco em direçáo a Belém do Pare. Suas
atuações sao o mágico Lorde Cigano (Wilker),
Solomé (Faria), a Rainha da Rumba e Andorinha
(Príncipe Nabor), o Rol dos Músculos. No caminho,
o sanfonelro Clço (Jr.) e sua mulher grávida Dssdò
(Zambelll) sa Incorporam ao grupo. Porém, Clço sa
apaixona por Salomé e aventuras e amores decor-
rem em melo è paixão Inconveniente. Inédito na
TV.

DOIS AMORES
TV Manchete — 23h15min

(Two Lovars) — Produção americana de 1961. dirigida
por Charles Walters. Elenco: Shirley MacLaine, Lau-
rence Harvey, Jack Hawkins e Nobu McCarthy. Colori-
do. (100 minutos)

Na Nova Zelândia, uma professora (MacLaine)
da Nova Inglaterra, que leciona numa escola mista
(de brancos a maoria), tem métodos avançados de
ensino, mas ae mantém tradicionalista am relação
ao amor. Recebe com reserves as investidas amo-
rosss do professor de inglês (Harvey) e do inspetor
eacolar (Hawkins).

OS IRMÃOS KARAMAZOV
TV Bandeirantes — 0h30min

(Tha Brothere Karamaxov) — Produção russa de
1969, dirigida por Ivan Pyriev. Elenco: Mikhail Ulianov,
Leonella Pyrieva. Kirill Lavrov, Andrei Myahkov, Svetla-
na Korkoshko, Valentin Nikulin, Marc Prudkin. Colo-
rido.

Apaixonado por Giushenke (Pyrieva), que seu
psl Fyodor (Prudkin) pretenda comprar por 3 mil
rublos, Dmitri (Ulianov) é preso como suspeito
quando o chefe do cia aparece morto, mas o antigo
mordomo (Nikulin) do família acaba confessando
sus culpa. Basesdo ns obra homônima de Fyodor
Dostoiewskl.

BECO SEM SAlOA
TV Globo — IhIOmin

(Dead End) — Produção americana de 1937. dirigida
por William Wyler. Elenco: Joel McCrea. Sylvia Sidney.
Humphrey Bogart, Claire Trevor e Ward Bond. Preto •
Branco. (91 minutos)

Nas ruas do. Nova Iorque, o convívio entra
gangatore, adolescentes, gente comum e os mora-
dores de um luxuoso bloco de apartamentos causa
uma série de violentos conflitos.

ROBERTO MACHADO JR.

MANHA
6:25 ( 4) TELECURSO 2° GRAU
6:40 ( 4) TELECURSO 1o GRAU
6:55 ( 4) MOMENTO RURAL
7:00 I 4) BOM-DIA, BRASIL

(11) GINÁSTICA
7:15 { 7) QUALIFICAÇÃO PROFISSIO-

NAL
7:30 ( 4) BOM-DIA, BRASIL (reprise)

( 7) TV CRIANÇA

(11) O V1RA-LATAS
8:00 ( 4) TV MULHER
8:45 (11) CLUBE DO BOZO
8:20 (11) A PANTERA CORDE-ROSA
8:45 ( 2) DICAS
9:00 ( 2) GINÁSTICA INFANTIL

( 9) IGREJA DA GRAÇA
9:30 ( 2) QUALIFICAÇÃO PROFISSIO-

NAL

( 4) BALÃO MÁGICO

(7) EU

( 4) BALÃO MÁGICO
( 9) TELESCOLA

9:45 ( 2) PATATI-PATATÁ
10:00 ( 2) JORNAL DO PORQUÊ

{ 9) AVENTURA AOS 4 VENTOS
10:15 ( 2) DANIEL AZULAY
10:30 ( 9) O MUNDO É PEQUENO
10:40 ( 2) AVENTURAS DO TIO MANECO
11:00 I 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA

( 9) COZINHANDO COM ARTE'
( 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA

11:05 ( 2) PUM-PUM E A JANELA DA
FANTASIA

11:15 ( 9) BOLA CHEIA
11:30 ( 2) APRENDA INGLÊS COM MÚ-

SICA
( 6) CIRCO ALEGRE
( 9) EM TEMPO DE MILLOST

11:55 ( 7) BOA VONTADE

TARDE
12:00 I 2) TELECURSO 1a GRAU

( 7) ESPORTE TOTAL
( 9) RECORD EM NOTÍCIAS
(11) SORTEIO DO MEIO-DIA

12:15 ( 2) TELECURSO 2o GRAU
( 7) AMOR

12:30 I 2) TVE NOTÍCIAS
( 4) GLOBO ESPORTE
(11) O PICA-PAU

12:45 ( 4) RJ TV
13:00 ( 2) MÚSICA DO MUNDO

( 4) HOJE

( 7) TV CRIANÇA
(11) CLUBE DO MICKEY

13:25(11) PANTERA CORDE-ROSA
13:30 ( 2) OS MAIS BELOS DESENHOS

( 4) VALE A PENA VER DE NOVO —
Final Feliz

( 6) FRENTE A FRENTE (Reprise)
( 9) À MODA DA CASA
(11) MR. MAGOO

13:45 ( 9) AXÊ
13:50 ( 9) À MODA DA CASA
14:00 ( 2) PATATI-PATATÁ

( 9) JÁ
(11) INSPETOR

14:15 ( 2) DICAS
14:20 ( 9) JÁ
14:25(11) CLUBE DO BOZO

14:30 ( 2) CORPO HUMANO

( 4) SESSÃO DA TARDE —O Esqus-
drão Secreto de Jackie

( 6) MANCHETE SHOPPING SHOW

(11) AMOR CIGANO
15:00 ( 2) APRENDA INGLÊS COM

MÚSICA

( 9) DANIEL BOONE
15:30 ( 2) GINÁSTICA INFANTIL

(11) RAZÃO DE VIVER

16:00 { 2) SÍTK) DO PKA-PAU-AMARELO

( 9) JOE, O FUGITIVO

(11) ANJO MALDITO
16:30 | 2) QUAUFICAÇÃO

PROFISSIONAL

( 4) SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO
— O Visconde de Sahugosa

( 6) CLUBE DA CRIANÇA

( 9) FÉRIAS NO ACAMPAMENTO

(11) SHOW DA TARDE
16:45 ( 2) JORNAL DO PORQUÊ
17:00 ( 2) DANIEL AZULAY

( 9) O REGRESSO DE ULTRAMAN
17:15 ( 4) CASO VERDADE — Esperança

Perdida
17:25 ( 2) JANELA DA FANTASIA
17:30 ( 9) ULTRAMAN
17:50 ( 2) AS AVENTURAS DO TIO

MANECO
17:55 ( 4) UVRE PARA VOAR

NOITE
18:00 I 7) FIM DE TARDE

( 9) VIBRAÇÃO
18:10 (11) A MULHER NAS OLIMPÍADAS
18:15 ( 2) DICAS

(11) CHISPITA
18:30 ( 2) ATENÇÃO, PROFESSOR

( 6) FM TV
( 9) VÍDEO BREAK

18:45 ( 4) VEREDA TROPKAL
(11) MEUS FILHOS, MINHA VIDA

19:00 ( 2) QUALIFICAÇÃO PROFISSIO-
NAL

( 7) MOMENTO DO ESPORTE
( 9) VIDEOCUP
(11) MEUS FILHOS, MINHA VIDA

19:15 ( 2) TELECURSO Tf GRAU
( 6) MANCHETE PANORAMA

( 7) JORNAL DO RIO
19:30 ( 2) TELECURSO Ia GRAU

( 7) JORNAL BANDEIRANTES
19:40 ( 6) MANCHETE ESPORTIVA
19:45 ( 2) ESPORTE HOJE

( 4) RJ TV

(11) CHISPITA
19:55 ( 4) JORNAL NACIONAL

20:00 ( 2) ISTO É HOLLYWOOD

( 7) BASQUETE INTERNACIONAL

( 9) OS PIONEIROS
20:10 ( 6) JORNAL DA MANCHETE
20:20 ( 4) PARTIDO ALTO
20:57 ( 9) INFORME ECONÔMICO
21:00 ( 2) ESPECIAL ROQUETTC PINTO

( 9) BANG-BANG A ITAUANA — O
Colt que não Perdoa

21:15 ( 6) ANNA KARENINA

( 7) ESSAS MULHERES MARAVI-
LHOSAS

21:20 ( 4) CHICO ANÍSIO SHOW
(11) PROGRAMA FLÁVIO CAVAL-

CANTI
22:00 ( 2) 1984 — EDIÇÃO NACIONAL
22:15 ( 6) FESTIVAL SHIRLEY MACLAINE

Dois Amores
22:20 ( 4) FESTIVAL NACIONAL - Bye

Bye Brasil
23:00 ( 2) CHÃO DE ESTRELAS

( 9) ENCONTRO MARCADO
23:15 ( 6) FESTIVAL SHIRLEY MACLAINE

Dois Amores
( 7) JORNAL DA NOITE

23:25 ( 7) DINHEIRO
23:30 ( 7) EM JULGAMENTO
23:45 ( 4) CLASSE A — Eldorado
00:00 ( 2) CONVERSA DE RM DE NOITE

( 9) ALÉM DA IMAGINAÇÃO
00:15 ( 6) JORNAL DA MANCHETE — 2*

EDIÇÃO
00:20 ( 4) JORNAL DA GLOBO
00:30 ( 7) CLASSE ESPECIAL — Os Ir-

mãos Karamazov
00:40 ( 4) RJ TV
00:45 ( 6) FRENTE A FRENTE
00:50 ( 4) OS GOLS DA RODADA
0V1Q ( 4) CLASSE ESPECIAL — Beco sem

Safda
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¦ O elenco da peça Freud, no
Distante País da Alma

comemora hoje 200
apresentações I
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BflEJHNEV JANTA SEU ALFAIATE — Comedia dc
Joio Bethenoourt. Diraçào de José Renato. Com Dlrce
Migliacck). Felipe Wagner. Rogério Cerdoso, Cleudlc
Corrêa o Castro e Arthur Costa Filho. Taatro da Praia,
Rua Francisco Sé. 88 (287-7794). Do 4» a 8a. és
21h1Emin; séb, és 20h e 22h30min; dom, às 18h •
21h15min; vesp 5". ès 17h. Ingressos 4*. 5" e dom, s
CrS 6 mil e CrS 4 mil. estudantes; 8a e séb, s CrS 7 mil, <
vesp 6a, a Oi 4 mil. Até domingo.

MREMTtVEL AVENTURA — Apresentação das pe
ças: Amores da Dom ParihnpHn eom Bedsee am Set
Jardim, da Garcia Lorca, O Oráculo, de Arthur Azeve
do, A Dama da Lavanda, de Tennessee Williams, a 0
Ureo, de Tchecov. Diraçéo de Domingos de Oliveira
Com Dina Sfet, Hélio Ary, Tholma Reston «José Mayer
Taatro ds Arena. Rua Siqueira Campos, 143 (236-
5348). 5a, és 17h e 21h; 6a. és 21h; sáb., és 20h <
22h30min: dom,às 18he21h. Ingressos6',8*edom.,
s CrS 8 mil e CrS 6 mil, estudentes, e séb., e CrS 10 ml
(10 anoa).

ESCOLA DE MULHBS8 — Texto de Molière. Tradu-
çfto, adaptação e direção de Domingos do Oliveira. Com
Jorge Doria, Cláudio Macdowell, Cássia Foureeux, Flé-
vio Antônio. Ada Chasellov e outros. Taatro Copaoaba
na, Av. Copecabena. 291 (257-1818). De 4* a 6*. às
21h30min: séb.. ès 20h e 22h30mln; dom., as 18h e
21h1Bmin; vesp. 5*. ès 17h. Ingressos 4'; 2* sasséode
5* s 2a sesséo de dom., a CrS 8 mil a CrS 6 mil,
estudantes: vesp: 5a a CrS 7 mil; 6* a 1* sesséo da
dom., a CiS 10 mil e CrS 7 mil estudantes o séba CrS 10
mil. (14 anos)

FREUD NO DISTANTE PAÍS DA ALMA — Texto de
Henry Dentar. Dir. Flávio Rangel. Com Edwin Luisi,
Ariclè Perei, Adrieno Reia. Maria Isabel de Usandra,
Vanda Lacerda, Jorge Chaia, Chico Solano, Déa Peça-
nha, Cláudia Duarte e Joáo Camargo. Tsatro Clara
Nunes, Rua Marquês de Sáo Vicente, 62 — 3o (274-
9696). De 4a a 6a, 21h; sébedos, às 20h e 22h30mln;
domingos, és IBh; 5*. vesperel às 17h. Ingressos 4*. 5a
e dom, a CrS 8 mil e CrS 6 mil, estudantes; 8a e sáb. a
CrS 10 mil. vesp. 5* a CrS 8 mil. (Livra)

A DIVINA SARAR de John Murrell. Traduçào a direçáo
de Joáo Bethencourt. Com Tonia Carraro a Cecil Thira.
Canários e figurinos e Naum Alves ds Souia. Taatro
Malaon da Franoa, Av. Pres. Antônio Carlos, 58 (220-
4779). 4a és 20h, 5a ès 17h a 20h; 8a ès 21 h; séb. ás 18h
e 21h30min. dom. ès 18he 20b30min. lngrsssos4a, 5*.
a CrS 10 mil e CrS 8 mil (estudentes); 8a a sáb. a CrS 12
mil; dom., a CrS 12 mil e CrS 8 mil, estudantes (14
anos).

EXTREMOS — Texto de William Mastrosimone. Tradu-
çáo e adaptaçáo de Carlos Eduardo Dolabella. Direçáo
de Amir Heddad. Com Carlos Eduardo Dolabella, Pepita
Rodrigues, Elizabeth Hartman a Beth Goulart. Taatro da
Lagoa. Av. Borges ds Medeiros, 1243. (274-7748). De
3aa6a.às21h16mln;sáb.,ès20hs22h30mlnedom.ès
18he21h. Ingressos de 3a a 5* e dom. a CrS 8 mil e CrS
6 mil. estudantes e 8* a sáb. e CrS 10 mil. 116 anos).

BWNCANDO EM CIMA DAQUILO - Texto de Dano Fo
a Franca Rama. Direçáo de Roberto Vignatlo. Traduçào
ds Roberto Vignati e Michele Picoli. Com Marília Para.
Teatro Sanas, Rua Pompeu Loureiro. 45 (266-2640 e
266-2841). De 4" a séb., às 21h; dom, às 1Bh e 21h.
Ingressos 4a e 5a o CrS 6 mil; & e sàb, s CrS 12 mil;
dom. a CrS 10 mil. Nèo é permitida a entrada após o
Inicio do espetáculo

FELIZ ANO VELHO — Texto de Marcelo Rubens Paiva
adaptado por Alcidoe Nogueira. Direçáo de Paulo Betti.
Com o Núcleo do Pessoal do Victor: Adilson Barros,
Christlanne Rando, Dsnlss dei Vecchio, Lilia Cabral e
outros. Tsatro Ipanema. Rua Prudente ds Morais, 824
(247-9794), De 4a a 6a, às 21 h; séb.. às 20h a 22h30mln;
dom., às 18he21h. Ingressos 4a a 5a a dom., a CrS 10
mil a CrS 7 mil, estudante, e 9 e séb, a CrS 10 mil.

O BBJO NO ASFALTO — Texto de Nelson Rodrigues.
Direçáo de Buza Ferraz. Com Stènio Garcia, Ivan Càndi-
do, José de Abreu, GiWa Guilhon Antônio Grassi a
outros. Taatro Qlaudo Qlll. Pça. Cardeal Arcoverde.
s/n° (237-7003). De 4a a 8a. ès 21h30m(n; séb., às
20h30min s 22h30min, e dom., ès 18h e 21h30min.
Ingressos de 4a s 6a e dom., a CrS 7 mil e CrS 5 mil,
estudantes; séb., a CrS 7 mil,

TK) VAMA — Texto ds Tchekov. Direçáo de Sérgio
Britto. Com Armando Bogus, Rodrigo Santiago. Christia-
ns Torionl. Nlldo Parente a outros. Teatro doa Quatro.
Rua Marquês ds S. Vicente, 52/3°. (274-8896). De 4a e
8», ás 21 hSOmln, sáb., às 20h e 22h30min; dom., ès 1 Bh
e 21h. Ingressos 4a, 6a s dom a CrS 8 mil o CrS 6 mil,
estudantes; 6* a CrS 7 mil s séb. a CrS 8 mil. Jovens
entre 14 e 20 enos pagam CrS 4 mil. (14 anos).

BMLV — Texto de William Luce. Direçáo da Miguel
Falabella. Traduçào de Maria Julieta Dnjmmond de
Andrade. Com Beetriz Segall. Taatro Cândido Mandei,
Rua Joana Angélica, 63 (227-8882). De 4* a 8a, às
21h30min; sáb., és 20h e 22h; dom., ès 18h30mln e
21 h30min; vesp. 5a ès 17h. Ingressos 4a a CrS 5 mil; 5a.
8a e dom. à CrS 8 mil e CrS 6 mil, estudantes; sáb. a CrS
8 mil; vesp. 5a a CrS 4 mil.

«ADORA/ OSWALD — Texto de AguinaWo Silva.
Direçáo da Norma Benguell. Com Norma Benguell,
Calque Ferreira, Paulo Vilaça, Bia Sion e Manga Abi-
Ramia. Teatro Olauoe Rocha. Av. Rio Branoo. 179 (224-
2366). De 3a o 8a. ès 21 h; séb., ès 20h a 22h30min;
dom., às 18h a 21h. Ingressos ds 3a a 6a e dom. a CrS 10
mil a CrS 6 mil, estudantes; sáb., a CiS 10 mil.

OXENTE, GENTE, BCMVMDO PRA PRESIDENTE —
Texto de Bemvindo Sequeira. Direçáo de Norma Dumar.
Teatro DaMn, Rua Humaitá. 275 (266-4396). De 3a a
aáb., ès 22h e dom., ès 18h a 22h. Ingressos s CrS 8 mil
a CrS 6 mil, estudantes; sáb. a CrS 8 mil.

LORENZACCIO — Texto de Alfred de Musset. Tradu-
çáo, adaptaçáo a direçáo da Paulo Reia. Com o Pessoal
do Despertar. Taatro VINa-Lobos. Av. Princesa Isabel.
440 (2754696). De 3a e dom., ès 21h30min. Ingressos
de 3a a 5a, a CrS 6 mil a de 6a a dom., a CrS 8 mil. Até
dominoo.

CMME E... MFUMOADE—Texto e direçáo de Rober-
to Athsyde. Com Regina Rodrigues. Felipe Camargo.
Rubena Araújo a HeKo Guerra. Taatro da Bolso Aurt-
mar Kooha, Av. Ataulfo da Paiva, 268 (239-1498). De 3a
a 8». ès 21h30min; séb., às 20h e 22h, dom., ès 19h e
21 h. Ingressos a CrS 6 mil a CrS 4 mil. Até domingo.

A BARCA DO INFERNO—Ôpers-rock com texto de Gil
Vicente. Adaptação s direçáo ds Carlos Wilson Músicas
ds Charles Khon. Com Alexandre Frotta. AJejandro
Bengoeche, Carlos Loffler, Claudia Freire e outros.
Teatro Vila Lobos. Av. Princesa Isabel. 440 (275-
8665). De 6* a dom. ès 19h. Ingressos s CrS 5 mil. Atá
domingo.

HOJE A BANDA NAO SAI - Comédia da Severino
Tavares. Direçáo de Haroldo de Oliveira. Com Adalberto
Nunss, Fernando Polítot. Juarez Leesa, Ira de Sena e
outroa. Taatro Imperial. Praia de Botafogo. 524 (295-
0896). De 5* e Séb.. ès 21 h1 Bmln e dom., ès 18h30min s

21h15min. Ingressos a Crí 6 mil e Cr$ 4 mil. estudan-
tes; sáb. a CrS 7 mil.

TA» — Texto ds Antônio Carlos de Mello. Direçáo de
Caio de Andrade. Direçáo musical de José Braz. Com
Alfredo de Lima e Silva, Raul Ferreira, Analla Maia e
Isabela de Castro a outros. Centro Educacional Ca-
louste QuIbenUan, Rus Benedito Hipólito, 125. (221-
7760) de 5a o séb.. ès 18h30min. Ingressos a CrS 4 mil 9
CrS 3 mil, estudantes o classe artística.

DEU FRÔ NA CABEÇA — Texto e direçáo de Tonkj
Carvalho. Com o grupo Teatro Feliz Meu Bam: Marilia
Brito, Maria Cristina Getti, Adele Malheiros, Jena Kopol-
man e outros. Taatro Cedida Beeker, Rua do Catete,
338 (265-9933). De 5a a dom., ès 21 h. Ingressos a CrS 4
mil e CrS 2 mil 500.

ENSAIO N* 1 — Adaptaçáo de A Tragédia Brasileira,
de Sérgio SanfAnna e encenado por Bia Lassa. Com
Ana Zettel, Bebei Nascimento. Beth Zalcman, José
Ferro, Joslss Amon s outros. Tsatro DeNln, Rua Humai-
té, 275. De 3a a dom. ès 20h; vesp 5a, às 1 Bh. Ingressos
s CrS 7 mil e CrS 4 mil, estudante e vesp de 5a.

SEDA PURA E ALFINETADAS — Texto de Leilah
Assumpçáo e Clodovil. Com Clodovil Hemandes, Maria
Helena Dias, Hilton Heve, Jalusa Barcelos e outros.
Teatro Olnésdoo. Av. Graça Aranha. 187 (220-8394). 4a
a sáb., às 21 h. dom., ès 19h; vesp. 5a, ès I7h30min.
Ingressos 4a, 5a e dom. a CrS 8 mil e CrS 8 mil,
estudentes; 6a e sáb. a CrS 8 mil; vesp. 5a a CrS 6 mil.

FÉ NA CflttE E PAU NA GENTE — Texto de Abílio
Fernandes. Direçáo do Miguel Carrano. Com Suely
Franco, Henriqueta Briebe, Carvalhinho e outros. Tsatro
CaweS. Rua Desembargador Isldro, 10 (268-9176). Da
4a a 8a, ès 21 h; séb.. às 20h e 22h e dom., às 1Bh e 20h.
Ingressos 4a s 5a s CrS 4 mil; 6a e dom. a CrS 6 mil e séb.
a CrS 8 mil. Diariamente CrS 4 mil para estudantes e
professores.

UÉO E MA — Musical de Oswaldo Montenegro que
também assina a direçáo. Com Oswaldo Montenegro,
Isabela Garcia, Mongol, José Alexandre, Madalena Sal-
les, Deto Montenegro e grande elenco. Teatro Vanucci,
Rua Marquês de Sáo Vicente. 52 (2398596). De 4a a
domingo, ès 19h30min. Ingressos de 4a e 5a e CrS 4 mil;
8a e dom., e CrS 6 mil; séb a CrS 8 mil.

A VENERAVEL MADAME QONEAU - Texto de Joáo
Bethenoourt. Direçáo de Paulo Afonso de Lime. Com
Débora Duarte, Otávio Augusto. José Augusto Branco e
Narjara Turetta. Taatro Mesbla, Rua do Passeio, 48
(2406141). Ds 4a s 8a s dom., ès 21h; séb., ès 20h e
22h30mln; vesp. 6*. ès 17h e dom., às 18h. Ingressos
4a. 6a e dom. a CrS 6 mil e CrS 5 mil. estudantes; 8a e
sáb. a CrS 8 mil; vesp. 6a a CrS 5 mil.

NAO ME VENHAS COM INDIRETAS - Texto de J.
Mursd, R. Ruiz e Lilico. Direçáo de Francisco Moreno.
Com Ellane Ovalle, Lilico, Martin Francisco e Saluquia
Rentini. Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135).
De 3a a 6a, às 21h; séb,, às 20h15min e 22h; dom., às
18h30mine21h. Ingressos de 3a s 6a e dom. a CrS 5 mil
e CrS 3 mil; 6* e sáb. a CrS 6 mil (18 anos).

A LOUCA TRILOGIA - Texto de Harvey Fierstein.
Traduçào e adaptaçáo de Roberto de Cisto. Direçáo de
Geraldo Queiroz. Com Ricardo de Almeida, Zecartos ds

Andrade, Luiz Carlos Tourinho, Luclano Sabino. Claudia
Ria Raia e Célia Biar. Tsiitro Glória. Rua do Russel, 632
(245-5527). De 3" a 6a, às 21h; séb., às 2lh16min e
dom., às 18h e21h. Ingressos de 3a a 5a, a Crí 8 mil e
CrS 6 mil; 8a e dom., a CrS 8 mil; o sáb., a CrS 10 mil.

SEM SUllA — UMA REVISTA FEMINISTA — Texto
de Colina Sodró e Fátima Valonça. Música de Tim
Rescala b Zé Zuca, Com Alice Viveiros de Castro,
Charlas Myara, Fétima Valonça, Gilson Barbosa o ou-
tros. Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim. 33 (240-1135). De
2" a 6a, ès 18h30min e sab.. às 18h. Ingressos a CrS 5
mil e CrS 3 mil.

O DOENTE IMAGINÁRIO — Texto de Molière. Tradu-
çáo de Rosane Uma. Direçáo ds José Eudes. Com Anna
Cotrim, Daniel Herz, Evandro Potolto, Felipe Martins o
outros. Teatro da Cidade, Av. Epitácio Pessoa, 1664.
De 6a a dom., ès 19h. Ingressos a CrS 5 mil, CrS 3 mil,
estudantes e CrS 2 mil, classe teatral (10 anos).

JOGOS NA HORA DA 8E8TA — Texto de Roma
Mahiou. Tradução de Eduardo San Martin. Direção de
Alice Carvalho. Com o grupo Criasonhos. Aliança Fran-
ocsa da Tljocs, Rua Andrade Neves, 315 (268-679B). De
6a a dom., ès 21h. Ingressos a CrS 3 mil 500 e CrS 3 mil,
estudantes (14 anos).

IOADE MKMA — Ópera rock de Merck) Trigo e Mario
Dias Costa. Direçáo de Mareio Trigo. Com Alexandre
Dacosta, Cristiane Couto, Ricardo Camilo e Joào Bran-
dèo. Teatro Glaucto Qlll, Praça Cardeal Arcoverde s/n°
(237-7003). 6a, às 19h e 24h; séb.. às 19h. Ingressos a
CiS 4 mil (10 anos).

A AURORA DA MINHA VIDA — Texto e direçáo de
Naum Alves de Souza. Com Karen Aciolli. Andréa
Dantas, Cândido Damm, Joáo Camargo, Roberto Bom-
tempo e outros. Taatro ds Arena. Rua Siqueira Cam-
pos, 143 (235*348). Sextas-feiras, às 17h. Ingressos a
CrS 6 mil.

HÓSPEDE PARA SEMPRE — Texto e direçéo de Luiz
Zaga. Taatro Luiz Zaga. Rua Gal Roca. 614. 6a. às
21h30min; sàb.. às 21h„ e dom,, às 20h. Ingressos e
CrS 4 mil e CrS 2 mil 600, estudantes. Até dia 21 de
outubro.

HORÁRIO NOBRE — Texto de Franz Xaver e Kroetz.
Direçáo e interpretação de Vilme Dulcetti. Cenários e
figurinos de Colmar Dlnlz. Teatro da Aliança Francesa
da Botafogo. Rua Muniz Barreto. 730 (285*921). 8a, às
21 h30min e 24h; sáb., ès 20h e 22h30min; dom., ès 16h
o 21h. Ingressos a CrS 6 mil e CrS 4 mil.

CAJLABAR — Texto de Chico Buarque e Ruy Guerra.
Direçáo de Luiz Alves do Macedo Neto. Com Sérgio
Confort, Marco Ribeiro, Cida do Carmo, Helena Pedroza
e outros. Taatro da Arena da UFRJ, Av. Pasteur, 260.
Séb. e dom., ès 21 h. Ingressos a CrS 6 mil e CrS 3 mil,
estudantes.

A MORTE E O DEMÔNIO — Texto de F. Wedekind.
Direçáo de Milton Dobbin. Tsatro Vllla-Lobos, Av.
Princesa Isabel, 440.6a. às 24h. Debate após o espete-
culo. Com Elizabeth Huller (psicanalista) e Benedita Silva
(vereadora).

O 
escritor e sociólogo Jean Duvignaud—diretor do Departamento de
Sociologia da Universidade de Paris —fará hoje às 17 horas, no
Teatro da Maison de France, uma conferência em francês intitulada

Les cultures, 1'imaginaire et les technologies de pointe. Colaborador
assíduo do Nouvel Observateur e da Nouvelle Revue Francaise, Duvignaud
já teve algumas de suas obras editadas no Brasil, entre elas Sociologia da
Arte (editada pela Forense) e Sociologia do Comediante (editada pela
Zahar).

ARTES PLÁSTICAS

S Na Casa de Rui Barbosa, H
. O inauguração da exposição W
H Raízes e História do Samba M
S na Cidade do Rio de Janeiro O
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MARTHA PIRES FERREIRA — Nanquim-equarela. Es-
tampa, Rua Visconde ds Pirajá, 82/106. Inauguraçáo
hoje, às 20h. De 2a a 8f>, das 9h ès 19h; sáb., daa 9h ès
13h. Até o dia 10 de outubro.

RAÍZES E HISTÓRIA DO SAMBA NA CIDADE DO MO
DE JANEIRO — Reproduções fotográficas, partituras
de velhos sambas, alguns dos primeiros discos gravo-
dos e outros objetos. Caaa da Rui Barfaoea. Rua Sáo
Clemente, 134. Inauguraçáo hoje. às 1Bh. De 2a a 6a, das
lOh às 17h; sáb.. das 13h às 17h. Até o dia 20 do
outubro.

MINAS MOSTRA SUA ARTE — Obras de Maria
Helena Andréa. Noámia Motta, Wilde Laosrdo, Santa.
Mário Mariano, Yara Tupinambà, Cremilda Braz e Olga
Simào. Galaria Tear, Rua Visconde da Pirajá, 260/110.
De 2a a 6a, das 9h às 20h. Até o dia 2 de outubro.

GOYA E PKA88O — Gravuras em preto e branco.
Inveatíarta.Av. Atlântica, 4240/102. De 2a a 8a, das 10b
ès 22h. Até o dia 16 de outubro.

EDUARDO KAC — Eletropoesia. Centro Cultural Cfct-
rido Mandes, Rua Joana Angélica, 63. Inauguraçáo
hoje, às 21 h. De 2a a 6a. das 9h às 24h. Até o dis 24 da
outubro.

CENTENÁRIO DE PEDRO ERNESTO — Fotografias s
documentos históricos. Câmara Municipal do Mo da
Janeiro, Praça Mal. Floriano. s/n°. Dioriamsnte, das 9h
ès IBh. Até sexta-feira.

ANTONELU — Pinturas. Arquivo deral da Cidadã/
Galaria Augusto Mata. Rua Amoroso Uma, 15. Cidadã
Nova. De 2a a 8a, das 8h às 17h. Até o dia 11 de outubro.

LUIZ ALPHONSUS - Edições. Eapaoo Pauta Galaria.
Rua Baráo da Torre, 220. Até o dia 5 de outubro.

COLETIVA — Obras de Repoport, Bianco. Sani Mattar.
Manoel Costa, Antônio Maia, Martlnolli e Laerpe Mona.
Saopus Galaria. Av. Atlântica, 4240/207. De 2a a 9, daa
14h ès 21h; séb., das 10h ès 19h. Até o dia 20 de
outubro.

A FALA DA MULHER NA LITERATURA BRASILEIRA
— Exposiçéo de primeiras edições, manuscritos e
objetos pessoais de Cecília Meireles, Clarice Lispector,
Rachel de Queiroz e outras. 8aguto da BWoteoa
Nacional, Av. Rio Branco, 219. Sem indicação de
horário. Até o dia 30 de setembro.

A EXPRESSÃO DA MULHER NA PINTURA BRASILEI-
RA — Obras de Angelina Agostini, Djanira, Georgina
Albuquerque, Hilda Campofiorito, Pietrina Checacci e
outras. Biblioteca Nacional, Av. Rio Branoo. 219. Até o
dia 30 de setembro.

MÁRCIA BARROZO DO AMARAL — Pinturas. GB
Arts, Av. Atlântica. 4240/129. De 2* a séb. das 10h ès
21h.

NOV AC CERÂMICAS — Cerâmicas de Gilberto Palm.
Elizabeth Fonseca e Claudia Amorim. Matlilaa Mareiar,
Rua Marquês de Sáo Vicente. 52/309. De 2a a 6a das lOh
ès 22h; sáb. das 10h às 18h. Até o dia 29 de outubro.

IBERÊ CAMARGO - Pinturas. Cláudio Qll Studto da
Arte. Rua Teixeira os Melo. 30. De 2" o sáb. das 10h às
13h e das 15h ès 22h. Até o dia 6 de outubro. Galaria
Thomaa Cohn. Rua Baráo da Torre, 185. De 2a a 8a das
I4h às 21h; séb. das 16h. às 20h. Até o dia 10 de
outubro.

CARLOS 8CUAR — Pinturas. AM Niemeyer, Rua
Marquês de S. Vicente, 52/205. De 2" a 8a das 10h ès
22h; séb. daa 10h às IBh. Último dia.

IANEUI—40 ANOS DE PINTURA — Pinturas. Museu
da Arte Madaraa. Av. Beira-Mar, s/n°. De 3a s dom. das
12h as 18h. Até o dia 7 de outubro.

ASCAMO MMM - FTTANGULARES — Museu da
Arte Moderna. Av. Beira-Mar. s/n°. De 3a a dom. das
12h às 18h. Até domingo. E. na Galaria Paulo Klsbin.
Rua Marquês de S. Vicente. 52/204. De 2a e 8a das 14h
ás21h: sàb. das 10hàs 13h. Até o dia 28 de setembro.

ROBHTTO MAGALHÃES — Pinturas. Galaria Sarem*,
nha. Rua Mamuês de S. Vicente, 52. Até sábado.

ROM VAN UNQEN—Pinturas. Galaria Maounanna.
Rua Araújo Porto Alegra, 80. De 2a a 8a, das 1Qh às 18h.
Até o dia 6 de outubro. 

fOTOORAIUS — Trabalhos da Mário Spinoza e Wag-
nar SanfAnna: Aaaoslaata Cultural da Apoio as Arte»
Nearaa. Rua Camerino, 55. Da 2a a 8a das 10h às 18h.
Até o dia 9 de outubro.

S* LBLAO DE ARTE — Leiiáo organizado e decorado
por Danton Vampré Jr.. tendo como destaques as
seguintes peças: conjunto ds color, brocelete, brincos a
pendantif am ouro e diamantes que pertenceu è Mar-
quess de Santos; documentos assinados por D. Pedro 1
e II; porcelanas; esculturas em bronze; tapetes penes;
arte sacra; peçes Ait-Nouveau. H. Stem da Ipanema.
Rus Visconde da Pirajá, 490/suboolo. Leiiáo da hoje, eté
sexta, ès 21h30mln.

ANTROPOLOGIA DA FACE GLORIOSA- Fotografias
da Arthur Ornar Museu da Alta Moderna, Av. Beira-
Mar,s/n°. De 3a s dom. dss12hès18h. Até o dis 7 do
outubro.

OLEB0 «BO MACHADO — Esculturas. MÚoau da
Alta Moderna. Av. Beira-Mar. s/n°. De 3* a dom. das
12h ès 18h. Até o dia 7 de outubro.

MARCELLO MTBCHE — Unhas. Galeria Aitospaoo.
Rus Conde. Bemedotte, 26/116. De 2a e 8P das 10h ès
22h; sàb. dss 16h ès 20h. Alé o dis 6 da outubro.

OTAVU ROTH — Pspéis ds trapo. Galaria Casar
AsM, Rua Visconde de Pirajá. 282. De 2a a 6a das 10h às
21 hSOmin; sáb. dss 10hès 14h.Atéodis 27 de outubro.

BELMMO DE AUMBDA — 1HS-1MS — Pinturas.
Acervo dataria de Arte, Rua daa Palmeiras, 19, Botafo-
go. De 3a s 6a das 14h ás 21h. Sáb. s dom. das 16h ès
21 h. Até o dia 21 da outubro.

CALA8ANS NETO-Pinturas. Galeria da Arta Amo-
, Rua Visconde de Pirajá, 351/201.

ALU VIVBIN — Esculturas. Galaria A.M.C., Rua Mar-
quês de S. Vicente, 52/160. De 2a a 6a das 10h às 22h;
aáb. das lOh ès IBh. Até o dis 10 de outubro.

MAMLOU WINOQRAD — Fotografias. Baoo da Alta-
/Mo Daalgn Cantar, Av. Ataulfo de Paiva, 270/314. De•2a a 8a doa 10hès22h; séb. das 10hàs 18h. Atéodia 17
de novembro.

ELEUTHBHADE8 - Pinturas. Galaria ONvta Kann.
Rua Visconde de Pirajá. 351. De 2a a 8a das lOh às 21 h;
sáb. das 10h ès 13h. Último dis.

PAPEL ARTE8ANAL NO BRASH. - Trabalhos de
Sérvulo Esmeralda Milal Sami, Maria Leda Macedo.
Mánica Almeida, Olly Reinheiner e outroa. Eopaço
Alternativo. Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2" a 6° das
lOh ès 18h30min. Até o dia 26 de outubro.

PAPOS DO MUNDO — Trabalhos de papeleiros de 25
países. Galaria Rodrigo M.F. da Andrade, Rua Araújo
Porto Alegre, 80. De 2a a 6a das 10h às 18h30min. Até o
dia 26 de outubro.

MARIA MÊS — Pinturas. Galaria Bonh». Rua Barata
Ribeiro. 578. Da 2* a sáb. das 10h ès 12h e das 18h às
22h. Até o dis 6 de outubro.

ROBERT ZOUCAS — Pinturas. Galaria Chartlng. Av.
Atlântica, 4240/217. De 2a a 8a daa 14h às 22h: séb. das
10h ès 22h. Até o dis 6 de outubro.

NE0C0NCRET18M0/1MB-1S61 — Coletiva de Amll-
cer da Castro, Aluisio Carvão, Lygia Paps. Décio Vieira.
Willys da Castro, Lygia Clark, Hélio Oltlcics a outros.
Galaria ds Alta BANERJ. Av. Atlântica. 4 066. De 2a a
8a das lOh às 21 h; sáb. das 16h ès 21h. Até o dia 6 de
outubro.

1» EXPOORAF — MO-SUL — Exposiçáo de impresso-
ras do inicio do Século; pedras originais da Belle-
Époque; mepe arquitetural do Rio de Janeiro; gravuras
de Volpi. Di Cavalcanti. J. Carlos, Juarez Macliado,
Bianco, Djanira, Caribe, Milton DaCosta e outros; como
funcione um linotipo. Ho Sul Shopping Cantar. De 2a a
8a des lOh às 22h; sàb. dss 10h às 18h.

8TEFAN 2 — Pinturas. Café daa Arts/Hotsl Msridien.
Av. Atlântica, 1020. Diariamente das 10h ès 18h. Até
sábado.

COLETIVA — Obras de Bianco, Bruno Giorgi. Mabe,
Newton Rezende. Reynaldo Fonseca e Tomie Otake.
Vdtro Galeria, Av. Ataulfo de Paiva, 270/201. Diária-
mente das 10h às 22h.

PAPEL COMO LINGUAGEM — Obras de Charles
Hilger, Susan Lange, Bob Nuget e outros. Galaria
Sérgio MUNat, Rua Araújo Porto Alegre, 80. Da 2a a 6a
dss 10h às 18h30mln. Até o dia 21 de outubro.

MANABU MABE — Pinturas. Realidade Galaria da
Alta, Av. Ataulfo de Paiva. 135/226. De 2» a 8a das 13h
ès 20h. Até domingo.

BOLA HUSTE — Aquarelas. Baoo da Arta, Rua Mar-
quês de S. Vicente, 52/302. De 2a a 8a das 10h ès 22h.
Até o dia 20 de outubro.

RUTH DE OLIVEIRA POLU8 — Paisagens e marinhas.
Blbfíotaca Regional Lagoa Leblon, Rua Dias Ferrei-
ra, 417. De 2" a 8a das 8b às 21h. Até o dia 1o de
outubro.

AEDYK — Pinturas. Galeria Maria Rlspoli. Av. Atlánti-
ca, 4240/238. Da 2a a 6a das 10h às 21h; sáb. das lOh ès
18h. Até sexta.

CARACTEM8TICAS DO ESTILO VEIGA VALLE —
Exposiçáo de 35 painéis fotográficos das imagens do
santeiro goiano. Veiga Valia. PUC/Solar Gnndjeen da
Montigny. Rua Marquês de S. Vicente. 226. Até
sábado.

COLETIVA — Obras de Lazzarini, Joáo Medeiros,
Geraldo Castro, Ney Tecidio e Bustamante Sé. Galaria
Roberto Ahea, Av. Princesa Isabel, 186. Até o dia 30 do
setembro ^^^^

QUOTHNANAS KODAK — Fotografias de Ivan Cardo-
so. Galeria do Cinemateca do MAM. Av. Beira-Mar.
s/n°.

PR0CE88O8 DA INDEPENDÊNCIA — Exposiçáo da
16 quadros da Coleçáo Antônio Parreiras além de
estudos históricos, representativos das idéias e movi-
mentos que antecederam a indopendôncis. Mumu
Mstórtoo do Estado, Rua Presidente Pedreira, 78, Ingá,
Niterói. De 3a a dom. das 13h às 17h. Até domingo.

DANÇA
AMOR. MTTO BAILARINO — Roteiro de Paulo César
Coutinho. Direçáo de Cariotta Portela. Coreografias da
Zdenel Kampl, Renato Vieira, Carlota Portella. Com o
grupo Vacilou Dançou. Taatro Nelson Rodrigues, Av.
Chile. 230 (212-5695). De 4a a 6a. ès 21 h16min. sáb.. ès
20h e 22h e dom. às 18h30min e 20h30min. Ingressos a
CrS 6 mil e CrS 4 mil, estudantes.

CANIBAIS EBÓTK08 — Espetáculo com o Bale do
Terceiro Mundo. Direçáo de Sônia Dias e coreografia da
Ciro Barcelos. Taatro do Liceu, Rua Frederico Silva, 86
(220-5679). 4a e séb. às 21 h, 5a e 6a, ès 18h30min e 21h;
dom, às I8h. Ingressos a CrS 3 mil e CrS 2 mil, no
horário das 18h30min. Até dia 30.

SALÃO DE DANÇAS — Espetáculo com direçáo a
coreografia de Regina Miranda. Direçáo de ator de Maria
Silvia. Com o grupo Atores Bailarinos. Taatro do Saso
da n|uca. Rua Baráo de Mesquita. 539. De 6a e sáb, ás
21 h e dom, às 1Bh30min. Ingressos e CiS 2 mil 500. Até
dia 30.

Yara Bernette
E

PROGRAMA: Haydn, Beethoven, Debussy e Schumann

27 DE SETEMBRO/21 HORAS
SALA CECÍLIA MEIRELES -Largo da Lapa, 47

PANELA DEPRESSÃOclock

A programação e os horários sâo da responsabilidade das emissoras

HAROLDO BARROSO — Esculturas. Museu úm Aiis
Moderna, Av. Beira-Mar. s/n° De 3a a dom. das 12h ès
IBh Até o dia 7 do outubro.

MARIA WERNECK DE CASTRO — Aquarelas. Saguéo
da Fundaçáo Cass da Rui Baròoea. Rua Sáo Clemen-
to. 134.
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ÁRIES — 21 do 3 a 20 do 4
São boas as influências para o arietino nesta
quarta-feira. Você terá um bom apoio em seu
trabalho e verá realizados alguns de seus
projetos recentes. Solução para pendências
que interessam diretamente à família. Quadro
regular para o amor. Saúde carente de
cuidados.

TOURO — 21 do 4 a 20 do 5
Motive-se para a prática profissional e não se
deixe levar por desânimo ou insatisfação. Hoje
se altera a regência astrológica que após o final
da tarde passa a positiva. Indicações de favore-
cimento para sua vivência domestica. Roman-
tismo e aventuras no amor. Saúde regular.

GÊMEOS — 21 do 5 a 20 do 6
São frágeis as previsões gerais para o dia do
geminiano. Você poderá se ressentir de atitude
de pessoa próxima. No entanto, busque supe-
rar esse condicionamento e viva o excelente
quadro de influências sobre sua vida íntima.
Ternura e realização amorosas. Saúde equili-
brada.

CÂNCER - 21 do 6 a 21 do 7
Seu comportamento hoje, em termos mate-
riais, traduzirá um quase incontrolável dinamis-
mo em busca de seus objetivos rotineiros de
vida. Apenas um fator atua negativamente em
seu dia: você tentará buscar a solidão e o
isolamento e isso deve ser evitado. Saúde
estável.

LEÃO — 22 do 7 a 22 do 8
Fortalecem as indicações de mudanças, o bom
posicionamento de Mercúrio e o trânsito de
Júpiter. Por isso, a sua quarta-feira poderá se
revelar um dia especial. Saiba interpretar os
pequenos acontecimentos, deles retirando sua
exata significação. Saúde boa.

VIRGEM - 23 do 8 a 22 do 9
Um acontecimento de notável significado lhe
mostrará hoje a boa influência astrológica sobre
seu comportamento. Você será alvo de espe-
ciai atenção em assunto que aumentará o seu
prestígio. Convivência proveitosa com pessoas
do sexo oposto. Saúde em dia positivo.

liIBRA — 23 do 9 a 22 do 10
Ainda persiste o trânsito da Lua a beneficiar-lhe
especificamente em viagens e nos assuntos
místicos e religosos. Além dessa boa influência
você se beneficia do quadro especial de favore-
cimento desta quarta-feira. Tranqüilidade e re-
compensas. Saúde sem alteração.

ESCORPIÃO — 23 do 10 a 21 do 11
A partir desta quarta-feira, inclusive, a regência
astrológica rotineira para o escorpiano sobre
alteração favorável, com influências que o colo-
carão em posição de destaque no trabalho e
em família. Realização amorosa. Afetividade.
Cuidado com suas condições físicas. Evite
excessos.

SAGITÁRIO — 22 do 11 a 21 do 12
Uma boa surpresa, alterando sua rotina, poderá
acontecer hoje em seu trabalho. Você se senti-
rá recompensado por esforços recentes e isso
lhe dará novo ânimo em relação a sua família.
Equilíbrio no trato pessoal. Permanência de um
quadro de riscos no amor. Saúde boa.

CAPRICÓRNIO — 22 do 12 a 20 do 1
Uma excelente influência originada em amigo
ou pessoa muito próxima solucionará um seu
problema pessoal nesta quarta-feira. Por isso,
busque ser mais otimista e posicione-se de
forma mais compreensiva no trato doméstico.
São boas as indicações ligadas ao amor. Saúde
inalterada.

AQUÁRIO - 21 do 1 a 19 do 2
Dia que bem reflete o condicionamento geral
de sua semana. O andamento de seu trabalho
ou de negócios próprios será irregular, com
altos e baixos. Por isso, busque apoio em
família e junto à pessoa amada, deixando de
lado ofertas não seguras de estranhos. Saúde
estável.

PEIXES - 20 do 2 a 20 do 3
Dia que marca mudanças na regência financei;
ra com um quadro de favorecimento, agora
diretamente influenciado por Júpiter. Hoje es-
tarão bem apurados seus dotes de sensibilida-
de pessoal e misticismo. Quadro regular em'
relação à família e muito bom no amor. Saúde
boa.
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LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA
N° 1 735
PGM•D
S L C
1. alteração do sangue

(7)
2. antiga designação do

Imposto Predial (6)
3. aquilo que delicia (7)
4. atrevimento (7)
5. corte (6)
6. da Dácia (5)
7. denguice (6)

8. desvalorização da
moeda (7)

9. deusa (4)
10. dissidente (7)
11. excessivamente (6)
12. falta de apoio (8)
13. mineral trigonal (7)
14. moeda persa antiga

(6)
15. nome dos príncipes

feudais japoneses
(6)

18. ponto indiscutível de
uma doutrina (5)

17. posteriormente (6)
18. qualquer lei ou decre-

to (7)
19. que participa dos

dois sexos (6)
20. sistema que tem co-

mo base dez (7)
Palavra-chave:
15 tetras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se déterml-
nado vocábulo, cuias consoante» jé estão inscritas no
quadro acima. Ao lado, à direita, é dada uma relação de
vinte conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo
para cada um. com o número de letras entre parente-
ses, todos começados paia letra inicial da palavra-
chave. As letras de todos os sinônimos estão contidas
no termo encoberto, respeitando-se as letras repe-
tidas.
Soluções do problema nc 1 734: Palavra-chave:
QÚINQUEDENTADO
Parciais: quente; quota; quotidade; quinado; queque;
quati; quina; quinta; quitanda; quieto; quado; quite;
quino; quinto; quanto; quinante; queda; quetua; que-
do; qulton.

XADREZ ILUSKA SIMONSEN

MUNDIAL FEMININO
1" Partida - . LEVTTI-
NA X M. CHIBURDA-
NIDZE Volvqrogado
1984 — De-. India da
dama D 37/b (E 17)
1IP40 -C3BR, 2IC3BR -P3R, 3)P3Cr -
P3CD, 4)B2C -B2C, 5)P<"3 -B2R,
6.C3B (as formações da india da dama
estão atualmente em grande evidên-
cia teórica e desfrutam de enorme
popularidade entre GMs e aficiona-
dos) C5R (inicia a luta pelo controle
direto da casa 5R e permite um even-
tual B3Br) 7IB2D (lance de autoria do
tcheco K. Opocensky que argumenf-
va ser, agora, lógico 7)...CxB, 8)DxB,
pois isto enfraquece o domínio sobre
5R, enquanto 7)...CxC, 8)BxC conce-
de desenvolver o BD com grande
ganho de tempo) P4D (a campeã
mundial prefere náo repetir as ocor-
rencias de Levitina-Alexandria. Doub-
na(10°)83. pelo torneio de Candidatas:
71...B3BR. 8)0-0 -C-0. 9)T1B -CxB,
10)DxC -P3D. 1DD2B (11) P5DI?)
P3C. 12)TdlD -C2D, 13IP4R, onde o
branco, graças ao maior espaço de
manobra, tem alguma vantagem.
Além da textual, há outra.; opções
como 7I...P43R. 81P5D e 7)...P3D.
81P5D. 8)PxP -PxP, 9.D4T-. I? N (um
ensaio inovador da desafiante, alme-
jando dificultar a coordenação das
peças pratas; sâo conhecidos 91 0-0 -
0-0. 10)T1b-C2D, 1DD3CI? ± Vurik-
Farago. Banjaluka 81, além de 91C5R

e 9) B4B) B3BD (já que são impraticá-
veis 9I...C3BD ou C2D devido a
101C5R, e 91...P3BD é passivo ante
10IC5R -CxC, 11)PCxCI?. restando
apenas experimentar 9)...D2D)
10ID3C -0-0 (se 10)...CxB, IDCxC
implica sacrificar o PO ante um triplo
ataque) 1 ..B4B-B2CI, 12)0-0-CxC (e
não 12)...C3BD?, 13)CxP -CxPD.
H)CxB + ) 13)PxC (em caso de
13)DxC o preto poderia completar sua
mobilização e lutar no centro por meio
de 13....C3TI? (131...P4BDI?) 14)C5R-
P4BD. 15.TR1D -T1B. com promisso-

(ras complicações!) C3BI, 14.TD1D
(14IP4BC -C4T) T1R, 15.TR1R (se
15IP3R? deixa o BD sem via de retro-
cesso (151...P4CRI) C4T, 16.D2B -
D1BI (com esta manobra Maya con-
clui o sagaz plano defensivo elaborado
como resposta à novidade 91D4T +. e
alcança uma formação sólida e confia-
vel) 17.C5R -B3D, 18.B3B (Levitina
conforma-se em fazer "dançar" suas
peças, visto que a única forma de
ataque imediato ao centro preto,
181P4R, fracassa por 181...P3BI e cai-
ria o PR. O controle consistente do
ponto 5R deu á 2" jogadora um futuro
tranqüilo, podendo só ser contestado,
no momento, através de 181P3B (vi-
sando 191P4R), com jogo complexo
após 181...P4BDI) P3B, 19.C3D -B1BI
(se 19)...BxB?l, 20)CxB o branco rece-
be grátis pressão sobre o PD preto e
sérias perspectivas de ataque)
20IB1BI -D2D (continua inviável
201...P4BD?, 21)PxP -PxP, 22IC4BI)

21 )C4B -C5B. 22|B2C (é provável que.
por ser uma partida de estréia, Leviti-
na não tenha querido correr riscos
desnecessários. Uma seqüência mais
arriscada seria: 22)P4R -PxP, 23)BxP -
BxB, 24)TxB -TxT, 25)DxT -T1R,
26ID3B -P3BI?. 271P4TRI?, com
maior liberdade de ação) D2B,
23IB3TR -BIB, 24)B2CR -B2C,
2SIB3TR -BIB, 26) B2CR (ambas
aceitam o empate, pois se 26)P3B? -
C6R, 27)BxC -TxB e o preto domina,
enquanto 26)B2CR -C3D, 271P3BI -
C5B?, 28)P4R deixa o branco com
superioridade. A impraticabilidade de
rupturas centrais, para ambos os la-
dos, impossibilita um tratamento mais
dinâmico da posição, a partir do 13°
lance.) EMPATE. Comentários: MN
Luiz Loureiro.
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CRUZADAS CARLOS DA SILVA .

HORIZONTAIS — 1 —diz-se daquelas
que não tèm mamilos; 9 — construção
fortificada onde habitam certos chefes
negros da África, juntamente com a
família e ató mesmo com o gado; 10
— nome de um peixe ganóide; 12 —
que se referem ao medicamento quese obtém pela destilação do éter sulfú-
rico sobre qualquer substância aroma-
tica; 13 — árvore portentosa, do gene-
ro Licania; 14 — pequena conchaDival-
ve que envolve um molusco do Sene-
gal; 15 — ave da família dos Cucu-
lideos; alma de gato; 16 — divindade
do amor entre os gregos; 18 — antiga
medida de capacidade egípcia; 19 —
em feitio de asas; 20 — elemento de
composição que expressa a idéia de
vinho; 21 — nome que se dá aos
ventos deoeste, nordeste e sudoeste;
22 — tecido com que os muçulmanos
envolvem a cintura, durante as peregri-
nações; traje de algodão, de uso das
mulheres muçulmanas da classe bai-
xa; arma usada pelos cabilas da Argé-
lia, para caçar; 23 — titulo outorgado
ao soberano do Irã; 25 — pessoa que
sabe fingir; 26 — nome que se dá às
camadas superpostas de humo, ricas
em matéria orgânica, que formam um
tapete sobre o solo natural, 27 — a
parte mais grossa do mastro ou do
mastaréu, artificio pirotécnico, que se
usava a bordo; 28 — aquela que não
oossui vocação ou faculdade artística.
VERTICAIS — 1 — incapacidade de
manter em posição fixa os dedos, os
quais realizam movimentos involuntá-

rios; desordem nervosa, observada
principalmente em crianças, caracteri-
zada por constantes movimentos len-
tos, recorrentes, vermiculares das ex-
tremidades, causada por lesão cere-
bral; 2 — espécie de vespldeo cujo
contato causa sensação de calor segui-
da de irritação na pele, também é
conhecida por lagarta de fogo; 3 —
nome dado ao sal de ácido etérico; 4
— gênero de Pináceas, comuns na
zona temperada, do qual algumas es-
pécies atingem a altura de 45 metros;
5 — abertura em fruta para ver se está
madura, ou em queijo para lhe verificar
a qualidade ou estado de conservação;
corda de esparto, para alar ou arrastar
certas redes, levadas nos calões; 6 —
criar cabelo; 7 — característico dos
astros, do céu; pertencente às estrelas
ou constelações; 8 — extremidades
de condutos de chaminés, que se
ligam em ângulos retos aos condutos
verticais, munidas de anteparos que
evitam os refluxos das fumaças para
os interiores das chaminés; 11 — diz-
se da opinião ou a opinião que se
choca com a comum (pl); 17 — cogno-
me atribuído aos mestiços de cabelos
ou olhos claros, porém com caracterís-
ticas de negro, como por exemplo
cabelo encarapinhado; formiga de
asas. avermelhada, que enxameia à
luz, nos dias de sol após as chuvas;
apelido dado aos cearenses pelos ca-
bocios da Amazônia; 19 — antigo ves-
tuário de malha dos mouros, 21 —
meio para fazer alguma coisa; inter-
vencão; 22 — espécie de conchas, ou

o próprio molusco das conchas biva'l-
ves que se encontram nas areias dos
rios ou lagoas nordestinas; ornato de
pedra, dos que se encontram nas ur-
nas funerárias dos antigos povos aborí-
gines; 24 — doença, ou certa disposi-
ção física ou moral, que se cria decor-
rer do clima ou da temperatura peculiar

de uma região, de um lugar; 25 —
elemento de composição usado em
Química, prefixado ou sufixado, para
indicar a presença de amônia ou amo-
níaco; 26 — fator de ampliação num
tubo eletrônico; interjeiçào imitativa do
mugido dos bovinos. Léxicos: Mor;
Melhoramentos; Cacanovas.
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SOLUÇÕES DO
NUMERO

ANTERIOR
HORIZONTAIS —
xerofilo; edema;
idas; nicodemita;
ola; emanar; maja-
rico; ecano; ca; na-
do; avare; eburi-
nas; sorites; as;
aselo; ha.
VERTICAIS — xe-
nogenese; edil; re-
camadura; orno;
fadejo; limar; odini-
cas; asaro; atacar;
ema; anoris; cabo;
anel; vaso; ossa;
ite; ah.

Correspondência
para: Rua das Pai-
meiras, 57 ap. 
Botafogo — CEP
22 270
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DO EGITO
A ROMA, U
MERGULHO NA
HISTÓRIA
EGITO, 

Inglaterra, França, Itália. Estes são os
países visitados na excursão cultural de 24 dias
organizada pela professora Maria Apparecida
Chagas Diniz Rapozo, juntamente com a Polvani.

Segundo a humanidade. Como se viajassem através do
tempo, ela e um grupo de 22 alunos "mergulharam" recente-
mente no Egito, há 5 mil anos atrás, e sem seguimento
cronológico "aportaram" em vários estilos artísticos, da Idade
Moderna (renascimento), à Média (gótico) e à contemporâ-
nea (neoclássico).• No Egito, visitaram as pirâmides de Queops, Quefrem e
Miquerinos, situadas na planície de Gizé, na capital do país,
Cairo, fazem com que egiptólogos lhes confiram podêres
mágicos que há séculos vêm servindo à fantasia dos homens.

. Porém, mais do que as pirâmides ("monumentos impres-
cindíveis ao conhecimento do patrimônio universal", disse
Maria Apparecida) e também o Museu do Cairo, com os
tesouros de Tutancamon, o Egito é contraste entre vida e
morte. Foi o que reparou Fausta, do grupo, ao lembrar o
espetáculo de som e luz junto às pirâmides e a esfinge e que
("me fez chorar").

Ainda no Cairo, viram o contraste entre hotéis luxuosos,
como o Mena House (antiga casa de hóspedes do rei Farouk,
na; avenida que conduz às Pirâmides, com árvores cortadas em
forma piramidal) e habitações populares. Um Cairo onde
ricos árabes se hospedam no Sheraton e no Méridien (este, às
margens do Nilo), enquanto a população pobre habita o
cemitério. Inquilina da morte, de resto eterna "proprietária"
das pirâmides, deserto de Sakarah, dos templos de vários
faraós, em Karnak.

; Após conhecer os monumentos de cultura desaparecida
dos antigos egípcios, o grupo desembarcou numa cultura viva,
a inglesa. Depois do Cairo, 40°C, clima seco, sol intenso
combatido com panos à maneira beduína (vendidos por
insistentes e amáveis homens, falando uma singular mistura
de árabe com inglês, ao lado de sua "condução" característi-
ca; os dromedários), Londres, 18°C, fria, úmida, nublada.
Com 80 parques e vida organizada, onde no Museu de Vitória
e Alberto (com imensa coleção de jóias de particulares) há
catálogos à disposição do público, e a recomendação "Favor
não levar". Britânica e educadamente, ninguém leva.

; Na mão esquerda do trânsito, Londres segue na mão
direita da ordem, do apreço ao seu patrimônio. Evidente no
destaque que dá a obras de arte especiais, como o desenho
Nossa Senhora, Santana e o Menino Jesus, de Leonardo da
Vinci, na National Gallery."Único, numa sala com ilumina-
ção própria, para melhor ser apreciado", como aponta Maria
Apparecida.

Em Paris, os turistas levados por Apparecida contorna-
ram a Praça da Concórdia, em cujo centro fica o obelisco que
veio de Luxor, trocado por um lustre de cristal que está na
Mesquita de Alabastro, no Cairo. Da Concórdia vê-se uma
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das maiores perspectivas de Paris, "que resumem a civilização
greco-romana."

No vale do rio Loire, o grupo visitou três castelos
renascentistas: Amboise, com a capela de Saint Hubert, onde
estão os restos mortais de Leonardo da Vinci; Chenonceaux,
único que não foi atacado na Revolução Francesa, pois sua
proprietária na época, Madame Dupin, avó de George Sand,
era benquista pelo povo. E Chambord, com suas duas escadas
conjugadas, pelas quais quem sobe não vê quem desce e vice-
versa.

E a viagem prossegue na Itália, começando por Veneza.
Na Praça de São Marcos, são vários os estilos artísticos. "Um
minuto de aula", pediu Maria Aparecida aos seus alunos, ao
entrar com eles na Praça repleta, nove horas da noite, céu
ainda claro (característica, aliás, do verão europeu):

— À nossa frente, na Praça, barroca, a Basílica de São
Marcos, bizantina, com seu campanário, românico e ao lado
do campanário, à direita, o Palácio dos Doges, gótico florido.
À esquerda, as procuradorias velhas e a Torre do Relógio,
pré-renascentistas, à direita, as procuradorias novas, renas-
centistas. E ao fundo, fechando a Praça, a Galeria Napoleôni-
ca, neoclássica — ensinou ela.

de Abu Simbel, e a máscara
mortuária do faro Tutancamon são
exemplos significativos da arte do
antigo Egito

Se todos os caminhos levam a Roma, muitos mais levam
à Praça de São Marcos. Foi o que o grupo verificou, saindo
dela, entrando por ruelas, atravessando pontes, que davam
em pracinhas pitorescas. Onde há igrejas, como a de São
Zacarias, com obras de Tintoretto, pintor veneziano do
século XVII, lojas finas e camelôs, estes vendendo de
bijuterias em marfim, coral e turquesa, a chapéus de gondo-
leiro.

Da romântica Veneza, cidade-cenário sobre canais,
viajaram para Florença. No caminho, passaram por Pádua.
Lá, viram a Basílica de Santo Antônio, românica e bizantina,
e em frente a ela, a estátua eqüestre de Gatamelatta, de
Donatello, século XV, uma das primeiras eqüestres fundidas
em bronze.

Depois de Pádua, o grupo esteve em Verona. Com sua
arena, romana, e a casa de Julieta, de Shakespeare. Chegou
então a Florença, capital da região da Toscana, onde se fala o
italiano mais puro e quase todos os monumentos são renas-
centistas. Como as estátuas Dia, Noite, Crepúsculo e Aurora,
esculpidas por Michelangelo para os túmulos de Juliano e
Lourenço de Mediei, na Capela Mediei.

No caminho até Roma, última etapa da viagem, duas
cidades medievais: Siena e Assis. Nos cinco dias em Roma
(intercalados por visitas a Capri, com sua famosa gruta azul, e
a Pompéia, ainda não totalmente escavada), repararam no
barroquismo das fontes de Trevi, Navona, Tritão; da colunata
da Praça de São Pedro. Entre outros monumentos, visitaram
a Igreja de San Pietro in Vincou (São Pedro acorrentado),
onde está o Moisés, obra máxima do já velho Michelangelo,
para o túmulo de Júlio II.

Em Roma, viram ainda as ruínas do Coliseu, do Fórum
romano, das Teimas de Caracalla (onde assistiram à ópera
Tosca, de Puccini) e de Diocleciano. Cartões-postais de uma
cidade-cenário, como Veneza, "só 

que mais imponente",
observa Maria Apparecida.

Assim, do Cairo a Roma, Maria Apparecida e seus
alunos foram e voltaram à Antigüidade. Começando pelo
milenar Egito, do qual, através de Cleópatra, a cultura
ocidental, vinda de Roma, também é herdeira.

MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA
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Aproveite esta incrível oportunidade. A Wagons-lits Turismo criou uma viagem para.você 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
AIR FRANCE . 3 dias de hospedagem no Hotel Arcade'Cambronne* e
um Euràilpass, 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
RIO OE JANEIRO
Av. Rio Branco, 156
sala 2.507
Fone 262-3721
Embratur 024780641.0
CEP 20043

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

MmíMMM
BELO HORIZONTE SALVADOR
Rua Pernambuco, 1.000 Rua Fonte do Boi, 216
lojas 3536 Fone 248-4376
Fone 224-2688 Embratur 024780441.2
Embratur024781341.7 CEP 40000
CEP 30000

BRASÍLIA
SCLN102-BlocoC
l0|a 30
Fone 225-8084
Embratur 024781041.6
CEP 70772

RECIFE
Av Conselheiro Aguiar,
2.205 - loia 204
Fone 326-0890
Embratur 024780841.1
CEP 50000
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Alemanha
um romance inesquecível

Cm um mundo agitado como o nosso, é cada vez mais
importante encontrar bons motivos para viver e amar.

A Alemanha transforma sua viagem em um
romance inesquecível.

Desde sua chegada a qualquer ponto do pais, você vai
se sentir envolvido pelo clima de carinho com que os
alemães cuidam de sua terra e de seus convidados.

Os séculos de história se traduzem em uma
arquitetura variada, dos castelos medievais às
construções contemporâneas.

A paisagem romântica dos vinhedos e das pequenas
cidades é entrecortada pelo correr sereno dos rios,
como o Reno e o l_osela.

Entre os majestosos Alpes alemães e as planícies que
se estendem até as praias dos mares Báltico e do norte,
há todo tipo de clima e de atrações.

A arte, a cultura e a refinada gastronomia convivem
harmoniosamente com a mais moderna tecnologia e o
esplendor das.metrópoles.

A Alemanha é um convite a um grande amor, que
espera por você o ano inteiro.

Ao Centro de Turismo Alemão
Caixa Postal 3.517 Cep 01051 - Sáo Paulo - 5P
Peço que me enviem folhetos ilustrativos sobre a Alemanha

Moine:

Endereço:

Cidade: _ .Estado:.

CEP:. Profissão:
Centro de ri/vn
Turismo R7T y^ C
Alemão \~><- I 8 K i

DEUTSCHE ZENTRAIE
UR TOURISMUS EV

rJSk Convida seus associados para
uma excelente opção de lazer por

*^__*«« ... **..»* preços excepcionais no seu
^_^.PRAIA CLUB HOTEL NEVADA de Cabo Frio.
Com direito a passagem de ida-e-volta de ônibus, café da ma-
nhã, 1/2 pensão em apartamento ou suite confortável, banhai-
ro interno, ar condicionado, sauna, piscina, restaurante, etc,
você pagará por 2 dias de estada somente: 1 pessoa:
Cr$ 35.000,00 - 2 pessoas: Cr$ 61.000,00 3 pessoas:
Cr* 87.000,00 e 4 pessoas: CrS 113.000,00.

Informações e reservas com 15 dias de antecedência: i
Tel.. 220-6616 / 220-6664.

MitMám&
vl>

USEANTES
DE AGUAR
0 SEÜ DIA.

JQltNAI.no HHASir,

Aonde quer que vá

Asis sempre
lhe dá mais.
Estados Unidos

Chevrolet Chewtte

Desde _59
Tarifas SuperEconõmicas"

Tarifa 1
Destino Semanal
Florida US$59.00
Hawaii US$69.00
Dallas US$99.0O
Houston US$99.00
Los AnReles US$99.00
New Orleans US$99.00 |

I Rua da Consolação 347- 2 A
j Sâo Paulo-SR 01301

Favor enviar-me seu folhetos de Tarifas
SuperEconõmicas nos E.E.U.U
Nome _

Endereço

Cidade. Estado i£i

semanais.
O que faz a Avis especial para você.-'
Tarifas econômicas com quilometragem ilimitada* Garanlidas.

Aonde quer que vá. você poderá estar certo de que a Avis
oferece uma tarifa que se adapta a seu orçamento.
Mas Avis lhe dá mais.
Confirmação automática de sua reserva nos E.E.U.U. através
de computadores. Temos balcões nos principais aeroportos
e em centenas de cidades através dos E.E.U.U. Nossa frota
conta com uma variada seleção de carros último modelo da
General Motors e outras marcas de prestígio.

Na próxima vez que sair de seu país, lembre-se de,que a Avis
sempre lhe dá mais.

Aonde quer que vá.
Para maiores informações e reservas nacionais e inter-

nacionais, dirija-se a seu agente de viagem ou chame a Avis
através dos telefones:

Reservas internacionais: 258.8833 (em Sào Paulo)
ou (011) 800.8787 (Toll-Free -chamadas inter-
urbanas grátis). Reservas nacionais: 256.4166
(em São Paulo) ou (011) 800.8072 (Toll-Free -
chamadas interurbanas grátis). Avis, rua da
Consolação 347 - 2A - São Paulo/SP - 01301.

| TELEX (011) 30211 AVLVBR

Avis destaca os carros da General Motors.
© 1984 Avi» Renl A Car Syslem. Inc.*

Somos melhores.
Porque nos esforçamos mais.

"Carros Grupo A com transmissão manual - Chevrolet Chevet.e ou similar. Tarifas vigentes ati5 31/3/85. Na Florida atf120/12/84. Aluguel mínimo de 7
dias. Reservas com 7 dias de antecedência. Disponíveis nos escritórios participantes. Nào se aplicam outros descontos. Gasolina e outras taxa»
adicionais nâo estão incluidas. Para maiores informações, chame o escritório local da Avis.
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A FRANÇA ETERNIZA
NOS SEUS CASTELOS A NOBREZA

DE SEU PASSADO

PARIS 

— Mais cinco anos, e a França estará comemo-
rando o bicentenário de uma revolução que veio para
pôr abaixo a monarquia, cortar cabeças aristocráticas
e tirar de circulação, pioneiramente, os emblemas da

nobreza.
De 1789 para cá, as águas rolaram, as árvores genealógicas

perderam o viço, o espírito republicano ganhou forma e firmeza,
e a tríade Hberdade-igualdade-fraternidade virou exemplo para
muita outra gente.

Lá no fundo de sua maneira de ser, no entanto, o francês, de
todos os cantos e camadas, nunca conseguiu eliminar por comple-
to a admiração, para não dizer a reverência pelos sinais evidentes
ou secretos dos tempos já distantes de reis, nobres e cortes. É que
tudo pode mudar, menos as marcas que a memória amealha na
alma, especialmente se essa memória está no próprio fundamento
do país.

Assim, aceito ou reprimido, o mito do château é ainda motor
poderoso da mentalidade francesa. Como diz Eve Baudoin num
estudo sobre o Castelo de Maintenon, a história da França
confunde-se, em muitos aspectos, com a história de seus castelos:
o pesado castelo-fortaleza da época feudal, núcleo de estreitos
laços entre o senhor local e seus súditos; o brilhante castelo
renascentista do início da monarquia centralizadora, onde a
expressão artística passou a disputar o privilégio até aU confinado
aos espaços do culto religioso; e o suntuoso castelo do século
XVIII, residência de reis em pleno triunfo, mas cujo poder logo
começaria a ser contestado por uma nova consciência despertan-
do em torno dele. "Objeto de arte para o artista, de ideologia
para o político, ou, mais freqüentemente, simples teto para o seu
proprietário, o castelo continua sendo, hoje, ainda, um elemento
de debate, quando não de conflito, no complexo edifício do
imaginário nacional".
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Assim como uma cerveja fica mais gostosa

quando acompanhada de um Steinhaeger
íou de um Kirsch-Wasser.uma viagem ganha
\ mais sabor quando nela se inclui um
A. cruzeiro marítimo.
TS A OREMAR representa os mais
« importantes cruzeiros do mundo.
a Entre eles encontramos os cruzeiros

da KD que completam sua visita à Europa
com roteiros de 4 e 5 dias subindo e descendo

o romântico Rio Reno.
Antes de sua próxima viagem, peça um

¦folheto com maiores informações.

OREffiÃR]
cruzeiros marítimos

¦4_jn German Rhine Une

Rua da Assembléia, ÍO - 36° and. - cj. 3.620

Tels.: 221-9455 e 221-9335
FMBRATUR 00282 07 -11 6

ESQUADRIA

ALUMÍNIO

0 ENXUGADOR g|

Padrão de Qualidade

275-9898
São Lourenço
Minas Gerais

Na hora de escolher
escolha o melhor

• •• •
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a Plino-Bar
aConfrodaCoruariÇ-i»
o biblioteca
a PUcIna para adulto* • erlinçit

Pliy-grournl
a Oack-bar

Quadra de tônls
Cabeleireiro & Estatlcista

a Birboirla
aSiumt Duchi
a Biby-tittar
a Inlormatlon iantar

1» «ullas £ ipir tomontoo
a Ar condicionado 1 ColaUçlo
aBoulIqua

Circuito Intarno de televlslo
Gingam cobarto
Programe«io do otlvidado da loiat

FONES (035) 331-1244/ 311-1*35
131-1797 INFS. RIO: (021) 282-1331

240-3475 TELEX (031) 3561

Em 1957, Roland Barthes publicava Mythologies, livro
delicioso e indispensável para a compreensão do tipo humano que
é o francês recente. Ali ele reunia breves textos em tomo de
alguns mitos fundadores da atualidade da França na época. Seu
material de análise fora retirado de reportagens nas revistas e
jornais, de cenas de peças e filmes, de obras em exposições ou,
simplesmente, da observação direta do comportamento geral —
tudo o que, parecendo feito apenas do presente, se alimenta,
contínua e inevitavelmente, da história. O verdadeiro retrato do
francês de hoje se desenhava, então, através de coisas tão
corriqueiras quanto o vinho e o leite, o bife com fritas, o Guide
Bleu, o Tour de France a bicicleta, a cozinha ornamental, áópera,
o music-hall ou um novo modelo Citroen. Coisas que se diria
inofensivas, mas que, como em todo reduto do mito, funcionam
para imobilizar o mundo:"É preciso que os mitos sugiram e
mimem uma economia universal que fixou para sempre a
hierarquia das posses".

Apesar do capítulo sobre "O Cruzeiro do Sangue Azul",
faltou a Barthes, nesse livro, tocar mais explicitamente no mito
ainda tão vivo da nobreza e de seu símbolo primeiro, o aristocráti-
co castelo. Não lhe teria sido necessário afastar-se dos arredores
de Paris para recolher o abundante material de prova. Claro que
uma ida a Versalhes, espionando o jeito das multidões que o
visitam a cada dia, bastaria para convencer quanto ao invencível
apelo que castelos, palácios e parques continuam exercendo sobre
a imaginação popular. Percorrê-los é como dominá-los, exorci-
zando as distâncias sociais — um pouco como quando se veste a
roupa de rei no nosso carnaval. Mas o material cresceria
enormemente se a colheita se estendesse por essas inúmeras
outras propriedades senhoriais que as vizinhanças de Paris
oferecem aos turistas e especialistas de todos os gostos.

Há as que interessam pelo conjunto, isto é, pela arquitetura,
o mobiliário, os objetos de arte e os jardins, como Vaux-le-
Vicomte, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Écouen e
Compiègne, os três últimos abrigando respectivamente os museus
das Antigüidades Nacionais, da Renascença e do Segundo
Império. Há uma segunda categoria, a daquelas que atraem
particularmente pelos seus parques e jardins, muitos deles
traçados pelo patriarca do paisagismo à francesa, André Le
Nôtre, morto em 1700: é o caso dos parques de Sceaus (onde está
instalado um Museu da Região da Ilha de França) e de Courances
(completado por um exótico jardim japonês), ou do jardim do
Castelo de Ferrières, este, no entanto, desenhado pelo inglês
Joseph Paxton, há pouco mais de um século. Para que a lista se
complete, citemos os castelos de Anet, Champs, Chantilly,
Dampierre, Guermantes (cujo nome de família Proust aprovei-
tou), Maintenon, Pierrefonds e Rambouillet, todos a menos de
100 km de Paris. A paisagem da velha França aristocrática neles
resiste de corpo e alma quase inteiros, introduzindo a infindável
fieira de outros castelos que se alinham pelo resto do país. São a
linguagem concreta de um mito ainda e sempre em marcha.

Marginalizados pelo avanço da história, cada um deles
encontrou a sua maneira de adaptar-se aos novos tempos. É
precisamente isto que alimenta o mito: uma atração no sentido do
passado que se afirma na capacidade de adaptação ao presente.
Uns passaram à municipalidade local ou ao Estado e viraram
museus e/ou parques públicos. Outros continuaram nas mãos de
suas famílias proprietárias, que, por vontade ou necessidade
(custa mais do que nunca uma fortuna mantê-los hoje em dia), os
foram pouco a pouco abrindo à visitação generalizada, em parte
ou no todo. Um caso que bem exemplifica essa colocação do

passado em função do presente é o do Castelo de Maintenon, que
acaba de ser transformado em fundação de utilidade pública por
seus proprietários, a família Noailles-Raindre.

A menos de 70 quilômetros de Paris, nas vizinhanças de
Versalhes, Rambouillet e Chartres, o Castelo de Maintenon tem
uma história cujos primeiros sinais datam do ano 1105. Mas o
começo de seu esplendor viria quatro séculos à frente, no
momento em que a nobreza feudal passa a inclinar-se diante do
poder do dinheiro. Em pagamento de dívidas dos antigos'
senhores do castelo medieval, Jean Cottereau, que seria tesourei-
ro de nada menos que três reis—Luís XII, François I e Henrique
II — toma-se seu .proprietário, o refaz e o amplia no estilo
Renascença, durante a primeira metade do século XVI. Em 1674,
Luís XTV o adquire e o transfere para Françoise d'Aubigné,
futura marquesa de Maintenon e então governanta de seus filhos
bastardos com Madame de Montespan. De governanta, Madame
de Maintenon passa a amante do rei. E quando a rainha morre,
ela se torna sua esposa morganática, por um casamento de que
não restou documento nem testemunho, selado provavelmente
em 1683.

A propriedade de Maintenon atinge então seu apogeu. Luís
XIV sonha com o projeto de um aqueduto monumental, de 5km
de extensão e 72m de altura, que dali deveria levar a água para
alimentar as cascatas e jatos dos jardins de Versalhes. Os famosos
arquitetos Vauban e La Hire são chamados para realizá-lo. Os
trabalhos começam em 1684, reunindo no canteiro de obras 30 mil
operários, pedreiros e soldados. Mas o terreno pantanoso e as
doenças dele derivadas impedem a concretização do projeto,
deixado quatro anos depois pelo meio. Para compensar-se da
frustração e agradar a Madame de Maintenon, o Rei Sol pede a
Le Nôtre que abra o canal e desenhe o parque que, em torno dele,
até hoje maravilha o visitante da propriedade. Ao fundo, as
pertentosas ruínas do aqueduto, pedra coberta de hera, lhe dão
essa atmosfera romântica de coisa usada pelo tempo.

Tudo isso — terras, jardins, ruínas, castelo, mobiliário e
obras de arte — passou ao domínio público com a criação da
Fundação Maintenon, em agosto do ano passado. O castelo já era
visitável, a princípio a pedido e mais tarde normalmente, desde
1930. Hoje, no entanto, com as garantias e os recursos que o
estatuto de fundação lhe trouxe, Maintenon não só assegurou a
sua continuidade e integridade no futuro, como pode ampliar sua
prestação de serviços. Para começo de conversa, uma magnífica
exposição comemorativa do tricentenário do casamento secreto
de Luís XIV e Madame de Maintenon toma atualmente conta de
todo o castelo, ali permanecendo até novembro próximo. Em
seguida, virá uma segunda mostra, mais especializada, sobre os
aquedutos na França. Nessa espécie de passagem bem azeitada do
privado ao público, o mito resistente da nobreza toma fôlego e se
perpetua. A França, conservadora e/ou progressista, ainda se
reconhece nele. ^^

ROBERTO PONTUAL

HOTEL FAZENDA JAVARY
no mais lindo reoanto de Miguel Pereira-—RJ

PROMOÇÃO 12, 13 E 14 DE OUTUBRO
Ônibus de Luxo — Ida e volta. Tudo incluído. Estada completa, comida
feita em fogão 9 lenha, café colonial, lazer, piscina, sauna, duchas, etc.
3 DIAS, em SUITE para 1 pessoa CrS 198; para 2 pessoas Cr$ 276; 3
pessoas Cr$ 398 e Apto 6 pessoas CrS 696. Restam poucos lugares. Rua
Álvaro Alvim 37 gr. 624. Tels: 240-9335, 248-0551 e 541-5861
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Com o MS Allegro você vai
àTèrra do Fogo e aos Fiordes.
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São 21 dias a bordo visitando uma
porção de lugares: o Estreito de
Magalhães, Punta Arenas (Chile),
onde você pode fotografar pingüins,
focas e leões marinhos, Canal de
Beagle, Baía de Garibaldi com suas
geleiras e montanhas com mais
de 2.000 m de altura, Port Willians
a cidade mais austral do mundo,
Puerto Madryn, Ushuaia e
Cape Horn além de Buenos Aires
e Montevideo.

Cruzeiro melhor do que este não
existe. Consulte seu agente de
viagens para maiores informações.
Saída em 7 de janeiro
(São PauloVRio de J aneiro).
Preço total a partir de US$ 1,780
(Câmbio Oficial). 'Serviço Allegro VIP.

Rio de J aneiro: Av. Rio Branco, 156 - 28? andar
Sala 2839 - Fones: 262-4723 e 262-3143 - Ttelex (021)
23809 - EMBRATUR - 00703-02-41-1 - ABAV SP 206. J

No melhor local de São Paulo
A uma quadra da Av. Paulista

(TP ••**

ÍMopoliton Plaza Hotel
Um hotel com estilo de residência.

Apartamentos confortáveis
com sala e cozinha indivi-
dual, TV, telefone, música,
minibar e sistema de video-
cassete.

Piscina, Sauna, Cuffee-bar,
salões de convenções, play-
ground. Suites de cobertu-
ra com piscina privativa,
garagem.

Localização excepcional,
junto à Av. Paulista e a so-
fisticado centro comercial,
empresarial, restaurantes e
altos comércio.

Operado pela
C»SOBLOCO
CJ HOTÉIS DE TURISMO LIDA.

Al. Campinas. 474 (esq. com Al. Santos)
Tel.: (011) 287-4855 • Telex (011) 35667 • SOBL

HR Embratur n.° 02353.00.21.4 .


