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TEMPO
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NUBLADO, sujeito a
chuvas esparsas com
um período de me-
lhoria Temperatura
estável. Foto do sa-
télite e tempo no
mundo, página lli.
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PLANTA que os ín-
dios usam como ve-
neno, alucinógeno e
emplastro está sen-
do pesquisada pelo
cientista Otto Got-
tlieb, na Região
Amazônica. (Pag. 8)

NACIONAL

GREVE nos cana-
viais da Paraíba pa-
ralisa 120 mil traba-
lhadores. enquanto
em Recife lavrado-
res fazem passeata
para manter salário
conquistado em dis-
sídin. (Página 5)
CARL BERNSTEIY
o jornalista que le-
vantou o Caso Water-
gate, criticou ontem
em São Paulo as
pressões do governo
Reagan sobre a im-
prensa. (Página 5)

MUNDO

THATCHER con-
denou os terroris-
tas do IRA e defen-
deu a pena de morte,
em declarações na
sua residência ofi-
ciai, guardada forte-
mente por policiais.
(Pá g ina 13)
PAPA autoriza re-
torno da missa em
latim, em casos es-
peciais e restri-
tos, mas adverte que
isso não é um recuo
da decisão tomada
no Concilio de 63.
(Página 14)

POLÍTICA

ANTÔNIO CARLOS
Magalhães apresen-
tou defesa no pro-
cesso movido por
Maluf e pediu que
juiz transforme
acusação de crime
de injúria em difa-
inação. (Página 4)

NEGÓCIOS

ICM no Estado do
Rio pode ser pago
antecipadamente
com desconto, ren-
dendo o equivalente
a uma aplicação no
opei , através de um
novo pape) — o
DAAHJ (Página 20)
TUCURUÍ testou a
primeira turbina e o
presidente da Ele-
trobrás, Costa Cavai-
canti, confirmou a
data da inauguração
da usina; 22 de no-
vembro. (Pagina 19)
CARROS de luxo au-
méntam 20% sexta-
feira. Dia 29, será a
vez dos automóveis
mais baratos, que
também vão ser rea-
justados em 20%.
íPágina 20)

Duarte se 
propõe a

anistiar esquerda

se a 
guerra acabar

O Presidente de El Salvador, José Napolcón
Duarte, ofereceu ã guerrilha esquerdista anistia
imediata para que pare a guerra civil, que em quase
cinco anos já matou cerca de 50 mil salvadorenhos.
A reunião de Duarte com os líderes rebeldes durou
quase cinco horas cm La Palma, província de
Chalatenango, e terminou com a decisão de formar
uma comissão para discutir a paz, sob a mediação da
Igreja salvadorenha.

A ser integrada por quatro representantes do
Governo c quatro da Oposição esquerdista — dois

Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional
(FMLN, a coalizão de cinco grupos guerrilheiros) e
dois da Frente Democrática Revolucionária (FDR,
o braço político), a comissão estudará a "humaniza-

ção da guerra" e tudo "que conduza à paz no menor
tempo possível". Tentará "incorporar todos os seto-
res do povo na busca da paz".

Cerca de 20 mil salvadorenhos se concentraram
na frente da igreja Doce Nome de Maria, cm que foi
realizada a reunião, para ouvir a leitura do comu-
nicado final, feita pelo mediador, o Arcebispo de
San Salvador, Dom Arturo Rivera y Damas. Autori-
zado pelo Papa João Paulo II, o Núncio Apostólico,
Dom Giacomo Tonello, participou da reunião como
observador. A. guarda da igreja ficou a cargo de
jovens escoteiros e não houve incidentes. (Pág. 15)

saudita deixou o 
país

Abadi 
pede fim

de impostos na

venda de imóvel

— O Governo precisa, com urgén-
cia, melhorar o tratamento fiscal que hoje
c aplicado ao investidor em imóvel —
reivindicou o presidente da Associação
Brasileira dos Administradores de Imóveis
(Abadi), Rômulo Cavalcanti. Lie sugeriu,
como principal medida, a isenção do Im-
posto de Renda e do Imposto Predial,
proposta apoiada por todos os conferencis-
tas do seminário comemorativo dos 10 anos
da Abadi.

O presidente do Conselho Diretor da
Associação dos Dirigentes de Empresas
do Mercado Imobiliário, Mauro Ma-
galhães, afirmou que o setor nem pede
incentivo ao investidor em imóveis, só rei-
vindica o fim do pagamento de Imposto
de Renda na fonte sobre os ganhos com
aluguéis. Lie criticou o fato de os aluguéis
dos imóveis residenciais serem reajusta-
dos em percentuais inferiores aòs de qual-
quer outra aplicação no Brasil. (Página 20)

APARTAMENTO LUXO
AV. DELFIM MOREIRA
— 380m2, slâo 90rn.
sla. jtr. 30m. sl. int.
28mJ, 4 qtos. c/arms.
sendo 2 surtes, 3 bhs.
iav. doe. vurandáo
30m', coz. kit 30m. 2
vgs. otc. 700 Milh. VI-
CE-REY 521-2252 CRE-
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ESTAR BEM INFORMADO
SOBRE DINHEIRO - Hojo
isso ó qunso t»o impor-
tonto qunnto o proprio di*
nhoiro. Cuido bom do sou.
O OURO NEW GOLO tem
o toar dn puro/o 999 o o
monor prozo do etttroga
da marcado. Ouro 6 o in-
vostlmonto tio sompré,
Tela 287-1242/ 287-7442
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Niels J erne (D) ganharam o Premio Nobel de Medicina. fCad. B)
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Napoléão diz a

Figueiredo 
que

apóia Tancredo

O Governador do Piauí. Hugo Napo-
leão, revelou ao Presidente João Figueire-
do, numa audiência no Palácio do Planalto,
que decidiu apoiar a candidatura Tancredo
Neves. O próprio Napoleão fez essa coníi-
dència a dois dirigentes nacionais do PDS.
Em Natal, numa festa vedada ao PMDB. o
Governador do Rio Grande do Norte. José
Agripino Maia. deu apoio público ao candi-
dato oposicionista.

Durante a festa de Agripino Maia, que
reuniu cerca de 8 mil pessoas, Tancredo
anunciou que se chegar à Presidência da
República vai dar participação aos traba-
lhadores na direção do Ministério da Pre\i-
déncia Social e do BNH e na gestão do
FGTS. Quer que os próprios interessados,
conforme revelou, fiscalizem e acompa-
nhem a aplicação dos recursos nas três
importantes áreas sociais do Governo

O candidato do PDS, Paulo Maluf,
comprometeu-se, se vencer as eleições, a
repor os salários dos funcionários públi-
cos federais, corroídos pela inflação dos
últimos três anos. Estimou que a nécessida-
de de reposição, em média, é de 70%. No
Rio, o presidente regional do PDS, Alair
Ferreira, acertou com o Governador Leo-
nel Brizola um policiamento discreto, sex-
ta-feira, quando Maluf visita a cidade. (Pá-
ginas 3 e 4 e editorial Bandeiras sem Votos)
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A "prime rate" volta a cair

13%—
•-li 2,75

¦—¦12.50

12% J2'25

O Ministro-Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas, Brigadeiro Waldir de
Vasconcellos. e o Centro de Comunicação
Social do Exército colocaram-se à margem
do problema ao afirmarem que o desapare-
cimento do General Kaliffa "é 

problema da
polícia". Em Nova Iorque, onde tem sua
sede internacional, a Liga de Defesa Judai-
ca. contactada pelo correspondente do
JORNAL DO BRASIL em Washington,
negou qualquer envolvimento com o caso.
Extremista de direita, a organização é che-
fiada pelo rabino Meier Kahane.que recen-
temente foi eleito deputado em Israel com
25 mil votos, 1% dos votos do país. mas
não tem representação no Brasil. (Página (J)

Abi-Ackel acredita 
que

César Milstein (E), George Kohler e

Sunab começa a fiscalizar
o cumprimento por

bares e restaurantes
da portaria que
fixou margens

máximas para a
venda de cerveja, chope

e refrigerantes.
(Página 20)

O Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-
Ackel, em entrevista coletiva concedida em
Brasília, mencionou a hipótese de que o
General saudita Abdul Mohamed al Kaliffa
tenha partido para Londres, Paris ou outra
capital européia, acrescentando que a Poli-
cia Federal já se encontra empenhada em
perseguir essa pista. O general, um dia
antes de sumir, teria procurado a agência
de turismo do Hotel Caesar Park para
informar-se sobre os vôos da Varig para as
capitais européias. Seu nome não foi jocali-
zado pela polícia nas listas de passageiros,
mas novas investigações serão feitas junto
às tripulações de bordo que hoje cedo
chegam de retorno ao Brasil.

Queda de juros nos

EUA faz o Brasil

economizar dólares

Ciência detecta sistema

planetário 
em formação

Rubens Gerchman
está presente em
três exposições,

duas no Rio e uma em
São Paulo, em que
mostra diferentes

aspectos de seus 42
anos de pintura.

Caderno B

O Bankers Trust — um dos maiores bancos
americanos — reduziu sua taxa preferencial de juros
(prime rate) de 12,75% para 12,25% e se espera que,
até o final da semana, os demais grandes bancos norte-
americanos sigam a tendência. Eles estão cobrando
atualmente 12,75% e somente o Wells Fargo, de San
Francisco, fixou sua prime em 12,50%.

Depois de estimar que, com essa redução, o Bra-
sil poderá economizar cerca de 175 milhões de dóla-
res em juros, o Ministro da Fazenda, Emane Gal-
vêas, disse que o importante é a continuação
da tendência de queda da prime. Nos Estados Uni-
dos, a expectativa é de que essa taxa chegue aos 12%
até as eleições presidenciais de novembro. (Página 17)
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Um sistema planetário em fase inicial
de formação em torno da estrela Beta Picto-
ris. a 470 bilhões de quilômetros do Sol,
foi fotografado pelos astrônomos america-
nos Bradford Smitli. da Universidade do Ari-
zona, e Richard Terrile, do Jet Propulsion
Laboratory da Administração Nacional de
Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos
(NASA). O registro mostra "uma vasta quan-
tidade de partículas sólidas em volta da es-
trela. o chamado disco circunestelar, esten-
dendo-se numa distância de 64 bilhões de
quilómetros"| informou Mary Murril. porta-
voz da NASA.

Os astrônomos usaram uni telescópio de
250 centímetros no Observatório Las Cam-
panas, da Fundação Carnegie, perto de Se-
rena, Chile. Eles localizaram a estrela gra-
ças aos dados fornecidos pelo Satélite Astro-
nómico Infravermelho (IRAS), lançado ao
espaço em 25 de janeiro de 83, que conse-
guiu informações mais precisas do que é
possível conseguir na Terra devido às ca-
madas da atmosfera. As partículas em volta
de Beta Pictoris variam do tamanho de um
grão a centenas de quilômetros e têm os
mesmos componentes que entraram na forma-
ção dos planetas do sistema solar. (Página 14)

Basiléia, Suíça — UPI

As Suftes do Jazz
Clássico, de Claude
Bolling, poderão ser
ouvidas só hoje na

Sala Cecília Meirelles.
Entre os músicos,

Turfbio Santos
e lleana Carneiro.

Caderno B
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POLÍTICA

coluna DO castello Polícia invade comitê do
r

As bandeiras

vermelhas

O 
Governador Hélio Garcia anunciou que
pretende pedir à direção do PMDB que

evite a repetição da repressão ocorrida no
Parã e no Amazonas contra os comunistas e
seu direito de se manifestar mediante a
apresentação das suas bandeiras vermelhas,
Os partidos comunistas continuam sem direi-
to a registro por força de lei mas há liberda-
de para difusão de suas idéias. Entende-se
que o PMDB tenha sido sensível à reação de
ministros e chefes militares contra a excessi-
va presença, retratada pelo colorido verme-
lho das praças públicas, nos primeiros comi-
cios da campanha. Procurou-se minimizar o
fato mediante a decisão de impedir a exibi-
ção de bandeiras vermelhas nos comícios.

A princípio atribuía-se legitimamente o
número excessivo daquelas bandeiras ã ca-
pacidade das minorias comunistas de ocupar
espaços na praça pública e se situarem
estrategicamente nas manifestações popula-
res. Mas a evolução dos acontecimentos
inclinou as pessoas mais ponderadas a crer
que havia colaboração de grupos interessa-
dos da direita em multiplicar a presença
física dos comunistas. Ainda agora, a revista
Veja demonstra a respeitável suspeita de que
elementos da comunidade de informação e
segurança possam estar a serviço dessa ten-
tativa de esquentar uma reação militar con-
tra a adesão dos partidos de esquerda à
candidatura do Sr Tancredo Neves. Não há
só o caso de Brasília, mas há algo de
estranho no episódio da gráfica de Belém.

O Sr Paulo Maluf tenta tirar partido das
dificuldades geradas pelos cuidados do
PMDB e já disse que daqui a alguns dias seu
competidor não poderá (como ele) aparecer
em praça pública e aproveitou para atribuir
aos governadores excesso de medidas para
protege-lo nas suas andanças pelos Estados.
Na realidade todos sabem que a presença
comunista é frágil tanto eleitoralmente, em
pleito direto, como nesta eleição indireta, de
Colégio Eleitoral.

Além de serem reduzidos em número,
estão em luta interna na qual se envolvem
quatro ou cinco facções. Como disse o
jornalista Cláudio Abramo, abalizado co-
nhecedor do assunto, "a esquerda brasileira,
além de ser fraca, pratica alegremente o
canibalismo". O PMDB tenderá provável-
mente, depois do que se sabe e da rigorosa
avaliação da realidade, suavizar sua repres-
são a comunistas, mesmo porque a cada dia
se sabe menos distingui-los na volumosa
massa humana que se reúne nas cidades cm
torno do candidato da Oposição.

A campanha aproxima
as plataformas

O curso da campanha vai quebrando as
diferenças mais agressivas entre a motivação
dos candidatos. O Sr Paulo Maluf distancia-
se do Governo e faz-lhe críticas, por enquan-
to sem citar o Presidente da República. Mas
ele declarou que jamais permitirá como
Presidente que o FMI venha fazer auditagem
interna nem agrida por qualquer outro meio
a soberania nacional. O Sr Tancredo Neves,
por sua vez, delcara que não tirará o Brasil
do FMI, embora tente, se Presidente, modi-
ficar os termos de negociação da dívida
externa.

O candidato do PDS também aderiu à
tese da frente democrática de reformulação
partidária e preconiza a formação de um
grande partido de centro que lhe de susten-
tação no Governo, admitindo que a esquer-
da conquiste seu próprio espaço, se a legisla-
ção vier a permiti-lo. Ele tornou-se partidá-
rio do mandato de quatro anos, da reforma
da Constituição e de outros itens do credo
oposicionista. E, em matéria de religião,
tentou superar a presença do seu adversário
no Círio de Nazaré invocando sua antiga
condição de "coroinha".

Persiste sua rejeição ao aumento de
impostos que incidam sobre rendas de capi-
tal mas o andamento do debate poderá
quebrar arestas nesse sentido, pois ele have-
rá de pretender ter seus apelos específicos às
classe menos favorecidas.

No barco de Mário Palmério

Respondendo a perguntas de jornalistas
estrangeiros, com sua barba apostolar, o
escritor Mário Palmério fez duas declara-
ções: 1) a campanha de Tancredo Neves
restabelece o que o Brasil precisa interna e
externamente, que é a confiança; 2) o país
está precisando de homens de bem. Diante
da fascinação que a Amazônia exerce sobre
os estrangeiros, Mário Palmério lembrou
que a região compreende 50% do Brasil que
estão desocupados c, respondendo a outra
pergunta, acrescentou que entendia a pre-
sença do Sr Iãncredo Neves no seu barco
como um ato simbólico, algo assim como
quem corta a fita simbólica de ingresso num
território, cuja ocupação efetiva, segundo
previsões conhecidas, inaugurará um novo
templo na história da humanidade.

Ao Secretário de Cultura de Minas, José
Aparecido, que acompanhava o candidato,
perguntaram alguns jornalistas estrangeiros
qual a diferença entre os dois candidatos.
Aparecido respondeu: "Tancredo não usa
colete à prova de bala e anda pelas ruas em
carro aberto".

CARLOS CASTELLO BRANCO

PCB e faz duas detenções „<, c

Deputado

defende JB

Brasília e 8(0 Paulo — A Polícia Federal
localizou ontem em São Paulo a sede de um
comitê dò Partido Comunista Brasileiro (PCB),ond« apreendeu material gráfico e Impressos,
além de prender dois dirigentes — Regis Frate e
Salomão Malina, A informação foi prestada à
noite pelo Ministro da Justiça, IbraÜim Abi-
Ackel. Ele disse <|iie as diligencias serão estendi-
das a Belo Horizonte, onde a Polícia Federal
tem pistas de que exista outro comitê,

Em São Paulo, a Polícia Federal informou
ter apreendido documentos na sede do jornal A
Voz da Unidade — órgão oficioso do PCB — que
comprovariam a tentativa de reorganização do
partido. Salomão Malina e Regis t rates foram
indiciados com base no Artigo 25 da Lei de
Segurança Nacional (tentativa de reorganizar
partido ilegal).

Constituição
Abi-Ackci negou que houvesse objetivo

político nas diligencias para localização dos
comitês comunistas. "Como todos sabem, a
Constituição proíbe o funcionamento dos parti-
dos comunistas. Eles são partidos prescritos. É
uma questão inscrita na Constituição e, sendo
assim, ií dever elementar da Polícia Federal do
país impedir que eles se organizem", declarou.

Mas há tanto tempo se sabe da existência
do partido no país. Por que somente agora as
buscas? — perguntou um repórter.Uma coisa é o marxista fazer propagan-da de suas idéias; outra é colocá-las em prática c
funcionamento — respondeu Abi-Ackel.

A alegação dos policiais de São Paulo para a
abertura do inquérito, foi de cjue o "Partido
Comunista Brasileiro já estava funcionando de
fato e isso é proibido desde 1946", Mas os
dirigentes Regis Frate e Salomão Malina argu-
mentaram que estavam cumprindo todas as
etapas para a legalização do partido, conforme
determina a legislação eleitoral.

Na sede do jornal do PCB, foram apreendi-
das cópias de circulares "Aos Signatários do
Manifesto de Fundação do PCB" c dois blocos
com o timbre "PCB — Comissão Nacional
Diretora Provisória".

A circular número 2, de 18 de junho passa-do, segundo as autoridades policiais, demonstra
que o PCB está funcionando de fato, ao expres-
sar seu apoio à candidatura de Tancredo Neves.
O advogado dos comunistas Marco Antônio
Nahum, observou: "Não passa de uma tentativa
de vincular o candidato Tancredo Neves com
grupos clandestinos, com o objetivo de desmo-
ralizá-lo".
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Ivan Pinheiro

DPF revista casas de dirigentes
Agentes do Departamento de Polícia Fede-

ral no Rio realizaram ontem à tarüe operação
simultânea de busca e apreensão nas residências
dos dirigentes comunistas Giocondo Dias, Hér-
cules Corrêa, Givaldo Siqueira, Ivan Pinheiro,
Almir Neves e Sérgio Moraes, da Comissão
Nacional pela Legalização do PCB. De acordo
com informações dos atingidos, os policiais não
explicaram os motivos da operação.

O secretário-gera! do PCB. Giocondo Dias,
foi intimado verbalmente a comparecer hoje, às
9 horas, à sede da Polícia Federal no Rio.
Apesar da falta de um documento legal —
intimação —, ele disse que prestará depoimento
acompanhado de um advogado. Três agentes,
coordenados pelo delegado Aquino, vasculha-
ram a casa de Dias e apreenderam textos que,
segundo ele, "são material de estudo e referên-
cia pessoal".

Assim como os demais comunistas, Dias
disse desconhecer os objetivos da movimentação
policial. Mas, para ele, "a polícia sempre encon-
tra um pretexto, principalmente em relação a
nós, comunistas". Encarando o fato como "um
acontecimento natural", o dirigente anunciou:"Seja como for, continuamos em luta pela
legalidade c para que o Brasil tenha leis. de
modo que um cidadão jamais sofra este tipo de
violência".

Segundo informações dos dirigentes comu-
nistas, as buscas ocorreram sem nenhum tipo de
violência física ou intimidação verbal. O portei-
ro e a empregada do apartamento de Hércules
Corrêa, no Flamengo, foram levados para a sede
da DPF para declararem que nada, exceto
documentos políticos, foi levado pelos policiais.A operação simultânea desenvolveu-se entre
16h30min e 19 horas.

amara
Itrnsilia — "Ontem (antcon-

tem) o Governador Leonel Bri-
/.pia ultrapassou todos os limi-
tes: resolveu usar o dinheiro de
nosso empobrecido Estado pa-
ra agredir e injuriar um jornal.
Não me preocupa a repercus-
são das injúrias, porque o
JORNAL DO BRASIL repre-
senta para o Rio de Janeiro
muito mais que o Governador
eleito por um terço da popula-
ção do Estado. O que alarma
— porque este é um sinal dos
tempos — é que um Governa-
dor use os recursos públicos
para financiar os delitos que
comete".

Esse é um trecho do discurso
do Deputado Álvaro Valle
(PDS-RJ), que, ontem, ocupou
a tribuna da Câmara para lio-
menagear os professores por
seu dia e cobrar do Governa-
dor do Estado do Rio mais
atenção para os professores e
maior austeridade com o di-
nheiro público.
EQUÍVOCOS

Segundo o deputado, o Go-
vemador Leonel Bri/ola alega
não ter dinheiro sequer para
cumprir a Constituição, no quedi/ respeito ao pagamento de
aposentadorias aos professo-res. após 25 anos de trabalho."Mas não falta dinheiro para
caríssimas matérias pagas cm
jornais, onde o Governador,
usando recursos públicos, faz
sua propaganda pessoal, em
um verdadeiro acinte a toda a
população", acrescentou
Valle.

Álvaro Valle continuou: "O
nosso caudilho moreno não ad-
mite receber críticas. Não se
acostuma com a imprensa livre,
tal como não aceita o debate
entre seus próprios companhei-
ros. Se ouvisse o povo e a
imprensa, ao invés de injuria-
los e caluniá-los, perceberia
que se está tornando impopu-
lar, não por culpa de diretores
de jornais, mas porque a sua
administração está equivo-
cada".

Governo

apóia novos

municípios

O Secretário Estadual da
Justiça e do Interior, Vivalvo
Barbosa, afirmou ontem que o
Governo do Estado vê com
naturalidade os movimentos
populares visando à criação de
novos municípios no Estado do
Rio. Segundo ele, "do ponto
de vista doutrinário, essas rei-
vindicações vão ao encontro
das propostas de descentraliza-
ção e democratização do
PDT".

Vivaldo Barbosa não con-
corda que o desmembramento
de municípios beneficie polm-
camente apenas o PDT, "pois
os demais partidos também te-
rão oportunidades para desen-
volver novas lideranças nesses
locais". Para ele, a criação de
novos municípios é útil do pon-
to de vista administrativo, uma
vez que muitas localidades po-
derão desenvolver-se melhor se
tiverem o aparato do Estado
mais próximo das comum-
dades.

O Senador Saturnino Braga
(PDT), por sua vez, acha que o
Estado do Rio. em comparação
a outras unidades da Federa-
ção, ainda tem poucos municí-
pios.

Apelo de líderes não 6

ouvido e a falta de

quorum ameaça Colégio

Brasília — Os líderes do PDS c do PMDB, Nelson
Marehezan e Freitas Nobre, não acreditam ter número
suficiente para colocar em votação, hoje, o projeto de lei
complementar que regulamenta o Colégio eleitoral. Os
telegramas de convocação das bancadas, expedidos des-
de quinta-feira passada pelos dois líderes, só assegura-
ram até agora a presença de 90 dos 235 pedessistas c 120
dos 2(X) pemedebistas no plenário da Câmara.

Esse número totaliza 210 deputados, quorum insufi-
ciente para a votação, que exi^e 240 parlamentares. A
expectativa dos dois líderes e que o PDT e o PTB
complementem esse número na hora da votação, pois,
apesar de o líder do PT, Airton Soares, apoiar a reunião
do Colégio Eleitoral, para a eleição de um Governo de
transição com Tancredo Neves, o petista José Genofno
continuará comandando a obstrução, iniciativa cm queteve êxito quarta-feira passada.

Convocação
"Na 

pior das hipóteses, votaremos esse projeto
quarta-feira (amanhã)' disse ontem, Marehezan, num
rápido encontro com Freitas Nobre. O líder pemedebtsta
está convocando sua bancada para hoje c também paia
amanhã.

— Estamos conscientes da responsabilidade de
utilização do Colégio Eleitoral para alcançarmos as
diretas em todos os níveis, com a eleição do candidato
Tancredo Neves e, por isso mesmo, o fim do arbítrio vai,
paradoxalmente, depender dessa regulamentação", pre-
coniza o telegrama do líder pemedebista aos deputados
de sua bancada.

Marehezan expediu um telegrama igualmente lon-
go, lembrando que o prazo que o projeto fixa para a
escolha dos delegados pelas Assembléias Legislativas
esgota-se no próximo dia 30, tornando-se absolutamente
necessária a presença dos deputados hoje em plenário.Marehezan já conversou com Freitas Nobre sobre os
riscos de a matéria não ser votada esta semana, deixando
um prazo muito exíguo para a escolha dos delegados, o
que obrigaria o Congresso a votar um outro projeto.

Depois de aprovado na Câmara, o projeto terá quevoltar ao Senado, indo cm seguida ser submetido á
sanção presidencial. Como ele limita a outubro a eleição
dos delegados das Assembléias, é posssível que todo esse
cronograma tenha que ser repetido, a fim de que os
delegados possam ser eleitos em novembro. Ontem, um
pedido de verificação de citiorum. apresentado pelo
Deputado Amaral Neto (PDS-RJ), da corrente malufis-
ta, mostrou que só havia 170 deputados na Câmara. No
plenário, havia 20.

D Avelar acha que Igreja

não deve entrar na batalha

da sucessão presidencial
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Givaldo Siqueira

Hércules Corrêa
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Abi-Ackel: operação tríplice contra PCB
Arquivo

D Avelar

Salvador — "Receio que se crie um clima em que cada
bispo ou membro da Igreja, com estas declarações, sejam
envolvidos neste processo que dentro de dois ou três mc-es
estará esgotado", advertiu o Cardeal D Avelar Brandão Vilela,
ao comentar as declarações do ex-presidente da CNBB, D
Aloísio Lorscheider, que previu um número muito grande de
manifestações contrárias no país, caso o candidato do PDS,
Paulo Maluf, seja eleito para a Presidência da República.

O Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil acrescentou
que "a Igreja, como instituição, não deve entrar nessa batalha".
Para D Avelar, entretanto, "o direito de um de seus membros
de manifestar seu pensamento sobre os candidatos e possíveis
conseqüências decorrentes da eleição, é um problema de
consciência pessoal".
FORA

Em entrevista ao jornal Tri-
buna da Bahia, o Cardeal Ave-
lar Brandão Vilela destacou
que ele particularmente tem
evitado dar opinião pública so-
bre os dois candidatos que
disputam a Presidência da Re-
pública pelo voto indireto.

— Prefiro ficar fora da
disputa para poder ajudar o
Brasil na hora certa, pois o
momento não me parece fácil
nem as pistas se nos apresen-
tam luminosas — frisou. Os
candidatos que disputam a Pre-
sidência da República pelo vo-
to indireto.

Ao inaugurar o centro co-
munitário do bairro periférico
do Alto do Cruzeiro, D Avelar
disse ainda preferir que os
membros da Igreja dêem mais
atenção a assuntos religiosos.

|1 
REVEILLON AO PRATA1 AMAZONIA - FERIAS PRAIA - FEB!AS iGARNAVAL NORDESTE1

fM WO SANTOS ¦ MONTEVIDEO ¦ I SANTOS RIO VITdWA ¦ RECIFE ¦ RIO SANTOS ¦ MONTEVIDEO | SANTOS - RIO VITdRIA - RECIFE |1
R I MAR DEL PLA TA ¦ BUENOS AIRES • g BELtM MANAUS FORTALEZA BUENOS AIRES ¦ SANTOS ¦ RIO | FORTALEZA - MACEIO ¦ SAL VAOOR 11|

j j SANTOS RIO | MACEld SALVADOR - RIO SANTOS | RIO SANTOS j|j;j
I L Saidas: Rio 26 Doz [| Sai'das: Santos 07 Jan Saidas: Rio 31 Jan 1 Sai'das: Santos 09 Fev

; j Santos 27 Dez 9 Rio 08 Jan Santos 01 Fev i Rio 10 Fev |jj|

amplos planos de financiamento
• Rio Hp hnpirn * SSo Paulo: Av. Brig. Faria Lima, 1501 - tel.: (011) 210-1666

i II I |, , 11)11 j I HI IIIIMI ¦miirnirm r « D M • ¦ 01 I • * neci,o; Rufl da Concordia, 153 SI SOI tel.: (0811 224 0032 / 224 1118 I
H pp uemro - hua Mexico, LI loja • • Salvador: Rua Vise, dn Flosorio, 3 SI909 tel.: 1071) 242 0731 1 242 8375 1
ill I 1 L I I I I I HS tel.: 220-1840 « Pnrtn Alnnro: nua dns Anrfradas, 1137 S/1606 tol.: (0512) 25 10B2

il 
imAiinlrIiiiUBP Ipatiema - Rua Vise, de Piraja, 54/ . B8)o Horizonto: Rua GoitacazBS. 71 S/1204 tel.: 10311226 3335 I

^^^^m^iimatuh: 
0000? 00419 loja A - tel.: 511-1840 cousin ie 0 seu '1'

NATAL A BORDO
SANTOS ¦ RIO ¦ SAL VADOR ¦ VITÚRIA

RIO¦ SANTOS

•asmem?*

REVESLLON AO PRATA
RIO SANTOS ¦ MONTEVIDÉO ¦

MAR DEL PLATA BUENOS AIRES ¦
SANTOS ¦ RIO

Saídas: Rio 26 Dez
Santos 27 Dez

CARNAVAL NOROESTE
SANTOS RIO VITÚRIA ¦ RECIFE

FORTALEZA - MACEIÓ SALVADOR
RIO SANTOS

Saídas: Santos 09 Fev
Rio 10 Fev

AMAZÔNIA - FERIAS
SANTOS RIO ¦ VITÓRIA ¦ RECIFE -

BELÉM MANAUS FORTALEZA
MACEIÓ SAL VADOR RIO SANTOS
Saídas: Santos 07 Jan

Rio 08 Jan

PRATA - FERiÃS
RIO SANTOS ¦ MONTEVIDÉO

BUENOS AIRES ¦ SANTOS ¦ RIO

EMUHATUH: 0000? 0041 9

Assembléia

gaúcha abre

vaga ao PDS
Porto Alegre — Depois de

vigorar por quase cinco anos
(desde a restauração do pluri-
partidarismo), o acordo de re-
vezamento na Mesa da Assem-
bléia gaúcha entre as bancadas
do PDT e do PMDB para asse-
gurar a direção no Legislativo
estadual, está com os dias con-
tados. Com apenas 12 depu-
tados, o PDT não terá quadrossuficientes para preencher car-
gos até 1986 (o regulamento
impede reeleição) e, a partir do
próximo ano, o PDS deverá
receber a 2" vice-presidência,
restabelecendo uma mesa plu-ripartidária.

O líder da bancada estadual
do PDT, Deputado Dilamar
Machado, prefere não comcn-
tar o assunto por enquanto.
Segundo ele, as discussões in-
ternas sobre a questão "são
apenas especulações, sem nada
de definitivo".

Com o fim do b i -
partidarismo e a divisão oposi-
cionista, o PMDB e o PDT na
Assembléia gaúcha resolveram
se revezar na presidência, divi-
dirido os cargos da direção do
Legislativo. O PMDB (21
deputados) e o PDT (12 depu-
tados) juntos garantem a maio-
ria para impedir que o PDS (23
deputados) assuma os postos-
chaves do Palácio Farroupilha,

?
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Brasília o (iovernndor do Piauí,' Hugo Napolcrto, disseontem .ai Piesiüentc Io,Kl liguoiredo. cm audiência no Paláciodo Planalto, attc decidiu apoiar a candidatura de lancredoNeves, secundo confidenciou a dois membros da direção
nacional do PDS, Ao embarcai a rioite pura IVresin«i, NrtpoleAòfecnsou-se a confirmar a informação.

"0 Presidente Figueiredo já sabe qual é o meu candidato.
Mas eu so revelarei sou nome cm tetras dò Piauí, antes dò final
do mis", disse o Governador NaiK>lc*Aõ, que foi chamado a
jj)rasdin por I igueiredo, c o quinto dos 13 governadores do PDS
ti dççidir-se pelo candidato da Oposição Antes dele, adcriraiü a
lancrçao os governadores do Maranhão, Ceará, Pernambuco

e. ontem, o do Rio Grande do Norte
Verbas

Napolcáo chegou ao Planalto ás lOh.VImin e subiu para o
encontro com o Presidente pelo elevador privativo, o mesmo
que tmli/ou, duas horas e meia depois, para descer. Nesse
tempo, encontrou-se também com os Ministros 'Leitão de
Abreu, chefe do Gabinete Civil, e Delfim Netto, do Planeja
mento "O presidente l-igueiredo, como sempre, foi mimo
atável", disse Napólcão. Após a audiência; o governador do
Piauí voltou ao gabinete do Ministro Leitão.

A falta de verbas creio que se deve aos problemas no
próprio organograma orçamentário do Governo", afirmou
Napolcáo, que procurou o Ministro do Planejamento ao sait do
gabinete do Presidente. "Minha decisão foi tomada sempre
pensando na unidade do partido no Piauí"', garantiu ele, "e o
anúncio público de minha posição será feito em terras piauièn-ses, porque este é o meu compromisso",

O candidato do PDS a Presidência da República, Dcpu-

lado Paulo Maluf, visitará o Piauí amanhã e "será recebido de
acordo com as boas normas de conduta política", assegurou oGovernador, Napoleáo esteve também com o porta-vo/. da
Presidência, ( a rios Atila. I sie, depois, revelou tjuc o Prcsiden-te Figueiredo não tinha nenhuma informação sobre o encontro
para tornar pública.

Ontem jwja manhã, o Presidente I igueiredo recebeu acana que o Governador do Maranhão, Luís Koclia, enviou na
quarta feira passada, comunicando sua adesão a candidatura
lancredo Neves, As 'íh. através do seu assessor especial, Luísde Avelar Coutinho. Figueiredo reccfjeu a carta de Luiz Rocha,
ainda lacrada, <) Presidente depois de lei, remeteu-a aoMinistro Leitão de Ahrcu e este disse a Átila que, no caso, não
cabia qualquer resposta.

Fidelidade
J.i no aeroporto, Napolcáo disse que levou em conta"também a fidelidade partidária", ao tomar sua decisão.

Garantiu que o anúncio público será "antes do final do mês" c
que"os interesses da pátria e do Piauí" orientaram sua decisão,
Napolcáo foi advogado do falecido Presidente Juscclino Kubits-
chek e seu avó foi deputado federal pelo antigo PSD,guando
lancredo ainda era governador, cm uma de suas últimas idas a
Minas, Napolcáo Ia permaneceu durante cinco dias c teve
longas conversas com o 'agora candidato a Presidente

Antes de seguir para o Planalto, o Governador do Piauí
procurou o Ministro da Indústria c Comércio, para tratar deassuntos de seu listado, o Ministro Murilo Badaró ainda tentou
convencer Napólcão a apoiar o caftdidato do PDS. Deputado
Paulo Maluf. i

VANDERLEY PEREIRA

Piauí recorre à economia de guerra
1 eresina O Ktadò do Piauí adotou regime de economia

de guerra A exceção das obras considerai! ts essem uns, para a-
quais estão alocados recursos específicos, as demais deverão ser
paralisadas* pata que todas as disponibilidades orçamentárias
não comprometidas sejam empregadas no pagamento do fun-
çionalismb.

As dificuldades começaram depois que o (ioverno federal
redii/m em 4.KÍ- as cotas dos fundos especiais e ilc participai, to
dos listados. o Secretario da Fazenda, Mu-s.t pemes, vem
mantendo contatos junto a bancos particulares em São Paulo,
para negociar empréstimos dando como caução a receita do
próximo orçamento

Cortes
N'a Assembléia Legislativa, deputados do PDS e do PMDB

que apoiam a candidatura oposicionista de iancrcdo Neves
iniciaram movimento junto a empresários c a opinião pública.

objetb ando garantir meios para que o pagamento do funciona-
lismo não sofra atraso a partir do próximo mês

Pretende-se também, segundo o presidente da Assem-
bléia. Deputado Waldemar Macedo (PDS), que os servidores
estaduais melhor remunerados abram mão de seus vencimentos,
que formariam um fuhdo de caixa destinado aos servidores quedependem de seus vencimentos para sobreviver

o regime dé economia de guerra prevê, ainda, a suspensão
ile festividades e cortes nas cotas de combustível para veículos
de secretários, presidentes de empresas de economia mista e
presidentes de autarquias.

Desde a realização da convenção do PDS, foram suspensas
is liberações de recursos adicionais para o Piauí. O Estado tem-se limitado a receber is cotas dos fundos especial e de

participarão, ijue somadas a receita do KM permitem cobrir
apenàs as despesas de pessoal, sem computar o pagamento da
segunda parcela do aumento concedido ao funcionalismo no
meio do ano e o pagamento, também em dezembro, do i.V
salário

Agripino reúne 8 mi! 
pessoas

em ato 
que oficializa adesão

Natal O Governador José Agripino Maia oficializou
ontem >ua adesão a candidatura de I ancredo Neves, numa festa
presenciada {x>r cerca de oito mil pessoas e com a presençamaciça de líderes da Frente Liberal.

Depois de Agripino, outros virão — garantia um
membro da Frente Liberal, prevendo que, nos próximos iii.is.
novos Governadores do PDS deverão anunciar publicamentesua adesão a candidatura de Tancredo O entusiasmo era.
principalmente, pelo nível de participação popular constatado
ontem cm Natal

Frente
Atendendo ao desejo do Governador Agripino Maia, de

que em sua festa não deveriam esiar presentes oposicionistas; o
IMDB concentrou-se na casa de seu presidente regional,Ocraldo Melo. No Palácio dos Esportes, onde Tancredo entrou
com dificuldades, a festa era claramente da Frente Liberal. Asfaixas, bandeiras e cartazes enalteciam a posição do Governa-
cior c a candidatura da Aliança Democrática. Tancredo chegou
elogiando "o comportamento de coragem c firmeza" de Acrini-no Maia.

No palanque, representantes da Frente Liberal de 11
Estados usaram da palavra para solidarizar-se com a posição deAgripino Discursaram Tarcísio Buritv (PB), Moreira Franco
(RJl. Jorge Bornhausen (SC). Sauló Queiroz (MS). JaimeSantana (MA), Leonidas Ribas (RS), José Toma/ Nono (AL),Antonio Dias (MG), Geraldo Melo (PE), Antônio Carlos
Magalhães (BA), Francclino Pereira (MG), Ney Braga (PR) c oGovernador Roberto Magalhães (PE).O candidato a Vice-Presidente. José Sarnev. foi o único afazer uma referência ao PMDB, citando "o valoroso homem
que é o Deputado Ulysses Guimarães". Ele falou antes dòGovernador, que fez um discurso destacando que a sua posiçãofoi tomada após "a conclusão que chegamos de que não podeexistir atividade partidária autêntica sem o exercício de valores
que encarnem as aspirações legítimas da coletividade".

Desta forma, disse ele, "optamos, eu e os companheiros
que aqui se encontram, por ficar ao lado da vontade popular deliberdade e progresso."

Durval
O Governador da Bahia. João Durval, deverá anunciar,

formalmente, seu apoio a Tancredo Neves na próxima sc.via-
feira, conforme acertos feito ontein, em Natal, enlre o ex-
Governador Antônio Carlos Magalhães e o candidato do
PMDB e da Frente Liberal. A festa em Salvador deverá ser nos
mesmos moldes da que Agripino Maia promoveu. Terá, assim,
a participação maciça dos integrantes da Frente Liberal.

A data ficou praticamente acertada, informou o Senador
Marco Maciel, só dependendo dos últimos detalhes quanto a
forma como o Governador João Durval vai comunicar sua
decisão ao Presidente Figueiredo.

Ainda hoje João Durval deverá decidir, segundo Maciel,
se manda uma carta ou pede uma audiência a Figueiredo, paraentão confirmar a data da sua festa.

Um assessor de Tancredo informou, por sua vez, que tudo
está caminhando para que o Governador baiano mande apenas
uma carta ao Presidente, a fim de evitar constrangimentos como
o verificado com o Governador Agripino Maia, que teve sua
audiência cancelada á última hora.

Prefeitos de Se rgipe dão

apoio a Alves para tomar

qualquer rumo na sucessão
Aracaju — O Governador João Alves Filho recebeu ontemum documento em quê 61 dos 7(1 prefeitos do PDS do interiorsergipano — além de um dos três prefeitos do PMDB no Estado— asseguram que apoiarão qualquer decisão que vier a tomarcom respeito à sucessão presidencial.Também ontem, o Governador recebeu outro documentoassinado por profissionais liherais, líderes comunitários cintelectuais, entre outras categorias — pedindo para apoiarlancredo Neves, "o candidato inequivocamente democrático".Até o final da tarde de ontem, João Alves ainda não haviaanunciado oficialmente a quem dará apoio.
Os prefeitos afirmam que apoiarão a decisão de JoãoAlves. "Temos certeza de que ela representará os anseios danossa comunidade e levará em conta os altos interesses doEstado c da nação, acompanhando desta forma as aspiraçõesmais legítimas das lideranças políticas e do povo sergipano'',

dizem no documento, que não tem a assinatura dos prefeitos deduas das três maiores cidades do interior de Sergipe — Estânciae Itabaiana O único pemedebista que subscreveu foi o PrefeitoJosé Luiz Del fino de Souza, de Cedro de São João,
Com o abaixo-assinado, o Governador João Alves eonsoli-da sua posição no interior e garante o apoio da grande maioriadas bases do Estado para sua esperada decisão de apoiar"Çpncredo Neves,

Arquivo
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Afiripino a Tancredo:

Lonff(

da Lsãu patriótica

da festa, Ulysses

conversa com a ()posição

Natal — O presidente nacional do PMDB. DeputadoI Ivsses Guimarães, chegou a Natal acompanhado do candidato
do PMDB e da Frente Liberal, Tancredo Neves, mas não
participou de qualquer uma das solenidade*, de adesão do
Governador José Agripino Maia, permanecendo durante todo o
tempo ao lado dos líderes do PMDIi do Rio Cirande do Norte
Ele disse que sua atitude não significava especificamente um ato
de solidariedade aos seus companheiros vetados pelo Governa-
dor. mas que refletia "um entendimento de que as questõesregionais cedem espaço ao problema nacional, ao congraça-
mento".

Ulysses rechaçou as declarações de Paulo Maluf. de que se
formará um novo partido com quadros do PTB, PDT e PMDB
com os parlamentares que o apoiarão no Colégio Eleitoral. Ele
atribuiu as declaraçôes"ao quadro de desconhecimento do Sr
Salim Maluf da política nacional".

1 ntiganwvte, o pivpmUh io de
um/rel cohlyokiva os serviços <h uniu
administradora cficava com d coração
apoiado.

Rezando e fazendo figa para tudo
dar certo.

Real mente, qi/ali/ner coisa podiaacontecer: desde a inadimplência do lo-
cata no. a escolha errada do fiador. até
a surpresa de constatar, avôs depois,
que os impostos estavam em atraso.

O mercado de locação de imóveis,
dez anos atrás, era uma babel abriyan-
do empresas profissionais mas tanwém
mmtagente inexperiente, incompeien-
te ou inescritpiflosa.

Com a criação da A li 1 Dl. as coi-
sas começaram a mudar.

Rim iii feio deconversa as empresas
associadasà A BÁDIapnnxmim um cá-
digo de ética, aceito e respeitado pelasempresas aue realmente trabalharam
com seriedade.

Io cadorno ri rt
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Napoleáo é o 5" Governador do /'/ÀS a trocar o candidato do partido por Tancredo

PMDB garante paz a Maluf em Teresina

íeresina — O 2" vice-presidente, no exercício da presi-dência, da Executiva Regional do PMDB. Deputado Deoclé-
cio Dantas, garantiu ontem que o seu partido não tomará
conhecimento da visita do candidato do PDS a Presidente da
República, Deputado Paulo Maluf, confirmada amanhã."Não pretendemos recebê-lo nem organizaremos qualquer
movimento para hostilizá-lo;" declarou.

Segundo o parlamentar oposicionista, os apuposque tem
marcado as visitas de Maluf aos Estados são manifestações
sem implicação ideológica. "Refletem a indignação popular

contra um cidadão que encarna o sistema domiiianv,
plicou.

Lembrou que. mesmo antes de cítegar i cor !n...
candidato, Maluí foi vaiado e quase agredido »í re ¦
t). cm São Paulo, quando era Governador daq

Dantas acredita que o PMDB c os .1 • : .
oposição do Piauí, inclusive aqueles que estão na cland
dade, não levantarão uma palha para hosiih^r o. ,
PDS", embora Maluf tenha sido alvo de manife.^ i
pcmedebistas, quando esteve cm Teresina ante da
de seu partido.
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O Governo Federal, através do
Decreto-lei 2.164/84.instituiu o bônus
da casa própria, concedendo um des-
conto sobre as prestações que vence-
rem no período de outubro deste ano
a setembro de 1985. Para os mutuá-
rios do Itaú que estiverem em dia com
as prestações, esse desconto será
aplicado na própria prestação, a partir
deste mês, sem nenhuma burocracia.

Os mutuários em atraso também
poderão beneficiar-se do bônus. Para
tanto, o Itaú está enviando correspon-
dência a seus mutuários, orientando-os
sobre como proceder nestes casos.

e
Crédito Imobiliár nlv

tiHMvivia em suspensa

Acatar esse código de ética, signiíi
cava entre outras coisas: escolher crite-
riosamente o metlior locatário, zelarpa-
m que o imói rl estivesse sempre em boas
condições de eobservação, providenciar
para que os impostos andassem sempre
cm dia, manter o proprietário informa-
dosohreas madançasda legislação, etc.

Tudo isso cobrando uma taxa
padron izacla e justa.

() trabalho da A HA 1)1 foi bem
compreendido.

/¦'agora, dez anos depois da sua
fundação, ficou muito mais fácil esco-
Iber uma administradora puni cuidar
dos seus in teresses e dos seus imóveis.

Hasta verificar se ela é filiada
a ABA Dl

Se for, relaxe.
Sc não for, desconfie.

ABA Dl Associação Brasileira das
Administradoras de Imóveis.
Rua do C 

'armo, t i .V," andar
lèl: (021) 242-7256 • Rio de Janeiro

ABAOI

atf
/\M03

10 ANOS DE
ABADI.

O FIM DA 5
EMOÇÕES

BARATAS
ADMIMISTRAÇiÍ

DE IMQVKiS.
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abriirá
Niilnl o candidatado PMDB e du

I rentc Liberal, 1'iincredo Neves, ao agra-
decer onlcni a adesão do Governador
José Agripino Main, anunciou que se
vencer as eleições indiretas cm 15 de
janeiro de 1985 durd participação aos
trabalhadores da direção do BNH e do
Ministério da Previdência Social e na
gestão do Fundo de Garantia por Tempo
ile Serviço (FGTS). Quer que eles fiscali-
/em e acompanhem a aplicação de recur-
xos que forem destinados As três áreas.

Tancredo chegou ao Palácio dos lis-
portes, onde Agripino Maia promoveusua festa, às lOluOmin. Depois, almoçou
com o Governador do Rio Grande do
Norte, representantes da Frente Liberal e
integrantes da bancada estadual do PDS.
F indo o almoço, desligou-se da comitiva
formada pelo Governador e foi ;1 casa do
presidente regional do PMDB, Geraldo
Melo, onde conversou com as lideranças
regionais do seu partido.

Comício
Como o PMDH ficou à margem da

festa de ontem, suas lideranças pediram e
I ancredo concordou com a realização de

um grande comício em Natal. A data será
acertada oportunamente. Ao deixar a
casa de Geraldo Melo, o candidato vol-
tou a travar contato com Agripino Maia;
Foi à sede do Governo para uma reunião
fechada, presentes também 1! dos 15
deputados do PDS do Rio Grande do
Norte.

N i reunião, segundo um dos seus
participantes, Agripino Maia detalhou os
motivos que o levaram a apoiar a condi-
datura das oposiçócs c das dificuldades
para manter o seu posicionamento.

Os deputados, segundo o mesmo In-
forniante, reafirmaram o compromisso
de apoiar Tancredo, feito a Agripino
Maia. Ü candidato oposicionista fez um
relato, por sua vez, para a mais nova
dissidência oficializada do PDS, sobre a
situação do Colégio Eleitoral, revelando
estar certo de levar, no mínimo, vanta-
gem de 130 votos sobre o Deputado
Paulo Maluf.

Da audiência com Tancredo e Agri-
pino Maia no Palácio Potengi participa-
ram também os deputados estaduais com-
prometidos com o candidato do PDS:
Manoel do Carmo, Jeová Alves e Amaro
Marinho. O candidato do PMDB e da
Frente Liberal retornou a Brasília, às
!8h, e ao deixar Natal disse esperar a
maioria dos votos do Rio Grande do
Norte no Colégio Eleitoral.

Um repórter quis saber de Tancredo
como ele interpretava uma afirmação do
Ministro da Indústria e do Comércio,
Murilo Badaró, de que os Governadores
do PDS que apoiam a chapa do oposicio-
nista estão mortos. O ex-Govemador de
Mmas sorriu e contra-atacou:

"Acho 
que quem está morto é o

Ministro Murilo Badaró",

Ayrton quer ver PT no• *
Ministério do Trabalho

São Paulo — O líder do PT na
Câmara, Deputado A;, rton Soares (SP),
defendeu ontem não só a ida dos parla-mentares petistas ao Colégio Eleitoral
para votar na Oposição, como a partici*
pação de seu partido no eventual Gover-
no Tancredo Neves, ocupando o Ministé-
rio do Trabalho. Ayrton quer que o PT
assuma o Ministério e tente implantar a
sua política. Se não conseguir, segundo
ele. deve renunciar á Pasta e "e denun-
ciar as pressões que o impediram de
executar o seu programa".

Todas as pessoas'têm o direito de
sonhar. O Ayrton sabe que dentro do PT
jamais passaria a idéia de negociar cargo
com o Governo, seja este de Tancredo,
Montoro, de quem quer que seja. Isso é
sonhar que dentro de um outro Governo
se conseguirá implantar a política de
nosso partido — afirmou, em seguida, o
presidente nacional do PT, Luís Ignácio
da Silva, o Lula, ao contestar a propostade seu líder na Câmara dos Deputados.

O Deputado Ayrton Soares e outros
integrantes do PT com posição favorável
à ida ao Colégio Eleitoral concluíram, na
noite de ontem, a elaboração de um
documento, que encaminharão a todas as
bases e instâncias do partido. No do-
cumento, segundo o líder, é feita "uma
avaliação crítica da situação do PT no
quadro institucional".

Para Ayrton Soares, "a ida ou não ao
Colégio é um mero desdobramento de
uma posição mais ampla, ou seja, se o PT
participa ou não da transição" represen-
tada pelo Governo Tancredo Neves. De
acordo com o líder, se o PT não quer ir ao
Colégio para participar da transição, "de-
ve apontar outra saída, organizar inde-
pendentemente as massas e apresentar-se
como uma alternativa de poder. Do con-
trário, tem que aderir ao projeto de
transição, sob pena de não conseguir
aglutinar forças sequer para sua sobrevi-
vencia política".

Bispo cobr

agrária da

e reforma

Oposição
Curitiba — O Bispo de Goiás Velho,

Dom Tomás Balduíno, ao falar ontem no
simpósio do PMDB paranaense, que pre-
para as diretrizes para a agricultura e o
meio ambiente, que o candidato do parti-do e da Frente Liberal pretende adotar,
estranhou que o ex 'lovernador Tancre-
do Neves não tenha ainda, em seus
pronunciamentos de campanha, falado
em reforma agrar;.!

Dom Balduíno afirmou que a refur-
ma agrária c uma necessidade urgente
para o país' e assinalou que a aplicação
do Estatuto da Terra, como Tancredo
vem prometendo, não solucionará os pro-
blcmas do c:imp-> () Estatuto da Terra
foi feito peia Revolução de 64 e teve
como objetivo limitar a luta do trabalha-
dor. A reforma agrária, para ser eficien-
te. terá que ser feita tendo o homem do
campo como autor e destinatário", acres-
centou o Bispo.

Lm sua intervenção no simpósio do
PMDH, o Bispo de Goiás Velho disse
que a criação do Ministério Extraordiná-
no para Assuntos Fundiários transfor-
mou a qtiestáo da terra no Brasil "em
caso de polícia e objeto de segurança
nacional" e "encobriu a grave situação do
homem do campo e do índio na defesa de
sua terra'

O presidente do Sindicato dos Eco-
nomistas do Rio de Janeiro. Tito Riff,
que também participou do simpósio pe-medebista no Paraná, considerou impor-
tante para o país lutar pelo aumento da
produção de alimentos e do emprego no
campo Tito apresentou dados, que mos-
trani que hoje cerca de 8 milhões de
hectares exploráveis ainda podem ser
acrescentados às áreas de plantio cm
propriedades de até 50 hecatares. O sin-
dicalista fluminense, como Dom Baldui-
no, também pregou a realização urgente
de uma política fundiária

Deputado 
pede 

a Jader

para 
afastar Secretário

fue permitiu prisões
Belém - O Deputado estadual José

Ponteies, do PMDB e ligado ao Partido
Comunista do Brasil (PC do 13), vai
apresentar amanhã, na Assembléia Le-
gislativa, um pedido de afastatamento do
Secretário de Segurança Pública. Amai-
do Moraes Filho, acusado de praticar
arbitrariedades contra militantes de es-
querda e parlamentares durante o comi-
cio do candidato da Oposição, Tancredo
Neves.

Ponteies tem apoio do líder da banca-
da do PMDB, Deputado Romein Xime-
nes, e da maioria dos integrantes da
Assembléia, inclusive os deputados do
PDS. Apesar da aprovação do requeri-
mento ser praticamente certa, é improva-
vel que o Governador Jáder Barbalho
atenda à Assembléia e exonere o Secretá-
rio de Segurança.

Ex-presidente da seção paraense da
Ordem dos Advogados do Brasil, Arnal-
do Moraes é acusado pelos pemedebistasde tei comandado a caça às bandeiras
vermelhas, durante a semana passada.Também é responsabilizado pelas inva-
sões da sucursal do jornal Voz da Lnidade— ligado ao Partido Comunista Brasilei-
ro (PCB) — e da gráfica Suyá, que depois
foi destruída por um incêndio. A polícia
paraense investiga a hipótese de atentado
contra a gráfica e o laudo pericial será
conhecido quarta ou quinta-feira.

Da bancada pemedebista na Assem-
bléia, espera-se que apenas os Deputados
Lucival Barbalho, presidente da Casa,
Célio Sampaio, Aldo Almeida e Maria de
Nazaré não votem a favor do requeri-
mento de Paulo Fonteles.

Leia editorial "Bandeiras sem Votos"
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A dejosa de Antônio Caruf.i foi levuda por Genaro(E) e contém 1 mil 642 páginas

Maluf 
promete 

devolver 
poder

aquisitivo do funcionalismo
Brasília O Deputado Paulo Maluf

comprometeu-se on:em a repor os salá-
rios dos funcionários federais, corroídos
pela inflação nos últimos três anos. Ele
estimou que a perda de poder aquisitivo
dos servidores i em média, de 70% e
prometeu corrigir os vencimentos, caso
chegue à Presidência, nas primeiras três
semanas de seu mandato.

"O réu Antônio Carlos Magalhães
está sendo processado por mim." Com
esse comentário, o candidato do PDS
recusou-se a fazer outras considerações a
respeito da defesa prévia que o ex-
Governador da Bahia, apresentou ontem
em Salvador, no processo que Maluf
move contra ele por crime de injúria.
Acrescentou que qualquer outra pergun-ta deve ser feita a seu advogado, em São
Paulo

Divida

Ainda durante a entrevista, o Depu-
tado Paulo Maluf comprometeu se
a"consolidar a dívida externa brasileira,
logo no primeiro ano, de forma a queesse assunto desapareça do noticiário".
Com relação à dívida interna, que infor-
mou estar em torno de Cr$ 20 bilhões,
garantiu que também resolverá o proble-
ma em curto tempo. E deu a receita: "No
meu governo, não será iniciada nenhuma
obra bilionária "

Um repórter indagou, então, se con-
cluiria o programa nuclear, executado
através de acordo assinado com a Alemã-
nha. Inicialmente, Maluf preferiu contor-
nar a pergunta dizendo que os jornalistas
é que julgassem. Mas, diante da insistên-
cia dos repórteres, respondeu:

Brasília—A. Dorgivan• 
25. •: _

- m
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Maluf', 1 ano para a dívida

Programa nuclear? No meu go-vertio, darei prioridade às obras sociais e
de retorno rápido.

Inflação
Os jornalistas quiseram saber a fór-

mula que o candidato utilizaria para re-
por as [lerdas nos vencimentos dos fun-
cionários da União; consolidar a dívida

externa em um ano; regularizar a dívida
interna; e congelar os débitos dos mutuá-
nos cm atraso com o BNH cm atraso,
compatibilizando tudo isso com sua meta
de reduzir a inflação, no primeiro ano de
governo, de 220% para 110%, sem rom-
per o acordo com o FMI.

Maluf insistiu que, para isso, basta
não iniciar obras bilionárias, comentando
que "não dá para fazer ao mesmo tempo
tudo que o Brasil fez".

Política
O candidato do PDS disse, também,

não dispor de informações sobre a au-
diência do Governador do Piauí, Hugo
Napoleão, com o Presidente João Figuèi-
redo. Mas acrescentou que conta com seu
apoio, até porque, no Piauí, "99% dos
prefeitos e vereadores são do PDS e o
caminho natural seria o governador mar-
char com o candidato do seu partido".

Analisando o apoio que parlamenta-res e governadores do PDS tém dado ao
candidato da Oposição, Maluf invocou a
lei de Newton, lembrando que. como na
física, em política toda ação implica uma
reação cm sentido contrário.

"Em contraposição âs adesões de
pedessistas a Tancredo Neves, venho re-
cebendo apoios em dobro de parlamenta-res da Oposição", afirmou.

Um dos repórteres lembrou a Maluf
que seu grupo também está incentivando
a criação de uma dissidência na Oposi-
ção. Maluf não concordou e disse que os
pemedebistas não aceitam conviver com
aqueles que foram responsáveis por cas-
saçóes e por períodos de governo mais
duros

r
Candidato faz cerco de 2 horas, usa

3 argumentos e não leva voto do PMDB

Brasília O Senador Amat.il Peixo-
to (PDS-RJ) receia apoiar o candidato
oposicionista Tancredo Neves porqueeie pode morrer no exercício do poder e
ser substituído pelo Senador José Sar-
ney — candidato a Vice-Prcsidentc.
Para asseguiai a adesão do Governador
do Rio Grande do Norte, José Agripino
Maia. Tancredo prometeu que ele dete-
lá o poder político no Estado, dctnolin-
do a liderança do chefe político Aluízio
Alves. Com o advento da Frente Libe-
ral, não existem mais partidos políticos,nem fidelidade partidária no Colégio
Eleitoral.

Esses argumentos foram repisados
durante uma hora e 45 minutos peloDeputado Paulo Maluf, domingo, na
casa do Deputado Agenor Maria
(PMDB-RN), 59 anos, segundo contou
este último. Desde sexta-feira Maluf
tentava marcar essa visita, telefonando
às lKh para o Deputado, a fim de
acenar o encontro para o mesmo dia.
Agenor argumentou que estava muito
cansado; Maluf pediu o encontro para o
dia seguinte; Agenor disse que iria paraa zona rural. 0 encontro foi lixado,
entáo, para domingo, às 11 h, quandoMaluf chegou pontualmente, vestindo
uma roupa esporte, no apartamento
104, Bloco C, da Superquadra Sul, 309.

Lembrança
Sozinho, o Deputado chegou com

um presente (uma prataria para salgadi-
nhos) para a mulher de Agenor Maria,
Dona Maria Araújo, dizendo que era"uma lembrança de dona Sylvia". Mos-
trou-se bem informado sobre o estado
de saúde de dona Maria — há três anos
com um problema nervoso -- beijou a

filha adotiva do parlamentar, Netinha
(16 anos) — e, abstendo-sc de fumar,
foi perguntando:— Agenor, eu vim saber se você
P'Je votarem mim no Colégio Lleito-
ral. u quadro político atual, com a
Frente Liberai, com um ex-pedessista
na chapa da Oposição, demonstra que
não há mais partido político, nem fideli*
dade partidária. Não haverá problema
nenhum se você votar em mim e eu
prometo devolver seu espaço político
no Rio Cirande do Norte

Segundo Agenor Maria, que serviu
suco de lai.inja e cafezinho para o
visitante, sua primeira resposta a essa
investida "fez Maluf suar", mesmo por-
que a temperatura em Brasília beirava
os 30 graus: "Deputado, no meu caso,
ainda existe partido sim Eu vou votai
em Tancredo Neves, que é o candidato
do meu partido Não voto em você
porque você representa o regime queestá aí. E digo mais — se o sistema
substituísse você por Jesus Cristo e
colocasse no lugar de Tancredo o sata-
nâs, ainda assim, satanás ganharia, por-
que é o sistema que ninguém suporta
mais",

Idade
Na reproduçáo de Agenor Maria, o

segundo argumento de Maluf apoiou-se
na idade de Tancredo. "Eu tenho moci-
dade, capacidade e vou prestigiar a
classe política. Vou também devolver
esse país ao desenvolvimento. Tancre-
do é um homem velho e é por isso que o
Amaral Peixoto receia votar nele. Ele
teme que I ancredo morra e Sarney
assuma o poder — o que não tem
nenhum sentido para ele". Maluf —

conforme Agenor —sustentou também
que o apoio do Governador José Agri-
pino Maia a Tancredo Neves unirá às
tradicionais famílias Maia (do Governa-
dor) e Alves (a maior liderança oposi
cionista do Estado), eliminando o espa-
ço político de Agenor Maria."Eu 

posso facilitar as coisas para
você nas eleições de 1986". prometeu-
lhe o candidato, para ouvir: ' Maluf, a
minha força não está em família políti-
ca, mas na minha coerência. Eu sou
como Sansã. Só que em vez de ter
força no cabelo, minha força está na
coerência. Além do mais, eu não acre-
dito que, Tancredo vencendo, o Aluízio
perca a força no Estado. O Aluízio é
uma força antiga e o José Agripino
surgiu agora" O último argumento
invocado por Maluf foi o de que Tari-
credo está irremediavelmente compra-
metido com os banqueiros e com a
extrema esquerda.

Antes de sair. às I4h45tnin, Maluf
pediu a Agenor que lhe desse oportuni
dade de voltar novamente à sua casa
para mais unia conversa, lembrando
que o fato político é dinâmico e que o
parlamentar poderia, no futuro, mudar
de idéia. "Você tem inteira liberdade
para voltar a minha casa. mas eu não
mudo de idéia. Eu não tenho nada
contra você, mas a nação inteira tem
contra o sistema Eu não mudo o meu
voto e ele é de Tancredo" Agenor
disse que na despedida levou Maluf até
O carro, quando percebeu que o Depu-
tado paulista não estava só. mas acom-
panhado de um outro automóvel com
agentes de segurança.

TERfcSA CARDOSO

Polícia do Kio dará proteção discreta
O candidato do PDS à Presidência da

República, Deputado Paulo Maluf, con-
tará com uni esquema de segurança "dís-
creto c eficiente" durante sua visita no
Rio, na próxima sexta-feira. A questãofoi decidida ontem em encontro que 6
presidente regional do PjDS Deputado
Alaii Ferreira manteve com o Governa
dpi Leonel Biizoi. m Ptu.k», i,n
jemis

Apo "-licitai ,i 'Iri'¦>; ua,"jn>jm m
mento normal' para a visita Paulo
Maluf Alaii explicou que entende por
policiamento normal urn aparato qiu não

atente contra a democracia". Segundo
ele, "o que esperamos é que não ocorra
algo semelhante ao que aconteceu no
Maranhão, quando foi mobilizada uma
tropa de
homens"

choque com mais de I l)0ü

O Secretário de Justiça Vivaldü Bar
b>oa pui suave/ .issi euroí que oapaia
tu será dtsneiu e elicicntc nias o
número di1 hojjlèus cjuc seríi ciivolvitíu mi
Openráo de pende ia do tr. ü :¦ > que o
I,ado Paulo Maluf peicoriei no H ••
d*. íanciio Vn.ildo H.ujtnsa | era que

hoje a direção do PDS forneça d roteiro
da visita do candidato para que p esque-
ma policial comece a sei montado.

Na reiiin.io de ontem entre o Depu
tado Alait I erreira e u (.. 1 u;idm i v
nel lii izola também deveria te; sido trata-
da a que a.i da floliia d< uni e nnihi.il
d< ti>nsenpai i a Piei iltil.í di i! ih;
N*0 eiil.ini 1 a aiiviu ia IV.Ii h ile
( ailipi."-,, José Iv.ií» i. ! ! eOil» ijlH a
di . ussao il<> assunii lir .i. ;i.li nia |>a ..
Iiiqí em nova u união qiu * a o ,di, i«i
to l'alai io ! mi a ; a 11 u > ,s

Á. Carlos tenta

ser julgado

por difamação
Salvador Os advogados do ex

Governador Antônio Carlos Magalhães,
ao apresentarem ontem mi 3" Vara Cri-
minai sua defesa prévia uma pilha de I
mil 642 páginas e 40 cm de altura —
pediram que o processo movido pelocandidato do PDS por crime de injúria
si ia transformado em difamação, Alega-
ram que, assim, poderiam ser considera-
das as provas de corrupção que Antônio
Carlos di/ ter contra o Deputado Paulo
Maluf.

Os advogados José Aranha c José
Cosia Miranda, representando o coordc-
nador da campanha de Maluf, Calím Eid,
entregaram no Fórum Ruy Barbosa carta
precatória para que Antônio Carlos se
defenda em outro processo por injúria,
que corre na 12" Vara Criminal de São*
Paulo. Calim Eid foi ofendido pelo ex-
Governador da Bahia, em entrevista a
um programa de televisão, e, segundo
setts advogados, pretende "apressar o
processo".

Provas
A defesa prévia de Antônio Carlos

no processo iniciado por Maluf consta de
um arrazoado de 22 folhas, uma sinopse— resumo dos casos apresentados — de
45 folhas e mais 15 voiumcs de documen-
tação. Três desses Volumes reúnem dis-
cursos de parlamentares. 86 reportagens
publicadas em jornais e revistas, quatroiivros e fotocópias db trechos de um
quinto livro. Esse material encerraria o
que o ex-Governador considera provasde cornipçáo praticada direta ou indireta-
mente pelo Deputado paulista.

Segundo o advogado Genaro Olivei-
ra — responsável, junto com Edson 0'D-
wyer, pela defesa de Antônio Carlos — a
documentação descreve o comportamen-
to de Maluf como empresário (caso Lut-
falia), prefeito de Sáo Paulo, candidato a
Governador (com depoimentos formais
de cinco convencionais que receberam
direta ou indiretamente ofertas de dinhei-
ro e vantagens para votarem em Maluf),
governador de Sáo Paulo c candidato a
deputado federal.

O advogado admitiu que não foi
juntado à defesa qualquer documento
relacionado a aliciamento de convencio-
nais do PDS que indicaram o candidato
do Partido a Presidente da República ou
de membros do Colégio Eleitoral. Obser-
vou, porém, que "podem ser feitas ila-
ções", a partir do comportamento de
Maluf na disputa com Laudo Natel pelaindicação de candidato ao Governo pau-lista, em 1978.

Como testemunhas, Antônio Carlos
arrolou o Ministro do Planejamento,
Delfim Netto, o ex-presidente do BNDE,
Marcos Pereira Viana; o diretor da Im-
prensa Oficial de Sáo Paulo, Audálio
Dantas, e os Deputados do PMDB pau-lista José Yunes e Luís Carlos dos Santos.
Ao contrário do que chegou a anunciar
há dias, o ex-Governador náo poderáarrolar depois mais três testemunhas — o
que só seria possível se o processo se
baseasse no Código Penal e náo na Lei de
Imprensa.

Polêmica
Os advogados do ex-Governador

baiano sustentaram, na defesa prévia e
em entrevista, que, em tese, se houve
crime não foi de injúria. "Quando se
ataca um candidato a Presidente, não se
pretenderia atingir sua dignidade pessoalou decoro, mas sua reputação". Assina-
Iam que o ofendido "deveria ter todo o
interesse em que as provas sejam exami-
nadas".

Posição inversa assumiram os advo-
gados de Paulo Maluf. Ao lado de Ara-
nha, José Miranda afirmou que será con-
testada a tipificação do crime como difa-
mação, caso o juiz venha a aceitar a
argumentação dos advogados de Antônio
Carlos. Sustentou que "as supostas pro-vas apresentadas sáo inúteis, porque não
cabem cm crime de injúria e a única
razão para esse caminho de provas é o
objetivo de retardar o processo paraconseguir a prescrição"

A documentação apresentada em de-
fesa de Antônio Carlos inclui, entre ou-
tros documentos, o relatório final da
comissão de inquérito da Assembléia Le-
gislativa paulista sobre a Paulipctro; foto-
cópias de contratos de financiamento do
Banespa a juros de 5% ao ano; peças do
processo sobre as contas do Governo de
São Paulo referentes a 1982; além de
sentenças e peças de processos judiciais e
da denúncia do empresário Armando
Ferraz de Almeida, da construtora Al-
meida Prado. Segundo o empresário, ele
tinha de pagar comissão de 10% parareceber o pagamento pelas obras querealizou no Governo Maluf

AI acid Nunes

faz Passarinho

ficar no PDS
Brasília — "Eu não faltaria era

nenhuma circunstância com o meü
compromisso com o meu Presidente
e não admitiria em hipótese alguma
entrar para urna agremiação em que
estivesse o ex Governador do Pará
(Alacid Nunes) ' Assim o Ministro
ii.t Previdência. Jarhas Passarinho)
descartou a possibilidade de ingres-
sai na Frente I iiietal ressalvando
que aguarda a reforma partidária
para decidir-se sobre o seu futuro
político

Passarinho considerou "expressi-
v o comido da Aliança Democrá-
tu .t em Beioifi na «.'.Ma letra passa?d«i i !.• ic.siduni Sua daia foi
esi i 'Iluda muito u.t' '.'In,, oti 1 U ¦¦
i 1.0 'ai!,, .i^i.neu.»! niuu.i Oco: .i

ut niilí.areh cit pessoas íi
civliKK .'..-••I» dissu uai¦ t: 0uio ili.i
qui o pai.Hiise ve todos aqueles
Uí I iSÍHV juiilus

I!



JORNAL DO BRASIL

Figueiredo 
pede a

regulamentação da

emenda João Calmou
Brasília 1'riorultide ao ensino ilc Io grau. E isto o quepropõe o projeto dc lei enc.imiiilfiido ontem pelo Presidenicrigueuedo ao, c ongresso, regulamentando a aplicarão da emen-

9ue l'csl'nÇ l-v' 'Io orçamento da União e111.iis ... ' t da teceita resultante dc impostos dos municípios amanutenção e desenvolvimento do ensino.
Mas o projeto de lei prevê que os recursos serílo destina»dos, de uma lorma gctjjjj, "ao ensino de todos os graus, regular"ii ministrado pela via supletiva", aí compreendidas "a educa-çao pre-eseolar, a educação de excepcionais e a pós-graduayao . 1. exclui as receitas de impostos com destiniiçáoespecifica — operações de crédito por antecipação c filtradascompensatórias no ativo e no passivo, por exemplo, comofontes ile reclusos,

Prioridades
Para diminuir o índice de evasão c repetência no períodode escolaridade obrigatória—de sete a 14 anos —o texto da leif numera como prioritários ao ensino de I" grau seis itens, entreeles"o desenvolvimento da pesquisa educacional e o aperfeiçoa-monto ilos recursos humanos necessários á manutenção e aodesenvolvimento do ensino'', tm função disso, estabelece que al nino, os l.stados. o Distrito federal c os municípios deverãoaplicar, num esforço conjunto, ''crescentes 

percentuais de
participação nos recursos".

Ali 111 disso, o projeto considera ainda despesas commanutenção e desenvolvimento do ensino, "dentro ou fora dasinstituições de ensino . todas as ativ idades que sejam super\ iso-nadas pelos competentes sistemas dc ensino: cursos de I", 2" e3 graus, mantidos pelo sistema militar dc ensino, programaçõesde natureza cnltnr;.! ou desportiva, bolsas dc estudo ou creditoeducativo; entre outros.

NACIONAL

Mais Educação na página 6

Presidente encaminha ao

Congresso anteprojeto de
lei sobre os agrotóxieos

llrasilia - O Presidente da Republica encaminhou ontemao ( ongresso Nacional o anteprojeto de lei que disptic sobre ocontrole e a fiscalizaçao da produção, exportação! importaçãocomercialização e utilização dos produtos fiiossanit.irios (agro-toxteos) e seus componentes. Para os infratores da lei 
'está

prevista uma multa de até mil vezes o maior valor de referência,o que eqüivale a CrS 4N milhões 751 mü ('IX).
As penalidades determinam, ainda, de acordo com o graude infração, a interdição temporária ou definitiva do estabeleci-mento c apreensão do produto. Durante as discussões com maisde 4ii técnicos de todo o país. os membros da comissãointermimsterial introduziram 82 modificações no projeto oriui-nal. Foi incluído, por exemplo, uni item que prevê a destruiçãodc vegetais, panes de vegetais e alimentos com resíduosdaqueles produtos acima do permitido ou onde tenham sidoaplicados produtos fitossanitários dc uso não autorizado.De acordo com o anteprojeto enviado ao Congresso, asatividades de controle e fiscalização sobre as quais disporá a leiserão exercidas no plano federal pelos ministérios envolvidos rio

que refere a cada um dos aspectos, da produção a utilizaçãodaqueles produtos. Aos Kstados. Territórios e no Distritorcderal. caberá o cumprimento da lei no que diz respeito aosaspectos de comercialização e utilização, observadas as normasfederais e a legislação supletiva.

Arco ver de quer que
Estados fiscalizem

Belo Horizonte - O Ministro da Saúde. Waldir Arcover-de. defendeu ontem, cm entrevista, que os listados tenham opoder de legislar complementarmentc sobre a fabricaçãocomercialização e manipulação de agrotóxieos. Aconselhou queos secretários estaduais de Saúde procurem influir, através deseus deputados na Câmara, para a "melhoria da qualidade doprojeto de lei encaminhado á Presidência da República pelosMinistérios da Saúde. Agricultura e Indústria e Comércio".Waldir Arroyerde, que abriu oficialmente, na noite deontem, a 13 reunião do Conselho Nacional de Secretários debaude afirmou que a unificação e descentralização do sistemade saúde principal tema do encontro, "é politicamente difícil,cm virtude da necessidade de se concentrar todo o sistema naestrutura do Ministério da Saúde".

Minas diz que perigo

já ameaça o Nordeste

Belo Horizonte — O presidente da Sociedade Mineira deengenheiros Agrônomos, Juber Corrêa da Silva, revelou ontem
que as vendas de agrotóxieos proibidos estão sendo deslocados00 (. entro-Sul. onde o consumidor é mais esclarecido sobre osriscos, para o Norte e o Nordeste do país. Em entrevistacoletiva, ele denunciou a existência de pessoas e empresasinteressadas na venda dc agrotóxieos "operando mecanismos
poderosos que impedem a divulgação de estatísticas de mortesprovocadas pelo uso desses produtos".Juber Corrêa da Silva citou o Estado de São Paulo, onde osdados mais recentes são do período 1967-197(1. com 329 casos dedoenças, seguidos de 103 óbitos. No Rio Grande do Sul asestatísticas mais recentes são: em 1974, 427 casos dc doenças eseis óbitos e. em 1975 , 500 casos dc doenças e 10 óbitos.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULSecfüiaria do Energia Min.is e Comunicações

jCOMPANHIA ESTADUAL
DE ENERGIA ELÉTRICA-RSCompnnhin AbertnC G C M F n" 92 716 812/0001 31

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÕES
ALTERAÇÃO DAS DATAS DA ENTREGA

DAS PROPOSTAS DAS LICITAÇÕES
N S 500/84, 505/84 E 510/84

A COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI-CA — CEEE comunica às empresas interessadas asnovas datas para o recebimento da documentação de
qualificação paralela e propostas das seguintes licita-
ções;
N° 500/84 — Medidores de energia elétrica ativa (KWH)e reativa (KVARH), transformadores decorrente Aí e BI e potencial, Enuipamen-tos de tarifação diferenciada (MRMD) echaves de aferição para o dia 03/dezerri-

bro/84, às 15h00,
N° 505/84 — Reguladores de tensão, automáticos,

monofásicos para o dia 04/dezem-
bro/84, às 15h00;

N° 510/84 — Transformadores trifásicos de distribuição
para o dia 05 de dezembro de I984, àsIbhOO

O local de entrega será o mesmo constante noaviso original |á publicado e editais.
Porto Alogre, 16 de outubro de 1984

Greve de 120 mil trabalhadores

pára 
corte de cana na Paraíba

terça-feira, ie/io/84 d r oaderno a &
São Paulo — Eliana Assumpçao

1.JfHL

João Pessoa -- (çrito c vinte mil çanavieiros dit Pnrafhuestilo punidos em .'4 municípios, exigindo melhores salários etondiçoes de tiabalho. A pauta dc tvivindicavões, mio aceita
pelos usineiios, tcin 42 itens, pedindo principalmente saláriounificado e complementado nuni total dc (rS 204 mil por mês
para cada trabalhador.

A I ederaçáo dós Trabalhadôres nu Agricultura do Estado(I et,ii!) denunciou que, tão logo lui dclliigrtido o movimento,iniciaram-se cenas de violência no campo. Em Sapé, a Mm
quilômetros da Capital, um proprietário atropelou o agricultorManoel Gomes, que está hospitalizado. I m Çuitegi. a sn
quilômetros dc João Pessoa, a presidente do sindicato rural,
Maria Alexandre, um dos seus filhos e mais seis camponesesforam detidos acusados de provocarem agitação.

Violência
Paia o Secretário de Segurança da Paraíba, Fernando

Milancz. que passou o dia de ontem cm contato com a advogadada Fetiig. Sunny Japiassu, incidentes como os que chegaram aoseu conhecimento já eram esperados. "Afinal comentou —"é o primeiro movimento que os etinavieiros fazem no Estado cnaturalmente lia incompreensões".
Disse, porem, que tinlia recebido ordens do Governador>n "ral?a Par;i dar proteção íios agricultores que estáo

parados e inmbím aos mie discordnvnm do moviniento paredis*ta. Nas proximidades tias sete usinas ç das sete destilnriiis doEstado foram levantados piquetes e, em algumas áreas, a políciaagiu com rigoi, colocando-se ao lado dos usineiros, segundo
denunciou a advogada da Fetag.

A região canavieira da Paraíba engloba .14 municípios. Deacordo com a letag, em A lagoa Grande, o genro do usinciioAgnaldo Veloso Borges, Zirto Munique, agrediu trabalhadoresc quebrou os vidios de uni carro da federação, cujos ocupantesdistribuíam panfletos convocando os trabalhadores indecisos aaderirem ao movimento grevista.I-in ' aapora, homens armados pelos usineiros impediramconcentração de trabalhadores e em Pitimbu po| pouco nãoocorreu uma tragédia: funcionários de uma destilaria segun*do a l etag — jogaram automóveis contra um grupo detrabalhadores que tentavam impedii .1 entrada dc çanavieirosnos locais de trabalho.
O Secretário de Segurança informou que a situação estavatensa desde o fim de semana. N.i sexta teira, segundo FernandoMilancz, foi detido em Ahigoa Grande um homem que ateoufogo a um canavial. Na delegacia, ele disse à polícia quecumpria ordens do presidente do sindicato rural da cidade. O

policiamento nos .14 municípios foi reforçado, com o desloca-mento de 150 homens para a área.

Passeata em PE defende salário
Recife — Os trabalhadores rurais da Zona da Mata. queabriram com uma passeata, no dia 6 de setembro, a campanhasalarial voltam as rtnis dc Recife hoje a tarde l-les pretendemprotestar contra a decisão de usineiros e fornecedores de canade recorrer ,10 Tribunal Superior do Trabalho para tentarrebaixar o salário da categoria, que é dc CrS IW mil 24,conformo decisão, no mês p;isstido. do TRT
A passeata sairá tia Federação dos Trabalhadores naAgricultura, no bairro da Boa Vista, as I5h Percorrera as ruasdo Centro, passará em frente ao Palácio do Campo das

São Paulo — Isaías Feitosa

Princesas, residência oficial do Governador, c terminará nobairro do Recife Antigo, defronte a sede do TRT. A federação
calcula que 5 mil çanavieiros deslocarão da Zona da Mata
para a Capital, para participar da manifestação.

A realização da passeata foi decidida em assembléias-
gerais realizadas, domingo. cm 44 municípios da Zona da Mata.Na ocasião, foi aprovada a permanência dos sindicatos emassembléia, para qualquer eventualidade, entre elas uma pro-posta, ja discutida mas ainda nâo aprovada, de paralisação dotrabalho de colheita da cana-de-açúcar durante um dia

C.láudia Cardinale, 45 ânus, garantiu ifue
não faz ginástica, regime nem plástica

Cláudia Cardinale I ança

em SP linha de relógios

e diz que é da esquerda
Sào Paulo — "Todos conhecem minha posição política deesquerda", afirmou ontem, em São Paulo, a atriz italiana

Cláudia Cardinale, durante entrevista coletiva no Hotel Caesar
Park. onde lançou uma nova linha dc relógios. Com a afirma-
ção, ela se defende de seu último trabalho no cinema. 110 filme
Claretta, que conta a vida de Clara Pettãcci, amante de Benito
Mussolini.

— Não é um filme fascista, como afirma a imprensa
italiana, embora o primeiro a tratai a história a partir da ótica
do fascismo — diz Cláudia. — Só aceitei o papel para voltar aum trabalho dramático, num filme que e provocador. —
acrescenta. Claretta é diriuido por seu marido, Pasquale Squi-
tieri.

Sem dar nomes
Aos 45 anos, avó de uma menina dc cinco, CláudiaCardinalle não faz ginástica nem freqüenta salões de beleza,

raramente vai ao cabeleireiro; não segue regime alimentar nemfez plástica. Pretende continuar trabalhando bastante mas,
quando não der mais. prefere ficar em casa com a família, "ao
invés de cuidar de animais". Mas cm nenhum momento daentrevista ela mencionou nomes dc outras atrizes de sua
geração, como Jane Fonda. que obtém dinheiro e sucesso com
seu liv ro e academia de ginástica; Cathcrine Deneuve, que éextremamente cautelosa com a aparência pessoal; c Urigitic
Bardot, que se dedica a proteger animais e a ecologia.

Cláudia insiste em que é atriz de cinema e por isso preferenão fazer teatro 011 televisão. E quando insistiram que seu
sucesso no cinema surgiu a partir dc um concurso dc beleza de
que participou na I unísia, onde nasceu, comentou; "Aquilo foi11111 acidente, mas é claro que cm cinema o físico também
conta".

Previdência vai reajustar

hospitais conveniados em

55% a partir de setembro
Brasília — O Ministro da Previdência Social; JarbasPassarinho, vai assinar, ate o final desta semana, portariaconcedendo reajuste de 55rl, retroativo a setembro, a redehospitalar privada que mantêm convênio de atendimento medi-co com o INAMPS. A decisão (oi tomada, ontem, após aliberação, na semana passada, pelo Governo, dc CrS 31)0bilhões do I-insocial. segundo informou o Ministro. O reajustecustará cerca de CrS 215 bilhões.
Ele disse, ainda, que começa, agora, a estudar, também,reajustes para os convênios mantidos com os sindicatos; hospi-tais-escolas e os que a LBA mantém com diversas entidades, aíincluídas as que prestam assistência aos excepcionais. No casodos hospitais privados, seus diretores pretendiam um reajustede 64%H(,r. retroativo a julho, mas deverão se contentar com o

que foi concedido.
Aposentados

— I: quase certo que eu possa beneficiar mais 5rí para osaposentados acima da faixa dc três salários mínimos — disse
Passarinho.

Ele levará, hoje. ao Presidente Figueiredo, seus estudos arespeito dos aposentados, que ficarão nessa situação com aaprovação da nova lei salarial. Afirmou, também, que aConsultoria Jurídica do Ministério considera correta a sistcmáti-ca de reajustes dos aposentados e pensionistas cm viuor,segundo a qual a correção é feita pelo salário mínimo anterior enão pelo novo. Por essa razão e pela falta de recursos,Passarinho afastou a hipótese de rever o assunto.
Passarinho também levará ao Presidente Figueiredo aminuta do decreto-lei que concede anistia aos municípios cmrelação a 75<> da correção monetária dc seus débitos para com aPrevidência Social, conforme acertado no Congresso Nacionaldc Municípios, cm Camboriú. na semana retrasada.
A anistia obrigará os prefeitos — que querem uma soluçãomais rápido possível para o problema, segundo o Ministro — a

pagarem o principal á vista c parcelar os 25'r restantes dacorreção monetária em 4X meses.
O Ministro disse, ainda, que estudou a legalidade daanistia da correção monetária com sua assessoria e que ela podeser feita por decreto-lei. Abrirá, contudo, com a medida, o

primeiro precedente no País. conforme explicaram, na semana
passada, duas fontes da Receita Federal, segundo as quais oCódigo Iributário Nacional não prevê esse tipo de favor legal.

Justiça condena União

a pagar indenização a

ex-preso político torturado
Porto Alegre — O Juiz da I1 Vara da Justiça Federal, AriPargcndler, condenou a União a pagar indenização — piso dedciis salários mínimos — requerida pelo ex-preso políticoHilário Gonçalves Pinha. Ele foi \ ítima de torturas, cm 1975. noDOPS gaúcho, ficando com problemas crônicos no aparelhodigestivo e respiratório e impossibilitado de trabalhar. Foi o

primeiro militante no País a obter, em definitivo, uma açãodecjaratória dc culpa da União pelas torturas sofridas, cmdecisão anterior.
Agora, em outra ação de indenização, Hilário obteve novavitória, ü valor exato da indenização será definido em liquida-

ção dc sentença, que prevê, ainda, o pagamento das custasadvocatícias também pela União. A Procuradoria da Repúblicarecorreu da decisão ao I ribunal Federal de Recursos.
O Juiz Ari Pargendler entendeu que Hilário Gonçalvesiliba, de 57 anos — ex-pintor de paredes — preso cm março de1975, por envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro,

merece "reparação 
por lesões físicas e psíquicas" decorrentes tiaviolência na sua prisão política.
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(011) 912-4000 - vendas

A SKF mudou de telefone

mas vai continuar falando

do rnesmo assunto:

rolamentos.

Atenção, compradores,
revendedores, fornecedores e
amigos da SKF: anotem os novos
telefones dos melhores
rolamentos fabricados no Brasil.
Através do (011) 912-0488 (PABX) e
(011) 912-4000 (vendas), vocês vão
continuar conversando sobre
rolamentos com quem realmente
entende do assunto.

Herlistein escreve agora sobre macurtismo

Jornalista do caso

Watergate critica

pressões de Reagan
São Paulo — Tentativas dc cerceamento da imprensa estãosendo feitas pela adjriihístraçát)' Ronald Reagan. de uma forma

que "nem Nixon ousou", acusou; ontem, cm São Paulo, o
jornalista Carl Heriistcin que. junto com Bób Wõodsvard.levantou o Caso Watergate.

Segundo cie. as pretensões do atual governo norte-americano de controle do fluxo dc notícias, "são um legado dóstempos de Nixon. que antes mesmo dc Watergate já tentavasolapar a credibilidade da imprensa".
Ao se apresentar no painel sobre o lema Jornalismo, na I1Feira de Comunicação, no Parque Anliembi. Bernstein lamcntou que o nível da imprensa escrita dos Estados Unidos tenha

piorado nos últimos anos, ao d;ir maior espaço a colunas dcfofocas e generalidades Contudo, afirmou que. depois dcWatergate. o nível do jornalismo dc televisão cresceu, damesma forma em que aumentou o espaço ocupado pelostclejorn.ns. pus horários dc maior audiência.
Lm ll) . (arl Bernstein deixou o Washington Post.Depois de uma rápida passagem pela televisão^ como chefe doescritório da NIK . em ^^hiniiton, atividade que classificou dcterrível . hoje vive de frec-lancers esporádicos e dedica amaior parte de seu tempo a escrever um livro, sozinho, sobre omacartismo e os tempos da chamada güerra fria entre os EU A ea URSS.
Segundo ele. após Watergate, os jornais norte-americanos,de uma maneira cm geral. passaram a dar espaço maior aocolunismo de gossips (fofocas), em \ez de se dedicar ao

jornalismo sério, investigativo. Ressaltando que "os jornaispodem sobreviver sem esse tipo de jornalismo", disse que, maisrecentemente, as publicações começaram a perceber que esse
jornalismo "é lixo" e estava colocando em risco a credibilidadedos jornais.

Sobre o episódio Watergate, Bernstein lembrou: "Tivemos
uma experiência excepcional. Míis nós, jornalistas em geral, não
podemos ficar esperando sempre uma chance como esta cdevemos nos preocupar cm levar a verdade dos pequenos fatosao leitor comum. De maneira nenhuma podemos pretender seros donos da verdade".

Ele denunciou as ações da administração Reagan de coibirfuncionários federais de prestar declarações à imprensa, cmassuntos que o governo acredita estar em jogo a segurançanacional, ou então exigir uma pré-lcitura de livros que ex-funcionários do Governo venham a escrever.

Reportagem abalou os

homens do Presidente
Carl Bernstein vem ao Brasil 12 anos depois de se tertornado mundialmente famoso graças a sua perseverança nainvestigação de um roubo de quinta categoria num edifício deescritórios de Washington, chamado Watergate- Sua obstinaçãolevou-o a ajudar a desvendar, ao lado de seu colega dareportagem do Washington Post, Bob Woodward. o maiorescândalo político da história norte-americana, e derrubar doGoverno o Presidente c vários políticos e administradores dosmais poderosos que os Estados Unidos já exibiram.Repórter desde os 19 anos, graduado pela MontgomcryBlair High School. dc Silver Spring, em !%l. ele entrara para oPost cm 1%6. Até Watergate. no entanto, não conseguira sermais do que um insistente farejador de notícias da editora local,

geralmente redigidas de modo a desrespeitar a gramática eirritar os cppidòsqucs. Depois de Watergate, passou a notícia.Mais do que isso, a personagem: acabou visto na tela grande docinema, na pele de Dustin Hoffman, no filme Todos os Homensdo Presidente.
O filme foi a transposição, para a imagem, do livro domesmo título em que ele c seu parceiro Woodward contaram oslances da caça à verdade que resultou na queda de RichardNixon. Vendeu cerca de 300 mil exemplares.
Corrida maior as livrarias iria provocar o segundo livro dadupla. Os l Itimos Dias (lhe Iinal Days), lançado em 1976.Descrição minuciosa dos últimos dias de Richard Nixon naI residência dos listados Unidos, vendeu, só no primeiro mês,477 mil 500 exemplares. A obra provocou protestos — doslivreiros, indignados com a insuficiência dos estoques.
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cfp comissão de financiamento da pr^ução^^

AViSO CFP/Sucom n° 013/84
Venda de Feijão Preto

A Companhia de Financiamento da Produção— CFP, empresa pública vinculada ao Ministério daAgricultura, avisa aos interessados que colocará àvenda parte dos seus estoques do feijão anão
preto, através de pregões públicos semanais aserem realizados na Bolsa de Gêneros Alimentíciosdo Rio de Janeiro, a partir de 18.10 84.

O Aviso fornecendo as condições estará àdisposição dos interessados a partir de 16 10 84nos seguintes locais:
Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro
Rua do Arroz 90, Mercado São SebastiãoPenha Rio de Janeiro RJ¦ Agência Regional da CFP no Estado do Rio deJaneiro
Avenida Aimiranté Barroso 22, i n andarCentro — Rio de Janeiro RJ
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Sinal avariado
A ventania que assolou o Rio ile

Janeiro na semana passada deixou, en-
ire outros estragos, inúmeros sinais de
transito avariados. Com isso, estamos
até hoje vendo os efeitos da ventania,
Ontem, por exemplo, à altura da esqui-
na das Ruas Visconde de Pirajá com
Henrique Dumont, o tráfego ficou con-
gestionado durante horas por causa de
um sinal defeituoso. O famigerado De-
tran, obrigado a explicar-se, deu a des-
culpa mais óbvias do mundo: falta ma-
terial de reposição para consertar o
sinal.

O trânsito no Rio chegou a um
ponto tal que exige providências mais
sérias do que o Detran pensa ou toma.
O número de veículos em circulação, os
problemas de estacionamento e a ine-
xisténcia de um sistema de transporte
de massa tornaram-se desafios que ne-
cessitam de respostas mais concretas do
que essas. O velho "bode expiatório"
da falta de dinheiro para consertar os
sinais só ajuda a manter esse estado de
coisas — quer dizer, o caos do trânsito.

As queixas e denúncias se multipli-
cam há anos em relação aos sinais
luminosos desregulados em toda a cida-
de. Que faz o Detran? Nada. Enquanto
isso. num dia qualquer depois de uma
ventania, a cidade sufre a repercussão
dessa incúria. A ineficiência precisa ter
um "basta". O índice de acidentes, porcausa dela, aumenta a cada dia que
passa. Agora mesmo, uma jovem atriz
recorreu á Justiça — e ganhou — por-
que confiou no Detran e avançou um
sinal. O Detran, quer di/er, o contri-
buinte, vai pagar. Tudo por causa de
sua irresponsabilidade.

Apoteose
O Governador Hélio Garcia nu o deixa

por menos: quer I milhão de pessoas no
comido de encerramento da campanha do
candidato da Aliança Democrática, Tancre-
do Neves, a realizar-se entre 6 e 10 de
janeiro em Belo Horizonte.

Garcia parece mais otimista depois de
presenciar as manifestação de Belém e Ma-
naus, que foram calorosas, mas não apoteó-
ticas.
Born dc galope

O Governador de Sergipe, João Alves
Filho, acaba de receber no fim de semana
duas manifestações de confiança do eleitora-
do do seu Estado.

A primeira aconteceu no Município de
Porto da Folha, onde o Governador ganhouuma "comenda ' típica, a Ordem do Vaquei-
ru, pela proeza de andar a cavalo sem cair.

A segunda veio de 61 dos 70 prefeitos do
PDS, que firmaram documento apoiando
qualquer decisão de João Alves no processosucessório. O que o Governador decidir, eles
concordam.

João Alves, com esse apoio, está pronto
para galopar.

Quer dizer, "tancredar".
Pingent.e

As pretensas provas que o réu Antô-
nio Carlos Magalhães pretende apresentar
no processo que lhe é movido por Paulo
Maluf, com estardalhaço e gestos teatrais,
são acusações antigas, mentirosas e vazias, jádivulgadas, já resolvidas, já demonstrada suafalsidade. Por isso não merecem resposta —
disse ontem o coordenador da campanha deMaltif, Calim Eid.

E, rnais uma vez, Antônio Carlos
Magalhães ficará frustrado em sua novacarreira de pingente mal sucedido da Oposi-
cão — completou Eid.
Ministro engajado I

O Ministro Waldir Arcoverdc afirmou
ontem em Belo Horizonte, onde presidiu a
abertura de um encontro nacional de Secre-
tános de Saúde, que de maneira nenhuma
seu Ministério "malufou", 

pois se trata
de"uma instituição governamental, apolítica
e suprapanidária".

Corrigiu-se, porém, revelando que "o
Ministro da Saúde está engajado na campa-
nha do presidenciável Paulo Maluf'.
Ministro engajado II

O Ministro do Trabalho, Murilo Mace-

LANCE-LIVRE-
O Presidente João Figueiredo assinou de-

creto ontem admitindo o Príncipe Sultan Bin
Abdulaziz, 2° vice-presidente do Conselho
de Ministros da Arábia Saudita, na Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sul, no mau de
Grã-Cniz.

Recém-chegado da China, o secretário-
geral do PDS, Deputado Homero Santos,
brincou ontem ao comentar uma característl-
ca até então desconhecida da milenar Mura-lha: "E tão grande que cabe todos os indeci-
sos da sucessão presidencial brasileira".
o A Way Design inaugura amanhã, às 21h,
sua terceira filial, a mais recente no Casa
Shopping, com uma exposição de Albery.

A chefia do Lstado-Maior das Forças Ar-
madas será exercida interinamente, de hoje
até sábado, pelo atual Chefe do Estado-Maior
do Exército, General José Magalhães da
Silveira. O titular do cargo, Brigadeiro Wal-
dir de Vasconcelos, embarca para Abdjan,
num vôo da linha Brasil—Costa do Marfim,
que a Varig inaugura hoje.

O presidenciável das oposições, TancredoNeves, e o presidente do PMDB, UlyssesGuimarães, participarão dias 22 e 23Porto Alegre, do Encontro Naciona
Deputados Estaduais Pemedcbistas.

"A "ora do Brasil... Pelo Meridiano deParis", uma abordagem dc história social ecomparada das Idéias, é o título do curso deextensão que será Iniciado hoje, na Malson deF'rance, às lHh, pela Aliança Francesa do Rioe o Museu da República. Cinco filmes, uma
montagem dc documentos e cinco palestrasvão determinar a imagem que se tem feito daRevolução Francesa e proporcionar uma re-flexão sobre os momentos-cliave da Históriado Brasil.

A sociedade filantrópica O Sol volta a
movimentar o mundo do artesanato carioca

do, resolveu desfazer ontem em Ribeirão
Preto quaisquer dúvidas sobre sua posiçãono processo sucessório ao revelar;— Não sou malufista. Sou pedessista.Apoio o candidato do Presidente da Repu-
bllca.
Jogo de mineiro

Após avistar-se ontem com o Presidente
Figueiredo no Palácio do Planalto, o Gover-
nador do Piauí, Hugo Napoleáo, saiu peloelevador privativo, evitando comentar com
os jornalistas os boatos de que teria "malu-
fado".

Os repórteres foram em seu encalço no
aeroporto, onde Napoleáo falou, falou c não
revelou nada que implicasse definição. Vol-
tou para 

'leresina cheio de mineirice.
Traduzindo: "tancredou".

cm
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Preocupação
Inquietos com os últimos pronunciamen-tos do presidenciável das oposições, Tancre-

do Neves, a respeito do espaço de atuação do
Estado na economia brasileira, que conside-
ram preocupantes, os dirigentes ue empresas
multinacionais estão articulando um almoço
com o candidato da Aliança Democrática.

Do cardápio deverá constar uma defini-
ção mais digestiva da posição do Governo em
relação às multinacionais.

Só para agradecer
O Governador de Pernambuco, Roberto

Magalhães, admitiu ontem a possibilidade dc
vir a integrar um novo partido, mas só depois
de 15 dc janeiro. Atualmente, esclareceu,
apesar das dificuldades da luta sucessória,
está conseguindo manter a unidade do PDS
em seu Estado,

Em relação às supostas pressões do Palá-
cio do Planalto contra os Governadores quenão"malufaram , Magalhães reage com in-
diferença:

— Um Governador que deixar de tomar
posições por temer pressões não merece ser
Governador. Vou continuar lutando pelos
pleitos do meu Estado. Pernambuco só se
curva para agradecer, nunca para pedir.
Sem argumentos

O Ministério dos Transportes tem como
segura a inauguração, ainda este ano. da
estrada Niterói—Manilha. A obra. que foi
prevista juntamente com a construção da
ponte Rio—Niterói, está prestes a ser con-
cluída, deixando de ser um dos maiores
atrasos da acidentada história rodoviáiia do
país.

Pronta, a Niterói—Manilha deixará oDNER sem seu principal argumento para a
cobrança do pedágio na ponte: o de que odinheiro arrecadado se destinava à munten-
ção da ponte e a conclusão da auto-estrada.

Segundo a legislação, o dinheiro do
pedágio só pode ser aplicado na conservação
c melhoria da estrada em que é cobrado. ANiterói—Manilha era considerada um pro-longamento da ponte.
Acima dc todos

O Senador Marcondes Gadelha (PDS-PB) lamentou ontem a iminente adesão do
Governador Wilson Braga ao candidato do
PDS, Deputado Paulo Maluf. Garantiu, po-rém, que tomará caminho oposto c, depois
da audiência com o Presidente Figueiredo,
vai anunciar seu apoio ao presidenciável das
oposições, Tancredo Neves.

Gadelha assegura que, por enquanto,
tem um candidato acima de ambos: o Parla-
mentarismo.
A turma de sempre

Uma pane no sistema de energia elétrica
instalado para o comício da Aliança Demo-
crática, sábado, em Manaus, irritou o Gover-
nador Gilberto Mestrinho. E que. após a
pane, foi encontrada enroscada nos fios de
alta-tensáo uma corrente chamuscada:E a mesma meia-dúzia dc bandidos
de sempre. Eu prometi acabar com esta
canalha e vou fazé-lo.

Mestrinho, ao que parece, se referia à
turma do PC do B.
Pólos do café

O Presidente Figueiredo autorizou on-
tem. durante despacho com o Ministro Muri-
Io Badaró, a criação de duas agências e 35
escritórios do Instituto Brasileiro do Café
(IBC) nos Estados de Mato Grosso e Ron-
dônia.

Badaró, ao explicar que os escritórios
funcionarão como órgãos de apoio, pesquisa,comercialização e estoque do café, justificouseu empenho na criação das agências:Mato Grosso e Rondônia são os dois
novos pólos cafeeiros do país.

¦ 'iimm'ihi t innnmnr 1r  L.UIZ Morler
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com sua tradicional exposição "Mesas Flori-das". Dias 17, 18 e 19, a partir das 15h, naRua Corcovado, 213, Jardim Botânico, serão
mostradas toalhas bordadas e rendadas, ser-viços americanos de todos os tipos e louças
decoradas. Essas peças vêm do Brasil inteiro
para serem comercializadas pelo O Sol.O presidente do IBGE, Jessé Montello,
recém-chegado de Roma, onde participou de
um congresso sobre o censo agropecuário
mundial de 1990, acaba de ser eleito vice-
presidente do Comitê Internacional de Esta-
tísticas da FAO, órgão das Nações Unidas.O Governador Hélio Garcia pediu licença
à Assembléia Legislativa de Minas Gerais
para viajar aos EUA, onde negociará em-
préstimos para o Estado. Durante sua ausên-cia, de 15 dias, corno não existe em Minas afigura do Vice-Governador, Hélio Garciaserá substituído pelo presidente da AL,Deputado Genésio Bernardino (PMDB).Preocupado com a ignorância dos estudan-tes quanto aos versos do Hino Nacional e doHino do Rio Grande do Sul, o Deputadoestadual Geraldo Germano (PDS) encami-nhou projeto à Assembléia exigindo a obriga-toriedade de publicação dos dois hinos noscadernos vendidos no Estado.

Nesta quarta-feira, às llh, será inaugura-
da no 7o andar da Universidade do Estadodo Rio de Janeiro (UERJ) a 1" exposição deoriginais dos projetos e cartas-magnas doBrasil, de 1823 a 1967. A promoção é doArquivo Nacional em associação com o Insti-tuto Brasileiro de Direito Constitucional.Começa hoje e termina quinta-feira, noauditório da Academia Brasileira de Letras,um ciclo de debates sobre "Família e Organi-
zação: dois sistemas Interatuantes". A Inicia-tiva é da Casa do Administrador, que reúne oConselho Regional e o Sindicato dos Técnicosdc Administração do Rio de Janeiro.
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roram em vão os esforços <le Ltmachein Cheirem,
vesti/Io com roupas coloridas e brilhantes e sopran-
<lo um apito at6 as 17h30min, nu Praça Serscdelo
Correia, em Copacabana. Pom a gente atendeu no
apela que o chefe de cerimônias do grupo de teatro
infantil 1 apatmnko fazia, no pedágio dos brinque-
dos, em beneficia fias crianças da Fundação Esta-
ditai para Educação do Menor. Alguns deixaram

brinquedos irrecuperáveis, que mesmo assim a/ira-
darão os menores abandonados, segundo Cherem:"Em 

Jicam contentes só em receber e saber queforam lembrados". A campanha do grupo prosse•
gue esta semana em Ipanema. O Tupuminho —
Clube da Criança — reúne artistas que cobram CrS
2 mil por mês de cada unia das crianças associadas

para promover recreação

rroiessores 
querem parar 

dia

25 
para 

discutir Universidade
Os professores universitários pretendem paralisar suasatividades no próximo dia 25, quando definirão a forma quetomarão as reivindicações da categoria, anunciou, ontem, a

presidente da Associação Nacional dos Docentes do Ensino
Superior — ANDES — Maria José Feres Ribeiro.

Durante a sessão de encerramento da 3' ConferênciaBrasileira de Educação, n i Universidade Federal Fluminense,
em Niterói, ela leu um documento onde expressa a preocupaçãodos professores universitários com "o estado de crise no ensinosuperior, causado pela intransigência e a omissão do Governofederal frente aos problemas dc educação no país".

Reivindicações
— O Governo não levou a sério o trabalho da comissão doCRUB (Conselho de Reitores das Universidades do Brasil)sobre a situação das universidades federais e as reivindicaçõesde 35 mil professores. Não fizemos uma greve de 84 dias paranada — disse a presidente da ANDES.
Ela afirmou que o relatório feito pela comissão do CRUBe entregue à Ministra da Educação há um mês foi plenamente

satisfatório aos professores qu mto as reivindicações salariais eacadêmicas. Depois da entrega do documento, de 63 páginas, aANDES já pediu uma audiência à Ministra Esther dc Figucire-do Ferraz duas vezes, segundo a presidente da entidade, massem sucesso.
— Nossas reivindicações — frisou Maria José Feres —

foram apresentadas ao MEC em outubro do ano passado e,durante a greve, chegamos a mudar nossa pauta dc reivindica-
çóes, numa postura de transigência. No entanto, nem esses
quesitos mínimos o MEC quer atender.

No documento lido durante a 3' CBE, os professoresuniversitários pedem uma suplementação dc CrS 116 bilhões
para as universidades federais, ainda este ano, nova políticasalarial, com reajustes semestrais e 100% do INPC, reposiçãosalarial de 58Cr em quatro parcelas, retirada das fundaçõesfederais do projeto de equiparação enviado ao Congresso ecumprimento, ainda este ano, da emenda do Senador JoãoCalmon. que estabelece como recursos para a educação na áreafederal 13% da receita tributária da União.

Um dos últimos itens a ser cortado nas despesas dasfamílias de classe média é a educação mas, mesmo assim,recentes levantamentos apontam como sendo de 20% a queda!este ano. do número de alunos matriculados na rede particulardc ensino. A afirmação foi feita, ontem, pelo professor CarlosRoberto Jamil Cur\, da Universidade Federal de Minas Gerais,na 31 Conferência Brasileira dc Educação, realizada cm Niterói.Eie defendeu a escola pública e frisou que, para amanutenção e desenvolvimento do ensino oficial, é necessário,o quanto antes, o cumprimento da emenda João Calmon,
prevendo mais recursos para a educação cm seus níveis federal,estadual e municipal. O professor Cury foi um dos expositoresdo simpósio sobre Escola pública, escola particular e democrati-zação do ensino.

Centralização
Ao falar neste mesmo simpósio, o professor Luís AntônioCunha, da Universidade Federal Fluminense, ressaltou que ahistória da educação brasileira mostra que as escolas confessio-nais foram utilizadas durante muito tempo pelos proprietários

Matrícula caí na rede privada
de colégios particulares como exemplos para conseguirem
subsídios governamentais.

— Mas a escola particular de alta qualidade — ressaltou— não está interessada em sobreviver através de subsídios doGoverno, o que acontece geralmente com os colégios de baixa
qualidade, que se multiplicam na periferia das grandes cidades.

Participante do painel O colapso da universidade públicabrasileira, a professora Galura Vasquezde Miranda, da Univer-sidade Federal de Minas Gerais, disse que professores e alunosdas instituições oficiais de ensino superior estão descontentes efrustrados com o ensino c as condições de funcionamento dasuniversidades.
Ela frisou que os administradores têm como principaisobstáculos a seu trabalho a excessiva centralização do sistemaeducacional do país e a escassez de verbas. "Precisamos de

governos mais sensíveis á importância da universidade pelacontribuição que dá ao desenvolvimento da ciência e datecnologia e pela formação das elites dirigentes", frisou a
professora.
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Clínica São Vicente
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As melhores ofertas
você encontra diariamente nos

CLASSIFICADOS J

( entro dc I studos e PesquisasGenival Londres
Coordenação: Dr. Stanislau KsplsnDatar 18 de outubro de 1984Horário: 12.00 horas

APRESENTAÇÃO DE CASOSRadiologia — Dr. Pedro Ângelo AndreiuoloProcesso inflamntório pulmonar grave cm criança de 1?anos. Causa?Proí. Edmundo UlundiInfarto sub-endocárdico - benigno ou malifinoDr. Roberto BassanTratamento da Litíase Renal pelo ultra-somDr. Pedro Paulo Sá EürpLocal: Auditório da Clínica Sao VicenteRua João Bortjes, 204 - GáveaFreqüência Livro: Médicos e Estudantes
W.... Dr. Luiz Roberto Londres • Diretor
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Festa marca

o Dia dos

Mestres
As obras de Bcethoven,

Haendcl, Hacli e outros auto-
res — cantadas pelo Coral do
Colégio Estadual Mendes de
Morais — fizeram parte da ho-
menagem pelo Dia dó Mestre,
ontem, no Clube Municipal
Dezessete professores dc sete
entidades de ensino foram
agraciados com diplomas e me-
dallias de reconhecimento do
clube que, patrocinou a festivi-
dade. A Secretária Estadual dc
Educação, Yara Vargas, foi re-
presentada pelo professor Os-
car Gonçalves Filho.

A abertura do programa fei-
ta pelo presidente do Clube
Municipal, Raul Lopes, consis-
tui numa sessão solene, no au-
ditório, onde de pé, todos os
participantes cantaram o Hino
Nacional. O professor Dinnmé-
rico Pereira Pombo, diretor do
Departamento de Educação da
Secretaria Estadual de Hduca-
ção, foi o homenageado espe-
ciai "pelos seus relevantes ser-
viços".
SALÁRIOS

Porto Velho — Discursos rei-
vindicando melhores salários e
condições de trabalho marca-
ram a comemoração do Dia do
Professor, na Praça Marechal
Rondon, em Porto Velho. Cer-
ai de quinhentas pessoas, entre
professores, estudantes é populares, saíram em passeata pela
Avenida 7 de Setembro — a
principal da cidade —. empu-
nhando várias faixas que pe-diam equiparação salarial e"maiores liberdades democrá-
ticas".

Dentistas

vão a mais

4 escolas
Criado há quatro meses paraatender alunos da rede públicade ensino, o Programa de CIC-

nicas Odontotógicas Móveis,
da Secretaria Municipal de
Saúde, será estendido, este
mês. a quatro escolas: Delfim
Moreira, no Rocha; Gaspar
Viana, em Irajá: Dunshee de
Abranchcs. na Ilha do Gover-
nador; e Argentina, em Vila
Isabel.

Em entrevista coletiva, on-
tem pela manhã, o Secretário
Municipal de Saúde, Hugo To-
massini, explicou que cada clí-
nica móvel funciona com seis
consultórios, atendendo em
média KXJ crianças por dia.
Com equipamentos simplifica-
dos, as clínicas são desmonta-
veis e transportadas sem difi-
culdades. Atualmente, existem
duas clinicas e quatro outras
estão sendo montadas para am-
pliar o atendimento.
O PROGRAMA

Hugo Tomassini contou queas clínicas permanecem nas cs-
colas do Io grau, o tempo ne-
cessário para o tratamento
completo dos alunos entre seis
e nove anos. Segundo ele, estu-
dos feitos pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde indicaram queo aluno nessa idade apresenta
em média três cáries, que são
tratadas cm quatro consultas.

Os 24 dentistas encarregados
do programa são auxiliados porcrianças das '!' c 8a séries da
escola, após um curso de trei-
namento. O programa de clini-
cas odontológicas móveis in-
dui, ainda, um trabalho educa-
tivo para pais, alunos e profes-sores. O coordenador do pro-
grama e diretor do Departa-
mento de Odontologia da Se-
cretaria Municipal de Saúde,
Carlos Alberto Pego, destacou
as vantagens das clínicas mó-
veis:

— O custo de um consulto-
rio móvel é 10 vezes menor do
que o de um gabinete conven-
cional, que está por volta de
CrS 7 milhões.
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E vai ser muito
mais.

Basta você
ajudar.

Observe. Recla-
me. Cobre.

Peca. Participe.
Nesta se

mana, você
pode ir até a
agência de
Classificados
do Jornal do
Brasil e contar
o problema
do seu bairro

para os repórteres
ao JB.

Eles estão de
plantão, esperan-
do por você.

Você fala e a
sua reivindicação
vira uma reporta-

gem que pode
virar o destino de
Jacarepaguá.

Venha.
A forca do seu

bairro está em
suas mãos.

E o Jornal do
Brasil esta do seu
lado.

Agência Classificados
Rua Santo Euquério,

11 - loja A.
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Venha defender seus direitos.
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Empregados se mobilizam 
para 

salvar hospital
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torça-folra, 16/10/84 ? Io oudorno n 7

1 o
A Unidade ti.* Terapia Intensiva (UT1) está fechada lidcinco meses por falto de material; as 50 cirurgias feitasdiariamente caíram para 15; dos 5Q0 leitos; apenas a metadeesta ocupada; corredores vazios e poucos mtfdicos. Esta é asituação do I lospital Silo Francisco de Paula, em São Cristóvão,

presics u fechar suas portas, secundo o diretor, Mdrio Salles'Ontem, o Hospital da Venenivel Ordem V dos Mínimosde Sao rrancisco de Paula amanheceu tini pouco diferente: natachada foram colocadas faixas e cartazes e, í| porta, 150funcionários tizeram unia manifestação para sensibilizar asautoridades e evitar o fechamento do Hospital, fundado em! hOJ,
ínten vnção

l:m agosto, a ((iria Metropolitana nomeou como interven-tores, devido às dificuldades financeiras da entidade, os Mouse-nhores Ivo Cagliari e Abílio Ferreira, que renunciaram semana
passada. So que os funcionários, que mostravam a faixaMonsenhor Abílio é a solução", desconhecem sua saída, assimcomo o atual diretor — em sua quarta gestão — Mário Saltes.A Cúria Metropolitana informou que o provedor Antôniouns Santos c quem pode prestar qualquer esclarecimento sobrea situação real do Hospital São Francisco de Paula", Mas elenâo foi encontrado ontem em seu gabinete nem em suaresidência."Protesto 

preventivo", Assim o médico mais antigo, MárioSalles, 50 anos de ns,i, definiu a manifestação organizada pelosfuncionários "porque a situação concreta sobre desativação niionos foi informada oficialmente". Salles tem embaixo de seus
papeis uma carta de demissão escrita em papel de receiiuáriodesde o último dia !ü.

hle e os 4(K> funcionários acham que, para voltar a serativado, o hospital precisa de CrS I bilhão.
Hoje. o Hospital São Francisco de Paula conta com 30médicos e 370 funcionários. Para os médicos, este é o piormomento do hospital desde sua fundação. Com 70% de suas

jnftMes «*?««.. metade dos leitos está a disposição doINAMPS, devido a convênios, e o Instituto reduziu o númerode cirurgias através de uma nova política de atendimento..Mantemos convênios com 13 instituições e conseguimos pintaro Centro (irürvico - têm seis salas - graçus a doações .explicou o vice-diretor
Bonsucesso

Fazer um abastecimento imediato de material como linhasde sutiira e ga/e. e construir outras instalações para o setor deemergencia são os planos dn novo diretor do Hospital deBonsucesso, do INAMPS, médico Manuel Salvador Martinsempossado ontem. Ele era chefe da clínica de cirurgia geral deuma unidade do hospital, no qual está desde 1%6.
Salvador Martins substituirá o médico Paulo Darci deAlmeida, afastado da direção depois que o presidente doINAMPS, Aioysio Sínics, visitou as obras do hospital e consta-tou que estavam muito atrasadas. Para começar a obra do setordt. emergência, entre os próximos dias 20 e 25, uma parte doatendimento ser.1 transferida para o PAM-Dd Castilho.

Marco Antônio Cavalcanti

Funcionários do hospital fizeram protesto puro chamar a atenção das autoridades

Saúde faz concurso em dezembro
P;ir;i preencher II) mil vagas na área médica —

níveis médio e superior — a Secretaria Municipal de
Saúde promoverá um concurso público, em dezeni-
bro. A informação foi dada, ontem, pelo Secretário
Hugo Tomassini, revelando que o maior número de
vagas — 8 mil '173 — será para o cargo de auxiliar cie
enfermagem.

Embora o projeto ile lei sobre a criação de
cargos já tenha sido aprovado pela Câmara de Verea-
dores, a data dq concurso ainda não foi marcada. Os
médicos concorrerão <1 I mil 137 vagas* uos enfermei-
ro^ serão oferecidas 523; 186 serão para dentistas; 148
se destinarão u assistentes sociais; os psicólogos terão
124; e 58 \ agas serão oferecidos a veterinários. Pára

os cargos técnicos: 117 vagas serão de tccnicos de

radiologia; 125. em laboratório; 40, em fisioterapia;
105, em enfermagem; e 13 de técnicos em necrópsia.

Hugo Tomassini explicou que a contratação dos
profissionais aprovados no concurso será feita ao
longo do próximo ano, "de acordo com o avanço dos
programas de Secretaria". Hle lembrou que. do
orçamento da secretaria para 1985, de CrS 235
bilhões, mais de 60' < serão gastos coni o pagamentode pessoal.

Entre os projetos da Secretaria de Saúde do
Município para o próximo ano, Hugo Tomassini
destacou a construção de um hospital na Barra da
lijuca. que depende, ainda, de financiamento da
Caixa Econômica Federal. Disse que deverão ser
construídos sete centros de saúde na Zona Oeste da
cidade, além de 10 unidades, na mesma região.

Rio

0 caminho mais curto entre a América do Sul e África.

LAS PALM- 0AB0UéiWiÂ

CAIRO

ÇAHACA3

NOUAKCHOTT

OAKAH
BANJUt HAMAKO NtAtiCV

GttACAcoycdü

MS ¦ ¦

¦
'V -V". • V«v-

BGíSff-íi,
.$3^.''' - . v

CONAKRY ^FR5ETOWH :: 'V'
MONBOVfA

ABWAN
" 

COTOfi^J
:rahaccra

LIMA ttaMB
mmWm

"mmj.

wmm,
11 mm

¦ > ,-r. ¦' •

kr

ME'-'
jaes

SALVADO» M

:V«- ' V ¦ ¦

. ¦; v \!J
Av:r;o.vça;>¦ v' -a-W."?

PM K
IPg

SA^TlAíJÓ;
witílos Àlfits

. Isl

¦ , fio
SÁ O MULO

'S êÈtÈyiíttí'!^. **¦»?
'V-:;---Í

m'WmMfím.

_

iSi^ WmH'. mm

m

mâm&&&

A Varig apresenta sua mais
nova reta que cruza o Atlântico:
Rio - Abidjan, em duas
freqüências semanais às terças
e quintas-feiras, numa operação
conjunta com a Air Afrique.

Abidjan é um dos maiores
centros geradores de negócios

IDA

do continente africano. E agora
é a porta de entrada, através de
conexões convenientes, para as
principais cidades da África
Ocidental. Ou seja, você não
perde tempo indo ao Velho
Mundo para depois voltar ao seu
destino na África.

Voe direto Rio - Abidjan,
a melhor ligação entre os dois
grandes continentes.

A Varig também liga o Brasil
à Nigéria, partindo do Rio e
São Paulo para Lagos, em urna
freqüência semanal,aos domingos.

PARTiOAS DE T^,.n.„ .,,CHEGAD/BEly'
f-HLQ'.Jf NCIAS VOQ N' S. PAULO RIO ABIDJAN
3."-FEIRAS RG/RK-792 21:20h~"237o5h~ 4."-09:0Qh
5."-FEIRAS | RG-796 21:20lh ^23:05h 
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VOANDO EM OPERAÇAO CONJUNTA BRASIL-COSTA DO MARFIM

Marinha firma convênio

com Petrobrás para criar

escola de mergulhadores
Em nm ano e meio, a Marinha terii seu primeiro centroespecializado na formação de mergulhadores civis e militares,Ontem, o Ministro da Marinha, Alfredo Karam. assinou uniconvênio com a Petrobrds, para implantação do centro de.mergulhos na Ilha de Mocèngué. Antes, no Arsenal da M.aii-nha, na Ilha das Cobras, o Ministro presidiu a solenidade debatimento de quilha da corveta Jacegiiuv, que teve entregue seucasco e ficará totalmente pronta em quatro anos.

, Trata-se do prosseguimento do esforço enorme que aMarinha estií empreendendo para reequipar-se dentro tiasnaturais restrições orçamentárias existentes - explicou o Minis-tro da Marinha, ao bater na quilha do Jaceguay, que "e asegunda de uma série inicial de quatro corvetus, num total delh, de concepção e execução inteiramente nacionais". OMinistro destacou que «i construção do navio f;iz pane do
programa de reaparelhamento da Marinha.

Esquadra nacional
O Ministro Alfredo Karam admitiu tjiic "coni o orçamentoanual (reservado à Marinha) nSÒ c possível ánipliar nada",hntretanto, destacou que o programa de reaparelhamento vai

prosseguir "a despeito de todas as dificuldades a ele inerentes".— Depois da Jaceguay (uma corveta que terá '»5.,s metrosde comprimento e 1966 toneladas), muitas outras quilhas virãoate que o nrasil [xissa contar com uma esquadra moderna eatuante em defesa dos seus interesses e inteiramente projetada econstruída nos nossos estaleiros — afirmou Karam.
Centro de mergulhos

O centro de mergulhos — que funcionar,í com câmaras de
pressão — consistirá de instalações e de equipamentos especiais
para simulação de mergulhos e pesquisas. O chefe do Departa-mento de Instrução e Adestramento do Centro de Instrução deSubmarinos e Mergulhadores da Marinha, Comandante ArturSilva — na Ilha de Mocanguê — explicou também que o centrovai formar mergulhadores para as plataformas da Petrobrás.

Ainda sem um custo total avaliado, o centro terá grandeutilidade á Petrobrás.

Alfredo Karam abre

exposição oceânica
Com a presença do Ministro da Marinha, Alfredo Karam,

foi aberta ontem a Exposição Oceânica 84 — I Feira Internacio
nal de Recursos do Mar — no Hotel Glória, onde camarões
gigantes com até 26(1 gramas cada um e todos os tipos de
pesquisas feitas no mar podem ser encontrados nos stmids de
IIK) expositores. O Ministro lembrou, em seu discurso, que "o
mar é o último refúgio na luta contra a falta de recursos para a
alimentação, energia e matéria-prima.

O industrial Castor de Andrade e Silva — proprietário da
Indústria Pesqueira Porto Seguro — foi ao encontro do Minis-tro. para pedir-lhe a honra de uma visita a seu stand para que o"senhor veja o que estamos exportando, para obter divisas parao Brasil". Apôs a visita, Castor saiu correndo para presidir mais
uma reunião da Liga Independente das Escolas de Samba.

Mas no stand de Castor — fabricante dos produtos Hella
(para exportação) e Castor (para consumo interno) — está uma
das atrações da industrialização do pescado: badejos inteiros
sem espinha e limpos.

Outra atração são os camarões da Malásia — conhecidos
com os camarões gigantes — que eslãe sendo cultivados pelaPcsagro-Rio na Estação Experimental de Guaratiba. chegandoa até 26(1 gramas.

A exposição, que conta também com filmes inéditos sobrea expedição brasileira á Antártica e da expedição de JacqucsCosteau à Amazônia, fica aberto ao público ate domingo, das 14
às 21 horas. Dela participam também Canadá, França, Inglater*ra, Japão, Noruega e Suíça.

Bu rocracia adia decisão

sobre aposentadoria de

funcionários da educação
A burocracia vem adiando uma solução para a intrincada

questão da aposentadoria aos 25 anos do pessoal administrativo
da área de educação. Um encontro entre os titulares dasSecretarias Municipais de Educação e de Administração e daProcuradoria Geral do Estado foi proposto, há duas semanas,
pela primeira Secretaria, para urn estudo do problema, mas areagora nada foi resolvido.

O processo circula entre as duas Secretarias, depois de
passar pela Procuradoria, e o impasse continua, prejudicando afixação de vagas a serem preenchidas pelo novo concurso de
professores, previsto para o fim do ano ou início de 1985. Cercade 10 mil professores que estão fora das salas de aulas aguardamuma definição sobre o assunto.

A lei federal que concedeu aposentadoria especial para omagistério aos 25 anos, aprovada pelo Congresso, foi bem maisclara, limitando o benefício basicamente aos profissionaisregentes de turmas. Já a lei municipal de n" 297, de 4 de
setembro de 1981. ganhou um texto dúbio, estabelecendo queteria direito à aposentadoria espeçial"todas as atividades me-rentes à educação, nelas incluídas a administração".

A Secretaria de Educação tem interesse na aposentadoria
de veteranos profissionais fora de regência de turma, pararenovar o quadro de professores.

Reforma de ventilação e

pintura de faixas fecham

Rebouças entre 23h e 6h
O Túnel Rebouças ficará interditado ao tráfego, nos doissentidos, de 23h de hoje às 6h de amanhã, para pintura de faixase recuperação do sistema de ventilação, informa o Departamen-

to de Estradas de Rodagem. A pintura das faixas, segundo oórgão, é realizada periodicamente por uma questão de segura»-
ça. A recuperação do sistema de ventilação vem sendo feitadesde o início do ano e é a primeira desde sua implantação.
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Na Aboliçáo Você ganha mais na troca.
Fazemos a melhor avaliação do seu car-
ro usado. Confira.
Você leva um Volkswagen 0 km e paga a
diferença como e quando quiser.
Venha a Abolição.
Ou telefone, que vamos ate Você.

@ abolição
Av Suburbana, 7570

Tel : 269 < "i52 e 269 84.1 S
> Pl.intao diciN ünente cite 19 hc: r. -

0 melhor negócio Volkswaqcn cio fio.
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Jacarepaguá cobra ônibus

que 
Estado lhe 

prometeu

JOHN AL DO BRASIL
Luiz Morler

im cerca ile um mês, ;i Associação de
Moradores da Freguesia recebeu a promessa
da Secretaria de Transportes de que Jacaré-
pagud iria ter mais linhas de ônibus e tjtie o
preço das passagens seria congelado. Até
agora, nada aconteceu, e a associação está
estudando unia forma de manifestar o des-
contentamento dos moradores, pensando até
cm obstruir os acessos ;io bairro, como forma
de protesto.

Essa e outras reclamações foram feitas,
ontem, na campanha A força dos bairros, na
Agência de Classificados do JORNAL DO
BRASIL, na Rua Santo Euquério, 11. loja
A, na Freguesia. A campanha vai até quinta-feira, e quem quiser reclamar ou levar siigés-
tões que possam contribuir para a melhoria
de vida dos moradores do bairro pode ir a
agência, das 9h às 17h.

Lixo
Conselheira da Associação de Moradores

da rrcgucsi.i, Sílvia Maria Spinelli Calado'
explicou que os técnicos da Secretaria de
Transportes prometeram que as linhas ex-
pressas programadas-paralípr Jacarepaguá
ao Centro e a bairros da Zona Norte iriam
começar a funcionar em pouco tempo e queos preços não seriam superiores a CrS 530,
custo das passagens dos ônibus das linhas
rcgulares.

A promessa foi feita htl mais de um mês o,
segundo ela, os preços das linhas regulares jáaumentaram para CrS 580, o que faz crer queo que foi prometido anteriormente "é uma
mentira". Ela disse que os trabalhadores — a
maioria dos que utilizam os ônibus em Jaca*
repaguá — gastam o salário inteiro em passa-
gens. Na hora do rush. principalmente, multa
gente perde os ônibus na Freguesia, porqueeles já passam superlotados. Só hã quatrolinhas para o Centro e para Madureira e, na
subida da serra, eles não param.

O lixo nas ruas e nos terrenos baldiostambém foi um problema apontado por al-
guns moradores e confirmado por MárcioBrasil Lenz César, da Associação de Morado-
res da Rua Jordão e da Taquara. Em váriasruas — como na subida da Rua Nossa Senho-
ra da Pena, na Araguaia e Gerentário Dantas— podem-se constatar detritos, restos de
comidas, pedaços de móveis e madeiras e quechegam a alcançar a calçada, Na Rua Aniô-
nio Cordeiro, na Freguesia, no terreno entreos n"s 516 e 538, em uma das duas malasvelhas jogadas entre o lixo espalhado nacalçada, havia um rato morto.

Márciq Brasil aponiou, também, como
problema sério do bairro, a falta de iníra-
estrutura de saneamento básico. Em algumas
mas, como a Jordão, na Taquara, só existem
encanamentos de água e esgoto até a metade.

,sMuseu condena as obra:

de restauração na Câmara
Grave e mau foi como qualificou o Museu

Nacional de Belas-Artes o estado das obras de
aite da Câmara Municipal, em decorrência da
restauração que vinha sendo feita pelos artistas
Jorge Malveira e Maria Alcina Castelo Branco,'Sob a coordenação do escultor Honório Peça-
nha, com a aprovação da Mesa Diretora.

Lm conseqüência de ação judicial movida
pelo Vereador Wilson Leite Passos, as obras
(oram sustadas pela Juíza da 10a. Vara de
Fazenda Pública, Valéria Maron, ein 12 de•junho. O contrato de restauração, no valor de
CrS 25 milhões, previa a conclusão das obras
para este mês. "Graças à ação que movi. algu-
mas obras foram salvas da ação criminosa contra
o acervo desta casa" — afirmou Wilson Leite
Passos.

O laudo
O Vereador Wilson Leite Passos apresentou

laudo do Museu Nacional de Belas-Artes, assi-
nado pelo chefe da Seção de Conservação eRestauração. Magali Cardoso Oberlaender, se-
gundo o qual todas as peças restauradas estão
em grave ou mau estado de conservação. AFundação da Cidade do Rio de Janeiro, de.Rodolpho Amoedo. no fundo do Plenário da
Câmara, segundo o laudo, sofreu "perdas emvários pontos recobertos com tinta, sem préviafixação com material consolidante" c ainda"emassamentos cobrindo a pintura original" eseu estado é grave."Extensas áreas de repintura recente, porcima do verniz oxidado, cobrindo a pintura

original. Estado: grave. "Essas são algumas
observações do laudo sobre outra obra de Ro-
dolplio Amoedo, a BaU.ihit de Iruçu-.Mirim,
também localizada no Plenário e restaurada
recentemente.

Igualmente a obra original de Décio Villares
A Ida paru o Trabalho, segundo técnicos do
Museu Nacional de Belas-Artes, sofreu profun-das alterações durante sua restauração. Segundo
o laudo, a pintura está "desgastada na área da
assinatura, por ação química, resultando em
perda parcial da mesma. Concheamcntos (for-
mas de conchcar) e deslocamentos em vários
pontos, sem prévia fixação de tinta, com repin-
turas diretamente sobre o suporte, sem obtura-
ção das perdas, avançando cm grandes áreas
sobre a pintura original".

Também a Voita ao Trabalho, de Décio
Villares. da Saia Inglesa, sofreu danos. Segundo
o museu, além de concheanientos e deslocamer.-
tos, vários pontos foram recobertos por pintur ís
recentes, "cobrindo 

quase que totalmente a
pintura original, adulterando a obra do artista
cm suas cores e formas".

Com a sustação das obras; várias telas não
chegaram a ser restauradas, como o Tríptico, de
Eliseo Visconti, no hsll de entrada. A camada
pictórica dessa obra. segundo o laudo, é boa.

Segundo Wilson Leite Passos, a Juíza Vale-
ria Maron juntou aos autos do processo que está
sendo movido contra a Mesa Direiota da Cama-
ra o laudo do Museu Nacional de Belas-Artes.
Acrescenou que "os responsáveis serão punidos,
porque vou exigir o ressarcimento financeiro
pelos danos causados ao acervo desta casa".

Chegou o PSS para quem nasceu

em Outubro.

OS NASCIDQS EM: RECEBEM NOPERlODO DE:
____Qlil5deOutubro 17 OUT 84 a 30 NOV84

16 a 31 deOutubro 24 OUT 84 a"30NOV64

Oo pagamentos serão efetuados exclusivamente nos períodos acirria

?CâlXA ECONÔMICA FEDERAL.
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COMPANHIA VALE DO RIO DOCF
PROJETO FERRO CARASAS

AVISO DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
N.° CA - 032

GUINDASTE SOBRE PNEUS

r„n 
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7 Companhia Vale do Rio Doce, torna público que se encontra aborta aConcorrência Internacional para compra de 01 Guindaste Sobre Pneus com I00toneladas curtas de capacidade.
Os recursos financeiros para o pagamento dos encargos decorrentes da Onn
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S ln.s,lmr'oe®' especificações e formulários que compreendem os Documentos

ve?deussnciooTa:rH;spo:veis' rdian,e ,pagamen,° d* ^antia
endereço: ° 0U valor ^"'^'ent^ em outras moedas, no seguinte

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Superintendência rJe Compras e Material - SUMATRua Santa Luzia, 651 - 31 ,ü andarCEP: 20030 - Rio de Janeiro - RJBrasil
Telex: (021) 23205, (021) ?1975

12 de deTemSoSJaeT9848 ^receb,das no§dere<* «cima, até ás 1 <1:00 hs, do dia

no valo?adoUSS°20ndnen^ 7 
ac°™í?nhada d(! uma G^antia de Proposta (Bid-Bond)c USS 23,000 (vinte mil dólares) ou valor equivalente em outras moedas.

Rio de Janeiro;
16 de outubro de 19ÉM.

Superintendência do Compras e Mal- ial
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Qualquer ventania afeta os sinais, provocando congestionamento

binais desregulados há uma

semana tumultuam trânsito
A última ventania no Rio que, na semana

passada, deixou vários sinais luminosos desali-
nluidos, desregulou a sincronia das luzes ccortou a energia de alguns sinais — principal-men- • ha Zona Sul — continua afetando o
trânsito da cidade. Durante todo o dia deontem, o tráfego do início da Avenida Visconde
de i irajá. esquina com Rua Henrique Dumont,
ficou congestionado por aiu.a de um sinalapag-'"-

O C omandante da Polícia de Trânsito do 19"B;'M. Capitão Salomão, se queixa da "morosi-
dade ' do Detran cm reparar os sinais e revelou
que o problema c que "há falta de peças dereposição na divisão de sinalização do Departa-
mento". O Diretor de Engenharia do Detran,
Gilson Barbosa, confirmou a falta de materialnu sua divisão, mss garantiu que hoje rcccberia
as peças necessárias ' para o atendimento deemergência da cidade".

Sinais queimados
O principal problema de sinalização lumino-

sa nas ruas da cidade, continua sendo o delâmpadas queimadas. Ontem, o sinal da Rua
Barata Ribeiro, esquina com Constante Ramos,
estava sem iu;-. verde funcionando, mas a luzvermelha acendia normalmente. Mas qualquerventania, como a do início da semana, podeafetar o meranismo dos sinais como o que está
ocorrendo na esquina da Rua Aníbal de Men-
donça com a Av. Epitácio Pessoa, onde a luzvermelha acende junto cora a verde e fica
piscando.

Este, e outros pequenos problemas como o
sinal da Rua Maria Quiléria com Barão da Torre
que está desalinhado —, prejudicando a visão

dos motoristas — estão demorando pata serem
solucionados, segundo Salomão. Ele disse quecansou dc pedir ao Detran para reparar os
sinais avariados como o da esquina da General
San Martin com Venãncio Flores que está háduas semanas estragado".

Secundo o Capitão, um acidente de carro
derrubou o poste de sinalização da- duas mas edesde então, ele é obrigado a colocar pelomenos dois guardas 24 horas por dia, naquela
esquina, para evitar o risco de acidentes que."ainda é grande, com a falta de um sinal".

Gilson Barbosa explicou que uma ventania
pode afetar várias peças da estrutura de um sinal
e que, nem sempre o órgão dispõe de todos ostipos de peças para reposição, nos estoques da
divisão de sinalização. Segundo o diretor, "por
motivos econômicos", o Detran está só atenden-
do os casos de emergência na sinalização da
cidade. Cotn isto, os projetos de implantação de
sinais que chegam a custar para o Estado CrS 6
milhões a CrS 1Ü milhões cada sinal "estão em
plano secundário".

O problema da falta de manutenção dos
sinais luminosos também está afetando a ZonaNorte e o subúrbio da cidade. Os moradores da
Estrada do Rio do Pau, entre Pavuna e Anchie-
ta, marcaram para este sábado uma passeata em
protesto contra o Detran que, há um ano,
instalou um sinal no cruzamento da estrada com
a Avenida Coronel Moreira Cézar. Segundo os
moradores, o sinai "só funcionou dois dias edepois queimou". O número de acidentes nolocal, segundo eles, cresceu muito: "e não
adianta reclamar com o Detran, porque ..
técnicos alegam falta de material de reposição— reclamam os moradores.

OS

Simone ganha ação contra Detran"Ouem não respeita os sinais vermelhos nãotem direito uos verdes", a frase do compositor
Caetano Veloso é perfeita para uma campanha
educativa de trânsito, mas, não pode ser levada
no pé da letra por um motorista carioca, princi-
palmente depois de uma ventania na cidade. Umvento forte pode afetar o mecanismo de sincro-
nia de um sinal e isto pode ser fatal para omotorista que acreditar nas luzes deste sinal.

A atriz Simone Carvalho, uma das vítimas
desse pequeno defeito, acabou de ganhar uma
ação na Justiça, contra o Detran. Em setembrode 1981, o Dodge Dart dc um rapaz avançou umsinal da Av. Vieira Souto e se chocou com o Fiatda atriz. Simone sofreu várias fraturas na pernao que lhe proporcionou alem dos 18 parafusos evárias cicatrizes, a perda de vários contratos
profissionais.

Segundo testemunhas, a maioria alunos do
Colégio São Paulo que assistiram o acidente, e a
palavra do próprio rapaz que dirigia o Dodge

30

Dart, o sinal estava verde para os dois lados. Aatriz não hesitou, contratou o advogado Leopol-do Heitor Andrade Mendes que abriu uni pro-cesso contra o Detran por "perdas morais,
físicas e despesas médicas ocasionadas por sinaldefeituoso". Semana passada, o Juiz deu ganhode causa para a atriz que segundo seu advogado
deverá receber uma indenização de CrS
milhões de cruzeiros.

Leopoldo Heitor disse que foi fácil ganhar acausa, principalmente depois que ele anexou aodepoimento das testemunhas, um documento
encontrado na 13a Delegacia Policial, provando
que na véspera do acidente, o próprio delegado-
titular havia solicitado ao Detran o reparo do
sinal. O conscito- deveria ter sido feito em 24
horas, o que não ocorreu. "O problema é que ohomem do povo não conhece bem as leis,explica o advogado, mas qualquer coisa, até um
buraco na rua que possa causar a quebra de uma
mola de seu carro, poderá ser objeto de proces-so contra o Estado".

Deputado requisita autos

contra Lívio Bruni Júnior
presidente da CPI da Violência Urbanada Assembléia Legislativa, Deputado HeitorFurtado (PDS), decidiu requisitar os autos do

processo do caso Lívio Bruni Júnior ao Juiz JoséCarlos Nogueira dos Santos, da Ia Vara Crimi-nal de Niterói. Por considerar a impunidade doscriminosos um dos principais latores da crimina-
lidade, Furtado determinou a requisição do
processo, em que sete dos 12 réus foram absolvi-dos da acusação de tráfico de cocaína.

Ontem, em depoimento na comissão, odelegado Hélio Vigio, da 18a DP, na Praça daBandeira, apontou, na sua opinião, três causasda violência urbana*, a impunidade dos cri mino-sos, a ausência da Polícia Civil nas ruas e adeficiência na assistência ao menor desampara-do. Vigio, que comandou a prisão do grupo deLívio Bruni Júnior quando era diretor da Dele-
guciu de Entorpecentes, disse que a divisão do
processo por três varas criminais (Niterói, CaboFrio e Teresópolis) pode ter facilitado a absolvi-
ção dos acusados.

Impunidade
lcbo Vigio suo admitiu qualquer falha da

polina na ainirauí i tio iavi, ik eandó que jiou-Veííse a laltu ik provas ájtgada peló Jiiiz JOsé

Carlos Nogueira dos Santos para absolver os
réus. Garantiu que os autos do processo "eram e
são suficientes para a condenação dos acusa-
dos, "cujos depoimentos confirmam todos os
crimes". Cópias dos depoimentos dos crimino-
sos, em seu poder, serão enviadas pela presidên-cia da CPI às varas criminais onde o caso está
sendo julgado.

O Depufado Heitor Furtado, por não consi-
derar valida a qualificação dada pelo Juiz José
Carlos Nogueira dos Santos de que o processocorre em "segredo de Justiça", decidiu requis!-
tar os autos para apreciação dos componentes da
CPI, Ele lamentou a absolvição dos réus.

Sobre a violência urbana, o delegado Hélio
Vigio, chamado para de|xir por "sua farta
experiência de campo", na opinião do Deputado
Furtado, apontou a Lei Fleury (que beneficia o
réu primário) e a Lei n" 441 (da prisão-albergue)como leis que facilitam os criminosos. Vigio
achou necessária uma maior presença da polícianas ruas e elogiou a volta das Delegacias de
Vigilância.

Além de também criticar a impunidade dos
criminosos, Vigio lembrou que, cada Vez níais,
os assaltantes estão, mais bem aperfeiçoados e
armados do que a polícia.

Cientista adverte

para conseqüências

dos desmatamentos
A devastação das florestas, no Brasil e em outros países,pode estancar o próprio desenvolvimento da humanidadesegundo alertou o cientista brasileiro Oito Gottlieb, no 16"Congresso Latlno-Americano de Química, no Copacabanaralace. "A natureza c o grande modelo da química, que delaextrai e determina as características de suas substâncias, paiadepois podei sintetizá-las, Com a sua destruição, cessa a

principal fonte de estudos do homem e a possibilidade desintetização de novos produtos", disse,
O que está ocorrendo para Otto Gottlieb é uma corridados cientistas á natureza, tentando estudá-la ao máximo, antes

que ela seja totalmente destruída. Professor titular de QuímicaOrgânica do Instituto de Química da Universidade de SãoI aulo, ele, atualmente, pesquisa, na Amazônia, as plantasconhecidas como iicuiiIiils (as Myrlstlcáceas) usadas de iresformas pelos índios: veneno para caça, rape1 alucinógeno eemplastro (com as folhas) cicatrizante.
Progresso

O fato de os índios utilizarem as mesmas plantas há muitas
gerações caiacteriza sua eficiência e utilidade, segundo o
professor.

A maior conquista da Química se refere aos curarcs,venenos que os índios retiram de determinadas plantas. Nãofossem os costumes indígenas, os químicos náo conseguiramsintetizá-los e nenhuma cirurgia poderia ser feita. Essas substán-cias são usadas em anestesia, como neurobloqueadores. Anatureza é a biblioteca da humanidade, o seu modelo. Depoisde conhecer as suas características, o químico consegue produzirem laboratório as mesmas substâncias que encontra na nature-za. Quando náo houver mais nada para estudar, a evolução dahumanidade pára, sobretudo cm relação ao bem-estar, a saúdedo homem, pois nada de novo poderá ser produzido.Com relação às ucuubas, náo há nada conclusivo mas oestudo é promissor:— Estamos descobrindo uma grande quantidade das subs-
táncias que compõem as suas diversas espectes. Algumas dessassubstâncias são inéditas, nunca foram antes descritas. Continua-mos a estudá-las e estimamos sintetizar algumas substâncias quepossatn ser tão úteis para a humanidade, como as outrasdescobertas derivadas dos costumes indígenas.

Irmandade de Santa Cruz

dos Militares faz 361

anos e inaugura um museu
O 361" aniversário da Irmandade da Santa Cruz dos

Militares foi comemorado, ontem, pela manhã, com missa naIgreja da Santa Cruz dos Militares, no Centro. Quinze militares,
após o ato religioso, cumpriram um ritual de juramento, comoos mais novos membros da Irmandade. Como pane dosfestejos, foi inaugurada a nova instalação do Museu Sacro,localizada ao lado da igreja, onde estão expostos trabalhos em
madeira de quase três séculos.

A missa foi celebrada pelo Bispo Romeu Brigenti e peioCapelão Walter Francisco de Sousa. Estiveram presentes o
Provedor da Irmandade da Santa Cruz dos Militares, Coronel
Paulo de Mendonça Ramos e o Irmão de Capela, Coronel
Frederico Carlos da Cunha Neto. Grande parte das obras do
Museu Sacro são do Mestre Valentim, considerado como um
dos maiores da arte barroca.

Missa
A missa começou às 11 h, a igreja lotada. Com aproxima-

damente 30(1 membros, a Irmandade da Santa Cruz dos
Militares foi fundada em 1928, quando o templo ficou concluí-
do, recebendo a denominação de "Santa Vera Cmz". Até o
final do ano mais 50 militares prestarão juramento para entrar
na irmandade. Ontem, após a missa. 15 militares prestaram
juramento, presidido pelo Provedor Paulo de Mendonça Ra-
mos. O Hino Nacional foi tocado e logo depois, uma pequena
procissão seguiu para o novo Museu Sacro, ao lado da lereja, na
Rua Primeiro de Março, esquina da Rua do Ouvidor.

O museu foi restaurado pelo arquiteto Frederico Carlos da
Cunha e pela curadora Dirce Maria Pereira. Lá estão dezenas
de peças cm madeira policromadas, pratarias c imagens talha-
das pelo mestre Valentim. Algumas peças, com mais de três
séculos, estão expostas no novo museu, que foi apreciado, antes
da inauguração, pelo Patrimônio Histórico Artístico e Nacional.
Os membros da Irmandade são militares do Exérciio, da ativa
ou da reserva.

Embrafilme reclama mas

José Celso se recusa a

retirar despacho a Exu
Quem passava pela calçada em frente ao prédio da

Embrafilme, ontem pela manhã, na Rua Alcântara Machado,
esticava o pescoço, lançava um olhar mas, por mais que seesforçasse, náo conseguia entender o que acontecia. Ao contra-rio do que podiam sugerir a vela acesa e as cãmeras da TVapontadas para o chão, não se tratava de um morto. Era odespacho para Exu que o diretor de cinema José Celso Martinez
Correia insistia em manter no local apesar da proibição dc
Roberto Parreiras, presidente da Embrafilme.

O trabalho — uma vela vermelha de sete dias, uma caixade papel laminado dourado e uma tira de negativo sobre um dosrolos do filme —é a peça principal da campanha de lançamento
do filme O Rei da Vela e foi colocado no saguão do prédio, há 15dias, pelo pai-de-santo Gilberto. De acordo com o cineasta, aatitude de Parreiras "é uma prova inequívoca da má vontade, da
paranóia e do racismo da embrafilme, uma tentativa dc boicotar
O Rei da Vela, que depois de 13 anos finalmente vem às telas".

Tira e bota
A briga de José Celso Martinez Correia e do pai-de-santoGilberto com a diretoria da Embrafilme começou no primeirodia deste mês, quando o despacho para Exu foi colocado no

saguão principal do prédio da empresa, sob um cartaz de
promoção do filme. Na quinta-feira anterior aos feriados, "pela
segunda vez em uma semana", o diretor administrativo JoãoRui Medeiros e Roberto Parreiras mandaram retirar a peçaalegando que o objetivo de divulgação já estava atingido, "pois
a cena fora gravada por uma estação de TV".

Na primeira vez que eles tiraram, nós reclamamos econseguimos colocar tudo de volta no saguão, Hoje (ontem)
quando, cheguei para trocar a vela, não tinha mais nada nolugar, h uma atitude antidemocrática de quem desconhece ovalor e a intenção de um despacho — disse José Celso.

Segundo o diretor, o despacho não é apenas uma peçapromocional do filme, porque "transcende ao próprio filme, éde muito antes do filme". Ele explicou que a intenção maior dotrabalho — no ano em que se completam 30 anos da morte doautor de O Rei da Vela, Osvvakl de Andrade — é pedir a Exu
que abra as portas do cárcere ("Que não são memórias, masrealidade") para a libertação definitiva da cultura brasileira.

"Rito de passagem"
Não foi o pai-de-santo Gilberto — "uma espécie de MãeMenininha do Rio", segundo sua representante, Rocheile '

Maxwell — quem reacendeu a vela do despacho, ontem pelamanhã, no prédio da Embrafilme. O próprio José Celso eNoylton Nunes, também diretor do filme, se incubiram datarefa, ao mesmo tempo em que liam uma carta aberta comcríticas à direção da empresa. Roberto Parreiras e JoãoMedeiros não quiseram comentar o assunto.
Se uma trégua for estabelecida, o despacho será mantidono saguão do edifício ate o dia 25 — data dc lançamento aofilme — quando será transferido, num rito dc passagem, para ocinema Ricamar, em Copacabana, onde será realizado um

grande despacho-social. Ali, será servido o aborí. refeição para8íH) pessoas. Elas vão degustar, segundo José Celso, a comidados santos, irbase dc acarajé. A entrada, "um pouco mais cara
que o normal", vai custar CrS 5 mil, "para pagar as despesas".
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Brasília • O Gcncrul saudita Abdul
Mohamed Al Khaliffa, desaparecido Ii,1
cinco dins, partiu para Londres, Paris ou
emflo outra capital européia, e a Polícia
Federal jrt começou a investigar esta
hipótese. Foi o que afirmou ontem o
Ministro da Justiça, Ibraliim Abi-Ackel,
era entrevista coletiva que concedeu so-
bie o caso.

De acordo com as informações do
Ministro, que ontem permaneceu inteira-
do o dia todo do assunto, o general, um
dia antes de desaparecer, teria expressa-
do a uma funcionária da agência de
turismo ilo Motel Caesar Park (onde
eslava hospedado) seu interesse pelosv(V)s da Varig para Londres e Paris.

Os agentes da Polícia Federal pesqui-saram todas as listas de passageiros da
Varig para estas cidades; mas nao encon-
trarara o norae do General. ListAo agora
investigando as listas de outras compa-
ninas aéreas e já apliaram várias fotos do
General saudita para submetê-las ao re-
conhecimento das tripulações dos vôos
que chegarão de volta ao Ilrasil hoje pelamanhã.

O Ministro disse ainda que telefonou
ontem para o Embaixador da Arábia
Saudita, Abdul Al Habaihi, mas ele não
forneceu subsídios que ajudassem nas
investigações: "Apenas me informou queo Príncipe Sultan Abdulaziz tinha lhe
telefonado várias vezes para saber do
andamento das investigações".

"A Polícia Federal iniciou as investi-
gaçdes para saber do paradeiro do Gene-
ral. De início, pensou-se que seu depare-
cimento tivesse conteúdo criminal, mas
depois dos numerosos depoimentos to-
mudos por seus agentes a pessoas a quemele esteve ligado, afastou-se esta hipóte-
se", explicou o Ministro.

Abi-Ackel acha também que não
passaram de boatos as notícias de queuma Liga de Defesa Judaica teria seqiies-
trado Moham Ed Al Khaliffa para exigir
a rescisão do contrato de armas entre a
Arábia Saudita e o Brasil: "Acho que a
notícia não tem fundamento e loi a pri-
meira vez que ouvi talar no nome dessa
organização", salientou.

si. a
Arquivo

"É 
problema da políciao-Chefc do EMFA

Brasília
Assim.o Ministro-Chefe do EMPA, Uri-
gadeiro Waldir de Vasconcellos, e tam-
Mm o Centro de Comunicação Social do
Exército manifestaram-se ontem a respei-
to do desaparecimento dl) General saudi-
ta Mohamed Kaliffa. Na área militar, era
grande a apreensão em torno do fato.
mas poucos se aventuraram a traçar hipó-
teses sobro os eventuais motivos."E muito estranho", limitou-se a ob-
servar o Brigadeiro Vasconcellos, querecepcionou a comitiva árabe na última
terça-feira, cm Brasília, com um almoço
no EMFA. Naquela mesma manhã do dia
9 de outubro, tanto o General Kaliffa
quanto o Príncipe Abdulaziz e demais
membros da comitiva árabe estiveram
ainda cora os Ministros do Exército,
General Walter Pires, e da Aeronáutica,
Brigadeiro Deiiu Jardim de Manos, tm
todas essas visitas o esquema de seguran-
ça foi intenso.

Preocupações
No Departamento de Material Bélico

do Exército, cujo chefe, General José de'
Albuquerque, se encontra em viagem
pelos países árabes, nada existe sobre o
assunto. Adiantam os assessores que o
General Albuquerque acompanha o pre-sidente da Engesa, José Luiz Whitakcr.
A viagem inclui a Arábia Saudita c visa a
colocar em prática o acordo militar para

Militares se colocam à margem
venda de armamentos brasileiros aos sau-
ditas.

Alem do carro de combate pesadoOsório, que pela primeira vez se exibe
nas areias árabes, José Luiz Whitakcr e
comitiva levam aos sauditas dois tanques
que já se tornaram um cartão de visita da
Engesa: o Cascavel e o Urutu.

Os militares brasileiros temem que as
repercussões negativas que o sumiço do
General Kaliffa possam ter sobre o milio-
nário negócio de venda de armas atual-
mente em negociação: "Não temos nada
fechado e eu nem tratei do assunto (ma-terial bélico) com o Príncipe e sua comiti-
va quando estive com cies. Só sei que tem
uma missão lá agora, tratando do assun-
to", dis?ie ainda o Ministro-Chefe do
EMFA, Brigadeiro Waldir de Vascon-
cciios.

O Embaixador de Israel no Brasil.
Raharim Timmor, disse que as informa-
ções sobre um suposto seqüestro do Ge-
neral Kaliffa pela Liga de Defesa Judaica
podem ser produzidas por elementos an-
ti-semitas. Ressaltou não existir 110 Brasil
es^c grupo que, segundo ele. se limita aos
Estados Unidos, onde não tem "a menor
expressão".

Ele acredita que os telefonemas às
redações de jornais visariam a criar um
mal-estar para os judeus brasileiros, iden-

tifieando-os, "apesar de todo o absurdo
da acusação", com atos não condizentes
coin uma sociedade democrática. O Em-
baixador considerou também que esses
boatos podem ser apenas "brincadeira":

Pessoas interessadas em fazer pia-das de mau gosto ligam para as redações
e inventam — concluiu.

Marinha
No Rio, depois de indagado ontem,

por jornalistas, se as relações entre o
Brasil e os países árabes seriam prejudi-cadas pelo desaparecimento do General
saudita, o Ministro da Marinha, Alfredo
Karam, disse que "a pergunta seria me-
lhor respondida pelo Ministro das Rela-
çóes Exteriores, Saraiva Guerreiro". O
Ministro da Marinha — que esteve recen-
temente na Líbia, em viagem de negócios—- considera o caso "tipicamente de po-lícia".

Uns o interpretam de outra forma
e até como de natureza política, mas o
caso não é de competencia dos órgãos de
segurança da Marinha, a menos que haja
medida mandatória — afirmou o Minis-
tro Alfredo Karam, depois de assinar um
convênio com a Petrobrás para implanta-
ção de um centro de mergulho da Mari-
nha. ü Ministro acrescentou que tudo o
que sabe sobre o General desaparecido c
o que tem "lido nos jornais".

A Liga de Defesa Judaica, contada-
da em Nova Iorque pelo correspondente
do JORNAL DO BRASIL cm Washing-
ton, Armando Ourique, negou qualquerresponsabilidade pelo desaparecimento
no Rio, há cinco dias, do General saudita
Abdulah Mohamed al Kaliffa. "Nós cer-lamente não estamos envolvidos nesseincidente", disse ao telefone porta-voz da
organização.

Mal conhecida no Brasil, onde oslíderes da comunidade negam sua atua-
ção, a Liga de Defesa Judaica tem suasede internacional em Nova Iorque — onúmero do telefone consta da lista — e
foi procurada devido a dois telefonemas
anônimos dados para o JORNAL DOBRASIL, urn no sábado e outro ontem,
que a incriminavam pelo desaparecimen-
to de Kaliffa. Esses telefonemas nãoforam divulgados por não se ter confir-
mado a existência do grupo no Brasil.

Desmentido
Em Nova Iorque, a porta-voz da Liga

de Defesa Judaica insistiu que a organiza-
ção nada tinha a ver com os telefonemas
anônimos, afirmando: "Nós certamente
não autorizamos tais declarações. Uma
pessoa qualquer pode pegar o telefone cusar o nome da Liga. Não somos respon-
sáveis pelo desaparecimento do General
saudita".

Extremista de direita e partidária daforça para dar a vitória aos israelenses naluta contra os árabes, a Liga de Defesa
Judaica é uma entidade liderada pelo

Liga nega envolvimento no caso
rabino Mcier Kahane, que recentemente
foi eleito deputado em Israel com 25 mi!votos, correspondentes a 1% dos votos
do país. A Liga existe há 20 anos e játentou expulsar à força os árabes quevivem em territórios ocupados por Israel.

O rabino Kahane é repudiado pelacomunidade judaica do mundo inteiro,
que o considera racista, radical e fanáti-
co. Quando de sua eleição para a Knesscl
(Parlamento) de Israel, em julho último,
houve um repúdio público do Likud, acoalizão política que estava no poder, edo alinhamento trabalhista hoje no Go-verno. Os votos de Kahane foram obtidos
entre desempregados e minorias fanáti-
cas, e para os israelitas da linha modera-
da seu movimento direitista representa"um khomeinismo disfarçado em trajes
judaicos".

Nos Estados Unidos, a Liga tem sido
acusada de ataques terroristas. Segundo
o arquivo da agência UPI, no final da
década de 60 a explosão de uma bomba
no escritório da Sol Hurok matou uma
recepcionista. A Liga foi envolvida e
desmentiu ter responsabilidade peloatentado, mas o rabino Kahane esteve
preso na época, por um ano, nos Estados
Unidos, acusado de conspiração e fabri-
cação de bombas.

Nada no Brasil
Não consta em Nova Iorque que a

Liga tenha qualquer representação oficial
no Brasil, nem mesmo contatos com a
comunidade judaica local, como também

não há registro dc uma só ação por ela
praticada anteriormente em território
brasileiro.

Essa evidência é confirmada pelo
presidente da Federação das Associações
Israelitas do Rio de Janeiro, Paulo Gol-
drajeh, que disse nunca ter recebido
nenhum pedido de filiação de uma enti-
dade com este nome. A Liga de Defesa
Judaica, segundo Goldrajch, é um gnjpo
político-rcligioso, ultranacionalista de di-
reita, que só costuma agir em Israel e
jamais reivindicou para si a prática de
atentados políticos.

Goldrajch considera impossível o en-
volvimento do grupo de Kahane no desa-
parecimento do general saudita. Outro
membro da Federação Israelita do Rio.
que não quis identificar-se, disse que os
integrantes da Liga de Defesa Judaica são
radicais e contra a Arábia Saudita, a qualtomam como a principal financiadora de
armamentos para o Iraque, na guerracontra o Irã.

Já o Cónsul-Geral de Israel no Rio,
Elihau Tabon, disse ontem que "não
existe a menor possibilidade de serem
verdadeiras as notícias de que o General
Mohamed al Kaliffa foi seqüestrado pelaLiga dc Defesa Judaica". E acrescentou:— Essa organização não existe no
Brasil e acredito que esses telefonemas às
redações de jornais não passem de brin-
cadeiras. Além disso, é normal quandoum assunto dessa natureza é noticiado
aparecem malucos dando informações ou
reivindicando a autoria do fato.

São Paulo — O presidente da Confe
deração Israelita do Brasil, Benno Mil-
nitzky, também não acredita que a Liga
de Defesa Judaica tenha qualquer partici-
pação no desaparecimento do General
saudita Mohamed al Khaliffa. Ele nunca
soube de qualquer atividade da Liga no
Brasil ou em qualquer outro país além de
Israel ou Estados Unidos.

Para Milnitzky, os telefonemas às
redações de jornais fazem parte apenas
ria ação de pessoas ou grupos interessa-
dos em comprometer a imagem da comu-
nidade israelita no Brasil, vineulando-a aum ato criminoso. Ele acha improvável
que a Liga tenha condições de executar
um seqüestro.

Milnitzky preside a principal organi-
zação da comunidade israelita no Brasil,
que reúne as 12 federações e cerca de 300
entidades distribuídas em todos os Esta-
dos brasileiros. Afirmou que a atuação da
Liga nos Estados Unidos c Israel —

Colônias não vêem confronto
principalmente de seu líder, o pastorMeier Kahane — "é repelida pela maio-ria das comunidades judaicas".Lembrou ainda que árabes e judeusno Brasil convivem sem maiores probie-mas, o que torna remota a hipótese deuma ação radical da Liga. Observouainda que a Liga ou qualquer outraorganização judaica não se manifestou denenhuma forma quando palestinos fize-ram reuniões no Brasil coordenados porseus representantes no país, Farid Sawan.

O rabino Henry Sobel, outra infiuen-
te autoridade religiosa israelita no país,disse não ter também nenhuma notíciasobre a eventual participação da Liga nodesaparecimento do General saudita.

Árabe não crê
O presidente em exercício da Federa-

ção das Entidades Árabe-Palestinas bra-
sileiras, Jassen Hussein. disse que suaentidade está acompanhando o episódio

sem qualquer envolvimento, por conside-
rá-lo um caso afeto às autoridades brasi-
leiras. Revelou, contudo, não ter chega-
do ao seu conhecimento nenhuma infor-
mação de participação da Liga no caso."Tudo 

que se falar é suposição",
afirmou, acrescentando — na linha da
suposição — que se poderia imaginar um
seqüestro por algum serviço de inteligên-
cia de país interessado cm informações
do General,"uma autoridade importante
na hierarquia de seu país e ligado ao
suprimento de armamentos da Arábia
Saudita". Mas pós em dúvida a capacida-
de da Liga de promover ações desse tipo.

A federação das entidades Árabe-
Palestinas Brasileiras é a mais importante
organização palestina no Brasil. Reúne
cerca de 40 entidades de vários Estados,
representando cerca de 40 mil palestinose descendentes residentes no país. Sua
sede fica em Brasília e o seu presidente,Hassan Saad, está no exterior.

Canon

a copiadora

que resoiv/e

o seu problema

de cópias

A Canon NF-MüO é a primeira copiadora de mesa do ^mundo que, em alta velocidade, produz quarenta cópias por minutoconsecur.,vãmente 2 400 cópias por hora, em papel comumTemquatr o tipos diferentes rte copiagem: normal, reduzidas em aténuas escalas e ampliada. Muito eficiente e versátilProduz cópias perfeitas como se fossem originaisbe o problema de sua organização é cópias, a Canun resolve
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Ãl Habaibi não vê problema nas relações com brasil

Embaixador 
garante acordos

O Embaixador da Arábia Saudita no
Brasil, Abdul al Habaibi, garantiu ontem
que mesmo no caso de o General Moha-
med al Kaliffa estar mono — vítima de
seqüestro poiítico uu criraèm comum —
todos os acordos firmados entre sauditas
e brasileiros serão respeitados.

Nós esperamos que ele volte à
pátria e à família, mas isto nada tem a ver
com as relações entre nossos dois países,
que sáo c permanecerão boas. O Gover-
no brasileiro não teve nenhuma culpa e
tentou por todos os meios garantir o exito
da visita do Príncipe Sultan Abdulaziz.
No passado, firmamos acordos com os
brasileiros e firmaremos outros no mo-
mento em que os dois Governos acharem
necessário — disse o Embaixador Abdul
al Habaibi.

Hospedado no Hotel Caesar Park
por determinação do Príncipe Sultan Ab-dulaziz, o Embaixador Abdul al Habaibi
aguarda informações do Governo brasi-
leiro sobre o general saudita desapareci-
do. Ele disse que soube "apenas pelosjornais" dos telefonemas dados às várias
redações do Rio por um homem que sediz da 'Liga da Defesa Judaica", reivin-
dicando a autoria do seqüestro de Moha-
med al Kaliffa.

Não podemos, por enquanto,
adiantar nada sobre o que aconteceu.
Temos confiança no Governo brasileiro e

agradecemos os esforços feitos pelas au-toridades.
Segundo o Embaixador Abdul al 1 Ia-

baibi, o General Kaliffa não poderia, cm
hipótese alguma, ter se desligado da
delegação saudita por sua livre c espontâ-
nca vontade, pois estava perfeitamenteintegrado e andava sempre junto com o
grupo.

O Embaixador desmentiu também
ter comentado que o General pudesseestar sofrendo de amnésia, perdido no
Rio: "Eu jamais falei isso com qualquer
pessoa". E a uma pergunta sobre se
achava que o desaparecimento do Gene-
ral era um cnme político, respondeu:Sem comentários. Não sei se o
caso é policial ou político. Não possoespecular ou fazer comentários sobre um
assunto que desconheço.

O Embaixador falou rapidamente
com dois repórteres de televisão — um
deles porque fala árabe — à beira da
piscina do hotel. Os dois, entretanto, não
puderam levar câmeras. Abdul al Habai-
bi não quis ser fotografado nem filmado.Todo mundo sabe que o Rio de
Janeiro é uma cidade violenta. Com base
nisso o Senhor não acha que esse seria
um caso puramente policial? perguntouum dos repórteres.

Eu moro em Brasília e sei que o
Rio é uma cidade turística e maravilhosa— respondeu o Embaixador.

Europa

Polícia mantém

mais de cem

agentes no caso
Mais de 1«K) agentes da Polícia Fede-

ral estão mobilizados nas investigações
do desaparecimento do general Abdulah
Mohamed Al Kaliffa, além de lodo o
efetivo do Departamento dc Investiga-
ções Especiais, da Polícia Civil e dezenas
de policiais da Polícia Militar. Ontem, o
superintendente da Polícia Federal no
Rio, delegado Fábio Calheiros, reuniu-se
logo cedo, ás 7h30min, com vários dele-
gados que atuam no caso. Foi a primeirareunião de uma série realizada para che-
car as investigações e determinar outras a
serem feitas.

O general foi visto, de fato, na quin-ta-feira, por volta das 18h30min, com
roupas ocidentais — ele que não deixava
de usar as roupas típicas árabes e o
albornoz — caminhando no hall do Cae-
sar Park, cm direção à tua. Uvava uma
bolsa e vários funcionários do hotel disse-
ram que ele parecia estar calmo, "apa-
rentemente saindo para compras" —- se-
gundo confirmou Fernando Castro, gc-rente de marketing,

O ex-embaixador saudita Mohamed
al Kabbani disse ontem que "as relações
comerciais entre o Brasil e a Arábia
Saudita nada têm a ver com este caso".
Ele embarcou ontem para Riyad, ficando
no Rio o embaixador, Abdtiilah Habibe,
no Caesar Park, para acompanhar as
investigações e informar ao príncipe Sul*
tan Aziz sobre o andamento.

Quinta-feira, já em sua suíte no Cae-
sar Park, o príncipe Sultan Aziz soube do
desaparecimento do general. O príncipedaria uma festa íntima e provavelmente o
general estaria presente. Uma garrafa de
champanha I). Perignon Brut, da qual foi
servida apenas uma taça — intocada —
foi recolhida pelo garçon que servia à
suíte. Daí em diante é só mistério, paraárabes e brasileiros.

Excessos teriam
irritado general

Empresário fica preocupadoSão Paulo — Dirigentes da indústria
bélica nacional compararam ontem o
atual momento nas relações com a Ará-
bia Saudita com o vivido, ano passado,entre o Brasil e a Líbia. Há preocupaçãoentre os empresários, que esperam "uma
solução feliz" para o caso do generalsaudita desaparecido no Rio, como ob-
servou à tarde um industrial do setor.

Os empresários lembraram que, ano
passado, quando foram apreendidos dois
aviões líbios com armamentos, em aero-
portos nacionais, houve um "esfriamen-
to" nas relações diplomáticas entre os
dois países, prejudicando os negócios
com armamentos. Até hoje, não foi acer-
tado um acordo para a venda de 150
aviões Tucano da Embraer para a Líbia,
embora o contrato caminhasse bem até o
incidente com os aviões líbios.

Situação difícil
Dirigentes da Engesa, que estão na

Arábia Saudita, informaram ontein por

telefone a outros membros da diretoria
em São Paulo, que, até o momento, as
negociações não foram afetadas.

Os empresários da indústria de arma-
mentos observaram que. se fosse confir-
mada a presença de um grupo extremista
dc Israel no país, isso revelaria um desço-
nhecimento da posição daquele país no
mercado internacional de armamentos,
uma vez que Israel negocia em "opera-
ções triangulares" equipamentos bélicos
até para os próprios' árabes. "Esse é o
comentário que há no mercado interna-
cional dc armamentos a respeito dos
israelenses", afirmou um dirigente de
indústria bélica instalada em São José dos
Campos.

A indústria de armamentos só soube
do desaparecimento do general saudita
no sábado, através do JORNAL DO
BRASIL. O presidente da Engesa, José
Luís Whitaker, foi informado do fato na
Arábia Saudita — onde se encontra —,
por telefone, no domingo à noite.

Excessos cometidos por membros da
delegação árabe, nos dias que reservaram
para descanso, no Rio, teriam motivado a
reação do General Mohamed Kaliffa,
que se desligou do grupo e decidiu voltar
sozinho para a Europa. Esta hipótese,
extra-oficial, levantada por um dos agen-
tes federais que participam das investiga-
ções, é que está oneniando, agora, o
trabalho policial.

Ontem à noite, após reunião de uma
hora com o Embaixador da Arábia Saudi-
ta, no Hotel Caesar Park, onde foi para"trocar idéias que permitam o prossegui-mento das investigações", o Supctimen-
dente da Polícia Federal no Rio, Fábio
Calheiros, manifestou sua crença de queo General Kaliffa está vivo, em algum
lugar do país ou fora dele, além de afastar
a hipótese de seqüestro político.A hipótese a respeito dos desentendi-
mentos entre a delegação árabe, motivo
da reação do General Kaliffa, reconheci-
damente um mulçulmano de princípiosrígidos, avesso a excessos, foi levantada
também em Brasília. O delegado Calhei-
ros não quis desmenti-lo nem confirmá-lo
à imprensa. O Superintendente da Polícia
Federal, responsável pelas investigações,
das quais participam, ainda, a Polícia
Militar e a Polícia Civil do Rio, assegurou
que o caso do desaparecimento estará
resolvido em 4-S horas. Sua entrevista foi
às 22 horas de ontem, no Hotel Caesar
Park.
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COMPANHIA ABERTA

AUMENTO DE CAPITAL
Convidamos os Senhores Acionistas a exercerem o seu direito de preferência na subscrição

1'^ ooo°/,Ís acões no aument0 d0 capital social de CrS 126.873.517.056 para 
'

CrS 163.570.236.416, autorizado pela A.G E. de 21.09.84.
Para tanto, informamos:
a) valor do aumento: CrS 36.696.719.360, mediante a subscrição de 11.467.724.800 açõesordinárias nominativas e 11.467.724.800 ações preferenciais nominativas e ao portador;b) proporção. 40,192114 % na mesma classe de ações possuídas pelos acionistas:acões nominativas - com base na posição levantada na data da Assembléiaações ao portador - com base na apresentação do cupom n° 27
c) preço da subscrição: CrS 1,60 por ação, a ser integralizado no ato;
d) prazo para o exercício do direito de preferência: de 15.10 a 14.11.84;
e) dividendos: as ações subscritas terão direito á metade do dividendo que vier a ser pacto àsações do capital atual, em relação ao semestre em curso;
f) locais de atendimento: as subscrições deverão ser feitas preferencialmente na AgênciaBanespa através do qual o acionista recebe seus dividendos e, eventualmente em qualqueroutra, ou no Setor de Acionistas, à Rua João Brlcola, 2-1 -19? andar, em São Paulo, locaisonde os impiessos para a subscrição estarão ã disposição e poderão ser prestados outrosesclarecimentos;

g) subscrição pública: as sobras de acões que se verificarem após o encerramento do prazode preferencia concedido aos atuais acionistas serão objeto de colocação junto ao públicoatravés de instituições financeiras.

São Paulo, 11 de outubro de 1984.

GILBERTO DUPAS
Vice-Presidente Financeiro e

Diretor de Relações com u Mercado
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Bandeiras sem Votos

T Á deveria estar definitivamente reconhecido que*f os cidadãos comparecem a manifestações públicas
para ouvir os oradores; No caso da sucessão presiden-ciai, vão ouvir os candidatos que, pela primeira vez
depois de vinte anos, estão se dirigindo à sociedade.
Ainda não é desta vez que o eleitor poderá exercer o
direito do voto, mas mesmo assim a opinião públicaadquiriu um peso político que os candidatos levam em
conta.

Não votam os cidadãos, mas julgam os candida-
tos. li julgam através do que ouvem os postulantesanunciar como definição política. O çomparecimento
aos comícios e o interesse pela sucessão presidencialmostram um grau de participação que precede o
encaminhamento da democracia no Brasil.

Há um sentido de ordem indispensável ã ação
política na fase de transição que o Brasil vive. Onde a
democracia ainda não alcançou níveis institucionais, a
liberdade impõe maiores responsabilidades e obriga
ao zelo pela manutenção da ordem pública. Os
organizadores das manifestações públicas da Frente
Democrática, constituída de correntes e grupos políti-cos heterogêneos, conseguiram impor certo controle
sobre os grupos ativistas empenhados cm criar situa-
ções de fato. Mas ainda não dissuadiram os agrupa-
mentos sectários a abdicar de um exibicionismo
descabido que agita bandeiras vermelhas.

Os comícios da Frente reúnem cidadãos que vão
aos comícios ouvir os oradores, e não para assistir à
exibição de bandeiras — parecidíssimas umas com as
outras — que procuram dar ao espetáculo cívico uma
cor política irreal. Trata-se de bandeiras que preten-dem indevidamente dar a idéia de que a massa
presente aos comícios foi levada por essas correntes.
£ falso. A soma de votos que esses gnipos obtiveram
nas últimas eleições c irrisória. Todas somadas não

preenchem a quota mínima para a existência de um
partido nacional.

O que há de significativo no momento políticobrasileiro c a sucessão presidencial, que representa
uma disputa entre candidatos escolhidos pelos parti-dos políticos reconhecidos pela vontade eleitoral
manifestada nas urnas. E a importância da sucessão
está no processo que liberta o Brasil do autoritarismo
para entregá-lo no futuro à vontade da sociedade, em
eleições diretas.

O Governo do Pará fez saber com antecedência
que não seria permitido no comício de Belém bandei-
ras que não fossem de partidos legalmente organiza-
dos. Anunciou que seriam recolhidas essas bandeiras,
tiue chegam a ser mais numerosas do que os militantes
dos agrupamentos sectários, sem a mínima expressão
eleitoral. No comício de Belém a polícia recolheu, tão
logo foram desfraldadas, as bandeiras vermelhas.

Como era de prever, os porta-bandeiras reagi-
ram à iniciativa policial e criaram o pequeno tumulto.
Teve o episódio breve duração porque podiam-secontar pelos dedos os recalcitrantes. O excesso correu
por conta do zelo policial no cumprimento da ordem:
foram presos, além de dez manifestantes exaltados,
um vereador e um deputado que se solidarizaram com
os porta-bandeiras. O Governador do Estado man-
dou-os soltar logo depois do comício.

No que respeita à manutenção da ordem, a
polícia deve agir com severidade, mas sem excessos
que mostrem resíduos de autoritarismo. Cabe aos
responsáveis pela administração da heterogênea
Frente Democrática a responsabilidade de resolver o
problema com responsabilidade política. Ou seja,
mediante persuasão racional, para evitar que ocorram
casos de polícia.

Barretada Indevida

Sr Paulo Maluf considera "ingerência indevida
na condução dos negócios brasileiros" as audito-

riais que o FMI realiza para avaliar o cumprimento do
programa de ajustamento interno. E promete que,sendo eleito, não as permitirá: insinua que poderiamferir a soberania nacional. É lamentável que o candi-
dato do PDS à Presidência da República, tanto mais
que faz questão da condição de empresário bem-
sucedido, abdique da racionalidade com o propósitode cortejar uma parte da opinião pública que jádemonstrou, em sucessivas oportunidades, que não
tem qualquer compromisso com os interesses nacio-
nais e até aposta no "quanto 

pior. melhor".
As divergências com o Fundo Monetário lnter-

nacional não se prendem propriamente ao combate à
inflação. Todos concordam em que o processo infla-
cionário desorganiza a vida inteira da Nação, desde o
orçamento das famílias à economia das empresas. As
objeções começam quando aquele organismo preço-niza a adoção de medidas denominadas ortodoxas,
em especial o cone das despesas públicas. Contudo,
mesmo os que divergem são os primeiros a reconhe-
cer que a fórmula foi aplicada com êxito nos paísesdesenvolvidos. Seriam inadequadas às circunstâncias
brasileiras — já que o argumento não pode ser
generalizado para as economias em desenvolvimento,
muitas das quais têm sido bem-sucedidas com o
emprego de tais métodos — ou simplesmente impo-
pulares. Quanto à última alegação, basta que nos
reportemos à experiência inglesa. As últimas eleições
demonstraram que, ali, quem ganha em impopulari-
dade é justamente a inflação. Ò combate ortodoxo e
intransigente desenvolvido por Mme Thatcher, per-mitiu-lhe sair dessa refrega com índices de populari-dade sem precedentes.

A» experiência brasileira recente está comprovan-
do. ao contrário do que se diz, que estamos pagando o
preço de não termos aplicado a fórmula recomenda-
da. Nesta, os melhores resultados esperados advêm
da eliminação do excesso de gastos públicos. O quetivemos, até agora, em matéria de combate á inflação
foi a exacerbação da carga tributária incidente sobre o
setor privado, além de ter-se procedido igualmente ao
abandono de correções salariais nominais ao nível dos
aumentos de preços. O déficit público permaneceuintocado e até elevou-se, de 15,8% do PIB, em 1982,
para 18% em 1984. na melhor das hipóteses.

Numa questão de tal magnitude não é compreen-
sível que o candidato Paulo Maluf recorra a tiradas
demagógicas, do agrado restrito da esquerda. O
Brasil integra o Fundo Monetário Internacional como
uma das nações livres do Ocidente, que fez sua opção
pela economia de mercado, busca decidamente cons-
truir as bases de uma democracia estável, e até gozada prerrogativa de indicar um de seus diretores. Os
acordos que temos firmado com aquela instituição só
nos trouxeram vantagens, entre outras coisas na
obtenção de linhas de crédito que permitiram, a pardo desempenho das exportações, alcançar controle
pleno das contas externas. E nada têm a ver com
soberania.

Em matéria de combate à inflação, é necessário
reconhecer que não conseguimos aplicar a regra
básica, que garantiu o sucesso de outros países, no
que respeita aos gastos públicos, não sendo cabível
imputar-se ao FMI os nossos desacertos. Tudo leva a
crer que, por não termos acreditado em tal princípio,
é que andamos às voltas com inflação de 200%.

Parte do Leão

A carga tributária incidente sobre os automóveis
chega no Brasil a níveis absurdos: 63%. Na

aquisição de um desses veículos, ao pagar Cr$ 10
milhões, o comprador transfere automaticamente
para o Poder Público Cr$ 6,3 milhões. O fabricante
fica com Cr$ 4,7 milhões para atender a gastos com
matéria-prima, os vários serviços a que recorre,
remunerar assalariados e revendedores, e ainda apu-
rar lucro. O segundo país, que se segue imediatamen-
te, pela magnitude de tal tributação, é a França. Mas
ali os impostos eqüivalem a 33%, isto é, aproximada-
mente a metade da registrada em nosso país.Além de taxar de forma verdadeiramente desme-
dida a indústria automobilística, o Governo ainda
interfere de diversas formas em seu funcionamento.
A primeira delas refere-se aos preços. Embora o
tabelamento aberto tenha sido abolido, o setor conti-
nua sob controle do CIP. Outra forma de ingerência
consiste na falta de liberdade para a promoção, em
seus modelos, de economia de combustíveis. Em seu
conjunto, a interferência governamental dá-se em
detrimento da livre concorrência, que sempre benefi-
cia o consumidor. Expressando a opinião predomi-

nante nesse setor de atividade, o Sr Robert Gerrity,
presidente da Ford, entende que ao invés da interven-
ção governamental, o que se impõe é preservar-se ao
comprador a liberdade de escolha.

Parece sintomático de um quadro vigente no
conjunto da economia brasileira esta declaração do
presidente da Associação Nacional de Veículos Auto-
motores (Anfavea), André Beer: "As indústrias de-
vem ter lucro. E o mínimo que se espera. Uma
industria não pode trabalhar com prejuízo. Não é
entidade beneficente".

O Estado absorve a parte de leão de uma
atividade industrial que é grande empregadora de
mão-de-obra, encara com desconfiança tanto o lucro
como a competição. Não se trata, portanto, de
nenhuma força de expressão dizer-se que os proble-mas fundamentais da economia brasileira começam
ali onde aparece o Estado. Os impostos incidentes
sobre a atividade produtiva são consumidos por uma
burocracia ineficiente, ao tempo em que poderiam ser
canalizados para a criação de novos empregos e a
reanimação das atividades econômicas em seu con-
junto.

TOPICOS

Arquivos
Após quatro anos de estudos e dis-cussões que resultaram em 14 versõesdiferentes, o Ministério da Justiça enviaao Gabinete C ivil da Presidência daRepública anteprojeto de lei sobre uma

política nacional de arquivos públicos e
privados.

Coincidiu o envio do texto ao Planai-
to com a realização, em Brasília, de um
Seminário de diretores de arquivos, no
qual vozes sensatas advertiram para os
erros que podem ser cometidos na ela-
boração de uma tal política.

A maior dessas falhas seria não dei-
Xar bem definida a diferença entre o
que é de domínio público e o que c
propriedade particular. Qualquer ambi-
güidade nessa conceituarão poderia

transformar muitos arquivos privadosem alvo do autoritarismo de burocratas
que gostariam de ver toda a memória
nacional estatizada.

Ao Estado, nessa matéria, cumpre
preservar o que é seu e tenha interesse
permanente. Quanto à absorção de ar-
quivos particulares, mediante doaçõesvoluntárias de seus proprietários, 6 ne-cessãrio que seja condicionada não so-mente à capacidade de organizá-los,
mas também à de lhes dar efetivaserventia.

Ingenuidade
Entre os 7(1 projetos que deverão servotados esta semana pela Câmara, gra-ças a acordo entre as lideranças partida-rias, figuia um que proíbe a utilização

de veículos oficiais rios feriados e fins
de semana.

A bem do prestígio da Casa, este éuni projeto que conviria ser retirado da
pauta, onde faz companhia a matérias
de maior relevo. Pois o seu destino, se
aprovado, será transformar-se em maisuma daquelas muitas leis condenadas a
não sair do papel.Sobre o uso do veículo oficial já hálegislação de sobra, nascida nas esferas
adequadas à sua regulamentação: mi-Mistérios, departamentos e outras divi-
soes inferiores do organograma admi-nistrativo. Mas as portarias e demais
atos baixados a respeito continuam a
ser tranqüilamente violados.

E no mínimo ingênuo esperar queuma lei, só p<>r ser de inspiração parla-mentar, ponha fim a tão arraigado vício
do serviço público.

MICHEL
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Lição dc vida

(,..)Profunda foi a emoção que senti
ao assistir a Memórias do Cárcere, e era
imensa a vontade de cumprimentar pes-soai mente aqueles que vivenciaram e 05
que dirigiram aquela lição '!<¦ Vida em
forma de filme.

Como não sou detentora de nenhuma
autoridade capaz de premiar este filme
com medalhas, me julgo no direito de
dizer o que sinto tão profundamente"Parabéns. senhores diretores e atores"
por elevarem tâo maravilhosamente a
arte cinematográfica brasileira.

Um filme que poderia ter caído num
lugar-comum, a mostrar atrocidades de
presídios, enfoca prodigiosamente a per-sonalidade daquele que em vida soube
manter-se íntegro, não se vendeu em
troca dc vantagens pessoais, o que lhe
facilitaria urn melhor viver naqueles iti.is
que pouco ou nada lhe ofereciam, a não
ser o único direito de »i»er naquela
prisão. É incrível ver como aquela ingê-
nua e dependente esposa d.l um salto no
tempo, arma-se de uma coragem incrível
e mostra até onde consegue ir para liber-
tar o marido da prisão. E nestas horas,
em que verdadeiros magos da comunica-
ção mostram sua arte, é que devemos
valorizá-los e aplaudi-los. Maria Regina
de Souza — Rio de Janeiro

Alucinação
Lamentável sob todos os aspectos a

notícia desse jornal na edição de 3/10. K4 a
respeilo do drama que estão vivendo em
S. Gonçalo (RJ) os moradores da Rua
Inácio Lourenço. Li a água não passa
pelo cano: quem entra pelo cano são os
ditos usuários, que recebem conta de
fornecimento hipotético e até dc instala-
ção de rede como se isso fosse uma
obrigação deles.

Mas não é só em S. Gonçalo que a
alucinação da Cedae campeia. De modo
geral todos os sens usuários estão sofren-
do no bolso as conseqüências de uma
tarifagem desordenada, calculada a olho,
já que recursos, conforme alega, não lhe
sobram para instalação de hidrômetros
que poriam fim a procedimento tão irre-
guiar.

A meu ver. essa alegação é improce-
dente. Basta atentar em que há verba
milionária para propaganda em TV; nos
salários de fome pagos aos servidores e,
finalmente, nos aumentos progressivos,até mensais, de contas do serviço mal
prestado: rede de esgoto parca e suja,
incapaz de evitar que qualquer chuvinha
alague ruas e até lojas e residências. Pois
bem, para esse desserviço a Cedae cobra
o mesmo que o da água. Tem cabimento?

Agora pasmem! Para um mesmíssimo
serviço a Cedae me cobrava em dezem-
bro de 1982 CrS 3 mil 87, e em dezembro
de 1083... CrS 10 mil 986, com aumento
de 250%. Mas foi em janeiro de 1984 quecomeçou o descalabro, a alucinação: C rS
15 mil 896; cm março CrS 16 mil 412; ein
junho Cr$ 29 mil 604: em julho CrS 32 mil696 a setembro CrS 45 mil 212, mais de
300% no ano. E note-se que essa extor-
são está sendo efetuada progressivamen-te, mês a mês, sem pelo menos qualquercompensação para árèas onde é escasso o
poder aquisitivo, de nível salarial muito
baixo, não raro de carência absoluta.
Verdadeiro descalabro, mas... para quemapelar, principalmente agora em que os
poderes públicos estão engolfados em
pura política partidária ou empenhados
na guerra da sucessão? J. Xavier de Brito

Rio dt Janeiro.

Poluição criminosa
Lemos constantemente estarrecedo-

res comentários criticando veemente-
mente as indústrias que lançam ingre-
dientes químicos não só nas águas dos
rios, mares e lagos, como também na
atmosfera gases venenosos que liquidam
prematuramente a fauna e a flora de quetanto necessitamos para a nossa sobrevi-
vência, que já está se tornando difícil.
Infelizmente a ambição e o desprezo
pelas coisas da natureza se aliaram, snpe-
rando tudo. Para nossa tristeza, os co-
mentários contundentes da imprensa,
avisos científicos não encontram eco den-
tro dessa triste realidade, em virtude de
não serem para os deptedadores de boa
procedência. Porquanto, a atenção do
homem da atualidade objetiva mais e
mais o progresso desenfreado em detri-
mento de uma causa maior: a natureza.

Se o homem empregasse o que gastana guerra, na fabricação de bombas atô-
micas, de nêutron, de mísseis e usinas
nucleares, que são agentes poluidorese que riflo vêm ao encontro dos anseios
do homem, apesar de despertarem pormomentos a curiosidade — nos múltiplos

^problemas assoládòres da humanidade

estaria contribuindo não apenas de uma
maneira justa para a solução das diver-
géncias sociais e econômicas, como iam-
bém diminuiria de uma certa forma a
poluição, que já está causando o desequi-
líbrio ecológico. Prova latente disso tudo
é vista por todos os lados, nem seria
preciso tecer todo esse comentário pararetratarmos essa triste realidade.

E preciso que a natureza seja defendi-
da no sentido de procurarmos meios
adequados para a sua preservação, antes
que ela seja totalmente descaracterizada,
o que estamos presenciando de braços
cruzados, deixando por conta do acaso e
por conta dos depredadores que somente
visam a ilesarmonia entre as coisas cria-
das por Deus. E só agindo dessa maneira
é uuc poderemos viver dentro de um
contexto, segundo o qual a natureza seja
a presença constante de Deus.

Conscicntizcm-sc da necessidade da
preservação da natureza. Sem ela estare-
mos, sem dúvida, á beira do abismo.
Preservemo-la, então. Porquanto, ela 6 a
razão de tudo e o motivo pelo qualexistimos. Carlos Magno Cordeiro — Rio
de Janeiro.

População abandonada
Assisti, num programa de televisão, a

um comentário sobre a brilhante idéia do
Sr. João do Nascimento, isto é, criar
gnipos auxiliares da polícia para socorrer
a população. Venho dar o meu apoio e
creio que todo o povo vilipendiado pelosadismo crescente dos criminosos está
confiante na solução do tão grave proble-ma que nos aflige, que nos torna neuróti-
cos aterrorizados, enquanto os bandidos
se tornam cada vez mais violentos, debo-
chados e cruéis. Alguns cidadãos gostamde fazer demagogia barata, como aquele
que disse que ia pedir licença para amar,
como se para amar se precisasse dela. Se
os bandidos nào pedem licença para sa-
quear nossas casas, matar friamente
crianças, niulhcs e homens úteis à socie-
dade, por que deveria a polícia precisar
pedir licença para cumprir o seu dever?
Se temos que escolher entre a vida dos
assaltantes e a de suas vítimas, então viva
os esquadrões da morte, pela sua cora-
gem de virem ao nosso socorro, já quesomos impotentes. Eles merecem o nosso
respeito, pois essa é a única solução a
curto prazo. Se deixarmos o crime se
avultar na proporção que está aconteccn-
do, será impossível contê-lo. Suziuia Fon-
tes de Lima — Rio de Janeiro.

Religião nos EUA

(...) Recentemente S. S. João Paulo
II fez a maior de suas viagens pastorais ao
grande país vizinho dos americanos, o
Canadá. O êxito da visita foi muito
grande, segundo falou o próprio Papa
numa audiência 11a Praça de São Pedro,
transmitida pela Rádio Vaticano,

Os comentaristas da visita de Sua
Santidade ao Canadá, falando a respeito
dos seus vizinhos, os americanos, lamen-
taram o estado religioso em que se acham
os Estudos Unidos: sãò uma colcha de
retalhos de variadas seitas, a maioria das
quais criadas Itf mesmo por pessoas da
mais variada formação ( ito por exemplo
o triste acontecimento das (iuianas, onde

pereceram quase mil americanos vítimas
de uma das seitas citadas, cujo dirigente,
possuidor de alta força mental, conseguiu
o objetivo diabólico de tão traumatizante
acontecimento, o qu.d é dc inteira res-
ponsabilidade das autoridades america-
nas, pela sua falta de deixar no abandono
a incauta gente; a fragilidade humana 6
por demais conhecida em toda parte.Indivíduos com a força mental eleva-
da são encontrados comumente em varia-
dos graus de poder. Trata-se de uma
força dada ao homem pelo nosso Criador
com a finalidade dc se fazer o bem
Entretanto, Deus nos confere o livre
arbítrio; cada um responde pelos seus
atos.

Na Rússia, o governo encaminha os
[Mirtadores dc energias mentais para ira
balharem nos hospitais, fazendo tr.it,i-
mentos. e notícias de lá citam o exemplo
da cura de uma úleera de estômago,
comprovada há 40 anos.

No Brasil temos a tradição do heróico
raizeiro que. valendo-se de forças men-
tais e do conhecimento da flora, opera
muitas curas pelo interior do país. Tam-
bém cito a existência dos feiticeiros, lotxm
com aparência de cordeiros que utilizam
forças mentais para prejudicar muita
gente.

Num retiro espiritual que eu fiz n<>
Colégio Dom Bosco em Cachoeira do
Campo, ouvi do pregador, o saudoso
Padre Bartoloméu Spini: "O Papa Paulo
VI tein declarado por várias vezes que o
demônio anda solto", mas concluiu o
saudoso sacramèntino: "O Espírito Santo
está cm toda parte; é caso de opção de
cada um" Oldemar dos Santos — Beio
Horizonte (MG).

Alcoolismo

O problema do alcoolismo há muito
tempo preocupa os médicos. Dissolução
de lares, acidentes fatais com veículos
automotores, o absenteísmo no trabalho
etc., são algumas conseqüências desta
praga, que não parece demonstrar sinais
dc declínio, em escala mundial. Em junho dc 1981 realizou-se em Viena a 27*Reunião do Conselho Internacional de
Prevenção do Alcoolismo, onde algum
fatos estarrecedorcs foram detectados,
como, por exemplo, o aumento da inei
déncia do maldito vício entre os jovens.Ainda segundo os médicos lá reunidos
e especialistas no assunto, o consumo de
álcool duplicou na Austrália e nos Esta-
dos Unidos e triplicou na Itália e Áustria,
durante a década de 60. No Canadá o
consumo aumentou cinco vezes e naFinlândia e Holanda, oito ve/es. No
Brasil o consumo sabe-se ser muito alto eem constante ascensão, mas pouco se
sabe em cifras exatas.

No paraíso capitalista, uma estatística
da Associação Americana de Medicina
revela que um em cada sete médico*
abusa do álcool ou tóxicos. A revista
Time, em recente artigo, informa sobre ouso crescente de cocaína entre as mulhe-res norte-americanas, que aumentou
50% nos últimos quatro anos. Dados do
National Instituto 011 I)rug Abuse, indi-
cam que se em 1979 cerca de 6,4% das
mulheres usavam a droga, em 1982 este
índice pulou para 9,3%. Na Califórnia, o
número de mulheres inscrevendo-se nos
centros de tratamento para viciados ati-
mentou 73% nos últimos anos. Como se
pode verificar, não é só o Urso que toma
pileque... Dr. Aldo Salles Souza — Rio de
Janeiro.

Turistas
Venho expor minha opinião sobre a

matéria do dia 29/9/84, nesse jornal, com
o título: Turistas levarão mais dólares. O
turista com destino à Europa, Ásia, Áfri-
ca e EUA poderá comprar I mil dólares
e, caso o destino seja a A. Latina, o
direito passa para 500 dólares.

Todos os turistas que se destinam ao
exterior estarão beneficiados, uns vendo
neve e outros vendo os bichos da África.
Nos, os assalariados, ficaremos pagando50% a mais 110 pão e 110 macarrão, devido
a esses benefícios aos turistas, aos quaisnada tenho contra. Eu gostaria era de
entender.

Um turista que faz uma viagem dessas
pode até comprar uma padaria, mas eu e
outros muito mal podemos comprar unia
bisnaga todos os dias. Fico aqui 11a Favela
de Brasília, vendo e lendo todos os dias
notícias como esta. Como diz a música do
grande compositor baiano Caetano Velo-
so: "Uns cem. uns sem, uns têm, uns
nada têm, uns mal. uns bem," etc. Mário
Alves Filho — Rio de Janeiro
As cartas serão selecionadas para publi
caçao no todo ou om park» entro as quo
tiverem assinatura, nome compluto o legh
vol o endereço que permita contirmaçao
próvia.
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Coistts da politica

S comícios ile
Tancrcdo Neves

viu Ilclém c Manaus,
.ilcin tlc confirmar o
prestígio e a populari-(jade üo cauuidato da
Aliança Democrática,
serviram para acentuar
n* dificuldades que, da-
t|tjí para a frcriie, cie
terrt de enfrentar no
seu relacionamento com as esquerdas, cada ve/
mais empenhadas em marcar e, conseqílcntcmcn-
te, "cobrar" sua participação neste processo suces-
sório.

Até então, o comando da Aliança Democráti-
ca e os líderes tia Frente Liberal acusavam extre-
mistas de direita e kaniikuzes màlufistas de infiltra-
çüo em seus comícios, com o objetivo de semear
bandeiras vermelhas para comprometer mais ainda
com a extrema-esquerda o candidato das oposi-
ções,

Em Belém e em Manaus, ficou patente que as
bandeiras vermelhas dos PCs ou as vcrde-amarclas
do MR-8 são mesmo empunhadas por adeptos
desses partidos e grupos csúuerdistas. O Governa-
dor Gilberto Mestrmho cnegou a anunciar um
acordo, provavelmente sem precedente na história
das manifestações populares, limitando o número
de bandeiras vermelhas a serem exibidas durante o

terça-feira, 10/10/04 n 10 enderno n 11
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Tancredo c as esquerdas

"A

comício n Vereador Humberto ' unha (PMDB,
Partido Revolucionário Comunista seção Pura)
vestiu-se literalmente de vermelho, e acabou sendo
preso pela polícia do governador tancrcdista Jãder
Barbalho.

Depois de todas essas evidências e de todo
esse folclore, o candidato lancredo Neves viu-se
na contingência de admitir o óbvio, e declarou paraos jornalistas que foram ouvi-lo no barco do
romancista Mário Ptilmério: "Tenho realmente o
apoio de banqueiros c comunistas, porque hoje
represento um grande movimento de confiança
nacional",

O desabafo do ex-Govemador de Minas, se-
gundo exegetas da Frente Liberal, não deve ser
entendido ao pé da letra Quando ele diz que tem o
apoio de banqueiros e comunistas, está querendodizer que 6 o candidato de "gregos e troianos",
aquele que mais une do que separa, o que mais se
aproxima do ideal de um nome de união nacional,
acima dos partidos e facções.

Na verdade, ainda conforme frentistas libe-
rais, o candidato l ancredo Neves está numa posi-
ção tão confortável que, se necessário (e parece
que vai ser necessário), pode dar-se o luxo de"romper" 

publicamente com os que agitam cm
seus comícios as incômodas bandeiras vermelhas.
Sendo indireta a eleição, o PCB, o PC do B, o PT,
o MR-8 e outros grupos esquerdistas pouco pesam

no ( olégib Eleitoral Os deputados comunistas
hospedados 110 PMDB votarão, de qualquer for-
ma, em Tancrcdo Neves, para evitar o "mal
maior o Deputado Paulo Maliif. Nas contas da
Frente Liberal, Tancredo Neves tem hoje 371 dos
686 votos do Colégio Eleitoral, restando ainda 65
indefinidos e 13 possíveis ausentes. Dos ausentes,
seis seriam do PMDB e seis do PT Mesmo se todos
os membros do PT e todos os comunistas "hospe-
dados" no PMDB não comparecessem ao Colégio
Eleitoral, Tancrcdo Neves seria eleito com unia
margem segura, se estiverem certas as contas do
Deputado Saulo Queiroz.

Na prática, os esquerdistas da Aliança Demo-
crática já estão pensando na futura oposição quefaraó a í ancredo Neves, caso seja ele o sucessor do
Presidente Figueiredo. Em entrevista, no último
domingo, ao repórter Tarcísio Holanda, do Cor-
reio Itrasilicnse, o Deputado Airton Soares, líder
do PT na Câmara, confessa já estar articulando
uma "Frente Progressista", dentro e fora do parla-niento (...OAB, ABI, CUT, Conclat, UNE, An-
des, SBPC) para "influir no futuro projeto do
governo de transição, servindo de freios à ação da
centro-dircita".

A "centro-dircita", 
para o Deputado Airton

Soares, deve ser a Frente Liberal que — sob o
comando de Aureliano Chaves, José Sarney e
Marco Maciel — 60 núcleo do futuro partido,destinado a ser, no Governo Tancredo Neves,

aaucle que lhe dará a "confiabilidade" de quefalava o falecido Ministro Petrônio Portella, quan-do se referia ao "terceiro 
partido", que chegou a

existir com o nome de PP, sob a liderança de
Tancredo Neves, Magalhães Pinto e Thales Rama-
lho, entre outros.

Os líderes da Frente Liberal esperam ter
pronta, nesta semana, a redação do manifesto
lançando o novo partido, que ainda não tem sigla
definida, apesar de muita gente insistir em PLP
(Partido Liberal Progressista). Não têm, noentan-
to, pressa em registrar o novo partido, pois sabein
que é perigoso organizar um partido que queremforte, antes do impacto de 15 de janeiro. Esperam,
confiantes, a eleição de Tancredo Neves, que lhes
prometeu enviar, assim que assumir, uma mensa-
gem ao Congresso facilitando a reorganização do
quadro partidário.

Para bom entendedor, meia palavra basta.
Quando perguntam a Tancredo Neves o que fará
para legalizar o PC, ele costuma responder que o
assunto é da alçada da futura Assembléia Consti-
tuinte. O mesmo não dirá se liie perguntarem a
respeito do surgimento de um partido liberal
(matéria de lei complementar), esta sim, questão
política prioritária de seu Governo.

LUIZ OflLANDO CARNEIRO
Diretor do JORNAL DO BRASIL om Brasília

A 
visita que o Ministro da Cultura de Portugal. Professor
Antônio Coimbra Martins fez recentemente ao Brasil,

restituiu-nos à memória as impressões de leitura de seus
Ensaios Queirosianos. publicados cm Lisboa, em l%7. e que
podem ser considerados como modelarcs, no plano dos
estudos comparatistas, em língua portuguesa.Sempre que confrontamos a literatura brasileira e a
literatura portuguesa, para ressaltar as suas figuras mais
eminentes, somos inclinados a reconhecer que, assim como
há escritores genuinamente brasileiros, a exemplo de José
de Alencar, c genuinamente portugueses, a exemplo de
Camilo ' iSteio Branco, há também escritores luso-brasi-
leiros, cuja glória se reparte entre as duas pátrias, como se
constituíssem um patrimônio comum.

fcça de Queiroz, pjr esse motivo, ó também brasileiro.
Daí a sua condição de Iusò-brasileiro, evidenciada pelosestudos que sobre eie e sua obia foram publicados no Brasil.
Mais do que a admiração estudiosa, fcça tem suscitado a
devoção enternecedora, como a do saudoso Arnaldo Faro,
estudioso de sua obra e colecionador de sua relíquia, dando-
nos mesmo a impressão de que o mestre de Os Maias soube
se: para ele a ocupação cleuva, com que entreieve o passartie suas horas mais felizes.

Eça, no Brasil, é como se fosse brasileiro, b a ajuizar
pela publicação de Eça de Queiroz c o Século XIX, de Viana
Moog, e A vida de Eça de Queiroz, de Luís Viana Filho,
além de três dicionários brasileiros da obra eciana. e de
estudos como o de Álvaro Lins, História literária de
Queiroz, razão assistia a Machado de Assis, quando, a 23 de
agosto de I9(H), em carta a Henrique Chaves, assim se
pronunciava sobre a morte docontrade português: "Que hei
de dizer que valha esta calamidade? Para os romancistas é
como se perdêssemos o melhor da família, o mais esbelto e
mais válido. E tal família não se compõe só dos queentraram com ele na vida do espírito, mas também das
relíquias de outra geração, e, finalmente, da flor da nova".

Esse sentimento de identificação espontânea, transferi-
do de ema geração para outra, assegura a Eça de Queiroz a
condição de iuso-brasileiro, que por nossa identificação com

Nosso amigo Eça de Queiroz
Petrucio
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os valores de sua obra, quer pela circunstância de que essa
obra também nos exprime, como se o mestre se novesse
inspirado igualmente nas nossas emoções e nos nossos
problemas.

O Ministro Antônio Coimbra Martins, nesta sua visita
ao Brasil, há de ter sentido que. bem antes de sua presençaoficial, como um dos colaboradores imediatos do Presidente
Ramalho Eanes. no governo português, já aqui estavam,
por intermédio dos seus livros, convenientemente lidos e
debatidos, notadamente os três magistrais ensaios com que
procurou descer às fontes literárias de Eça de Queiroz.

Os estudos de Antônio Coimbra Martins sobre as
origens de O Mandarim, o problema do incesto em Os
Maias e a descoberta das raízes balzaquianas de A Capitai,
reavivam-nos a convicção de que todo grande escritor c um
resultado — o resultado de seus estudos e de suas condições
pessoais.

André Gide, num estudo sobre o problema das influên-
cias na literatura, não somente fez a apologia, dessas
influências, como ainda ressaltou que todos nósTque lemos
os grandes autores, para deles recolher uma experiência,
uma lição, ou uma reflexão, estamos sujeitos a recolher um
pouco daquilo que se ajusta a nossa sensibilidade. E citava,

era Pretextos, este provérbio orientai: Ninguém
passa impunemente debaixo das palmas.

Outra não é a conclusão de Goethe, ao longo
de suas Conversações com Eckermann, notada-
mente no trecho em que, a propósito do Fausto,

faz esta ressalva: "A luz e as cores nos envolvem: mas, se
não trazemos luz e cores em nossos próprios olhos, não
poderíamos apreendê-las fora de nós".

No caso de Eça de Queiroz, a luz e as cores querecolheu fora de si próprio, notadamente na urdidura e
composição de seus romances, juntaram-se às luzes e cores
que trazia consigo, e que explicam a singularidade de seu
gênio, à revelia de qualquer influência transparente.

Dos três estudos reunidos por Antônio Coimbra Mar-
tins nos Ensaios Queirosianos. o mais importante e elucidati-
vo é certamente o primeiro, sobre O Mandarim, esta

narrativa que tem muitas origens, como elementos constitu-
tivos, e a que Eça soube impor a singularidade de seu modo
de ser e de sua visão pessoal. A última frase do texto eciano,
conforme acentuou o ensaísta, é a transposição de último
verso do primeiro poema de Baudelaire, em Les fleurs du
mal. Esse verso, por ser amplamente conhecido, pertenceriaa uma dessas incorporações intencionais, que o leitor
experiente identifica ao primeiro relance da leitura.

A contribuição do nosso Paulo Ronai, trabalhando no
mesmo minifúndio literário, é corretamente valorizada pelomestre português. Ronai, húngaro de nascimento, Incoipo-
rou-se de tal modo ao Brasil, que fez de Eça de Queiroz um
de seus autores preferidos.

Os dois outros ensaios de Antônio Coimbra Martins
ajudam-nos a penetrar com uma lanterna bruxuleante os
subterrâneos da criação de Eça de Queiroz. São maisveredas aue caminhos. Mas levam-nos a concluir que, no
mistério da criação literária, sempre haverá mais indagações
que conclusões. Algo inaccessível prevalece, e é" nesse
último mistério indevassável que se situa o gênio do escritor.

O Ministro da Cultura de Portugal há de ter sentido
que, no Brasil, os valores portugueses são também nossos
próprios valores. Sem a feição episódica que tem por vezes a
literatura brasileira, em Portugal. Digo isto como antigo
professor da Faculdade de Letras de Lisboa.

Quanto ao Eça, deixe-me contar-lhe aqui, como rema-
te, um pequeno episódio que recolhi na Academia Brasilei-
ra. Eu tinha entrado na biblioteca para uma consulta. E ali
encontrei meu saudoso confrade e querido amigo Álvaro
Moreyra, que ir, saindo, com um livro sobraçado. Logo
reconheci no livro a velha edição de Os Maias, da Casa
Lello. Perguntei-lhe:

Voltando ao Eça?
E ele, que já sentia aproximar-se o grande silêncio:Estou a fazer minhas leituras de despedida.
Sorriu, com emoção — sabendo que ia reencontrar-se

com o melhor de si mesmo, nas recordações da juventude.

JOSUÉ MONTELLO

A crise econômica israelense

O 
novo Primeiro-Ministro de Israel foi a Washington
— o lugar errado, na hora errada e com o planoerrado.

Sriimon Peres não deveria fazer uma peregrinação a
Washington apenas três semanas depois de ter assumido
o cargo. Seu trabalho é em Jerusalém. Peres podeanunciar que não foi aos Estados Unidos como'"um
mendigo" e afirmar a seus entrevistadores que Israel
pretende resolver seus problemas econômicos através de
sacrifícios em casa -- mas sua pressa de ir a Washington
indica exatamente o contrário.

Se Peres queria enviar um sinal de autoconfiança
nacional e de urn resoluto apertar dos cintos, a Casa
Branca não era o lugar para fazê-lo.

Nem a hora era a mais indicada. Um mês antes das
eleições norte-americanas, Reagan estava ansioso pararecebê-lo e apagar da lembrança dos eleitores as vendas
dos aviões do tipo Awac e aprimorados armamentos paraos 1--15. feitos com o cálculo de conquistar a simpatia da
Arábia Saudita e sua traição aos Acordos de Camp
David através de um arranjo que devolveria os territó-
rios perdidos pela Jordânia em 1967.

Como o chanceler Gromyko antes dele, o líder
judeu provavelmente imaginava poder conquistar algu-
ma concessão de um Presidente Reagan em seu segundo
mandato ao contribuir para a esperada vitória avassala-
dora dos Republicanos.

Mas muitos norte-americanos, inclusive importantes
legisladores da oposição, se ressentem de uma interven-
ção tão óbvia na eleição do país.

•¦¦Mm V.etíyiS^íliBaB

Finalmente, a equipe Peres-Shamir apresentou a
Washington um plano pela metade. Em suas primeirassemanas no cargo, o novo governo deu à populaçãoisraelense o equivalente a um tapa na cara: uma modesta
desvalorização da moeda nacional, o shekel, falou-se
muito nos cortes do orçamento e na proibição da
importação de mercadorias de luxo e algumas necessá-
rias, dos chocolates aos aparelhos de televisão e automó-
veis.

Podem ser medidas úteis, mas não constituem um
plano para impedir que os preços dobrem a cada dois
meses, ou urna forma de interromper a hemorragia de
reservas monetárias que ocorre quando o orçamento do
governo excede o produto nacional bruto do país.

Israel não está à beira da bancarrota. Sua dívida
externa está nas mãos de amigos e grande parte dela
resulta do empréstimo-compra das armas norte-
americanas necessárias para reconstituir as forças arma-
das do país depois do ataque de surpresa feito pelo Egito
em 1973, na Guerra do Yom Kippur.

Mas é preciso uma ação de emergência para enfreri-
tar o novo inimigo que bate às portas do país. Uma idéia
realmente estúpida — a indexação dos preços, salários e
poupança — aparentemente diminuiu a dor da inflação,
escondendo do público os danos causados ao país. Ao
mesmo tempo, a compaixão política é violenta e os
orçamentos explodiram para poderem atender às exigên-
cias de um país temeroso demais do desemprego.

Agora é preciso pagar a orquestra e todos os

israelenses têm que entrar na "vaquinha" 
para que o

estado previdenciário não se torne um estado de vassa-
lagem.

O governo de unidade nacional parece se encami-
nhar para o controle dos preços e salários, restrições de
importações e elevação de impostos. Este é um erro
clássico dos governos superativistas. George Shultz e
Herbert Stein, para quem os israelenses agora se voltam
em busca de instruções, aprenderam sua lição sobre a
loucura dos controles durante o Governo Nixon. Eu
mesmo escrevi o equivocado discurso de Nixon sobre o
controle de preços e salários, em Camp David em 1971, e
ainda me sinto culpado.

A forma de resolver o problema é através de menos
dominação governamental da economia — e não mais.
Israel precisa desesperadamente de mais capitalismo e de
menos socialismo. O corte do orçamento é a resposta;
não a vaga promessa de um corte de um bilhão de
dólares no orçamento do ano que vem, mas impedir queeste ano os burocratas gastem cerca de dois bilhões de
dólares.

E isto é apenas o começo. Os subsídios às exporta-
ções devem ser abolidos e o shekel desvalorizado em
25%: os subsídios aos produtos de consumo devem ser
abolidos e os pobres devem passar a ser apoiados por
empréstimos ou doações diretas; o governo deveria
vender as centenas de empresas que possui. A mão-de-
obra israelense precisa aumentar sua produtividade,
chegando novamente aos altos níveis da época de

crescimento do país, antes de o relaxamento ter se
instalado.

Peres e Shamir precisam tirar de suas mentes a
palavra "controle", colocando em seu lugar a palavra"incentivo". Deveriam ir à população do país com uma
mensagem dolorosa: a indexação precisa terminar, a
atual inflação e a próxima recessão devem ser sentidas
por todos. Deveriam acompanhar suas exortações ao
patriotismo com uma anistia aos bens não declarados,
para lazer com que a economia clandestina seja colocada
num lugar em que possa ajudar todo o país.

Sim. é muito fácil ficar sentado aqui, num país com
seu próprio déficit fora de controle, com sua própria
parcela do produto nacional bruto nas mãos do governocrescendo cada vez mais — e aconselhar um aliado a
praticar a austeridade, apesar de este aliado em cada três
dólares precisar gastar um com sua defesa e suportar a
tremenda carga de alimentar seus imigrantes pobres.

Mas o atual perigo para Israel é o declínio económi-
co seguido pela vassalagem política. Peres deveria,
rapidamente, ter cumprimentado todo mundo em Wa-
shington e depois voitado para casa, começando a
trabalhar. Os investimentos norte-americanos seguiriam
maciçamente e a ajuda para a defesa seria impressionan-
te quando as empresas de Israel, sem protecionismo,mostrassem seus resultados ao mundo.

WILLIAM SAFIRE
The New Yorit TImos

i7aQI«>lSB2M62EIliS

JORNAL DO BRASIL LTDA.
r

Avenida Brasil, 500 — CEP 20 940 — Rio ilcJaneiro, RJ
Caixa Postal 2? 100 — S Cristóvão — CEP20.040 — Rio de J.ineiro, RJTelefone — 264-4422 (PAHX)Telex — (021) 23 690, (1121) 2.1 2f)2, (021)21 558
SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAI.:Superintendente: José Carlos Rodrigues
tjerente de Vendas; Fábio Mattob
Cl ASSlKICADOS
(ím-nle de Ciassifícados: Roberto Pias Garcia
KADIOS
(íerente Comercial: Hélcio l erreira(/«rente de Venda* - Rio José Donnngues
Torres
Classificados por telefone 2H4-37.Í7
©JORNAL DO BRASIL LIDA 1984
Os tcxtin, fotografias c demais criações intelectuaisfrahlic<idos neste exemplar não podem ser utilizados,reproduzidos, apropriados ou estocados em sisicm.i tlco;inco de dados ou processo similar, cm qualquer formaou meio mecânico, eletrônico, microfilmarem, foto-cOpi.i, gravação etc. sem autorização ev.nta tiostitulares dos direito*- autorais.Suai n« UHnwillii Vlor Comercial Sul (SCS) Quadr.i IIJIoco K I iifício Denava. 2° andar • C'l l'7(1 MI2telefone 2250150 telex: (06!) I ll| 1
Suo Pnuk) Avenida Paulista, 1 204, 15° andar ( KPHl .110 --s. Paulo. SI' - telefone: 2H4-KUI (PBX) —telex: (011) 21 001, (011) 2.1 038

Minas Gerai* ~ Av. Afonso,Pena. ! .VX). 7o andar —CEP 30 000— B. Horizonte, MG — telefone: 222-3955— telex: (031) I 262
R. óo Sul — Rua Tenente-Coronel Correia Lima.IOfi()/Mnrro Sta Teresa CHP90 000 — Porto Alegre.RS — telefone: 33-3711 (PBX) — telex: (0512) I 017
Nordeste Rua Conde Pereira Carneiro, 22h — telex1 095 — CEP 40 000 — Pernambués — Salvador —telefone: 244-3133.
Correspondentes n*rion*l*Acre. Alagoas, Ceurrt. Espírito Santo, Cíoiãs, Pernam-buco, Paraná. Paraíba, Piauí. Santa Catarina
< orrr.i|>«>ndfittes no exteriorFk»nn (Alemanha Ocidental), Buenos Aires (Argent:na). Nova Iorque (EUA). Roma (Itália), Washington.IX (EUA). Cidade do México (México).
Serviços noticiososANSA, APP, Al'. AP/Dow Junes, DPA. 1:11. Rcu-ters, Spurt Press, UPI, Airpress.
Servlçm MprcLalsHVRJ, lije New York Times.
PRW;Í)S f)K ASSINATURARIO llt MNK1HO — MINAS (,l HMSServiço de Mi-ridlrncnfo no AssinanteTekíonf: 2A4-52/».? Crf 15.010,00

CrJ.80 580,00KSPIRirO SANTOEntrega Oomlrlllar¦' "icws , CrJ42.WÓ,00?"n®"»  Cfiwi.wti.nti

BRAMI IA — (ÍOIAMA — SAI) PAHX)Entrrga Domkiliar.t meses Cri 50.760,006 meses Q$ 95.880,00SALVADOR — JKíjriF. — KI.OKIANOPOI.IS -
MAÇEIÓ — CAMPO GRANDEEntrega Domiciliar.'meses Cri.S7.780.tHImeses CrS KW 140.00
HKCIFK - KOHTALEZA — NATAL - J. PESSOAEnlrejtn Domiciliar3 meses CrS to 9M.00h meses CrS 126.480,00
RONDÔNIAEntrega Domiciliar.«meses  CritU 160,00íoneses . CrS 157.080,00
ENTREGA POSTAL EM TODO O TKRRITORIC)NACIONAL.1 meses  Cri 47..15(1,(106 meses CrS 89.400.00
PREX.OS DE VENDA AVULSA:RIO DE JANEIRO/ M. GERAIS/ ESPIRITO SANTODias úteisDomingosDE, CO. SPDias úteisDoininm>sAL, MT, MS, SC, RS. BA. SE. PRDias úteisIX)tningosMA, CE. PI. RN, PB, PEDias úteisDomingos
DEMAIS ESTADOS E TERRITORIOSDias úteis.Domingos

CrS 500,00CrS 700,00
CrSNIO.OOCrS 800,00
CrS 700,00. CrS 800,00
CrSKOO.OO

CrS 1.000.00
CrS 1.000,00
CrS 1.200,00 Domingo i® Jornal do Brasil.

Irivista® Ifefsk kern mexerraMso

eganl^uiD^iasem 
-—

1 I ; 
105

r - 0 Desafio da Bolsa já começou, mas você ainda pode
participar. E só preencher o cupom que sai neste domingo, junto com o

regulamento, na seção de Economia do Jornal do Brasil. E uma simulação de
investimento em ações e, dependendo da rentabilidade, você poderá ganhar uma

viagem à Nova Iorque ou um curso grátis de Operador de
Pregão promovido pela própria Bolsa de Valores do Rio de jornai , do brasil
Janeiro. Pegue o regulamento completo em qualquer -
agência de Classificados JB. Participe. E boa viagem.

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
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Právdà" não

quer sigilo

em escândalo
Moscou • 0 jornal do PC

soviético, Pravda, condenou
ontem o acobertamento de um
escândalo envolvendo um alto
funcionário da polícia nuniedi-
torial que pedia maior honestij
dade na divulgação da conduta
inadequada de funcionários do
Estado.

O jornal revelou que Ale-
xander Kovinycv, subchefe de
polícia na regiío industrial de
Kuisk, organizou unia orgia
durante a qual uma jovem caiu
de uma sacada do terceiro an-
dar. As ligações de Kovinycv
lhe permitiram não apenas aco-
herlar o incidente como tam-
bém aposentar-se com honra,
em vez de ser demitido, e con-
seguir um emprego respeitável
como chefe de uma empresa
estatal de comercialização.
ESCONDE-ESCONDE

Detalhes como esses sobre a
troca de favores entre funcio-
nários são raros na imprensa
soviética. C) Pravda classificou
o caso de "exemplo típico da
maneira como incidentes em-
baraçosos são encobertos e
pessoas culpadas conseguem
escapar das conseqüências le-
gais de seus atos".

Num desafio pouco comum
à regra de segredo que cerca as
atividades da elite burocrática
russa, o jornal afirmou que a
opinião pública tem o direito
de saber as razões da demissão
de altas autoridades. Acrescen-
tou que, se o 1'artido fosse mais
aberto sobre esses assuntos,
ajudaria a evitar abusos de
poder.

Lembrando o caso do sub-
chefe de policia de Kursk, subi-
lamente afastado, o Pravda
afirmou que o homem comum
tem um interesse natural nas
razões do afastamento:

— Lie ficou doente? Foi
promovido?... Por que temos
que ficar nesse jogo de es-
conde-esconde?
SISTEMA FECHADO

Não se sabe se o comentário
do Pravda prenuncia mudanças
no fechado sistema soviético
que nunca explica mudanças
hierárquicas. O caso mais re-
cente foi o afastamento do Ma-
rcchal Nilolai Ogarkov da Che-
fia do Estado-Maior das Forças
Armadas, provocando especu-
lação de que seria promovido
para o Ministério da Defesa no
lugar do Marechal Dmitry Us-
tinov. que ficaria apenas entre-
gue às suas altas funções no
Polithuro.

Ouando Ogarkov apareceu
semana passada em Berlim
Oriental, depois de 30 dias su-
mido. c que se soube que, na
verdade, ele foi rebaixado, as-
sumindo o comando da região
militar ocidental da União So-
victica, um cargo de influencia
apenas em tempo de guerra.

URSS acusa

Reagan de

tentar iludir
Moscou — A agência soviéti-

ca Tass afirmou ontem que a
disposição do Presidente ame-
ricanu Ronald Reagan de dis-
cutir a moratória no teste de
armas espaciais "prova mais
uma vez que a Casa Branca fala
de paz para camuflar seus pia-nos agressivos".

O analista político da agén-
cia, Yuri Kornilov, disse queReagan tentou justificar seu
plano Guerra nas fcstrelas e, ao
mesmo tempo, manifestou po-sição favorável ao controle de
armas. Reagan disse à revista
US News & World Report queGuerra nas Estrelas era "urna
coisa maravilhosa" e poderiatornar os arsenais nucleares ob-
soletos.
PRECONDICÓES

Moscou sugeriu em junho
negociações sobre armas espa-
ciais mas os dois lados não
chegaram a uni acordo sobre
precondições. O Kremlin usou
uma tática uúbia de dizer que
não havia precondições mas
não queria conversar sem uma
moratória nos testes de armas
espaciais a partir da data suge-
rida, 18 de setembro.

Washington não aceitou a
moratória nos termos russos
alegando que Moscou já tinha
uma arma anti-satélites opera-
cional e só agora, no último
trimestre do ano, os Estados
Unidos vão testar a sua. Além
disso, o Governo americano
tentou incluir mísseis nucleares
de médio e longo alcance no
mesmo pacote. A União Sovié-
tica interrompeu ano passadoessas negociações, alegando
que os novos mísseis Pershing-
2 e Tomahawk Cruise america-
no instalados na Europa que-braram o equilíbrio entre os
dois blocos.

O comentarista da Tass refe-
riu-se ao anúncio soviético de
que também estava instalando
Básseis Cruise para observar
i]ue todas as tentativas ãmeri-
canas de passar â frente na
tecnologia militar sào inúteis.
Lembrou que o Kremlin sem-
pre se igualou a Washington
desde a bomba atômica na dc-
cada de 40.

Arquivo
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Ronn recebe Ceausescu com honrarias

Nicblaè Céaweacu

IJonn —- Finalmente, alguém do hlo-
co: o Presidente e Chefe de Purtido
romeno, Nicolau Ceausescu, definhar-
cou ontem na Capital alemã para uma
visita oficial de dois dias, cumprindo sua
promessa de vir à Alemanha mesmo após
o cancelamento das viagens de seus cole-
gas Erich llonecker, da Alemanha
Oriental, e Todor Zhivkov, da Bulgária.

Ceausescu foi recebido com honras
excepcionais no pequeno aeroporto de
Bonn. O próprio Ministro das Relações
Exteriores, Ilans-Dietrich Genscher. foi
buscá-lo, numa atitude ikío prevista no
protocolo. Sabendo que o Governo ale-
mao precisava de sua visita após o cance-
lamento das visitas anteriores, Ceausescu
havia mesmo insistido em que o próprio

Chancelei llelmut Kohl fosse rccebâ-lo à
porta do avião.

— A visita de Ceausescu é um passoimportante para p prosseguimento do
diálogo Lestc-Oestc — disse Genscher
logo após o rápido encontro com o Presi-
dente romeno, o único no bloco oriental
que não participou da campanha contra o
Governo alemão dos últimos meses.

Kohl se encontrou ontem mesmo
com Ceausescu mas nenhum dos dois
lados quis divulgar detalhes. Ambos dei-
xaram para o primeiro dia o assunto mais
difícil da visita do Presidente romeno a
Bonn: o destino de quase 300 mil descen-
dentes de alemães vivendo na Romênia,
e que são obrigados a pagar em moeda
ocidental quantias variando de 5 mil a 20

mil dólares — a título de despesas de
educação — caso desejem deixai o país,

O mesmo assunto foi também direta-
mente abordado pelo Presidente alemão,
Richard Vou Weizsaecker, que ofereceu
ontem ã noite um suntuoso banquete
para Ceausescu no palácio barroco de
Falkenlust, nos arredores de Bonn. Weiz-saecker, cm outra parte de seus discurso,
tratou de estabelecer uma ponte em dire-
çáo a Weizsaecker, dizendo:

— Na era nuclear não há mais senti-
do no emprego de força e todos os
problemas têm de ser solucionados de
maneira pacífica.

Conhecido internacionalmente porsua política externa ás vezes bastante

independente em relação a IJnião Sovié*
tica, Ceausescu chegou a Bonn dando
entrevistas nas quais não fez ver ainda
Qualquer ponto essencialmente novo no
debate sobre o estacionamento de novos
mísseis nucleares na Europa. Ao conirá-
rio, suas palavras dirigidas ao diário con-
servador alemão Die Welt, da cadeia
Springer, sugerem que Ceausescu ainda
se afastou um pouco de suas primeirasreações no momento da implementação
da dupla resolução da OTAN, em I9K3.— Todos nós temos a tarefa especial
de evitar a catástrofe nuclear na Europa— disse Ceausescu.

WILLIAM WAACK
Envindo Espoclnl
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Thatcher 
pede pena 

de morte 
para 

terroristas do IRA
Londres De sua residência oficial no 11" 10

da Downíng Street, cm Londres, cercada de uni
rigoroso esouema de segurança, a Primeira Ministra
Margaret Tiiatcher condenou os .terroristas do IRA
como um exemplo do "lado m.iiigni»'' «.la humamda-
de e defendeu mais uma vez o restabelecimento da
pena de morte na Grã-Bretanha.

rhatçher fez essas declarações num programade "perguntas e respostas" gelo telefone; apresenta-
do pela televisão britânica, A Downiijg Street está
fortemente guardada por policiais, Na rua onde fica
o Parlamento, oficiais checam passes, revistam boi-
sas. Mas apesar de todo ò reforço da segurança, a
Primeira-Ministra garantiu que o atentado de Brigh-
ton não modificara a tradição britânica de contato
entre o Governo e o povo.

— Não devemos jamais ser impedidos, poralguns adeptos da violência, de nos misturar com ò

povo, porque e exatamente isso que eles querem —
afirmou, — Se deixarmos de agir assim, a democra*
cia não poderá continuar,

50 detetives
Segundo informações divulgadas na televisão,

os prédios do Governo estavam trabalhando ontem
tom os serviços de segurança no máximo alerta
(alerta negro).

— Creio que as pessoas que saem dispostas a
matar outros seres humanos perdem seu direito de
viver — disse Thatcher pelo telefone para o progra-ma de tevê. A Primeiru-Ministra votou várias vezes
sem sucesso a favor da aprovação da pena de morte
pela Câmara dos Comuns.

No Ministério da Defesa, algumas portas per-maneceram fechadas. No Parlamento de Westmins-
ter. deputados e funcionários tiveram seus carros
revistados, o mesmo acontecendo com as caminho-

netes que levam mercadoiias aos bares e restauran-
tes do Parlamento.

Uma equipe de 50 detetives começou ontem a
investigação oficial sobre o atentado que matou
quatro pessoas e feriu 30, entre elas o Ministro do
Comércio e Indústria Norman Tehbit. Os policiais
checavam a lista dos hóspedes do Grand Hotel e
buscavam, entre toneladas de escomlnos, iil|uma
pista do tipo de artefato utilizado pelos terroristas.

Mais rachaduras surgiram ontem na fachada tio
hotel de 120 anos que sofreu o atentado de sexta-
feira de madrugada. O gerente, Paul Boswell,
afirmou não saber o que vai acontecer com o hotel.
Previu que não poderá ser reaberto antes de 1986.
No balneário inglês de Brighton, o Grand Hotel se
tornou a grande atração turística. Centenas de
curiosos se reúnem dia e noite em frente às barreiras
policiais para observar os trabalhos de limpeza dos
escombros.
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Estes 15 Bancos, através do
Banco 24 Horas, facilitam sua vida
24 horas por dia. Agora eles vão
facilitar também suas compras O
mesmo cartão do Banco 24 Horas,
que você já coi ihece, agora é uma

moeda mais segura do que as outras
e vale por todos os documentos. Com
ele, você compra sem cheque, sem
dinheiro e sem burocracia.
1 ermihal de Compras A nova moeda
criada exclusivamente para facilitar

suas compras. Breve em circulação
nos Shoppings Ibirapuera, Morumbi
e outros locais de São Paulo e do País.

94 horas f cilitando sua vida.

Combate à «Iroga
ajuda Sinn Fein

Dublin —> O Governo irlan-
dés está preocupado com a
adesão da ala política do IRA
(llxército Republicano Irlan*
dês) (1 campanha antidroga Na
opinião de funcionários covcr*
numentnis, o Sinn Fein (parij-
do que defende as ações do
IRA) está se infiltrando nos
grupos que se multiplicaram
em Dublin nos últimos meses
para combater o sério proble-
ma de drogas com o objetivo
real de expandir sua Influência.

O Ministro da Justiça irlan-
dês Michael Noonan acusou o
Sinn Fein este mês de tirar
proveito do combate aos entor*
pecentcs com fins subversivos.
Os grupos antidroga organizam
patrulhas de 24 horas em con-
juntos habitacionais e parques
para tentar refrear o tráfico,
identificar traficantes e cxpul-
sar os "profissionais" da área.
Alguns assistentes sociais ale-
gam que o Sinn Fein se envol-
veu nos grupos porque as auto-
ridades não estão fazendo o
suficiente para conterá ameaça
das drogas.
5 MIL VICIADOS

Especialistas calculam que o
consumo de narcóticos quintu-
plicou nos últimos três anos em
Dublin c que agora há pelo
menos 5 mil viciados. Numa
área da Capital irlandesa em
que é grande o consumo de
entorpecentes, descobriu-se no
ano passado que um de cada 10
jovens entre 15 anos e 24 anos
é viciado em heroína.

O Sinn Fein nega estar mani-
pulando o movimento antidro-
ga. Admite ter membros ativos
na campanha mas insiste quecies participam apenas como
pais apreensivos. Adotando
uma estratégia favorável ao uso
da força, o Sinn Fein tenta
acabar com o regime britânico
no Norte e conta principahncn-
te com o apoio de católicos
nacionalistas. Na última ciei-
ção geral, em 1983, recebeu
13% dos votos.

O Ministro da Saúde irlan-
dês Barry Desmond afirmou
que um documento inierno do
Sinn Fein, que chegou às mãos
do Governo, mostra que o en-
volvimento dc seus membros
na campanha antidroga está
sendo coordenado pela cúpula
do partido.

Desmond argumentou que,embora ache legítimo que um
partido se envolva numa qtics-
tão social importante, "não é
legítimo agir assim só para tirar
proveito político, particular-
mente quando o partido nao
reconhece o Estado nem qual-
quer de suas instituições".
DO LADO DE FORA

Seja qual for o papel do Sinn
Fein, a simples presença de
seus membros —com a ameaça
implícita de violência dos guer-
rilheiros do IRA — provou ser
eficaz em algumas áreas. Rc-
ccntemente, um morador de
Dublin suspeito de traficar dro-
gas encontrou sua casa toda
revirada: os móveis estavam do
lado de fora, com uma nola
sugerindo que saísse da área.
No dia seguinte ele sumiu.

Outros suspeitos traficantes
foram embora depois qtie mui-
tidões enfurecidas foram até
sua casa com o mesmo conse-
lho. Um deles fez as malas após
ter suas janelas estilhaçadas

COLIN MCINTYRE
Rautors

Bancos são

atacados

em Portugal
Lisboa — Duas bombas cx-

plodiram e outras três falharam
cm cinco atentados contra ban-
cos c companhias dc seguros
franceses na cidades de Lisboa
e do Porto. Ninguém ficou feri-
do. O grupo clandestino portu-
gués FP-25 (Forças Populares
25 de Abril) responsabilizou-se
pelos atentados através de tclc-
fonemas e disse que as ações
terroristas foram em apoio aos
bascos franceses.

Uma bomba na filial de Lis-
boa do Banco dc Crédito Fran-
co-PortugUés, subsidiário do
Crédit Lyonnais, destruiu as
vidraças do prédio. Outra bom-
ba na filial da cidade do Porto
do mesmo banco explodiu sem
causar prejuízos. Duas bombas
em outras filiais, no Porto e cm
Queluz, não explodiram. A
quinta bomba foi encontrada
do lado de fora da empresa de
seguros Presérvatrice, A Em»
braixada francesa pediu às au-
toridades medidas especiais dc
protèçâo para as instituições
francesas em Portugal.
Eleição

O Partido Social Democrata
(PSD) conservou a maioria aD-
soluta na eleição para os parla-
méritos das regiões autônomas
insulares dos Açores c da Ma-
dona, realizada domingo;

Na' Madeira, o PSD conse-
guiu 41) das 50 cadeiras, cinco
mais do que na eleição regional
de 1980. Nos Açores obteve 28
dos 4.1 lugares, dois a menos do
qúe na eleição de há quatroanos.

B
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Cientistas descobrem sistema 
planetário em fori

Pasadeni, Califórnia Um novo sistema planetário está Jt r..i,«,\,„i„ a d

/vW

planetário cstâ
em suas primeiras etapas de foirnaçâo em tomo da estrela Beta
Pictoris o'ii bilhões de quilômetros do Sol, anunciou Mury
Iteth Murrill, portu-voz do Jct 1'ropulsion Laboratory, da
Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) dos
listados Unidos.

Uma fotografia do novo sistema foi tomada no obseryató-
rio Lis Campanas, do Chile, pelos astrônomos Dradford Smilh,da Universidade do Arizona, e Ridiard Teirilc, do Jct Propul-
sion. O registro, processado jxn computadores, mostra "uma
vasta quantidade de partículas solidai cm volta da estrela
estendendo-se numa distância de 64 bilhões de quilômetros, o
chamado disco circunestelor".

Pequenos grãos
O brilho da estrela, visto através do disco, indica que é

possível i|iie as partículas Situadas nos extremos mais internos
tenham sido varridas. A formação de planetas produz um efeito
desse tipo mus ainda não íoi possível determinar se já existe
algum planem em torno da estrela — disse Murril.

Os astrônomos Smiih e Terrile fizeram a fotografia comum telescópio de 250 centímetros no Observatório Ljis Campa-nas, da Fundação Caniegie, perto de Serena, Chile. Consegui-
ram focalizar a estrela com maior precisão graças a observações
do Satélite Asironómico infravermelho (IRAS), lançado ao
espaço em 25 de janeiro de 1983 e que conseguiu informações
impossíveis de se obter da Terra devido à interferência das
camadas da atmosfera.

O IRAS indicou Bela Pictoris como uma estrela rodeada
de material sólido e forneceu sua localização permitindo que os
cientistas, da Terra, conseguissem localizá-la. Murill informou
que as incontáveis partículas em volta da estrela variam do
tamanho de pequenos grãos a núcleos de cometas com centena]de quilômetros de extensão:

A composição mais provável dessas partículas inclui
gelo. silfcios e compostos orgânicos, os mesmos materiais queentraram na formação da Terra e de outros planetas.

Challenger fotografou

região russa atingida

por acidente nuclear
Houston — A nave espacial recuperável Challenger íoto-

grafou o local de um acidente nuclear que ocorreu há 27 anos natlniSo Soviética, mas as fotografias vão permanecer secretas
durante algum tempo, informou a revista Aviation Week &
Spacc Technology.

Uma câmara fotográfica de 635 quilos, levada na missão da
Challenger que acabou sábado, fotografou Kyshtvm, I mil 30!)
quilômetros a Leste de Moscou, onde um acidente, provável-mente causado pela explosão de um reator nuclear ou por lixoradioativo que teria vazado, obrigou a retirada de toda a
população numa grande área.

A fotografia mostra os efeitos do acidente sohre a vegeta-
çáo, ainda contaminada, e os desvios realizados em rios, além
d:: interdição de lagos atingidos pela radiação. A câmara da
Challenger é um projeto civil, não construída para fins de
espionagem e não pode detetar objetos menores do que uma
casa.

O chefe da divisão de geografia da NASA. Shelby Tilford,
afirmou que todas as 2 mil 4(10 fotografias tomadas peloaparelho serão examinadas por especialistas em segurança
nacional antes de divulgação para o público.No Centro Espacial Kennedy. na Flórida, o diretor de
manutenção das naves espaciais. James Harrington. informou
que uma seção da Challenger com um grande foguete de
manobra e uito propulsores menores se danificou na última
missão e será substituída por outra que estava destinada a nave
Atlantis, a quarta da frota americana de naves recuperáveis,
que fica pronta ano que vem.

Reagan vai recorrer

menos a estatísticas no

debate com Mondale
Washington — Os di- ArquivOí09-10-84

rigcntes da campanha elei- ——  
toral do Presidente Ronald
Reagan disseram que o de-
bate do próximo domingo
sobre política externa com
o democrata Walter Mon-
dale será diferente: Reagan
apresentará menos estatís-
ticas e mostrará mais res-
peito por seu adversário.

O melhor que po-demos fazer, e é o quefaremos no domingo, é dei-
xar que Ronald Reagan se-
ja Ronald Reagan. Ele de-
ve agir como sempre, de-
senvolvendo sua argumen-
taçáo com base em conceitos gerais. Ele não chegou à Presidên-cia por seus conhecimentos estatísticos — afirmou o Senadorrepublicano Paul Laxalt.

Já os líderes da campanha democrata indicaram queMondale apresentará "questões difíceis" a Reagan.
Ed Rollins, coordenador da campanha de Reagan, não

concorda com o comentário de Lixalt de que o Presidente foi
preparado para o primeiro debate com demasiado esmero, o
que acabou por confundi-lo no momento do confronto.Pode ter havido um pouco de complacência de nossa
parte. Foi muito difícil levar a sério a campanha de Mondale.
Acho que agora já a encaramos para valer — disse Rollins.

Ontem, Mondale visitou um antigo depósito radioativo cm
Weldon Spring, Missouri, c afirmou que o fracasso de Reagan
ao lidar com lixo tóxico está provocando o aumento da
incidência de câncer em muitas comunidades. Mondale acusou
o Governo Reagan de ignorar o trabalho de limpar mais de 700
conhecidos depósitos de resíduos tóxicos.

EMBRAPA
EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA"II PROJETO DE PESQUISA AGRÍCOLA"

[FINANCIAMENTO DO BANCO INTERNACIONAL
PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO

— BIRD — EMPRÉSTIMO N° 2016 — BR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 03/84
AVISO

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA — EMBRAPA torna público quereceberá, no dia 28/11/84, às 09:00 horas, no
Edifício "Super Center Venâncio 2000", Quadra 08,
Bloco "B", n° 60, 3" andar — Auditório — Setor
Comercial Sul, Brasília, DF, documentação para
Habilitação e Propostas para fornecimento de"EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO" e "TRA-
TORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍ-
COLAS"

Cópias do Edital poderão ser obtidas na sala n°
835 do endereço acima (Telefone: 223-0911), me-
diante recolhimento da importância de Cr$ 30.000
(trinta mil cruzeiros).

De firmas estrangeiras somente serão adquiri-
Idos bens originários de paises membios do BIRD.

Brasília DF, 15 de outubro do 1984.
ALBILEO TRLN1INO ZILL.ER

Presidente da Comissão

Ronald Reagan

Pasadüna, Califórnia AP
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inres de partículas esião fui mando planetas em torno da estre lietá Pictoris

m

Jerusalém

moratória

Jerusalém — Após a reunião do
Gabinete em que o Prcmier Shimon Pe-
res fez um balanço de sua visit.i aos
Estados linidos, o Ministro das Comuni-
cações, Aminon Rubenstein, disse queWashington concordou em conceder a
Israel moratória de cinco meses no paga-
mento de sua dívida, que e paga em
parcelas mensais de 500 milhões de dóla-
res. Além disso, os americanos se dis-
põem a adiantar mais I bilhão 200 mi-
Ihões de dólares a Israel.

Em Washington, porém, um funcio-
náno do Departamento de Estado, que a
agência Reuters não identificou, disse
não acreditar na veracidade da informa-
çáo de Rubenstein, pois "a moratória não
entrou nas discussões de Shimon Peres
com as autoridades americanas".

Mais ajuda
Na reunião do Gabinete, Peres decla-

rou que o Presidente Ronald Reagan
prometeu adiantar, de imediato. I bilhão
200 milhões de dólares, parte da ajuda de

Israel apronta

plano para sair

do Sul libanês
Jerusalém e Beirute— Ao final da

reunião do Gabinete israelense, um
funcionário, que pediu às agências
Reuters e DPA para não ser identifica-
do, disse que já está pronto um plano
de quatro pontos para novo recuo das
forças de Israel no Sul do Líbano,
incluindo a permanência de tropas
diante das forças sírias e a preservação
do direito de represália contra atenta-
dos guerrilheiros na região.

Segundo o funcionário, o Ministro
da Defesa. Yitzhak Rabin, está traba-
lhando na elaboração de planos alter-
nativos para a retirada total ou parcial
das forças israelenses da área que ain-
da ocupa no Líbano, planos que serão
debatidos no Gabinete nas próximas
três semanas.

Os itens
plano citado pelo funcionário

inclui os seguintes pontos:
— os 6 mil integrantes das forças

de paz da ONU que estão junto à
fronteira entre Líbano e Israel seriam
deslocados para área mais ao Norte,
entre os rios Zaharani e Awali, quase a
meio-caminho entre Beirute e a fron-
teira;

— a zona entre essa nova posição
das forças da ONU e a fronteira ficaria
sob responsabilidade do Exército do
Sul do Líbano, tropa que colabora com
as forças israelenses de ocupação;

— a Síria se comprometeria a
proibir qualquer operação contra Is-
rael a partir das áreas libanesas que
estão sob seu controle, condição para
os israelenses se retirarem da área
oriental que também ocupam no Lí-
bano;

— o Governo israelense se reser-
varia o direito de efetuar incursões
antiguerrilheiras no Líbano, mesmo
após a retirada.

Emboscada
Guerrilheiros emboscaram ontem,

pela quarta vez no período de 24
iioras, uma unidade israelense no Sul
do Líbano, num ataque realizado com
granadas e foguetes. A ação foi pertoda refinaria da cidade de Zaharani, 30
quilômetros a nordeste de Tiro.

O Movimento Nacional de Resis-
téncia do Líbano assumiu a responsabi-
lidade pelo ataque, domingo, que re-
sultou na morte do subcomandante do
Exército do Sul do Líbano, Abdel
Wahab Daher.

Em virtude da multiplicação de
atentados e ataques contra as tropas de
ocupação e seus aliados, as forças
israelenses introduziram novas medi-
das rigorosas de segurança no Sul do
Líbano, dificultando a ligação entre a
região e o resto do país.

De Damasco foi anunciada a via-
gem do Presidente sírio, Hafez Al
Assad, á União Soviética, onde foi
negociar novos fornecimentos de ar-
mas.

anuncia obtenção de

na dívida com EUA
2 bilhões 600 milhões de dólares aprova-
da pelo Congresso americano para 1085.

Em relação ao pagamento da parceladc 500 milhões de dólares (para amortiza-
çáo da dívida israelense de 10 bilhões de
dólares com os Estados Unidos), quedeveria vencer nas próximas semanas,
Washington aceitou esperar durante cm-
co meses, como forma de ajudar Israel a
superar seus sérios problemas económi
co-financeiros atuais.

A dívida externa total de Israel atin
gc atualmente a cifra de 11 bilhões de
dólares, e a reserva do p.iís em divisas
caiu em um ano 30%. limitando-se hoje a
2 bilhões de dólares.

O índice de inflação de setembro foi
de 21,4%, novo recorde que superou a
inflação mensal de outubro do ano passa-do que foi de 21.2'r. A inflação acumu-
lada de um ano em Israel atinge .
e há previsões no sentido de que ela
poderá chegar em breve a 800% anuais.

O Secretário da Defesa dos Estados
Unidos. Caspar Weinberger, chegou a

Jerusalém para visita de dois dias. quan-do conversará com o Ministro da Defesa
Yitzhak Rabin e outros dirigentes israe-
lenses, que pretendem peilir maior volu-
me de ajuda militar

Os israelenses estão interessados
principalmente em obter ajuda financeira
e tecnológica dos Estados L nidos paradesenvolver o projeto do caça-
bombardeiro Lavi (Leão), que, segundo
diplomatas ocidentais, custará mais de 4
bilhões de dólares. O projeto prevê queisrael produzirá 70% dos componentes
do avião e encomendará os 30% restantes
a firmas americanas.

O projeto ficou paralisado ano passa-do porque os Estados Unidos levai,iin
meses para permitir exportação de tecno-
logia para a fabricação do Lavi. Weinber-
ger não manifesta entusiasmo pelo proje-to. cuja reâlizaçáq pode redu/ir as com-
pras israelenses de aviões nos Estados
Unidos, alem de possibilitar uma compe-
tiçáo com produtos americanos.

Atentado a bomba fere

estudantes israelenses
lei Aviv — A explosão de uma

bomba acionada por controle remoto
feriu levemente sete escolares israelenses
que, em férias, viajavam perto de Na-
blus, principal cidade na Cisjordáma
ocupada, em direção a Jerusalém.

Em Damasco, um poria-voz da Pren-
tc Popular de Libertação da Palestina
(FPLP) disse que seu grupo foi responsá-
ve! pelo ataque ao ônibus, que "estava
transportando soldados israelenses porterritório árabe ocupado".

Logo depois da explosão equipes de
resgate mobilizaram helicópteros quetransportaram os feridos para um hospi-
tal em Jerusalém. Os ferimentos foram
descritos como leves e um porta-voz do
hospital disse que nenhum dos jovenscorria perigo.

Depois do socorro aos feridos, forças
de segurança cercaram a vizinha localida-
de árabe de Asira Al Qiblya, onde decre-
taram toque dc recolher, e realizaram
uma série de prisões, em busca de suspei-
tos do ataque.

Washington/UPI
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Dr. Spock disse que protestava em nome das crianças

Dr. Spock é 
preso

manifestação 
por paz

em

Washington — O Dr. Benjamin
Spock, legendário educador americano,
foi preso ontem, com sua mulher, Mary
Morgan, e pelo menos quatro outras
pessoas, durante uma manifestação paci-fista na Casa Branca. O grupo desfralda-
ra unia grande faixa verde e branco ao
longo da avenida Pensilvílnia, do lado da
mansão presidencial, com a legenda "Op-
tem pelo futuro, desarmem-se já",

Um guarda da polícia de jardins dos

eles Frida Berríg
lisse que
;an, de 10 anos, o seu

irmão Jerry, de nove, filhos do pacifistaPhilip Berrigan — serão acusados de"colocar um cartaz fixo numa área proibi-
da". O protesto é parte de uma campa-
nha denominada "Colheita da Vergo-
nlia" contra as políticas interna e externa
do Governo Reagan.

— Estou aqui particularmente para
pedir ao povo americano que não vote
em Reagan para outro mandato — disse
Spock durante a manifestação. — Sou
porta-voz das crianças. Os adultos podem
evitar o perigo de uma guerra nuclear.

naçao
*.Jr

Papa permite volta

da missa em latim

em casos especiais
Cidade do Vaticano — O Papa João Paulo II decidiu

permitir aos católicos romanos que voltem a antiga missa em
latim, mas apenas num número de casos estritamente controla-
do, anunciou ontem o Vaticano. A 'decisão nfio solapa de modo
algum os rituais atualizados aprovados pelo Concilio Vaticano
II, em l%3, disseram as autoridades da Igreja ao anunciarem a
medida numa entrevista coletiva.

A permissão tampouco é encarada como unia concessão ao
Arcebispo Mareei Lefebvre, conservador, que rompeu com o
Vaticano por causa da inovação no ritual da missa, disseram as
autoridades.

Miiior simpatia
— A Igreja pode permitir-se urna maior simpatia paracom os padres mais velhos - disse o Rev. Hdouard Gagnon;

explicando que isso se dá porque a nova missa já é amplamente
aceita. O Rev. Gagnoné diretor da Congregação Pontifícia parua Família.

Sob as novas leis os bispos locais podem conceder
permissão, em casos especiais, para a antiga missa latina, ou
tridentina, que foi um rito católico romano padrão desde o
século 16 até o Vaticano II Mas os bispos serão limitados porcontroles estritos ao permitirem o teiorno ao antigo serviço
religioso.

Os bispos que concederem essa permissão terão de decla-
rar publicamente, por exemplo, que o padre e os fiéis envolvi-
dos reconhecem a legitimidade da nova missa io contiario do
que querem Lefebvre e seus seguidores, que afirmam que a
nova missa constitui uma heresia. Os solicitantes também teráo
de apresentar um bom motivo para seu pedido, e as cerimôni is
não podem realizar-se em igrejas paroquiais sem permissãoespecial do bispo local.

"Diário 
do Povo" diz

que China tem muito a

lucrar com capitalismo
Pequim - Lideres do Partido Comunista Chint s se

reuniram ontem, a portas fechadas, para aprovar um conjunto
dc reformas econômicas de longo alcance, ao mesmo tempo em
que o jornal oficial do Partido, Diário do Povo, dizia que o paísmuito tinha a aprender com o capitalismo.

Ainda cm Pequim, Simon Keswick, presidente da Jardine
Matheson, a mais velha empresa trading de Hong-Kong disse
ter garantido aos governantes chineses que sua decisão de
mudar a firma para Bermuda não significa um voto .entra a
reintegração da colônia à China Continental, que cie apóia"irrestritamente '

Aprender ou morrer
Num enérgico artigo, o Diário do Povo defendeu a políticado Governo de abrir a China ao mundo externo, dizendo que no

clima internacional de hoje os paises precisam aprender uns
com os outros ou perecer. O artigo foi publicado num momento
em que o Comitê Central do PC chinês realiza uma reunião
crucial para endossar uma série de importantes reformas
urbanas, disseram diplomatas em Pequim.

Acrescentaram que essa reunião anual era a mais impor-
tante desde uma plenária de 1978. quando o líder máximo Deng
Xiaoping e seus seguidores moderados derrubaram <<s políticaseconômicas esquerdistas radicais do falecido Presidente Mão
Tsé-tung e instituíram um programa altamente bem-sucedido dc
reformas rurais.

A reunião, que se espera dure até meados da semana,
discute um conjunto de mudanças industrias e urbanas destina-
das a reduzir o papel do planejamento centralizado, dar mais
autonomia aos gerentes de fábricas e cortar os subsídios oficiais
a muitos produtos, disseram os diplomatas.

Quadrilha que colocou

veneno em bombons no

Japão ameaça continuar
Tóquio — "O homem de 21 faces", autodenominação da

quadrilha que tenta extorquir o equivalente a CrS 1 bilhão de
uma empresa japonesa, informou ontem que usou crianças paracolocar caixas de bombons envenenados nas prateleiras dos
supermercados. O grupo ameaça espalhar mais 30 caixas de
bombons com cianureto em todo o pais, se a Morinaga Doces
não lhe pagar a quantia exigida.

Em carta^ que enviou ontem à empresa estatal de rádio e
televisão NHK, a quadrilha disse que pagou a crianças para"plantar" os bombons envenenados, em 20 caixas. A Polícia iaencontrou 13. todas marcadas com a palavra "veneno", datilo-
grafada num papel. As ações da Morinaga caíram vértiginí^-t-
mente na Bolsa de Valores de Tóquio, mas a empresa esta
disposta a não pagar aos extorsionários.

Ontem, a Polícia liberou uma fita gravada de televisáò
mostrando um homem perto da seção de doces de um supermer-
cado da cidade de Nishinomiya e pediu informações sobre efè. '
Segundo a Polícia, ele foi o único que esteve naquele local sem
ser identificado. Além disso, antes de sua chegada, não havjfl
nenhuma caixa com bombom envenenado. Depois de sua saída,
um funcionário encontrou uma.

Iraque atinge mais um petroleiro
Bagdá — O comando militar de Bagd.i anunciou queontem aviões iraquianos atingiram mais um "grande alvo naval'

(expressão usada para designar um petroleiro) em águas pmx;-mas ao terminal petroleiro iraniano da ilha de Kharg, golfoPérsico. Porta-voz das Forças Armadas declarou que "o Iraquecontinuará a destruir qualquer embarcação que se aproxime da
zona proibida até que o regime iraniano atenda aos apelos em
prol da paz.

Distúrbios na índia matam quatro
Nova IX'li — Pelo menos quatro pessoas morreram e 18

ficaram feridas, ontem, em incidentes separados, nos Estados
de Uttar Pradesh, no norte, e de Tripura, no nòrdestèj
informou a agência de notícias Press Trusi of índia (PTIj. Duas
mortes ocorreram num tiroteio com a polícia, na cidade de
Maunath Bhanjan, no primeiro Estado, posta sob toque de
recolher desde 6 de outubro, após uma explosão de violência
entre hindus e muçulmanos.

Turquia vai afacar os curdos
Ancara — O Parlamento turco aprovou a realização de

operações punitivas contra guerrilheiros curdos separatistas que"se internam em território do Iraque e. segundo diplomatas
ocidentais, já teria sido iniciada uma concentração de tropas,
junto à fronteira iraquiana. Nos dois últimos nieses. os guerri-ilieiros curdos realizaram emboscadas que causaram a morte de
15 militares turcos.

Terror ataca prédio èrn Bruxelas
Bruxelas — Uma bomba de potência média explodiu $j)

prédio que abriga o Centro de Estudos do Partido i ibera! no
bairro de Ixelle. na Capital belga Os danos fora insidcáven
mas não houve vítimas. A organização clandestina ( éluias
Combatentes Comunistas se responsabilizou neio níaijur
autoridades nada sabem sobre o grupo qüi amenoimt iire
realizou atentados a bomba contra as empresas Litton é
Honeywell

mm
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Duarte oferece anistia à 
guerrilha de El SalvadorI II D.llmn l.'l V .1.I\ 11. .1  I li 'l a Palma, l!l Salvador 0 Presidente do ElSalvadot, José Napoleón Duarte, ofereceu à gucrrl-lha esquerdista anistia imediata para que pare a

guerra civil, que em quase cinco anos já matou cercaik' 5(1 mil salvadorenhos. A reuniiiode Duarte com os
lideres guerrilheiros durou quase cinco horas e termi-
nou com a decisSo de formar uma comissão paradiscutir a pacificação sob mediaçijb da Igreja salvado-
renha.

A ser integrada por quatro representantes do
(ioverno e quatro da Qposiçflo esquerdista — dois da
Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional
(FMI N) e dois da Frente Democrática Revòlucioná-
rí;i (FDR, braço político da guerrilha), a comissão
estudará humanizado da guerra e tudo que conduza
a f>a/ rio menor tempo possível, além da proposta de
Duarte e dos rebeldes. Tentará "incorporar todos os
setores do povo na busca da paz".

Próxima reunião
Segundo o comunicado conjunto, "ficou acerta-

da a realização de uma próxima reunião na segunda
quinzena de novembro, em data e local a serem
mareados", O comunicado foi lido pelo Arcebispo de
San Salvador, Dom Arturo Rivera y Damas, ante
cerca de 20 mil salvadorenhos concentrados na frente
da Igreja Doce Nome de Maria, em La Palma,
província de Chalatenãngo; que faz fronteira com
Honduras.

Em seguida, em entrevista, o presidente da
FDR, Guilhermo Ungo, se limitou a considerar"muito 

posiiiva" a discussão, sem dar detalhes.
Destacou que o Governo tem ponto de vista diferente
da realidade salvadorenha.

— Não podemos oferecer milagres — afirmou
em sua entrevista o Presidente Duarte. Disse que
pelo menos se conseguiu uni pequeno progresso nas
conversações e considerou que não se podia obter"uma solução " da guerra civil em uma reunião
apenas, mas que as duas partes haviam saído da igreja
com um comunicado que representava uma esperan-
ça de paz.

A comitiva governamental, liderada por Duarte,
estava integrada pelo Ministro da Defesa, General
Carlos Eugênio Vides Casanova, o Chefe da Casa
Civil, Júlio Rey Prendes, o presidente da Corte
Suprema de Justiça, Francisco José Guerrero, e os
observadores designados pela Assembléia Lcgislati-
va: Abraham Rod"riguez e René Fortin Magana.

La Palmo, El Salvndor/AP

^4

Napoleón Duarte acena para salvadorenhos que foram aplaudir diálogo

O grupo rebelde, chefiado por Ungo, estava
formado pelo líder da Comissão Político-Diplomrítica
da FDR, Rubén Zamora, e os Comandantes da
FMLN, Fernián Cienfuegos e Facundo Guardado,
além de Lúcio (ástellanos e Lida Díaz, como obser-
vadoresí Guardado substituiu o Comandante Joaquín
Viilalobos, que não pôde chegar à cidade "por
motivos políticos e de segurança". Segundo fontes
extra-oficiais, Duarte náo cedeu helicóptero civil paralevar Viilalobos da província de Marazán para Chala-
tenango.

Da Igreja, além do mediador Dom Arturo,
eram observadores o Arcebispo-Auxiliár de San
Salvador, Gregorio Rosa Chávez, o bispo Rodrigo
Orlando Cabrera. pela Conferência Episcopal, e o
Núncio Apostólico em San Salvador, Dom Giacomo
Tonello, autorizado pelo Papa loão Paulo II, como
confirmou porta-voz do Vaticano em Roma.

A igreja estava guardada por escoteiros de 14 a
18 anos e pessoal da Cmz Vermelha Internacional e

da Cruz Verde local mantinha a cidade sem tráfego.
A comitiva governamental — que chegou em 25carros, incluindo os dos guarda-costas — ficou fora dacidade, pura onde foi levada de helicóptero. Ninguém
chegou armado, segundo a IJPI

Homem da paz
Os dcmocratas-cristàos mandaram decorar acidade com faixas dizendo"Duarte, homem da paz".Durante a noite, os simpatizantes da guerrilha tam-bém colocaram faixas — a maioria simplesmente

nomeando a coalizão esquerdista FMLN.
Milhares de bandeirinhas brancas foram agita-das pelas ruas da cidade, quando caminhando emdireção à igreja o Presidente e seus ministros acena-vam para o povo. Nas frente da igreja, Duarte leu a

proposta de paz que faria ;1 guerrilha e disse.— El Salvador que vocês abandonaram em I '>78
e 1979 não é o mesmo de agora. Nossa terra agorarespira um ar de liberdade
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Guillermo Ungo Rubén Zamora
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r, _tacundo Guardado General Casanova Dom Arturo Rivera

Os 12 
personagens em busca da 

pazJosé Napoleón Duarte — Formado em
Engenharia, estudou no exterior como a maioria
dos filhos de famílias abastadas do pais. Concorreu
à Presidência na eleição de 1972. Impedido de
tomar posse pelos militares, exilou-se no exterior.
Retornou em 1979, depois de um golpe de jovensoficiais. Em 1980, com a renúncia de vários mem-
bros civis da Junta civil-militar. Duarte ingressou na
Junta (em março) e se tornou seu presidente em
dezembro. Essa decisão foi muito criticada e atri-
buida a uma grande obsessão pelo Poder, e segundo
seus acusadores, todo o seu anticomunismo primiti-vo veio então a tona. Sua inesperada proposta de
diálogo com a guerrilha não surpreendeu os rebel-
des, que a consideraram coerente com seu tempera-
mento impulsivo, que náo mede conseqüências.

Guillermo Ungo — Advogado, também
estudou no exterior. Presidente da Frente
Revolucionária Democrática (FRD), foi o
Vice-Presidente na chapa de Napoleón Duar-
te na eleição de 1972, em que o Coronel Artur
Molina foi considerado vencedor. Exilado,
retornou em 1974 e ingressou na Junta civil-
militar. Em janeiro de 1980. renunciou ao
cargo em protesto contra a falta de reformas
sociais e a violência no país. No mês seguinte,
depois de receber várias ameaças de morte,
fugiu para o exterior. Desde então tem milita-
do na Oposição e mantido contato com os
líderes guerrilheiros. Acusa Duarte de se aliar
aos militares e à oligarquia.

Ruben Zamora Sua trajetória c muito seme-
lhante à de Ungo. Formado em Direito, estudou no
exterior e nos anos 70 desempenhou um papelmuito ativo na formação do Partido Democrata-
Cristão de El Salvador. Foi Cheíe da Casa Civil da
Junta civil-militar, formada depois do golpe de
outubro de 1979. Em janeiro de 1980, renunciou ao
cargo pelos mesmos motivos que seu companheiro
Ungo. No final do ano, fugiu do país pouco depois
do assassínio de seu irmão Mário, então Ministro da
Justiça, por um esquadrão da morte direitista. No
exílio foi um dos fundadores do Movimento Popular
Social Cristão (MPSC). composto em grande parte
por ex-cristáo-dcmocratas descontentes.
Joaquin Viilalobos Era estudante de Econo-
mia na Universidade nacional no início dos anos 70,
mas abandonou os estudos para ingressar na luta
política, passando depois à clandestinidade, onde
ingressou no Exército Revolucionário do Povo
(ERP). do qual é o atual comandante. Tem 37 anos.
Em janeiro de 1982, a tipografia de seu pai foi
destruída num atentado ã bomba. É casado com a
comandante guerrilheira Ana Soma Medina. Não
pôde comparecer, sendo substituído no encontro
pelo comandante Facundo Guardado.
* Fermán Cienfuegos — É o nome-de-
guerra de José Eduardo Sancho Castaneda. Poeta e
ex-professor de História da Arte, Cienfuegos é um
jovem (37 anos) comandante guerrilheiro, que

ingressou cedo (começo dos anos 70) na lutarevolucionária. Como Viilalobos, é originário daclasse média. Líder das Forças Armadas de Resis-tenda Nacional (FARS). uma das cinco organiza-
ções guerrilheiras que integram a Frente Farabundo
Mari Para a Libertação Nacional (FMLN).

General Carlos Eugênio Vides Casa-nova — Ex-comandante da Guarda Civil é o atuaiMinistro da Defesa.
Dom Arturo Rivera Y Damas — Arce-bispo de San Salvador, substituiu a Dum Oscar

Arnulfo Romero, assassinado pela Direita em 1980.Tem sido uma voz de conciliação, através de apelos
para o fim da violência.

Júlio Reis Prendes — Integra a represen-
taçáo governamental como Chefe da Casa Civil de
Duarte.

Francisco José Guerreiro — Presidente
da Corte Suprema de El Salvador, representa no
entanto o poder Judiciário.

Don Giacomo Tonello — Núncio Aposto-
lico, representa o Papa Joáo Paulo II. que domingo
passado, em Roma, formulou ardentes votos peloêxito do encontro.

Abraham Rodriguez e René Fortin
Magtiná Parlamentares, foram designados pelaAssembléia Legislativa seus representantes.

Americanos acusam Nicarágua

de bloquear 
paz de Contadora

OBLM

Haia, Madri c Manágu& — Os Estados Unidos
declararam ontem que o processo de paz do grupo de
Contadora na América Central será "obstaculizado"
se a Cone Internacional de Justiça continuar insistin-
do na queixa apresentada a 9 de abril pela Nicarágua,
que acusou Washington de crescentes atividades
militares contra o país e pediu proteção à Corte
contra a suposta agressão armada americana.

David Robinson, assessor legal do Departamen-
to de Estado, acusou Manágua de "ajudar, induzir,
incitar e provocar ataques armados contra seus vizi-
nhos", apesar de seus repetidos desmentidos públi-cos, inclusive através de declaração juramentada de
seu Chanceler. Rejeitou a acusação nicaragüense de
que Washington está tentando bloquear as negocia-
ções de Contadora e salientou que todos os Estados
envolvidos concordem que elas são a melhor esperan-
ça de paz para a região.

Redação da ata
Atraso de cinco horas na partida do avião Ibéria

Promotor argentino

acusa militares de

negócios ilícitos
Buenos Aires — Altos dirigentes do últimoregime militar argentino são responsáveis por negó-cios ilícitos, malversação de fundos públicos e corrup-

Ção generalizada, além de ligação criminosa com aloja italiana Propaganda 2, disse ontem RicardoMolinas, promotor encarregado de investigações ad-ministrativas. Todos os ministros da Economia doregime militar (1976 83) estão envolvidos num casodd combustíveis adulterados mas o principal respon-savel é o ex General Guillermo Suárez Masón. qiieloi presidente da empresa petrolífera estatal (YPF) ecomandante do I Exército

que trouxe o (hanceler mexicano Bernardo Sepúlve-da Amor a Madri, devido a ameaça de explosão deuma bomba, levou ao adiamento para a noite deontem do encontro dos Ministros do Exterior do
grupo de Contadora — o primeiro fora da América
depois de quase dois anos de negociações — a fim deestabelecer a agenda da reunião de amanhã, quandoganhará redação final o acordo de paz para a América
Central.

Hoje, Sepúlveda e mais os Chanceleres daVenezuela, Isidoro Morales Paul, Colômbia, Augus-to Ramírez Ocampo, e do Panamá, Oyden OrtegaDuran, receberão cm Oviedo, no Principado dasAstúrias, ao Norte da Espanha, o Prêmio de Coope-ração Ihero-Americana de 1984, concedido pela ini-ciativa pacificadora do grupo de Contadora.
O Conselho de Estado da Nicarágua, órgãolegislativo do país, perdoou ontem o padre LuisAmado Pena, oacusado de conspirar contra o Gover-no sandinista, visando a melhorar o clima social ereduzir as tensões com a Igreja católica.

Políticos uruguaios

discutem futuro da

democracia no país
Montevidéu — Os quatro principais dirigentes

políticos do Uruguai iniciaram ontem uma semana deintensas negociações para acertai uma serie de solu-
ções comuns destinadas a enfrentar os problemas dafutura democracia uruguaia. O candidato da maioria
do Partido ( olorado, Júlio Maria Sanguinetti. sereunirá privadamente com o líder da coalizão de
esquerdas, o ex-General Liber Sercgni Depois sereunirão Alberto Saenz de /.uniarau candidato do
Partido Ulanco. e Juãn Vicente < híarino. candidato
presidencial do Partido social-crisiáo União Cívica.

Rebeldes se entregam
ao Governo tailandês

Bangcoc — Duzentos e dezesseis rebeldes co-
niimistas se renderam ontem ao General Arthit
Kamlang-ek. em cerimônia assistida por 15 mil pes-soas. na localidade de Pattani, no Sul do país. Foi
mais uma rendição em massa conseguida pelo Gover-
no em sua campanha contra os separatistas muçulma-
nos e rebeldes comunistas que agem na região.

De acordo com o projeto do Primeiro-Ministro
Prem Iinsulanondas, os rebeldes receberão terras e
suprimentos para iniciarem uma nova dia, integrados
á sociedade. Segundo o Governo, o número de
rebeldes atuando no Sul do país foi reduzido agora
para cerca de 3 mil.

Judeu russo faz greve
de fome na Estônia

Moscou — Alexandr Kholmianski, militante
judeu soviético, está realizando uma greve de fome
desde 13 de setembro, na prisão de Tallin (Estônia),disseram ontem parentes seus. O militante.a quem as
autoridades negam visto de saída para Israel desde
1979, foi preso em julho pela milícia, após umincidente em Vira, e condenado a 10 anos de prisãopor "banditismo . Mais tarde, sua pena foi prolonga-da por tempo indeterminado, depois que a KGB disseter encontrado em sua casa uma pistola e literatura
subversiva.

Craxi não ouve apelo
para tirar Andreotti

Roma — O Primeiro-Ministro da Itália, Bettino
Craxi, rejeitou ontem os apelos da oposição para queexigisse a renúncia do Ministro de Relações Exterio-
res, Giulio Andreotti devido as suas supostas liga
ções com o financista preso Michele Sindona, e
também com a Máfia Aíidrcutti negou ter tentado,
quando era Primeiro Ministro em i9/4 salvai o
império financeiro de Sindona ua ruina

Governo garante livre manifestação
Presidente Duarte confirmou ante

os líderes guerrilheiros a proposta apre-
sentada em discurso ha 39* Assembléia
Geral da ONU: uma "anistia imediata e
irrestrita", se os guerrilheiros depuserem
as armas e "se incorporarem ao processodemocrático", indicou o documento oli-
ciai divulgado em San Salvador. A pro-
posta tem 10 pontos:— Pedir a Assembléia Legislativa
uma anistia geral imediata e irrestrita
para todos aqueles que participaram dire-
ta ou indiretamente em delitos vinculados
ã situação de violência política;— instruir e adotar as medidas
necessárias para que os oficiais e tropas,
membros dos corpos de segurança, do
serviço policial e defesa civil garantam a
livre circulação dos guerrilheiros que se
reincorporcm à sociedade, sua família e
seu trabalho;

— garantir a participação políticade todos os setores c grupos que respei-
tando o ordenamento legal opinem ou
atuem de acordo com suas concepções
ideológicas;

— para os que desejam sair do país,todas as facilidades de documentação,
incluindo parentes;

5 — aos governos que acolham as
pessoas que desejam se exilar, um amplo
apoio para efetuar os trâmites e trans-
lado;

f) — as pessoas que fugiram da violcn-
cio e se encontram como refugiados ou
tenham saído do país, as garantias neces-Siírias para regressar aos seus lugares deresidência habitual;

7 — a livre participação na organiza-
çüo de atividades políticas, para o que sclhes concederão as garantias necessárias
para sua aceitação, participação c deexpressão;

8— propor a Assembléia Legislativa
as disposiçoes legais que permitam a
inscrição cie Partido político e de rcspecti-
vos programas eleitorais;

9 — garantir a liberdade de expressãoC o gozo das prerrogativas e direitos dosPartidos políticos;
II) — estabelecer programas especiais

para feridos, incluindo pianos de reahili-
tação e sua incorporação à sociedade c,em forma particular, para a recuperação
moral, mental, física c cultural dos afeta-
dos pela violência.

Guerrilha quer punir crimes
A proposta da guerrilha esquerdista

ao Governo do Presidente Duarte foi
distribuída em La Palma, segundo a
agência AP. c apresenta um importante
ponto de desacordo: ao invés de anistia,
pede "justiça" 

para "os crimes de guer-ra", embora não os defina. A propostatem cinco pontos:
1 —O cessar imediato das operações

militares nor parte do Governo, especial-
mente o bombardeio aéreo de objetivos
civis;

— aumento geral de salários para os
trabalhadores;

— respeito ao direito à vida, digni-
dade, saúde e educação para todos os
salvadorenhos;

— libertação de todos os prisionci-
ros e levantamento oficial dos desaparc-
cidos;

— aplicação da Justiça para os"crimes de guerra".

Primeiro diálogo em 81 fracassou
C om o diálogo iniciado ontem em La

Palma, começa uma nova etapa na san-
grenta história política de El Salvador. A
primeira tentativa de negociação fracas-
sou no dia 27 de novembro de 1981,
quando cinco líderes oposicionistas da
Frente Democrática Revoluncionária
(FDR), incluindo seu presidente, Enri-
que Cordoya, forma, segundo a agência
DPA, seqüestrados e assassinados porum comando de extrema direita da Briga-
da Anticomunista Maximíliano Hernan-
dez Martinez. Alguns dos principais fatos
em El Salvador depois do golpe de milita-
res jovens contra o Governo de Carlos
Humberto Romero, em 15 de outubro de
1979:

17/10/79 — os coronéis Jaime Gutier-
rez e Adolfo Majano, autores do golpe,formam uma junta com os civis Rarnon
Quiroz, Guillermo Ungo e Mario An-
dino;

4/1/80 — os três membros civis dei-
xam a Junta e são substituídos por outros
três civis, Hector Hirezi, José Ehrlich eJosé Navarrete;

jan/80 — os cinco grupos guerrilhei-ros criam um comando comum;
17/2/80 — José Napoléon Duarte in-

gressa na Junta, em lugar de Navarrete,
que renunciara em protesto contra a
nacionalização dos bancos e a reforma
agrária;

5/03/80 — é assassinato Dom Oscar
Romero, Arcebispo de San Salvador;

16/04/80 — é criada a Frente Demo-
crática Revolucionária (FDR), braço po-lítico da guerrilha;

0ut/80 — os cinco grupos guerrilhei-ros se unem na Frente Farabundo Marti
de Libertação Nacional;

13/12/80 — José Napoléon Duarte
assume a presidência da Junta.

Emprtta d* Obro* Publico» do Porond
Pfoco Cario* Gom«i , 386

EMOPAR Foo# (041) 222-3232
80 000- Curitiba Poronà

AVISO

Atendendo o que preceitua a lei Estadual 7 865/84, torna-se público o resultado .dasconcorrências publicas realizadas em desenvolvimento ao Projeto Integrado de Apoio aoPequeno Produtor Rural — PRO-RURAL
EDITAL N° 001/84 — Subprojeto de Pesquisas Agropecuárias — "I A P A R "

Vencedora ATHOL CONSTRUÇÃO CIVIL LIDA
Valor Cr$ 362 169.000.00 (trezentos e sessenta e dois milhões, cento e sessenta enove mil cruzeiros).

EDITAL N° 002/84 — Subproje to de Fomento Agropecuário (insumos o serviços) CAFÉ DOPARANA
Vencedora: PROCONSULT - PROJETO, CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDAValor CrS 470 332 500,00 (quatrocentos e setenta milhões, trezentos e trinta e doismil e quinhentos cruzeiros)

EDITAL N° 003/84 — Subprojeto de Fomento Agropecuário (insumos e serviços) CAFÉ DOPARANÁ
Vencedora: SUPERTEC ENGENHARIA LTDA.
Valor. CrS 2 931801449,00 (dois bilhões, novecentos e trinta e um milhões,

oitocentos e um mil, quatrocentos e quarenta e nove cruzeiros!EDITAL N° 004/84 — Subprojeto de Fomento Agropecuário (insumos e serviços) CAFÉ DO
Vencedora: SUPERTEC ENGENHARIA LTDA.
Valor CrS 288 881.990,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitent3 eum mil. novecentos e noventa cruzeiros)

EDITAL N° 005/84 — Subprojeto de Fomento Agropecuário — CAFÉ DO PARANÁ
Vencedora: SUPERTEC ENGENHARIA LTDA
Valor CrS 550 004 065,00 (quinhentos e cincoenta milhões, quatro mil e sessenta e

cinco cruzeiros)
EDITAL N° 006/84 — Subprojeto do apoio à comercialização de Produtos Hortiqranieiros —

CEASA/PR.
Vencedora ATHOL — CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Valor: CrS 469.235 702.00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, duzentos e

trinta e cinco mil, setecentos e dois cruzeiros)
EDITAL N° 007/84 — Subprojeto de Apoio a Comercialização de Produtos Hortigranjeiros- CEASA/PR.

Vencedora: CONSTRUTORA SEGURANÇA LTDA
Valor: CrS 219.695.932.00 (duzentos e dezenove milhões, seiscentos e noventa ecinco mil, novecentos e trinta e dois cruzeiros)EDITAL N° 008/84 — Subprojeto de Armazenamento — "COPASA"
Vencedora: CONSTRUTORA PUSSOLI S/A.
Valor: CrS 1.919.397.270,00 (hum bilhão, novecentos e dezenove milhões, trezentosa noventa e sete mil, duzentos e setenta cruzeiros)EDITAL N° 009/84 — Subprojeto de Armazenamento — "COPASA"
Vencedora CONSTRUTORA PUSSOLI S/A.
Valor: CrS 3.293.089 898.00 (três bilhões, duzentos e noventa e três milhões, oitentae nove mil, oitocentos e noventa e oito cruzeiros)EDITAL N° 010/84 — Subprojeto de Armazenamento — "COPASA"
Vencedora: CONSTRUTORA ANCIUTTI LTDA.
Valor: CrS 1.436.141 000,00 (hum bilhão, quatrocentos e trinta e seis milhões, centoe quarenta e um mil cruzeiros)

EDITAL N° 011/84 — Subprojeto de Extensão Rural — "ACARPA"
Vencedora: SUPERTEC ENGENHARIA LTDA
Valor: CrS 136.745.601,00 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e quarenta ocinco mil, seiscentos e um cruzeiros)EDITAL N° 012/84 — Subprojeto de Armazenamento — "COPASA"
Vencedora: DIAMANTINA CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOSLTDA.
Valor: C.rS 3.698.955 000,00 (trôs bilhões, seiscentos e noventa e oito milhõesnovecentos e cincoenta e cinco mil cruzeiros).

Gabinete do Diretor Superintendente
Em, 28 de setembro 1984.

(a) CÂNDIDO BASTOS
Diretor Superintendente
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Duarte oferece
U Mina, !'l Salvador - 0 Presidente de ElMlVBdor, José Napoleón Duarte, ofereceu a auerri-lha esquerdista anistia imediata para que pare a

guerra civil, que cm quase cinco anos ),1 matou cerca<ie mi mil salvadorenhos. A reuniãodc Duauecomoslíderes guerrilheiros durou quase cinco horas e tennl-coni a decisão de formar uma comissão para«isijUlii a pacificarão sob mediação da Igreja salvado-renna.
A ser integrada |x>r quatro representantes doOoverno e quatro da Oposição esquerdista — dois da

/.¦w,,l<;nFar?b.un.do Martí (,t' Libertação Nacional(IMI.N) e dois da Frente Democrática Revolucioml-"«i (M)R, braço político da guerrilha), a comissão' Mudara humanização da guerra e tudo que conduzaâ paz no menor tempo possível, além da proposta deDuarte e dos rebeldes. Tentará "incorporar todos ossetores do povo na busca da paz".
Próxima reunião

Segundo <> comunicado conjunto, "ficou acerta-da a realização de uma próxima reunião na segunda
quinzena de novembro, em data e local a seremmarcados". O comunicado foi lido pelo Arcebispo deSan Salvador, Dom Arturo Rivera y Damas, antecerca de 20 mil salvadorenhos concentrados na frenteda Igreja Doce Nome dc Maria, em La Palma,
província dc Chalatenango, que faz fronteira comHonduras.

mu '"T- *Tlda' cm entrevista, o presidente daK. Uutlnermo Ungo, se limitou a considerarmuito positiva" a discussão, sem dar detalhesDestacou que o Governo tem ponto de vista diferenteda realidade salvadorenha.
— Não podemos oferecer milagres — afirmouem sua entrevista o Presidente Duarte. Disse quepelo menos se conseguiu um pequeno progresso nasconversações c considerou que não se podia «htcr"uma solução " da guerra civil em uma reuniãoapenas, mas que as duas partes haviam saído da igrejacom um comunicado que representava uma esperam

ça de paz.
A comitiva governamental, liderada por Duarteestava integrada pelo Ministro da Defesa, GeneraiCarlos Eugênio Vides Casanova, o Chefe da CasaCivil. Júlio Rey Prendes, o presidente da Cone¦Suprema de Justiça, Francisco José Guerrero. e osobservadores designados pela Assembléia Legislati-va: Abraham Rodriguez e René Fortin Magana
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anistia à 
guerrilha 

de EI Salvador
La Palma, El Salvador/AP

Governo garante livre manifestação

Napoleón Duarte acena para salvadorenhos que foram aplaudir diálogo

O grupo rebelde, chefiado por Ungo, estavaformado pelo líder da Comissão Polftico-Diplomãtica
da FDR, Rubén Zamora, c os Comandanfes daF-Ml.N. Fermán Cienfuegos e Facundo Guardado,alem de Lúcio Castellanos e Lida Dia/, como obscr-vadores. Guardado substituiu o Comandante JoaquínVillalobos, que não pôde chegar à cidade "por
motivos políticos e de segurança". Segundo fontesextra-oficiais, Ouarle não cedeu helicóplérp civil paralevar Villalobos da província de Marazán paia Cliala-lenango.

Da Igreja, além do mediador Dom Arturo,eram observadores o Arcebispo-Auxiliar de SanSalvador, Gregorio Rosa Chave/., o bispo RodrigoOrlando Cabrera, pela Conferência Episcopal, e oNúncio Apostólico cm San Salvador, Dom GiacomoIonello, autorizado pelo Papa João Paulo II, comoconfirmou porta-voz do Vaticano em Roma.
A igreja estava guardada por escoteiros de 14 a18 anos e pessoal da Cruz Vermelha Internacional e

da (ruz Verde local mantinha a cidade sem tráfegoA comitiva governamental — que chegou cm 25carros, incluindo os dos guarda-costas - ficou fora dacidade, para onde foi levada de helicóptero. Ninguémchegou armado, segundo a UP1.
Homem da paz

Os democratas-crístãos mandaram decorar ,tcidade com faixas dizendo"Duarte, homem da paz".Durante a noite, os simpatizantes da guerrilha tam-nem colocaram faixas — a maioria simplesmentenomeando a coalizão esquerdista F.WLN.
Milhares de bandeirinhas brancas foram agita-das pelas ruas da cidade, quando caminhando cmdireção a igreja o Presidente e seus ministros acena-vam para o povo. Nas frente da igreja, Duarte leu a

proposta di paz que faria à gueirilha e disse.
T~ El Salvador que vocês abandonaram em 1978e 1979 nao é o mesmo de agora. Nossa terra agorarespira um ar de liberdade.

Presidente Duartu conlirmou ante>>s líderes guerrilheiros a proposta npre-sentada em discurso na Mr Assembléia
Geral da ONU: uma "anistia imediata eirrestrita", se os guerrilheiros depuserem
as armas e "se incorporarem ao processodemocrático , indicou o documento ofi-ctal divulgado em San Salvador. A pro-
posta tem 10 pontos:— Pedir a Assembléia Legislativa
uma anistia geral imediata e irrestrita
para todos aqueles que participaram dire-ta ou indiretamente em delitos vinculados
a situação de violência política;— instruir e adotar as medidas
necessárias para que òs oficiais e tropas,membros dos corpos dc segurança, doserviço policial e defesa civil garantam alivre circulação dos guerrilheiros que sereincorpotem a sociedade, sua fumfiia eseu trabalho;

— garantir a participação políticadc todos os setores e grupos que respei-tandp o ordenamento legal opinem ouatuem dc acordo com suas concepçõesideológicas;
— para os que desejam sair do país,todas as facilidades de documentação,

incluindo parentes;

— aos governos que acolham as
pessoas <|tie desejam se exilar, um amplo
apoio para efetuar os trâmites e trans»lado;

as pessoas que fugiram da violèn-cia e se encontram como refugiados outenham saído do país, as garantias neces-sanas para regressar aos seus lugares deresidência habitual;

, '! '.'vrc participação na organiza-
çao de atividades políticas, para o que selhes concederão as garantias necessárias
para sua aceitação, participação e deexpressão;

X — propor à Assembléia Legislativaas disposições legais que permitam ainscrição de Partido político e de respeeti-
vos programas eleitorais;

garantir a liberdade de expressãoe o gozo das prerrogativas e direitos dosPartidos políticos;
10 — estabelecer programas especiais

para feridos, incluindo planos de reabili-taçáo e sua incorporação à sociedade eem forma particular, para a recuperação
moral, mental, física e cultural dos afeta-dos pela violência.

Guerrilh- f*t/U/ ty ti/Ci

a

A proposta da guerrilha esquerdistaao Governo do Presidente Duarte foidistribuída em La Palma, segundo
agencia AP, c apresenta um importante
ponto de desacordo, ao invés dc anistia,
[x^ie 'justiça" 

para "os crimes de guer-ia , embora não os defina. A propostatem cinco pontos:
1 — O cessar imediato das operações

milit  ¦ ' ~
mente
civis;

punir crimes de guerra

I — u cessar imediato das operações
'"tares p>r parte do Governo, especial-
site o bombardeio aéreo de objetivos

— aumento geral de salários para ostrabalhadores;
— respeito ao direito à vida, digni-

dade, saúde o. educação para todos ossalvadorenhos;
— libertação de todos os prisionei-

ros e levantamento oficial dos desapare-
cidos;

— aplicação da Justiça para os"crimes de guerra".

Guillermo Ungo
.—

Rubén Zamora Facundo Guardado General Casanova Dom Arturo Rivera

Os 12 
personagens em busca da 

pazJoae Napoleón Duarte — Formado emtngenhana, estudou no exterior como a maioriados tilhos de famílias abastadas do país. Concorreua 1 residência na eleição de 1972. Impedido detomar posse pelos militares, exilou-se no exterior.Retornou em 1979, depois de um golpe de jovensoficiais Em 1980. com a renúncia de vários mem-hros civis da Junta civil-militar, Duarte ingressou naJunta (em março) e se tornou seu presidente emdezembro. Essa decisão foi muito criticada e atri-buida a uma grande obsessão pelo Poder, e segundoseus acusadores, todo o seu anticomunismo primiti-vo veio então á tona. Sua inesperada proposta dcdialogo com a guerrilha não surpreendeu os rebel-des, que a consideraram coerente com seu tempera-mento impulsivo, que não mede conseqüências.
Guillermo Ungo — Advogado, tambémestudou no exterior. Presidente da Frente Revolu-cionária Democrática (FRD), foi o Vice-Presidentena chapa de Napoleón Duarte na eleição de 1972,cm que o Coronel Artur Molina foi considerado\encedor. Exilado, retornou em 1974 e ingressou naJunta civil-militar. Em janeiro de 1980, renunciouao cargo em protesto contra a falta de reformassociais e a violência no país. No mês seguinte,depois de receber várias ameaças de morte, fumu

para o exterior. Desde então tem militadoOposição e mantido contato com os líderes guci.Iheiros. Acusa Duarte de se aliar aos militares eoligarquia.

na
erri-

a

Ruben Zamora — Sua trajetória é muitosemelhante a de Ungo. Formado em Direito, estu-dou no exterior e nos anos 70 desempenhou um
papel muito ativo na formação do Partido Demo-crata-Cristão de El Salvador. Foi Chefe da CasaCivil da Junta civil-militar, formada depois do golpede outubro de 1979. Em janeiro de 1980, renunciouao cargo pelos mesmos motivos que seu companhei-ro Ungo. No final do ano, fugiu do país poucodepois do assassínio de seu irmão Mário, entãoMinistro da Justiça, por um esquadrão da mortedireitista. No exílio foi um dos fundadores doMovimento Popular Social Cristão (MPSC), com-
posto em grande pane por ex-cristáo-democratas
descontentes.

Joaquín Villalobos - Era estudante deEconomia na Universidade nacional no início dosanos 70. mas abandonou os estudos para ingressarna luta política, passando depois á clandestinidade,onde ingressou no Exército Revolucionário do Povo(fcRP), do qual é o atual comandante. Tem 37 anos.Em janeiro de 1982. a tipografia de seu pai foidestruída num atentado à bomba. É casado com acomandante guerrilheira Ana Sônia Medina. Não
pode comparecer, sendo substituído no encontro
pelo comandante Facundo Guardado.

FermAn Cienfuegos — É o nome-de-
guerra de Jostf Eduardo Sancho Castaneda. Poeta cex professor dc História da Arte. Cienfuegos é um

jovem (37 anos) comandante guerrilheiro, queingressou cedo (começo dos anos 70) na lutarevolucionária. Como Villalobos, é originário daclasse média. Líder das Forcas Armadas de Resis-tencia Nacional (FARS), uma das cinco organiza-
çóes guerrilheiras que integram a Frente FarabundoMan Para a Libertação Nacional (FMLN).

General CarloB Eugênio Viden Cana-nova — Ex-comandante da Guarda Civil é o atualMinistro da Defesa.
Dom Arturo Rivera Y Damas — Arcc-bispo de San Salvador, substituiu a Dom OscarArnulfo Romero, assassinado pela Direita em 1980.Icm sido uma voz de conciliação, através dc apelos

para o íim da violência.
Júlio Reis Prendes — Integra a represen-taçáo governamental como Chefe da Casa Civil deDuane.
Francisco José Guerreiro — Presidenteda Corte Suprema de El Salvador, representa noentanto o poder Judiciário.
Dom Giacomo Tonello — Núncio Apos-tólico. representa o Papa João Paulo II, que domin-

go passado, em Roma, formulou ardentes votos
pelo êxito do encontro.

« Abraham Rodriguez e René FortinMagana — Parlamentares, foram designados
pela Assembléia Legislativa seus representantes.

Primeiro diálogo em 81 fracassou
Com o diálogo iniciado ontem em LaPalma, começa uma nova etapa na san-

grenta história política de El Salvador. A
primeira tentativa de negociação fracas-sou no dia 27 de novembro de 1981,
quando cinco líderes oposicionistas da
rríil6 Democrática Kevoluncionária

(i DR), incluindo seu presidente. Enri-
que Cordova, forma, segundo a agênciaDPA, seqüestrados e assassinados porum comando dc extrema direita da Briga-da Anticomunista Maximiliano Hernan-dez Martinez. Alguns dos principais fatosem fcl Salvador depois do golpe de miiita-res jovens contra o Governo de CarlosHumberto Romero, em 15 de outubro de1979:

17/10/79 — os coronéis Jaime Guticr-
rez c Adolfo Majano, autores do golpe,formam uma junta com os civis Ramon
Quiroz, Guillermo Ungo e Mario An-
dino;

4/1/80 — os três membros civis dei-xam a Junta e são substituídos por outrostres civis, Hector Hirezi, José Ehrlich eJosé Navarrcte;
jan/80 — os cinco grupos guerrilhei-ros criam um comando comum;
17/2/80 — José Napoléon Duarte in-

gressa na Junta, em lugar de Navarrete,
que renunciara em protesto contra anacionalização dos bancos e a reformaagrária;

5/03/80 — é assassinado Dom Oscar
Romero. Arcebispo de San Salvador;

16/04/80 — é criada a Frente Demo-
crática Revolucionária (FDR), braço po-lítico da guerrilha;

0ut/80 — os cinco grupos guerrilhei-ros se unem na Frente Farabundo Marti
de Libertação Nacional;

13/12/80 — José Napoléon Duarte
assume a presidência da Junta.
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Americanos acusam Nicarágua

de bloquear 
paz de Contadora

Haia, Madri e Nlanágua - Os Estados Unidosdeclararam ontem que o processo de paz do empo deContadora na América Central será "obstaculizado"
se a Corte Internacional de Justiça continuar insistin-do na queixa apresentada a y de abril pela Nicarágua,
que acusou Washington de crescentes atividadesmilitares contra o país c pediu proteção à Cortecontra a suposta agressão armada americana.David Robinson, assessor legal do Departamen-to de Estado, acusou Manágua de "ajudar, induzir,incitar e provocar ataques armados contra seus vizi-nbos , apesar de seus repetidos desmentidos públi-cos, inclusive através de declaração juramentada deseu Chanceler. Rejeitou a acusação nicaragüense de
que Washington está tentando bloquear as negocia-
çoes de Contadora c salientou que todos os Estadosenvolvidos concordem que elas são a melhor esperan-
ça de paz para a região.

Atraso de cinco horas na partida do avião Ibériaque trouxe o Chanceler mexicano Bernardo Scpiilve-

Promotor argentino

acusa militares de

negócios ilícitos
Buenos Aires - Altos dirigentes do últimoregime militar argentino são responsáveis por negó-cios ilícitos, malversação de fundos públicos e corrup-

Ç< o generalizada, além de ligação criminosa com aloja italiana Propaganda 2, disse ontem Ricardoas, promotor encarregado de investigações ad-WHiistrativas iodos os ministros da Economia dóregime militar (1976-83) estão envolvidos num casode combustíveis adulterados, mas o principal respou-savel é o ex-General Guillermo Suárez Masón quetoi presidente da empresa petrolífera estatal (YPI) ecomandante do ! Exército

da Amor a Madri, devido à ameaça de explosão deuma bomba, levou ao adiamento para a noite deontem do encontro dos Ministros do Exterior dogrupo de Contadora - o primeiro fora da Américadepois de quase dois anos de negociações — a fim deestabelecer a agenda da reunião de amanhã, quandoganhará redação final o acordo de paz para a AméricaCentral.
Hoje, Sepúlveda e mais os Chanceleres daVenezuela, Isidoro Morales Paul, Colômbia, Augus-to Ramirez Ocarnpo. e do Panamá, Oyden OrtegaUuran, receberão em Qviedo, no Principado dasAstúrias, ao Norte da Espanha, o Prêmio de Coope-raçao Ibero-Americana de 1984, concedido pela ini-ciativa pacificadora do grupo de Contadora.O Conselho de Estado da Nicarágua, Órgãolegislativo do país, perdoou ontem o padre LuisAmado Pena, oacusado de conspirar contra o Gover-no sandimsta, visando a melhorar o clima social ereduzir as tensões com a Igreja católica.

Siles Zuazo indica

Gen. Tordoya Chefe

Gclli é entrevistado
pela TV italiana

Roma — O Chefe da loja maçônica P-2, Lfciouelli. apareceu ontem à noite na televisão italiana
pela primeira vez desde sua fuga da prisão suíça det hamp Dollon. Gclli foi entrevistado no local ondese esconde, que a televisão italiana manteve emsegredo, e foi ao ar no meio de um programa sobre a1-2 em que participaram jornalistas, juristas e a

cias F orcas Armadas
I,a Paz —¦ O Presidente Hernan Siles ZuazoOesignou ontem o polêmico General Simohlordoya como Comandante Chefe dasArmadas bolivianas e para o seu lugar, no Comandoexercito, o General Qlvis Árias, que atualmente

Sejas'¦orças

do
chefia o Colégio Militar de La Paz. Sejas Tordoya vaisu 'stituir o General Alfredo Villarroêl. que comple-(ou o período limite de dois anos na Chefia das ForçasA decisão dc Zuazo tranqüilizou áluunssetores militares, insatisfeitos com a rebelião de 120cadetes e oficiais da Escola dc Estado-Maióf dc¦' 111 1'Hilio. que pi diiain .i d< mi mio de• cjas ioidoNii dn Comando do h.xeiciio.

deputada democratã-cristã Tina Anselmí. presidentec a comissão parlamentar que investiga as atividadesc a loja. Na entrevista, Gelli reiterou o caráter "leizal"
das atividades da P-2 e disse que se apresentará àjustiça italiana se obtiver "garantias 

previstas em lei":— Não peço privilégio, apenas a exata aplica-
çao da lei e espero que a mesma seja interpretada porsua essência e não com base no nome que carrego —disse o líder maçônico.

Craxi não ouve apelo
para tirar Andreoiti

Roma — O Primeiro-Ministro da Itália, Bcttino
Craxi, rejeitou ontem os apelos da oposição para queexigisse a renúncia do Ministro de Relações Exterio-
res, Giulio Andreotti, devido às suas supostas liga-
Ções com o financista preso Michele Sindona, c
também com a Máfia. Andreotti negou ter tentado,
quando era Primeiro-Ministro, cm 1974, salvar o
império financeiro dc Sindona da ruína.

Judeu russo faz greve
de fome na Estônia

Moscou — Alexandr Kholmianski, militante
judeu soviético, está realizando uma greve de fomedesde 13 de setembro, na prisão de Tallin (Estônia)disseram ontem parentes seus. O militante,a quem asautoridades negam visto de saída para Israel desde• J79, foi preso em julho pela milícia, após umincidente cm Vira, r condenado a 10 anos de prisãopor "banditismo". Mais tarde, sua pena foi prolonga-da por tempo indeterminado, depoisque a KüB disseter éncòritrãdó èrn u;i casa uma pistola é literaturaSUfl*. (•! ,|>

>

Emprtio dl Obro» Püblico» Ho ParoniS
Praco Carlos Gom«* , 386
Foo. (0»l| 222-3232
0OOOO- Cixrtitxi pQfonti

Atendendo o que preceitua a lei Estadual 7 865'84, torna-so publico o resultado dasconcorrências publicas realizadas em desenvolvimento ao Proieto Integrado de Apoio aoPequeno Produtor Rural — PRO-RURAL ^ du
EDITAL N° 001/84 — Subprojeto de Pesquisas Agropecuárias — "I A P A R "

Vencedora. ATHOL CONSTRUÇÃO CIVIL LIDAValor; Cr$ 362.169.000.00 (trezentos e sessenta e dois milhões, cento e sessenta enove mil cruzeiros).EDITAL N° 002/84 — Subprojeto de Fomento Agropecuário (msumos e serviços) CAFÉ DOPARANÁ
v^dr^:^Pn?^NnHLJ,- PR0JET0- CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA./aior LrS 470.332.500,00 (quatrocentos e setenta milhões, trezentos e trinta e doismil e quinhentos cruzeiros)EOITAL N» 003/84 — Subprojeto de Fomento Agropecuário (msumos e serviços) CAFÉ DO
Vencedora. SUPERTEC ENGENHARIA LTDAValor: Cr$ 2.931.801.449.00 (dois bilhões, novecentos e trinta e um milhões,

enrr/u nn<2l!2íent0,? e um mi'' Quatrocentos e quarenta e nove cruzeiros)tui i AL 004/84 — Subpro^to de Fomento Agropecuário (insumos e serviços) CAFÉ DO
Vencedora: SUPERTEC ENGENHARIA LTDA.Valor. Cr$ 288.881 990,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta 0um mil. novecentos e noventa cruzeiros)EDITAL N° 005/84 — Subprojeto de Fomento Agropecuário — CAFÉ DO PARANÁVencedora: SUPERTEC ENGENHARIA LTDAValor: Cr$ 550.004.065,00 (quinhentos e cincoenta milhões, quatro mil e sessenta 0cinco cruzeiros)

EDITAL N» 006/84 — Subprojeto de apoio à comercialização de Produtos Horrigranjeiros —
Vencedora: ATHOL - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAValor: Cr$ 469.235.702,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, duzentos 0trinta e cinco mil, setecentos e dois cruzeiros)

i"bprOAis0tOpde Apoio a Comercialização de Produtos Hortigranjeiros

v:

EDITAL W 007/84
 ÍEÁSÀ/PRVencedora: CONSTRUTORA SEGURANÇA LTDA.Valor. Cr$ 219 695,932,00 (duzentos e dezenove milhões, seiscentos e noventa 0

editai tu» «no/o0. ' I^^centos e trinta e dois cruzeiros)tUllAL N° 008/84 — Subprojeto de Armazenamento — "COPASA"
Vencedora: CONSTRUTORA PUSSOLI S/A.Valor. Cr$ 1.919.397.270,00 (hum bilhão, novecentos e dezenove milhões, trezent03

pnrrai wo nno/SlIenlar fete- mi1' duzenlos e setenta cruzeiros)tUllAL W 009/84 — Subprojeto de Armazenamento — "COPASA"
Vencedora: CONSTRUTORA PUSSOLI S/A.Valor: Cr$ 3.293.089.898,00 (três bilhões, duzentos e noventa e três milhões oitenta

FniTAi rjo nín/Si6 m c'- °"ocentos e noventa e oito cruzeiros)tui 1 Al. IVa 010/84 — Subprojeto de Armazenamento — "COPASA"
Vencedora: CONSTRUTORA ANCIUTTI LTDA.Valor: Cr$ 1.436 141.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e trinta 0 seis milhões cento.-iT,, .. ® quarenta e um mil cruzeiros)EDITAL N° 011/84 — Subprojeto de Extensão Rural — "ACARPA"
Vencedora: SUPERTEC ENGENHARIA LTDA.a°r' 36 745.601,00 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e quarenta e

eniTAi *1* «vSííi?. ' seiscentos e um cruzeiros)
u. 012/84 —Subprojeto de Armazenamento ~ "COPASA"
Vencedora. DIAMANTINA CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
Valor. Cr$ 3.698.955.000,00 (trôs bilhões, seiscentos e noventa e oito milhõesnovecentos e cincoenta e cinco mil cruzeiros).

Gabinete do Diietor Superintendente
Em, 28 de setembro 1984.

(a ) CÂNDIDO BASTOS
Diretor Superintendente

OOVfWWO,

(P

Secretaria
1 JOSE fílCHA

da Acfministracüo^s^s
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Obituário

Rio de Janeiro
Ivde Garcia, 55, de cAncer.

na Clínica Silo Sebastião, Umu
»las grandes initírpretes de nui-
sicas carnavalescas, trabalhou
como cantora durante 20 anos
na Rádio National, Sepultada
no Cemitério do Calumbi.

Carlos Henrique Lima de
Matos, 27, de ataque cardíaco,
no Hospital de Boniuccsso.
Carioca, comercia rio, solteiro,
era filho de Fernando Bezerra
<le Motos e Lúcia Lima de
Matos, morava em Bonsücesso;

Maria Alice Resende dos
Santos, 3H, de embolia pulmo-nar, na Casa de Saúde Santa
Maria. Carioca, casada com
Lui/. Carlos Ribeiro dos San-
tos, tinha uma filha: Luiza,
morava em Botafogo.

l-liane Pinheiro de Carvalho,
39, de insuficiência cardíaca,
no Hospital da Lagoa. Carioca,
casada com Manoel Viana de
Carvalho, tinha três filhos:
Marcos, Patrícia e Ronaldo,
morava no lardim Botânico.

Fellclano Pereira de Castro,
45, de infarto, no Prontocor.
Paulista, comerciante, desqui-
tado, tinha um Olho: Walter,
morava na Tijuca,

Virgílio Nogueira da Silva,
51, de embolia pulmonar, na
Casa de Saúde São José. Mi-
neiro, advogado, casado com
Nereida Ferreira da Siiva, ti-
nha dois filhos: Jorge e Angc-
Io, morava no Flamengo.

Niiton Ferreira Rezende, 54,
de insuficiência cardíaca, na
C asa de Saúde São Fernando.
Fluminense, serralheiro, casa-
do com Sônia da Silva Rezcn-
de, tinira dois filhos: Marilene
da Silva Rezende (funcionária
da Gerência de Classificados
do JORNAL DO BRASIL) c
Alexandre Wilian da Silva Re-
zende, um neto, morava em
Vila Rosaü.

Beatriz Ramos de Oliveira,
63, de câncer, na Beneficência
Portuguesa. Canoa; solteira,
morava no Bairro de Fátima.

Estados
Rclnaldiria de Castro Rodri-

Kuw. 83, de câncer, no Hospi-
tal Moinhos de Vento de Porto
Alegre. Viúva, tinha um filho,
o superintendente regional daPolícia Federal no Rio Grande
do Sul, Coronel Luís Macksen
de Castro Rodrigues. Tinha
ainda dois netos.

Exterior
Martin Ryie, 66, em Cam-

bridge, Inglaterra, Vencedor
do Prêmio Nobcl de Física em
1974, e líder britânico em cam-
panha antinuclcar. Foi o pio-neiro na astronomia de rádio
após a II Guerra Mundial e
fundador de uma equipe de
pesquisadores na Universidade
de Cambridge, para desenvol-
ver idéias sobre radar, no tem-
po da guerra. O professor An-
thony Hewish, seu colega com
quem dividiu o Prêmio Nobel,
disse que ele morreu tranqüila-
mente. Casado, tinha um filho
e duas filhas. Ganhou o título
de Cavalheiro em 1966, e ga-nhou o posto de Astrônomo
Real de 1972 a 1982, quando se
retirou da atividade de pesqui-sador.

Juan Zuleta Fcrrer, 76, de
deficiências cardíacas, em Me-
delin, Colômbia. Editorialista
colombiano, diretor do diário
El Colombinao, era jornalista,escritor e diplomata. Entre
1933 e 1934 foi deputado e
cinco anos mais tarde vice-
presidente do diretório regio-
nal do Partido Conservador.
Eiegeu-se em 1947 presidenteda Assembléia Departamental
e em 1948 representante da
Câmara Bai.xa do Congresso.
Igualmente foi Senador de
1974 a 1978. No Governo do
General Fulgencio Batista
exerceu as funções de Ministro
Plenipotenciário e Enviado Ex-
traordinário a Cuba. Estava na
dreição do El Colombiano des-
de 1963.

Priscilla Hiss, 81, de compli-
cação cardíaca, no St. Vincent
Hospital em Manhattan, em
Nova Iorque. Casada com Al-
ger Hiss, antigo oficial do De-
paríamento de Estado, acusa-
do de espionagem para a União
Soviética, em 1948. Ela defen-
deu o marido firmemente, di-zendo que ele era inocente, emdois julgamentos. Ele passou44 meses na prisão.

Juiz prende
o síndico

da Ciferal
Devido âs várias irrégulari-

iludes no processo de falência
de uma das maiores empresas
do Rio — a Ciferal Comércio eIndústria — o Juiz da 8' Vara
de Falências, Paulo Cisar Saio-
inflo, decretou a prisão, por até
60 dias, do representante legal
da ex-síndica da massa falida, oadvogado Luís Alexandre
Mandina, c expediu mandado
para a Divisão de Capturas c
Poiínter,

Afirmou o Juiz Paulo Saio-mão em seu despacho que doisanos após a decretação da fa-léncia (junho de 1982), quasenenhuma formalidade proces-suai foi obedecida pela ex-
síndica, a Desinagra Desenvol-
vimento de Indústria e Agricul-
tura".

Desde a decretação da falên-
cia da Ciferal, o processo vem
se desenvolvendo confusamen-
te. Mesmo na continuação do
negócio, verifica-se uma vez
que não há detalhamento das
condições da atividade comer-
ciai da falida. A massa, sem
autorização judicial, "contra-
tou com renomada sociedade
de economia mista estadual
(CTC), mas as reais condições
de contratação não estão con-
venientementé explicitadas nos
autos".

De acordo com a 4o Liqui-
d ante Judicial, Maria de Lour-
des Oíero Fontouro, as causas
da falência da Ciferal podemser resumidas em três itens:
investimento de todo o capital
de giro da empresa, em 1978 e
1979, no projeto dos trolley-
bus para a cidade de São Paulo;
empréstimos em bancos para
poder acelerar o projeto, de-
pois de ganhar a concorrência
para fabricação de 200 unida-
des iniciais; e gestão temerária
c inconseqüente de dois de seus
diretores, José Guilherme
Magdalena Roma e Luís Gui-
lherme Pitaguary Mazzilli.

Bomba que matou técnico

pode ter sido granada de
uso restrito do Exército

A bomba que explodiu e matou, no domingo, o técnicocm refrigeração Luís Azevedo da Silva, em sua casa, einUJeino Neto, pode ter sido uma granada privativa do Exérci-to, do mesmo tipo — M-3, defensiva e ofensiva, com 420gramas — da que foi lançada na semana passada, em Duquede Caxias, contra uma viatura da Polícia Militar, matando ocabo Ubirajara dos Santos.

JORNAL DO BRASIL

Z

Até ontem A noite, legislas do Instituto Médico Legal,ritos do Instituto de Criminalística e do Departamento denvestigações Especiais, retiravam do corpo de Luís Azevedoestilhaços do petardo para que pudessem ser analisados Ocorpo do técnico em refrigeração somente hoje será sepulta-do, quando for liberado pelo IML.
Investigações

O fato foi registrado na 40" Delegacia Policial, em RochaMiranda, onde ontem o escrivão Paiva recusou-se a fornecerinformações sobre o andamento do caso. Sabe-se, contudo,
que o Delegado Geraldo Amim Chaim, que ontem náo estavana delegacia, determinou a abertura de inquérito e o envio decópias do registro para a Delegacia de Homicídios e para a 1*Divisão do Exército, na Vila Militar. No boletim de ocorrén-cia, consta que uma vizinha de Luís Azevedo, de nome MariaDorahce Alves, havia prestado depoimento. Mas policiaisdisseram não saber do depoimento nem onde ele estaria.

As investigações vão ficar a cargo da 40* DP, doDepartamento de Investigações Especiais e do I Exército,uma informação chegada à polícia, ontem, dava conta de quea bomba oue explodiu na casa de Luís Azevedo pode ser uma
granada do Exército. Uma sobrinha da vítima namora umsoldado do Exército que pode ter trazido o artefato paramostrar à namorada, deixando-o na casa do tio. Seguindo asuposição, Luís, inadvertidamente, teria mexido na granada eesta explodiu.

AVISOS RELIGIOSOS

GILDA AZEREDO 0E AZEVEDO
(MISSA DE 30° DIA)

tEdgard 

de Azevedo, Maria Elisa e
filha, Antonio Carlos, Regina e filhos e
demais parentes participam a realiza-
ção da Missa de 30° Dia, que será

celebrada em intenção de sua querida e
sempre lembrada GILDA, às 18 horas do
dia 17, 4a feira, na Igreja de São Conrado,
no Largo de São Conrado, na Barra.

PROF. ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO
(FALECIMENTO)

4- A FLEISCHMANN & ROYAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

I AMTnín rrÇfnnní comunicar o falecimento do PROF.
ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO, seu Diretor de Rela-
çoes Comerciais, ocorrido em 15/10/84. O seu sepulta-mento será hoje. dia 16/10/84. às 15 horas no CemitérioJardim da Saudade, saindo o féretro às 14 horas, da CapelaReal Grandeza n° 01, no Cemitério de São João Batista. (P

ILKA SEMERARO
(Io ANO)

tTu 

que foste desvelada mãe e esposa na Terra, és aqora maisuma Santa no Céu.
Seu esposo convida parentes e amigos para assistirem à Missade 1 Aniversário de Falecimento de sua querida e inesquecível

ILKA, que manda celebrar amanhã, dia 17, às 10:00 horas, na Igreja
São José. na Praça 15 de Novembro—Centro. ' (p

LUIZ CARLOS RODRIGUES

VERA FERNANDES DE OLIVEIRA
(MÉD1COS-VETERINÁRIOS)

t 

Professores, funcionários e alunos da Faculdade de Veterinária daU.F.F., com profundo pesar e dor, comunicam o falecimento de LuizCarlos e Verinha, e convidam parentes e amigos para a Missa de 7o
,P',a em inter|Çã0 de suas boníssimas almas, a ser realizada dia 17-10-84, 4' feira, às 10.00h, na Basílica N. Sra. Auxiliadora em Niterói.

MARIA CANDIDA PEREIRA E SOUZA
(CANDU)

MISSA DE 30° DIA

tJosé 

Alonso da Almeida e Souza, Roberto Pereira de Almeida e Souza. Olinda Maria Gcuvèade Almeida o Souza e filhos, Cláudio Pereira de Almeida e Souza, Mana Celina Pereira dasNoves Almeida e Souza e filhos agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasiãodo falecimento e da Missa de 7° Dia de sua querida e inesquecível esposa, màe, sogra e avó.e convidam parentes e amigos para a Missa de 30° Dia, que, em sufrágio de sua boníssima almaserá celebrada amanhã, quarta-feira, dia 17, às 19 horas, na Igreja dò Sáo José — Lagoa.

Dr. JOSE RIBEIRO DE CASTRO FILHO

t

Erymá Carneiro e Rose, Luiz Maia e lima, Paulo Emy
Machado e Yed? e Wenceslau Verde (ausente) convi-
dam para a Missa de 7o Dia em sufrágio da alma de

seu amigo, que será realizada hoje, dia 16, às 12 horas, na
Igreja do Carmo, Rua 1o de Março.

MARIO DA SILVA
CASTANHEIRA

MISSA DE MÊS
(ENGENHEIRO CIVIL)

ÍA 

CONCIC ENGENHARIA S/A, convida
para a Missa de Mês a se realizar
amanhã, dia 17 de outubro, 4a-feira às09:00 hs na Matriz de São Sebastião

dos Padres Capucinhos á Rua Hadock Lobo266 Tijuca.

PROF° ARY DA MATTA
(MISSA DE V DIA)

tRenée, 

Célia Regina, Ricardo e Maurício agradecem,
profundamente sensibilizados, as manifestações de
solidariedade de seus amigos e parentes e convidam
para a Missa de 7o Dia que mandam celebrar, em
intenção de sua boníssima alma, na Igreja do Carmo,

Praça XV de Novembro, às 10:00 horas, do dia 17 do
corrente, 4a feira. (p

NUBIA DE SOÜZA FREIRE
(WA. GEN FIRMO FREIRE)

fSua 
família comunica seu falecimento e

convida parentes e amigos para a Missa
de 7° dia que fatá celebrar, sexta-feira, dia

19 de outubro, às 10 horas, ria Igreja Santa
Mônica, à Rua José Linhares n° 96, Leblon.

SIGRID PORTO DE BARROS
(FALECIMENTO)

t 

Sua família cumpre o doloroso dever de
participar o seu falecimento e convida
parentes e amigos para o sepultamento
à realizar-se hoje, dia 16/10, às 12:00

horas, saindo o féretro da Capela "F" do
Cemitério São Francisco Xavier (Caju), para a
mesma necrópole. (p

t > i i——————
Pedágio do TEMPO
IlilJr é

anauMBi mau»—inniiimi

assaltado
O delegado Olímpio Pinto

Filho, da T DP (Santa Teresa),
cncnminhnrrt à Polícia Federal
o inquérito sobre o assalto feito
na madrugada de ontem porcinco homens armados no pos-to de pedágio do Instituto Bra*
5Íleiro de Desenvolvimento
Florestal - IBDF-na Btra-
da do Corcovado, Paincirns.
Isto porque o IBDF6 um órgío
do Ministério da Agricultura.
Os assaltantes levaram um co-fre de aço contendo Cr$ 9 mi-Ihóes e cinco revólveres,

O assalto aconteceu por vol-
ta das 3 horas da madrugada,
quando os guardas Édlson Ra-
mos e Arivaldo Xavier de Sou-
sa foram rendidos por cinco
homens, três deles encapuza-
dos. Os guardas foram amarra-
dos. amordaçados e trancados
no banheiro. Um armário foi
arrombado e dele retirada três
armas.

Os policiais acreditam queos assaltantes usaram para
transportar o cofre de 500 kg,
um carro maior que o táxi Bra-
sília TN-3521, que, segundo os
guardas teriam tomado. Du-
rante o assalto foram cortados
os fios do rádio e do telefone.

Laje cai e

mata dois

operários

Dois operários morreram so-
tenados, no final da tarde de
ontem, no desabamento de
uma laje de 25 metros de altu-
ra, na torre cilíndrica para pólode antena de transmissão da
RÁDIO CIDADE FM Stéreo,
no Sumaré. Os corpos do mes-
tre de obras Gamalié José da
Costa, de 49 anos, e do serven-
te Adilson de Oliveira Prado,
de 18, foram retirados dos es-
combros pelos bombeiros do
quartel central.

A empresa responsável pelaobra, a Engenharia Paralela
Ltda., estava concluindo a pri-meira de uma série de seis
lajes, quando ocorreu o desa-
bamento. Dois operários —
Geraldo Faustino Ribeiro, de
28 anos, e Letício da Silva, de
18 — sofreram ferimentos di-
versos. Geraldo foi medicado
no Hospital Souza Aguiar e
passa bem, segundo informa-
ram os médicos.

/
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.NPE (Cachoeira Paulista, SP) — mh (15/10/84)

i},nT,wf rf ar.polar mantima que está em transição para tropical ocasiona nebulosidade aolongo do litoral entre o Rio de Janeiro e Paraná. Faixas de nuvens nas regiões Norte e Centro-Oeste provocam pancadas de chuvas e trovoadas. A frente fria no Sul da Argentina continua

No Rio
Tempo nublado sujeito a chuvas esparsascom períodos de melhorias. Temperaturaestável. Vemos Norte a Noroeste rondando
para Sudoeste fracos a moderados, ocasio-nalmente fortes. Visibilidade moderada. Má-xima: 30.3 cm Bangu. Mínima: !7 5 no Altoda Boa Vista.
As chuvas —Precipitação em milímetros nasultimas 24 horas: 0.0; acumulada este mês:2.3; normal mensal: 74.0; acumulada esteano: .>74.9; normal anual: 1075.8o Sol — Nascerá às 05hl9min e o ocaso ser.1às I7h57min.
O Mar — No Rio de Janeiro: Prcamar:07h24n-in/t 0m c I5h53min/0.6m. Baixamar:02h37min/0.4min; ] lh4í>min/(».V c 19h25min/0j8min. Em Angra dos Reis: Prcamar:U5h22min/l.0me I4hl7min/0.7m. Baixamar:00h53min/0.5m; Uhl4min/0.8m cI7h05min/0.9m. Em Cabo Frio: Prcamar05h50min/l.0m c 17h23min/0.9m. Baixamar-!2h35min/0.6.
O Salvamar informa que o mar está calmocom águas a 21 graus de Sul para Leste.
A Lua

?BIS 51Crmcnit*2*10 31/10
CbHa•té boje Minfcanicanunhá
Nos Estados

nub c chuvas e trovoadav Temp eu Máx 33.0;min. 23.5. Acrt ene a nubc'chu*aic trov. Tcmp cm. Máx32.0; min. !9.2 Roraima pte nub a nub ochuvat esp.Tcmp. est. MAx. 33.4; mio. 24 .0 KoorfôaLa pte nub a nubTcmp: estive]. Má! 32 0. ciln. 22.0 P»râ p<e nub i nubc/chuvu op ao Nortt. Dfm»;» reg nub Temp: e* Míj3*.6. min. 2I.2. Amapé p<e nub a nub ochuvw esp. Temp

ativçl Mi» M 0, min. 23 9. MinaMo pte nub .i nub no
J cr"'"1 re|i p" nu,> Teinp: r« SUt Kl 7; min™'"' Ptc a nub no litoral. Dcnui< it|i ptc nubTemp. cm Ma*. 35.4, min 21 H ( rart pte nub a nub n»»

Si^lv u rcR P,c nuh rc,nP c*' Ma*. 30.0; min23 2 rrrnambitco pte nub » nub m» litoral Demais reg ptenub. Temp. « M», 21.S-, min 19.2 pie nub anub no Mora) Uemm reg. pte nub Temp: cm sut <n-min. d Al.gm, pte nub > mib no litoral !>m«i> rr»'pte nub Temp; cm Mi*.; min. 20.4 Serjppr pte nub a nubno nou. Drmxi* rcg pCe nub, Tcmp cm. Má*. 2* 1. min.«3.1 ilahla; pfe nub a nub uo 'ifnral. Demais reg. pte nublemp ett. Máx 2á.V, min 20.2. VUta (,. úo Ssl- nubG<ií.UV|U,í. "°,v, V 00 Stmc- Dcrnjl< '<¦* nub Temp:estável Má*. 33 4, min 19.5. Msto lirwm rjub c/chuvat ?trov°a< A» eip Temp: tu. Mil. 31.6; min 21 0. DMrtorederai ptc nub h nub o'cnu\«ü c 1/ovuaU.ss espaivislemp- estável. Mâi. 2ft6: min 16 7 Gotti pte nub u nubcchuva.sesprvis. Tcmp: estável Má*. 34.4; min. 2! S Rioóe Janeiro nub suj a chuvas ctp Cperú^ios de me'hon.»lemp: estável Mix 30.8; min 17 S. Mina^ Cíerils Picnub. ocj.itc nub. Temp: ettivel. Mu. »,6; min lt.4rAplrlto Santo pte nub a nub Temp eitávcl M4x. 27.1,min. 21.4 S»o Paulo nub c/períodos de nub cJutvo* Úmida'c/prmib de chuvoco. iíol. Temp: oi. MU 20.4, ram 1*4PaninA nub c/perfod<>s dc pte nub cJnâvoa tímida t;p<mibde chuuicov Temp e,t. M.ü. 18 8: min. 13 1 s«nt»tíUrtiu nut) a pie nub c/pouib de chumun '«.i mi lnoi.il
L > o,p(í.nui"Ias'lcn'Jísrcs MAx 11 ' mm18.3. Rio G. do Sul pte nub apcrío(Un de uub no litoralnorte. Cto/o a pte nub nu* demais reg. Temp. est. Ma*28.4; min. 17 6.
No Mundo
Amsxtnli. 17. nublado. Atenas DS. claro. Barbado», V),nublado; Bíirot*. IA, claro; Belgrado. 19. nublado; Btrilm.14. nublado; Ho^jia, 19, nublado; BnutU*. 17, claro;BurorN Alrrs. 24, claro; Cairo, 30, claro. Car»c*s, IA,nubUdo; Chicano, 21, chuvw: Cop.nh»ju«. 15, cUro;r>iil*ím, IR. claro. Frankfurt, 15. nublado. Cenebra. Iis[claro, lia «na, VI. nublado: HHvt«|ui h. nublado, Jtraw-^rr. 26, ciam; Johart»aàurgo. 26. chuvas, lima. 20.nublado. LWx*. 2b, claro, lorxim. 18. nubli»do. I/*Anwtei. n. Claro; Madrt 25. claro: SUnlla, 31, ciaro.México. 26. nublklo. Miaml, 28, dwo. Vlonu-tidíu. 23*cbro: Montml. !7. cUro, Motooa, -I. nubUdo. Snm, 2s!nubUdo. Nora I*rli, 32, claro. Nora iorqor, »9. claro íKo15, claro. Parti. 17. nuMado. Ptqeim. 21. claro. Ro.ti, 2.S.'claro. San Frarxiscn. 21. claro; San Juar., 33. nubúlo.Santiago. 26. claro, l-Atocobo.», 8. nublado, Sidnel. 2.\.nubUdo; TH Aviv. 27. claro. "íòqulo. ?l. claro; Vai«ó>ia.12. nublado. Vkba. i9. nublado
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ADVOGADO JOSÉ RIBEIRO

DE CASTRO FILHO
MISSA DE 7o DIA

4" D0S.ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
i in?l RiRPíSn'nac°ractd^Ím tf^m,nenses © amigos de seu ex-Presidente

JOSE RIBEIRO DE CASTRO FILHO para a Missa de Sétimo Dia, que serárealizada, hoje, dia 16, as 12:00 horas, na Igreja do Carmo, à Rua 10 de Março. (P

JOSE RIBEIRO DE CASTRO FILHO

MISSA DE 7o DIA

tA 

família de JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO
FILHO, profundamente atingida pelo desapa-
recimento do seu querido e inesquecível

chefe, agradece as manifestações de carinho
e conforto recebidas e convida para a Missa de 7o
dia, hoje, dia 16 de Outubro, às 12 horas, na Igreja
N. S. do Carmo, Rua Primeiro de Março.

A Diretoria do Conselho Federal, os Conselheiros e
WjsÊt, funcionários da OAB agradecem as manifesta-

ções de pesar recebidas em razão cio falecimento do
seu pranteado membro nato.

DR. JOSÉ RIBEIRO OE CASTRO FILHO

L

tE 

convidam advogados e amigos de seu ex-
presidente para assistirem a Missa de 7° Dia, em
sufrágio de sua alma, que será realizada hoje, dia 16
às 12 horas, na Igreja N S do Carmo, Rua Primeiro

de Março.

M
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Obituário Jluz prende
o síndico

da Ciferal
líio de Janeiro
Ivcle (iiin iu, 55, de câncer,

na Clínica São Sebastião, Uma
iIíin grandes intérpretes de mil-
üicas carnavalescas, trabalhou
como cantora durante 20 anos
na Kitdío Nacional. Sepultada
no Cemitério do Catumltl,

Carlos Henrique I.lmu de
Matos, 27. de ataque cardíaco,
no Hospital dc Bonsucesso.
Carioca, comercidríoi solteiro,
era filho de Fernando Bezerra
de Matos e Lúcia Lima du
Matos, morava ent Bonsucesso.

Virgílio Nogueira da Slhji,
51, de embolia pulmonar, na
Casa de Saúde São José. Mi-
neiro, advogado, casado com
Nereida Ferreira da Silva, ti-
nha dois filhos: Jorge e Ange-
Io, morava no Flamengo.

Nilton Ferreira Rezende, 54,
dc insuficiência cardíaca, na
Casa dc Saúde São Fernando.
Fluminense, serralheiro, casa-
do com Sônia da Silva Rezen-
dc, tinha duis filhos: Marilene
da Silva Rezende (funcionária
da Gerência de Classificados
do JORNAL DO BRASIL) e
Alexandre Wilian da Silva Re-
zende, um neto, morava em
Vila Rosali.

Beatriz Ramos de Oliveira,
63, de câncer, na Beneficência
Portuguesa. Carioca, solteira,
morava no Bairro de Fátima.

General reformado Janary
Gentil Nunes, 75. parada car-
díacn no Procardíaco de Bota-
fogo. Paraense, foi o primeiro
Governador do Território do
Amapá, no Governo Gctúlio
Vargas, primeiro presidente da
Petrobrás, Deputado federal
pelo PSD em dois mandatos e
atualmente era presidente da
Kelson's e diretor da Associa-
çáo Comercial do Rio de Janei-
ro. Era casado e tinha quatrofilhos e 15 netos. Será sepulta-
do às 17h de hoje no Cemitério
São João Batista.

Estados
Reinaldina de Castro Rodri-

gues, 83. dc câncer, no Hospi-
tal Moinhos dc Vento de Porto
Alegre. Viúva, tinha um filho,
o superintendente regional da
Polícia Federal r.o Rio Grande
do Sul, Coronel Luís Macksen
de Castro Rodrigues. Tinha
ainda dois netos.

Exterior
Martin Rvle, 66, em Cam-

bridge, Inglaterra. Vencedor
do Prêmio Nobel de Física cm
1974, c líder britânico em cam-
panha antinuclcar. Foi o pio-neiro na astronomia de rádio
após a 11 Guena Mundial e
fundador de uma equipe de
pesquisadores na Universidade
de Cambridge, para dcsenvol-
ver idéias sobre radar, no tem-
(X) da guena. O professor An-
thony Hewish, seu colega com
quem dividiu o Prêmio Nobel,
disse que ele morreu tranqüila-
mente. Casado, tinha um filho
e duas filhas. Ganhou o título
dc Cavalheiro em 1966, e ga-nhou o posto de Astrônomo
Real de 1972 a 1982, quando se
retirou da atividade de pesqui-sador.

Juan Zulcta Ferrer, 76, de
deficiências cardíacas, em Me-
delin, Colômbia. Editorialista
colombiano, diretor do diário
El Colombinao, era jornalista,escritor e diplomata. Enti\
1933 c 1934 foi deputado e
cinco anos mais tarde vice-
presidente do diretório regio-
nal do Partido Conservador.
Elegeu-se em 1947 presidenteda Assembléia Departamental
e em 1948 representante da
Câmara Baixa do Congresso.
Igualmente foi Senador de
1974 a 1978. No Governo do
General Fulgencio Batista
exerceu as funções de Ministro
Plenipotenciário e Enviado Ex-
traordinário a Cuba. Estava na
dreição do EI Colombiano des-
de 1963.

Priscilla Hiss, 81, de compli-
cação cardíaca, no St. Vinccnt
Hospital em Manhattan, em
Nova Iorque. Casada com Al-
ger Hiss, antigo oficial do De-
parlamento de Estado, acusa-
do de espionagem para a União
Soviética, em 1948. Ela defen-
deu o marido firmemente, di-
zendo que ele era inocente, em
dois julgamentos. Ele passou44 meses na prisão.
«seswwaiswDwaiHSfflawaaasa

Devido ás várias irregular!-
dades no processo de falência
de uma das maiores empresas
do Rio — a Ciferal Comércio e
Indústria — o Juiz da 8' Vara
dc Falências, Paulo César Saio-
mão, decretou a prisão, por até
60 dias, do representante legal
da ex-síndica da massa falida, o
advogado Luís Alexandre
Mandina, e expediu mandado
para a Divisão de Capturas e
Polínter.

Afirmou o Juiz Paulo Saio*
mão em seu despacho que dois
anos após a decretação da fa-
lência (junho de 1982), quasenenhuma formalidade proces-suai foi obedecida pela ex-
síndica, a Desinagra Dcsenvol-
vimento de Indústria c Agricul-
tura".

Desde a decretação da falên-
cia da Ciferal, o processo vem
se desenvolvendo confusamcn-
te. Mesmo na continuação do
negócio, verifica-se uma vez
que não há detalhamento das
condições da atividade comer-
ciai da falida. A massa, sem
autorização judicial, "contra-
tou com renomada sociedade
dc economia mista estadual
(CTC), mas as reais condições
de contratação não estão con-
venientemente explicitadas nos
autos".

De acordo com a 4o Liqui-
dante Judicial, Maria dc Lour-
des Otero Fontoura, as causas
da falência da Ciferal podemser resumidas em três itens:
investimento dc todo o capital
de giro da empresa, em 1978 e
1979, no projeto dos trolicy.
bus para a cidade dc São Paulo;
empréstimos em bancos para
poder acelerar o projeto, de-
pois de ganhar a concorrência
para fabricação de 200 unida-
des iniciais; e gestão temerária
c inconseqüente de dois dc seus
diretores. José Guilherme
Magdalcna Roma e Luís Gui-
iherme Pitaguary Mazzilli.

Bomba que matou técnico

pode ter sido granada de

uso restrito do Exército
A bomba que explodiu c matou, no domingo, o técnico

cm refrigeração Luís Azevedo da Silva, cm sua casa, cm
Coelho Neto, pode ter sido uma granada privativa do Exérci-to, do mesmo tipo — M-3, defensiva e ofensiva, com 420
gramas — da que foi lançada na semana passada, em Duque
de Caxias, contra uma viatura da Polícia Militar, matando ocabo Ubirajara dos Santos.

Até ontem à noite, legislas do Instituto Médico Legal,
peritos do Instituto de Criminalística e do Departamento deInvestigações Especiais, retiravam do corpo dc Luís Azevedoestilhaços do petardo para que pudessem ser analisados. Ocorpo do técnico em refrigeração somente hoje será sepulta-cio, quando for liberado pelo IML,

Investigações
O fato foi registrado na 40' Delegacia Policial, em RochaMiranda, onde ontem o escrivão Paiva recusou-se a fornecerinformações sobre o andamento do caso. Sabe-se, contudo,

que o Delegado Geraldo Amim Chaim, que ontem não estavana delegacia, determinou a abertura de inquérito e o envio decópias do registro para a Delegacia de Homicídios e para a I*Divisão do Exército, na Vila Militar. No boletim de ocorrén-cia, consta nuc uma vizinha de Luís Azevedo, de nome MariaDoralice Alves, havia prestado depoimento. Mas policiaisdisseram não saber do depoimento nem onde ele estaria.
As investigações vão ficar a cargo da 40* DP. doDepartamento de Investigações Especiais e do I Exército.

Uma informação chegada à polícia, ontem, dava conta de quea bomha que explodiu na casa de Luís Azevedo pode ser uma
granada do Exército. Uma sobrinha da vítima namora um
soldado do Exército mie pode ter trazido o artefato paramostrar á namorada, deixando-o na casa do tio. Seguindo asuposição, Luís, inadvertidamente, teria mexido na granada eesta explodiu.

AVISOS RELIGIOSOS

GILDA AZEREDO DE AZEVEDO
(MISSA DE 30° DIA)

tEdgard 

de Azevedo, Maria Elisa e
filha, Antonio Carlos, Regina e filhos e
demais parentes participam a realiza-
ção da Missa de 30° Dia, que será

celebrada em intenção de sua querida e
sempre lembrada GILDA, às 18 horas do
dia 17, 4a feira, na Igreja de São Conrado,
no Largo de São Conrado, na Barra.

PRQF. ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO
(FALECIMENTO)

ÍA 

FLEISCHMANN & ROYAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA. tem o pesar de comunicar o falecimento do PROF.
ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO, seu Diretor de Rela-
ções Comerciais, ocorrido em 15/10/84. O seu sepulta-

mento será hoje, dia 16/10/84, às 15 horas no Cemitério
Jardim da Saudade, saindo o féretro às 14 horas, da Capela
Real Grandeza n° 01, no Cemitério de São João Batista. (P

ILKA SEMERARO
(Io ANO)

tTu 

que foste desvelada mãe e esposa na Terra, és agora mais
uma Santa no Céu.
Seu esposo convida parentes e amigos para assistirem à Missa

de 1o Aniversário de Falecimento de sua querida e inesquecível
ILKA, que manda celebrar amanhã, dia 17, às 10:00 horas, na
Igreja São José, na Praça 15 de Novembro —Centro. ' (p

t

84.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

VERA FERNANDES DE OLIVEIRA
(MÉDICCS-VETERINÁRIOS)

Professores, funcionários e alunos da Faculdade de Veterinária da
U.F.F., com profundo pesar e dor, comunicam o falecimento de Luiz
Carlos e Verinha, e convidam parentes e amigos para a Missa de 7o
Dia em intenção de suas boníssimas almas, a ser realizada dia 17-10-4a feira, às 10.00h, na Basílica N. Sra. Auxiliadora em Niterói.

MARIA CANDIDA PEREIRA E SOUZA
(CANDU)

MISSA DE 30" DIA
José Alonso de Almeida e Souza, Roberto Pereira de Almeida e Souza. Olinda Maria Gouvêaâ do Almeida e Souza e filhos, Cláudio Pereira de Almeida e Souza, Maria Colina Pereira dasI Noves Almeida e Souza e filhor. agradecem as manifestações do pesar recebidas por ocasiãodo falecimento e da Missa de 7o Dia de sua querida e inesquecível esposa, mâe, sogra e avó.e convidam parentes e amigos para a Missa de 30° Dia. que. em sufrágio de sua boníssima alma,será celebrada amanhã, quarta-feire, dia 17. às 19 horas, na Igreja de São José — Lagoa.

Dr. JOSE RIBEIRO DE CASTRO FILHO

JU Erymá Carneiro e Rose, Luiz Maia e lima, Paulo Emy
| Machado e Yeda e Wenceslau Verde (ausente) convi-

dam para a Missa de 7o Dia em sufrágio da alma de
seu amigo, que será realizada hoje, dia 16, às 12 horas, na
Igreja do Carmo, Rua 1o de Março.

MARIO DA SILVA
CASTANHEIRA

MISSA DE MÊS
(ENGENHEIRO CIVIL)

tA 

CONCIC ENGENHARIA S/A, convida
para a Missa de Mês a se realizar
amanhã, dia 17 de outubro, 4Meira às09:00 hs na Matriz de São Sebastião

Padres Capuchinhos à Rua Hadock Lobo266 Tijuca.

PROF0 ARY DA AAATTA
(MISSA DE 7* DIA)

tRenée, 

Célia Regina, Ricardo e Maurício agradecem,
profundamente sensibilizados, as manifestações de
solidariedade de seus amigos e parentes e convidam
para a Missa de 7° Dia que mandam celebrar, em
intenção de sua boníssima alma, na Igreja do Carmo,

Praça XV de Novembro, às 10:00 horas, do dia 17 do
corrente. 4" feira. (p

NUBIA OE SOUZA FREIRE
iVVA. GEN. FIRMO FREIRE)

tSua 
família comunica seu falecimento econvida parentes e amigos para a Missa

,de/ dta que fará celebrar, sexta-feira, dia19 de outubro, às 10 horas, na Igreja SantaMoriica, à Rua José Linhares n° 96, Leblon.
'WWDIMH—l

SIGRID PORTO DE BARROS
(FALECIMENTO)

t 

Sua família cumpre o doloroso dever de
participar o seu falecimento e convida
parentes e amigos para o sepultamento
à realizar-se hoje, dia 16/10, às 12:00

horas, saindo o féretro da Capela "F" do
Cemitério São Francisco Xavier (Cajú), para a
mesma necrópole. (p

Pedágio do

IBDF é

assaltado
O delegado Olímpio Pinto

Filho, da T DP (Santa Teresa),
encaminhará à Polícia Federal
o inquérito sobre o assalto feito
na mndrugada de ontem porcinco homens armados no pos-to de pcdiígio do Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento
Florestal — IBDF — na Hsira-
da do Corcovado, Paineiras.
Isto porque o IBDFé um rirgfto
do Ministério da Agricultura.
Os assaltantes levaram um co-
fre de aço contendo Cr$ 9 mi-
Ihóes e cinco revólveres.

O assalto aconteceu por vol-
ta das 3 horas da madrugada,
quando os guardas Édison Ra-
mos e Arivaldo Xavier de Sou-
sa foram rendidos por cinco
homens, três deles encapuza-
dos. Os guardas foram amaria-
dos, amordaçados e trancados
no banheiro. Um armário foi
arrombado e dele retirada três
armas.

Os policiais acreditam que
os assaltantes usaram para
transportar o cofre de 500 kg,
um carro maior que o táxi Bra-
sília TN-3521, que, segundo os
guardas teriam tomado. Du-
ranle o assalto foram cortados
os fios do rádio e do telefone.

Laje cai e

mata dois

operários
Dois operários morreram so-

terrados, no final da tarde de
ontem, no desabamento de
uma laje dc 25 metros de altu-
ra, na torre cilíndrica para pólode antena de transmissão da
RÁDIO CIDADE FM Stéreo,
no Sumaré. Os corpos do mes-
tre de obras Gamalié José da
Costa, de 49 anos, e do serven-
te Adilson de Oliveira Prado,
de 18, foram retirados dos es-
combros pelos bombeiros do
quartel central.

A empresa responsável pelaobra, a Engenharia Paralela
I tda., estava concluindo a pri-
mrira de uma série de seis
lajes, quando ocorreu o desa-
bamento. Dois operários —
Geraldo Faustino Ribeiro, de
28 anos, e Letício da Silva, de
18 — sofreram ferimentos di-
versos. Geraldo foi medicado
no Hospital Souza Aguiar e
passa bem. segundo informa-
ram os médicos.
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A massa dc ar polar marítima que está em transição para tropical ocasiona nebulosidade aolongo do litoral entre o Rio dc Janeiro c Paraná. f*aixas dc nuvens nas regiões Norte e Centro-Oeste provocam pancadas de chuvas e trovoadas. A frente fria no Sul da Argentina continuacom fraca atividade.

No RJo
Tempo nublado sujeito a chuvas esparsascom períodos de melhorias. Temperaturaestável. Ventos Norte a Noroeste rondando
para Sudoeste fracos a moderados, ocasio-nalmente fortes. Visibilidade moderada. Má-xima: 30.3 cm Bangu. Mínima: 17.5 no Altoda Boa Vista.
As chuvas — Precipitação em milímetros nasültimas 24 horas: 0.0; acumulada este més:2.3; normal mensal: 74.0; acumulada esteano: 374.9; normal anual; 1075.8O Sol — Nascerá às 05hl9min c o ocaso seráâs 17h57min.
O Mar — No Rio dc Janeiro: Prcnmar:07h24min/1.0m c 15h53min/0.6m. Baixamar:02h37min/0.4min; Uh40min/0.9e I9h25min/OSmin. Em Angra dos Reis; Preamar:05h22min/1.0m e 14hl7min/0.7m. Baixamar:00h53min/0.5m; Uhl4min/0.8m e17h05min/0.9m. Em Cabo Frio: Preamar-05h50min/1.0ra e 17h23min/0.9m. Baixamar:12h35min/0.6.
O Salvamar informa que o mar está calmocom águas a 21 graus de Sul para Leste.

'A Lua

?D90IChuta Mlnfujustf«t< hoje tminhi
Nos Estados

Nrm24/10 Cramtt31/10

*: nub c/chuvts e tmvoaxUs. Temp Mlx. 33.0;min. 23.5. Arrr ene • nub c/chuvas c trov Temn: c*t. MAi.32.0; tnín. 19.2. Ror&lx»« pxc nub a nub c/chuvti esp.Temp: eit. Mli. 33.4; min 24.0, RooóActa' pie nub a nub.Temp: eitivei. Mi*. 32.0; min. 22.0. Pará: pte nub a nubc/chuvaj e\p ao Norte. Dema:» rrg nub. Ternp: <at. Mlx.32.6; min. 21.2 AmapA: pte nub a nub c'chuvai c*p. Temp

cttável. MA* .14 0; míi 23 9. Mxnuihlsj pte nub a nub rjotloml Denuu lt« ptr nub Ttmp r»l Mlj VI7; min2i 0. ITjoI [*r nub i nub no l t .nl. Denui» ret pt, nubTemp: eM. Ml*. J5.4, min. 21.8. Ceará pte nub ã nub no
jilor.il Demais »e» ptr nub Icr.p: rtt MU. .W.O; min23.2. firnumhuco pie nub a nub no litoral Demau reg ptenub Temp: e»i. M4j. ?J,5; min 19 2. l-anllu ,*c nub „nuj no litoral. Dem^u te? pie nub. Temp cm Má*. 2) 4min. 1S.0 pie nub a nub no liioral Demii» ice'pte nub Temp eu. Má*., min. 29.4 Srrxi^*. pte nub a tubno litoral. Drmaii reg p<e nub Temp evt Máx 28.1; min.23.1. B^hla pie nub í nub no litoral. Demais reg. pte nubTemp. cal. Mlx. 2H.9; wln 2U.2. Mru. ü. do Sul nubCchuva» c irov ctp nn S'UIte Dernau reg nub. Tempestável. Mlx. 33 4; min 19.5 Maio tirwxt nub c/chuvaietiovoada» eip. Temp: eit. Mái 31.6; mLi. 21 0. IHartioFrtlfraJ pie oub a nub cAchuva» e imvoajíi fipjrmTemp estivei. Mlx. 2t>.6; min 16 7 Go*á» pte nub a nubtíchuvuopirvai Temp: estivei Mi» J4 4; min. 21.5 Klod» Jaurtrn nub suj a chuvas e*p. c/perioil<>i .!<- melborulemp eslivel Mlj 30.8; min 17.5 Mlitts Cerali rwnub. OMile nub Temp estivei. Msi í).n. min. 16 4pi rito Santo pte nub a nub Temp. estável. Mlx. 27.1;min. 21.4. .Sio Pauh nub cpeitidos iJc nub cJnému úm,Uac/ptnsib de cbuvaon uol Temp. esl. M.li 20 4; min. 16 4Pirana: nub c/peivxlui de nub c/nívoa úmida capmstbde chuviseos. Temp: est. Mâx. 18.8; min. 13.1. Saata(Ularlnj nub a p:c nub c/pooib de ckuviscos isol no litorale Norte pte nub nas dr mais reg. Temp est. Má* 23.3; min.18.3. Rio fi. do Sul: pte nub c/periodo» dc nub no bioralnoite. Claio a pte nub nas demais te« Temp: est Mia28.4; min. 17.6.
No Mundo
Anwtenli. 17. nuhlaJo; Alena». claro. Ftarbadr». 30.nublado. Bdrule. 2rf.cUio; Belgrado, 19. nublado; Berlim.14. nublado; Br^xá, 19. nublado. HrvwUi. 17. clan>;fxwrv* Ajrt*. 24, claro. Calre, 30. claro; Cxneai, 28.nublado; Clslcajo, 21, cbuvaj; Ccptnliatw. 15, claro;IXibii®, 18, claro, Frankfart. 15. nublado; (^otbra. lf>.claro. Haraaa. 30, nublado: HeMaquI. h. nublado; Jtru-»-26. claro. 26, chuvas; fJma. 20,nublado; IUa, 26. claro. íxwdm. 1(1. nuhlsdo.' LaAngriei. 27. claro. Madri. 25. claro; Manila. 31, claro.Mòxkt). 26. nublado; MlarrJ. 28. claro; Moatcrldte» 23.dam; Montreal. 17. claro. Mrvroa. 4. nublaòr., Nimib, 28.nublado, Nova Díll.32, cfcuo; Nota Iorque. 19, claro; tWo]15, claro, Parti. 17. nublado. Pfejnlni, 21. claro; KoAa. 25,'claro. San rt%xbcn. 21. claro. S&a Joan, 33. nubbJ«i;SanilMjo, 2ft. claro: Enoeolrao. S. nublado; Svinl. 23,nublado; Tel Arh. 27. claro; T6qt>k>, 21. claro; Vtnóvia.12, nublado, Vkna. 19, nublado.
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ADVOGADO JOSÉ RIBEIRO

DE CASTRO FILHO
MISSA DE 7o DIA

tA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, convida os advogados fluminenses e amigos de seu ex-Presidente
JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO FILHO para a Missa de Sétimo Dia, que será

realizada, hoje, dia 16, às 12:00 horas, na Igreja do Carmo, à Rua 10 de Março. (P

JOSE RIBEIRO DE CASTRO FILHO

MISSA DE 7o DIA

tA 

família de JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO

FILHO, profundamente atingida 
pelo 

desapa-

recimento do seu querido e inesquecível

chefe, agradece as manifestações de carinho

e conforto recebidas e convida para a Missa de 7o

dia, hoje, dia 16 de Outubro, às 12 horas, na Igreja

N. S. do Carmo, Rua Primeiro de Março.

A Diretoria do Conselho Federal, os Conselheiros e

JIP<< 
0S funcionários da 0AB agradecem as manifesta-

ções de pesar recebidas em razão do falecimento do
seu pranteado membro nato.

DR. I0SÊ RIBEIRO DE CASTRO FILHO

tE 

convidam advogados e amigos de seu ex-

presidente para assistirem a Missa de 7o Dia, em
sufrágio de sua alma, que será realizada hoje, dia 16,
às 12 horas, na Igreja N. S. do Carmo, Rua Primeiro

de Março.

D
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Obituário

Rio de Janeiro
Ivele Cànrcto, 55, de câncer,

nu Clínica Sfio Sebastião. Uma
das grandes intérpretes do mil-
sicas carnavalescas, trabalhou
como cantora durante 20 anos
na Rádio Nacional. Sepultada
no Cemitério do Catumbi,

Carlos Henrique Uma de
Maios, 27, de ataque cardíaco,
no Hospital de Bonsucesso,
Carioca, comcrciário, solteiro,
era filho de Fernando Bezerra
de Matos e Lúcia Lima de
Matos, morava em Bonsucesso,

Virgílio Nogueira da Silva,
51, de embolia pulmonar, na
Casa de Saúde São Josd. Mi-
neiro, advogodo, casado com
Ncrcida Ferreira da Silva, ti-
nha dois filhos: Jorge e Ange-
Io, morava no Flamengo.

Niltnn Ferreira Rezende, 54,
de insuficiência cardíaca, na
Casa de Saúde Sáo Fernando.
Fluminense, serralheiro, casa-
do com Sônia da Siiva Rezen-
de, tinha dois filhos: Marilene
da Silva Rezende (funcionáriada Gerência de Classificados
do JORNAL DO BRASIL) e
Alexandre Wilian dá Silva Re-
zende, um neto, morava emVila Rosali.

Beatriz Ramos de Oliveira,
63, de câncer, na Beneficência
Portuguesa. Carioca, solteira,
morava no Bairro de Fátima.

General reformado Janary
Gentil Nunes, 75, parada car-
díaca no Procardfaco de Bota-
fogo. Paraense, foi o primeiroGovernador do Território do
Amapá, no Governo Getúlio
Vargas, primeiro presidente da
Petrobrás, Deputado federal
pelo PSD cm dois mandatos e
atualmente era presidente da
Kelson's e diretor da Associa-
çào Comercial do Rio de Janei-
ro. Era casado e tinha quatrofilhos c 15 netos. Será sepulta-
do ás I7h de hoje no Cemitério
São Joáo batista.

Estados
Reinaldina de Castro Rodri-

gues. 83, de câncer, no Hospi-
tal Moinhos de Vento de Pono
Alegre. Viuva, tinha um filho,
o superintendente regional da
Policia f ederai no Rio Grande
do Sul, Coronel Luís Macksen
dc Castro Rodrigues. Tinha
ainda dois netos.

10 r
Martin Ryle, 66, em Cam-

hnjge, Inglaterra. Vencedor
do Prêmio Nobel de Física em
1974, e líder britânico em cam-
panha antinuclear. Foi o pio-neiro na astronomia de rádio
após a li Guerra Mundial e
fundador de uma equipe de
pesquisadores na Universidade
dc Cambridge, para desenvol-
ver idéias sobre radar, no tem-
po da guerra. O professor An-
thony Hewish, seu colega com
quem dividiu o Prêmio Nobel,
disse que ele morreu tranqüila-
mente. Casado, tinha um filho
c duas filhas. Ganhou o título
de Cavalheiro em 1966, e ga-nhou o posto de Astrônomo
Real de 1972 a 1982, quando se
retirou da atividade de pesqui-sador.

Juan Zuleta Ferrar, 76, de
deficiências cardíacas, em Me-
delin, Colômbia. Editorialista
colombiano, diretor do diário
El Colombinao, era jornalista,escritor e diplomata. Entre
1933 e 1934 foi deputado e
cinco anos mais tarde vice-
presidente do diretório regio-
nal do Partido Conservador.
Elegeu-se em 1947 presidenteda Assembléia Departamental
e em 1948 representante da
Câmara Baixa do Congresso.
Igualmente foi Senador de
1974 a 1978. No Governo do
General Fulgencio Batista
exerceu as funções de Ministro
Plenipotcnciário e Enviado Ex-
traordinário a Cuba. Estava na
dreição do El Colombiano des-
de 1963.

Priscilla Hiss, 81, de compli-
cação cardíaca, no St. Vincent
Hospital em Manhattan, emNova Iorque. Casada com Al-
ger Hiss, antigo oficial do De-
parlamento de Estado, acusa-
do dc espionagem para a União
Soviética, em 1948. Ela defen-
deu o marido firmemente, di-
zendo que ele era inocente, cm
dois julgamentos. Ele passou44 meses na prisão.

Juiz prende
o síndico

da Ciferal
Devido As várias irregulari-

dades no processo de falência
dc uma das maiores empresas
do Rio — a Ciferal Comércio c
Indústria — o Juiz da 8* Vara
de Falências, Paulo César Saio-
mão, decretou a prisão, por até
6" dias, do representante legal
da ex-síndica da massa falida, o
advogado Luís Alexandre
Mandina, e expediu mandado
para a Divisão de Capturas e
Polínter.

Afirmou o Juiz Paulo Saio-
mão cm seu despacho que dois
anos após a decretação da fa-
lência (junho de 1982), quasenenhuma formalidade proces-suai foi obedecida pela ex-
síndica, a Desinagra Desenvol-
vimento de Indústria e Agricul-
tura".

Desde a decretação da falên-
cia da Ciferal, o processo vem
se desenvolvendo confusamen-
te. Mesmo na continuação do
negócio, verifica-se uma vez
que não há detalhamento das
condições da atividade comer-
ciai da falida. A massa, sem
autorização judicial, "contra-
tou com renomada sociedade
de economia mista estadual
(CTC), mas as reais condições
de contratação não estão con-
venientemèntc explicitadas nos
autos".

De acordo com a 4o Liqui-
dante Judicial, Maria de Lour-
des Otero Fontouro, as causas
da falência da Ciferal podemser resumidas em três itens:
investimento de todo o capital
de giro da empresa, cm 1978 e
1979, no projeto dos trolley-
bus para a cidade de Sáo Paulo;
empréstimos em bancos para
poder acelerar o projeto, de-
pois de ganhar a concorrência
para fabricação de 200 unida-
des iniciais; e gestão temerária
e inconseqüente de dois dc seus
diretores, José Guilherme
Magdalena Roma e Luís Gui-
lherme Pitaguary Mazziili.
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JORNAL DO BRASIL

JANARY GENTIL NUNES

(FALECIMENTO)
JL A família do General JANARY GENTIL

| 
NUNES, consternada, comunica o seu

I falecimento e convida demais parentese amigos para o seu sepultamento quese realizará às 17 horas de hoje, saindo o
féretro da Capela 3 do Cemitério de Sáo João
Batista.

JANARY GENTIL NUNES

(FALECIMENTO)

tA 

Diretoria e os funcionários da Kelson'sIndustria e Comércio S.A. cumprem odoloroso dever de comunicar o falecimen-
km our? de seu Presidente JANARY GENTILNUNto, e convidam parentes e amigos para oseu sepultamento que se realizará às 17 horasde hoje, saindo o féretro da Capela 3 doCemitério de São João Batista.

GILDA AZEREDO DE AZEVEDO
(MISSA DE 30° DIA)

ÍEdgard 

de Azevedo, Maria Elisa e
fiiha, Antonio Carlos, Regina e filhos e
demais parentes participam a realiza-
ção da Missa de 30° Dia, que será

celebrada em intenção de sua querida e
sempre lembrada GILDA, às 18 horas do
dia 17, 4* feira, na Igreja de São Conrado,
no Largo de São Conrado, na Barra.

PRGF. ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO

JL

f

(FALECIMENTO)
A FLEISCHMANN & ROYAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LIDA. tem o pesar de comunicar o falecimento do PROF
ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO, seu Diretor de Rela-
Ç°es Comerciais, ocorrido em 15/10/84. O seu sepulta-

mento será hoje, dia 16/10/84, às 15 horas no Cemitério
Jardim da Saudade, saindo o féretro às 14 horas, da CapelaReal Grandeza n° 01, no Cemitério de São Joáo Batista. (P

iLKA SEMERARO
(Io ANO)

tTu 

que foste desvelada mãe e esposa na Terra, és agora mais
uma Santa no Céu.
Seu esposo convida parentes e amigos para assistirem à Missa

de 1o Aniversário de Falecimento de sua querida e inesquecível
I L K A, que manda celebrar amanhã, dia 17, às 10:00 horas, na
Igreja São José, na Praça 15 de Novembro — Centro. (p

LUIZ CARLOS RODRIGUES

VERA FERNANDES DE OLIVEIRA
(MÉÒICOS-VETERINÁRIOS)

•"í" j~>.r^®ssores> funcionários e alunos da Faculdade de Veterinária daI U.hK, com profundo pesar e dor, comunicam o falecimento de Luiz
| Carlos e Vertnha, e convidam parentes e amigos para a Missa de 7o

cm a?? ¦em !nte/Iç^2,de suas boníssimas almas, a ser realizada dia 17-10-84, 4 feira, às 10.00h, na Basílica N. Sra. Auxiliadora em Niterói.

MARIA CANDIDA PEREIRA E SOUZA
(CANDU)

MISSA DE 30® DIA
JL J°sô Alonso de Almeida e Souza. Roberto Pereira de Almeida e Souza. Olinda Maria Gouvèa

I v,B Alm®;da 8 Sou;ia 0 ,llhos' Cláudio Pereirú de Almeida e Souza. Maria Celina Pereira dasI Neves Almeida e Souza e filhos agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasiãodo falecimento e da Missa de 7o Dia de sua querida e inesquecível esposa, mâe soqra e avôe convidam parentes e amigos para a Missa de 30» Dia. que, em sufrágio de sua boníssima alma'será celebrada amanhã, quarta-feira, dia 17. às 19 horas, na Igreja de Sâo Josó — Lagoa.

Dr. JOSE RIBEIRO DE CASTRO FILHO

fErymá 

Carneiro e Rose, Luiz Maia e lima, Paulo Emy
Machado e Yeda e Wenceslau Verde (ausente) convi-
dam para a Missa de 7o Dia em sufrágio da alma de

seu amigo, que será realizada hoje, dia 16, às 12 horas, na
Igreja do Carmo, Rua 1o de Março.

MARIO DA SILVA
CASTANHEIRA

MISSA DE MÊS
(ENGENHEIRO CIVIL)

JL A CONCIC ENGENHARIA S/A, convidafi para a Missa de Mês a se realizar
S u a 17 de outubro, 4a-feira às

, c J ~.-00 hs na Matriz de São Sebastião™Pres Capuchinhos à Rua Hadock Lobo266 Tijuca.

PROF0 ARY DA MATTA
(MISSA DE 7' DIA)

tRenée, 

Célia Regina, Ricardo e Maurício agradecem,
profundamente sensibilizados, as manifestações desolidariedade de seus amigos e parentes e convidam
para a Missa de 7° Dia que mandam celebrar, emintenção de sua boníssima alma, na Igreja do Carmo,Praça XV de Novembro, às 10:00 horas, do dia 17 docorrente, 4a feira. |p

NUBIA DE SOUZA FREIRE
(WA. GEN. FIRMO FREIRE)

tSua 
família comunica seu falecimento e

^nvida parentes e amigos para a Missade 1 dia que fará celebrar, sexta-feira dia19: de outubro, às 10 horas, na Igreja SantaMomca, à Rua José Linhares n° 96, Leblon.

SIGRID PORTO DE BARR0S
(FALECIMENTO)

t 

Sua família cumpre o doloroso dever de
participar o seu falecimento e convida
parentes e amigos para o sepultamento
à realizar-se hoje, dia 16/10, às 12:00horas, saindo o féretro da Capela "F" doCemitério São Francisco Xavier (Cajú), para amesma necrópole, (P

O delegado Olímpio Pinto
Filho, da T DP (Santa Teresa),
encaminhará à Polícia Federal
o inquérito sobre o assalto feito
na madrugada de ontem porcinco homens armados no pos-to de pedágio do Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento
Florestal — IBDF — na Estra-
da do Corcovado, Paineiras.
Isto porque o IBDF é um órgáo
do Ministério da Agricultura,
Os assaltantes levaram um co-
fre dc aço contendo Cr$ 9 mi-
Ihócs e cinco revólveres.

O assalto aconteceu por vol-ta das 3 horas da madrugada,
quando os guardas Édison Ra-mos e Arivaldo Xavier de Sou-sa foram rendidos por cincohomens, trés deles encapuza-dos. Os guardas foram amarra-dos, amordaçados e trancados
no banheiro. Um armário foiarrombado e dele retirada trésarmas.

Os policiais acreditam que
os assaltantes usaram para
transportar o cofre de 500 kg,
um carro maior que o táxi Bra-
sília TN-3521, que, segundo os
guardas teriam tomado. Du-
rante o assalto foram cortados
os fios do rádio e do telefone.

Laje cai e

mata dois

operários
Dois operários morreram so-

ferrados, no final da tarde de
ontem, no desabamento de
uma laje de 25 metros de altu-
ra, na tone cilíndrica para pólode antena dc transmissão da
RÁDIO CIDADE FM Stéreo,
no Sumaré. Os corpos do mes-
tre de obras Gamaliê José da
Costa, de 49 anos, e do serven-
te AdfLson de Oliveira Prado,
de 18, foram retirados dos es-
combr>s pelos bombeiros do
quartel central.

A empresa responsável pelaobra, a Engenharia Paralela
Ltda., estava concluindo a pri-meira de uma série de seis
lajes, quando ocorreu o desa-
bamento. Dois operários —
Geraldo Faustino Ribeiro, de
28 anos, e Letício da Silva, de
18 — sofreram ferimentos di-
versos. Geraldo foi medicado
no Hospital Souza Aguiar e
passa bem, segundo informa-
ram os médicos.

Satélite GOES-W INPE (Cachoeira Paulista, SP)~imr 10h (1 £3/10/04) ^

A massa de ar polar marítima que está em transição para tropical ocasiona nebulosidade ai'longo do litoral entre o Rio de Janeiro e Paraná. Faixas de nuvens nas regiões Norte e Centro-Oeste provocam pancadas dc chuvas e trovoadas. A frente fria no Sul da Argentina continuacom fraca atividade.

No Rio
Tempo nublado sujeito a chuvas esparsascom períodos dc melhorias. Temperaturaestável. Ventos Norte a Noroeste rondando
para Sudoeste fracos a moderados, ocasio-nalinente fortes. Visibilidade moderada. Má-xima: 30.3 em Bangu. Mínima: 17.5 no Alioda Boa Vista.
As chuvas — Precinitaçáo em milímetros nasultimas 24 horas: 0.0; acumulada este mês:2.3; normal mensal: 74.0; acumulada esteano: 374.9; normal anual: 1075.8O Sol — Nascerá às 05hl9min e o ocaso seráàs 17h57min.
O Mur — No Rio de Janeiro: Preamar:07h24min/1.0me 15h53min/0.6m. Baixamar:02h37min/0.4min; 1 lh40min/0.9 e 19h25min/O.Smin. Em Angra dos Reis: Preamar:05h22min/1.0m e 14hl7miny0.7m. Baixamar00h53min/0.5m; llhl4min/0.8m e17h05min/0.9m. Em Cabo Frio: Preamar*05h50min/1.0me 17h23min/0.9m. Baixamar:12h35min/0.6.
O Salvamar informa que o mar está calmocom águas a 21 graus de Sul para Leste.
'A Lua

?BCbrf« Mlnfuíiu Nm«'< boje tm»nh* 24/10
H

Cranab31/10
Nos Estados

i: nub c'chuvjue trovoadas. Tcmp cst. MAi 33 0;min. 23.5. Acre: ene a nub c/chuvas e trov. Tcmp: ett .Slix32.0; min 19.2. Roraima: pte nub a nub c/chuvas esp.Temp: «t. Mix. 33.4; min. 24.0 KoodAaia pie nub a nub.Temp: estive]. Mia. 32.0; min. 22.0. fari: pte nub a nubc/chuvu «p ao Norte Dtmmi reg nub. Tcmp: est. Mil.32.6; min 21.2. Amapá: pte nub a nub ochuvas csp. Temp:

otfvcl. Má» M O; min. 73.V Mânnhio p(r nub a nuh noüinral Demais reg. pte nub Temp- est Máx. .10.7; min.£3.u. ruul pte nub a nub no litoral. Demnu reg. pte nubTemp: est. Mi*. 35.4; min 21 H Cear* pte nub a nub oolitiir.'! Demais reg. pie nub. Tcmp cm Mil 30 0; min2 ftrrumbum pte nub a nub no litoral. Demais reg ptanub Temp: e«. Mli. N.5; min 1» 2 Paraíba pie nub •nub no litoral. Demais reg. pte nub Temp est. Mix. 29 4,min. 25.0. Alagoas: pte nub a nub no litoral. Demais rc«pte nub. Temp esl Mix , min. 20.4. Sergipe: pte nub a nubno litoral. Demais reg. pte nub. Temp: est. Mix. 28.1; min23.1. Bahia: pte nub a nub no litoral. Demais reg. pte nub.Temp est. Mix. 28 9. min. 20 2 Mato G. do Sul nubc/chuvai c trov op no Norte. lVmau teg nub. Temn:estivei. Mit. 33.4; min. 19.5. Mato(«rono: nub c/chuvas eimvoadii «p. Tcmp: e»t. Máx. 31.6; min 21.0 lx«riioFederal: pte nub a nub ochuvas e trovoadas eNparsatlemp: estivei. Mix. 26.6; min. 16 7. Goiir pte nub a nubefchuvu cip.irwi Tcmp: eitávcl Mái. U 4. min 21.5. Klode Janeiro: nub suj a chuvas csp. c/períodos de melhoria.Temp: estivei. Mis. 30 8. min. 17.5. Minas Gerais ptenub. ocaite nub Temp: cuável. Ma. 29.6; min. 164hapirfto Santo: pie nub a nub. Temp estivei. Mis 27 |,min. 21.4. Sao Piulo. nub c/periòdos dc nub c/nívoa dmidac/poulb (Jc chuv.scm isol. Tcmp: at. Máx 20 4. min. Ib 4Paraai: nub c/pertodos dc pte nub onévo» úmida opowibde chuviscos. Temp: est. Mix. 18.8; mfn. 13.1. SantaCauilM: nub a pte nub c/poisib de chuvivcos isol no litoralc Norte pte nub nai demau reg. Tcmp: etl. Máx. 23 J; min18.3. RJo G. do Sul: pie nub c/pcrlodoi de nub no ínnralnorte. Claro a pte nub nas demais reg. Tcmp: cai Mix28.4; min. 17.6.
No Mundo
Amst*nli. 17, nublado; Alecaa, 26. claro; Barbado*. 30,nublado; Bdrute, 28, claro; Bdjçrado, 19. nublado. Berlim!14, nublado; Bogoti. 19, nublado; BnixrUs. 17, ciamBoccoa AJit». 24, claro; Cairo, 30, claro: Caracas. 2fl!nublado; Chicano, 21. chuvas; Cop»nhai,-ue. 15. ciamDoWlra. 18. claro; FrinVfurt. 15. nubhilo. (>r»hn. 16claro; llatana. 30, nublado; llélslmiul. 6. nublad:). Jtniva-fcm. 26, claro; Johannt^òorjro. 26. chuvas; Uma. 21)nublado; Lbboa. 26. claro. Lotklrw. 1S. nublado. I/.27, claro; Mídri, 25. claro; W»r.lla 31. claro.México, 26. nublado; Miam!. 28, claro. MonUrvldéu. 23.claro. Montreal. 17. claro. M«cou. 4, nublad.). Namau.nublado. Nora DHI, 32. claro; Nova lorqur, 19, claro: Ò-io.15. claro; Parla. 17, nublado; l^ulm. 21, claro. Konia. 25,'claro; San Francbco, 21, claro; Saa Juan. 33, nublado,Santiago, 26, claro, Estocolmo. 8. nublado; Stdori, 23.nublado. Ttl Ailv, 27, claro; Tóquio, 21, claro. Vanôvla!12, nublado; Viena, 19, nublado

" 
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ADVOGADO JOSE RIBEIRO

DE CASTRO FILHO
MISSA DE 7o DIA

"í" 
0235!" 

D0S advogados do brasil, seção do estado do rio de
I jqc|^ RiRFÍRn1 nF°ractroÍi? /]^minenses, ?. ami9os de seu ex-Presidente

JUSE RIBEIRO DE CASTRO FILHO para a Missa de Sétimo Dia, que serárealizada, hoje, dia 16, às 12:00 horas, ria Igreja do Carmo, à Rua 10 de Março. (P

JOSE RIBEIRO DE CASTRO FILHO

MISSA DE 7° DIA

JL A família de JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO

| 
FILHO, profundamente atingida 

pelo 
desapa-

I recimento do seu querido e inesquecível

chefe, agradece as manifestações de carinho
e conforto recebidas e convida para a Missa de 7o
dia, hoje, dia 16 de Outubro, às 12 horas, na Igreja
N. S. do Carmo, Rua Primeiro de Março.

A Diretoria do Conselho Federal, os Conselheiros e

|WL 
os funcionários da OAB agradecem as manifesta-

ções de pesar recebidas em razão do falecimento do
seu pranteado membro nato.

I0SÉ RIBEIRO DE CASTRO FILHO

tE 

convidam advogados e amigos de seu ex-
presidente para assistirem a Missa de 7o Dia, em
sufrágio de sua alma, que será realizada hoje, dia 16,
às 12 horas, na Igreja N. S. do Carmo, Rua Primeiro

de Marco.
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Bankers Trust baixa

torça-foira, iÒ/10/84 ri t° cadorno n 17

<U 0 V)

prime
de 12,75%

INFORME ECONÔMICO

JJ
0 vôo da 

"prime 
rate

em ccu de brigadeiro

A 
nova queda da prime (taxa preferencial de jurosnorte-americana), üiJcraila desta feita pelo Bankers

Trust, quinto banco dos listados Unidos, parece atestar
(iue a taxa tende a se estabilizar, mais ou menos em torno
dos valores que marcaram os negócios no início do ano.
£m menos de um més, a prime caiu de 13% a 12,25%,
acompanhando a atuitliiaçíio dos indicadores da economia
americana, que dão conta de uma redução do ritmo de
crescimento da economia do país.

As autoridade monetárias dos Estados Unidos, du-
rante boa parte do ano, explicaram a alta dos juros em
função da reativação da economia do país, que chegou a
ser calculada em 7%, no ano. O tema esteve presente na
reunião dos países industrializados, nos encontros dos
países em desenvolvimento, que a cada aumento dos jurosviram engordar seus compromissos externos, e nas sessões
dos organismos internacionais como o GA1T e o FMI.

Agora, os juros cederam. O diretor do FMI, Jacqucs
de Larosière, recentemente, chegou a afirmar que os que
previam o colapso do sistema financeiro mundial erraram.
O sistema, livre da pressão do rápido desenvolvimento da
economia dos listados Unidos, que, de acordo com os
dados atuais, crescerá dentro dos 4% previstos no início do
ano, volta à tranqüilidade. A questão, porém, é que não se
conhece a fórmula para que se mantenha assim.

V

Sujeito a multa
O prazo (adicional) dado pelo Tribunal de Contas da

Umão para que o Banco Central apresente seu demonstra-
tivo de contas relativo a 1983 terminou ontem. A legislação
estabelece, para caso de não cumprimento do prazo, a
possibilidade de aplicação de multa de até CrS 487 mil.

te
Definição clara e precisa

O Centro das Indústrias de Minas Gerais criou uma
comissão para estudar a legislação que estabelece os
subsídios á exportação. Isto para acabar com as freqüentes
especulações relacionadas com subsídios ás exportações
brasileiras.

— Elas podem ser evitadas através de uma clara e
precisa definição das normas que regulamentam o ressarci-
mento dos tributos que oneram as mercadorias exportá-
veis, incidentes durante o processo de produção — desta-
cou o presidente da comissão, Augusto Machado.

O CIEMti espera que o Ministro Emane Galvêas
encontre a fórmula para deixar tudo claro. De preferência,antes da extinção do crédito-prêmio, prevista para abril do
próximo ano.

a
Assunto obrigatório

O presidente do Banco do Brasil, Osvaldo Colin,
viaja hoje para Londres, onde participará de reuniões do
European Brazilian Bank (Eurobras), um consórcio for-
mado por várias instituições, tendo no Banco do Brasil o
principal acionista. Aproveita a oportunidade para manter
contatos com vários banqueiros europeus e sondar o
terreno para a próxima etapa de renegociação da dívida
externa brasileira.

¦
Uma das maiores preocupações dos bancos credores

do Brasil, no momento, não diz respeito ao acompanha-
mento das metas acertadas pelo país junto ao FMI, mas,
objetivamente, às necessidades de recursos para o próximoano: seja em termos de dinheiro para fechar o balanço de
pagamentos ou destinado a aumentar as linhas de financia-
mento comercial.

s
Sem fundos e sem ilusões

O Banco Central está trabalhando no aprimoramento
do controle dos cheques sem tundo. O anúncio foi feito
pelo presidente da Federação Brasileira de Associações de
Bancos, Roberto Konder Bomhausen, que sugere que o
problema seja abordado de forma preventiva. Segundo
ele, seria "ilusão pretender acabar um dia com o cheque
sem fundo", mas a incidência pode ser reduzida com maior
cuidado dos bancos ao fornecer talões de cheques e do
comércio em geral, ao aceitá los.

¦
Preocupação de Soiimeo

O número de falências e concordatas caiu em São
Paulo, no último mês, segundo o Instituto Gastão Vidigal,
da Associação Comercial: foram registradas 559 falências
(41 decretadas), contra 656, cm agosto, e 24 concordatas.
O resultado, porém, não representa, de acordo com o
responsável pela pesquisa, Mareei Soiimeo, uma efetiva
recuperação da economia. A seu ver, pode ser cònseqüdh-
cia de ajustamentos operacionais das empresas e ligeira
melhoria de liquidez, entre outros fatores.

A preocupação de Soiimeo é com o primeiro trimes-
tre do próximo ano A permanecer o arrocho na liquidez
decretada na última reunião do Conselho Monetário
Nacional, ele prevê um novo aumento de falências e
concordatas, ein São Paulo.

55
Trens nas rodovias

A Santa Matilde começou a entregar, nos últimosdias, as pr meiras composições (quatro carros, cada)encomendadas para o sistema de transporte metropolitanode Recife, ao custo aproximado de 4 milhões de dólarescada. Os trens, destinados a sistema semelhante ao do pré-metrô do Rio, estão sendo transportados por reodovia edeverão ser acionados, rapidamente, na linha Recife—Edgar Werneck, de 6,5km, para que seja possívelinauguração do sistema em janeiro próximo. No total,..encomenda é de 25 composições, para atender ao sistema
que tera 23km, de Reiile a Jaboatã.

a

Nova Iorque — O Bankers Trust, um dos
maiores bancos americanos baixou ontem a
prime rate de 12,75% para 12.25%, uma quedade melo ponto percentual. Foi a segunda queda
desde 21 de setembro, quando o Morgan
Guaranty baixou a prime de 13% para 12,75%.
Ontem, apenas um banco da Califórnia, o
Mitsui, seguiu a ação do Bankers Trust, mas se
espera que até o final da semana, os demais
grandes bancos já tenham baixado suas taxas.

A queda, conhecida pouco antes de meio-
dia de ontem, j.1 esperada para esta semana e foi
atribuída pelo Bankers Trust ao declínio nas
taxas dos Federal Funds (reservas que os bancos
emprestam uns aos outros), que ontem pelamanhã abriram cotados a 10,625%.

Dom para o Brasil
Com um custo menor para obter dinheiro,

sofrendo concorrência de fontes alternativas de
financiamento, e devido a um certo desaqueci-
mento da economia no último trimestre do ano,
os bancos começaram a baixar suas taxas de
juros que — espera-se — devam chegar a 12%
até as eleições de novembro.

Cada ponto percentual de queda na prime
representa teoricamente — para o Brasil — uma
baixa de 750 milhões de dólares nos juros de sua
dívida externa. A possibilidade de queda nas
taxas de juros já era antecipada pelo Wall Street
Journal. Ontem, vigoravam nos EUA três níveis
de taxas prime: a do Bankers Trust, em 12,25%.
A do Wells Fargo, que tem mantido a sua em
12,50%; e a do mercado (12,75%).

Segundo o Journal, a queda das taxas de
juros tem refletido, além de uma desaceleração
na economia, a política de maior disponibilidade
de crédito por parte do Federal Reserve (o
banco central americano): as taxas dos Federal
Funds caíram 1,5% desde meados de setembro.

Além disso, muitos empresas estão prcf .'rin-
do vender papéis comerciais a curto prazo do
que tomar dinheiro de bancos, O total desses
papéis, cresceu 6,1 bilhões de dólares, perlazeu-do 68,9 bilhões de dólares em setembro. As
taxas desses papéis são bem mais baixas do que a
prime. Na sexta, por exemplo, papéis com
vencimento de nés meses eram negociados a
10,3%,

Por outro lado, também as taxas de certifi-
cados de depósito bancário (CDB) de três mesesvêm caindo. Na sexta, eles eram cotados a
10,5%, caindo de 10,75% na quinta-feira. No
final de setembro, o preço dos CDBs estava em
11,125%.

Se, a curto prazo, as perspectiva parecemanimadoras, a longo prazo os economistas estão
(mais uma vez) divididos. Alguns, como Gordon
Pye, sênior vice-presidente do Irwing Trust Co,disseram ao Journal que por volta de maio do
ano que vem, a prime deverá estar em 11,5%,
devido — sempre — ao declínio do ritmo da
expansão da economia.

Outros, como Irwin Kellner, economista-
chefe do Munufactures Hannòvér, acham que a
relativa desaceleração da economia será substi-
tuída mais tarde por um crescimento maisaccle-
rado, pondo mais pressão no mercado. Para ele,
a prime poderá subir até 13% no final do ano e
14% no meio do ano que vem.

Outros analistas ainda, tomando como base
uma taxa de expansão da base monetária previs-ta entre 4% a 7% no próximo ano pelo próprioFederal Reserve, estimam que isso resultará
num aumento do 1'NB americano de 9%, (antesde ser ajustado pela inflação), e poderá levar a
taxa inflacionária dos EUA dos atuais 4% para6% no próximo ano.

FRtTZ UT7ERI
Corrospondonto

para

rasil poupaBrasil
Hrnsíllit — A queda de 1/4 de ponto pcrccn»tual na taxa prime rate — em relação ao nível

mais baixo que vinha vigorando — representará
para o país uma economia da ordem de 175
milhões de dólares, segundo cálculos feitos on-tem pelo Ministro da Fazenda, Emane Galvêas.

O raciocínio do Ministro baseia-se em quea cada ponto percentual de queda na prime, o
país economiza 700 milhões lie dólares". Mas,
no seu entender, "o mais importante é a tendên-cia de queda, a continuidade desta redução nastaxas de juros americanas e sua repercussão
sobre o mercado financeiro internacional", disse
Galvêas.

O Ministro da Fazenda considerou "auspi-
ciosa a tendência de queda da prime rate.
Segundo ele, esta tendência deverá ser mantida,
pois a queda vem-se verificando há algum tem-
|k>. Galvêas comentou que, com uma inflação
em torno de 4%, o nível dos juros americanos
fica fora de qualquer explicação técnica ou de
mercado.

Segundo ele, a queda verificada ontem não
repercute, de imediato, nos pagamentos: "Má
uma certa defasagem; a taxa de juros cobrada
hoje, poi exemplo é computada sobre a dívida
externa brasileira e sobre os pagamentos duran-
te seis meses".

O diretor da área externa do Banco Central,
José Carlos Madeira Serrano, disse ontem que a
redução de meio ponto na prime rate foi uma
notícia "auspiciosa", mas ainda insuficiente para"representar mna tendência continuada de que-da dos juros".

Como argumentou, quando o Wells Fargo
Bank diminuiu sua taxa para clientes preferen-ciais para 12,5% no fim de setembro, outros

12,25%

175 milhões
bancos de grande potte continuaram cotando12,75%. "Temos a esperança, entretanto, de ver
cumpridos os prognósticos do Secretário do
Tesouro dos Estados Unidos, Donald Regan, no
sentido de que as taxas seriam reduzidas",
explicou Serrano.

Credor prepara
renegociação

Brasília — Os três representantes do subco*
mitO de economia do comitê de assessoramento
dos bancos credores realizaram, ontem, a pri-meira reunião com funcionários do Banco Cen-
trai, preparatória dos debates que serão inicia-
dos, no dia 5 de novembro, cm Nova Iorque,visando a renegociar a dívida externa brasileira.

Segundo o Banco Central, a conversa girou,basicamente, sobre o cumprimento das metasfixadas na última Carta de Intenção entre r>
Brasil e o Fundo Monetário Internacional, as
medidas adotadas pelo Conselho Monetário nodia 12 de setembro e as perspectivas pararedução do déficit público (hoje calculado emtomo de CrS 68 trilhões).

Hoje, Thomas Trebat, funcionário do Ban-
kers Inist, chega a Brasília, para se unir Amissão chefiada por Douglas Smee (Bank of
Montreal), da qual também fa2cm parte os
economistas Hans Grimm (União de Bancos
Suíços) e James Nash (do Morgan Guaranty
Trust).

A economista Ana Maria Jul inicia, emBrasília, uma inspeção extra-oficial dos números
de expansão da base monetária c dos meios de
pagamento.

Governo reduz restrições

se a inflação for contida

FGV
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
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Brasília — Se o esforço do setor privado
para conter a escalada dos preços der resultados
práticos a curto prazo, o Governo está disposto
a amenizar restrições impostas à economia,
entre elas o desafogo na oferta de crédito á
indústria c ao comércio. Este, em síntese, c o
recado que o Ministro do Planejamento, Delfim
Netto, dará hoje a um grupo de dez empresários
durante encontro cm seu gabinete no Palácio do
Planalto.

Do encontro participarão, entre outros, o
presidente da Federação das Indústrias do Esta-
do de São Pauio-FliiSP. Luís Euláiio Bueno
Vidigal; da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Albano Franco; e da Associação Brasi-
leira de Supermercados, Paes Mendonça, segun-
do informação divulgada ontem à noite pelo
gabinete do Ministro.

Um colaborador do Ministro revelou quenão deve ser esperada qualquer medida de
impacto visando o combate à inflação, porque o
Governo já optou por tentar conter os preçosatravés dos remédios tradicionais que têm ao seu
alcance.

Debate aberto
Ainda segundo o assessor, o Ministro Del-

fim Netto vai mais ouvir do que falar. Ele estará

ATENÇÃO.

aberto para debater com os empresários temas
relacionados aos custos de produção e ao custo
financeiro, fatores importantes na delimitação
dos índices infiacionários.

A idéia do Ministério do Planejamento é
evitar uma explosão inflacionária agora, no final
do Governo Figueiredo, obterido-se, na pior das
hipóteses, a manutenção dos atuais índices men-
sais de inflação, na faixa dos 10%.

A lista completa dos empresários é a seguin-
te: Roberto Konder Bornhausen — presidenteda Federação Brasileira das Associações de
Bancos, Pedro Conde — presdiente do Banco
de Crédito Nacional; Antonio Oiiveira Santos— presidente da Confederação Nacional do
Comércio do RJ; Abram Szajman — presidenteda Federação do Comércio do Estado de São
Paulo; João Carlos Paes Mendonça — presiden-te da Associação Brasileira de Supermercados;
Ruy Barreto — presidente da Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro; Luiz Eulálio de
Bueno Vidigal Filho — presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo; Senador
Albano do Prado Franco — presidenteda Confe-
deração Nacional da Iudústria; João Arthur
Donato — presidente da Federação das Indiís-
trias do Estado do Rio de Janeiro; Antonio
Carlos Alves — presidente da Associação Brasi-
leira de Atacadistas e Distribuidores.

PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA
Dias: 22 e 23 de outubro

Rio de Janeiro
Informações e reservas: Av. Treze de Maio, 23/1 Io andar ou
pelos telefones (021) 240-7024 e 240-1565.
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A CORREÇÃO 1)0

IMPOSTO DE RENM
NA FONTE MUDOU.

0 Imposto de Renda aperfeiçoou-se paraestabelecer um sistema de recolhimento
tecnicamente mais correto e socialmente
maisjusto.

A inflação prejudicava quem recolhia an-
tes e privilegiava quem recolhia depois. Ou
seja, quem tinha maiores rendimentos em
janeiro e fevereiro pagava mais Imposto de
Renda. E ouem tinna rendimentos maiores
em novembro e dezembro pagava menos.

O QUE MUDOU:

A Nova Correção
Para o exercício de 1985, o imposto retido

na fonte, em cada trimestre de 1984, será
corrigido por i ndice que reflete a variação entre M
o valor médio mensal da ORTN de cada um ¦$?§.
desses trimestres dei984 e a ORTN do mês
dejanei rode 1985. A

0 valor médio mensal da ORTN de cada
trimestre de 1984 é a soma dos valores
da ORTN de cada més do trimestre dividido
por 3.

Novos Modelos
- 0 modelo do Informe de Rendimentos#

do Imposto de Renda Retido na Fonte (1KRF)
a ser fornecido aos empregados e prestadores ,
de serviços foi modificado. O novo modelo per-mite a dtscriminaçáo dos rendimentos e reS'
pectivo imposto retido, por trimestre.

II - A Declararão do Imposto de Renda ;4s
na Fonte (DIRF), a ser fornecida à Receita
Federal, deverá também discriminar para ead
um dos trimestres os rendimentos pagose o correspondeu te imposto de Renda retido

lhimento do imposto pela fonte pagadora, aü&iÉÉ
continua sendo mensal. ípp

Para que os objetivos desta medida sejjpf
atingidos, é fundamental a colaboraçãodeto-
dos os empresários.
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As cotações do 
"Desafio

JORNAL DO BRASIL
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Por fiuisa do ferindo de sexta-feira passada,as cotações médias das açôcs no pregão de
ontem da Bòlsa de Valores do Rio de Janeiro
são as que valem para a simulação de investi-
mento tia primeira semana do primeiro grupo de
leitores do JORNAI. DO BRASIL que partlci-
pa do "Desafio da liolsa", As ações assinaladas
na tabela abaixo são as que não tiveram negocia-
(,'ão ontem e, portanto, foram usadas as cotações
médias da última vez cm que foram transaciona-
das cm Bolsa.

Os leitores poderão, assim, conferir o valor
das suas aplicações e se basear nestas cotações
para fazerem n simulação da segunda semana

(quem quiser manter a carteira inalterada, nflo
precisa mandar novo cupom; quem entrou na
primeira semana e quiser alterar a carteira, deve
mandar o cupom com as operações e apenas o
número do CPF, pois o cadastro completo jáestá computado),

Para os leitores que estilo entrando no"Desafio" esta semana, a tabela abaixo serve
também para orientação, mas as cotações c|iic
realmente vão valer para a simulação do investi-
mento serão as da próxima sexta-feira (o
JORNAL DO BRASIL irá publicá-las na edição
de domingo).
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Fundos mútuos e fundações

ganham mais flexibilidade
com a nova regulamentação

A ( VM ((omissão de Valores Mobiliários) divulgou ontem,na íntegra, o comunicado conjunto número 13, assinado com oBanco Central que permite ás fundações de seguridade (fundos de
pensão) e aos fundos mútuos atuar na ponta de compra dosmercados a termo, de opções e futuro de ações. Na ponta devenda, no entanto, permanece a proibição pata que os fundosatuem a descoberto,

Segundo o administrador da carteira de renda variável daCaixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil —
Previ hrci llrugger, a grande vantagem da medida é aumentar aflexibilidade operacional" pois as fundações poderão adquirirlotes expressivos no mercado de opções ou futuro, sem afetar os
preços à vista".

lima outra vantagem, na opinião do administrador da
carteira de ações do maior fundo de pensão do país, é que a
participação das fundações dará maior liquidez às operações com
papéis de segunda linha nesses mercados. Também o diretor da
Arbi Corretora, Álvaro Bandeira,que administra o Arbi Equilí-
brio, um fundo mútuo de renda variável, elogiou a decisão que,
para ele, corrigiu uma distorção pois para os fundos, que sõ
podiam atuar em uma ponta, esses mercados estavam "capengas".

Para Bandeira, os fundos de pensão poderão adquirir posi-çtfes no mercado de açoes, com base em projeções de comporta-
mento dos preços das ações mesmo cm momentos cm que nãoestejam com disponibilidade de caixa. As fundações — acresceu-
tou — poderão, dessa forma, adequar a liquidação das operações
em Bolsa — às projeções de fluxo de caixa.

O que vai pelo mercado

Informe Banco Boavista:

O Sistema On-l ine do Boavista liga você com as melhores taxas do mercado, no momento da
sua aplicação.
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Bolsa do Rio— O IBV caiu
0,3% na média, atingindo
243,25 pontos c, no fecha-
mento, apresentou desvalori-
zaçAo de 0,2%. Foram nego-
ciados 3 bilhões 62 milhões de
títulos no valor de Cr$ 31
bilhões ,.67 milhões. As maio-
res altas foram: Barretto de
Araújo PBee(14,89%); Ace-
sita PP-e(14,67%); Confab
PP( 12,20%); Varig
PP (7,76%) e Telerj
PN(6,6196). Ás baixas mais
acentuadas foram em Banerj
I' P ( I 3 ,0 I % ); Light
OS(9,09%); Souza Cruz
OP(8,23%); Gabriel Calíat
PP-e(7,83%) e Luxma
PP(7,69%).

Bolsa de Sâo Paulo — O
pregão da Bolsa de Valores de
S;lo Paulo iniciou a semana,
ontem, com uma expansão da
média de preços das ações,
em relação a última quinta-feira. O índice Bovespa fc-
chou na marca de 5 mil 461
pontos, com um crescimento
ile 0.1%. O índice médio, de 5
mil 448 pontos, evoluiu 0.4%.
O volume de negócios cresceu
25,7%, atingindo a CrS 64
bilhões 642 milhões 800 mil.

Nova Iorque — A Bolsa de
Nova Iorque continua muito
sensível às oscilações da taxa
prime rate de juros e ontem,
com a pequena redução para12.25% operada pelo Bankcrs
Trust, o índice Dow Jones
subiu 10,06 pontos e superou
os 1.200 pontos. Foram tran-
sacionadas 87 milhões de
ações.

Open Market — Com o
leilão primário de venda de
Letras do Tesouro Nacional
realizado ontem, o Banco
Central já retirou de circula-
ção mais de CrS 1 trilhão 600
bilhões este mês, contra um
resgate total previsto de CrS I

MERCADORIAS
EXTERIOR

Barretto de Araújo
PBoo — BVRJ

fochomonto ó vlstn
(om Cr$)

3,80

3,10 3,10

4* feirn 5" feira ontom

trilhão 200 bilhões, Com o
leilão o BC colocou CrS 300
bilhões em LTNs, a taxas de
rentabilidade efetiva dia de
11.10% (máxima), 10,98%
(média) e 10,20% (mínima).As instituições financeiras quevinham trabalhando com uma
taxa de inflação inferior a
10%, já começam a achar queo índice no mês superará os
10%. Por isso houve muitos
negócios definitivos com as
ORTNs mais rentáveis em cir-
culação, principalmente a de
vencimento em maio de l'J85,
e também a de outubro de
1986. O custo do financiamen-
to por um dia lastreado em
títulos públicos (overnlght) foi
de 15,51% cin média, com o
Banco Central tendo repassa-
do dinheiro no início da ma-
nhá a 15% ao mês.

Dólar paralelo — O dólar
abriu a semana estável no
mercado paralelo. A cotação
de compra fechou a CrS 2.830
e a de venda CrS 2.850.

Ouro — O preço da gramade ouro para lingotes de mil
gramas fechou ontem a CrS 30
mil na Bolsa de Mercadorias
de São Paulo.

Mercado futuro
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Opções de compra

At»»ito ppAonto ppAí»».to ppBorrsio AroufO
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BOLSA DE VALORES DE SÀO PAULO
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J"nlni PP 2,15 3,15 2,27 2,30 2.30 +9.5 2 660ZM PP 2,40 2,43 2,45 2,41 f0,4 10930

ConcordatdriasAl™ PP 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 +5,3 31Fibam pp 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 — 260Glaulite pp 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 -17,3 250IAP 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 — I 000IAfl pn 3,15 3,10 3,15 3,20 3,10 —11600Rondon pp 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 — 3 250Solorrico op 7,30 7,70 7,23 7,30 7,20 — 3 550Solorrico pp 2,30 2,30 2,30 2,30 2,10 4,1 300Solorria) pp 2,15 2,10 2,16 2,20 2,10 -4,5 10 321 1To* G Gallat pp 1,15 1,00 1,11 1,15 1,10 -3,5 34 010Vigwolli op 0,75 0,75 0,78 0,80 0,78 + 4,0 26 151 I

mi

i-y Av. Rio Branco, 18S 2108
10211242-0290

Shopping Cassino AtlSnUco
Av. Atlântica, 4240 loja 323

10211 287-1242
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INPC — Julho: 11,6%; h meses: 7.1.8% (reajusta os salinos desetembro); 12 meses: 197,04%; agosto: 7,13%; 6 meses: 71,(1%
(reajusta os salários de outubro); 12 meses: I90.5<7%; setembro:9.88%; 6 meses: 71,3% (reajusta os salários de novembro)meses: 191,54%.Aluguel residencial (semestral): Setembro: 59,0-1%; outubro:56.8%; novembro:' 57,04%. Anual: Agosto: 159,82%; setembro:157A)%; outubro: 152,47%; novembro: 153,23%.Salário Mínimo — CrS 97 176.Inflação (1GP) — Julho: 10,3% (13.974,3); no ano: 93.7%meses: 217,9%; agosto: 10.6% (15.458,7); no ano 114,3%;meses: 219,3%; setembro: 10,5% (17.083.3); no ano: 136,8%meses: 212.9%.

1PC (índice de Preços «o Consumidor) — Julho: 10,6%(11.220,4); no ano: 91.8%; 12 meses: 190.2%; agosto: 9,9%
(12.328,7); no ano: 110,7%; 12 meses: 194.6%; setembro: 10,2%(13.590,6); no ano: 132,3%; 12 meses: 195,7%; .ICC (índice do Custo de Construção) — Julho: 5.3% (9.580,7);no ano: 82,1%; 12 meses: 186,4%; agosto: 27,6% (12.226.1)ano: 132,4%; 12 meses: 212,8%; setembro: 5,6% (12.910.9)ano: 145,5%; 12 meses: 203,3%.Caderneta de Poupança (Rendimento mensal) — Julho: 9,746%;agosto: 10,851%; setembro: 11,153%; outubro: 11,052%.Correção monetária — Agosto: 10,3%; no ano: 108,46%; 12meses: 194,52%; setembro: 10.6%; no ano: 1.10.56%; 12 meses:200,224%; outubro: 10.5%; no ano: 154,77%; 12 meses: 202,9%.ORTN — Julho: CrS 13.254,67; agosto: CrS 14.619,9(1; setem-bro: CrS 16.169,61; outubro: CrS 17.867,00.CJPC— 1° jan/31 mar-84: CrS 7.545,98; no trimestre: 27,95%; 12meses: 139,23%; 1» abr/30 jun-84: CrS 10.235,07; no trimestre:35,64%; no ano: 73,55%; 12 meses: 185,21%; Io jul/30 sel-84: CrS13.254,67; no trimestre: 29,502%; no ano: 89.002%; 12 meses-191.052%; 1" out/31 dez-84: CrS 17.867,00; no trimestre: 34,798%,;no ano: 202,9%.

Correção cambial — Agosto: 10,601%; no ano: 114.198%; 12meses: 213,922%;setembro: I0,49l%;noano: 135,67%; 12ineses:223,603%; outubro: 5,179%; no ano: 148,927%; 12 ineses-214.046%.
*5/»))" _ C(,mpra: CrJ 2 4-17; vcnd',: CrS 2.449 (a partir de

Dólar paralelo — Compra: CrS 2.830; venda: 2.850.OvernJght Rendimento do dia: 15,51% ao mês; rendimentoacumulado na semana: 0,52%; rendimento acumulado no mès:5,19%.
Médias SDP: No dia: 15,52%; semana anterior: 8,651%anterior: 11,36%.

Prime rale — 12,75%; L.ibor: 11,625%,MVR (Maior Valor de Referencial — CrS 48.751,90UFKRJ (Unidade Fiscal do Rio de Janeiro) — CrS 41.730,00

no
no

mis

CÂMBIO
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pma pp c49
pma pp c50
pma pp c50
pmu pp c50
pom pp intíha pp divilr ppvai pp énf

ou»dn/d«zoul

0,000,902,9020,00de; 32,00
ou» 60,00ou» 65,00dei 90,00OU»ou»de/fevde/fevfevdezde/
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12,0015,0014,0022,0024.0022,0045,001.209,50I 00do/ 90,00

10 00010.00040.1001.0001.000I 006700.
1.102.0005 000I 000I7200041.00070 40016 40051 50017 000

0 0005.50016 000102 000

0.03 0.03 0,030,15 0,21 0,251,05 1,06 1,000,05 0,05 0,053,20 3,20 3,20
0,60 0..10 0,400,10 0,00 0,0/0,53 0,67 0,80
8,50 $.00 0,005.20 4.81 4,909,30 9,02 8,909.00 8,26 /.70
2.30 2,36 2,50/,50 /..I6 7,301.00 1,00 1.00
0,30 0.29 0,273,50 3.51 3,600,55 0,34 0.2315,70 15,77 15,70

V

Moeda»DólarDólar australianoLibraCoroa dinamarquesaCoroa norueguesaCoroa suecaDólar canadensefcscudoFlorimFranco belgaFranco francêsFranco suíçoIene japonêslira italianoMarroPesetaXelirnPoso chilenoPoso argentinoSol PeruanoPovo UruguaioBolívar Venezuelano

Cr$Compro2437,02016,52941.0214.56
270,09276,301033,214,921607,0430,271252,56944.329.76751,2569773.3313,090109,00

CrSV«nda2449.02039.42969,4216,59272.66270.931051.115,101693,7930,797254,95953,519,00191,2695700.7614 030I I 1,290,0006

Divisa
por dólar**

0,02971,20600,00020,1 1 l 10,1 1360,75420,00620,20200,01560.1037
0,30780,0040160,000516
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0.0002370,01010,0050
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pot divito

1,20520.029111.33309 00000,79751,3259162.503,546063,919,64002.5700248.951935,00
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4206,5655,0011.6500juu^y

Co'oy,«\ '•..it »;<!.<.'n o* M*»rnrlo»>H1 or ';ii-im(Ju. »•,»' i 1 1 ''V f|"i
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ContractM*t f*<ham«ntQ Otcilu^o
A{UCAR INI)

J<1" 561 (0.10 1,1ft?Mm 6,10 I 0,30Mai 0 4'/ ?0.J9 14,27VJul 6.75 10,25 ft 1945"' 7.00 10.23 >13
Out 7,13 »0.2I 7,745112 mil llbiot/ainlmlo, lenii <t« USJ/litXD1»mj

AtOODAO (Nil
Dtl 66,75 11.12 11537Mill 61.65 I I 16 6.117Mol 69 51 . 0 78 909Jul 70 60 l 0,811 1,03?Oul 69.90 >0,10 13250 mil I'tvai/ .onlioto, tern <te USV tibia
p*M

CACAU (HI)
2.173 -57 8.74J2.126 58 9.394Mol 2 145 53 2.427Jul 2.150 53 4772.157 53 3030"' 7.164 53 24710 t métricas/ cofiiratoi USSA mê<rlro

CAFf (NI)
Dei 136,37Atai 134 1166*01 133.08
Jul 132,70Sol 131,3537.5 mil libtas/conírafo, «nu >U USVllhrapeso

0.870.610,83
0,49f 0.34

4.941
3.3021.246

76?556

COBRI INI)
Oul 55,85 0,4556.75 0.4557.40 0.40'•ta. 58 60 0.457i 0 4525 mil librot/u>"iru»o, cents d* US$/ librt»P*V)

44,513
249207256.B84

fAMtO W SOJA (Chkogo)
Out 152.80 ? 2.00 *25De* 157 90 4 1.50 20,444Jan »6».I0 ? 170 10.240Mo» 166.80 ? 1,50 4.109Moi 171.80 4 1.30 2.»02Jul100 V contrato. US$A

milho (Chkogo)

Mercado — Na Bolsa do Rio o mercado oscilou ao sabor das
cotações dos prêmios das séries com Vale que cederam cm
relação ao pregão anterior. No fechamento, à vista, o papel foi
negociado a CrS 82 contra CrS 84,70 no final do pregão da última
quinta-feira. Nas séries com Vale Pp, foram exercidos 1(X)
milhões de títulos. A expectativa dos participantes do mercado
de opções para hoje é a de um aumento do volume de exercício
para que os compradores não tenham que levantar — grandesoma de recursos amanhã, último dia do vencimento.

Vale na Bovespa — O diretor da Omega Corretora e vice-
presidente da Bolsa de Valores do Rio. Guilherme 0'Connors.
considera positiva a perspectiva de as ações da Vale do Rio Doce
passarem a ler maior liquidez na Bolsa de São Paulo, após o
vencimento do mercado de opções. Um grupo de corretores
paulistas está atuando fortemente na ponta de compra do
mercado de opções na série com Vale na Bolsa do Rio e deverá
exercer um volume acentuado de títulos. Dessa forma. 0'Con-
nore acredita que os corretores e investidores poderão realizar
operações de arbitragem entre os dois mercados. Ele considera
pouco provável a transferência do mercado principal de Vale do
Rio Doce para São Paulo, porque o papel está mais pulverizadoentre os participantes dos mercados especulativos do que as
ações da Petrobrás.

281 .? 91 (192Ata. 286 30 5S7Mo* 291 -3 1/4 11403Jul 293 -3 1/4 10 407Si" 288 I 1(7 7725 mil buihel/oxiiroto; c»ni» tU U ji'*b.,ihel

OtK) DC SOJA (Chkoool

Oul 79.25 + 0.58 4 90126.92 + 0.49 19 594Jon 26.30 +0 40 7 164Mot 25.75 ? 0.37 4 851Ata. 25.55 *0.40 7 32460 mil Hb#o«/controto, c*ott USS/libm
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Nov 632 + 7 3/4 Jl OffJo" 647 +6 1/7 UP93Mo. 655 + ft 1/4 7 OOOAtai 668 +7 1/7 3 500Jul 674 1/4 < 7 6 3895 mil buih»l/cooifoio: M USS/bvth*!
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346354352339344
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•3/4-3/4
*3/4
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 Açúcar
Lond'ti — libna mé^nco

REW C50LD OURO a partir de 5 6R.
GARANTIA DE INVESTIMENTO New Gold Metais Preciosos Ltda.

'Ç/.X. matoz depto
METAIS
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Nfqutl
6 viito 3920 3921trto mow* 3995 4000Prcrta
A *>*»o 594.50 595.50»r#t rnctin 610 61 1
Noto: Alumínio, Cobra, htonho. Nlqu*J «Ene® — em libra» por Tolonoriot.Prato — «m ponto por troy (31 ,l03gr» }
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Telefone
224-1970242 0290262-3588242 0333242-9175224 8497221-1846791-4874224-7757224-7757
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ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO _(A)

Imposto sohre a Importação 1.040,0
Imposto sobro a Renda 6 720,0
Imposto sobre Prods. Industrializados 3 9<10,0
Imposto sobre Operações finanreiras 10?0,0
Imposto sobre Transporto Rodoviário 170,0
Imposto Único s/Lubril. e Combustíveis 450,0
Imposto Único sobre Energia Elétrica 640.0
Imposto Único sobre Minerais 175,0
lajg de Melhoramentos dos Portos 135,0
lana Rodoviária Única 500,0
Cota de Previdência 280,0
Contribuição para o IINS0CIAL 1,100,0
Contribuição do Salário-Educaçâo 426,0
Contribuição para o PIN e PR0IERRA 6600
Sobretarifas do Telecomunicações 530,0
Operações de Crédito 816,6
Outras Receitas 2 984,0

TOTAL
fonte: SEPLAN S0F

21.586.6

REESTIMATIVA
MARÇ0/B4

_(B)
I 300,0

io .mo
5.000,0
3 500,0

2100
450.0
800,0
245.0
2000
550,0
700.0

1.700,0
492,0
880,0
600,0
816,6

3.456.4

31.750.0

REESTIMATIVA
ÜUTÜÜRO/84
(Ç)

1 400.0
12.1)00,0
4,700,0
3 000 0

240,0
500,0
820,0
340,0
230,0
540.O
900,0

2180.0
630.0
900.0
6/0,0
830,0

4410,0

34,890,0

Em Cr$ Bilhão
" 

EXCESSO DE
ARRtCADAÇAO

(C) - (B)

( )

(-)

100,0
1.750,0

300,0
) 500.0

30,0
50,0
20,0
95,0
30.0
10,0

200,0
480,0
138,0
20,0
70,0
13.4

953,6

3.140,0

Indústria

cresceu 7%

agostoem
São 1'uulo — A indústria

puuljâa cresceu 7,1% em agos-
to, cm relação ao mesmo mes
de Í983, elevando para 4% o
resultado acumulado nos pri-
meiros nove meses deste ano,
segundo pesquisa mensal reali-
vada pelo Departamento de
Economia da Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP). Em agosto, pe-Ia primeira vez neste ano, a
FIESP detectou uma recupera-
ção em alguns setores voltados
para o mercado interno, enire
eles,-alimentos, mobiliário e
têxiil.

O #retor do Depariamento
de Economia da FIESP. Paulo
Francini, observou que "a re-
cuperação da indústria, que es-
tava sendo sustentada apenas
pelas exportações, chegou,
agora, ao mercado interno".
SIM1LAR1EDADE

Depòis de passar a manhã
analisando estatísticas do de-
sempenho do comércio exte-
rior brasileiro na Fundação
Centro de Estudos do Comer-
cio Exterior-Cecex, a econo-
mista do Fundo Monetário ln-
ternaeional-FMI, Ana Maria
Jul, esteve na Carteira de Co-
mércio Exterior-Caeex. onde
em conversa com o diretor.
Carlos Viacava. obteve deta-
lhes da balança comercial bra-
sileira.

Na Caeex. o diretor do De-
parlamento de Máquinas e
Equipamentos, Namir Salek,
desmentiu as notícias de que a
reunião do Conselho Monetá-
rio do Último dia 12 teria extin-
to o exame de similaridade nas
importações de produtos de
bens de capital. Salex explicou
que "ao contrário do que foi
divulgado, a indústria brasilei-
ra continua altamente defendi-
da, através da cobrança da tari-
fa para os produtos com similar
nacional mesmo aqueles im-
portadas por empresas esta-
tais".

Salek disse ainda que, como
acontecia antes todas as impor-
tações financiadas ou com be-
nefícios fiscais estão sujeitas ao
imposto de importação quandotem similar nacional e. portan-to. continua existindo o exame
da similaridade feita na Cacex
mesmo porque, a massa de
operações de importações de
bens de capital com favor fiscal
representam 80% das importa-
ções deste item da pauta.

Da Matta

viaja com

Figueiredo
O almoço de 300 talheres

que a Associação dos Dirigen-
tes de Empresas do Mercado
Imobiliário (Ademi) promove-
ria nesta quinta-feira em home-
nagem ao presidente do BNH,
Nelson da Matta, foi cancela-
do. A razão foi a convocação
de Da Matta, pelo Presidente
Figueiredo, na comitiva que vai
ao Piauí e a Paraíba, nos dias
18 e 1.9, Na mesma comitiva
estará o presidenciável Paulo
Maluf,"

O presidente do BNH, na
sexta-feira pela manhã, partici-
pará da solenidade de inaugu-
ração de um conjunto habita-
cional na Paraíba. No domin-
go. dia 20, ele viajará para a
Holanda, onde vai participarde um encontro internacional
das entidades que atuam na
área de poupança, devendo
permanecer uma semana no
exterior.

O cancelamento do almoço
organizado pela Ademi foi fei-
to pelo próprio Nelson da Mat-
ta, no quinta-feira passada, ao
tomar Conhecimento da convo-
cação da Presidência. Ele, na
ocasião, pediu ao presidente da
Ademi, LuísChor, para exami-
nar a possibilidade de o almoço
«r antecipado para amanhã,
Mas pão haveria tempo hábil
para rcconvocar todos os asso-
ciados, pois a lista de adesões,
àquela altura, já ultrapassava
130 empresários de todo o País.

Receita da União sobe

para Cr$ 34,8 trilhões e

Governo dá mais crédito
Brasília — O Presidente Figueiredo encaminhou mensagem

ao Congresso Nacional reesiimando. pela scgünda vez este ano. a
receita do Tesouro Nacional para 19M que passa, agora, a CrS 34
trilhões 891) bilhões. Em função dis-o, o Presidente da República
solicita ao Legislativo autorização para abrir créditos suplementa-
res de CrS I trilhão 855 bilhões 9iKI milhões a órgãos da
administração.

A lei orçamentária original, conforme consta de exposição
dc motivos do Ministro do Planejamento, que acompanha a
mensagem presidencial, estimou a receita c fixou a despesa da
União em CrS 21 trilhões 58ft bilhões 600 milhões. Posteriormen-
te. em março, o Governo rcestimou este valor para CrS 31
trilhões 750 bilhões. Agora a mais nova previsão fixa as despesas
em CrS 3 trilhões 140 bilhões acima do estimado anteriormente.

Imposto de renda
Na exposição de motivos, o Ministro do Planejamento

explica que o Imposto de Renda em 1984 vai representar mais de
50% da receita tributária de 1984 "com preponderância da
tributação sobre o capital em relação à tributação sobre o
trabalho, e da participaçao crescente do imposto sobre ganhosfinanceiros'. A nova estimativa para a arrecadação do Imposto
de Renda para 8-4 é de CrS 12 trilhões 600 bilhões, mais CrS 1
trilhão 750 bilhões em relação ao total previsto em março passado— CrS 10 trilhões 850 bilhões.

A arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), continua o Ministro Delfim Neto, "da mesma forma
afetada pela evolução dos preços, não reflete os indícios dc
retomada do crescimento econômico". De acordo com o Minis-tro. "embora os indicadores do nível de atividade internaapresentem-se em ascensão, o maior volume da produção indus-trial está direcionado ao mercado externo". Assjm. explica, "a
arrecadação di> IPI apresenta declínio em relação á estimativaanterior e um crescimento nominal de apenas 19% sobre o valororiginalmente orçado para 19S4".

Enquanto a estimativa de março falava numa arredaçáo de
CrS 5 trilhões para o IPI até o final de 1984, a reestimativa de
outubro mostra um recuo de CrS 300 bilhões, isto é, prevê-se,agora, uma arrecadação próxima de CrS 4 trilhões 700 bilhões. Já
com relação ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
ainda segundo as explicações do Ministro, "a redução para a
alíquota zero incidente sobre as operações de câmbio na importa-
çao de petróleo bruto, a partir deste mês, implicará menor
arrecadação desse tributo". A queda na arrecadação do IOF é de
CrS 500 bilhões, devendo chegar aa final do ano com uma
arrecadação total de CrS 3 trilhões.

Distribuição dos recursos
Na mensagem ao Congresso, o Presidente da República

solicita autorização para abrir créditos suplementares para aten-der aos gastos com pessoal e encargos sociais — mais CrS 810bilhões 300 milhões — contribuição da União para o Fundo deLiquidez da Previdência Social. CrS 200 bilhéos e outros CrS 845bilhões à conta da reserva de contingência. Na rubrica "reserva decontingência' estão incluídas despesas com enchentes, secas coutros gastos imprevistos.
E importante destacar ainda que. do excesso de arrecadação

previsto (CrS 3 trilhões Í40 bilhões). CrS 649 bilhões 400 milhões
referem-se às transferências aos Estados, territórios, municípios e
ao Distrito Federal.

Figueiredo exonera Jorge

Lins Freire do BNDES e

não nomeia o substituto
Brasília — O Presidente Brasília/José Varela

João Figueiredo assinou, no
início da tarde de ontem, o ato
de exoneração do presidentedo BNDES, Jorge Lins Freire.
Pela manhã, Freire entregou
ao Ministro do Planejamento,
Delfim Netto, uma carta dizen-
do que foi constrangido, pormotivos políticos, a colocar o
cargo à disposição, o que fez
desde 22 de agosto, como afir-
mou à saída da audiência.

Freire disse que não lhe
foi cobrado apoio ao candidato
do PDS, Paulo Maluf, que ele
diz não aceitar. Mas desde o
dia 22 de agosto, quando o
Presidente Nacional do PDS.
Augusto Franco, sugeriu a
Figueiredo a demissão dos Jorge Lins Freireocupantes de cargos em comis-
sôes que não se definissem pela candidatura pedessista, ele sesentiu constrangido: primeiro, por suas ligações com o ex-Governador Antonio Carlos Magalhães e, segundo, porque votouem Mário Andreazza na convenção que indicou o candidato do
partido á sucessão presidencial.

Interino
Ao contrário do que ocorre comumenté nesses atos deexoneração, o Presidente não nomeou imediatamente o substitu-to de Freire na presidência do BNDES. Por isso, o presidenteexonerado apontou o nome do diretor do Banco, Sérgio de Assis,como seu substituto natural, até que Figueiredo decida nomearum outro ou mantê-lo no cargo. Isso, segundo afirmou, nãochegou a ser discutido com o Ministro Deltirn Netto.

Profissional
Jorge Lins Freire disse que se comportou "como um

profissional na presidência do BNDES, sem direcionar as açõesdo banco para atender a exigências políticas. No dia 22 de agosto,
quando Augusto Franco passou a cobrar os cargos de confiançaem troca do apoio ao candidato Paulo Maluf, ele colocou o seu àdisposição do Ministro do Planejamento, c|iie recusou, rcafirman-do sua Confiança.

Apesar disso, como argumentou, seu nome passou a figurarem todas as listas de "demissíveis". "Mas eu não pedi demissão.Coloquei o cargo a disposição, inclusive, porque não aceito ocandidato que o PDS escolheu pura representá-lo na disputasucessória, Mas continuo mantendo com o Ministro Delfim Nettoboas relações de amizade".

Tucuruí testa uma turbina e

mantém data de inauguração

A primeira turbina da Hidrelétrica de Tucu-
rui começou a ser testada anteontem, através do
chamado giro mecânico (sem geração de ener-
gia), Sua inauguração já está marcada para o dia
22 de novembro, com a presença do presidente
Figueiredo, quando já deverão estar tuncionan-
do plenamente duas das doze turbinas, de acor-
do com o presidente da Eletrobrás, General
Costa Cavalcanti.

Ele informou também que a Hidrelétrica dc
Itaipu, cuja inauguração oficial está marcada
para o próximo dia 25, já chegou a gerar, nos
últimos dias, até 180 mil kilowatts para o Brasil,
sendo a parte restante destinada ao Paraguai. A
energia, elétrica que começou a chegar a São
Paulo, no último dia 8, através do sistema dc
transmissão de Itaipu (corrente contínua) cons-
truído e operado por Furnas — Centrais Elétri-
cas, representa apenas uma parte da capacidade
de geração de cada turbina (cerca de 700 mil
kilowatts cada urna).

Hanco Mundial
O General Costa Cavalcanti confirmou tam-

bém que a Eletrobrás assinou com o Banco
Mundial um empréstimo, que deverá girar em
torno de I a 2 bilhões de dólares, como contra-
partida dos recursos já depositados no Banco
Central, dentro do esquema dc giro da dívida
externa (Projeto 2).

Os recursos do Banco Mundial serão utiliza-
dos como fator de capitalização do setor elétri-
co, segundo o General Costa Cavalcanti.

O presidente da Eletrobrás disse também
que o orçamento de investimento deste ano,
inicialmente lixado em CrS 2 trilhões 180 bi-
Ihões, foi recentemente elevado para CrS 3
trilhões 20 bilhões, graças ao reforço de cerca de
CrS 800 bilhões aprovados recentemente pelaSecretaria Especial dc Controle das Estatais-
Sest.

Ele afirmou, no entanto, que falta ainda CrS
I trilhão para que a Eletrobrás pudesse cumprir
com todas as prioridades, "tanto a prioridade 1
como a prioridade 2".

O General Costa Cavalcanti citou como
exemplo de problemas causados pelo atraso das
obras previstas nas prioridades 2, os provocados
pelas usinas de Balbina e Samuel, na Amazônia.

— O país está queimando cerca de 6 mil a 7
mil barris diários de petróleo para atender o

Almlr Volga

Costa Cavalcanti

consumo dc energia elétrica de Manaus, em
função do atraso de Balbina e Samuel — avaliou
o presidente da Eletrobrás, que incluiu na lista
dc projetos atrasados também a usina de Itapari-
ca, além da linhas de transmissão corresponden-
tes e outras obras menores.

O General Costa Cavalcanti considerou"muito oportuno" o momento da entrada em
operação dos dois grandes projetos nacionais no
setor: as hidrelétricas de Tucuruí e Itaipu. Ele
fez questão de esclarecer um ponto: "A energia
dc Itaipu terá o mesmo preço que as demais".

Segundo ele, outra vantagem é que o custo
do kilowatt gerado cm Itaipu está girando,atualmente, em torno de 1 mil 100 dólares,
enquanto o custo de geração da energia elétrica
gerada na usina nuclear Angra I é "três vezes
maior".

O General destacou também como vanta-
gens propiciadas pela conclusão do projeto a
maior confiabilidade do sistema de forneciinen-
to de energia na região Sudeste do país.

Empresas de petróleo se agitam
Nova Iorque — A indústria extrativa de

petróleo norte-americana está agitada com a
descoberta de uma fenda de quase 10 quilôme-tros de profundidade, cheia de sedimentos com
1 bilhão de anos e por baixo das terras do Meio-
Oeste americano. Alguns especialistas falam da
possibilidade de reservas de petróleo compará-
veis às do Mar do Norte, de onde os britânicos
retiram 2.5 milhões de barris/dia.

No mês passado, a Texaco começou a perfu-ração de um poço para teste no Kansas, onde
urna série de estudos sísmicos revelou a profun-didade da fenda. Há informações de que 150
agentes das diversas companhias petrolíferasestão na região para comprar direitos de expio-
ração dos proprietários das terras, e quatroempresas de estudos geofísicòs realizam levanta-
mentos na área.

A fenda corre do Oeste do Lago Superior no
sentido Sudoeste, ao longo da fronteira do
Minnesota com o NVisconsin, penetra no lowa c
no canto a Sudoeste do Ncbraska até o Kansas.
Devido à idade dos depósitos, alguns especialis-

tas estão pessimistas com relação ao potencial da
fenda.

Durante um ou mais períodos da história do
Continente, dizem eles. um intenso "cozinha-
mento" do óleo acumulado na fenda pode ter
deixado lá apenas resíduos sem valor de carvão.
Entretanto, oito campos petrolíferos na Bacia
de Irkutsk. na Sibéria, estão produzindo óleo
em escala comercial a partir de depósitos com
idade semelhante. E o mesmo acontece com a
Bacia Amadeus, na Austrália Central.

Os resultados dos primeiros testes são
aguardados com interesse, pois os novos reser-
vatórios poderão aumentar enormemente a in-
dependência norte-americana de fontes de ener-
gia importada, sem os problemas dc alto custo e
risco de poluição do meio-ambiente apresenta-
dos pela exploração em alto-mar (offshore).

WALTER SULLIVAN
The New York Times

oSvebrcs
s.a indústria e comércio de óleos vegetais

COMPANHIA ABERTA C.G.C.M.F. N? 91.156.901/0001-22

COMUNICADO N' 2/84 AOS DEBENTURISTAS
Comunicamos aos Senhores Debenturistas da Ia. Emissão de Debêntures Con-
versfveis em Ações, de 23.11.83, registrada na CVM - Comissão de Valores
Mobiliários sob n? SEP/GER/DCA - O83/O87 cm 20.12.83, que em conformidade
com as disposições da Escritura de Emissão e ainda com as deliberações do
Conselho de Administração da sociedade, em reuniões real izadas em27.09.81(
e II.10.84, da Assembléia Geral de Debenturistas realizada em 09.10.84 eda Assemblêia GeraI Extraordinária real izada cm 11.10.84, foram autorizados
os seguintes direitos:
1- PAGAMENTO DE JUROS SEMESTRAIS: 1,9803903% (por cento)

A partir do dia 31.10.8*4 iniciaremos o pagamento do juro semestral re-ferente ao período de 01.05.84 a 31.10.84, sobre o valor nominal de ca-da debênture, corrigido rnonetariamente.
Para os possuidores de debêntures ao portador o pagamento será feitomediante apresentação do CUPOM 2.
Aos que tiverem optado peta conversão em NOMINATIVAS NÃO ENDOSSAVEISna forma do ftem 6 a seguir, receberão os juros com a entrega da Ia.via do Recibo de Depósito de Certificados para a conversão, no mesmolocal de atendimento, conforme ftem 7;

2- PRÓXIMO PERfODO DE INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS
Foi fixado o perfodo de 01.11.84 a 31.10.85;

3- JUROS FIXADOS PARA 0 PRÓXIMO PERTODO DE INCIDÊNCIA
?¦ (dois por cento) ao ano, calculados exponencialmente por diasdecor-ridos, sobre^o valor nominal de cada debênture, corrigido monetaria-mente, à razão de 0,995052 (por cento) ao semestre;

4- PRÊMIO DE CONTINUIDADE: 9,81268% (por cento)Os debenturistas que não exercerem a Opção de Venda nos termos5, optando pela repactuação, farão juz a um prêmio a ser pago30.04.85, juntamente com o juro semestral mencionado no item 3zao de 9,81268% (por cento) sobre o valor nominal de cada debênture,corrigido monetariamente;
5- OPÇflO DE VENDA

Os debenturistas que desejarem exercer a Opção de Venda das debênturesnos termos do item 2.11 da Escritura de Emissão, deverão apresentar oscertificados com o CUPOM 3 e seguintes, até o dia 23.10.84, nos locaisde atendimento. 0 respectivo pagamento será feito pelo valor nominal decada debenture, corrigido monetariamente, no dia 31.10.84. Namesmada-ta serão pagos os juros do per Todo de 01.05.84 a 31.10.84, na forma doitem I. A não apresentação dos certificados até o dia 23.10.84 i mp I i-cara na perda do direito de ve/ida;
6- ALTERAÇÃO DA FORMA DAS DEBÊNTURES

Foi aprovada a alteração da forma das debêntures em circulação de modoque passem a ser, além de "AO PORTADOR" como o são, tambe'm "NOMINATI-
VAS NAO ENDOSSAVEIS", à opção dos debenturistas, objetivando permitir,aqueIes quedesejarem a repactuação, usufruir dos incentivos de quetra-ta o art. IV do Decreto Lei n? 2133, de 26.06.84. Para tanto, deverãoexercer a opção do direito de conversão até o dia 23.10.84 devendo, naocasiao, efetuar a entrega dos Certificados com o CUPOM 2 e seguintespara substituição, nos locais de atendimento;

7" LOCAIS DE ATENDIMENTO
PORTO ALEGRE : Dept? de Acionistas - Fone 21.22.00

Praça Osvaldo Cruz, 15 - 17? andar - conj .
SAO PAI.II.O : Rua João Adolfo, 118 - conj. 1101
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 18 - 19? andar

Porto Alegre,

do ftem
no dia

ã r a -

1702 n

15 de outubro de 198*4. I
SI JSLsca DAURO DA ROSA PEREIRA
LI Dlretor de Relates com o Mercado J
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Edisa lançará na Feira

de Informática o ED-690,

um supermierocomputador
A L-.disa vai lançar, na Feira dc Informática, o mais novo

computador produzido pela empresa: o supermicro, ED-690.
Aprovado pela Secretaria Especial de Informática, em abril, o
equipamento tem lfi bits, de uso geral, com memória até 2
megabyts e é baseado no microprocessador Motorola 680(10, A
Feira será no Rjocentro, entre 5 e 11 de novembro e mais de 150
empresas apresentarão seus novos produtos.A própria Hdisa preparou para a Feira um outro lançamen-
to: um microcomputador de uso profissional, o primeiro naclo-
nal deste porte que permite o uso de disco Winchester de 5 ou
10 megabytes, trata-se do ED-251. No estande da Embratel, a
empresa estatal vai lançar a Renpac (Rede de Pacotes). 1- o
serviço que permitirá o barateamento das transmissões de
dados.

Lançamentos
A Interface Modem, substituindo o mndtm externo e permi-tindo o acesso ao Videotexto è o Cirandào, será o lançamento

da Sectrom na Feira de Informática.
A Tektronix vai apresentar, no Riocentro, sua família determinais gráficos coloridos, osciloscópios dc memória digital

(Sony/Tektronix) e osciloscópios portáteis com tecnologia na-cional.
Para as agências bancárias facilitarem a contagem de cédulas,

a Selcconta irá exibir uma minicontadora de cédulas.
Além dos equipamentos e software*, não faltarão no Riocen-

tro suprimentos c móveis adequados para os usuários decomputadores. A Italma vai mostrar seus móveis da linha
Performance, como uma cadeira com controles de altuia no
assento e no encosto, para mais conforto no trabalho.

A primeira máquina nacional copiadora, redutora e amplia-dora, produzida pela Triunfo-Mindlta, será umas atrações daFeira. O equipamento tem duas escalai de redução e uma dcampliação, copiando em qualquer tipo de papel, comum,vegetal, transparências para retroprojeçáo ou etiquetas auto-adesivas. Além desta haverá a copiadora com sistema a Zoom, aser lançada no mercado no próximo ano, com 781 escalas ileredução e ampliação, alimentador automático de até 50 origi-nais, padronização de tamanho de cópias, três bandejas dealimentação de papéis com diferentes tamanhos.

Professor francês faz

palestra para a IBM

O professor René-Fréderic
Tliom do Insiitut des Hautes
EtuJes Scientifiques de Burés-
sur-Yvette será o orador da 6*
Conferência IBM de Ciência e
Tecnologia, no dia 17 dc outu-
bro. que terá como tema "Des-
crição e Explicação em
Ciência".

O professor é matemático,
com contribuições importantes
na área de topologia e da teoria
das singularidades das aplica-
çóes diferenciáveis e de mode-
los matemáticos sobre evolu-
ção das formas. Ele também é
autor da "teoria das catástro-
fes" e de vários estudos sobre
filosofia, sociologia política, re-
ligião e lingüística.
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René-Fréderic Thom

SEI garante que já há

acordo sobre projeto
de proteção ao 

"soft

"Já estão aparadas as arestas entre a Associação Nacional
das Empresas dc Serviços de Informática (Assespro) e o
Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)". disse ontem o
Subsecretário Industrial da Secretaria Especial de Informática,
Miguel Teixeira de Carvalho. Agora, a Assespro, que já tinha
pronta uma minuta de projeto de lei para proteção a proprieda-de e comercialização do software, não deverá entregá-lo á SEI
hoje como previsto.

Antes de viajar para a Alemanha, domingo à noite, o
Secretário de Informática, Edison Dytz, conversou com o
presidente da Assespro, Eduardo Guy de Manuel, e ficou
acertado que a entidade iria apresentar a minuta do projeto de
lei. hoje de manhã, ao assessor jurídico da SEI. Raimundo
Noronha. Mas a Assespro, antes de fazê-lo, deverá, ainda,
conversar com o IAB, que não vinha comparecendo às reuniões
nas quais a Assespro preparou o projeto.

Tecnocratas x setor privado
Miguel de Carvalho disse ontem que acha que são poucoexpressivas as divergências entre os vários projetos de software

que vêm sendo elaborados. "As grandes divergências estão
entre os técnicos do setor público" — garantiu — "mas estes
precisam ter consciência que os homens das entidades privadassão tão patriotas quanto os burocratas estatais. Por isto,
detendo que h área privada prepare a minuta do projeto, se a
SEI concordar com os pontos defendidos poderá perfilhá-lo. Se
não o fizer, as entidades têm força própria para enviá-lo ao
Congresso Nacional através de um parlamentar. Eles não
precisam de nós. É preciso acreditar-se mais no poder dos
representantes do Legislativo. A sociedade civil tem condições
de enviar seus projetos, uma entidade não precisa do Executivo
para isto."

O Subsecretário Industrial acredita que não haverá críticas
da Associação Brasileira das Indústrias de Computadores e
Periféricos (Abicomp) quanto ã minuta preparada pela Asses-
pro. "Representantes da Abicomp vêm acompanhando as
discussões e não discordam da posição da Assespro" —
garantiu.

O Secretário de Informática, antes de viajar para a
Alemanha para participar das reuniões da Comissão Misia
Teuto-Brasileira, designou Raimundo Noronha para desenca-
dear o processo de análise da minuta de projeto de software que
pretende enviar ao Congresso ainda este ano, em regime de
urgência.

A decisão de Dytz de designar apenas o setor privado para
preparar a minuta não agradou os técnicos do Instituto dc
Propriedade Industrial (INPI) e do Conselho Nacional de
Direitos Autorais (CNDA). que chegaram a preparar uma
outra minuta com o assessor jurídico da SEI. Mas, a Secretaria,
segundo Miguel dc Carvalho, defende que só o setor privado
prepare o projeto que será encaminhado ao Congresso Nacio-
nal, conforme estabeleceu Dytz. Isto, apesar de o subsecretário
não concordar com o titular da SEI que o Executivo já esteja,
de ante-mão, ligado ao envio do projeto ao Legislativo.

PUC gaúcha vai fazer

programas agrícolas
Porto Alegre — A PUC do Rio Grande do Sul vai instalar

em sua Faculdade de Veterinária e Zootecnia, no município de
Uruguaiana, um centro-piloto para gerenciar o programa Agro-con, que visa a desenvolver "software" especializado para o
atendimento aos pequenos produtores rurais. O programa
pretende estabelecer as melhores fórmulas para o planejamentode suas despesas, análise do solo, controle do gado leiteiroe atéde inseminação artificial;
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Abadi 
pede isenção de IR

para 
investidor em imóvel

NEGÓCIOS & FINANÇAS

O presidente do Associação Brasileira dos
Administradores de Imóveis (Abadi), Rômulq
Cavalcanti Mota, declarou ontem que o Gover-
no precisa, com urgência, melhorar o tratamen-
to fiscal que hoje é aplicado para o investidor em
imóveis, E, como principais medidas, sugeriu a
isenção do Imposto de Renda e do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Todos os conferencistas presentes, ontem,ao seminário comemorativo dos dez anos da
Abadi concordaram com estas reivindicações, O
presidente do Conselho Diretor da Associação
dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobi-
liário (Ademi). Mauro Magalhães, afirmou que,em relação ao imóvel de aluguel, "nem falamos
cm incentivo, queremos primeiro o fim do
pagamento na fonte ao Imposto de Renda".

Denúncia vazia
Por sua vez, o consultor jurídico da Confe-

deração das Associações de Proprietários de
Imóveis, Silvio Capanema, também sugeriu as
mesmas alterações. No entanto, acrescentou
uma proposta que não obteve a concordância do
presidente da Abadi: a retomada do sistema de
denúncia vazia, abolido pela Lei do Inquilinato.

Capanema reconheceu que, devido ao gran-de desgaste político que essa reformulação cau-sara, "será preciso aos governantes muita cora-
gem para que o assunto seja revisto". Por isso.
ele sugeriu que o inquilino tenha direito à
renovação automática do contrato dc locação
por um período máximo de cinco anos, findos os
quais o proprietário do imóvel passará a ter a
opção de realugá-lo, a preços dc mercado.

Uma critica toita tanto por Capanema como
por Mauro Magalhães foi a de os aluguéis dc
imóveis residenciais serem reajustados a pcrcen-

tuais interiores aos de qualquer outra aplicação
no Brasil. Para cies, essa postura, agregada a
todas as outras medidas em vigor, contribuiu
para dcsestimulnr o investimento cm imóveis.

O presidente da Abadi frisou que esse
desestímulo está, já há algum tempo, elevando
consideravelmente os preços dos aluguéis, pois a
procura tem sido muito superiora oferta. Como
exemplo, frisou que, no Rio de Janeiro, hoje
existem, cm incidia, dez candidatos para cada
imóvel disponível para alugar.

A única forma — acrescentou — de fazer
com que os preços dos aluguéis de imóveis
residenciais caiam é estimular o crescimento da
oferta. E, para isso, as atuais normas terão queser revistas.

Mauro Magalhães também insistiu nestatese, lembrando que, pelo seu efeito multiplica-dor de empregos, a construção civil terá que sera atividade que puxará a retomada do cresci-
mento econômico do pa|$s Ele previu que, já noano que vem, <i paralisação das construções terá
como conseqüência um crescimento vertiginoso
do preço dos imóveis. Para atenuar o problema,o empresário defende a adoção imediata demedidas de estímulo. E, como maior argumento
favorável, ele analisa o aspecto social:

Cálculos provam que, para cada CrS I
milhão adicionados ao ativo fixo de uma empre-
sa. na área química e petroquímica são gerados1,28 empregos; na de véiculos automotores,
5,94; na de autopeças c carroçarias, 11,22; na de
móveis e artefatos de decoração, 22,22 e, final-
mente, na construção imobiliária, 347 empre-
gos. Esses números justificam, por si só, que oGoverno pare de estimular o capital especulati-
vo, procurando direcioná-lo para a produção.

Banerj 
paga taxa do 

"operi"

para quem antecipar ICM
A Secretaria Estadual de Fazenda e o Ba-

nerj lançaram ontem o DAARJ — Documento
de Antecipação de Arrecadação do Estado do
Rio dc Janeiro, pelo qual os contribuintes do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias —
ICM poderão recolher antecipadamente o iin-
posto devido, beneficiando-se de um desconto
de, na prática, eqüivale aos rendimentos dc uma
aplicação no open market.

- O DAARJ é um novo papel que estamos
colocando no mercado c que vai permitir au-
mentar a captação do Banerj, afirmou o Secreta-
rio César Maia, Ele prevê captar, num períodode três meses e meio. cerca dc CrSKK) bilhões, o
que eqüivale a cerca de 20% do volume atual
dos depósitos no Banerj.

Sob o slogan ICM agora tem vnlta. á campa-
nha publicitária de lançamento do DAARJ —
que vai custar cerca de CrS 500 milhões nos
próximos dois meses — vai mostrar que os

contribuintes (empresas industriais c comer-
ciais) poderão aplicar qualquer valor, por qual-
quer prazo. A taxa oferecida pelo Banerj será a
taxa líquida do open (vale dizer, a taxa bruta
menos o percentual do Imposto Renda, já queos recursos serão aplicados no Banerj peloTesouro estadual, que não paga Imposto de
Renda).

César Maia espera atrair, de imediato, as
pequenas e médias empresas, que têm menos
opções de aplicação, já que nem sempre dis-
põem dos recursos mínimos exigidos para aplica-
çáo no open. Para as grandes empresas, disse o
Secretário, a vantagem será a ausência de ônus
fiscal.

O presidente do Banerj, Carlos Augusto de
Carvalho, espera maior produtividade das agén-
cias do banco, "pois os nossos gerentes estão
agora de posse de um produto inédito, quenenhum concorrente tem".

Sunab verifica 
preços de

cervejas e refrigerantes

"arrancar"

A Sunab vai começar hoje a fiscalização do
cumprimento, pelos bares e restaurantes, da
portaria do órgão que fixou margens máximasde comercialização de cerveja, cliope e refrige-
rantes. A portaria foi baixada no dia 6 desetembro mas a Sunab não estava fiscalizandoseu cumprimento porque houve divergências dcinterpretação quanto ao seu texto.

Segundo esclareceu a Sunab, não se trata detabelámento de preços. O preço da cerveja e dosrefrigerantes para o consumidor vai variar con-forme o preço pago pelo comerciante à fábrica.Assim, no caso das cervejas e refrigerantes emembalagens de vidro de até um litro, o comer-

Nestor Jost tenta

dinheiro

para novas safras
Porto Alegre — "Aflito" 

para retornar aBrasília e fazer contato com os ministros da áreaeconômica a fim de tentar"arrancar o máximode dinheiro para as safras dc verão, o Ministro
da Agricultura, Nestor Jost, afirmou, ontem,antes de embarcar, que em todo o país há umacarência estimada em CrS I trilhão para finan-ciamento dás safras, dos quais CrS 300 bilhões
para o Rio Grande do Sul.Segundo ele, os ministros da área econômi-ca disseram que até o dia 11 de outubro dariamuma resposta sobre a liberação dos recursos,
mas, como os dias estão passando, Nestor Jostestá preocupado porque o plantio deve seriniciado em outubro ou no início dc novembro.
Frisou ainda que o agricultor já está com a terra
preparada, e, se não tiver os recursos paracompra de insunio. a produtividade das lavouras
poderá ficar comprometida.

O Ministro da Agricultura disse ainda leresperanças de que o Governo, através do Banco
do Brasil e de outros bancos, mobili/e osrecursos necessários para as safras. Nestor Jostafirmou também que, este ano, serão colhidasem torno de 50 milhões de toneladas e que leni
esperanças de que a próxima safra seja maior.

ciante poderá cobrar até 60% a mais do que o
produto lhe custou; cm embalagens de 1 litro,
40%; e no caso do chope, a margem máxima éde 100%, para qualquer tamanho.

A partir dc hoje, os fiscais da Sunab vão
começar a percorrer os bares e restaurantes paraexaminar as notas fiscais de compra das bebidas
na fábrica. Para os consumidores será mais
difícil saber se os bares estão cumprindo a
portaria da Sunab, mas assessores do órgão
deram uma indicação: se houver disparidade de
preços cobrados em bares próximos uns dos
outros é sinal de que alguém está desobedeceu-
do a portaria.

Indústria do café

espera que IBC

cumpra promessas
Vitória — O principal exportador de café do

país c dono da Real Café, Jonice Tristão, disse
que o X Congresso Nacional da Indústria dc
Torrefaçáo e Moageni, aberto ontem cm Vitó-ria, começa sob a expectativa do estímulo ao
mercado interno, anunciado por Aloísio Teixei-
ra Garcia, novo presidente do IBC, e peloSenador Murilo Badaró, novo Ministro da In-
dúsiria e do Comércio.

Segundo Tristão, esse estímulo para as em-
presas de torrefaçáo c moagem seria uma grande
promoção interna e redução de preço para oconsumidor final. O encontro foi aberto ontem ánoite no clube ítalo-brasi leiro, sem a anunciada
presença do novo presidente do IBC, AloísioTeixeira Garcia, que só virá para o encerramen-
to no dia 18.

Tristão, no entanto, traduziu a aspiração
dos 70(1 participantes do encontro, dizendo queeles estão "dèsejosos de conhecer a inversão
política do mercado interno anunciada pelopresidente do IBCEsperam, ainda, que oscontatos com o presidente do IBC e o Ministro
da Indústria e do Comércio possam trazer efeti-va mudança na política interna do café", disse
Tristão.

Carros de luxo aumentarão

20% sexta-feira e os mais

baratos sobem no dia 29
São Paulo — Sexta-feira, os carro» mais luxuosos vãoaumentar 20% em média. No dia 29, o reajuste de preços será

para os carros mais baratos, que passarão a custar mais 20%também. Dc janeiro a setembro de 84, os automóveis aumenta-ram 176,2% enquanto que a inflação no período ficou cm136,8%,
A Volkswagen não informou o percentual do aumento dos

preços dos veículos, a vigorar a partir dc sexta-feira, masconfirmou que ele atingirá o Santana, Passai e Parati, conside-rados os mais luxuosos da montadora. Os demais modelos,como o Fusca, Gol, Kombi e Voyacc, que aumentaram 16%,dia 24 de setembro, teráo novo reajuste de preço dia 29 destemês.
Custos

As montadores explicam o novo aumento dc 20% nos
preços dos automóveis pela necessidade de cobrir o crescimentodos custos — de 25% a 30% — reptesentado pelos reajustes dc
preço do aço e do salário dos trabalhadores — desde o ano
passado que os metalúrgicos são reajustados com base em 100%do IN PC

Aumento dc custo
A indústria automobilística está liberada do controle d<

preços, mas deve cumprir um acordo feito com o ConselhoInterministerial de Preços (CIP) de reajustar os preços dosveículos cm intervalos de 35 dias, seguindo o seguinte cronogra-
ma: inicialmente o reajuste incide sobre os modelos maisluxuosos e, 10 dias depois, sobre os veículos mais baratos.

Venda de automóveis
diminuirá 15% em 84

Brasília — Uma queda dc 15% nas vendas de automóveisaté o final do ano, em comparação com os números de 1983. foianunciada ontem pelo presidente da Associação Nacional dosFabricantes de Veículos Automotores (Anfcvea). André Beer,
após encontro de .10 minutos com o secretário especial de
Abastecimento c Preços José Milton Dallari.

Apesar do mau desempenho nas vendas de carros de
passeio, assinalou Beer. a produção global da indústria automo-
bilística cm 1984 devera permanecer nos mesmo níveis observa-
dos em 1983, ou seja, 900 mil unidades. Isto só será possíveldado ao comportamento satisfatório verificado na comercializa-
çáo de tratores (crescimento de 100Ç? em relação a 1983). pick-ups. mais 27rí c caminhões mais 18%. Contribuiu também aexcelente performance das exportações, informou o presidenteda Anfavea.

A queda nas vendas dc automóveis, segundo as explica-
çóes de Beer, se deu principalmente em razão da redução do
poder aquisitivo da classe média, file justificou também os
constante aumentos de preços dos automóveis pelas elevações
nos custos de produção e dos gastos com mão-de-obra. Beerrevelou ainda que, não fosse a crise econômica, a indústria
automobilística não estaria comercializando por mês apenas os
60 mil veículos mensais, como aconteceu atualmente, mas pelomenos 100 mil, entre automóveis, caminhões e utilitários.
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Badaró afirma que se não

sair acordo salarial o

Governo baixará decreto
Brasília — O Ministro da Indústria e do Comércio. MuriloBadaró. afirmou ontem que, "se não houver entendimento emtorno do projeto Nelson Carneiro, que altera a política salarial,o Governo deverá baixar um decreto-lei fazendo as alteraçõesnecessárias . Segundo ele, se essa hipótese se confirmar, otrabalhador não será prejudicado porque o decreto entrará emvigor imediatamente.
Badaró manifestou-se contra a emenda supressiva dosSenadores Itamar Franco (PMDB-MG) e Carlos Chiarelli

(1'DS-RS) que estabelece um índice de reajuste único paratodas as faixas salariais, igual a 100% do INPC. Ele defendeu aaprovação do substitutivo ao projeto Nelson Carneiro negocia*do pelo líder do Governo na Câmara, Deputado NelsonMarchezan por ser "o mais compatível com a realidade na-cional".
Marchezan

Segundo Badaró, o projeto negociado por Marchezanrepresenta' uma solução política possível para o momento e vaisignificar um incremento na área da indústria c do comércio \Um ponto que considerou fundamental, neste caso. foi que o
projeto aprovado na Câmara "rompeu a ortodoxia da políticasalarial".

Embora considere que o acertado será manter o reajustecomo está estabelecido no substitutito aprovado na Câmara —
100'r do INPC para os trabalhadores que ganham até trêssalários mínimos. 80% do INPC para quem recebe acima de trêsmínimos, mais a livre negociação dos 20% restantes — Badaróreconheceu que em face da dinâmica da força social, que vemconseguindo reajustes de 100% do INPC para quase todas ascategorias, é possível que a nova lei salarial, quando estiver emvigor, já esteja ultrapassada em face da realidade social".

Conselho Monetário
O Ministro Murilo Badaró voltou a defender a participa-çáo dos líderes do Governo e da Oposição no ConselhoMonetário Nacional"de modo a que se dê um tempero políticoao órgão. Ao mesmo tempo, eles funcionarão como elementosde fiscalização do Conselho".

Setor gráfico considera

que monopólio estatal

afronta a Constituição
Brasília — Uma afronta a "elementares direitos de liberda-de de iniciativa privada", ferindo a própria Constituição Fede-ral. por "avocar a intervenção e o monopólio do Estado cmatividade de amplo domínio do setor empresarial".
Em telex enviado ao presidente da Confederação Nacionalda Indústria, Senador Albano Franco (PDS-SE), assim o

presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Brasília
(SIGB) classifica o ofício-circular da Secretaria de ControleInterno do Ministério do Planejamento, enviado a todos osórgãos do Governo, para que dêem prioridade ao Departamen-to dc Imprensa Nacional em seus pedidos de serviços gráficos.O Sindicato das Indústrias Gráficas de Brasília vemdenunciando a interferência de órgãos do Governo no setor
gráfico, com vários desses órgãos construindo suas própriasgráficas. Agora, o presidente do Sindicato, Hilton PinheiroMendes, denuncia à Confederação Nacional da Indústria deci-sao do scerctário-central dc Controle Interno do Ministério doI lanejamento, Fernando dc Oliveira.

No ofício-circular enviado aos órgãos públicos, em Brasí-lia, Fernando de Oliveira afirma: "É nosso anseio passem todasas repartições do Governo federal, sem distinção, a encomendarseus impressos, relatórios, livros, folhetos, discursos — qual-quer material gráfico, enfim — diretamente ao Departamentode Imprensa Nacional, sem necessidade, como se sabe, dos
procedimentos de coleta dc preços ou concorrência".

DECLARAÇÃO
Pela presente, declaramos não possuir, naPraça do Rio de Janeiro, agentes autorizados aintermediar negócios em nosso nome.

SUPRA Distribuidora de Títulos e Valores Mobília-rios Ltda. Rua da Consolação, 247 — 1 1° andarConj. 1.111 — São Paulo — Capital. Tel (01 I)257-6744 Telex' (011) 32106

Omega mostra coleção 85

de novas jóias e relógios
São Paulo — A Omega está lançando, a

partir do Brasil, sua coleção 85 de jóias erelógios com 500 peças, alterando uma tradiçãoeuropéia de MO anos, "Apesar da crise e darecessão, a empresa apresentou os melhoresresultados entre todos os vendedores Omega domundo e, ao escolher o Brasil acredito que
pretendeu mostrar que um trabalho bem plane-jado sempre dá resultados satisfatórios", expli-
cou O presidente da CIR — Comércio e Indús-tria de Relógios—, que comercializa a marca no
país, Samek Rosenski.

Sem querer citar cifras, ele assegurou que ofaturamento da Omega, no Brasil, cresceu trêsvezes em relação ao ano passado; superando os
índices da inflação.

Cardinale
A atriz italiana Cláudia Cardinale, madri-

nha da coleção comentou sua participação noempreendimento:
— F. a primeira vez que participo desse ti|H>de coisa, e porque se trata de um produto de

qualidade. Na qualidade dc patronesse da cole-
çáo minha função é participar de lançamentos
como este no Brasil — disse Cláudia. De acordocom o diretor comercial da empresa, Roberto
Toschi, o mercado brasileiro de relógios conso-me 7 milhões 500 mil unidades anualmente. " AOmega visa especialmente o mercado classe A.onde passou dc 5% a 25% de vendas nos doisúltimos anos, o que corresponde a 50 milrelógios/ ano", disse.

Com o lançamento da nova coleção, aOmega pretende ampliar sua fatia dc mercado
ate pelo menos 50%, procurando atingir o
público a partir dos 25 anos, já que até poucotempo a marca era conhecida apenas pelosconsumidores na faixa dos 4<> anos. "Reduzimos
a rede dc revendedores de 850 para 150 e
passamos a trabalhar somente com as melhores
relojoarias", acrescentou Rosenski. Em todo o
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Os relógios são para classe A
mundo, a Omega produz um milhão dc peças/a-no. que são comercializadas cm 154 países.Depois de insistir várias décadas na qualida-de dc seus relógios, a fábrica suíça passa a
uualificá-los como "jóia no tempo", isto e,
dando-lhes também uma conotação de beleza.
Nesse conceito estão as peças que começaram a
ser mostradas cm São Paulo, embora dentro das
três linhas tradicionais da Omega: Constelía-
tion. de Ville c Seamaster, esta mais esportiva.

Embraer lança 110 mercado

avião Brasília Executivo
São Paulo — A Embraer está oferecendo

para entrega no segundo semestre de 1985 — oseu novo avião, o Brasília Executivo, cujointerior pode ser montado de acordo com o
gosto do cliente. Essa nova versão do Brasília édestinada ao transporte dc 10 a 20 passageiros,
que podem viajar com conforto, cm poltronaslargas e giratórias, contando ainda com mesas detrabalho, guarda-roupas, e ampla cozinha.

A direção da Embraer anunciou que vai
destacar, na sua ofensiva de marketing, três
pontos para o Brasília Executivo: o mais veloz, o
mais leve e o mais silencioso dos turboélices da
nova geração que está chegando ao mercado
nesta segunda metade da década de 80.

Interior
O novo Brasília Executivo — que terá umcusto de 5 milhões 500 mil a 6 milhões de dólares— tem uma velocidade de 500quilômetros/horá-

Comfort

rios e grande autonomia, podendo voar a mais
de 3 mil quilômetros — ou seja. atravessar o
Oceano Atlântico — sem reabastecimento.

O Executivo terá 2 metros c 10 centímetros
de largura e um compartimento de bagagem de
6.4 metros cúbicos. O Brasília (EMB-120) está
cm fase dc testes dc homologação c começa a
operar comercialmente em junho de 1985.

Com a nova versão, a Embraer procura
ganhar uma escala industrial de produção, que
permita tornar o preço do produto mais compe-
titivo no exterior, revelou um técnico da cm-
presa.

O folheto de divulgação do Brasília Executi-
vo inclui o desenho do aparelho sem nada no seu
interior. Destacável no mesmo folheto, há uma
série de poltronas e outros objetos, para que o
cliente possa estudar a sua disposição no interior
do aparelho.

Foto Embraer

O interior do avião pode ser montado ao gosto do cliente

Porsche fará carro

de Cr$ 313 milhões
Stuttgart, Alemanha — Um novo Porsche

estará à venda na Alemanha no próximo ano: omodelo 959 — capaz de superar os 3Ò0 km,'h —
custará o equivalente a CrS 313 milhões, será
equipado com um motor de 400 HP e acelerará
de zero a 100 quilômetros por hora em menos decinco segundos.

A empresa foi fundada pelo Dr Ferdinand
Porsche — autor do projeto original do Fusca —
e no início utilizava a mecânica modificada desse
carro popular alemão. Mais recentemente a
Porsche consagrou o modelo 911. ainda de
motor traseiro refrigerado a ar. mas já de seis
cilindros e alto desempenho.

A geração dos Porsche mais modernos, os
927 e 947, são dotados de motores dianteiros
refrigerados a água. O anúncio do novo 959
coincide com as discussões na Alemanha sobre
limitação da velocidade em seus 13 mil quilôme-tros de rodovias, como parte dc um programa de
proteção ao meio-ambiente.

Butique gaúcha vende

biquínis em ORTNs
Porto Alegre — Numa iniciativa inédita nocomércio brasileiro, a butique Falks M<xlaLtda.. dc Porto Alegre, começou a vender osbiquínis não em cruzeiros mas em ORTNs

(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio-nal), a fim de acompanhar a inflação, segundo
justificou uma das suas diretoras, Maria TeresaRosa, que garante que a novidade está sendo
bem recebida pelo público.Criada há 11 anos e com suas vendas dirigi-
das a garotas das classes A e 13. a Falks passou avender todos os seus biquínis e maiós de lycra nabase das ORTNs: nas etiquetas, consta o valor
atual de 3,09 ORTN, cerca de CrS 53 mil, como
preço médio dos biquínis. Maria Rosa lembra
que a inflação obriga a crescentes remarcações eficou bem mais fácil colocar o valor da mercado-ria em ORTNs.

Mas a loja oferece uma vantagem ás com-
pradoras, mesmo que seja a crédito: é cobrado ovalor do biquíni pela ORTN do mês em que acliente faz a compra.

General Motors do Brasil tem novo diretor-
executivo de Finanças, G. Richard Wagoner,
Jr., que substitui J. R. Rines. que assumiu a
diretoria de Finanças e Planejamento da Divisão
de Motores Buick em Flint, Michigan, EUA.Química Industrial Barra do Piraí está expor-
tando seu principal produto, o carbonato de
cálcio precipitado Barra, para a Colgate argenti-
na, que passa a utilizar o produto brasileiro na
fabricação de cremes dentais, em substituição ao
fosfato de cálcio que importava dos EUA. A
Química Industrial Barra do Piraí já exporta
para indústrias do Chile, Uruguai e Argentina.Caprileite — Associação Brasileira dos Cria-
dores de Cabras Leiteiras, e a UFRRJ —
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro— realizam de Io a 4 de novembro próximo, na
UFRRJ (Km 47, em Itaguaí), o Vil" Curso de
Criação de Cabras Leiteiras. O curso será reali-
zado no Instituto de Zootecnia da UFRRJ e os
interessados devem inscrever-se, com urgência,
na Caprileite (Rua Aquiles Lobo, 119 A, Flores-
ta, Belo Horizonte, telefone (031) 222-3458).

Consórcio Autoplan para caminhões e ônibus
Volvo realiza hoje, no auditório da Embratcl,
em São Paulo (Rua dos Ingleses, 600), a reunião
de lançamento do segundo grupo de cotistas,
juntamente com a quarta reunião do primeiro
grupo, que já entregou nove veículos em diver-
sos Estados.

Haver do Brasil inaugura hoje. em seu com-
plexo industrial de Belford Roxo (RJ), as unida-

des de produção de anilina c MD1, com as quaisnacionaliza inteiramente as matérias-primas pa-ra a produção de poliuretano. O presidente do
Conselho de Administração da Baycr Mundial,
Herhert Grünewald, participará da inaugu-
ração.

Codin — Companhia de Desenvolvimento
Industrial do Estado do Rio de Janeiro, através
do seu Programa Produzir — que comercializa
produtos artesanais fabricados por microemprc
sários — bateu seu recorde de vendas, e, em
apenas quatro meses de existência, vendeu para
grandes lojas (como Mesbla. Casa Mattos, Tur-
quinha Artesanato e Presentes, etc), CrS 75
milhões em mercadorias que variam desde cer.i-
micas, bijuterias e luminárias a bonecas de panoe tapetes. Informações sobre o programa na
sede da Codin (Rua da Quintada, 30, 11" c 12°
andares, telefone 221-5577 ou 263-9477).

Nelima Indústria de Relógios lançou ontem
com uma recepção na pérgula da piscina do
Copacabana Palace sua nova linha Grand Prix
de relógios.

Falcão Bauer — Centro Tecnológico dc Con-
trole ile Qualidade certificará a conformidade da
fabricação de laminados de aro para a empresa
COMERTASA, na Argentina. Serão 2(1(1 tone
lados de produto brasileiro a serem empregados
na construção dc uma linha de transmissão
naquele país. O controle constará dc inspeção
junto ao fabricante brasileiro, testes mecânicos é
análises químicas.
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Fuji vence e mantém esperanças no Mundial
Em menos de uma hora de jogo, exatamente 58

minutos, a equipe japonesa cia Fuji venceu o Ferrocar*
nl, da Argentina, por .1 a 0 (15/1,15/5 e 15/6), ontem ànoite no MaracanSzinho, mantendo as esperanças dc
classificado à semifinal da 1 Copa Mundial de Vôlei.
AmanhS, os japoneses enfrentam a Atlântica, ãs
22hl5min, com preliminar de Havana, dc Cuba, e
Ferròcarril,

O jogo de ontem começou e terminou mais cedo
do que os próprios torcedores esperavam. Embora
constasse nos ingressos o horário de 20 horas, a partidaentre Fuji e Ferròcarril começou com trinta minutos de
antecedência, quando hão havia praticamente ninguém
no ginásio. E, como o jogo nâo durou mais do que uma
hora, os torcedores tiveram que esperar cerca de duas
horas até o início da partida principal entre Atlântica e
Havana, dc Cuba. Nesse intervalo, o único divertimen-
to para o público foi vaiar um despreocupado gato
preto que fazia mil peripécias no meio da quadra,enquanto as equipes não chegavam.

Toque certo
A partida de ontem teria passado despercebida

pelos poucos torcedores que se encontravam no Mara-
canãzinho não fosse uma jogada dc rara habilidade do
japonês Kimio Sugimoto. r.lc recebeu um saque argen-
tino com as duas mãos, o que para muitos significaria
dois toques. O juiz Joscbel Palmcrim, no entanto
permitiu a jogada c comentou-a no final do jogo:— Não há nada que proíba o toque na recepção
do saque. O problema 6 que a maioria dos jogadoresnão consegue fazer a jogada sem cometer os dois
toques. Foi muito bom oue isso ocorresse, pois existem
muitos professores de educação física que, erradamen-
to, afirmam ser proibido a recepção com as duas mãos.

Em nenhum momento do jogo os japoneses foram
ameaçados pela equipe argentina e tiveram uma atua-
ção muito superior a da véspera, quando foram derro-
tados pelo Havana por 3 a 0. Os'dois times jogaramassim: Fuji Mitsunashi, Iwashima, Yoneyama, Sugi-
moto, Mihara e Yamada. Ferròcarril — Daniel, Lu-
kach, Leonardo, Carlos, Jorge e Tachella.

Pirelü x Mladost,

atração em S. Paulo
São Paulo — Pirelli, bicampeão brasileiro, e Mladost-

Monter, da Iugoslávia e vice-campeáo europeu, vencedores na
primeira rodada, fazem esta noite o principal jogo do Grupo
A do Mundial Masculino de Vôlei, com transmissão direta
pela TV Manchete, do Ginásio do Ibirapuera, a partir das
22hl5min. Na preliminar, o Santal, da Itália e campeão
europeu, enfrentará a frágil equipe uruguaia do Náutico
Carrasco e precisa vencer para continuar aspirando a uma das
duas vagas de semifinalista.

Preocupado com a boa recepção e a rapidez na organiza-
ção de ataque dos iugoslavos, o técnico José Carlos Brunoro
dirigiu um treino puxado, ontem, exigindo aplicação principal-mente nos saques e passes. Brunoro esteve à noite no Rio paraobservar como esláo jogando as equipes da Atlântica, com seu
novo time, e de Cuba, já que um dos dois deverá sero finalista
do Grupo B.

Xandó, a dúvida
Para a partida desta noite, a principal preocupação da

Pirelli é o cortador Xandó, que deixou o jogo de domingo com
problemas no joelho esquerdo. Ele vai fazer tratamento
fisioterápico até momentos antes do jogo, mas garantiu queentrará no time:

Garo que não vou poder me soltar totalmente,
porque já estou forçando o joelho desde a preparação para a
Olimpíada — disse Xandó certo de que a decisão do Mundial
será entre sua equipe e a da Atlântica:

O técnico do Mladost-Monter, o chinês Hu Dihua,
dirigiu um treino descontraído mas fez segredo da tática com a
qual pretende surpreender a Pirelli. Admitiu que os brasileiros
são fortes e difíceis de serem superados, mas demonstrou
muita confiança em seus jogadores:Não temos medo da Pirelli porque agora estamos
cada vez mais fortes e rápidos, como todos verão amanhã.

"Natural" 
machucado

faz Vítor desistir

da seletiva da Copa
Belo Horizonte — O mineiro Vítor Alves Teixeira, líder

da Liga Sul-Americana para a Copa do Mundo de Hipismo de
19{?5, desistiu de participar do Concurso Internacional de
Saltos de Buenos Aires, penúltima seletiva do continente, de
20 a 28 deste mês, pois seu cavalo, Natural, sofreu uma
contusão entre o casco e a quartela.Vítor não poderá montar Natural nos próximos três ou
quatro meses, pois o problema é delicado e a recuperação do
animal será lenta.

O Natural se acidentou há duas semanas, durante o
transporte para Ribeirão Preto, onde faríamos uma prova,antes de seguirmos para Sáo Paulo e depois para Buenos
Aires. Ele se contundiu na divisória dos boxss do caminhão e
precisou voltar para Belo Horizonte.

Natural, que não poderá sequer passear, terá que esperar
o crescimento do casco para que a contusão vá saindo, num
processo que dura de 90 a 120 dias. Vitor comparou o
problema a uma contusão na unha de uma pessoa. Mesmo
com este problema, o cavaleiro não perdeu as esperanças de
participar da Copa do Mundo, em abril, na Holanda.

¦ Acredito que o Caio Sérgio de Carvalho vencerá em
Buenos Aires e garantirá sua vaga. Mas dependendo da
classificação da prova, ainda posso ser o vice-campeão da Liga
Sul-Americana, me classificando também para a Copa do
Mundo.

Para tanto, Vitor dependerá das classificações de André
Johanpeter e Nestor Lambrc, terceiro e quarto colocados da
Liga Sul-Americana, com 14 e 11 pontos, respectivamente. A
última seletiva será no Concurso Internacional de Porto
Alegre, em novembro, na qual Vitor Alves Teixeira pretendesaltar com Imperador Ccpel.

Com a desistência de Vitor Alves Teixeira, o carioca
Paulo Stewart passou a integrar a equipe brasileira que saltará
eni Buenos Aires, e que é completada por Caio Sérgio de
Carvalho, Marcelo Blessman e Nestor Lambre. André Johan-
peter competirá como avulso, assim como Jorge Johanpeter e
Alberto Yoffe.

Cavalo dopado
Berne, Suíça — A equipe alemã ocidental de adestra-

mento poderá perder a medalha de ouro conquistada nos
Jogos Olímpicos de Los Angeles pela descoberta de doplng nocavalo Muscadeur, montado por Gerd Krug, nos exames de
urina e sangue feitos 27 horas depois da competição.

Os exames constataram a presença de Promazine, subs-
tância proibida nas competições, e a Federação Eqüestre
Internacional se reunirá esta semana com o Comitê Olímpico
Internacional para discutir o problema. O chefe do departa-
mento de veterinária de Berna, Alex Atock, disse que houve
dificuldades e irregularidades nos exames, que serão explica-
dos detalhadamente no relatório a ser apresentado ao COI. A
medalha de prata do adestramento foi da Suíça, e a de bronze,
da Suécia.

Itlm Vieira
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A cortadu do argentino Jorge (12) não passa pelo eficiente bloqueio japonês

Karpov 
joga com decisão

mas só consegue o empate

MWMWttflaSBS ¦CvlS.iC, ík

:ampcí
dial, Anatoly Karpov, tenha demonstra-
do grande vigor e jogado objetivamente
em busca da vitória, por proposta dele
mesmo, terminou em empate, após 33
movimentos, a 13' partida do mitch pelotítulo mundial oue ele disputa aqui com o
jovem Garry kasparov.

Karpov deixou claro que queria mui-
to vencer, mas encontrou no adversário a
tranqüilidade e segurança necessárias pa-
ra equilibrar a luta e evitar maiores
problemas. Mas a iniciativa esteve sem-
pre com o campeão, que soube utilizar
bem a peauena vantagem obtida com o
sacrifício cie um peão.

A variante utilizada na partida foi
interessante e aguda, com uma disputa
teórica importante, sob o ponto de vista

técnico da defesa índia da dama. Ao
final, os experto consideravam que não se
chegou a definir algo de conreio, porémanálises caseiras poderão dar a última
palavra. Como tem sido usual, uma nova
linha de jogo foi posta em discussão sobre
o tabuleiro, apesar de muitos exemplos
de partidas em torneios recentes.

Kasparov estava tranqüilo, jogandorelativamente rápido e sem demonstrar
tensão nervosa. Karpov parecia mais
atento e preocupado com a posição do
que em outras partidas e pouco se levan-
tou do tabuleiro.

A 14' p,i..ida será amanhã e Karpov
vai vencendo por 4 a 0.

LINCOLN LUCENA
Enviado «podai

13 " partida
Karpov x Kasparov

(índl» de dama — assimétrica)
1.C3B C38R
2.P4B P3CD
3.P3C .. P4BO
4.B2 B2C
5.0-0 P3CR
6.C3 B2C
7. P4D
(O campeão mundial se aparta dos camt-nhos conhecidos da 11* partida, quandocontinuou com o sólido P3R, soguldo porP40)

PXP
B.CxP BXB
9. RXB 0-0
10.P4 D2B
11. P3CI?...(posstvets lanças na posIçAo:D2R s D3D. Karpov peruou por 22 mlnu-
toa, para sacrificar temporariamente seu

âo.)
ide diagrama após 11. P3C
11 CXP
12.CX D4R
13.D3 DXC
14 B3T ..(Se 14.B3R? D4R, 15. T(1T)1D
D2B. 16. B4B D3BI e cs negras ficam comum peão a mais.)
14 C3B
15.TD1 D4R
16. TXP
D4TD (Aqui, TRIO TXT. 18. TXT T1D, 19.C6D ó intereosante)
17.BX C4R
16.D1D CXT
19. DXC DXPT
(Anui, a sala de an4Uses fica agitada, poisa poslçôc a muito pengosa, com ctiancos

c

para ambos. Com o lance número 21.Karpov, ena sérias ameaças.)
20.BX TXB
21.T1 DXPC
22.C8 D6BD
23.T7 ...... D3B
24.C4 D5D
25.DX BXD
26.T7 B2C
27. TXPT....P3TR (Kasparov. joga bem eiguala a posição.)28.T7 B5D
29.T7 B2C
30.P4 P4B
31.C2 T3B
32.T7 T3R
33.C3 B3B
empate
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Poiiç&o final

Golfe
São Paulo — Cerca de 100 golfistasde cinco países participarão, a partir de

amanhã, do Sul America Classic, no Sáo
Paulo Golfe Clube, disputando prêmiosnum total inédito de Cr.$ 160 milhões.
Além de brasileiros, o torneio terá joga-dores da Argentina, Estados Unidos,
Inglaterra e Uruguai.

Boxe
O brasileiro João Cardoso foi o cam-

peão na categoria galo do Torneio Oua-
drangular dc Boxe, disputado no último
fim de semana em Rio Gallegos, capital
da província de Santa Cruz, no extremo
Sul da Argentina, que reuniu lutadores
do Brasil, Chile, Uruguai e Argentina. A
equipe brasileira retornou ontem ao país,com o vice-campeonato, ficando o título
com os argentinos.

Atletismo
Esgotados todos os prazos para a

apresentação do atleta, a Gama Filho
deve decidir hoje, oficialmente, a exclu-
são de Antonio Euzébio da sua equipe de
atletismo. Euzébio, recordista sul-
americano dos 400 metros com barreiras,
foi incluído na equipe de elite da universi-
dade, mas até ontem não apareceu parafirmar o compromisso.
Levantamento de peso

Bonn — O alemão oriental Michael
Neisse, de 21 anos, campeão da categoria
ligeiro da Copa do Báítico, de levanta-
mento de peso, desapareceu da concen-
tração de sua equipe, na localidade de
Forts, sábado passado, e acredita-se queele esteja esperando apenas que seus
companheiros regressem à Alemanha
Oriental para pedir asilo à Alemanha
Ocidental.

Futebol feminino
Com a melhor campanha de todas as

16 equipes, o Radar/BRJ classificou-se
para as quartas-de-final da Copa Brasil
de Futebol Feminino que se realiza em
São Paulo. O representante carioca ven-
ceu de goleada as três partidas qile fez na
primeira etapa: 5 a U no Thomas Mazzo-
ni, 7 a 0 na Seleção da Paraíba e 8 a 0 no
Panteras (SP). As quarlas começam hoje
com os jogos Juventus (SP) x Cruzeiro
(MG), Baianos x Sport Recife e Pinhei-
ros (PR) x Thomas Mazzoni. O Radar
estréia amanhã contra o Atlético Mi-
neiro.
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ELO menos parte do segredo do
êxito dc Dave Scott, vencedor quatro

vezes do Ironman do Havaí e recordista
da prova está no fato dc ser cie um
seguidor da dieta Pritikin. Esta dieta foi
basicamente concebida como programa
de recuperação para cardíacos, mas seu
sucesso tem sido tão grande que passou a
ser adotada por um enorme número de
maratonistas e triatletas.

Seria impossível explicar no espaço
dc uma coluna o que vem a ser a dieta
Pritikin, mas ela se baseia sobretudo na
concepção hoje universalmente aceita de
que os carboidratos são os alimentos
ideais para o acúmulo de glicogcnio nos
músculos c 6 este glicogênio que será
queimado como combustível no esforço
físico.

O dr. Nathan Pritikin partiu desta
observação c da que a dieta rica em
gorduras concorre para o depósito de
placas de colestcrol nas artérias, mesmo
em pessoas que se exercitam (vejam o
caso dc James Fixx), para elaborar um
plano de nutrição em que os alimentos
ricos em carboidratos complexos (cereais
integrais, massas, frutas e legumes) con-
tribuem com 70 a 80 por cento do total,
ficando 10 a 15 por cento para as proteí-
nas e apenas sete a 10 por cento para as
gorduras.

Em outras palavras, Pritikin nos
manda abandonar alimentos como gema
de ovos (extremamente rica em gordu-
ra), gorduras saturadas (como gordura
animal ou dc coco), açúcar, mel, mantei-
ga e evitar a ingestão excessiva de outros
derivados do leite, como queijos (sobre-
tudo evitar os mais gordos).

Uma dieta rica em carboidratos tor-
na desnecessária o chamado "carrega-
mento de carboidratos" nas semanas de
competição, pois os músculos estão sem-
pre com uma reserva máxima de glicogê-
nio. Tal reserva nos permite queimar um
combustível que o dr. Pritikin define
como "limpo" 

(pois seus principais sub-
produtos são água e dióxido de carbono)
e, ao contrário da crendice popular, não
contribui para aumentar o nosso peso. A
dieta é fácil de seguir e bastante flexível,
pois não importa muito se, em matéria
de proteína, o cidadão está ingerindo
carne de vaca, galinha ou peixe. O
essencial é que ela seja sempre magra e
em pequena quantidade. Acabou-se a
lenda de que, para criar músculos, o
cidadão tem que passar a vida a comer
bifes.

A notícia até que vem a calhar,
nestes tempos de preços estratosféricos.

¦
De primeira: Sem contar as inscrições
do interior, fechou-se ontem na Trishop
o movimento de inscrições preferenciais
(confirmação por parte de quem partici-
pa do II e do III Triathlons) para o IV
Triathlon Golden Cup/ Lubrax, com 213
inscrições. A partir da próxima segunda-
feira as inscrições serão reabertas, por
estrita ordem de apresentação, na mes-
ma Trishop, até completarmos o limite
de 400 participantes///As Clínicas de
Treinamento para a Maratona do Rio
começarão domingo, dia 4 de novembro.

JOSÉ INÁCIO WERNECK ^i
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Beisebol
Detroit, EUA — Um morto (não identificado), 16

feridos, 34 detidos, sérios danos a casas comerciais e
residências particulares, veículos queimados, inclusive
da polícia, e toneladas de garrafas vazias espalhadas
peleis ruas. Este foi u violento saldo 'Ias comemorações
do ptimeiro título dc campeão de beisebol pela equipe
Los Tigres, desta cidade.
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Liopa de ÍNatação só hoje confirma 
quem vem

Com o encerramento hoje do prazo para a confirma- JL(om o encerramento hoje dò prazo para a confirma
çao tios atletas estrangeiros na Copa Sül-América deNatação — marcada para os dias 26,27 c 28 — a presençaiios nadadores americanos e de países do bloco socialistaestá cmeaçnda. Isto porque até ontem não Havia checado àremando Noronha Promoções; empresa responsável nelaorganização da Copa, qualquer resposta ao convite feitoaos atletas.

Se até as 18 horas nao lor feita qualquer comunicaçãoaos organizadores, a partir de amanhã será elaborada umanova relação de nadadores brasileiros para completar os48 atletas que disputarão as seis provas da Copa. Até omomento, além dos 12 brasileiros chamados, aceitaram oconvite e confirmaram suas presenças 11 nadadores es-trangeiros, que chegam ao Brasil no próximo dia 25véspera do início da competição.
Preocupação

Para Fernando Noronha, diretor da empresa organl-zadora da Copa, a presença dos americanos ainda podeocorrer: '
Recebi um telex da Federação Norte-Americanade Natação confirmando que ela viria ao Brasil participarda Copa com uma equipe de 12 nadadores c cincoti cincos. Mas eles não enviaram a relação nominal c comisto nao pude ainda fazer a confirmação por parte deles.

Ele admite que, se algum dos recordistas mundiaisconvidados aceitar o convite após o encerramento do
prazo para inscrição, ainda assim deve participar da Copa.— Não teria cabimento dizer a qualquer um deles
que não pode mais vir. Estudaremos cada caso e encontra-remos uma solução.

Os atletas que ainda não confirmaram suas presençassão: Carne Stcinsejfer, Nancy Hogshead, Tracy Caulkins,Tifany Cohen, Michele Richardson, Ambrosc GainesJesse Vassalo Jeffrey Kostoff e Georgc Di Cario, todosdos Estados Unidos; Vladimir Salnikov, Sergei Smiriageme Alexei Markowski, da União Soviética; e Brigitt Meinc-ke. Knstine Otto. Ute Geweniger, Astrid Strauss e GritRichter. da Alemanha Oriental.

Emerson torce por Lauda,

que considera melhor

piloto junto com Piquet
Na opinião do ex-campeão mundial Emerson Fittipaldi. quechegou ontem dos Estados Unidos, ainda não será desta vez que aFrança terá um campeão mundial de Fórmula-1, no caso AlainI rost. Segundo Emerson, os dois melhores pilotos da atualidadesão o austríaco Niki Lauda — líder da temporada deste ano e obrasileiro Nélson Piquet:

Considero o Alain Prost um grande piloto, mas o Laudatem maior categoria e saberá manter a diferença de 3,5 pontosque tem sobre seu companheiro de equipe na prova de PortugalDepois de dizer que abandonou em definitivo a Fórmula-1 cque se dedicará à Fórmula Indianápolis — já assinou contratocom a I atnck Racinge obteve o patrocínio da STP para o ano quevem. tendo como companheiro de equipe o veterano GordonJohncock, Emerson falou sobre Ayrton Senna:Ele poderá ser a grande sensação da Fórmula-1 cm 85.Liguei para ele da Alemanha e batemos um longo papo, antes Heassinar com a Lotus. F. um piloto de grande futuro e não poderiater escolhido equipe melhor.

Arquivo

VOLTA FECHADA
r

BJETIVÃMENTE, o resultado do sim-w plesmentc clássico Doutor Frontin (Gru-
po II), na milha e meia, corrido anteontem na
pista de grama (um tanto dura) do Hipódromo
da Gávea, obedeceu à mais completa regulari-
dade. Afinal, o melhor animal dos cinco inseri-tos, o trfplice-coroado Old Master (Sabinus cmIcc Quecn, por Bonnard II), criação e propric-dade do Haras Santa Maria dc Araras, foi o
ganhador, alcançando a sua quinta vitória em
pattern races (todas este ano), sendo as ante-nores o grandíssimo clássico Cruzeiro do Sul
(Grupo I), o Derby, e os grandes clássicos
bstado do Rio dc Janeiro (Grupo I), as TwoThousand Guincas, Jóquei Clube Brasileiro
(Grupo I), o St. Leger, e Francisco Eduardo dcPaula Machado (Grupo I), a Taça de Ouro,tendo ainda um triunfo cm listed racc, a milhado simplesmente clássico Imprensa, no ano
passado.

Portanto, inegavelmente, venceu o mc-lhor. No entanto, o filho de Sabinus estevelonge de produzir uma atuação comparável
com as de seus melhores dias, correndo, anosso ver, muito abaixo de sua real capacida-
de. Anteontem, Old Master, cjue, por sinal,não estava nada bonito, tendo feito um càntertriste e sem vida, enfrentando adversários
muito abaixo de sua classe, para quem bemobservou o desenrolar da carreira e, posterior-mente, o reviu, várias vezes, no tape docircuito interno de televisão, venceu com pou-cas sobras, tendo seu jóquei, o bridão argenti-no Jorge Valdivicso, tranqüilo e firme, apro-veitado todos os metros de percurso, inclusive
uma esperada e óbvia passagem na entrada dareta dada por seu cheval de jeu e mnner-up nofinal, Ocelot (Vacilante II em Interbella, porSabinus), este realizando a melhor performan-cc de sua carreira, tendo terminado altamente
próximo (pouco mais de pescoço atrás) do
ganhador. Valdivicso, cm toda a ligne droite,
trouxe seu conduzido ajustado e exigido, to-cando-o o tempo todo, sendo que nos últimos
150 metros ainda deu duas chicotadas para elefirmar-se na ponta c resistir à insistente volta
dc seu companheiro de écuric e élévage, queconseguiu uma dobradinha a ser citada. Arigor, porém, a própria proximidade de Ocelot
(sobretudo como ela se deu) e a favorabilidade
de seu percurso, são dois dados eloqüentes queOld Master correu muito abaixo do que écapaz, como dissemos acima. Felizmente, po-rém, ele ganhou. Do contrário, teria sido umDoutor Frontin de triste lembrança.

Dos demais animais, pouco ou nada afalar a não ser que ninguém conseguiu chegar aentender a aparente tática usada pela parelhado Haras Santa Ana do Rio Grande, Viável
(Waidmeistcr em Mistome, por Tompion), oterceiro a trôs corpos do ganhador (outro dado
que, a nosso ver, reforça nosso ponto de vista
quanto à corrida menor do filho de Sabinus), e
Zembro (Waidmeistcr em Exarque, por Exbu-
ry). Na verdade, os dois pilotos encenaram
uma bisonha e inexplicável dança com seus
conduzidos sem qualquer conseqüência e lógi-
ca de percurso Foram duas direções extrema-
mente infelizes.

F.SCORIAL

Clerc acatará a proibição da Argentina contra

Brasileiros 
perdem no tênis

Bonn — Cássio Mota c Patrícia Medradoforam eliminados logo na primeira rodadados torneios de tênis que se realizam naAlemanha Ocidental e válidos pelo circuitoGrand Prix. Motla perdeu cm Colônia para oisraelense Sholomo Glickstein, por 3/6, 6/2 e6/4; e Patrícia foi derrotada cm Filderstadt
pela americana Johanne Russcl por 6/2 e 6/3.Lm Colônia, os demais jogos foram:Marco Ostoja, Iugoslávia, 67, 6/2 e 6/2Johan Carlsson, Suécia; Jan Gunnarsson,Suécia, 7/6 c M Hans-Dieter Beutel, RFA'Eddie Edwards, África do Sul, 1/fi, 6/4 e 6/üLric Jelen. RFA; Miroslav Mccir, Tchcc.,6/7, 6/0, 7/6 Gianni Ocleppo, Itália; DannicVisser, África do Sul 3/6, 6/4 e 6/4 Thomas

Hogstedt, Suécia; e Michael Westphal,
RFA, 6/2, 6/3 Matt Doylc, Irlanda.

hm liilderstadt, os outros resultados
foram: Terry Phclps, EUA 6/2. 4/6 e 6/1Virgínia Ruzici. Romênia; Catarina Lindq-vist, Suécia 6/3 e 6/4 Petra Kèppeler. RFA;
Tine Schèur-Larsen, Dinamarca, 6/1 e 6.'3
Çatherine Suite. França; Yvonne Vcrmaak,
África do Sul 6/1 c 6/2 Terry Holladay,
EUA; Kathy Jordan, EUA 6'0 e 6/2 Petrallubcr. Áustria; Pascalc Paradis, França 6/0c 7/6 Karina Karlsson, Suécia.

Connors no Japão
Tóquio — O norte-americano Jimmv

Connors, o primeiro entre os homens aconseguir mais de 100 vitórias em torneios docircuito Grand Prix, é o cabcça-de-chave
número uni do GP de Tóquio, que começahoje. O tchcco Ivan Lendl, campeão emRoland Garros, é o segundo pré-classifícadoc o terceiro é o suceo Mats Wilander,campeão do Aberto da Austrália ano pas-sado.

Da lista dos 10 primeiros colocados noranking do Grand l'ri.\ desta temporada;
participa ainda do Torneio de Tóquio oequatoriano Andres Gomcz. quarto pré-classificado, que estréia contra Greellolmes.

r
Buenos Aires — O argentino José Luis

Clerc está disposto a acatar uma eventual
decisão do Governo de seu país proibin-do-o de participar do Grand Prix de Tênis
dc Johannesburg, em cumprimento a umaresolução das Nações Unidas, que reco-
monda a todos os países evitarem relações
esportivas com a África do Sul, em protes-to contra a política segrcgacionista sul-
africana.

O Governo argentino tem-se revela-

Clerc admite não ir à África
do, ultimamente, contrário à participaçãodc atletas do país em competições esporti-vas na África do Sul, mas Clcrc explicou
que até agora nenhuma autoridade fez
qualquer crítica a sua Macem a Johanncs-burg.

Em setembro passado, a Chancelaria
argentina proibiu que um juiz sul-
africano, Les Muller. atuasse cm Buenos
Aires, numa luta dc boxe pelo título

mundial dos moscas c ainda este mesrecomendou a uma equipe de rúgbi argen-tina que desistisse de uma cxcusão pelaÁfrica do Sul. A equipe de rúgbi, porém,insistiu na viagem, alegando que a políticanão deveria intervir no esporte.
Na semana passada, no entanto, oGoverno argentino cancelou os vistos dosintegrantes de duas equipes de rúgbi daÁfrica do Sul que haviam entrado naArgentina na qualidade de turistas.

J

Basquete do Rio já
admite 

que só tem

chance de ser vice
Um time que vai disputar o vice-campeonato. Não existe definição melhor paia àSeleção Carioca de basquete que, na próximasemana, estará em Recife participando do Cam-

pconato Brasileiro Sem os jogadores do Flamen-
go, a equipe certamente perderá apenas uma
partida: a decisão para a Seleção de São Paulo e,como acontece há alguns anos, ficará em segundolugar. b
... Ontem, os jogadores sob a direção de AriVidal, começaram a treinar intensamente. Oscortes — o giupo é formado por 19 jogadores —
serão anunciados amanhã após mais um treino no
ginásio ilo América, Em princípio, têm vagaassegurada os seguintes atletas: Pai Nego, ÉdsonCampeio, Mane, Zé Roberto, Fabinho, Sartori eMiguel. Falta apenas definir os outros quatronomes. ^

Sempre em segundo
, Á seleção foi convocada há mais de um mês.Um dia depois da divulgação da lista, Isidório

Oanon, vice-presidente de esportes amadores doFlamengo, pediu a liberação dos nove jogadoresde sua equipe que foram convocados — Marqui-nhos, Nilo, Marcelo Vido, Carioquinha, Paulão,Alrnir, Carlão, Bigu e Mauro — alegando que acessão dos atletas prejudicaria o treinamento dotime.
A decisão do Flamengo desfez por completoo sonho dos dirigentes da Federação, que pensa-vam cm conquistar pela primeira vez, em mais de10 anos, um título brasileiro. Assim, o objetivo

da Seleção passou a ser o rotineiro segundo
lugar, comum para o Rio dc Janeiro nestas
competições.

Na terça-feira, a delegação carioca viajará
para Recife. A Seleção de São Paulo, quepossivelmente será treinada por Edvar Simões,do Monte Líbano, deverá contar com alguns
jogadores que participaram dos Jogos dc IxisAngeles.

Descanso
Depois da derrota para o Vasco, na rodadatinal do turno da fase cie classificação do Cam-

pconato Estadual, por 79 a 74, os jogadores doFlamengo foram dispensados e só voltarão atreinar amanhã. Hoje, Isidório Danon deverádefinir dois amistosos contra o Palmeiras c aF rancana. A realização destes jogos no períodoem que a Seleção Carioca estará treinando tem
provocado divergências entre os dirigentes daFederação

Enquanto Paulista, presidente da entidade c
que também é Secretário de Esportes em Soroca-ba, São Paulo, acha que não há nenhum proble-ma na realização dos jogos. Grego, vice-
presidente, afirma que o Flamengo pode jogar,desde que não utilize os jogadores convocados.

Ultimo Macho trabalha bem 
para 

o GP

José Camilo da Silva
jmr
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Para reaparecer no clássico de domingo, Último Macho tem bom trabalho em l mil 600 m

Morre o reprodutor Falkland

J

O reprodutor Falkland (RightRoyal em Argentina, por Nearco), dc
propriedade dos Haras São José e Ex-
pedictus (detentor dc 90% de suas co-tas) e Larissa (os 10% restantes), mor-reu, semana passada, em Rio Claro,vítima de um colapso. O descendente
dc Hyperion era um dos melhores se-mentais estrangeiros no país cm maisuma severa perda para nossa criação.

De criação de Lord Howard deWalden, cujas cores defendia nas pistas,Falkland nasceu na Inglaterra em 1968,estando, portanto, com 16 anos. Eleestava alojado no Haras São José ondedeveria cobrir cerca de 40 éguas esteano, das quais somente cerca de 15conseguiram ser servidas.
Campanha e produção

Falkland foi um corredor de nível
clássico na Europa, com acentuada pre-ferència por distâncias longas, podendoser considerado, perfeitamente, um
stayer Em seu país de origem, levantou
as duas milhas do Oueen's Vasc (Grupollí) em Ascot, e o Princess of Wales
Stakes (Grupo III). em Newmarket.

Foi, ainda, terceiro no St. Leger Stakes
(Grupo 1). Na França, chegou em ter-
ceiro no Prix Kergolay (Grupo II), em
Deauville.

Importado pára o Brasil na primeirametade da última década pelo extinto
Haras Pimar (que fez seu leilão deliquidação no ano passado), o neto deOwen Tudor caracterizou-se por uma
produção extremamente irregular, sódando animais de nível clássico ou, aocontrário, muito modestos, sendo rarosos nomes de seu stud-record que po-dem, ou poderiam, ser caracterizados
como úteis.

Seus melhores produtos foram
aqueles que ele forneceu aos Haras SãoJosé e Expedictus, com amplo destaque
para o craque Baronius, ganhador dos
grandes clássicos Estado do Rio deJaneiro (Grupo 1), as Two Thousand
Guineas, c Faça de Ouro-potros (Gru-po l), do importante clássico Dezesseisdc Julho (Grupo II), Brasil trial cario-ca, e dos simplesmente clássicos Almi-
[ante Marques de Tamandaré (GrupoII), quando mareou, então com três

anos, o record dos dois mil metros, cJosé Carlos de Figueiredo (Grupo III),tendo sido segundo nos grandíssimosclássicos Brasil (Grupo I) e Cruzeiro doSul (Grupo I), o Derby carioca, e paraApple Honey, campeã do grandíssimoclássico Diana (Grupo I), o Oaks cario-
ca. Alem destes dois nomes, o desceu-
dente dc Hyperion produziu, igualmen-
te, Be Bop (simplesmente clássico José
Cerouinho dc Assumpção, Grupo 111),
Verdagón (simplesmente clássico Presi-
dente Arthur da Costa e Silva, GrupoII), Dark Duke (simplesmente clássico
Encerramento, L.R.), Harctha (grandeclássico Derby Club, Grupo II, Gold
Cup carioca), Epopés (importante clãs-sico Fábio da Silva Prado), Grupo II,
segundo comparação de éguas de Cida-de Jardim), I Ching (simplesmente clãs-
sico Josc Cerquinho dc Assumpção,
Grupo i 11). Com colocações em gran-des clássicos, podem ser Citados Citova,
Altênia. Atout, Vintém e, mais recente-
mente, Grison, terceiro, este ano, no
grande clássico Jóquei Clube de Sáo
Paulo iGrupo I), o Prix 1 .upin

Ultimo Macho, inscrito no Grande PrêmioSalgado Filho, principal carreira de domingo naGávea, trabalhou os 1 mil 600 metros em lmin44s2/5, muito bem levado no percurso pelo jóqueiJ.C.Castilho. O pensionista de A.Morales tinhaexcelente ação ao cruzar o disco.
Aracatu em preparativos para reaparecer nas

provas clássicas de sua geração, veio de mais lonec capertou na seta dos 1 mil 6(XI metros para completarna marca dc lmin44s, controladíssimo nos 200metros finais pelo J.C.Castilho.
Outros trabalhos

Vida Mansa que continua cm trabalhos de
partida curta para reaparecer cm Cidade Jardim no
próximo dia 15 dc novembro, passou os SOO metroscm 50s2/5, na direção tranqüila de A.Oliveira.

Allonsaffan. num trabalho bem suave, não foiexigido pelo J.M. Silva ao marcar lmin46s para os1 mil 600 metros, procurando sempre o pior trechoda pista. Tinha grandes sobras ao cruzar o disco.
Apocalipsy Now. uma partida dc lmil metroscm lmin04s3/5, correndo com desenvoltura, até

passar o disco. O jóquei J.C.Castilho vinha tranqüi-Io no seu dorso.
Ardoroso, supreendeu pela facilidade como

marcou Imin24s para os lmil 300 metros, colado acerca externa. O jóquei J.M.Silva nunca o exigiu
com maior rigor.

Vacilada um trabalho bem tranqüilo nos lmil300 metros na marca de Imin 25s , pelo centro da
pista.

Ultra Bom, trabalhou no regime de partidacurta e foi bem na marca de 51 s para os 800 metros,saindo com velocidade e sendo um pouco sofreadonos 200 metros finais pelo J.M.Silva.

Escalei 
ganha de

Shat-El-Arab com

muita 
facilidade

1° páreo, I" Aroldo (J. Ricardo) 2o D'AnnunzioC Lavor) vencedor (I) 1,10. Dupla (12) 1.40. Placcs(I) I.00|(2) 1,00. Tempo, Imin41s. 2° páreo, IoOverloquista (J. Escobar) 2o Miss Araras (P. Vignòlas)vencedor (1) 2,70. Dupla (13) 3,00. Placês (1)2 10(31,90. rcnípòj Imin.22s2/.V 3» páreo, Io Handicapeur (J.K Reis) 2" Ultra Silvei; (J. Malta) vencedor (I) 3,80
flilcés 0) 2'10 (J) Dup'" exata

(01-04) Cr$ 30,40. 1'empo, IminOls. 4" páreo, I"Escatcl (J. P. Reis) 2o Shat-El-Arab (J M. Silva)vencedor (6) 6,50. dupla (14) 3,60. placês (6) 1,60 (1)1,20. I empo, 1 min40s2/5, 5o páreo, I" 1'iter's Lady(J.Garcia) 2° Garbati (C.Lavor) vencedor (4) I 70dupla (34) 8,50. placês (4) 1,90. (7) 2.00. Tempo1 minI Is. ft" páreo, I" Nantalah (XX) 2o Obelisk(( .Lavor) vencedor (1)1,70. dupla (12) 4,30 placês 111.30 (4) 2.70. Dupla exata (01-04) CrJ 17,70. Tempolmin()7s2/5. 7' páreo, I" Vodinic (J.Ricardo) 2o Taipii
(J.C.Castilho) vencedor (6) 1.70 dupla (24) 2,0(1.
placês (6) 1,10 (3) 1,10. Tempo, lmin()3s X" páreo I"Berá (G.F.Almeida) 2" Ouerila ((' Xavier) vencedor(I) dupla (14) 8,80 placês (1) 2.10 (7) |,,m)lempo, Imin23s I 9*páreo. I" Mafim (O Ritardo') 2"llac (J.l- Reis) vencedor (I) I 90 dupla (li) s..!().,Placês (1)1 30 (2) I 30, Dupla exata conibinaçáo (0102) CrS 7 10. lempo. Inim22s! s A comissão decorridas suspendeu por 90 dias lalta dê empenho, o

jrtqiu-j A. M ichado I" om itlcrisilõ iomaita ontem inoite
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Tato, barrado 
por 

Paulinho, 
prefere 

até sair
DftV*! Jfc MllMl.. .. . I . . 'IV ,4,. I . PI. . 1 A - ... I ...»Para o pontn-esquerda Tato, a estréia do Fluminense na

Taça Rio — I a I cm Campos, com o Goytacaz—nflo foi boa. O
time jogou mal no primeiro tempo e, segundo o técnico Carlos
Alberto, só melhorou no segundo tempo, quando Paulinho
entrou e "deu mais velocidade ao ataque". Por isso, Tato perdeua vaga e não gostou. Nilo gostou principalmente porque não foi
avisado pelo técnico.

Estou sabendo disso agora — disse ele após o coletivo de
ontem à tarde. —É uma situação que não me agrada. Sou
campeão brasileiro, joguei na Seleção e acho que não mereço esse
tratamento. Estão cobrando muito de mim e esquecendo tudo o
que já fiz. O time todo jogou mal e só eu saí. Não sabia que era
reserva. Estou surpreso e decepcionado, A continuar assim,
prefiro sair do Fluminense — desabafou Tato.

Carlos Alberto, na reunião da comissão técnica com o vice-
presidente de futebol, Antônio Gil, realizada ã noite, reconheceu
que errou ao não ter conversado com Tato, mas não abre mão de
mudar o time quando achar que é preciso:Vou trabalhar pensando no melhor para o time e para o
clube. Não quero fazer injustiças, mas vai jogar quem estiver
meihor. Salvo casos especiais, como o de Romerito, ninguém é
titular absoluto. O Fluminense tem 20 titulares (Delci, sem
contrato, e Ricardo, operado, não foram contados).

Contradição
Tato, no entanto, insistiu muito cm dizer que estava

decepcionado. Lembrou que o time todo fez um mau primeirotempo. Mas, no final, se contradisse:
Bem, eu sabia que isso ia acabar acontecendo.

Tato não disse, mas o sorriso que acompanhou o final da
frase deixou claro que havia uma referência ao fato de Paulinho,
novo titular da ponta-esquerda, ser afilhado de Carlos Alberto.

A decisão de Carlos Alberto foi apoiada pelo diretor
Antônio Gil, na reunião com a comissão técnica. Gil chegou a
dizer que Tato vem caindo de produção desde que esteve na
Seleção. Ele acredita que o fato de ter sido barrado por Edu
interferiu no rendimento do jogador. Com isso, Carlos Alberto
ficou ainda mais à vontade:

Eu também já fiquei no banco — lembrou o técnico. —E
já era tricampeão do mundo. Futebol é assim mesmo. Joga quemestá melhor. Mas gostei de saber que o Tato se rebelou. Só espero
que ele continue se rebelando dentro de campo. Se o Paulinho
não jogar bem e ele mostrar que está melhorando, poderá voltar
ao time. Só não posso admitir um jogador atuando mal. Afinal,
jogar futebol é a profissão deles. Não posso ficar esperando um
jogador recuperar a forma. O campeonato acaba, e nós ficamos
scro ganhar nada.

Time completo
Já com Paulinho na ponta-esquerda, o Fluminense estará

completo amanhã, contra o Olaria, no Maracanã. Aldo e Branco,
que não jogaram em Campos, estiveram ontem nas Laranjeiras e
garantiram a cscalaçáo. O técnico Carlos Alberto não ficou muito
preocupado com o empate com o Goytacaz. Ele lembrou que o
Fluminense estava sem quatro titulares:

O Flamengo, na Taça Guanabara, empatou de 2 a 2 lá
em Campos. Nós também empatamos. E não estamos fora da
disputa. Basta vencer nossos futuros adversários. O time vai
melhorar. Mostrou que pode jogar melhor ao fazer um segundo
tempo muito bom.

wmmm Marcolo Rogua

HOJE O MELHOR
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Nicole Puzzi, Governador Júlio
Campos, Washington Olivetto e
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Marin _ i SÊlfâsm
abraçado ao amigo Baltasar, no vestiário de Moçu Ííonita

Marinho lembra infância 
pobre

ao ser coroado 
"rei 

do Bangu
Para quem teve uma infância miserá

vel — morava debaixo de uma lona, com
sete irmãos —, ser coroado Rei (mesmo
sendo de brincadeira) é algo quase ina-
creditável para o alegre e sempre extro-
vertido ponta-direita do Bangu, Ma-
rinho.

— Quando o Baltasar (é o nome do
torcedor que pulou o aiambrado e colo-
cou na cabeça de Marinho a coroa de rei)
chegou perto de mim e fez aquela brinca-
deira, confesso que pela minha mente
passou toda a minha vida de miséria e
sofrimento em Belo Horizonte onde eu
nasci — confessou Marinho.

O garoto pobre
Marinho nasceu em Belo Horizonte

há 26 anos. Com seus sete irmãos, mora-
va num terreno e tinha uma lona como
casa. Nas noites de chuva e frio todos
ficavam junto da mãe dona Efigênia, paraaproveitar o mais possível o calor do
corpo humano. Não havia cobertores e
até a comida era difícil. O café da manhã,
às vezes, ele e os irmãos iam tomar no
Hospital da Polícia Militar, de onde sua
mãe era uma pequena e humilde funcio-
nária. Marinho não pôde freqüentar um
colégio, como as crianças da sua idade.

Aos 12 anos, o garoto franzino jogou

pela primeira vez num time de futebol
organizado. Era o Madurcira, clube do
bairro onde nasceu, Betãnia.

Dali para o time de mesmo nível do
Atlético Mineiro foi um passo. Na sua
segunda partida pelo Atlético ganhou de
presente uma bicicleta. Pela primeira vez
foi o melhor numa partida.

Marinho passou por todas as catego-
rias no Atlético Mineiro e foi convocado
para a Seleção Olímpica. Ali, teve uma
outra fase difícil da sua vida.

Eu não sabia ler e quando cheguei
na Seleção recebi um papel para preen-chcr (uma ficha). Fiquei coin vergonha e
fui para o quarto sem saber o que fazer.
Pedi, então, ao meu companheiro Júlio
César para encher a ficha para mim. Este
fato marcou mais ainda a minha vida.

Neste momento, entrou na vida de
Marinho sua segunda mulher, que ele
considera importante para a sua carreira:
Tânia, com quem casou aos 20 anos de
idade.

Com a Tânia tenho tido os meus
melhores momentos. Foi ela quem me
ensinou a ler e incentivou a minha voca-
çáo para o estudo. Hoje, leio muito Erico
Veríssimo, escritor que mais admiro.

Quando voltou ao Atlético Mineiro,
Marinho foi vendido para o São José do
Rio Preto. Com as luvas, comprou o
terreno onde sempre morou com a mãe e
construiu uma casa. Era o primeiro sonho
que começava a ganhar forma.

Minha mãe t meus irmãos já não
precisavam morai mal. A casa é modesta,
mas confortável. Aqui no Uangu, com o
apoio da torcida e dos amigos, tenho
conseguido alguma coisa. Vou juntandoo que ganho e já tenho um pequeno
patrimônio. Passar fome, nunca mais.

Este é Marinho, artilheiro do Cam-
peonato com 7 gols, ponta-direita do
Bangu, que no domingo contra o Olaria
foi alvo da homenagem de um modesto
torcedor. Ele não ficou vaidoso. Ao con-
trário:

O Baltasar é meu amigo. Eu, uma
vez, fiz esta brincadeira com ele. Afinal,
Baltasar foi um dos Reis Magos. A histó-
ria não deixa mentir. Quanto ao Mari-
nho, até agora a história não registra
nada demais. O meu sonho é pequeno:ser campeão pelo Bangu e, se possível,artilheiro do campeonato.

JORGE PERRI

Yasco suspende 
prêmio por

empate e cobra resultados

O presidente Antônio Soares Calça-
da, inconformado com a má atuação do
Vasco nestes dois últimos jogos, instituiu
a linha dura em São Januário. Hoje,
quando os jogadores se reapresentarem
para os treinamentos, não terão boas
novidades, pois a primeira medida do
dirigente foi a de vetar o pagamento do
prêmio pelo empate contra o Americano.

Além disso, terão que participar de
uma reunião com a Comissão Técnica e o
vice-presidente de futebol, José Luís Ma-
no, que receberam a missão de cobrar
resultados da equipe, pois, segundo Cal-
çada, o Vasco atendeu a todos os desejos
do técnico Edu e, como as inscrições
estão encerradas, nada mais poderá ser
feito em termos de reforços.

Cobrança
A irritação de Calçada era tão grandeontem que, ao sair de sua sala e encontrar

alguns jornalistas na ante-sala, deseul-
pou-se e pediu que todos se retirassem.
Em seguida, trancou a porta da ante-sala
com a chave — talvez pensando quealguém tornasse a ocupá-la, mesmo de-
pois de ser colocado para fora.

Quem pagou por isso foram seus
próprios vice-presidentes. O primeiro a
chegar foi o dos esportes aquáticos, Fcr-
nando Costa. Como andava depressa,
quase bate com a cabeça na porta, ao

encontrar resistência para abri-la. Perce-
bendo que não poderia ser ouvido, resol-
veu ir embora.

Depois foi a vez de José Maquieira
(l°-vice-presidente do clube) e Acácio
Leite de Oliveira (de finanças). Os dois
bateram delicadamente na porta, mas
não puderam ser escutados. Ficaram mais
de 10 minutos do lado de fora. O servente
Pastor tentou o telefone interno, mas a
porta continuou fechada. Lá dentro, ha-
via apenas o presidente Calçada e o
supervisor Paulo Angioni.

Quando Calçada abriu a porta, cxpli-
cou que não havia nada contra a im-
prensa: Fechei para que algumas pessoasnão fiquem na ante-sala ouvindo o que se
passa lá dentro. Mas não é ninguém da
imprensa — disse Calçada, dando a en-
tender que, se não é a imprensa, os
instrusos são seus próprios assessores quevisitam todas as noites aquele gabinete.

O inconformismo
Antônio Soares Caiçada ainda estava

inconformado com o empate diante do
Americano e lamentou não poder fazer
nada para reforçar o time, já que as
inscrições estão fechadas. Em suas paia-vras, fica claro que a Comissão Técnica
está desgastada.

A Comissão Técnica me pediu o

China. Eu atendi. Pediu para liberar o
Mário, que passava por problemas parti-
culares, e, se não fosse incluído no negó-
cio, acabaria afastado da equipe. Relutei
ao máximo, daí a demora para a vinda do
China. Queria que o Mário ficasse, per-
guntei se ele não faria falta.

E continuou, fazendo a sua defesa
pela venda do Arturzinho:

Vendi o Arturzinho e o venderia
novamente. Depois do que aconteceu (o
jogador e o dirigente discutiram após o
empate contra o Goytacaz um jogo do
primeito turno, disputado em São Januá-
rio), ele não vestiria mais a camisa do
Vasco. E não podem dizer que prejudi-
quei o Vasco com a sua venda, pois o
comprei por CrS 200 milhões e o vendi
por CrS 500 milhões. Onde conseguiria
isto? Nem no final do ano conseguiria
esta importância.

O dirigente acha que a Comissão
Técnica tem que cobrar dos jogadores
para que os resultados favoráveis apa-
reçam.

Sem vitórias, aí mesmo é que a
situação ficará ruim. Não teremos rendas
e eles não terão bichos. Até agora temos
conseguido pagar em dia. Todos recebe-
ram no dia 10 — disse Calçada, referin-
do-se aos salários, porque as luvas de
alguns jogadores estão cm atraso.

Edu muda 
quatro de uma vez

A equipe do Vasco deve sofrer uma
mudança radical já na partida de domin-
go, contra o Volta Redonda, em São
Januário: o técnico Edu ainda não con-
versou com os jogadores, mas está decidi-
do a promover a volta de Edcvaldo ü
lateral direita; a de Daniel Gonzalez,
possivelmente em lugar de Nenê; a de
Oliveira à frente dos zagueiros, substi-
luindo China; e deve escalar Beto na
lateral esquerda, afastando Aírton.

O técnico conversou ontem pela ma-
nhã com o vice-presidente de futebol,
José Luís Mano, e com o supervisor
Paulo Angioni. Após a reunião, quedurou cerca de 40 minutos, Edu disse quefaltou entusiasmo ao time e, por isso,
deixou claro que Daniel Gonzalez tem
sua escalação garantida.

O supervisor Paulo Angioni defen-
deu o ponto de vista de que o Vasco
possui um excelente time. Contesta tam-
bém que o problema seja intranqüilidade
de alguns jogadores. Para Angioni, o
problema do Vasco se resume num único
aspecto:

Falta um terceiro homem, alguém
que encoste em Roberto.

Para defender sua tese, o supervisor
lembrou o início de carreira do jogador e
a atual necessidade de um meia-armador
que jogue ao lado de Roberto para com-
pensar a pouca movimentação do ata-
cante.

Ouando Roberto começou, sua
principal característica era a arrancada.
Agora, ele fica mais preso entre os za-
gueiros e sua, boa produção depende de

alguém que tenha uma grande mobilida-
de para ir à frente tabelar com ele e
voltar. Quando o Vasco tinha o Amauri,
a produtividade do ataque era boa. Com
Cláudio Adão, nosso setor ofensivo já
não funcionou. Depois, com Ernâni, me-
lhorou c chegou ao auge com Arturzinho,
que sabia tudo daquele pedaço do cam-
po. Este é o problema atual do Vasco —
explicou Angioni.

Angioni diz que, quando o Vasco
encontrar alguém que se adapte nesta
função, voltará a apresentar um padrão
de jogo melhor, com mais jogadas de gol.
Edu pensa da mesma forma e, se Geova-
ni não se recuperar para o jogo contra o
Volta Redonda, fará uma tentativa com
Marcelo, um jogador que se movimenta
com desembaraço e tem boa visão de gol.

BOLA DIVIDIDA

O 
depoimento que Luisinho Drumond pres-^tou domingo passado no programa Itola

na Mesa da TV Bandeirantes, com toda a sua
dura crueza é o retrato perfeito do Botafogo de
hoje.

Seguro do que estava dizendo, Luisinho
desancou todos os diretores do clube, só pou-
pando o presidente Viveiros de Castro. Deles,
dirigentes, traçou perfis contundentes, cha-
mando-os no mínimo de incompetentes e vai-
dosos. No final, querendo resumir numa frase
tudo o que havia exposto sobre seu papel no
clube, declarou: "Eu 

já botei muito dinheiro
no Botafogo para receber ordens de quem quer
que seja."

Sei que é duro para os velhos botafoguen-
ses, mas o que Luisinho Drumond disse é a
pura e cristalina verdade. Luisinho é hoje a
única fonte de renda do Botafogo. Como ele
mesmo fez questão de repetir no Bola na Mesa,
abre a bolsa à larga para pagar salários, bichos,
despesas de concentração, contas de luz, tele-
fone e qualquer outra fatura que aparecer no
clube.

E tanto é verdade, que nenhum dos dire-
tores — alguns nominalmente citados — tive-
ram a coragem de desmentir, rebater, protes-tar. Ou mesmo minimizar as revelações de
Luisinho. Todos eles, citados ou não, pernia-neccm mudos. Provavelmente baixaram a ca-
beça conformados com as verdades irrefutá-
veis, alguns até alarmados com a afirmação
fina! de Luisinho, anunciando o seu propósitode se retirar de cena ao término do mandato de
Viveiros de Castro, ou seja, em dezembro
próximo.

A que ponto chegou o Botafogo! O clube
não tem um níquel em caixa c sua sobrevivên-
cia depende dos humores de Luisinho Dru-
mond. Sc o tratam bem, o dinheiro flui.
Contrariado, vira as costas c o clube que se
arranje. E, vendo bem, não se pode culpar
Luisinho por isso. Ele está certo. Sc é ele quem
paga, tem o direito de exigir obediência dos
que recebem. Quem não quiser assim, rua. Foi
o auc aconteceu com o treinador Jair Pereira."Ele 

quis rodar a baiana para cima de mim c se
deu mal", disse Luisinho na sua exposição
clara e honesta sobre o caso que agitou o clube
na semana passada. E garantiu que se tivesse
de mandar o técnico embora no vestiário, na
hora cie entrar em campo para o jogo com o
Flamengo, o teria feito tranqüilamente.

Esta é a situação do Botafogo poucassemanas antes da escolha do novo presidente.São quatro os candidatos a disputar avidamen-
te a herança desse espólio. Pelo que se diz no
clube, todos eles namoram aberta ou discreta-
mente o apoio de Luisinho, porque sabem quesem ele e o seu ouro o grande Botafogo do
passado está seriamente ameaçado de fechar
mclancolicamcnte suas portas.

Uma dura e triste realidade.

Histórias — Mal chegado de Recife, logo
no seu jogo dc estréia, Manga foi indicado parao exame antidoping. Meio chucro ainda, apre-
sentou-se sem saber do que realmente se
tratava. Ao ver o médico lhe mostrar a peque-na proveta e informá-lo de que devia urinar
dentro dela, Manguinha aproximou-se e foi
claro:

— Então, doutor, segure firme aí que vou
tentar...

E largou um caudaloso jato, acertando
metade na proveta, metade no jaleco branco
do médico.

SANDRO MOREYRA

Enéas recusa-se a ceder

material para antidoping

e ainda quebra os vidros
São Paulo — O exame antidoping voltou a ser motivo

de confusão no Campeonato Paulista. Desta vez o causa-
dor foi o jogador Enéas, do XV de Novembro de
Piracicaba, que já jogou pela Portuguesa e Palmeiras.
Sorteado para o exame antidoping após o jogo contra o
Marília (que terminou em ü a 0) teria entrado na sala de
exames e quebrado todos os vidros que serviriam paracolher a urina.

O presidente do Marília, Pedro Pavuo, foi à delega-
cia de Piracicaba, onde o delegado local elaborou um
boletim de ocorrência no qual Enéas figura como respon-
sável por ter causado danos materiais. Òs diretores do XV
compareceram também a delegacia com o advogado do
clube. O jogador negou todas as acusações que foram
feitas.

Museu do Esporte

homenageia Garrincha

Garrincha — O Mito da Camisa 7 é o tema da
homenagem que o Museu de Esportes vai promover esta
semana para o verdadeiro fenômeno que foi Garrincha,
jogador do Botafogo e da Seleção Brasileira que faria 51
anos na próxima quinta-feira. Além da projeção de vídeo
sobre as Copas do Mundo, haverá exposição de fotos e
palestras de jornalistas especializados. Com entrada fran-
queada ao público, a homenagem será desdobrada cm
quatro dias, no auditório da Suderj, com entrada peloPortão 18 do Maracanã, na Rua Professor Eurico Rabelo.

O programa organizado pelo Museu de Esportes é o
seguinte: Quinta-feira, às 17 horas, abertura da exposição,
reunindo fotos sobre a vida familiar e profissional de Mané
Garrincha, além de camisas, troféus e bandeiras. Em
seguida, projeção de vídeo sobre as Copas do Mundo,
acompanhada de um coquetel.

Dia 22/10, segunda-feira, de 15 às 17 horas, palestrade Geraldo Romualdo da Silva, do Jornal dos Sports,
sobre A Introdução do Futebol no Brasil, com a presençade Ademir Menezes, artilheiro da Copa do Mundo de 50.
Dia 23/10, terça-feira, dc 15 às 17 horas, palestra de
Sandro Moreyra, do JORNAL DO BRASIL, sobre A Era
do Maracanã, tendo a seu lado o grande craque do
passado, o meia Zizinho.

Dia 24/10. quarta-feira, de 15 às 17 horas, palestra de
Roberto Porto, do JORNAL DO BRASIL, sobre A Cons-
cientização Profissional, com a participação de Otávio de
Moraes, campeão de 48 pelo Botafogo e atua! presidenteda Associação Garantia dos Atletas Profissionais,

E(



CBF ouve federações mas Copa deve ser com 20Gmlite Coutinho reúne-se hoje à tarde com os -0- "
representantes das federações — Pedro licfnes e Ebes Delfim Vie»a

Giulitc Coutinho reúne-se hoje il tarde com os
representantes das federações — Pedro Lopes e Ebes
Guimarães — para saber a repercussão da Carta de
Minas divulgada pela Associação de Clubes e discutir
uma forma de conciliação. Se, no entanto;»nada disso
ficar acertado, Giulitc deve confirmar em reunião de
diretoria a ser realizada até sexta-leira a Copa Brasil de
85 com 20 clubes, de acordo com a proposta inicial da
entidade.

Tanto o diretor de futebol Dílson Guedes, quantoo presidente Giulitc Coutinho ficaram revoltados com a
Carta de Minas da Associação de Clubes, quando eia
diz que conta com o apoio da CBF e que vai nrevemen-
te fazer a tabela e forma de disputa da Copa Brasil.— Isto é uma mentira. A CBF não dá apoio a
ninguém. Nós é que temos condições de fazer a Copa
Brasil e mais nenhum outro grupo. Este negócio de
fazer tabela e elaborar fórmula não é verdade da
Associação e lamento que isto tenha saído em do-
cumento considerado oficial por eles. Só não vou falar
mais sobre esta situação, porque primeiro quero aguar-
dar a reunião do presidente com os representantes das
federações e só depois é que a diretoria vai resolver a
forma definitiva da Copa. A CBF tem condições de
fazer um grande Campeonato e também uma perfeita
programação para a Seleção Brasileira, pois tanto eu
quanto o Giulite já vivemos muitos anos dentro deste
mundo do futebol — explicou Dílson Guedes.

Giulite achou a posição da Associação muito
prenotente, quando, no momento, seu desejo é dediálogo e não de imposições, como está demonstrada
na Carta de Minas. O certo é que as federações nãoabrem mão do direito de contar com os 22 campeõesestaduais na Copa Brasil e isto vão defender esta tarde
no encontro na CBF. Como os clubes estão radicais, asfederações também desejam manter seus pontos devista, já documentados na Assembléia Extraordinária.
( orno os clubes desejam a competição com 26, é quasecerto que a CBF vai acabar impondo a sua vontade,
colocando apenas 20 clubes.

Eleição no América

tem trio elétrico

e banda de música
A bucólica pracinha próxima ao América amanhe-ecu ontem animada por um trio elétrico que apregoavaas vantagens da reeleição do atual presidente LúcioLacombe e de uma ruidosa banda de música que,postada na escadaria à entrada da sede, encantava os

que se propunham a mudar a política do clube votandoem Gilberto Cardeal.
Do lado de dentro, misturavam-se no saguãoabos eleitorais dos três candidatos, mas o AlmiranteÁlvaro Grego levava vantagem na cabala de votos, poisas moças contratadas para recepcionar os sócios, logoapelidadas Greguetes. mostravam eficiência na aborda-

gem. Talvez por isso, Grego tinha uma acentuadavantagem até o início da noite.
Otimismo geral

Neste período, já tinham votado o jurista Sobralrato, que confessou ter votado em Lacombe, e oartilheiro Luisinho, atualmente no Palmeiras, que foi aCampos Sales "para votar contra o Lacombe . O ex-zagueiro AJex, formado pelo curso de arbitragem darederaçao de Futebol do Rio, mas que não pretendeiniciar carreira no momento, também apareceu paravotar. '
^ar meu voto ao Grego, que considero amelhor opção para o América. Ele sempre ia aovestiário no fim dos jogos, nas vitórias e nas derrotas -lembrou Alex.

. Tranqüilos, os três candidatos asseguravam avitória a quem lhes perguntasse como andava a votação
para a escolha da chapa contendo os 180 membros doConselho Deliberativo (150 efetivos e 30 suplentes)Mas se Lacombe afirmava que "está uma beleza", eCardeal se impressionava com a repercussão do traba-Ino que seu grupo fazia, era Grego quem faturava maisvotos.

O benemérito Gérson Coutinho, irmão de Giuli-te, ex-presidente do clube e atual da CBF, garantiauma invencibilidade de não perder eleição no Américahá 48 anos. Apoiando Grego, Gérson dizia que àquelaaltura — eram 18 horas — dificilmente Lacombeconseguiria reverter a vantagem do almirante, ainda
que chegassem os dois ônibus trazendo os associados deNova Iguaçu (antigos sócios do Filhos de Iguaçu, clube
que foi fundido ao América), que presumivelmenteapoiariam Lacombe.

Coutinho arriscava afirmar, inclusive, que osvotos do grupo de sócios Chopp Duplo, liderado porBabão, num total de mais de cem votos, aliados aos do
grupo da natação, também em número expressivo,
todos apoiando Lacombe, não seriam suficientes paraderrotar Grego.

,. . 
eleiçáo aclui há 48 anos e não tenhoduvida de que o Grego vence, pois o Lacombe e oCardeal dividiram seus votos — esclareceu o ex-dirigente.

Para a parte da noite eram esperados os votos docondomínio Quartier Latin, vizinho ao clube, num totalde 162 votos dos 260 apartamentos. Cada proprietáriode apartamento tem direito a voto, mas quem possuimais de um, como Giulite Coutinho, que na época delançamento adquiriu quatro, só pode votar uma vez.
Estes votos, segundo analistas, eram capazes de acen-
tuar uma possível vitória de Grego.
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Azevedo 
promete time

e melhorar o Mourisco

r . « .p-v' ; *' «saar*»
Leandro, um das muuos contundidas do clube, continua o tratamento na Gávea para se rdJSfl pJSJ no joelho

Fia enfrenta

contusões com

toda a calma
O Flamengo tem vários problemasde contusão. Andrade e Adílio estão

afastados, pelo menos, das duas próxi-mas partidas. Bebeto queixa-se de do-
res na articulação acima da coxa. cn-
quanto que Leandro ainda se recupera
de uma contusão no joelho, contusão
que o afastou do clássico com o Bota-
fogo. Mas, apesar de todos esses pro-blemas, o clube vive um clima de
tranqüilidade.

Ontem, folga geral para o elenco,
poucos jogadores estiveram na Gávea.
O técnico Zagalo e o supervior Améri-
co Faria também tiraram folga e não
estiveram no clube. Até o presidenteGeorge Helal, que cosíurneiramente
fica até tarde na Gávea, saiu cedo. Foi
a São Paulo participar de um programade televisão.

Diante desse quadro, o centro das
atenções passou a ser o médico Célio
Cotecchia. Foi ele quem mais deu
entrevistas para explicar a situação de
cada um dos contundidos. Sobre Adi-
lio. a melhor notícia do dia. Segundo
Cotecchia. ele vai ficar com a pernadireita imobilizada apenas uma sema-
na, e não 15 dias, como estava previstoanteriormente. Cotecchia explicou ain-
da que, aperentemente. a parte interna
da articulação do joelho não foi atingi-
da. Mesmo assim, não há prazo deter-
minado para a volta do jogador.

Andrade, com uma contratura
muscular, está afastado dos jogos con-
tra o Goytacaz, sábado, c contra o
Olaria, no outro domingo. Não se sabe
também se ele terá condições de en-
frentar o Vasco, o próximo clássico do
Flamengo. Cotecchia disse que é me-
lhor que Andrade fique afastado do
time agora, pois se continuasse jogan-do poderia sofrer uma distensão mus-
cular e, com isso, ficar de fora até de
uma possível decisão do Campeonato.

Já o problema de Bebeto pode ser
resolvido facilmente, desde que com-
provada uma suspeita de Célio Cotec-
chia: o jogador tem uma perna mais
curta do que a outra. Cotecchia pro-
gramou uma escanometria (mediçãodos membros inferiores através de
raios x) com o jogador, para saber se
isso está causando as dores que ele
sente na articulação acima da coxa.
Confirmado o fato, Bebeto passará a
usar uma palmilha especial na chu-
teira.

Leandro esteve na Gávea fez trata-
mento no joelho esquerdo e deve vol-
tar contra o Goitacás. Segundo ele, foi
benéfico não ter jogado contra o Bota-
fogo, pois a contusão poderia se agra-
var. Hoje, ele volta aos treinos, en-
quanto Bebeto só será liberado paratreinar a partir de amanhã. Ele ainda
sente dores e ontem parecia um pouco
preocupado com o seu problema.

Quem estava rindo à toa. ontem na
Gávea, era diretor de futebol amador
Ivão Drumond. Motivo: os times de
infantil, juvenil e juniores estão na
liderança dos seus respectivos campeo-
natos, enquanto o time mirim já tem
participação assegurada na final
campeonato da sua categoria.

O plano que Antônio Carlos Azerc-
do de Azevedo mostrou ontem no lança-
mento de sua candidatura à presidênciado Botafogo, num coquetel no restauran-
te Plataforma, se baseia em dois pontosfundamentais: uma obra na sede do Mou-
risco, modernizando-a o suficiente paraatrair novos sócios, e um time de futebol
à altura das tradições do Botafogo. Para
implantar a filosofia do novo time. o
principal'é manter Alemão e provável-mente reconduzir Jairzinho ao clube no
ano que vem.

Azevedo reuniu amigos e jornalistas
para uma rápida demonstração de seus
planos para o Botafogo. Afirmou que sua
pretensão básica é dotar o clube de uma
estrutura profissional capaz de gerar re-cursos cm todos os setores e dedicar sua
atenção ao futebol, departamento que é o
centro nervoso do Botafogo. O candidato
contesta as afirmações de que seu distan-
ciamer.to do futebol o torna um leigo
quanf aos problemas do clube.

Alemão fica
Entre alguns pontos de sua platafor-ma, Azevedo afirma:
— O fato de ser vice-presidente de

remo não significa que seja homem do
remo. Eu estou no remo, t diferente.
Meu plano é tornar o Botafogo um time àaltura de sua torcida. Levá-la de volta aos
estádios com força total porque o atual
não motiva mais. Não ganhamos um
clássico neste ano e isso é para o botafo-
guense insuportável. E para tornar o time

mais forte ano que vem, o fundamental ésegurar o Alemão. Não deixaremos queele seja negociado e tentaremos seu con-trato porque ele, num clube como oFlamengo, por exemplo, ao lado de joga-dores de bom nível técnico, seria um dosmelhores do país, deslancharia completa-mente.
Chapas registradas

O que muitos expert.s em política deBotafogo duvidavam acabou aconteccn-do. os quatro candidatos registraram on-tem, na data limite estipulada pela JuntaEleitoral, suas chapas para a luta pelasuccssáo de Emanuel Sodré Viveiros deCastro no cargo de presidente do Conse-Ino Diretor. O primeiro candidato a re-
gistrar sua chapa foi Jorge Aurélio Do-mingues. seguido por Antônio CarlosAzeredo de Azevedo. Os outros dois são:Alternar Dutra de Castilho e AntônioAníbal Gomes.

A revisão dos 192 nomes de cadachapa deve ser feita até sexta-feira pelaJunta Eleitoral, mas desde ontem ficouevidente que h uma duplicidade de nomesem aigumas chapas. A Junta deve definiraté o dia 24 deste mês a data limite paracjue cada candidato substitua os que assi-naram em várias listas para que no dia
primeiro de novembro seja realizada a
pnmeira chamada e as eleições aconte-
çam dia 6, em segunda convocação. OBotafogo, de acordo com seu cadastro,tem cerca de I mil 200 sócios cm condi-
ções de votar.

Torcedores 
picham Marechal

Quando reaparecer cm Marechal
Hermes hoje pela manhã para iniciar
uma semana que considera de "trabalho
duro', o técnico Orlando Fantoni vai
encontrar, nos portões do estádio, estam-
pada toda a revolta da torcida diante da
derrota para o Flamengo. Os portõesamanheceram pintados com sprav branco
com frases como: Fora Luisinho ilas Ará-
bias e Paulo Verdun, Fora Máfia, Quere-roos Raça e Queremos time.

O treinador, de certa forma, concor-
da com a torcida porque até ontem à
noite ainda não conseguira digerir os gols
que o time levou do Flamengo. Com uma
gripe que começava a tomar conta do
corpo, mas com a determinação de quem

pretende superar quaiquer obstáculo pa-ra corrigir os problemas, Fantoni afirmou
que há muitos detalhes a acertar cm sua
equipe, especialmente na defesa, setor
muito confuso.

O treinador já tinha visto o vídeo-
tape do clássico e concluiu:— É, tenho que acertar muita coisa
daqui para a frente na defesa. Não pode-mos perder um jogo daquele jeito. O
negócio não vai ser mole. E bem verdade
que o Fillol estava inspiradíssimo e nos-
sos atacantes estavam infelizes. Mas a
realidade é que levamos gols de criança.
Dois gols para deixarem a gente doido.
Isso não pode se repetir.

Fantoni vai dirigir quatro coletivos
esta semana.

Luisinho exibe revólver na TV

do

Uma declaração do diretor de futebol
Luisinho Drumond no programa Bola na
Mesa, domingo à noite, na Televisão
Bandeirantes, quase gera um atrito de
conseqüências sérias com o candidato à
presidência do Botafogo, Antônio Carlos
Azeredo de Azevedo. Ao ouvir Luisinho
acusar seu grupo de tumultuar o time
com atitudes agressivas e hostis, Cacá
(como Antônio Carlos é conhecido) pro-curou o dirigente e, numa discussão,
Luisinho Drumond chegou a mostrar um
revólver.

Azevedo afirma que Luisinho Dru-
mond não sacou a arma como se chegou a
pensar no momento em que abriu sua
bolsa branca. Os dois estavam no auge de
uma discussão e o diretor de futebol,
irritado porque o time perdera para o
Flamengo, desabafou em relação aos atos
hostis que tem presenciado contra o time,

doafirmando que tudo era manobra
grapo que apóia o candidato à presi-déncia.

Apesar do susto, o incidente foi con-
tornado porque Luisinho guardou a arma
e, acalmando-se, ouviu as ponderaçõesde Azevedo e dos demais participantesdo programa. No final da noite, foram
jantar e acabaram contornando definiti-
vãmente os problemas. Luisinho Dru-
mond embarcou ontem para Belém do
Pará. Azevedo comentou:

— Eu ouvi no programa suas acusa-
ções de que meu grupo estava tumultuan-
do, jogando coisas no time quando entra-va em campo. Corri lá porque estounuma campanha eleitoral e a torcida
poderia ficar contra mim. Como Luisinho
Drumond é uma pessoa que não estáacostumada a ser contestada, se irritou.

JOÁO SALDANHA
——

Botafogo em preto

e branco
A PESAR dos pesares o Botafogo deveencarar com calma o resultado do jococontra o Flamengo. Sem dúvida perdeu uma

frande 
oportunidade de vencer o jogo. Olamengo estava esfacclado e ficou mais aindadurante a partida. Qualquer time organizadoteria conseguido uma vitória. Mas, a não ser oMarinho e o Miranda, duas excelentes aquisi-

çoes que custa crer tenham sido cedidos — anao ser por causa da tremenda crise financeiraaue todos atravessamos. Bem, a não ser estesdois, os outros jogavam atabalhoadamente.
Mas a crise do Botafogo infelizmente nãoô somente técnica. E principalmente de dire-

çao. Não há direção. Cada aia ou mês, mandaum diferente. Ou treinador ou homem investi-do de plenos poderes. Na verdade, o Botafogotorma atualmente um amontoado de ex-são-cnstovenses, cx-rubro-ncgros, ex-tricolores.Muitas cores. Positivamente não devem estaracostumados a pensar em preto e branco.
Ultra dividido em várias sedes e pontos dereuniões, ou curriolas, os jogadores longe detudo, longe do calor do clube. Isto não querdizer que o Botafogo deva deixar MarechalHermes. Pelo contrário. Os homens do Bota-fogo devem encarar a realidade e ir para lá comarmas e bagagens. Levar tudo do futebol parao campo. Como a assistência médica deve estarno local de acidentes, a assistência mora tam-bém. O caso é que fica um bloco heterogêneodiscutindo nos barracos do Mourisco e outro lálonge. Um campo só para treinar não chega.

Qualquer clube tem de ter, no mínimo, dois.Vejam o Flamengo, que quase perde o jogo
porque seu campo arrebentou com alguns
jogadores. °

O Vasco também anda nesta e os queescapam dos buracos de seus clubes caem nosburacos do Maracanã. Sim, a grama estábonita, mas os buracos também estão lindos.Mas o Botafogo tem de se organizar de cima
para baixo. O time é bom e tem reservas. Masestá confuso e indeciso. Pois o Botafogo que vádecisivamente para Marechal, faça de lá umexcelente campo de jogo e instalações detrabalho. Os diretores que quiserem dirigir queapareçam lá. Conheço industriais que vãomuito mais longe dirigir seus negócios. Jáíizeram a estupidez de mandar o treinador queestava arrumando o time embora. Isto é anties-
portivo e antiético. A Associação dos Treina-dores deveria protestar veementemente, masestá acomodada. O caso do Botafogo é dedireção superior. Não é obrigado a ganhartudo, mas vez por outra deve c pode canharalgumas. Não é?

Encha ©tampe

com pão-de-queffo.
Agoravocêpodeseabas- tácioPessoa, s/n?, emfren-

tecer com pácnle-qiieijo te ao Corte do Cantagalo,
Massita para fazer em ca- Lagoa, Hei.: 237-085CAv
sa. Embalagem de 500
aCr$ 2.500. Experimente
um na hora, quentinho, por
apenas Cr? 250. Nos se-
guintes postos: Rua Volun-
tarios da Pátria, 157, Bota-
fogo, Ttel.: 226-34t5. Av. Epi-

Vieira Souto, 124. Casteíi-
nho Tel.: 23/-0418. E nos
Postos Itaipava da Lagoa,
J. Botânico, Botafogo, Tiju-
ca e Maracanã.

Postos itaipava
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Marco Antônio Cavalcanti

JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro Terça-feira 16 de outubro de 1984

Rubens Gerchman
TIlT ADA menos de três exposi-
J^aJ Ções, duas individuais e uma"*¦ ™ coletiva, marcam o circuito das
galerias brasileiras com a presença do
artista Rubens Gerchman.

Em São Paulo, a Galeria Paulo Fi-
gueiledo está mostrando, desde o início
do mês, 20 de suas pinturas inéditas sob o
título 42 em 84, referência aos 42 anos do
artista completados este ano.

No Rio, ele inaugura amanhá Retra-
tos de Berlim e Outros Retratos, reunindo
30 desenhos também inéditos, de dimen-
sões c técnicas diferentes, feitos dc 1958
até agora — na Galeria Òlivia Kann. E
ainda no bairro de Ipanema, desde hoje
ele está entre os 19 artistas (é também o
criador da idéia) convidados para a expo-
siçSo Viva a Pintura, homenagem a íberé
Camargo, na Petite Galerie.

Agitado com a montagem da indivi-
dual carioca, às voltas com spots, a me-
lhor colocação de pequenos c delicados
desenhos na parede, ele que teve a sua
última exposição individual no Rio há
quase quatro anos (Voyeur Amoroso, na
Saramenha) não tem muito do que se
queixar. Depois de 20 anos, persistindona arte e vivendo dela há 10, Rubens
Gerchman, que fez passeatas em 68,
morou anos em Nova Iorque, foi contem-
porâneo e companheiro de artistas queestão na crista norte-americana, militou
em todas "as vanguardas nacionais c
internacionais", diz que já viu o que tinha
de ver.

— Nada mais me surpreende ou cn-
gana — diz ele. lembrando que a exposi-
çáo paulista, 42 em 84, é quase uma
indagação existencial de quem está na
metade da vida.

Sabe até que quem consegue vencer
no Brasil é campeão em qualquer partedo mundo. O tom não é de amargura,
coisa que faz questão de ressaltar ("tenhotido sucesso"). Aqui. a cada ano é preci-so aparecer com nova tese, provar nova-
mente que se é bom. "As pessoas não
têm memória". E o Rio, no seu caso
particular, não chega a ser mercado grati-ficante. "Meu maior mercado está em

AS DIFERENTES FACES DO ARTISTA

Em Ipanema,
numa <1oh trC»
exposições que

então
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São Paulo e lá fora, no Rio o pique émuito lento cm relação à arte."
Refere-se aos problemas econômi-

cos, à timidez do mercado carioca. Mas
acha que nas artes plásticas, de modo
geral, as pessoas precisam de mais gene-rosidade para adquirir obras e até paradoá-las a museus. Confinadas as paredesde colecionadores, permanecem desço-
nhecidas do público.— Conheço muitos jovens inéditos,
porque seus trabalhos estão limitados a
coleções particulares. Gilberto Chateau-
briand é uma exceção. É um corajoso
colecionador que movimenta suas obras.
A maioria as retira de circulação.

Um dos artistas da chamada "cera-
çáo do meio" — aquela que sucedeu aVolpi, Iberê Camargo, Tomi e Otake eoutros — e que revelou nomes como
Hélio Oiticica ("Um gênio"), Roberto

.Magalhães, Carlos Vergara e tantos mais,
Rubens Gerchman diz que este é o mo-
mento da maturidade artística. A tendên-
cia das obras dos que saíram desta gera-
çáo é a valorização crescente no merca-
do. E lembra que, historicamente, a
primeira "paulada" deste grupo foi a
exposição Opinião 65.

Irreverentes, inconformados, os pin-tores daqueles anos tiveram atuação mui-
to importante na cultura brasileira, como
geradores de novas idéias e comporia-
mentos. Quem conhece bem a história da
Nova Objetividade, segunda exposição

deste grupo, sabe que a tropicália nasceu
de um trabalho de Hélio Oiticica. "As
artes plásticas cunhavam termos como o
tropicalismo, éramos artistas mais agres-
sivos que não aceitávamos a idéia dc
museus como uma coisa mona",

Ainda irreverentes — e em alguns
momentos cáustico — Rubens diz queHélio Oiticica ensinou muito a Caetano ea Gil ("eram uns bobóes") e que Torqua-
to beto era o "cara mais inteligente do
Tropicalismo".

Hélio foi o pai do tropicalismo e
nunca vendeu nada. Outro cara assassi-
nado pelo mercado, pela indiferença das
pessoas, foi Ivan Scrpa. O Glauber não
se deixou levar por isso e, como ele,¦outros que acabaram com câncer constata
¦ele, arrependendo-sc logo em seguida de
tocar nestas feridas.

Para os artistas da geração 80, com os
quais Rubens conviveu nas oficinas da
Escola dc Artes Visuais, no Parque Lage
e nas aulas do MAM, o grupo da Nova
Objetividade deixou, na sua opinião, oexemplo de um trabalho persistente, dc
obra vigorosa. Sem pretender ser "pai dc
nada" ou "mestre da nova geração", ele
pensa, contudo, que estes jovens terão
sido bons alunos quando definirem suas
posições pessoais.Vão precisar de tempo. Ninguém
nasce artista da noite para o dia. — Eu
acredito muito nos jovens, estão apare-
cendo muitos artistas e o tempo irá sepa-

rar o joio do trigo. Tem coisas boas, mas
vejo tal semelhança, tudo muito igual,
um jeito de fazer muito parecido.Lie conta que um murchund do Rio
prometeu comprar todas as obras de
(juem pintar "no modelito transvanguar-
da" (estilo grafiteiros), que chegou aoBrasil como um movimento internado-
nal. Mas Rubens acha graça, porqueconhece esta história desde o princípio.Sabe que, na verdade, o papa da Trans-vanguarda, Bonito Oliva — casado com afilha do prefeito de Roma — teve todas
estas idéias depois de uma visita ao
Brasil.

Conta que ele veio a convite de
Heloísa Lustosa, então diretora do
MAM. "Homem dc esquerda," chegou
com seu livro II Território Mágico, debai-
xo do braço. Fez conferências. Visitou
seu ateliê. Conheceu Glauber Rocha, viu
seus filmes. Apaixonou-se por Ney Mato-
grosso, por Luli c Lucinha.Começou a ver este negócio de
transa c, de volta, três anos depois lançou
um livro sobre a transvanguarda. Não fezsequer uma referência ao Brasil. Não
organizou a exposição que prometeraorganizar. E um caso de apropriação de
uma coisa daqui. Agora a juventudebrasileira importa os livrinhos.

Com a mesma ênfase, Gerchman
observa que esta geração do poder no
Brasii tomou muita pcnicüina e não mor-
re. "Fica aíe é horrível, estão atrapalhan-
do os jovens". Para ele, o país não só
perdeu 20 anos, como se atrasou em
relação ao resto do mundo:Podíamos ter uma grande comu-
nicaçáo, recebendo gente. Os artistas são
poucos no mundo inteiro. Esta troca é
importante.

Mesmo sem gostar de dar conselhos,
Rubens Gerchman faz uma sugestão aos
jovens artistas: de que viagem, ainda quefaçam isso no porão dc navios. Se fosse
jovem ia andar pelo mundo, como já fez
tantas vezes. Afinal, como ele mesmo
diz, "ou muda este país ou vamos todos
embora."

CLEUSA MARIA

Robert Kushner/uMA obra de aura afrodisíaca
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mesmo tempo em que está
ocorrendo no nova-iorquino
Whitney Muscum uma exposi-

çáo com o californiano Robert Kushner,
a galeria carioca Thomas Cohn inaugura
hoje, às 21h, uma mostra com obras deste
artista americano, de 35 anos, o mais
conhecido integrante do movimento Pat-
tern Palnting (Pintura Padrão), uma das
inúmeras artérias que percorre o volumo-
so corpo do que se denominou generica-mente de transvanguarda.

Os americanos, é claro, não aceitam
a denominação. Nem artistas europeus
como Sandro Chia. Querem escapar do
rótulo cunhado pelo crítico Bonito Oliva
em seu livro. Há o fato de os Estados
Unidos, atualmente, receberem uma on-
da de artistas europeus, alemães princi-
palmente, que estão fazendo movimentar
museus e ruas de galerias, porque agora a
arte americana passa por uma grandecrise dc inventividade. A sua representa-
çáo na última bienal de Veneza foi dc
lamentável tristeza. Basta acionar as pá-
ginas do catálogo, onde estão reproduzi-
das suas obras. Há um arcaísmo sossega-
do, talvez, reflexo da política de Reagan
que, provavelmente, abriu as comportas
para o lucro no mercado de arte, mas
engendrou em conseqüência um tépido
conformismo nos corações e mentes dos
artistas americanos.

Mondale, no debate com Reagan,
acusava Busch, o vice-presidente, de pa-
gar menos imposto de renda do que o seu
motorista particular. O teorema é sim-
pies: há muitos tipos como Busch com
dinheiro sobrando. Uma parte cai no
mercado de arte, que tem de agilizar
obras e artistas. Duvida-se que esta feéri-
ca ostentação vá durar muito. O déficit
interno americano é uma cratera que um

dia terá de ser suturada. No caso, o
mercado de arte deverá refluir.

Kushner vem se saindo bem do es-
combro que ficou a arte americana. Tor-
nou-se uma espécie de ídolo matisseano
dos anos 80, alguém que reciclou o senso
decorativo na arte, da mesma forma queMattsse, em sua época, pôs nas suas telas
odaliscas, arabcscos e em tudo isto carre-
gou uma boa dose de vermelho puro pararealizar uma obra sedativa, um antídoto
contra o cansaço dos homens de negó-
cios, intelectuais e outros da turma do
stress. "Eu quero uma arte de equilíbrio,
de pureza, que não inquiete, nem pertur-be. Quero que o homem fatigado, dobra-
do pelo cansaço, encontre, em minha
pintura, calma e repouso" — escreveu.

Matisse, um clássico da luxúria do
repouso, logicamente seria revivido porartistas que possuem um olho na história
da arte e suas mãos, pensamentos, pin-céis e aplicando diversos materiais ousan-
do na tentativa de fazer a sua própria
história, hoje uma espécie de trem em
alta velocidade rabiscado com todos os
estilos, tudo isto num piscar de olho,
enquanto uma orquestra punk assovia
para informar que está vindo outro trem.
Nesta velocidade, Robert Kushner vem
saindo ileso ou, ao menos, fincando seu
nome como uma estrela da arte no atual
desenxabido meio de arte americano,
este multiperdulário dicionário da arte
escrito nos Estados Unidos e que é capaz
de tornar amnésica a memória de um
computador de última geração. Há até
um pós-grafitismo nas ruas e nas galerias.
É uma colméia de artistas. Kushner,
contudo, vem se firmando e até com certa
lentidão. Seus preços ainda não estão
tentando substituir as estrelas, embora
sejam caros para nós. De 6 a 25 mil

dólares, por exemplo. Para o mercado
americano é ainda pouco.

As obras expostas na Thomas Cohn— cinco pinturas sobre papel e seis sobre
tecido — dão uma dimensão do trabalho
de Kushner, obras estas que vieram da
galeria Holly Soloman, ao mesmo tempo
que no Whitney estão 37 significativas
peças que vão desde 72 até agora, cobrin-
do praticamente todo o percurso do artis-
ta. Na Thomas Cohn aparecem obras de
75 até as atuais, as do momento cm queKushner mais decididamente aderiu à
feitura de obras em grande escala. Há
grandes peças na galeria.

Kushner é um desses artistas infelici-
tados pela aragem ascética que ondulou o
ar da arte mundial através do minimalis-
mo e do conceitualismo e para escapar da
frigidez deste ambiente foi em direção ao
que era negligenciável para o espírito
moderno: a arte decorativa. Já no início
dos anos 70, era um rebelde cm favor do
prazer visual e tátil, dc sensações vaporo-
sas, untadas de tenras sensualidades. So-
bre ele escreveu-se que teria derrubado o
tabu modernista, que considerava a arte
decorativa,como algo para expremer nos
olhos e jogar fora.

Muitos artistas do Expressionismo
Abstrato, nas suas obras finais, foram
acusados disto como uma forma de consi-
derar que a têmpera do movimento, quese firmara no pós-guerra, começara a se
esvaziar. O jargão decorativo era uma
espécie de nome feio nas artes visuais, o
ponto em que o artista caía até ser
considerado idêntico à inteligência de um
alegre decorador. Era a sarjeta das artes
visuais.

E um pouco incorreto. Matisse ou
Léger — artistas modernos — foram
estimulados pelo senso decorativo das Contemplative, de Robert Kushner, pintado este ano
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artes, sem nele ver nenhuma catástrofe.
Em Matisse foi até alimento para a sua
obra, mas não há dúvida de que uma das
formas para denegrir uma obra de arte
moderna era a de considerá-la exatamen-
te decorativa. Kushner sacudiu os om-
bros para isso. Assim como se descobri-
ram camelos e odaliscas no Oriente,
Kushner ficou interessado nos padrões c
nas tramas dos tapetes do Irá, nos maleá-
veis e vaporosos tecidos orientais e na
arte e na arquitetura islâmica.

Utilizou sobre estes tecidos maleá-
veis, retalhos de tecidos, construindo tex-
turas, volumes oscilantes, sensuais. Daí
surgiram suas composições mais famosas
e em larga escala, algumas figurativas de
forte apelo decorativo como as curvilí-
neas hastes de flores, alojando cupidos
em sensuais "vegetações", fazendo hu-
morísticas e hieráticas figuras femininas
egípcias tocando música ou cm perfor-mances movendo-sc dentro de redondos
retalhos pregados de tecidos maleáveis.
Não evitou nem mesmo um tema caro a
Matisse: o das dançarinas. Ou os rostos
facetados que lembram os do cubismo de
Picasso. Como também infundiu sexuali-
dade aos seus trabalhos de modo que um
crítico, Donald B. Kuspit, chamou sua
obra, apropriadamente, de arte de "afro-
disíaca aura".

Através do tecido industrializado ou
do papel, criando formas ondulantes e
vaporosas. Kushner faz uma obra delicio-
samente decorativa, atraente pelo tom
suave e pelo desejo de retornar na confu-
sa arte contemporânea a serenidade do
fausto sensual da "luxúria, calma e seu-
sualidade", as três palavras que foram o
encanto de um velho modernista como
Matisse.WILSON COUTINHO

Solistas nacionais e internacionais do Scala de Milão, Opera de Lyon, Metropolitan
de Nova York. Baiiet, Coro e Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal.
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Frisas Balcáo Nobre
(6 lugares) Cr» 20.0(11), 3í feira
< r$ 120.000, Balcão SimpleiCamarote» Cri 10.00U,
(6 lugares) Galeria
Cr$ 120.000, Cf$ 5.000,Platéia Estudante
CrS 20.000, Cri 2.500,
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OUTUBRO
Dia 17/21:00h Dia 1fi/18:30h Dia 19/21 :OOh Dla20/21:00b Dia21/17:001»
Elenco C Elenco B Elenco A Elenco C Elenco B
Candolfi < Candolfi Candolfi Candolfi Candolfi

Dia23/21:00h Dia24/18:30h Dia25 Dia26/21:OOh Dia27/17:00b Dia28/17:00h
Apoio Cultural: Elenco C Elenco A TEATRO Elenco B Elenco C Elenco A

Machado Machado RESERVADO Machado MachadoVARIG

BANEHJ

Machado RESERVADO Machado Machado Machado
Dia30/21:00h Dia31/18:30h Dia1?/21:00h Dia3/17:00h Dia4
ElencoB ElencoA ElencoC NOVIMISKO ElencoA ESPETÁCULO
Machado Machado Machado Machado RESERVADO

Espetáculo cênico em 3 atos com música de Cluck baseado no clássico
Orleo ed Euridicea mais bela história de amor da mitologia universal.

Reservas telefônicas: 262.5634
Faça sua reserva por telefone e retire seus ingressos no guichê exclusivo do lcatro
(Av. 13 de Maio) ou adquira-os diretamente na bilheteria (Av. Rio Branco):

PERSONACENS ELENCOA ELENCO B
ORFEO Cantor LA VERNE WILLIAMS CWENDOLYN JONES

Bailarino FRANCISCOTIMBÒ PAULO RODRICUES__

MARIA LÚCIA CODOY
DANIEL A DE ROSSI -

LEDA LINTFORT

BETTYNA DALCANALE

ELENCO 

KLARATAKACS

ANTONIO GASPAR
EURIDICE Cantor LAURICY PROCHET

Bailarino CECÍLIA KERC.IIE

AMOR Cantor CAROLMcDAVIT

Bailarino CRISTINA C OSTA

RUIU STAERKE
NORA ESTEVES

VIVIANE FARIAS

CARLA SILVA
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um metalúrgico sem trabalho, a partir daí resolvem mudar de
profissão: abrindo tendinhas de legumes e verduras.

A produção de pimentão, repolho, couve, cenoura, beter-raba, rabanete, nabo, salsa e cebolinha já abastece a comunidade
de Emáus, chega às sacolas do pronto atendimento e entra nasopa do pessoal dos centros comunitários. As mulheres dos
desempregados aprendem a fabricar doces caseiros. Metade ti
vendida e metade fica com elas próprias.

A crise econômica do país afeta muito de perto o Banco daProvidencia. Sem falar na questão dos empregos, ela aumentou o
preço dos alimentos c também a fome. Ruth C hagas conta que a
procura por comida é inuito maior e a capacidade do Uanco
continua a mesma. Os gêneros são comprados de atacadistas e
são muito raras as doações, ao contrário de antes quando muitas
indústrias e fabricas doavam macarrão, café e outros produtos."Ninguém está podendo dar nada. Está todo mundo chorando",
constata Maria Helena Loureiro.

Emaús, que deveria ser uma passagem, tem dificuldades em
mandar embora homens que não teriam condições de viver sem
esta ajuda. O número de doentes mentais soltos pelas ruas é cada
vez maior, desde que o atendimento público passou a ser feito
cm ambulatórios, sem internações. Eles ficam rondando o Banco
da Providência.

A pente se angus! ia demais e pouca coisa pode fazer poreles — diz Ruth Chagas. Dá uma roupa, um remédio, mas isso
não 6 nada.

Para suprir as necessidades do Uanco da Providência etodas suas linhas de atendimento, a 24* Feira da Providencia queser realiza este ano nos dias 29, 30 de novembro e 1", 2 de
dezembro terá de render, no mínimo, CrS 3 bilhões. Fora isso, a
entidade sustenta-se mesmo é no trabalho solidário, no espirito
de doação e unidade de seu grupo de voluntárias, como diz íris
Linhares:

Estes 25 anos são fruto de devotamento e amor.0

> O CADERNO B o terça-foira, 1 B/t 0/84

BANCO DA PROVIDÊNCIA

25 ANOS DE LUTAS

Nos diversos
centros de

artesanato do
Banco da

Providência, os
brinquedos que

vão alegrar as
crianças de

todo o Brasil

pessoas da classe média e até alta ("|x>r causa dos tóxicos", dizuma voluntária). •
Ainda na linha de trabalho do Banco da Providência junto à

mulher, a qual íris Linhares está mais ligada, na Rua Paulino
Nogueira, funciona um posto de atendimento médico, dentário,
pediátrico e psicológico especialmente para prostitutas. "A genle
pensa que elas vivem assim porque querem, mas a grandemaioria se tiver uma chance quer sair", observa íris Linhares.

Ali elas contam também com cursos de profissionalizaçãoem corte c costura, artesanato e auxiliar de dentista (dado pelaprópria dentista que as atende). As empregadas domésticas
podem, nas suas próprias paróquias, fazer cursos de cozinha,aprender o Evangelho ou a costurar e recebem toda uma"formação" 

para aceitar sua profissão como uma atividade digna
("coisa que em geral, elas rejeitam").— O pivete de amanhã, só vamos evitar se ajudarmos amãe de hoje — afirma íris Linhares, justificando sua dedicação
ao trabalho com as mulheres.

A mais nova criação do Banco da Providência é o Centro deTreinamento Agrícola e Artesanal de Mendanha, perto deCampo Grande. Homens desempregados aprendem a trabalhar
a terra, a cuidar das plantas, sem usar agrotóxicos. Muitos, como

JORNAL PO BR ASIL
Marco Antônio Cavalcanti

O próximo dia 23, o Banco da Providência estará
comemorundò 25 anos de atividade junto íl poptiln*
ção mais carente da cidade e do Grande Rio, Adata será marcada poi uma missa em ação de

graças, As 11 horas da manhã, na catedral da Avenida Chile, emcujo subsolo funciona a sedé do banco, E como não poderiadeixar de ser, será concelebrailj pelo Cardeal Arcebispo do Riode Janeiro, I). Eugênio Sales e por aquele que primeiro sonhoucm criar esta entidade, D. Hcfder Ornara.
A coordenadora do Serviço Social do Banco, Ruth Chagas,

que acompanha seu desenvolvimento desde os primeiros tempos,lembra que logo depois do Congresso Eucarístieo o então bispo
D. Helder Câmara era diariamente procurado por um númerocrescente de pobres a que atendia no Palácio Sâo Joaquim. "Um
dia ele disse que, sozinho, não agüentava mais". Mesmo com aajuda de pessoas amigas, que aos poucos iam surgindo, não se
estava dando conta do atendimento.

Foi então que sonhou criar o Banco da Providência,
lançou a campanha e o banco está até hoje.

No ano de seu 25" aniversário, funciona com um colcgiado
de cinco diretores e um Conselho Curador. Marina Araújo,
membro deste colegiado, é citada pelas demais voluntárias comoumas das mais ativas presenças à Irente da entidade, São quatroas linhas de atuação do Banco da Providência (Amparo e
Recuperação de Marginalizados), Emergência Social, Profissio-
nalização e Trabalhos Comunitários) cada uma delas se subdivi-
dindo em centros, serviços, carteiras especiais.

A diretora Iris Linhares, ao lado as voluntários Heinil
Gasparre, Maria Helena Loureiro e da coordenadora RuthChagas (o número de voluntários envolvidas nas atividades do
Banco está em torno de 200, na época da Feira da Providênciavai a 10 mil pessoas) contam que a maioria maciça de pessoas queprocuram seu atendimento são vítimas da miséria, da fome e dodesemprego.

Na portaria da Rua dos Arcos, 54, batem diariamente, cm
média, de 200 a 250 pessoas em busca de emprego. São
geralmente jovens à procura de seu primeiro trabalho ou de novo
meio de sustento, se desempregados. Grande parte vem da classe
média e só 10% deles conseguem ver seu caso resolvido. Como
um espelho que reflete a realidade à sua frente o Banco da
Providência convive a cada minuto com a crise por que atravessa
o país. Cada vez procura-se mais emprego e tem-se menos
lugares para oferecer — diz Maria Helena Loureiro. Pensou-se
até em fechar este serviço diante de tantas dificuldades. Resolve-
mos, então, mudar o sistema de trabalho. Não partimos mais,como antes, do caso pessoal para a procura de colocação no
mercado. Vemos hoje a oferta de que dispomos e procuramos
que se encaixe nela.

Na segunda portaria do Banco chegam aqueles que estão
precisando de auxílios de emergência. São problemas de fome,
miséria, de saúde, de transportes (passagens) para se voltar à
terra natal depois de ter tentado a vida na cidade grande. "O quese imagina entra aqui" — diz Ruth Chagas — "do mendigo
alcoólatra a pessoas da classe média endividadas ou com
problemas jurídicos".

Todos passam por uma espécie dc triagem (200 por dia)

para se determinar exatamente o tipo de ajuda de que necessitam
e as condições do Banco em dá-la. Estas pessoas são distribuídas
para o serviço adequado. Se são uma questão de emergência são
encaminhadas ao Pronto Atendimento ("o maior problema 6 a
fome") e ali recebem, além de um lanche, uma sacola com
gêneros de primeira necessidade. Se se tratar de uma situação
crônica — pais de família desempregados, velhos, doentes —
eles passam a receber mensalmente este auxílio na sua própria
paróquia, através de uma das linhas do banco, a dos trabalhos
comunitários.

Todos os recursos da entidade vêm da Feira da Providência,
realizada anualmente com a colaboração de todos os Estados
brasileiros e dos consulados estrangeiros. Em 84 o orçamento do
Banco foi de CrS I bilhão, justamente o valor da receita da Feira
do ano anterior, Sem Feira, dizem as voluntárias, não haveria o
Banco.

Heynil
Gasparre,
Ruth
Chagas,
íris
Linhares
(diretora)
e Ilka de
Almeida
Santos,
juntas num
trabalho
de devoção
e amor

As pessoas com problemas jurídicos são levadas a um dos
quatro advogados e 26 estagiários que prestam seus serviços
(duas vezes por semana) gratuitamente ao Banco. Nos demais
dias o serviço jurídico funciona para informações.

Mas se for uma mãe que precise de uma creche para o filho,
dc uniforme e enxoval dc colégio, será encaminhada ao Serviço
do Menor, criado especialmente para estes casos. Na Carteira de
Roupas e Calçados, instalada na Rua Pereira da Silva, são
confeccionados de 1 mil 500 uniformes.

As grávidas são atendidas num posto de acolhimento da
mãe solteira. Ali têm assistência psicológica, social e profissio-nal. Depois de terem o bebê podem deixá-lo, enquanto traba-lham, na creche que funciona no mesmo local e onde, atualinen-
te, existem 52 crianças. Dos ex-presidiários se encarrega o
Serviço Social do Egresso, aberto todas as manhãs no subsolo da
Catedral. Se não têm onde morar são encaminhados para a
Comunidade de Emaús, com capacidade para abrigar 90 pessoas,mas na realidade ali nunca vivem menos de 1 mií ou 1 mil 200.

Esta espécie de internato recebe também toxicômanos, queali têm, além de hospedagem e boa alimentação, um treinamento
profissional. E não há apenas hóspedes carentes, mas também

LIVRO

VISÕES

PARADISÍACAS

NAS CARTAS DE

VESPÚCIO

PROSSEGUIMDO 

sua coleção História, sob a coor-
denação de Eduardo Bueno, a editora gaúchaL&PM lança Américo Vespúcio — Novo Mundo /

Cartas dc viagens e descobertas, segundo volume da síerie
Visão do Paraíso, que começou com um depoimento de Frei
Bartolomé de Ias Casas e prosseguirá com a publicação em
breve do Livro das Maravilhas, de Marco Polo.

Fornecendo uma visão mais documental do que inter-
pretativa, a coleção História da L&PM pretende mostrar "a
História por aqueles que a viveram", detendo-se em textos
originais e pouco conhecidos. O volume atual, dedicado às
cartas dc Vespúcio, mantém-se na linha editorial adotada porEduardo Uueno. A tradução é de Luiz Renato Martins, queassina também o volumoso texto de introdução, com nume-
rosas informações sobre Vespúcio e sua época.

Figura exponencial do século XV, o cosmógrafo e
navegador florentino Américo Vespúcio viveu presumível-mente entre 1452 e 1512. Suas cartas causaram sensação e,
quando publicadas, rivalizaram em repercussão popular com
os folhetins da época. Hoje, discute-se a autoria dos vários

textos que lhe são atribuídos, mas parece certo que — graçasaos seus escritos — as novas terras descobertas além do
Atlântico receberam o nome de América.

O livro da L&PM reúne, pela primeira vez na íntegra,
no Brasil, os textos das cartas de Vespúcio, com comentários
e ilustrações. Ressaltando o contato do navegador florentino
com o litoral brasileiro, a publicação se inicia com uma
citação de Sérgio Buarque de Hollanda: "O tema paradisíacoem estado puro, e não através de longínquas refrações,
aparece desde cedo, e a propósito do Brasil, em um texto de
Américo Vespúcio, narrador muito mais sóbrio e objetivo do
que Colombo. Efetivamente, na carta chamada Bartolozzi,
redigida em 1502, a abundância e o viço das plantas e flores
em nossas matas, o suave aroma que delas emana, e ainda o
sabor das frutas e das raízes, chegam a sugerir ao florentino a
impressão da vizinhança do Paraíso Terreal".

AGENDA
Os poetas premiados no I

Concurso Nacional de Poesias
Vinícius de Moraes para Ser-
vidor Público autografam hoje
a Antologia, que reúne os poe-mas contemplados no certa-
me, às 20 horas, na Livraria
Xanam. A obra foi editada
pela Nova Fronteira.

Ainda hoje, às 20 horas, no
Clube Caiçaras, Marcos Vas-
concellos lança Brazil, a mar-
ca da zorra, também pela No-
va Fronteira.

Amanhã, às 20 horas, na
Xanam, Luiz Cardoso auto-
grafa seu novo livro Tantubá,
publicado pela Global.

Na Associação Brasileira de
Tecnologia (Rua Jornalista
Orlando Dantas, 56) — ama-
nhá, às 19 horas — o Prof.
Antônio Geraldo Cunha, au-
tor do Vocabulário Ortográfi-
co Nova Fronteira da Língua
Portuguesa, fará uma palestra-sobre o processo de concepção
de sua obra.

Edinha Diniz, autora do li-
vro Chiquinha Gonzaga —
uma história de vida, fala so-
bre a compositora carioca
também amanhã, às 19 horas,
na Escola Villa-Lobos (Rama-
lho Ortigão, 9).

Contrato
O escritor mexicano Octa-

vio Paz — contemplado com o
Prêmio da Paz na recente Fei-
ra de Frankfurt — assinou um
contrato exclusivo com a Edi-
tora Salamandra, que publica-rá sua obra poética c seu livro
de ensaios Tempo Nublado no
início de 1985.

Também pela Salamandra,
a poeta Ncide Arcanjo publi-
cará em dezembro seu livro As

exclusivo
Marinhas, que reúne uma sé-
rie de poemas épicos celebran-
do os descobrimentos portu-
gueses dentro de uma ótica
contemporânea. A obra refle-
te a experiência da autora em
Lisboa, onde viveu um ano a
convite da Fundação Guiben-
kian. Para o lançamento no
Rio, os atores Dina Sfat e
Edney Giovenazzi farão uma
leitura dramatizada dos princi-
pais textos do livro.

Manaus. Você e sua gata (ou gato)
perdidos na selva. Felizes da vida. Com
duas passagens aéreas e estadia de dois
dias no Hotel Tropical.

Sonho? Fantasia? Nada disso: faça
uma frase bem criativa sobre o tema O
Homem e o Mundo Animal", e você pode
viver essa aventura.

O concurso é dividido em duas cate-
gonas: para jovens entre lOe 18,epara
maiores de 18 anos. E faz parte do lança-
mento do filme "Greystoke - R Lendá de
Taizan, o Rei da Selva".

Crie sua frase, preer
íaoJornaldoBrasilJ
tL CEP 20940, até o dia o i ae outuoro
E mostre pra todo mundo que você

também é fera.

Promoção: JORNAL DO BRASIL
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CONCURSO üO HOMEM E O MUNDO ANIMAL"

Nome: Idade:
Endereço: 
CEP:
Escreva aqui sua frase: _

Tel.:

CINEMA/ "CHAMAS DE VINGANÇA"
Divulgação

"j

| ^
Charlie(Drew Barrymore), oito anos, sub-
mete-se a experiências fantásticas com o

apoio do pai, Andrew (David Leith)

REINADO DO TERROR

SE 

existe algum mestre vivo do terror, seu nome é Stephcn
King. Prolifero autor de trabalhos literários do gênero. King
é um dos mais populares e requisitados escritores dos

Estados Unidos. Seus livros transformam-se em best sellers antes
mesmo de chegarem às lojas — c, mais incrível, despertam o
interesse dos produtores cinematográficos de tal sorte que, hoje, não
há sequer uma de suas obras que não tenha sido adaptada para a tela
grande.

Este inesgotável filão de argumentos para o cinema começou
com Carrie, a Estranha, logo sucedido por O Iluminado, Christine,The Dead Zone, Children of the Com, Cujo e outros. Com temas
diversos, e o objetivo comum de mexer com os nervos do leitor/es-
pectador, muitas das novelas/filmes dc King permanecem inéditos noBrasil (apenas os três primeiros já foram exibidos). Agora chega avez dc Chamas de Vingança (Firestarter), baseado em seu livro AIncendlária, em cartaz no Rio.

Como dc habitual, King novamente faz incursões no campo da
parapsicologia e do sobrenatural. Firestater é, na realidade, uma
dócil e encantadora menina de 8 anos, Charlie McGee (DrewBarrymore). Seus pais, Andrew (David Keith) e Vicky (HeatherLocklear), dois jovens americanos que, cm troca de alguma recom-
pensa, prestam-se a ser cobaias de perigoso projeto científico com
reações de todo imprevisíveis. Engendrada pela Shop — organização
secreta do Governo americano, a serviço do Departamento de
Inteligência Cientifica —, a experiência, à base de desconhecido
alucinógeno, tem conseqüências aterradoras: através de extremo
esforço mental, Andrew pode controlar quem o ameace c comunicar-
sc telcpaticamente. Em Charlie, os efeitos são ainda mais inespera-
dos. Ao nascer, ela adquire a capacidade de por fogo cm tudo que vê
ou deseja. Pior, este poder estende-se desde uma inócua fatia de pãoa dantescas explosões cm arsenais militares — o que poderiadesencadear uma guerra nuclear ou, como prefere o filme, oincontrolável apocalipse terrestre, c serve de pretexto para que seempreenda verdadeira caçada a Charlie e aos seus pais.A transposição dc best sellers para o cinema provoca, na
maioria das vezes, uma infrutífera controvérsia que tenta julgarcomparativamente as duas distintas obras. As pouco mais de duas
horas de uma projeção cinematográfica obrigam, nestes casos, aomissões de detalhes que, na literatura, podem enriquecer e celcbri-zar novelas como as de King. Um exemplo: embora dirigido poi ummonstro como Kubrick, O iluminado foi largamente criticado por nâoter alcançado a plenitude da densidade do original literário. Fiel ounão à obra de King, Chamas de Vingança tem um argumento forte esua narrativa, pontuada pelo recuo ao passado com intermitentes
flash-hacks, é provocante.

Diretor do polêmico Os Donos do Amanhã, Mark Lester conduza fila num clima dc tensão gradativa — sensação amplificada pelabatida bem marcada da trilha sonora instrumental do gni|M> Tangeri-
ne Dream e pelo deslumbrante espetáculo visual pirotécnico criado
pela competente equipe de Dino De Laurentiis. Chamas de Vingançaí. na pior das hipóteses, a consagração de um rei que carrega o titulono próprio nome.

RICARDO LARGMAN
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o Jazz Trio
RNESTO GONCALVES (BAIXO):A (BATERIA)
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mamute e rádio cidade apresentam

quinta, sexta, sábado e domingo

Vinícius

cantuana
ao v ivo

ingressos á venda na mamute.
conde de bonfim 229. 234-8367 IWl
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No muro
Do Governado; do Piauí, Hugo Napolcfio, cm entrcvis-ia A revista Isto E, respondendo a uma pergunta que lhe

pedia uma definição, 1'ancredo ou Maluf:
Um Hstado como o Piauí, onde a renda per capita é de4(10 dólares anuais, metade da média nordestina, que porsua vez j,1 é metade da brasileira, não se pode dar ao luxode apoiar um perdedor.

? ? ?
Está, portanto, institucionalizado o muro.

PROGRAMA OFICIAL
Já está acertada a programa¦

ção lie pelo menos os ires pri-
meiros dias do Roek in Rio
Festival.

A grande festa será aberta no
dia II de janeiro, uma sexta-
feira, com apresentações de Nei
Malogrosso, Erasmo Carlos,
1'epeu Gomes e Raby Comue-
Io, seguidos de Des Leppard,
Iron Maiden e o Queen.

Sábado, dia 12, o programa
ficará por conta de Ivan Uns,
Elba Ramalho e Gilberto Gil,
mais Al Jarreau, James Taylor
e George Benson.

E, no domingo, o espetáculo
será aberto com os Paralnmas
do Sucesso, Lulu Santos e Blitz
para em seguida subirem ao
palco Nina Hagen, os Go-Gos
e Rod Slewart.

Padrinho
O candidato Tancredo Neves estará no din 27 emMaceió atendendo a um convite do Secretário de Culturade Alagoas, Noaldo Dantas, para ser padrinho de casa-mento de sua filha.
O Governador Divaldo Suruagy poderá aproveitar aensancha oportunosa para anunciar sua adesão à candida-tura de 1 ancredo.

Defesa

própria
• De um integrante do
Colégio Eleitoral, em
meio a uma discussão com
um colega, a propósito de
sua posição política toma-
da cm função das próxi-
mas,eleições:
— E bom que você saiba
que, apesar de minha de-
cisão, sou um cidadão aci-
ma de qualquer suspeita.
Jamais me venderei. No
máximo, farei um leasing.

Mais

escuro
A o anunciar que concorrerá

ao Governo do Eslado de São
Paulo pela legenda do PDT, o
Deputado Adhertmr de Rarros
Filho está criando uma versão
paulista para o socialismo mo-

reno.

tomo dono da fábrica Lar-
ta, Adhemar de Barros Filho
prepara-se para lançar na pau-
licéia o socialismo chocolate.

BOA IDÉIA
Atendendo a um pedido feito pela Embratur, que pretendecorresponder às expectativas geradas pela promoção do carnavalcanocai feita no extenor, a Riotur está trocando para melhor asacomodaçoes reservadas aos turistas estrangeiros no sambódromopara os desfiles do ano que vem.Padrão a xt reServados a eles os setores 7 e 9, em substituiçãoaos 1U e 11 antenores.

Ficarão mais bem acomodados, com melhor visão e lonce dosetor das autoridades — vale dizer, com melhor trânsito para ir eyir durante toda a festa.

Zózimo

Mensagem 
pessoal

• Pouca Rente subo queo ator James Slewart,
que está chegando ao
Rio no sábado para pro-mover aqui o Festivalmover aqu
Hitchcoclc, um dos
mais íntimos e caros
amigos pessoais do Pre-
sidente Reagan.
• Justamente por isso o
ator será portador nessa
sua viagem ao Brasil de

uma mensagem ao Presi•
dente Figueiredo, assina-
da por Reagan, de teor
inteiramente informal.
• Slewart, que está che-
gtintlo com a mulher,
Gloria, será Itomenagea-
do com um grande cock-
tail dia 25 nos salões do
Rio Palace, oferecido
por outro de seus amigos
íntimos, Harry Stone.

O Ingresso du energia de Itaipu no sistema Sudeste acomeçar por São Paulo, está sendo acompanhado com
grande cautela pelos técnicos, que temem um novoblackout.

o que não deixa de assinalar uma nova realidade no
pais: antes, havia blackout por falta de eletricidade;hoje, por excesso.

Próximo lançamento
A Coca-Cola brasileira játem engatilhado seu novo

projeto — lançar no pais a
Diet-Coke, um dos grandes
sucessos de venda da marca
nos Estados Unidos.

Guardado na gaveta do
então Ministro da Indústria
e do Comércio Camilo Pen-
na durante alguns meses, o
projeto não recebeu sinal
verde até agora pelo receio
das autoridades de cair sen-

sivelmente o consumo do
açúcar no país, uma vez quea empresa é uma das maio-
res consumidoras do produ-to no Brasil.
• Quando aparecer no
mercado, a Diet-Coke vai
fazer as delícias dos adeptos
de dietas: uma lata do pro-duto tem apenas I caloria,
contra as 45 da Coca-Cola
tradicional.

1RODA-VIVA-
A ilha sobre a qual se

apóia o Clube Caiçaras vai
tremer hoje a partir das 20h
ao peso dos convidados da
noite de autógrafos de Mar-
cos Vasconcellos, que está
lançando, em edição da
Nova Fronteira, seu novo
livro Brazil, a Marca da
Zorra.

No almoço do Cândido's,
domingo, o marchand nova-
iorquino Holly Solomon.

Casam-se quinta-feira às
19h na igreja de N. S. do
Monte do Carmo Maria
Cristina Andrade Tostes e
Pedro Henrique Kessler.

Lia Neves da Rocha se-
guiu ontem para uma tem-
porada de 45 dias na Eu-
ropa.

Depois de algumas son-
dagens para voltar ao colu-
nismo Daniel Más acertou
os ponteiros com a Globo e
vai assinar a próxima nove-
la das sete.

Carmen e Tony Mayrink

S

Veiga trocando Paris porNova Iorque por uas dias.
Embora um pouco atra-

sado, o Castel comemora
amanhã a chegada da pri-mavera promovendo a festa
Batalha das Flores.

A galeria Perfil inaugura
amanhã a exposição da pin-tora Syté.

O Asa Branca vai abrir
as portas no dia 23 cm tor-
no de Francisco Recarey,

ue vai receber o título de
.'idadão Honorário do Rio.

A festa de aniversário de
Mônica Silveira movimen-
tou a noite de domingo.

Uma grande retrospecti-
va. a partir do dia 24, em
Belo Horizonte, vai dar iní-
cio às comemorações do
60° aniversário do pintorbaiano Jenner Augusto.

Oscar Ornstein de volta
de sua terceira viagem de
trabalho ao exterior em cer-
ca de dois meses. Como
sempre, esbanjando vitali-
dade e dinamismo.

ZOZIMO BARROZO DO AMARAL

ADOLPHE APPIA

A EXPOSIÇÃO

DE UM

CENÓGRAFO

REVOLUCIONÁRIO

mt

gourmet
CURSOS

DE CULINÁRIA
CURSO DE PÃES

E PATÉS
d D* Norma Machado

\ Tal: 295-3494/295-1097

Absurdo

total
o empresário Roberto

Medina considerou um ib-
surdo a suspeita de que po-deria ser dada às instala-
çóes do Rock in Rio Festi-
vai qualquer utilização ca-
paz de competir com o sam-
bódromo.

Primeiro, porque toda a
concepção urbanística, ce-
nográfica, de som e de luz
do Rock in Rio visa a atrair
as atenções do público paraum ponto único e estático— o palco — que não se
presta absolutamente ao
desfile e às evoluções de
uma escola de samba.

Depois, porque conside-
ra o sambódromo uma rea-
lização digna da admiração
e carinho de todos os cario-
cas e que deve ser cada vez
mais aproveitado em bene-
fício do Rio, não tendo ca-
bimento qualquer iniciativa
no sentido de duplicar ou
prejudicar os objetivos a
que foi destinado.

NÃO VENDE
A Sra Gilda Saavedra não

pensa em hipótese alguma em
vender a sua casa na Rua Paula
Freitas nem permitiria nunca
que um projeto imobiliário re-
cebesse o nome do Barão de
Saavedra.

O grupo (ou grupos) imobi-
liário interessado na proprieda-de pode, portanto, tirar a idéia
da cabeça.

Na tela
O best-seller de Umberto

Eco O Nome da Rosa vai
virar filme.

As filmagens deverão ter
início em janeiro tendo à
frente o diretor francês
Jean-Jacques Annaud.

terça-feira. 16/10/84 o CADERNO B o 3

Arquiteto, músico c principalmente ce-núgrafo, o suíço Adolphc Appia (1862-1928)está sendo homenageado com uma exposição
de seus trabalhos no Centro de Letras e Artesda Unirio. Apoiada pelo Consulado da Suíça,da mostra constam 51 painéis, com cerca de80 fotografias preto/branco de cenários deAppia e 16 esboços em fac-símile dos cená-
rios.

Coordenadora da mostra, a crítica teatrale professora Barbara Heliodora Carneiro deMendonça a considera "uma iniciativa felizdo Consulado, pois a Unirio tem habilitação
em cenografia no bacharelado do curso deartes cênicas."

Ela comenta, entusiasmada, a organiza-
ção do Consulado, que enviou todo o mate-rial (inclusive painéis), cm caixas ("tivemosapenas o trabalho de montá-lo"). E explica
que Adolphe Appia foi um revolucionadorda
cenografia, em especial à da ópera, notada-
mente wagneriana Tristão e Isolda, O Ourodo Reno, Parsifal, O Crepúsculo dos Deuses cA Valquíria.

— Antes de Appia, os cenários eramrealistas, feitos de telões pintados. Ele refor-mulou a cenografia operística utilizando a luzcomo elemento determinador do espaço e
ponto fundamental para a criação de climasdramáticos.

Em artigo que escreveu sobre ele, em1923, o diretor de teatro e ator francês,Jacques Copeau (1879-1949), diz que "consi-
derava a arte da direção a configuração deum texto ou de uma música, tornada sensível
pela ação viva do corpo humano e por suarcüçüo às resistências que os planos c volu-mes construídos lhe opõem. Daí sua decisãode banir radicalmente do palco toda decora-
ção inanimada, dando o papel primordial aesse elemento ativo que é a luz."

Além de cenários, Adolphe Appia contri-
buiu para valorizar a sala de espetáculos deum instituto cultural, em Hellerau, perto deDresde, Alemanha, criado pelo professor de
dança e compositor suíço Jacques Dalcroze
(1865-1950), fundador de um sistema educati-vo denominado eurítmica, pelo qual a educa-
ção de um indivíduo devia basear-se na
ginástica, no estudo da música, do solfcjo eda rítmica, objetivando; através de um desen-

P volvimento paralelo e simultâneo dos senti-dos e do espírito, dar ao ser humano umcompleto domínio de si próprio.

Claude Bolling

. 1/ com

\ Turíbio Santos

Norton Morozowicz

Antonio dei Claro

e lleana Carneiro Jazz Trio
ILEANA CARNEIRO (PIANO) • ERNESTO GONÇALVES (BAIXO)

EDGARD ROCCA (BATERIA)

Programa: Suites para flauta, para violão e, em
1a audição mundial para violoncelo,
todas com Piano Jazz Trio.

SALA CECÍLIA MEIRELES
DIA 16 DE OUTUBRO - 21H
INGRESSOS À VENDA NA BILHETERIA DA SALA

LARGO DA LAPA, 47 - TEL.: 232-9714

kuarup
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MESMO 1

SOBRENOME
Esta explicada ein parte a confusão

criada p:lo Rio Palace ao anunciar queo General Al Kalifah estava hospedado
em uma de suas suítes e não desapareci-
do do Caesar Park, como estava mais
que sabido.

Entre ns hóspedes do hotel havia de
fato um integrante da comitiva árabe
com o sobrenome Al Kalifah, só queQ»ronel.

A única diferença é que o desapareci-
do atende pelo nome de Mohammad e
o hóspede du Rio Palace chama-se
Maniaã Husseim.* • »
0 Al Kalifah vem a ser na Arábia
Saudita um sobrenome mais ou menos
tão comum quanto Silva no Brasil. Daí,
a confusão.

/

Novidade
O Diário Oficial de ontem incorpo-

rou uma novidade circulando com um
encarte — um carta?. — promovendo a
desburocratização.

Pedia a sua aposição em todas as
repartições públicas.

¦ ¦ ¦

Boa fonte
Um brasileiro ouviu semana passa-da em Los Angeles do empresário de

Júlio Iglesias que o cantor virá ao
Brasil em fevereiro para uma série de
apresentações.

A mesma fonte adiantou que Igle-
sias receberá por cada apresentação
200 mil dólares.

B ¦ ¦

Não vem
Claudia Cardinalle cancelou ontem à

tarde sua vinda ao Rio.
\olta a Roma amanhã diretamente de

São Paulo.
A atriz náo é árabe, não se chama Al'

Kalifah nem mora em Niterói, mas achou
melhor ir cuidar de seu próximo filme do
que esticar de férias no Rio.

Quem viria

Linda McCartney vai ser convidada
pelo Sunday Times para fazer a cober-
tura fotográfica do carnaval carioca.

Se acenar com o jornal, é provável
que na sua esteira venha tambdm o
marido. Paul McCartney, que muitos
empresários têm tentado inutilmente
há anos trazer ao Brasil.

Com capacidade para 600 espectadores, asala, fechada pela Guerra, era chamada deSala de Appia, muito embora seu nome nãoconstasse dos programas dos espetáculos.
Sem palco fixo, era um retângulo, com pare-des e teto de pano branco. Nela, nenhum
foco de iuz era visível, as lâmpadas podiamser controladas numa niesa de luz 110 fundoda sala.

Entre as sugestões que Adolphe Appiadeu a Jacques Dalcroze para incrementá-la,
uma era que os corpos seriam valorizados senão estivessem no mesmo nível ocupado
pelos espectadores; outra, a concentração dasritmicistas seria maior se elas tivessem deenfrentar obstáculos materiais: cubos, parale-lepípedos, retángulos, ajustados horizontal
ou verticalmente, criando assim áreas de jogomutáveis, de acordo com os exercícios, acoreografia, a encenação.

Paralelamente à mostra sobre AdolpheAppia (até o dia 26 de outubro), haverá
palestras no Centro de Letras e Artes daUNIRIO, do professor de filosofia c estéticaoa UI-RJ, Bornheini c do teatrólogo GiantiiRato, nos dias 18 e 2?, lespectivnmente,

MARIA EDUARDA AlVKS DE SOUZA

esta homenageada rimnin-
£<» pelo sen aniversário com drinlis no Hippo

cenários para óperas,
sobretudo wagnerianas, como
esta de A Valquíria, montada

na Basiléia, em 1925
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PRÉ-ESTRÉIAS
A HORA DA VERDADE (The K.rota Kld| do John G.Avildson Com Ralph Mdcchio. Noriuyki "Par Munia oElisaboih Shuo Art Casashopplng-2 (Av Alvorada.Via 11.2150), Art-Msduralra (Shopping Conter deMadureira) 2th An 81o Conrado 1 i[lMta ,i.tGAvea, 899); 22h Art-Copacabana (Av Copacabana759; 2th30min.O |ovom Daniel qunr nprnndíir karatt para anvinonr, pnr.i puq.ir «eu» Inlmiuo» com o mosmnmoeda. Mas Miyagl. seu montor u p<ti espiritual s«recusa a ensinar Daniel o quo ole quor sabor.
ESTRÉIAS

CONTINtJÃÇÕÊS
LA T71AV1ATA (La Travioti) d» Franco Zeffiralti. ComTeresa Stratas, Puooo Domingo v Comeu Mecnetl.Orquestra e Coro oo Metropoirtan Oporá do NovaIorque Regência do jsme; Lov.no Ari Cawihop-plna-3 (Av Alvorada. V* 11. 2160 3250746) Ibh.17h 19h. 21h BrunMpanama (Rua Visconde dePirais. 371 -521-469CH. Ait Sao Conrado-2 'Estradada Gâ^ivi. 8991 I4h. I6h iBh. 20h. 22» (livrei NoAn C*t»thoppii>0-3 « Art S*o Conrario 2 somdolby ateroo No BainMpanema stôreoBaseado no romanco de Aloxandre Duma»Filho. Violeta Velery jft doente, sozinha ern suamansão, comoça a lembrar de sou passado, dasinúmoros festas «m quo ostove o do seu amor porAlfredo, na Paris do aòculo XIX. Produção italiana.
A JANELA INDISCRETA (Raar Wlndow) do AlfredHnchcock. Com James Stowart, Graco Kolly. WondotlCo»»y. Thelma Rittor. Raymond Burr o Judith Evotyn.Veneza (Av. Pastour. 184 _ 295-83491 Comodoro(Rua Haddock Lobo. 145- 264-20251. Barra-3 (Avdas Américas. 4666 — 325«487| I5h. 17hlOmin.19h20m«n. 21h30min. (14 anos).Um homem imobiliiado por um acidenta, olhaseus vizinhos durante o dia. paro passar sou tem-po, o, fica fascinado polo que acontece num dosapartamentos, ató quo so convence do quo ohomem quo observara matara sua o a posa o oscon-dara o corpo. Produção americana.

CARMEN (Cirmoml de Carlos Saura Com AntonioGades. Laura Dol Sol Paco do luc»a. Cristina Hoyos. oJuan Antonio Jimenoj. Studlo Gaumont Copacab».na (Rua Raul Pompôia. 102 — 247-8900): 14h. I6n.18b. 20ti. 22h Art Casaahopplng.1 (Av. Alvorada. Via18. 2150 325-0746): 15h, 17h. 19n, 21h Studlo G«u-mont Catota (Rua do Catoto. 228 - 205-7194): do 2*a5aòs 15h. 17h, 19h. 21h. 6"aaom às 16h, IQh. 20h22h. (14 anos).
Dopois de muito procurar uma dançarina parao papo! do Cormen, Antônio encontra uma jovemcom o mosmo nome do personagem, e os doisrepetem, na vido real, a tragódio quo protendemlovar ao palco. Inspirodo na novola do ProaporMorimao o no Opota do Girot. Produção osoanholo.

ERA UMA VEZ NA AMÉRICA (Onça Upon e Time InAmérica). Sérgio Loone. Com Roberto Do Niro,Jamus Woods. Elizaboth McGovom. Treat Williams]Tuesday Wold. Burt Young o Joo Posei. Roxy (AvCopacabana. 945 - 2366245): Tl|uc. (Rua Condo doBonfim. 422 - 268-0790). Sío Luli-2 (Rua do Catoto.307 — 285-2296): 16h. 20h Odeon (Praça MahatmaGandhi, 2 _ 220-3835): da 2« a 6» üs 12h, 16h 20h-sâb o dom ,1s 15h. 19h. (18 anos)O filmo obrongo cinco décodas: dosdo osestrondosos anos vinto, alio rnudonç» político dosanos sessonta. Noodlos Aaronson o Max sêo doisamigos, filhos do imigiontos judous, quo so docop-cionoram com a "torra dourada". Cansados d»moralidade religioso do suas famílias, organitamuma turma do bairro, encontrando, assim, umamotivoçâo paia sua existência. Produçío emori-cana.
RJRYO - EM NOME DA HONRA (Merry Chrtst-m«». Mr. Lawrence). do Nagisa Oshima. Com DavidBowio. Tom Conti. Ryuichi Sakamoto. Takosht e JackThompson Ópor»-2 (Praia do Botafogo. 340 — 266-2545): 14h30min, 16h50mm, 19h10min. 21h30min.(18 anes)

Em 1942, no poquona ilha do Java, as culturasoriental o ocidontal sflo confrontadas s partir daconvivôncia do prisioneiros do guerra britônicoscom oficiais japonesos, num campo do concentra-Çío. Aposor da guorra, um forto laço do amiíadouno oquolos quo. por razôos políticas, devoriam sorinimigos. Co-produçAo anglo-nipônica.
UM HOMEM FORA DE SÉRIE (TI» Natural), doBany Lovinson. Com Roboit Rodford. Roben Duvall,Glonn Cioso, Kim Dasingor, Wilford Brimlov o BartiaraForshov. Art S*o Conrxlo-1 (Eslr. da Gavoa, 899):16h. 17h20min, 19M0min, 22h. Art Ct»a»bopp(ng-2(Av. Alvorada, Via 11. 2150): 15h. 17h. 19h, 21h. Rio-Sul (Rua MaiquOs do S. Vicontu, 52 — 274-4532), Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — 235-4895):14h30min, 16h50min, lühlOmin, 21h30min. Art-Tl)uca (Hua Condo do Bonfim, 406 — 254-9578): 14h,16h20min, 18h40min. 11 h Pnthé (Pga. Flonano. 45 —220-3135): 12h. I4hl5min. 16h30min, 18h45min, 21h,sáb o dom. a iwrtii das 14h15min. Paratodos (HuaAiquias Cordoiio, 350): 14h15min, 16h30rnin,18h45min, 21h. (10 anos). Cópias om dolby stéroo.Ho|a nâo haverá a última sessão nos cinemas: ArtSJo Conrado-1, Art Casashopping-2 • Art-Copacabana.Roy Hobbs 6 um monino criado numa fazondo,com uma habilidade para o atletismo, quo seu paiIncontiva paro um único esporte — o boimbol. Aos20 anos, Hobbs se dospodo da namorada prome-tondo voltar o casar com ela. Mas, antos do como-çar sua carreira, ela conhece a misteriosa HarriotBird, que modifico sua vida. Produçéo amoricana.

OS LODOS NAO CHORAM (Novor Cry WoH), duCaroll Bailard Com Chatlos Martin Smith, Bnan Don-nohy. Zachaiy Ittimangnaq, Samson Jorali, HughWobstor, Martha Ittimangnaq, Tom Dahlgron o WalkorSluari Largo do Macli*do-2 ILgo do Machado, 29 —245-73741 l3h'J0min. I5h30min. 17h30min, 19h30,21h30. (livro)
O filmo coma o epopéia do um iovom blologls-ta quo ó contratado polo govorno para doscobrir sorealmonto sóo os lubos quo ostúo dovorondo oocabondo com uma espécie do alço (os caribus),Produçõo amoricana

CORAÇÕES EM ARMAS (Hoarts and Amour), doGiacono Battiato Com Rick Edwards. Tanye Roborts,Barbara Ue Rossi. Ronn Moís, Seudi Afaya e MauilzióNichotti Lido 1 IPniiu do Flamengo. 7?) 14hl0min16h, 17h50min I9h40min 21ti30min (18 anos).A oolória se possu em uma época Indefinida,ondo o mundo oiu Simples o perfeito Ot cavaleirosciístílos osiao acampados íi ospere da próximobatalha com os mouros Para passar o tampoOrlando o sou companftiaro de arrnaa Rinaldo,assim como outros, onconam batalhas. Produçãoamoricana.

OM! REHUCt.ltIO (U'1'.'inifp), do (.lAuiiio CunhaCom Elsm Banbeillnl. Jaime Cardoso, CiOuii'0 Cunh.i«José luií ftod) Tl|uc« P«U»-2 lllu.i Cumii, ,l„ h»„.Iim, 214 22B-4Ü10). Olaila lHua Ufanoi, 1474 .2)0 2riiif,i MhíOmin, Hh, 17h40mm, lOhJOmln. ?1hHanin» iitua lacpoklina Roflo, '.>1 - 240H?ij(ii inn,OMOmin, j0h2Omln, 2lh Vliorl»(RuaSfliwdof Dan-l.ii, 4D _ 220 1783): dn 2* a 6* tu UhJOmrn,KShlOmln, 16h50mm, iHh.iOmm. 20hl()min, Mb ndom a partir das IbhlOmm (18 anos)Filme pornô.
AS nAINHAS DA POHNOGIIAriA (Oiailleifol, d aVítor Tnunlo Com Gi/a Del^mara. Kriatina Kolier,Oásis Miniti, Alan Fontama o JosA Lucas lmi>erator(Rua Du» da Ciu/, 170 - 2.1!) 708JI 16h, I6h50min,ISMOmln. 20h30mín OHy (iiua AtaiKto Guanabara,21) «(. J» a 6" As 10h. IlhBOmin, UlvtOmin,1Bli3Umin, l7H20min, lOhlOmin, 21h, síb o dom aíwrtir das 13h40mm (18 anos).Filme pornô.
AS TARADAS DO SEXO EXPLICITO (VAI E VEM ABRASILEIRA) A«tor(Av Min EdgaidRomaio. 23B —390 2030) I6h. 17h40m.n, 19h20min, 21h (III anos).Filmo pornô.

CORRIDA NA CORRENTEZA (Up thn CrMk) doRotx.rt Bulior. Com Tim Mathuson. Jonmfor flunyo,Stophon furst, Dan Monahan o Sondy Helbeig L«-blon-1 (Av. Atauifo da Paiva, 391 --239 504H.. Op«ri-1 (Praia de Botalogo. 340 — 266-2545). T)|uc« Polar».1 (Rua Condo do Bonfim. 214 — 228-1010)14h10min, 16h, 17h50min, 19h40mín. 21h30min. Pa-láclo-1 (Rua do Passoio. 38 — 240-6W1): I3b40nun.15h30min, 17h?0min. 19h10mm. 21h (10 anos) Apartir do qmnla no Bnrra-2 u Madur»lra-1Considoroda uma das piores do pais, a escolado nível suporior Lopelomann Unlvorilty resolvo,através do seu roítor, quo a hora do mudar estasituação. Para isso, escolho quatro alunos paraparticipar do uma corrida do balsa entro unlvorai-dados Os alunos relutam om compotir, mas oreitor oforeco-lbos algo irrecusôvol: aproveçfto omtodos as matôrias. Comédia amoricana.
CHAMAS DE VINGANÇA (Rrestartar). do Mark LLcster Com Üavtd Koith, Drow Barrymoro. FroddtoJorn.^, Hoathw Loc(c'ear. Manin She«n. Goorgo C.Scotl o Louiso Flotchor M«tro-Boavleta (Rua 00Passeto. 62 — 240 1341) Baronaza (Rua CAndKloBfn.c*,. 1747 — 390-4544): I4h30m.n, 16M0mín.1Bh50min. 21h Condor Copacabana (Rua FigueiredoMagalhães, 2e6 — 255-2610). Luroo do Mach»do-1(largo Oo Machado. 29 — 245-7374) 15h. 17hl0min.19h20mm, 2ln30min Art-Mtlir (Rua Silva Rabelo 20— 249-45441 lbh. I7h. 19h. 21h B.rrs-1 (Av oasAmorais 4666 — 325-64B7I. Ublon-2 (A. Aiaulfode Parva. J91 — 23y-f«4fl) I6h. 17h10min,19h20min 2ln30min M»dur»(ra-2 (Rua D.igmar daFonsnca. 54 _ J90-2338) América iRua Cfrvlo OoBonl.m, 334 — 264-4246). I4h30mm. IbMOm.n,18h50min. 21h. (18 anos)O filmo conta o histório do uma menina do 8anos, Charliü. quo tom um podor sobrenatural. Ela« persogul.ia por pessoas que quorom so apossarde sou sogrodo, olôm do ostar na mira de egontosdo govorno e de potônciss estrangeiros, colocandoem porigo o vida do sous pais o do todos quo soaproximem dola.

UEAPRESENTAÇÕES
BODAS DE SANGUE (Bodas da Sangra), do CarlosSaura Com Antônio Gados, Cristina Hoyos, JuanAnton.o Jlmônez, Carmen Vtlona. Pilar CardonasAnionio Quintana Joia lAv Copacabana. 880):I5h30min, 17h, 18h30mm. 2üh, 21h30min (l ivre)Bnsoodo na |xK,a do Frodorico Garcia Lorcacom coreografia do Anionlo Gadai. A narrativacointiça com o chegada do» bailarinos a sala deensaios, o acerto dos últimos detalhes e finalmenteum ensaio gorai corrido. ProduçAo espanhola.
HAIR (Unir) de M«los Forman, Com John Savago,Troat Willioms. Bevorty D'Angok), Annio GokJon oDorsey Wnght Copar-Botafogo (Rua Voluntários da('atua. 88). 15h, 17hl0miri. 19n20min, 21h30min. (18anor»)

VersAo da poça musical do Gerome Ragnl •James Rado, cantando as esperanças e chorandoos ilusões da juvontudo dos anos 60. Um jovemconvocado pare a Guorra do Viotnam oncontranovos caminhos na companhia do um grupo dohlpplea. Produçéo americana.
INDIANA JONEB E O TEMPLO DA PERDIÇÁO (In-dlana Jone» and The Tainha o» Dooml do StovenSp>eiberg. Com Jarnson Ford. Kata Capstiaw. KoHuvad Quan. Amnsh Pun. Rcshan S«!h o Plulip Stono.Oristol (Av Mm Edgard Romaro. 460 — 391-4822).Bnml Mélar (Av Amaro Cavalcanti. 100 — 591-2746)3njnl-TlJuc« (Rua Conde de Bonfim, 370 — 254.8975). nicamar (Av. Copacab.irui. 360 — 237-9932):15h, 17h10mm. 19h20m.n, 2lh30-tvn (14 anos)Nova aventura com o horói Indione Jonas,personagem do filme Caçadores ds Arca Perdida.Dnssa vez. Indiana parte para uma perigosa mia-sâo: encontrar centenas de crienças desaparecidasde um vilarejo nos confins de índia, raptadas porfanáticos religiosos. ProduçAo americana.
KRAMER X KAAMER (Kramor X Kramer). de RobortBonton Com Dustin Hof('nan. Moryl Stroep. JaneAk»*andor n Justin Honry üdo-2 (Praia oo Flamengo.72). 15h, 17h. 19h. 21h (14 anos).Hiatória do relacionamonto e divórcio de umcasal o a dispuia pela posso do filho em umtribunal do Nova lorquo. Promiedo com os Oscardo mwlhor filme, molhor direçAo, molhor roteiroadaptado, molhor ator o molhor etriz coadjuvante.
YENTL (Yenti). do Barfc.-a Stroisand. Com BarbraStreisand, Mandy Patmkm. Amy Irving e Allan Cordu-ner. Brunl-Copacabana (Rua Barata Riboiro. 502 —2564583): 14h. 16h30mm. 19h. 21h30min (10 «nos)Yentl è uma jovem avonçada para sua ápoca.Curiosa sobre tudo que se passa no mundo einconformada com as convenções sociais. Yentldisfarça-se de rapaz para completor seus estudosna Universidade e dal eurgom complicações seriasernsua vida. Oscar de molhor trilha sonora.
20 000 LÉGUAS SUBMARINAS (20.000 Lmjumundar lhe Seal do Rchard Fleischer. Com Ki'kDouglas. Jarrxjs Mason. Paul Lukas, Potor Lorro e ToaDo Corroa SJo Lulj-1 (Rua do Catoto. 307 — 2B5-2296í. Copacabana (Av Copacabana. 801 — 255-0953). Barra-2 (Av. das Amôncas, 4566 — 325^487);I4h30m.n, 16h50m.n. 19hl0mm. 21h30min Palácio-2 (Rua òo Passew, 38 — 2406541). M*dur»lra-t 'Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338). Carioca iRuaCondo do Bonlim. 338 — 22681781: 14h. 16h20m.n,18h4Gmin. 21h Atô amanha no Barra-2 e Maduraira-1. (Livro)

Em 1968, os movimontodai águas do OceanoPacifico si o subitamonte ameaçadas por um estra-nho e assustador monstro que destrói os naviosrapidamente. C Govorno dos Eatadoa Unido» orga-niza então uma expedição para procurar o destruira misteriosa criatura do mar. Produção americenade Walt Disney.
UNIVERSO EM FANTASIA IH*avy Matai) desenhoanimado do Michaol Gross. Diroçéo de GerakJ Potter-ton. Roteiro de Dan Goldborg o Lon Blum. Art-Madurar» (Shopping Conter de Madureira — 390-18271: I5h. 17h. 19h. 21h. (16 anos)Inspirado nas histórias de revista Heavy Metal,este desenho animado narra uma aventura aspe-ciai ambientada num luturo remoto. Produçíoamoricana.
VÍTOR OU VTTÓR1A? (Vlctor/Vlctorta). do BlakoEdwards. Com Julie Andrews. Jamos Gamer. RobertProston. Losley Ann Warron. Alox Karras o John Rhus-Davies Coper-Tijuca (Rua Condo do Bonfim. 615):14h30mm, 16h50mm. 19hl0min, 21h30min. (14 anos)Paris, 1934, Victoria, uma cantora lírica ameri-cana, está procurando emprego em qualquer caba-ró parisiense e aceba conhecendo um ator homoa-sexual. Esto a convence e vostir-se do homem opassar por um condo polaco. Produçáo anglo-amoricena. Ganhador do Oscar para Molhor Músi-ca em filme musical.
A GUERRA DO FOGO (Quest for Rra). do JoarvJacquos Annaud. Com Everett McGill, Rae Dawn

^Chong. Ron Porlman o Namoor El-Kadi. Coral (Praia do

Botalogo, 31#i) iwi. I Jh. iflh, 2lh, sah «dom 17h1Uh. 21h 08 ano*),lantnBiii cientifica umbloniarta ha BO mil ano»,quando ocorre o descobrimento do fogo quo sopa-ra definlllvamenia o homem do animal. Produçíoamericana, Vencedor do Otcttr do molhor maqui*lagam.
ERAM OS DEUBC8 ASTRONAUTAS? (Erlnnarun-gan and Dia Zumnft). do Haral Reinl Comentários doWiihiirn Rogorsdorl Clnama-1 (Av. Prado Júnior,2111): 1Bh30min, I7h20min, lOhlOrmn. 21h (Livra)'Documentarin baseado no livro de Erich vonDaniken, sagundo o qual seres do outros planetas«•tiveram no Terra om época» remotas a foramresponsáveis polo apareclmonto do homo saplen».Produçán alemê ocidental.
ERÓTICA, A FEMEA SENSUAL (Brasileiro), do Odyf raga. Com Mat.ida Mastrongi, Donys Derkian, Gorma-no Vorjani, Selma Ribeiro e Adnaüno do Lima. Filmecomplementar Campeonato do Saxo Rax (RuaÁlvaro Alvim. 31i ilo 2* a 0* as 12h, 15h. I9h45min;NSb e dom as 13h30min. 16h30mm. 18h30mln (18anos)

Filme pornô.
COISAS ERÓTICAS IBrasilo.ro), com Jussara Calmon,Araydno de Lima. Bicardo du Lima. Graco Back o ManoQuintas (lutafouo Iflua Voluntários da Pátria. 35 —2664491) 15h. 1Ch30min. IBh, 19h30mm, 21h (18anos)Filmo pornô.
MOÇAS SEM . VEU (Lm Slllas Sansvoll»), produ-ç»o Ironcosa Com Naihaho Pussart o Piorro Danion.Scala (Pra.a de llolafogo. 3201 15h30min 17h18h30min, 20h. 2lh30mm (18 anos).Filme pornô.
CHAMAR 6969 TAXI PARA SENHORAS (Italiano).Com Marina Fr,i|osi o Guia Mai.m Olaria (Rua Urano»,1474 — 230-2666): 14h20mm, 16h, 17h40mm,19h?0min, 21 h (18 anos)Filme pornô.
O EXPRESSO DAS TARAS •— De Fordinando Ba'di.Com Androws Scott o Zora Korowa. Filmo comple-meniar Punho» d» Ferro do Kung Fu. Iris lllua daCarwa, 49 _ 2621729) lOn, 14h, IBh. 22h (18anos)

Filmo pornô.______
O IMPÉRIO CONTRA-ATACA (Th. Empira SlrikeaBack), do lrv;n Kershner. Com Mark Hamili. HarrisonFord. Carne Fishor. B Ify Doo Williams o AnthqnyDaniels Ilha AutoCIne (Praia do Sfto Bonto — Ilha doGovernador — 393-3211). 20h30min. 22h30m.n (Li-vre) Último d aNova aventura — a segunda realntda — d»Guarra naa Estrelas, de Goorge Lucas o mantendoos mesmos porsonagons principais. Produçãoamericana.
O OUTRO LADO OA MEIA-NOITE (The Oth»r Sidao< Mldnlght). dn Charles Jarrot Com Mario-FrancePiSio', John Bock. Susan Sarandon. Raf Vatone « CluGu^igor Jacarapaouk Auto-CIna 1 IRua CíndrOOBnnlcm. 2973 — 3926186) 19h30mm. 22h,(18»nos).Ultimo d«aMolodrama que tem inicio as váapersi ds IIGuerra Mundiol e termina no pôs-guorra. Umamulher para so vingar do homem que a humilhou,casa se com um milionário grego mas acaba sendoacusada do um crimo de morto. Produçáo ameri-cana.
EXTRAS
1789, d» Ariana MoochHna Hoja *J 18h, no ToetroMaison do Franco. Av. Prm. AntOnJo Cario*, M Samlegenda».
VÍDEO

2o VlOEO RIO (I) — E* bçâo è$ 18h30mm do Seta deSetembro; Capitão Bandeira. Esqueci o que Sinto;Aquarlua Zoom i Coisas do Petxa As 20h. o.cçíoti* Racado do Rio. Colaçio da Chargas da ChicoCaruao o Baijo Ardanta — Overdoae As 21h30m.n,mesa rodooda rondo como toma Produçto Indepen-dente com Rubons Furtado. Marcoto Machado. Wal-lor Sanes Jr, Flívia Moraos e CíndCo J. M. deAlmeida Cinema Cindido Mendee. Rua Joana A.-WO-l«ca. 63 (267-70981
2o VlDEO RIO (II) — E»biÇéo de tapee norto-americanos Tkkled Plnk; The LookJng Glass; TalkAttacka o Shopping Bag Ladles Hojo as 20h. naSala de Vtdoo Cândido Mendae, Rua Joana AngOS.ca.63 (267-7098) Sem logondas.
VlDEOS — Exibtçêo do vídeos com The Pol»ce. GroverWashington, Rolling Stones. The Who. Surto 0 outro».Glg Saladaa Av. Gal San Martm. 629. Do 3a a 2* opanir das 12h Consumação mínima do Cr$ 3 m.l
TUCURUl URGENTE — Vidoo Hojo ás 18h30rmn, naAasodaçko des Servidor** do IBGE. Av Pros.WiLson, 210/8*. Após a sessão haverá debato Entradafranca.

GRANDE RIO
NITERÓI
ARTE-UFF - E La Nave Va. com Freddio Jonos As15h40min. 18h20min, 21h (14 anos). Atô domingo.
CINEMA-1 — Um Homem Fora de Série, comRobort Redford As 14h30min, 16h50min, 19hl0mm.21h30min. (lOonos). Atô domingo. Hojo ás21h30min.Prô-Estréia de A Hora da Verdade.
CENTER — 20.000 Uguas Submarina», filme deWalt Disnoy. As 14h. I6h20min, 18M0mm, 21h.(Uvre). Atô amanhã.
ICARAl — Em Uma Vez na América, com Robert deNiro. As 16h, 20h. (18 anos). Ató domingo.
WIN D SOR — La Trsviata, com Teresa Stratas. Àa15h, 17h10min. 19h20min, 21h30min. (Livre).
CENTRAL — Chamas da Vingança, com Goorgo C.Scolh. As 14h30min, 16h40min. 1Bh50min, 21h. (18anos). Atô amanhã.

MÚSICA

CLAUDE BOLLING: A8 SUlTES DO JAZZ CLÂSSI-CO — Rocital do Tunbio Santos. Norton Morozowicz,Antônio dei Claro o lloana Carnoiro Jazz Tno. Hojo, ds21h. na Sala Cecília Meireios. Lgo da Lapa. 47.Ingiessos o CrS 10 mil. Cr$ 7 mil o Cr$ 5 mil
TRIO DE PESCARA — Rocital do grupo italianoformado por Loronza Summonte (flauta). Patnck doRuis (fagoto) o Michola do Amicis (piano). No progra-ma. poças do F. Dovionno. Rossini. Mozart, Boothovono S. Alogra Hojo. òs 21 h. no Teatro do Ibam, Lgo doIbam, 1. Entrada franca.
MADRIGAL DEGU AMIC1 — Aprosontaçâo sob aregência do Lydia Podorolski. Hoje, ôs 17h30mln, noSalèo Leopoldo Mlgue*. Rua do Passoio. 98. Entradafranca.
ORFcO — ópora do C W. Gluck Libreto do RanioriCalzabigi. Com o Balô, Coro o Orquestra do TeatroMunicipal sob a rogôncia dos maestros Rornono Gan-dolfi o David Mochado. Concopçèo o dnoçâo doFernando Bicudo. Coreografia do Viconto Nobrada.Conografia do Holio Eichbauor. Elonco A: LavornoWilliams, Francisco Timbó, Lauricy Prochot, CecíliaKercho. Carol McDavid o Cristina Costa. Dias 19, 24,

28, 31 de outubro e 3 de novembro. Elenco B:Gwondolyn Jonos, Paulo Rodrigues. Maria Lúcia Go-doy. Damela do Rossi, Loda Macedo Luiz a BottynaDalcanalo. Dias 18. 21, 26 8 30 do outubro, fclenco C:Klara Takacs. Antfinio Gaspar, Ruth Staerke, NoraEstoves. Vivina o Farias o Carla Silva. Dias 17, 20, 23.27 do outubro e 1o do novembro. Teatro Municipal.Cinelêndia 1262-6322). 4". 6\ séb e dias 23, 26. 30 deoutubro o 1o de novembro. ís21h. 5* e dias 24 e 31 deoutubro, ôs 18h30min. Dom o dias 27. 28 de outubro e3 de novembro, às 17h. Ingrossos o CrS 20 mil. platóiao balcão nobre a CrS 10 mil. balcão simples, a CrS 5mil, galeria, a CrS 2 mil 500, estudamos o a CrS 120mil. frisa o camarote.
CHIQUINHA GONZAGA — Palestra da sociólogaEdmha Diniz o rocital da pianista Marly Monu. Quarta-feira, òs 18h, na Escola do Música Vllla-Lobo». RuaRamalho Ortigâo. 9. Entrada franca.

LAlS DE SOUZA BRASIL E BENÉ NUNES - Recilaldos pianistas intoipretando compositoras brasiloiros oamericanos Quarta-foira, às 18h30min, na Sala Caci-Ha Mel ralas, Lgo. da Lupa, 47. Ingrossos o CrS 7 mil,CiS 4 mil o CrS 2 mil.

RÁDIO

RÁDIO JORNAL
DO BRASIL
AM B40KHz

Programação: Noticiário continuo, com assuntos do'lio do Janeiro o do interior, nacionais o internacionais,a partir das 6h30min.JBI — Jornal do Brasil Informa: 7h30mm, 12h30min,18h30min e 0h30min.Panorama lochpe. 8h40min.Unha Aborta Internacional OBhIOmin, 12h50min,17h55min.
Repórter JB, primeiros 6 minutos do cada hora.Comentários do política o oconomia aos soto minutosdo coda hora, com Ricardo Buono o Pory Cotta.Bloco Noticioso aos 15 minutos do cada hora.Noticiário da CEF aos 30 minutos do cada hora.Bloco Noticioso aos 45 minutos de cada hora.Campo a Merendo ís 7h50mm.IntorrnoçAo» Mnrltlinas ¦ Portuórlas òs 6h50mln,com Pinto AmandoNoturno às 23h. com Luís Carlos SaroldiEntrevisto Eopeclnl às 13h05min.PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA7h10min — UM A ZERO — com Paulo Duarto8h30mln NA ZOMA DO AGRIÃO comeniàrio doJOÃO SALDANHA
HhOSníin MOMENTO ESPORTÍVO JB comJos£ Cabral

12h03mln — O EDITORIAL DO CABRAL — com JoséCabral
17h05mln — MARCHA O ESPORTE — com VictoiinoVieira
17h25mln JOGO ABERTO — comontáno de Victo*rino Vieira
21 hOBmln — EM CAMPO — com Paulo Cézar Tônius22h35min — FIM DE JOGO — com Luiz FernandoJornadas esportivas — quartas, quintas, sábados odomingos

FM ESTÉREO
9B,7MHz

HOJE
20h — Roproduçéos e ralo lasar: Abertura daópera Itolnna In Algar, do Rossini (Chailly — 8:18);Concorto n° 3, em sol maior, para violino e orquea-tra, do Mozart (Porlman — 25:12); Peer Gynt (amúsica incidentol completa), do Griog (Lúcia Popp,Ambror.ian Singars, St Martin o Morrinor — 48:15).Reproduções convencionai»: Sonata n° 37, em R6maior, do Haydn (Eschenboch — 10 09), Bacchus otAriano — Suite n° 2, do Rousaol (Martinon — 19:10);La Cetra (6 Concortll, do Alossandro Marcullo (Holli-gor, Pellorin o Camerata do Borna 47:03); Sinfoniaom Sol maior, de Fasch (Paillard 9:25).

SHOW

JORNAL DO BRASIL
-t-"j '"yt -¦ MtiTrri irwÊtmtumÈmmmmmtmm

QUARTETO UE ILAU1AS DO RIO OC JANEIROADNET — Show do música instrumental Sala SldtwyMiller, Rui Ar»ú|o PorioAifigro, 80 De 3" a &4b.,ftt21hIngrusso*» o CiS 2 mil. Alu il.a V
O PARAI80 AGORA — ApraseniaçSo da dupla d»canioiiii ii comprisnoie», n Quaiabira Tasiro JoàoCaetano, Pça Tirndoniin <221-03051. Do 2' ti 6', àsIHMHmin Ingrossos a CrS 1 mil B00
CLAUDIONOR CRUZ E SANLVZ ~ Apia»onUç4o docompositor e da cantora acompanhados de conjunto.Sala Sldney Miller, Rua Araújo Porto Alegro. 80, Do 3*a sAb, M 18h30min. Ingressos a CiS 2 mil, Atô dia 20 d«outubro.
tVQN OE CORPO INTEIRO —« Bhow do humorista ecantor Ivon Curi, Ssmlito a 8lnht. Av ConsternoRamos, 140 (237 &3B8I, 4« n (A àn 23h; n Mt,, as23h30mJn. A casa abre As 20h30min, com música aovivo para dançar Couvsrta CrS 12 mil. Estacionamentona Rua Pompou Loureiro, 2
DO JEITO QUE A GENTE GOSTA - Bhow da canloraElba Ramalhp acompanhada da banda Ho,ao Roíeno otemo da Bruulio Tavaras DiroçUo musical dn 2à Amàri-co Canacâo. Av. Vnncoslau BreJ. 215 I29S-30-14I 4« a6*. as 21h10min; 6' o s»b, As 22h30min, dom, às18h30min Ingressos a CrS 20 mil (mosa contrai); a CrS17 mil, mosa lateral e a CrS 15 mil, arquibancada.
O MPB 4 AJUDA O DOUTOR ÇOBRAL A COMBATERO MAL — Tento do Mor Fernandes Dnoçâo do felipoPinheiro Com Aquilos, Magro. Ruy o Millinho, Teatroda Galaria. Rua Sonador VorQuoiro. 93 (225 01651. De4" a dom, As 21 h 15min, Ingressos, 4* a 5a a CrS 6 mil;6* o dom a CrS 8 mil e sáb a CrS 9 mil,
VOU QUERER TAMBÉM, 8ENAO EU CONTO PRATODO MUNDO — Tento do Gugu Olimecha, AgikloRiboiro, Ma* Nunes. Jôsus Rocha o Ziratdo. Direçèo deOswaldo Loureiro. Com o humorista Agildo Ribeiro.Teatro Princ#«a Isabal. Av. Princesa Isabol, 186 (275*3:146) So»ta foira, as 19h, sossAo exlra De 4* a 6*. a»21h30m; síb. As 20h30m e 22h30m; dom. ai 19h o21 h. Ingrossos 4" a Mb. a CrS 12 mil. dom 1* sussio aCrS 10 m.l e 2* sostJIO a CrS 12 mil (1B anos)
UM GORDOIDAO NO PAIS OA INFLAÇÃO — ToxtodoJô Soares e Armando Costa Show do humorista JôSoares Teatro Casa Grande Av Afrínio de MeloFranco. 290 1230-40-Kj e 259 69481 De 5" o 6*. as21h30mm; sAb . as 20ho 22h, dom , As 21h. Ingrossosa CrS 8 mil.
A DANÇA DOS SIQNOS — Musical de OswuldoMontenegro. Com Oswado Montenogio, Mongol. JosaAlexandra e outros. Teatro Vanocd. Rua Marquôs doS Viconte. 52 (239-8595) Do 4* a dom . As 21h30m n.Ingressos 4* e 5*. a CrS 5 mil. 6* o dom, a CiS 6 rml, síba CrS 8 mil.

lir.ro (iuahtin Dianamewe, »s jih. õprannjaclo00 cantor o pianista pisoUno.Av Atauifo da Paiva, j /U(.MU riO'i'ii Couv.rt a Cit :i mil
KNIGKffi 01 KAMMA Inrr com O COn|unlo do•.a.oloniiia Marcos Sjpilman Hoj«, as 23h30mln, noolbloi, Av ( pitacio Pasioa, 14&4
ANA CARAM — Show da canloia do 3" a b" as21h30min, no Bar do Violeiro Rua Daul Perna 92liana Couvart n CrS 2 mil 500

REVISTAS
APOTEOSE GAY — Rovista com os travaatls Goorg aBongston. Mario no Disanovn. Samantha, DovriVi ooutros Teatro Alasca Av Copacabana. 1241 (247-9B42I do 3" a 6a. as 21h30mm. s4b. ís 22h, dom, as19hn 2th30min Ingrossos do 3* a 6" o dom, o CrS 5 mile CrS 3 mil, estudamos. sAb a CrS 8 mil
Mir^OSAS JA — Show dos travedla. Camila, Kiriaki.Fui.ca Holiday. Paulotlo u Ale. Mattos Teatro BrtglttaBlalr RuaMo-jolLemos 51(521-29551 Du4»»uib.í»21h30mm; dom . âs 18h30m«n. e 21h30min Ingressosdo 4* a 6' a CrS 4 mil o 6* o síb a CrS 5 mil.
GOSTOSO MESMO É MULHER — Toxto o diroçio deCold o Ciovis Giorkons. Com Colo. So longo Mascaro-nhas. Alice Dantas o outros Taatro do América. RuaCampos Salos. 118 (234-20601 Do 5' a dom ís 21h.Ingrossos 5*. 6* e dom a CrS 5 mil o CrS 3 mil.estudamos e sáb a CrS 6 mil
INFANTIL
GOLRNHOS DE MIAMI — Show com os golfinhos deMiami o focas amestradas BarraShopplr>g Av dasAmOncas 4666 Do3"l 5*. ás 15h e IB.n30m.n, 6\ aslOh e 20h30m,n sáb o dom as llh, 15h. 17h o I9n.Ingressos a CrS 2 mil 800 (325 32601
A DAMA E O VAGABUNDO — Diariamente, axibçáodo filmo de Wa't Disney em sessão contínua, teatro demarionetes com o grupo Bonocandoiros is 14h o 19h.labirinto cne>o ae obstáculos Barrashopplng. Av dasAmóncas. 4666
PARA OUVIR
BARES E RESTAURANTES
MIRA PALRETA — Apreser.taçèo da cantora Hoje. As22h. no Arco da Valha. Pça Cardeal Câmara, 132.Couvart a CrS 3 mil.

O E8NRIT0 DA COISA — Show de música o humorMr>|0, ti 211» e 23h, no Studlo B7, Rua Rndollo OinUll
PEOPLE — Prooramaçín: Dn 2" o sáb. íls 20h30min,piano bar com Athio Ballj ?*. Marcos S?pilmann « nconjunlo KnlghtJ of Karrna, 3*. as 22h30min, o gruiioFriends do 4* a &<lb Rosa Mana (vocal). Adomir CaiKliJo(Quitarra), Marinho (piano), JoAo Palma (bateria); dom, oQrupo Terra Molhíirla. Av (lartolomeu Milru, 370 (2U.1-0M7). Couvert a partir das 22li30min, a CrS fl mil (dodom a 6"l; CrS 8 m,l IO4 o síb) No liar n CrS 4 mil (ilom.» 5»| e CrS B mil 16" o s4b)
O ALEPH — PrcmramaçJo 3'. instrumental com sbanda de Júlio Costa. A", chonnl>o com o grupo GaloPreto; 6#. música instrumontal com o grupo Quatro porQuatro; dom, musica orudita com O Quarteto JosôMaria Braga (llauta), Mana Jesus Haro (violfto). AfonsoMachado (bandolim), o Marcos Farina (violAo), 3* e 5*.As 22h. 4*, As 21 h Dom, As 21 h Av Epitòoo Pessoa,710 (259-1359). ConsumaçAo o CrS 3 mil 500 Ide 3* a5") Domingo nôo toni consumação
MEET1NG FASHION BAR — Single's Dar diariamonto,fls 22h o conjunto do balmsla M.rjuol Gusrnuo o acanlora Rosado. Consumado a CrS B mil Happy hour.das 18h As 21 h com Paulinho (p«ano) Rua Aníbal deMendonça, 3fl 1239-32471.
AMAR t VIVER - Show da cantora Waloska Br atilei-risalmo. Rua Bar.-.o aa Torre. 673 1274 0431) Do 2* as»b, 23h Couvart a CrS 10 m,l
O fTAUANINHO — Dianamento, a partir das 20h, oscantores Franos, Cid, Roberto e Toninho. Sem couvartRua Ministro Vivoiros do Castro, 51 (295-2598)
JAZZ MANIA - Programação do 3' a síb. as 22h. o•how Blus Wsva com o tocladiau Josô RobertoBonrami e coniunto Ingrossos do 2* a 5' a CrS 5 m,i o 6*o sab a CrS6mi! Consumaçlo 6* o slb a CrS 4 mil Ru»Ra-nha Einaboth. 769 (227 24471 A-o a,a 20.
CONVERSA RADA — No pano-bar 3*. 4* ArlindOCondo (violAo), 6* Sâvo Araújo (sa*), Paulo Lemos(ovation). 5* a s«íb. Sdney (p»ar>o). dom. Maurício(viono) o Dikino (voí). Consumaçío 6* o sab o CrS 3 milNo aneno, 6' o sáb. a parlir das 23h. o Ino llvamar(piano). Ricardo Man/c (bauo) e Tavmhoíbatona) Coun-vart CrS 1 m l 500. Rua Gonzaga Bastos, 38fl (254-0466).
TME T1NKER — Proqrameçjo- d# 2* a 4«. ís 22h.mus.ca orudita com o Coral du Câmara do Nitoro., do 5»a sAb, fts 22h30min. |in com o conjunto do batonstaIvan Com, Couvart do 2* a 5' a CrS 5 mil o 6« e Mb aCrS 5 mil 500 Rua Almtn Guilhom. 350 1294 64941.
BECO DA PIMEífTA — Programação 24. âs 20h, ocantor Arnaurv TristSo; (Io 3" « dom. o cantor' ocompositor Srrg,o Sampaio Do 3» a 5" o dom as21ho6*osAb As 2!h30mm Couvsrt de 3* a 5* o dom a CrSmil 500 o 6* o sâb a CrS 3 mil Rua Roal Grando/a 176(246-5650)
GRAND RN ALE — Dariamonto. a partir das 19h. apianista Dulcomar Llfaille. 2« o 3* a cantora J6, 4* u 5" awoton.sta Andreia. 6" Elias (voUc). Rogma Faicio Ican-tora) e Rena'o (violão); sáb., Elias. Sergo Passannho eüoie Guimaríos IviolOosI; dom. o cantor Canos Ponta-negra Sompre »s 22h Couvart do 2* a 5" o dom a CrSmil e 6* o sao a CrS 3 mil 500 Rua Paul Rodfem 37(239-1842)
PARK'S — Do a sâb . âs 22h, jau com a cantora ep«anista Ana Ma/jotti accmpannaOa de conjunto Cou-vart de 2* a í' a CrS 5 m.l e 6» o síb aCrS7mi EstradaOa Gávea. 700

Mu Direçío <l. Mato u a tih40min. musica para dani;»iCouvert .«(ii 3 mil e ti" »> s«1h a CrS 4 mil Estrada doVldipal, 471 127.1 104(11
8AO CHICO - Piano har a pamr das IBh com Anlf nloi atilo Madureira Aberto píira almoço e lantar. Rua Viseriu Inhaunia. 9!i (253-2176)
CHIKO'S BAR Piano bar com musica ao vivo a padirdas 21 h, com os conjuntos do Aíicm riav.o e Edsonriwinnco Alxtno diariamonlo a partir das IBh. commúsica de fita Sem couvart sem coniumaçáo mínimaAv Epitácio Pessoa, 1 560 (267 0113 e 2H/ 35M)
LE RELAIS — Piano l^ar com Crtsar Dias a partir daslüh, Rua Vunânçio Flores. 3üü (274-74/b) Sorri cou-vart sem consumação
ALÔ-ALÔ .. Diiriamonlo, a pariu das 22h, os canlora»Mose o Cletxjr o os conjuntos do Fernando Costa o Lui*Carlos Vinhas Couvart o CrS D mil flua Har.V> da Tuiru.3fifl (247-7178) A casa abre, As 17h
8 AMR A DE FATO — 2* a sáb. música popular braiiioiracom Cidmlví (voí), Marcelo Bornardos (llauta) e lui*Moura (violín). 4". o rngional Naquele Tompo Sompre,As 21h30min Couvart a CrS 5 mil, Rua A3sunç«V) 4901248-3086) '
EQUINOX — A casa abre do 2* a sáb. a partir das 17hAs 21h30mm. Sérgio Scolk) (pisnol e Áurea Martin»I 5"1"1 couvart, som consumação. Rua PrudoninduMcra.s. 729 (267-2895)
VICE-REI ~ D.ariomonte. a partir das 20h. música aovivo com o pianista Lauro Miranda. Av. MnnsonhorAieanoo. 535. Pç.v do O 1390 1683). Couvart a Oi Amil 500. com diroitQ a dois drlnks
ASSÍRIO — Do 2a a 6*. a p-jrtir das llh, musica ao vivocom a pian.sra ratinui Teatro Municipal, Salão Assino(262^322. ramal 119)
CASA DA CACHAÇA — Aborta ao público a partir das18h, 3* o dom Música ao vivo com a dupla F»o (vocal opercussAo) e Miltôo I/ocjI a violáo) 5® e domingo As20h o 6* o sâb as 21h Rlo-Shareion Hotel Av.Nion...v«r. 121 1274-1122, ramal 1233).
NINO-BARRAMARES — Dianamento. a partir das 21h,o wn.sta Viconto Sem couvart. sem consumaçAo AvSernampMtiba. 3300 (399-OOIbi.
LE rLAMBARD — Do 2a a sáb. As 19h, o pianistaHoctor Av Epitaco Pessoa, 864 1259 1041),
ANTONINO — Do 3* a dom . As 19h. a pianista Fátima.As ?0h. Erasmo e Josò Mana (Mnosl Av. Epit.)'oPosso». 1244 1267-6791).
NINO-BOTAFOGO -- Do 2* a dom . às 18h. o p-an stalo/inho Praia ar, Botafogo. 228 (551-6597)
CASSINO RIO — De 2a a sáb. is 21h, B.ra do Bandolim» coniunto o (»irticipaç.íooo trombonista Raul do Banos.Couvart ò* o sâo a CrS 4 mil Rua Atando Guanabara 5*B (262 3311)

LET rr BE — Programação 3». o grupo Átomo; 4', ogrupo Espiral. 5'. o grupo A Trilha. 6» o sío . o grupoTerra Molhada: dom . o gmpo Gato do Louça Do 3* a 5*o dom . As 22h r, 6° o síb . às 23h Couvart do 3a a 5» odom. a CrS 3 mil o 6' o Mb. a CrS 4 mil. Rua SiqueiraCampos. 206.

O VIRO DA IPIRANGA — Aberto a partir das 18o.Programaçáo 2*. concorto do choro com o regionalChoro Só. e Dircou Leite 3*. as 22h. Alfredo Card n(piano). Fernando Leporao (baixo). Dom Mun.j (sa«).Getuio Po-o-ra (catena) o Mauro Corroa (v-olèol 6* As22h, o ouinsta llvamar Do 4« o 5* As 22n. |«u NiisonMatta (bai*o). WarxJeriei Pereira tbatena). Romero Lu-bambo (guitarra) 6* o sâbaoo, Ari Piassarolk) (guitarra),Macae (sax). Nilson Matta Ibano). Wandoney Poro rá(batona) 6* e sáb. ò 0h30min. mímica com RacholRache dom. As I9h. Jsmsasslon com Mauro Senise(sa*). o outros. Couvart do dom a 4* a CrS 3 mil 500. 5*o sâb a CrS 4 mil 500 Rua Ipiranga. 54 (225-4762).
ZEPPEUN — No bar. do 3* a dom . As 22h. o cantorReinaklo Vargas Couvart. do 3» a 5" o dom. a CrS 2 m.l500 o 6* o sab. a CrS 3mil No Calo Teatra do 5* a sib.A» 22h30mm, o cantor Ronato Vargas, As 24h. Toairo no

PARA DANÇAR
DANCETERIAS
SHOW DE MULATAS

OBA OBA — Aborto para jantar a partir das 20h ShowAs 23h Olè. Olé. com as Mulatas Quo NAo Esrác noMapa aprosontadas por Sargonteili. Rua Humaitá. 110(246^2146). Ingressos o Cr$ 25 mil. com direito a bofc>dinacional h vontado
PLATAFORMA I — Show d anament». As 22h, cemmulaias. passistas e ntmisia». Sem couvart Consum».ç.!o a CrS 35 mil, com direito a bebda nacional Rj»Adafcerto Forroira. 32 (27440221
BOATES
MART1NHO DA VILA ISABEL - Show do cantcr ecompositor Partiopaçáo de Vilma porta-oaryjoira e a Alacos Tamborins o Rop«quas GsfWra Asa Branca. Av.Mon do SA. 17 (252-4428) Do 3« a dom. As 23h.Ingrossos de 3* a 58 o dom a CrS 8 mil o 6* o sáb a CrS12 mil.
ELLEN DE UMA — Show da cantora acompanhada dscquest-a do Mario Rupo Bateu Moucne. Av. RopodorNostor Moroira. 111 1295-1997), Do 3* a dom. as 23h.Ingresso» do 3* a 5" e dem a CrS6 mil o sábe CrS 10 mil.

SOBRE AS ONDAS •— D ariamonte. a partir das 19h, opianista Miguel Nc-bre. As 23h, o conjunto do OsmarMilito. os cantores Consuoto e Chico Pupo. De dom a 4*.o violonista Nonato Luii. Av Atlântica. 34321287-6144),Couvart 6" o séb a CrS 6 mil.
PERI RIBEIRO — Do dom a 5* As 23h. apresentação docantor ecompanhado do conjunto do El. Arcoven!»diariamente os conjuntos de Jean Zanone a Eli Arcover-do Un. D*ux, Trol» Av Bartotomou Mitre. 123 (239-01981 Couvert artlstco de CrS 10 mil; 6* e sAb a CrS 6mil.

« Os programas publicados no Divirta-se estão sujeitos a freqüen-
tes mudanças de última hora, que são de responsabilidade dos
divulgadores. É aconselhável confirmai os horários por telefone.
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14:0Q hs

O cabeleireiro José Antonio, diariamen
te as I4:00hs., mostra o que há de
mais recente e o de melhor da MODA.
Entrevista personalidades, apresenta
DESFILES, DICAS, RECEITAS, BELEZA

JA - UM PROGRAMA ATUAL

ISABELA GARCIA e MONIKA VENERABILE
apresentam tudo sobre os esportes jovens •
entrevistam os "FERAS" am destaque de
SURF - WINDSURF - VÔO LIVRE - SKATE...

um programa realmente jovem

"^7

Hoje 23-15hs com Danuza Leão

G313II3
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C) programa Ura d» Povo
(Canal 2,23h) é eni honiena*
gem à cantora e compositora
bolores Diiran. Participação
de Lení Andrade, Tiio Madl

• « • • im iCMnryi» * mv ^ • • • • •
AV^TJ?.'l'A*/2y.V.V.
.'.v7J& r.1 níirw.v.v.
AV.W.V.WV.V.V.V.

OS FILMES DE
HOJE NA TV

Produção de Joseph E. Lcvine
orçada eni 4 milhões de dólares,
Hariow, u Vênus Platinada (TV Glo-
bo. 23K40min) teve roteiro original
de Sidney Boehm. Mas o pai da atriz
moveu uma ação contra o autor do
livro, lrving Schulman, alegando di-
famação da memória da filha. Para
evitar ser processada, a Paramont
pressionou o produtor, que contra-
tou novo roteirista, John Michael
Hayes. Ele alterou nomes e ocultou
fatos, diluindo de tal forma a vida
amorosa da atriz — notória por sua
licenciosidade — que se tem a im-
pressão de estar-se assistindo a um
filme desfocado.

O primeiro casamento de Mar-
low, aos 16 anos, foi omitido, assim
como o terceiro, com um fotógrafo,
sem falar no seu "noivado" com
William Powell, registrando-se ape-
nas, oficialmente, o segundo matri-
mônio com o produtor Paul Bern,
cujo suicídio dois meses após a ceri-
monia também não é explicado con-
venientemente.

Jean Hariow morreu aos 26 anos
de um ataque de uremia, deixando
incompleto Sanitoga, com Clark Ga-
ble. O estúdio remontou o filme e
usou uma doublé, que apareceu de
costas ou de longe nas cenas que
ainda faltavam ser filmadas.

ANTES TARDE DO QUE
NUNCA

TV Globo — 14h30min
(Better Late Than Never) —
Produção americana de 1979.
dirigida por Richard Crenna.

Elenco: l líirold Gould. Tyne Da-
ly, Donald Ploasence, Jeanette
Nolan, Strother Martin, Victor
Buono, Lou Jacobi, Harry Mor-
gan. colorido.

Internado pela família nu-
ma clinica para pessoas ido-
sas, septuagenário (Gould) se
rebela contra os hábitos rígi-
dos impostos pela supervisora
(Daly) e, depois de conseguir
algumas reformas, concebe
plano audacioso que inclui
seus companheiros. Feito para
a TV.

HARLOW, A VÊNUS
PLATINADA

TV Globo — 23h40min
(Hariow) — Produção americana
de 1965, dirigida por Gordon
Douglas. Elenco: Caroll Baker,
Martin Balsam, Red Buttons, Mi-
chael Connors, Angela Lansbury,
Peter Lawford, Raí Vallone, Les-
lie Nielsen, Mary Murphy. Colo-
rido.

Vítima de uma mãe domi-
nadora (Lansbury) e frustrada
por um primeiro casamento
fracassado, Jean Hariow (Ba-
ker), apesar de vitoriosa em
Hollywood, leva uma vida de-
sordenada e infeliz que a ar-
rastará a uma morte prematu-
ra, no auge da popularidade.

PÊNDULO
TV Bandeirantes — 1 hora

(Pandulum) — Produção ameri-
cana de 1968, dirigida por Geor-
ge Schaefer. Elenco: George
Peppard, Jean Seberg, Richard
Kiley. Charles McGraw, Madelei-
ne Sherwood, Robert F. Lyons,
Marj Dusay, Paul McGrath. Co-
lorido (102).

Como se não bastasse ver
o homem que mandara à pri-são ser absolvido pela hábil
intervenção de um advogado,
capitão da polícia (Peppard)
passa a desconfiar de que a
mulher (Seberg) o trai. Quan-
do ela aparece morta ao lado
do amante, torna-se o princi-
pai suspeito. Feito para a TV.

ROBERTO MACHADO JR.

MANHA

6:25 ( 4) TELECURSO 2° GRAU ( 9) TELESC0LA
6:40 ( 4) TELECURSO 1" GRAU 9:45 ( 2) PATAT1-PATATA
7:00 ( 4) BOM-OIA, BRASH. 10:00 ( 2) JORNAL DO TORQUE

(11) GINASDCA ( 9) AVENTURA AOS 4 VEWTOS
7:15 ( 7) QUAURCAQAO PR0F1SSI0- 10:15 ( 2) DANIEL AZULAY

NAL 10:30 ( 9) 0 MUNDO E PEOUENO
7:30 ( 4) BOM DIA. BRASIL (reprise) 10:40 ( 2) AS AVEMTURAS DO T10 MA-

( 7) TV CRIANCA NcCO
(11) SESSAO DESENHO 11:00 ( 6) PflOGRAMAQAO EDUCATJVA

8:00 ( 4) TV MULHER ( 9) EU E VOCE
( 2) PADRAO A CORES 11:05 ( 2) PUM-PUM E A JANELA DA

6:45 ( 2) DICAS FANTASIA
8:00 ( 2) GINAST1CA INFANTIL 11:15 ( 9) COZINHANDO COM ARTE

( 9) IGREJA DA GRAQA 11:30 ( 2) APRENDA INGLES COM MU-
8:30 ( 2) QUAUFICAQAO SICA

PRORSSIONAL ( 6) CIRCO ALEGRE
( 4) BALAO MAGICO ( 9) EM TEMPO DE MILLOST
( 7) ELA 11:55 ( 7) BOA VONTADE

TABBE
12:00 ( 2)

( 7)
( 9)

12:15 ( 2)
( 7)

12:30 ( 2)
( 4)

12:45 ( 4)
13:00 ( 2)

( 4)
( 7)

13:30 ( 2)
4)

( 6)
9)

13:45 ( 9)
14:00 ( 2)

( 9)
(11)

14:10 111)
14:15 ( 2)
14:30 ( 2)

( 4)

( 6)
(11)

16:00 i

(1
16:30 (

TELECURSO 1o GRAU 15:00 (
ESPORTE TOTAL
RECORD EM NOTÍCIAS <
TELECURSO 2o GRAU 15:30 (
AMOR (
TVE NOTÍCIAS (1
GLOBO ESPORTE
RJ TV
HISTORIA DA ARTE NO BRASIL
HOJE
TV CRIANÇA
OS MAIS BELOS DESENHOS (
VALE A PENA VER DE NOVO —
Fin«l Feliz (
FRENTE A FRENTE (reprise) 16:45 (
A MODA DA CASA 17:00 (
AXÉ (
PATATI-PATATÁ
PROGRAMA JÁ
MARCO
COBRINHA AZUL
DICAS
MONTANHA
SESSÃO DA TARDE — Antas
Tarda do quo Nunca
MANCHETE SHOPPING SHOW
FREBIE E BEAN (

17:15

17:25

17:30
17:45

17:50

2) APRENDA INGLÊS COM MÚ-
SICA

9) O GÊNIO MALUCO
2) GINÁSTICA INFANTIL
9) BEANY CECIL
1) SHOW DA LUCY
2) SÍTIO DO P1CA-PAU-AMARELO

A Volta do Anjinho
9) DANIEL BOONE
1) OS RICOS TAMBÉM CHORAM
2) QUALIFICAÇÃO PROFIS-

SIONAL
4) SÍTIO DO PICA-PAU-AMARELO

Barba Azul, O Cara do Coruja
6) CLUBE DA CRIANÇA
2) JORNAL DO PORQUÊ
2) DANIEL AZULAY
9) JOE. O FUGITIVO
1) ULTRAMAN
4) CASO VERDADE—Um Homem

Chamado Encrenca
2) PUM PUM E A JANELA DA

FANTASIA
9) FÉRIAS NO ACAMPAMENTO
4) MOMENTO DO FESTIVAL DE

CINEMA
2) AS AVENTURAS DO TIO MA-

NECO
4) UVRE PARA VOAR

NOITE
18:00

18:15
18:30

18:45

19:00

19:15

19:25
19:30

19:40
19:45

19:55
20:00

20 10
20 15

( 7) FIM DE TARDE
( 9) VIBRAÇÃO
( 2) DICAS
( 2) ATENÇÁO PROFESSOR
( 6) FM TV
( 9) VIDEOBREAK
(11) CHISPITA
( 4) VEREDA TROPICAL
( 6) MANCHETE PANORAMA
( 2) QUALIFICAÇÃO PROFIS-

SIONAL
( 7) MOMENTO DO ESPORTE
( 9) VIDEOCUP
( 2) TELECURSO 2° GRAU
( 6) MANCHETE PANORAMA
( 7) JORNAL DO RIO
(11) JORNAL DA CIDADE
(11) NOTICENTRO
( 2) TELECURSO 1o GRAU
( 7) JORNAL BANDEIRANTES
( 6) MANCHETE ESPORTIVA
( 2) ESPORTE HOJE
( 4) RJ TV
( 6) MANCHETE OÜMPICA
(11) MEUS FILHOS, MINHA VIDA
( 4) JORNAL NACIONAL
( 2) O MISTERIOSO FUNDO DO

MAR
( 7) BHASII URGENTE
I 9) O HOMEM DO FUNDO DO MAH
( 6) JOHNAL DA MANCHETE
'11) ESTRANHO PODER

20:20 ( 4) PARTIDO ALTO
20:57 ( 9) INFORME ECONÔMICO
21:00 ( 2) HORIZONTES ABERTOS

( 9) POLTRONA R — O Monge Shao-
lin Combato o Karatê

21:15 ( 6) VIVER A VIDA
( 7) PROGRAMA J. SILVESTRE

21:20 ( 4) TERÇA NOBRE — Magnum
22:00 ( 2) 1984 — PROGRAMA JORNA-USTICO
22:15 ( 6) VÔLEI — Iugoslávia x Pirolll

( 7) VÔLEI — Iugoslávia x Piralli
22:20 ( 4) RABO DE SAIA
22:55 ( 4) MOMENTO DO FESTIVAL DE

CINEMA
23:00 ( 2) URA DO POVO

( 4) JORNAL DA GLOBO
( 9) ENCONTRO MARCADO

23:30 ( 4) RJ TV
(11) 24 HORAS

23:40 ( 4) CAMPEÕES DE BILHETERIA -
Hariow, a Vênus Platinada

23:45 ( 7) JORNAL DA NOITE
23:55 ( 7) DINHEIRO
00:00 ( 2) CONVERSA DE FIM DE NOITE

( 7) BRASIL EXPORTAÇÃO
( 9) O SAMIJRAI FUGITIVO
(11) AS PRI5IONF.MS

00 15 ( 6) JOHN AL DA MANCHETE
00:45 ( 0) FRENTE A FRENTE
01 00 l /i CASO DE POLÍCIA Périct^o

TEATRO

—i ; i — mi i
ARTES PLASTICAS

A LOUCA TniLOGIA Toxio do Haivoy horsfftin1 írtrtiiçôo o adaptação du (loberto do Cluto Direção doGerokJo Queiroz Com Ricardo do Almeida, bocados doAndrade, Lu»/ Caríu:» Tuuntiitu, lu<.i<too Srtixoo, ClaudiaRaia o Colia Biar Tuatra Cilôrla Rua do Runsel, 032(245-65271 De 3" a li», il 2lh sín, ,vj 2lhl6mm adom . At IHhn 2!h Ingii»™» rio 3* o 6", a Cri 1) mil oOi fi mil, fi» o dom . « CrS 8 mil; 8 aih , » Crí 10 mil,
SEM 8U11A — UMA REVISTA FEMINISTA ¦ Tomorio Ctilino Sorirô i> fitima Valença Mímica d» TimRoacala o Zuca Com Alice Viveiros do Castro.Chsrlaj Myarg. r-rttim.i V.Hnnçn. Gilson [i»ity«n noutros Teatro Rlvtl, Rua Álvaro Alvim. 33 (240-1135)Do 3* a 6a. as 18h30mino&Ab. 181» Ingrossos a Cf$6 mil o Cr* 3 mil
EXTHEM08 — Texto uo Wilüam Mastrosimono Tra*riuç.Vj • adaptiKío do Cnrlo-, Eduardo Dolabolla Duo-çáo ds Amir Haddad, Com Carlos Eduardo Dolabolla,Popita nodriQuos. Eliiabãlh Hnrtmari o Mareia A'hu-querque. Teatro da Lagoa Av. Borgos do f/odeiros,12«t3 (274-774W Do 3" a ti". ès 21hlbmiti. sab, ,1520h o 22h30mín o dom 03 18h o 21 h. Ingressos do 3*a 5* « CrJ8 rrol n Cri 6 mil, uMuil.intea n ti' o síb a Cri10 mil dom , a Cr$ 10 mil o CrS 6 mil, «>tüdontos (10a r>os)
OXENTE, GENTE, BEMVINDO TOA PRESIDENTE —Tcoto do Bomvnvfo Soquoira Diroi^k) dn NormaDum,ir TAstro Cxtfln Rua Humaita, ?76 1266-4396).Do 3* a 5.^b . às 22h o dom , S% 16h o 22h, lo^fossos aCri B mil n Cri 'j ,r, i. estudamos: Mb a Cri a mil.
CAPfTAES DA AREIA — Te*to do Jorge Amado.DireçSo adnptíiçAo do Carlos Wilson Com FredericoEça. Dodina Bernardell». Carlos Loftfor. Foiipo Cama' oOutros Teatro Vllla Lobot Av Princos t Isaboi. 440I275-669B) Do 3* a dom. ôs lüh Ingrossos a Cri 5mil
NAO ME VENHAS COM INDIRETAS - To<to rio JMurad. R Rui/ « Li^co D«roçAo do Fraocisco MorenoCom Eiiano Q..r » Lil«co, Msrt>n Franoscoe SaluquiaRontim Ttatro Rival. Rua Alvoro Alvim. 33 I2--.0-11361 Do 3* o 6». as 21h, s.ib. as 20hl5mn o 22n.dom . às 18h30m:ne21h. Ingrossos do .f a S* o dsm.1 Cri 5 m,Ir Cri 3 mil. 6*t Mb a Cri6mi> 118amsl
ENSAIO N° 1 — AdaoiaçSo do A Tragadla Braallalr».de Sergo Sant'Anna o orvcooado por e 3 lessa ComAna Zettol, Oebei Kasc'mooto, Beth Zaicman, JosóForro. Josias Amon o outros Tsatro Dolíln, RuaHumaitâ. 275 Do 3a a dom as 20b. vesp 5*. às 18h.Ingressos a CrS 7 mil © Crf 4 mil, ostodanto e vosp de5* Hoje, profossoros pagam CrS 3 mil.
A AURORA DA MINHA VIDA - Tontn o S w;*) ,1oNaum Alvos do Sou/a Com Karon Acoüt, AndréaDantas. Cír^xjo Damm. Joôo Camargo, Roberto Bom-tompo « outros Teatro d* Arar» Rua SiqueiraCampos. 143 (236-63481 2" o 3\ As 2 lhe ú\ as 17h.Ingrossos a Cri 0 mil,
A TRAVESSIA DO MAR AMARELO - To.tos doShakespeare. Camus. Arthur Azovoao o outros. Dto-Ç.10 do Antônio Grassi e G.lda G,. 'r.om Com o gn,poLmha do Mcntasorr. Ana Lu<sa Laccmbo. Ardr»»Cala, FornarxJo Ptar<cô, In6s Viana. Isa Ferna ida. JorgeTei.eira, Uímnno Paulo e Paulo U?o Taatro Gta jdoGill. Pça C8rtje.il Arcovarda. &rn° I237-700ÔI 2' o 3*.as 21h Ingressos a Cri 4 mil. No fecal. e.ycv;,So aocartazos do toatre
TIO VÂNIA — Terto do Tchefcov, Direção do Se-g oBnp.o. Com Armando Bogus. Rodr^o Santiago. Ctins-naoe Tortom. N-ido Parente o outros Taatro do»Quatro Rua Marouôs de S Vicente. 52/3° <274983b) Do 4* a 6a. As 21h30m«n. sáb. âs 20h e22h30rT,-n. dom as18ho21h Ingressos4'.5»eocma C*S 8 m;! o CrS 6 mi!. ostuOanten. 6ê e sib a CrS 10m;l Jovens entro 14 o 20 anos pagam CrS 4 m i (14anos).
AMOR EM CAMPO MINADO — Te.:o do D.asGorr,©s D-roçâo do Aderbal Junor Com Cartos Vo'e-za íta!a Nand'. Eiiane Ma»a o Luiz Menconça T»*troDuldna R ja Alcrndo Guanatura (22(WSi7,' Do a6". as 2!hl5min. Vin. as 20ti e 22h30mm o dom as18h30m.n o 21h15m:n Ingressos 5* e dom a CrS 5mil; 6* a Cri 6 ml e saa a Cri 7 mil.
FÉ NA CRISC E PAU NA GENTE _ Texto 00 Ab-lioFernandes Diroçôo Oe M guel Carrono Com SuotyFranco. Hennqueta Brtoba. Car/alhinho e outros Tm-troCawall Rua Desombargaior Isidro. 101268-91761.Do 4" a 6*. as 21h. S5b . a? 20he 22h o ocm . ès ie^ o20h lng'ossos 41 e 6* a Cri 5 mil, 6' o dom a Cri 6 rr.ito CrS 5 mil. estudantes e sáb a CrS 8 m<i DiariamenteCrS 4 mil para estudantes e professeos
EMILY — To.to do Wii:iam Luce Droçio de MiguelFalabella. TraduçAo do Mana Julieta Drumrnorxi ooAnd-ado Com Boatru Sogall To»;ro Céndldo M«n-d« Rua Joarw Angíl.ca, 631227-98821 Do a" o 5". âs21h3Qrrvn. tób. as 20h e 22h. dom . ès 18h30m,n e21h30mm; vesp 5* às 17n. Ingressos 4C a CrS b mil;5*. 6a e dom b CrS 8 mil o CrS 5 mii. estudantes. 5âb aCrS 8 mil. vosp b' a CrS 4 mil
SEDA PURA E ALFINETADAS — Terto do le lahAssumpçAo e Ctodovil Com Ckxiov.l HernanOes. Ma-na Holena Dias. Hilton Havo, Jalusa Barceos e outros.Teatro GlnArtico Av. Graça Aranha. 187 (220-8394)4" a síb. as 2lh dom . és 19h. vosp. 5". às 17ra0mm.Ingrossos 4". 5a o dom. o CrS 8 mil e Cri 6 mil.estudamos. 6* o síb. a Cri 8 mil. vosp 6* n Cri 6 mil.
BRINCANDO EM CIMA DAOIIILO — Temo d» DanoFo o Franca Rame Direção da Roberto VignatioTradução do Roberto Vígnati e Michole Picoii. ComMarflie Pera. Teatro S«nac. Rua Pompou Loureiro, 4b(2b8-2640 o 2bC 2641) Do 4a a s-ib . As 21 h; oom . as!8he 21h. Ingre.-.sos 48 o 6B .1 Cri 6 mil 6«o'Jb a Cri12 mil. dom o CrS 10 mil N3o ô perma-da a entradaapôs o início do espetáculo
FREUD NO DISTANTE PAlS DA AIWA - Texto doHonry Denker Dir. Flávio Rangol Com Ea^vin Luisi,AnclA Poroz, Adriano Reis. Maria Isabel de Lisandra.Vanda Lacoroa. Jorgo Cna>a. Chico Solano. Déa Peça-nha. Cláudw Duarte e JoAo Camargo Teatro Ciar*Nunw Rua Marquôs de Sôo Vicente. b2 — 3o (274-9696) De 4a a 6". 2ih, sábados, âs 20h e 22h30min;domingos. ,'.s 18h. 5'. vosporai as !7h. Ingressos 4", 5"o dom. a CrS 10 mil o CrS 7 mil. «studantoâ, 6a o sâb aCrS 10 mil. vosp b" a CrS 7 mil. (Livre)
ALÉM DA VIDA — Texto psicografado por ChicoXavior e Divaldo Franco. Diroçào do Augusto CosarVanucci Com Foltpe Ccrono. Luco Mauro, Loa BulcAo.Rosana Pena, Ronato Prioto o outros Toatro da Praia,Rua Francisco Sâ. 118 1267 7749). Do 4" a 6" as2lh1bmin. sâb . âs 20h o 22h30min; dom . âs !8h o21h1bmm; vesp b8. âs 17h. Ingressos a CrS b mil oCrS 3 mil, ostudantos
ESCOLA DE MULHERES — Texto do Molíòro. Tradu-
çAo, adaptação o direçAo do Domingos do Oliveira.Com Jorgo Doria. Cláudio Macdowoll, Cassia Fou-roau*. Flôvio Antônio. Ada Chaseliov o outros TeatroCop -.cabon/i. Av Copacabana. 231 (257-18181. Oo 4aa 6", ès 2IWCimin, s.1b . ,1s 20ho 22h30min, dom,. ís18h c 21h1bmin; vosp bfl. As 17h, Ingressos 4®; 2asossfto de ba e 2" sossôo do dom , a Cri 8 mil o CrS 6mil, ostiidantos, vesp; 5a a CrS 7 rnii. 6' a Ia sessão dodom . o CrS 10 mil o CrS 7 mil estudantes o sâb a CrS10 mil (14 anos)
FEUZ ANO VELHO — Texto do Marcelo Rubens Paivaadaptado ror Alados Nogueira DiroçSodo Paulo BotnCom o Núcloo do Po3soal do Victor Adilson Barros.Chnstianno Rando. Domso dei Vacchio, l.ilia Cabral eoutros. T«Ptro Ipanema, Rua Prudonto de Morais.824 1247-9794) Do 4" a 6a. 03 21h, síb, As 20h o22h30min; dom. As 1 Qh e 21 h. Ingrossos 4" a b" odom , a CrS 10 mil e CrS 7 mil, estudante, o 6a e sáb. aCrS 10 mil,
O BEIJO NO ASFALTO — Texto de Nolson Rodri-guos. DiruçSo do Buja Forra* Com Stómo Garcia, IvanCAndido, Daniel Dantas. Gilda Guilhon Antôn.o Grassi ooutros Toatro Gleuclo Olll. Pça. Cardoal Arcoverde,S/n (237-7003) Do 4a a 6". ôs 21h30min; sáb . As 20ho 22h, o dom , As 19h o 21 h1 bmiri, Ingrossos de 4'1 a 63e dom o CrS 10 mil o CrS b mil, osludnntos, sáb aCr$ 10 mil.
A DIVINA SAHAH, do John Murroll, Tradução odiroçflo de Jo,1o Bethencourt. Com Tonia Cnrroro eCocil Thiro Conanos a figurinos o Naum Alvos doSouza Teatro Malnon de Franca, Av. Prós, AntonioCarlos, 58 (220-4779) 4" as ?0h, 6n,1s 17he20h; H"as21 h; sáb. As 19h o 21h30min, dom. As 18h e20h30mm Ingrossos 4« a Cr$ 6 mil; 5" o dom o Cri IOmil n Crio mil (estudamos); 6a oiiSb uCri 12 mil; (14anos).

\N

PROJETO NOVOS RUMOS NOVAS CAÜA8 ApmaonlaçAo do Entra Tudo n potAculode voriodaden con»o (inj|v) IA Na Rua Hoje e arnanhA, Aa 21 h, no Taatroviiib IoIk)6, Av. 1'nncosa Isabel, 440
I8AOORA/OSWALD — Texto do Agumaldo Silva.Üirtiçíto da Nonn.i Bononoll, Com Norma llangunll,Caiquo Ferreira, Paulo Vilaça, Bia Sion o Mafya At»-Ramia T«»itio Ghuca Hot-ha Av Rio Branco. 17fl1224.2366) f)n 4" a 8*. as 21 h, síb , as 20h n 22h;dnm , #s 10h n 2lh Ingroísos da 4a ri 5'» Crt 8 mil oCrS 6 mil. estudantes; do t>* a dom a Cri tí mil (14anos)

A EXPRESSÃO OA MULHER NA PINTURA DRASIIEI.RA Obias rio Angalin» Ayostmi. Ojanlro, QeorglnaAlBuquorquo, Hilda Campolionto, Piatrin» CHocaccl uoutras Biblioteca Nacional. Av. Rio Branco, 211)
OTÁVIO ROTH — Pa()0í!i do trapo Galeria CetarAch«, RuaVi»condndnl'ira)a, 282. De 2a o (ia das lOhas21h30mm. sab das 10han I4h Ato o rlia 27 do outubro.

ROBCRT KU3MNF.R — Pinturas Thomaa Cohn. RuaB,naoda rortii, IBb Innuauiov.1oliojeas2lh Do^ati"«as 14 as 21h , Síb, rias I6h As 2Òh Ato o dia 14 donovembro.
OfRBON POMPEU PINHEIRO - Pinturas Gikri.Mtiii RI>poll, Av, Atllnlica, 4240/23(1. InaunuraçJoIk>|0 Aa 21h Do2*asab.das IQhés20h Atftodin26dooutubro.
COIETIVA — Pinturas dn Andría, Anna M,ir.a o ManaLliCia o (I^ulturas do luu Anhur ANsnfa fn,tcnt d«NitarOl ilua Lopes Trov»o, 52/lcarol. Nitorôi. liiiugurs-çaohoieJs21h Doíf1 a6adas 16has20b At0odia9de rtovembfo.
KATIE VAN SCHERPENRFRQ _ Pinturas. MP 2 Arte.Rua Viscoixjo do Pirajô, 167 InauguraçAo Ikjjo As 21h.Do 2a a 8adas Ubisílh; sab. das lOha» 13b u das 17bâs 70h. Atô o dia 30 do outubro.
MILTON EULAUO Pinturas Museu Hbtôríco doEsi»:lo. Irua Prosulonio Podrtiira, 78. Intja. Nitorôi, As3a. 6' a 6" das 11rt as l /h, 4a d.is lin As 21b; sab edom das 14h ,1s 18h Ala o dia 24 do outubro.
JUPYRA GARCIA — Pintura Galeria Espaço SEAEHJ.R» do Russel. 1, InauouraçAo hoio as 20h30mm. Do V a6a das 12li as I9n Ato o dia 26 do outubro
COLETIVA — Pinturas do J. Masocchi, Alfredo G doBarros, Augusto Tenyta. Gorajns A. Olivorra. Jason ooutros Blb'lotecji rtiglontl AhnK» Porto MjrtintRua Dias Ferreira, 41 / inauguração hoio as 20h. Do 2a o6* das 8h As 21 h AtO o dia 6 do novembro,
MÍRIAM ETZ — Cclagons. Broe Rua Prol. ManoolFerreiro. í?9 Até o d«a 4 do novombro
VIVA RNTURA - - Obms de Adriano do Aquino, Aguilar.Ancjt Io d'.- Aíiuirvo. Cláudio Tohi, Oudi Mata Rosa. EnoasVallo, Iborô Camargo o outros. E»p»ço P«tho GilerKRua Barão da Torro. 220. Inauguração hoje as 2 th, Ato odia 29 de outubro.
JOSÉ PAULO — Pinturas MC Artw PU«tk»i RuaTonr irad" Melo. 31 Inauguraçèo hoio as 21h, Atdodia31 do outubfo
JUAREZ MACHADO — Pinturas Mini Oallery, AvCur-icabana. 1417/subsolo. Do 2a a 6a das t1h »s 2lh,sáb das ith as 19h Ate o d<a 1b do novombro
NOVAS CERÂMICAS — Corám cas do Gilberto Pa m.El>/«íboth Fonjoca o Claudia Amonm Mathlas Marder.Rua Marquôs do SAo Vicente, b2/309 Do 2* a 6* das 10has 22ii; sab. das 10H as 18h Até o dia 29 do outubro.
EDUARDO KAC — Eletropoes«a Centro Cultural Cân-dldo MjfxJoa Rua Joana Angélica, 63. Do 2* a 6". das9h as 24h Ate o dia 24 do outubro.
RICARDO 8EPÚLVEDA — Obtetos e oscutturas Gale-r<j <M Art« do Ovrtro Cuhurtl CSridldo Mtndu. RuaJoana Angélica. 63 De 2a a 6a. das ISh as 22h. c sab.dn-, 16b as 20h Ultimo dia.
HENRY VTTOR — Pinturas. Galaria de Arte Jean-Jacouet Rua Ramon Franco. 49. Urca Do 3* a sab cas11 ri as 20n Ate o tí.a 31 do outubro
LUIZ PIZARRO — Pinturas Galaria Saremenha RuaMarquês do S. Vicente. 52/165 Do 2a a 6a das 10b as22h. sab das 10b âs 18h Até sabido
NEOCONCHET1SMO/!9S9-19«1 — Colotrva de Amll-C« do Castro, Alulsio Carvão, Lyg.a Papo. Oéc« V.o ra.Wiltys do Castro. Lvgia Clark. Heio Oitoca o outros.Gtloflj d* An» BANERJ. Av Atlântica. 4 066. Do 2a a6a das 10b as 21h. sab das 16b as 21h Até sábado.
THOMAZ IANELU — Pinturas Sala B«m»rri»lll/MNBA Av Ro Branco. 199
AU3ERY — Desenhos recento^ ^eculdededs adade.Av EprtAcio Pessoa. IWJ De 2* o 6a. das I0h as 2ih.sáb (Jas 16n as 22n Atô sábado Cavalos, na Agoulart.Rua Mal Marcaronhas do Morais. 213 At* o d a 31 Cooutubro.
JAIME FERNANDO E SIDNEY C. RO LANO — PinturasG»l«rl« s«fpfo d» Ar»» Rua Pacheoo LeSo 1235,Jardim Botânico Do 2a a 6a das 6h30nvn és 17n Ato oflia Io de novembro.
ROBERTO CIDADE — Esculturas AM Nlemsvar, RuaWaiqués do S Vicente. 527205 De 2a a 0a das lOn as22h: sáb das lOh ès 18h Ate o Oia 23 do cutubro
ANTONIO PARREIRAS ilSCO-18371 — Desenhos Gl-le^o de Arte lpan»rr»a Rua Aníbal de Mondonça. 27..Do 2a a 6a das 9h as 20b30m:n. síD das lOh ôs 13h.
BEIMIRO DE ALMEIDA - 1WS1.1B35 - PinturasAcervo GsU><is d* Arte, Rua das Palmeiras. 19. Botafo-
flo Do 3a a 6a das 14h às 2lh. Sâb e dom das 16h ès21 h Atô domingo
Cl! DO MEIRELES — OESVK) PARA O VERMELHO™-Instalação Muteu de Arte Moderna Av Beira-Mar,s/n°, Do 3a a dom. das 13b as 18b. Atô o dia 26 dooutubro

D. PEDRO I E D. AMÊUA — Gravuras sobro a vida omcomum da tx Podre Ia aua segunda ssposa. D AméliaMUMU do Primeiro Ralnado Av. PrKlro II. 233 Do 3" a& rias lOh ôs 17b; sáb, o dom. d.iu I3h as I7h
EDOUARD BOUBAT — Fotografias Instituto de Foto*urefla. Rua Araújo Porto Alegro, BO De ?• 9 6* das IQhás 18h
II SALÃO NACIONAL DE ARTE8 PU8T1CA3 —Euposiçôo du 202 lialvilhos dt> luncionârios da CanaEconômica Frrdurnl Edlllclo 3eòe da CEP, Av. RioBranco, 174 Do 2a a 0' das 10b ôs 16h30mm Aiéodn20 de outubro.
ADOLPHE APP1A — E*po?»içAo da obra do conôgrafoaulço, Centro de Letras e Artes da Unl-Rlo, Av.Pastour, 436 Do 2aa6adas 14hís21ti. Atôodia20dooutubro.
FAUSTO BAU.ONI _ Pinturas Centro EmpresarlulRio. Praia do llotalogo. 228 Diariamonto da-t 12h as21 h Atô o dia 11 de novombro.
A FALA DA MULHER NA LITERATURA BRASILEIRA— Exposiçôo do pnmoiras edtçfles, manuscritos eobjetos pessoais de Cecília Meireles, Clarice Lisp«ctor,Rachol do Quoiroz o outras. {UguAo de BibliotecaN«rJon«l. Av. Rio Branco, 219. Som indicação dohorário Ate o dia 30 do sotembro.
FRANCISCO NEVES — Desonhos e gravuras GaleHeDivulgação a P»«qul«a. Rua Mana Angélica. 37. Ato odia 30 do outubro,
CARLOS FAJARDO — InstalaçOos Multu de ArteModems Av Beira-Mar. t/n" Do 3a a dom das 13hôi18h Ate o dia 26 do outubro.
EUANE MATTOS — Pinturas Galoria Chsrtlng. Av.AiiAnticfl. 4 240 217 Dir 3a a 8a das 14h as 22b; s*b das10h ás 20H. Ato o dia 31 do outubro.
QILDA PONTUAL — Pinturas Bar Manga Rosa RuaDe/onove do Fo;/oroiro. 94. Botafogo Do 3* a dom. apartir das 19h. Último dia
ANIOIA MARTINS RODRIGUES — Pinturas e dese-nhos Caderneta de Poupança Morada. Rua ViscorvJodo Punia 234 Do2aaBadas lOhôs 16b30mm Atéodj)26 do outubro.
RETROSPECTIVA DE EMIL FORMAN — Objetos edesenhos Muxxi de Arta Moderna Av. Beira Mar.%'n° Do 3* a dom das 13h ás 18h Atô o dn 26 deoutubro.
TONINHO MACIEL — Pinturas 8aláo de Vidro doMuseu Histórico do Rio de Jene4ro Rua Pros»dentoPedreira, 78. Ingâ. Nitorí» 3a. 5a o 6a. das 11 h as 17h, 4adai 1 ih as 21h; sáb e dom. das 14h ès 18h.
PAPEL ARTES AN AL NO BRASIL — Trotwlho» doSérvulo Esmoraldo. Hilal Sam. Mana Lryla Macodo.Mônica Almeida, Olly Romhoinor e outros. EspaçoAHtnvttlyo. Rua Arau-o Porto Alogre, 80. Do 2a a 8a das10h ás 18h30min. Atô o dia 26 de cutubro.
ARTISTAS DE PRADOS — Exposição de tapetes,objotos em crochô. madoira o bambu Museu doFoldor», Rua do Catoto. 179. Do 2a a 6a. das 9h30mmòs I0h. Atô o d:a 22 do outubro.
MARILOU W1NOORAD — Fotografias. Beco de Arte/RJo DeeJgn Conter. Av. Ataulfo do Parva. 270^314 Do 2*a 6a das 10b âs 22n. sab . das lOh ôs len. Atéodj 17do novembro.
AROUITETURA ITALIANA DOS ANOS 70 — Fórumd» Ipanema, Rua Visconde do Pirajâ, 351 Do 2a a 6a o>.s12h âs 19h. Último da
PAPEIS DO MUNDO — Trabalhos do piooie'ros do 2bpaíses Gelerie Rodrigo MF.de Andrede Rua Araú/0Porto Alogre 80 De 2a a 6a das 10b ôs 18h30mm Até odia 26 de outubro.
LUIZ FERNANDES — Cancaturas tendo como tema acantora Carmen Miranda. Também estarão oxpostasfotografias de artistas amoncanos. Museu CarmemMiranda Parquo Bngadoiro Eduardo Gomes. De 3a a â*das llh üs 17b; sab e dom das 13h as I7h
E^IANUEL COUT1NHO — Fotografias do dança Foyerdo Tectro Munldpel. Pça FJoriano. s>n°. Visitaçãodurante os horários da temporada atual
LUNA — Pmturas Vhrlne dc Galeria do TeatroPrincesa leabel. Av. Princesa Isabel. 186 Atô o d'3 2 denovembro.
OUMPÍADAS — E*pos'Ç5o quo reúne postara, reccr-tos do revistas o jornais, flêmulas o fotos sobre a histônados Jogos Oilmp»cos. Museu do» Eaportae EmílioGsrrastaiu Mòdld. Rua Prof Eunco Rabok) port.Vo 18do Maracar.5 Do 21 a 6* das 9h ás 17h. Ate amanhã.
GO VA E PtCASSO — Gravuras om prato o branco.Investlarte. Av. Atlântica, 4240/102 Do 2a a 6a. das lOhòs 22h Último dia
ACOLCHOADOS DE RETALHOS — Trabalhos empetchworlc (oito pelas anosís Ivote Mac-Kn.ghi. Dcg-mar Vlcke o Lídia Lar.i Muuu de Aru» e TridlçOeePopular»». Rua Pros,oonto Podroira, 78. Ingí, Nnorfii.Do3aa6adas llhôs I7h. síb odom.das I4n»s Ifih
RONALDO REIS -Dosenhos SE.SCTIJuca. Rua Baráodo Mesquita. b39 Do 3" a 6a das 13h as 22h, sáb. odom, das 13h âs 21 h. Atô domingo.

ECIIA HU8T1 Aouarolas Beco da Arte. Hu« Mar.quês d« S Vlcénle, 52/302. D« 2a n li' rias lüli as 22b,Ate sexta
SALÃO OE BRINQUEDOS - EupoUçôo rio bnnquodosdo várias ópocas Museu do Telefone, Rua Dois dnDonimbro. B3. rianiiiriflo Du 2a a dom das Uh »s I7h.
EXPOSIÇÃO OL ASTRONOMIA Futogr.il.as Plane-tárin ilb Clddde do Rio de Janeiro. Av Padre LeonelFrança, 240 Do 2* a b* das 6h às 22h; 3«1l), e dom dai16h as 22h Ate o dia 23 do outubro,
COLETIVA — Obras do Bruno Giorgi, Bovenulo, IvanFreitas, Newton Reiende o Wakalwvashi. Voltre Gale-ria. Av, Ataulfo de Paiva, 270/201 Diariamente das IQhás ?2h
ANGE FAI.Cfll — Pinturas Galeria do ServiçoCultural/Aliança Francesa do Centro, Av. Prós Anto-OiQ Carlos. SHMQ. Do 2a a ba das 1 üh ôs 17b. Alô solta.
PAPEL COMO UNQUAflEM - Obras da CharlosHiiuer. Susan Lang», Bob Nugol n outros GaleriaSérgio Mllllet, Rua Araújo Porto Alegro, 80, Do 2* a G*rias IQh as I8h30min. Até soma.
RAlZES E HISTORIA DO SAMBA NA CIDADE DO RIODE JANEIRO — Roproduçôos fotográficas, partiturasde velhos samtvis. alguns dos primeiros discos grava*dos e outros objetos Casa de Rui Barbosa, Rua SâoCiumento, 134 Du2arl0«,dai lOhôs I7h, sab .das 13liás I7h Ato soma
JOSÉ IGINO DA CRUZ — Gravuras eni metal MuseuHistórico do Estado do Rio de Janeiro, Rua Presidi.n-l« rwirwira, >8. Inga, Niterói.3a.5ao6adas Ilhas 21h;4*. sab e dom das 14hôs IHh Ato o dia 30 do outubro.
AFONSO OLIVEIRA — Pinturas. Galeria Macunelma.Rua Arauio Pono Alogro, 80 Uo 2" a 6a das lOh as IBh.Ato o dia 26 do outubro
15 MOSTRA DE CARTUNS — Exposiç.1o do cartuns rimAgner. Mariano, Jaguar. Nani, HôIkj. Nássara, CláudioPaiva. Chico Caruso o outros Bar Rertn Sodsl. HuoCondo do Irajá, 223, Botafogo
GERSON NASCIMENTO — Pinturas. AssociaçãoCultural ds Apoio «a Artes Negras. Rua Camenno. bb.Dn 2a a 6a dn« 10b ôs 17h Ato o da 30 de outubro.
O MELHOR AMIGO DO HOMEM — Fotografias decâos Saguio do Taatm Glôudo Qlll Pçi CsrdoalArcoverde. s/n°. Visitação dur,»nte o horário dos espotá-culos.
MOSTRA DE FOTOGRAFIAS — Bar-Restaurarrte Mt«ria-Msria Rua Itamfr. 73 Atô so*ta
COLETIVA — P.nturas do Josô Pauto, Sdiar. VJmaMartins. Anls»o Dantas e outros Galeria Basillo. Av.Atlântica. 4 ?40'224 De 2aa6a das 10b ôs 21h; síb oss10h âs 19h. Atft soda.
COLETIVA — Obras do Ranoporr. Bíanco, Sani Mattar,Manoel Costa. Antor*o Masa. Martínolli o Laerpo f/ona.Soipua Galada Av. Atlínt,ca.4240/207 Do2aa6«.dss14h as 21h. sâb . das IQh âs 19h. Atô sábado
COLETIVA — Trabalhos de Benedito Luiii. Lawannl.Espinosa o Gont l Corrêa Qtlarte Roberto Alvo, Av.Pnncosa Isafcol. 186 Dianamento das Ibnas22n Até odia 30 do outubro
COLETIVA AMOfíC — 1964 — Edpeço CarmemMiranda/ Lobby Jo Hotsl Nndonal. Av. Niomeyor,769. Diariamente, das IGh às 18h. Atô domingo.

COLETIVA — Trabalhos de Ana Horta. Âouila, Granato eKuporman Galeria de Arte UFP. Rua V.flue1 do fr.as.9 Do 2* a 6*. das lOh âs 20h; sáb e dom. das 16h às20h Atô domingo
COLETIVA — Gravuras do Darei, Marilia Rodnguos.Ren-na Katr o Thoroa SVanoa Arte Maior, RuaVis-»rx:»ot.P-a.a 547'203 Co2aa6»das lObas I4hedas IShâs 15n; 6aatôâa22n. mo dasShâsl3h Atéodia 23 do outubro
COLETIVA — Pinturas do Cícero Dias, ln<má. Serg oTeiles. DaCostí. Maneei Santago e outros Vllla BernUni. Av At^ntica. 4240/214, De 2a a 6a das 14h ôs 20h,sáb das 14h as 20n Atô o dia 30 de outubro.
COLETP/A — Obras do Quagla. Manoel Saritiago.Adilson Santos o Jenner Augusto MC Aítes PfAsticaa.Rua Toi*r.ra do Moto. 31 Do 2* a 6a dai 14h âs 21h;sáb das lOh às 18h.
COLETWA-tiRAVADORES E ESCULTORES - Obrasdo Ana Miguel. Anel. Cnlco Barreto. Holona Ferrai,Henrique Bon o outros. Centro Cuhursl PeechoslCarlos M«g;K>. Campo do S Bento. s>n°, Icaral, Niterói.Oe 2* a sáb. das 9n ôs 18h
COLETIVA — Pinturas de Antonio Pofcov. AifredoSchaeffer, Boiiá Poos Leme. Dav»d Largman, Fernando
Duvai. Glauco Rodrigues o outnvi Ga^erie Vllla Riso.Rua Capuri. 346. Sôo Conrodo Do 2a a 6* das 14h âs
20h, sáb. das 10h ôs 17h. Aíô amar.hí.
ACEftVO — Cbras de Jordio de Círvoira. Mauei Faria,Silvo ftnto. Manuel Santiago, Adolscn Prado e outros.Scbradôo dut Artw*. Rua do Rezendo. 43. Do 2a a 6'1rias 10b às I8h, sâb das 9b 13h.
ACERVO —- Esculturas, pinturas o rolevxss do AscânioMMM. Benevonto. Loon Forron. Amó'ia Toledo o ou-tros AVtuell. Av Atlântica. 4240 223. Do P a 6" das 12âs 20h, sáb das 14h âs 18K
HELEN M/XP.CIA — Pinturas Café des ArU/HotelM4riden Av. Atlântica. 1020/4°. Diariamente das 10h às20h Ato soxta.
FERNANDO COELHO — Pinturas Gelaria Bonlr.o,Rua Barata Riboito. 578. Atô o dia 27 oo outubro.

FESTIVAL DE BRASÍLIA

DAM CrS 10 MILHÕES

900 MIL EM PRÊMIOS
XVII Festival de Brasília, que se realiza de 22 a 27
de outubro, já definiu os cinco longas e os dez curtas

da mostra competitiva. Nunca Fomos Tão Felizes, de
Murilo Salles, Noites do Sertão, de Carlos Alberto Prates,
Diacuí, de Ivan Kudrna, A Flor do Desejo, de Guilherme
de Almeida Prado e Me Beija, de VVerner Schunemann
concorrerão a 12 prêmios Candangos na categoria longa.

Os dez curtas selecionados para o Festival, eoncor-
rendo a sete Candangos, são: Chico Caruso, de Joatan
Vilela; Povo dn Lua, Povo do Sangue, de Marcelo Tassara;
Pena Prisão, de Sandra Werneck; O Príncipe do Fogo, de
Silvio Da-Rin; O Incrível Senhor Hlois, de Nunco César
Abreu; O Visionário, de Nei Costa Santos; Punks, de
Sarah Yakhni e Alberto Gieco; Vida de Mãe É Assim
Mesmo, de Eunice Gutman; A Longa Viagem, de Chico
Botelho e Putativodo Assuré, de Jefferson Jr. e Robsondc
Azevedo.

Os prêmios ein dinheiro, para as duas categorias,
somam Cr$ lü milhões 900 mil.

HOJE-2100 hs

CANIBAIS ERÓTICOS

A programação e os horários são da responsabilidade dás emissoras
>'t< oio- Teatio fftmto Roque! I!¦' ' :» .l" ! „ll.l /II

» BíjIô cio
coreoôríilio

20h;iil. Atô domingo.

"CHE" 
ESTA NO

PARQUE LAJE

insucesso da ideologia da revolução c fatos inéditos
da vida de Che Guevara estarão sendo mostrados a

partir do dia 18, às 21 horas, no Parque Laje, através da
estréia da peça Che Guevara, com direção e texto de Paulo
Faustino.

A peça, que tem no elenco nomes como Cacau
Samraeiro, Aída Correia, Rita Hall, Joel Cancella, Carry
Montana e Silas Andrade — que faz o Che — deverá ficar
seis meses no Rio, parlindo depois para São Paulo e
Brasília.

O trabalho é resultado de dois anos de pesquisas feita
pelo diretor Paulo Faustino em cima de acontecimentos da
vida do líder guerreiro que serão mostrados em 19 cenas
com duração de 2h30min.

O protagonista Silas Andrade —que após nove anos
ausente dos palcos retorna para viver Che Guevara — diz
que a peça contará fatos pouco conhecidos da vida de Che
como o fato de ele ser asinático ("quando subia a Serra
Maestra necessitava da ajuda do amigo Crespo"), seu
encontro com l idel i ;istro na casa da amiga Maria
Antonia, no México m u ,i -vi .sinato pelo capitão boliviano
Oory Prado c unia dezena de outros íatos í|ü<* uiurctinun avida do líder
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A Na (ialcria Tliomus Colin, 1
R inaujguragSo da expost(So de i0 pinturiis de Robert Kushncr

Na Galeria Thomos Colm,
inauguração da exposição de
pinturas de Robert Kushner
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llm numcntnlivo <lo liotRoxinho comum, dei|tmlro furoH, nu Intcrnl da inin do nuillui IíIiíh,
•linda <'»ni » camÍNCta simples <• liiiisn aborta
tnniltóni no lado esquerdo. Sandália <lt> napa

nincia (Maria/.inha). Pulteirn «• grande brinco
de miiHH» branca (Saville)

Imponente, com a blusa <!«• tnrqufnia enrugada,
muito mais lougn atrfts, fccbada por três liotôcs
chapados <le mndrcp6rola. Calça larga c curta,
sem maiores detalhes. Nem precisa (Walkiria)
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SSHétr!?- a barra é mais longa no lado dire.to - com alça fina segurando o ombro. Na saia,repete-se o acabamento com botoes quadrados, nu barra (Saville pura Folly Dolly)
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imprevisibilidade cia moda. quandotodos achavam que as tirinhas uc Vcl-
cro, aderentes e práticas, e os elásticos
substituiriam qualquer outro tipo de

apetrecho de abrir e fechar roupas, voltamos aos
botões. Não os botões de computador, os metáli-
cos de jeans, reproduzidos aos milhares pormáquinas especiais. O botão mesmo, grande,redondão, com quatro furinhos ou cópia dos
antigos, que eram preciosos nas caixas de costura,
feitos de madrepérola. osso, ou até marfim íeeí-
timo. b

Acompanhando linho, tarquínia enrugada,

malhas e jeans, estes botões dispensam maiores
complementos, são incompatíveis com colares
pesados 

e não gostam de cintos que escondam sua
localização. Eles aparecem quase supérfluos, em
blusas curtinhas e largas; abotoam de verdade na
cintura de saias amplas c dão o arremate sexy às
saias justas, intencionalmente desabotoados" na
barra.

Nas fotos, Jacquie Sperandio, bem abotoada,
cm produção de Rita Moreno, com cabelo e
maquilagem de Jesus Lopes (by Nonato).
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IESA RODRIGUES

Outro jogo de panos tortos, presos por botõeshexagonais de madrepérola. \s costas jsão maislongas; o abotoameuto em diagonal (Saville).Brincos e pulseira de metal fosco (Bijou Box)

A saia abre do lado esquerdo e mostra outrasaiu, mais justa, com lateral abotoada, deunho, como o easaquinho curto r de mangas
| 

largas. Sobre tnp de malha lilás (Mariazinha)
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4 AUTO-SUFICIENCIA AO ALCANCE DE TODOS
Um livro que ensina a plantar, colher, fazer pães, queijos, conservas, um poxico de tudo

HISSOPO
•« .. (Perene)

Utilização Citado nu Bíblia pelas suas
propriedades purgativas
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EBER ccrvcja ícita cm casa, comer o pão quente
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saiüo do forno ou encontrar na despensa vidros .
potes com picles ou compostas, tem lá seus encantos.
Mesmo para quem não está disposto a trocar oconforto da cidade pelo campo ou serra, há alternativas ijuctrarão de volta cheiros e odores da época em que o fogão dc lenhareinava soberano nas amplas cozinhas, e os quintais forneciam

alimentos saudáveis e frescos.
Quem quiser ir mais fundo poderá tornar um sítio rentável,viver do que produz e colhe. Para os menos afeitos, uma incursãomais superficial levará à fabricação de queijos, iogurtes, àsecagem de ervas aromáticas. I udo isto vem descrito, com muitohumor e alegria, apoiado em belas ilustrações, em livro inglêstraduzido para o português: Guia Prático da Autá&uficiência, deJohn Seymour, edição Martins Fontes.
Nas prateleiras das livrarias começam a chegar livros sobrehortas domésticas, plantas de interior, árvores frutíferas. Do(«tom do verde de alguns anos atrás, quando as plantas eramlevadas para dentro de casa formando aglomerados de jibóias,antulhos, filodendros e samambaias, parte-se agora para o plantio— mesmo em vasos ou jardineiras — de alfaces, couves, tomateservas.

livro de John Seymour, para quem gosta, é uni colírio
para os olhos. Na verdade, procura ser um guia prático paraaquele que trocou a vida da cidade pelo campo cm busca do maissaudável, criando uma auto-suficiêftòia completa em termos dealimentação e moradia. Mas há o que pinçar para os menosortodoxos: fora as diferenças de clima e solo, aprende-se muito.Do cultivo de verduras ao fazer cerveja e vinho em casa, ao criarabelhas, curar presunto, fazer pão, manteiga, prensar queijo,conservar frutas e secar ervas aromáticas. tecer cestos, congelar earmazenar produtos.

ode ser um pouco de exagero, mas, segundo o autor, sealguém sabe cozinhar um ovo, sabe também fazer pão. Por ele, afarinha nunca deve ser pesada, mas colocada até formar massaconsistente. Como nem todo mundo tem mão boa, revela areceita de um padeiro inglês, Sam Mayall: um quilo e 100 gramasdc farinha integral, 28gde sal, 14g de levedura seca. duas colhcres-— de chá — de açúcar mascavo, sete decilitros de água.Separados os ingredientes, colocar a farinha e o sal cm uma tigelae em outra a levedura com o açúcar e um pouco dc água moina;deixar descansar em local quente (no forno, por exemplo,apagado). Quando a levedura estiver bem fermentada, juntá-la àfarinha, com o restante da água, amassando bem até que a massafique com aspecto macio e sedpso
Em outra etapa, colocar novamente na tigela a massa cdeixar descansar em local quente ate que adquira o dobro -r.i

volume. Amawat então mais alguns minutos, fòiinamlu p.ies

Colocar em fôrmas aquecidas, untadas e polvilhádas com farinha.Deixar a massa descansar nas formas, de cinco a 20 minutos.Levar ao forno bem quente, durante 45 minutos.
Mas nem só de receitas de pão trata o livro. Doces econservas são meio prático para conservação de frutas. Uma

geléta de limão e cenoura tem seu sabor e não c nada difícil, desde
que frutos e legumes estejam pouco maduros e partes amassadassejam retiradas. Pode-se usar 230g de limão, cortado fino, pesoigual de cenoura ralada, um litro de água e um quilo dc açúcarMisture o limão, as cenouras e a água. Cubra e deixe descansar
por uma noite. Depois, ponha para ferver com tampa; durantemeia hora, até ficar bem mole. Acrescente então o açúcar,mexendo para dissolvé-lo. Dê nova fervida, controlando aconsistência. O ponto deverá ser atingido em 15 minutos; depois ccolocar a geléia em frascos preaquecidos e que fechem hermetica-mente. Dura três meses.

Há muito o que aprender. Vinhos caseiros são ensinados,assim como sidra e vinagre. Ainda como economizar energia!alternativas do aproveitamento do sol com os coletores de placas,já comercializados no Brasil. Porém, para Seymour, vale mesmo,'com esquemas e explicações, conseguir tudo sozinho.
Para ele, a auto-suficiência não significa um regresso a umpassado mítico, em que "as 

pessoas, recorrendo a utensíliosarcaicos, com muito esforço arrancavam do solo a sua subsistênciae queimavam os vizinhos incômodos, acusando-os de bruxaria".Nao significa, também, voltar atrás nem aceitar um nível de vidainterior. Mesmo para quem não viver fora da cidade, pode-sealcançar um grau de auto-suficiência consertando os própriossapatos ou fazendo o seu pão.
Antes apreciadas pelas suas propriedades medicinais eculinárias, as ervas aromáticas mereceram um capítulo a p.irte.Da erva-doce à cebolinhá e ao aneto (dill), do louro ao çoentro,pode-se cultivar uma erva nas jardineiras ou vasos, utilizando-asconstantemente na cozinha para melhorar o sabor dos pratos. Èpode-se também secá-las, para conservar aroma e cor. Operação

que requer rapidez e delicadeza, é preciso apanhar as folhas e oscaules antes que as flores desabrochem, numa manhã bonitadepois dc o orvalho ter desaparecido"; Devem ser levadasimediatamente para o local da secagem, fazendo pequenos ramose dependurando-os cm local bem arejado.
Se o pó estiver tornando-as feias, tirai a, folha", d. - caules <esníigalhá-las, colocando-as em frascos dc vidro ou recipientes deçcrânma, hcrniclicamentc fechados e „ |u/ <

assim duiantc meses. Mas é apenas um citoitolo ck (
ensina muito.
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HORÓSCOPO MAX Kl IM

ÁniES — 21 do 3 a 20 do 4
Algumas boas novidades sorflo vividas
polo ariotino no passar dosta torça foira,
todas ligadas ao sou trabalho regular.
Procure valorizá-las adequadamente o
nfto so doixe impressionar por primeiras
omoçõos. Quadro irregular no trato ínti-
mo. Saúdo bem disposta.

TOURO — 21 do 4 a 20 do 5
Ainda sob boa influônma do período ante-
rior, vocô deverá se motivar hoje, de
forma clara e direta, na busca de seus
interesses materiais mais objetivos. Evite
a precipitação e seja prudente ao mudar
sua avaliação sobre as outras pessoas.
Saúde estável.

Gêmeos — 21 do 5 a 20 do 6
Um quadro de sorte e boa disposição
marca o correr de sua terça-feira. Procure
ser mais objetivo e não se deixe levar
pelo desânimo. Sua intuição poderá lhe
indicar um bom caminho em assunto
importante, pendente. Favorecimento no
trato íntimo. Saúde equilibrada.
s CÂNCER - 21 do 6 a 21 do 7
Hoje o canceriano se beneficiará de mu-
danças sensíveis na regência do seu dia.
A Lua, em trânsito por seu domicilio
zodiacal, o favorece em viagens, proces-
sos e mudanças. Esse posicionamento
interfere diretamente sobre sua vida ínti-
ma. Saúde estável.

LEÃO — 22 do 7 a 22 do 8
0 leonino hoje é favorecido com indica-
çòes muito positivas para a condução de
sua rotina, especialmente se estiver liga-
do a atividades de mando ou de chefia em
qualquer nível. Regência positiva para sua
vida ern família. Amor em fase bastante
favorável. Saúde carente de atenção.

VIRGEM — 23 do 8 a 22 do 9
Hoje se alteram favoravelmente as indica-
ções de regência para sua rotina de
trabalho e negócios próprios. Procure ex-
ternar sua opinião sobre as atitudes de
outras pessoas. Você assim o fazendo,
estará agindo de forma mais conciliadora
e marcará importantes pontos. Demais
casas em dia neutro.

libra — 23 do 9 a 22 do 10
Bons acontecimentos marcam o dia do
iibriano. Você poderá levar avante seus
projetos próprios e terá atendidas algu-
mas aspirações que dizem respeito a sua
vida pessoal São positivas as previsões
relacionadas a sua vivência intima, espe-
cialmente no final do dia. Saúde equili-
brada.

ESCORPIÃO — 23 do 10 a 21 do 11
Vivendo momento de bons indicadores
gerais, o escorpiano terá a seu favor, no
correr desta terça-feira, um comporta-
mento dinâmico e impetuoso que o levará
a superar eventuais dificuldades. Quadro
muito favorável no amor, com excelente
posicionamento de Vênus. Saúde boa.

B SAGITÁRIO — 22 do 11 a 21 do 12
Positividade. Seu dia será fortemente
influenciado pelo bom posicionamento de
Júpiter que lhe dá, ao mesmo tempo,
vantagens profissionais e um quadro de
notável afirmação em termos pessoais.
Indicações de novidades no amor. Ro-
mantismo e dedicação. Saúde estável.

CAPRICÓRNIO — 22 do 12 a 20 do 1
Cuidando por onde evitar, se lhe possível,
quaisquer problemas financeiros, avais e
fianças, você superará os obstáculos que
este dia lhe oferece. Participação positiva
em assuntos de família. Surpresas agra-
dáveis envolvendo a pessoa amada. Saú-
de regular.

AQUÁRIO — 21 do 1 a 19 do 2
Um quadro de estabilidade e firmeza
deve marcar positivamente o passar de
sua terça-feira, com influências que se
estenderão pelos próximos dias. Evite
mostrar-se irritado com pequenos proble-
mas de sua rotina. Saúde carente de
maiores cuidados.

PEIXES — 20 do 2 a 20 do 3
Dia que marca, para o pisciano, boa
possibilidade de troca de funções ou
emprego e alguns bons acontecimentos.
Procure se motivar e não se deixe levar
por pessoas negativas. Quadro excelente
no trato com nativos(as) de Câncer ou
Escorpião. Saúde bem equilibrada.

LOGOGRIFO ¦IFRÒNIMO FERREIRA

HORIZONTAIS — 1 cubo do vidro ou tijolo, pintado eencravado no lacirilho dos pavimentos (pl.j; podras dovarias coros com que logavam os antigos romanos;mesas pequenas, entre os romanos; 9 tipo de esteirajaponesa de palha de milho coberta de junco trançado;10 - vazio; sem miolo; 12 - que têm cor semelhante aonácar; 14 grupo de coisas macias sobre que sáocolocados objetos que facilmente se quebram ouvaliosos: parte do campo onde o capim fica amassado,ocasionada pelos animais quadrúpedes quando sedeitam, 15 pequeno barrete de veludo, em forrna defez, usado na índia; indígena pertencente a antiga triboguarani do Rio Grande do Sul; 16 - patente ouencargos do lldor que comanda companhia militar; 18senhora da nobreza que na corte sorve a rainha asprincesas o as infantes; 19 - espécie do tamborbabilônico de percussão manual. 20 penas que secolocam nas canetas; 22 pequenas casas de arquitetora ligeira e caprichosa para moradias nos arrabaldes dacidade ou no campo; 24 série de cadeiras ouassentos unidos à parede de coro, aula, etc ; 26-sistema enorgoticamente estável, formado por umnúcleo positivo que contém nêutrons e prétons, ecercado de elétrons, a partícula menor que caracterizacada elemento químico, embora se|a também aocomposição o estrutura complexas, 27 boca redondae decorada no tampo dos instrumentos de cordaenfeite de folhas dispostas de maneira circular que

guarnece o forro dos tetos e outras obras no estilocorintio.
VERTICAIS — 1 - que está repleto até aborda; cheioate em cima; 2 - objeto análogo ao bordão; cajadolongo e rijo; 3 - cu|0 tamanho foi aumentado econsequentemente ficou maior, 4 grande numero decacos ou trastes imprestáveis; 5 uma das desiqna-çoes de uma divindade feminina hindu, mais conheci-da por Durga (a inacessível), esposa do deus Xivaterceira divindade da trimúrti; 6 — divindade pancélticáatestada em documentos gaqloses; 7 aparelho de• radar para sondar a atmosfera a fim do fazer provisõesao tempo, fazer uma mistura em que entra soda1 8 -perfumada como a rosa, própria da rosa; 11 - 'que
sobem à cabeça; que embebedam; 13 - tocar tambor
?,& ^ - a,aba^ ou llmb3lB=; 17 - enxergar, ver

• h?i 5nC-18' especulação, quantia que socobra além do |uro, usura; especulação sobre títulospúblicos ou ações do companhias, que se compram nabaixa dos preços da bolsa, para se venderem na alta'beneficio no câmbio do moedas e no desconto ourebate que paga a pessoa que quer realizar obriqaçôesn|o vencidas, letras de câmbio, etc., 21 ' cabodelgado, de pita. para várias finalidades, entre as quaisa ae amarrar pequenas embarcações utonsllio demadeira, com forro de borracha, empregado em onxu-gai o convés, o piso ou o soalho utensílio de madeira,' • u-l tante á enxada que serve para ajuntar oscereais e o .«fé em coco nos terreiros ou o sal nas

marinhas; 22 - espécie do clava, usada no jogo docrlquete, 23 - também nâo; pois náo; 24 - instrumentomusical do percussão constituído do uma polo ostica-da na boca do um pilão do madeira, 25 - poquonaimagem do três cabeças e quatro braços, que oscalmucos o mongéis levavam do Tibete e usavamcomo amuleto, pendurada ao pescoço. Léxicos. Mor-Melhoramentos; Morais e Casanovaa
CÍRCULO ENIGMiSTICO CARIOCA

O CEC é uma sociedade carioca do charadismo,situada na Rua da Quitanda n° 49 sala 411. Assegundas o quintas o confrade EL MUSA está doplantão rocebendo todos que queiram ficar a par dotudo o que se relacione com o charadismo. Ingressecomo associado.
SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — carcinéide; anual, sair. het; aropala; rale; to, araes; itâs; bisso, dia, rarear astraadua; cauim. ad, lasca, breuVERTICAIS carótida, an; rupa; ca, ilhar; oslreiea;in, dial, orrefora, petisca, Ias, assedar, aba, gatassaúde; raia, ruc

CorroapondAncia pnr« Rim do» Polmelrae, 07 apto. 4 —Botafogo - CEC ri 270
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Problema
N° 1752
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1. a maior parte do ilíaco

(4)congônilo (6)do Itàpolis (9)4, demorittí (6)

S. dosobngado (6)6 om que nôo se podeviver 1817. extraordinário (8)falta do riquoza (6)htil 15110. indivisívol (7)11. moronto (5)12. insulano (6)13. nâo apto (6)14 nflo esperado (7)15 que tsola (8)16, que nâo dorme (6)17. sâo o salvo (5)18 sem culpa (7)19. sem nenhuma npucJSo16)20 vértice do occiptal (5)
Poliivre-chav®;
13 tatras

Consiste o LOGOGniFO em oncontrar-se dotorminadovocábulo, cujas vomlt ií ostáo inscritas no ouadio acima.Ao lado, a direita, ô dada uma relação do vinte conceitos,devendo sor encontrado um sinônimo paia cada um com onúmero de letras entro parônteses, iodos começados r»lalotra inicial da palavra chave As loiras dn todos os sinôni-mos estão contidas no teimo oncotxirto. respeitando-se asletras repetidas.

SoluçflM do problema n° I'61 Palavra-chav* SALUBRINCARParciní» sacHf sibilai safra, saibrai, súcia subir, sáfarsuai, saia, sulcsi, ..ilirn slbila, sarau. saciai, sala. aicaiia'saciar siflar, salificar, saiu
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MEDICINA

EM BUSCA DA 
"BALA 

MÁGICA

PARA COMBATER O CÂNCER

ESTOCOLMO 

— Trabalhos naárea da imunologia — vital para otratamento de doenças como o
. .. .. .câncer — deram o Prêmio Nobel<le Medicina do 1984, anunciado ontem, aoscientistas César Milstein, argentino radicadona Gnl-Bretanha, Niels Jerne, dinamarquês

e Oeorge Kohler, nlcmão-ocidental.
Jerne, 73 anos, professor emérito doInstituto de Imunologia da Basiléia, na Suíça,é conhecido como "o grande teórico daimunoloeia", responsável, entre outras, pelateoria da rede de anticorpos e contra-

anticorpos do organismo, um fator-chave naprevenção, diagnóstico e tratamento de in-fecções provocadas por bactérias e vírus.
Kòliler, de 38 anos, trabalhou com Jer-nc durante dez anos, mas tanto ele comoMilstein ganharam o Nobel por descobertas

imunológicas feitas nos laboratórios de biolo-cia molecular de Centro de Pesquisa Médicada Universidade de Cambridge. Os doiscientistias desenvolveram uma técnica cha-mada hybridoma, para produzir anticorpos
monoclònicos, ou seja, anticorpos idênticosentre si,

Segundo o professor Georg Klein, prin-cipal imunologista da Suécia, os anticorpos
monoclònicos constituem "a chave das invés-tigaçóes atuais no campo do diagnóstico deenfermidades como câncer e AIDs". Os anti-corpos idênticos também podem ser usadosna purificação de alto nível de usbstãncias
como a droga interferon e no tratamento
clínico de transplantes e tumores.

As pesquisas de Milstein e Klein permi-tiram diagnósticos precisos mediante a identi-«cação de estruturas especiais da superfíciede células internas de um organismo, infor-mou ainda o professor Ehrling Norrby, por-ta-voz do Instituto Karolinska, que indica oNobel de Medicina. Segundo Norrby, a pro-dução de anticorpos monoclònicos já é possí-vel comercialmente.
Depois de se confessar "sacudido" 

pelanotícia do Nobel ("me soou como uma bom-
ba"), Milstein, 57 anos, adiantou que suas
pesquisas podem levar ao desenvolvimento
de uma "bala mágica" contra o câncer.

celebra o prêmio com a mulher

através da produção de anticorpos capazes de
matar uma determinada espécie de células,
inclusive cancerosas.

pesquisas, na opinião de colegas deMilstein cm Cambridge, são nada menos que"revolucionárias". O presidente da Real So-ciedade Britânica de Medicina, sir John Wal-ton, para quem Milstcin"é um dos grandesbiólogos vivos", disse que o trabalho docientista argentino abriu "caminhos de im-
pacto fundamental no controle de doençasassociadas a disfunçòes do sistema imunoló-
gico.

A maior surpresa pelo Nobel veio doalemão Kohler, que considerou uma granderesponsabilidade, aos 38 anos, ganhar prêmiotao importante. " Tenho que parar para respi-rar. Nem pude acreditar quando me telefona-ram contando", revelou o cientista, atual-mente diretor do Instituto Max Planck deImunologia, em Freiburg. Mais comedido foiJerne, atualmente consultor do Instituto Pas-teur de Paris. "Estou feliz, é claro", respon-cieu ao receber a notícia o velho professor,cujo trabalho é considerado vital para osimunologistas atuais.

um brinde pelo INobel de Medicina

PATRIMONIO A PRESERVAR

BUENOS 

AIRES — Para os argentinos, vemcm bom momento o prêmio Nobel a umcienlista formado pela Faculdade de Ciên-cias Exatas da Universidade de Buenos Aires embora tal cienlista seja cidadão britânico e tenhaabandonado seu país há 21 anos, "por causa dainstabilidade científica e geral". De qualquer forma, oPresidente Raul Alíonsín e representantes da comuni-dade científica argentina manifestaram "orgulho ealegria" pelo prêmio concedido a César Milstein.
Alfonsín aproveitou para rauiícar "a necessida-de de restabelecer o patrimônio científico" argentino,

que se deteriorou nos últimos anos de regime militar.O Presidente está incentivando o retorno dos cientis-tas exilados ou auto-exilados e em abril último tinharecebido, na Casa Rosada, César Milstein. Da reuniãotambém participaram o Secretário de Ciência e Tccno-ogia, Manuel Sadosky, e o prêmio Nobel de QuímicaLuís Fedenco Lcloir, também argentino.
Não me lembro muito bem do que conversa-mos então — disse ontem Milstein em entrevistatelefônica a uma rádio argentina. Mas não se furlou aconsiderar que os cientistas necessitam de "tranqúili-

uade e tempo para realizar suas pesquisas, o que nãose coaduna com instabilidade política".Ouando lhe perguntaram se teria conseguido
darou'r 

SU3S |X'sc,u'sas na Argentina, Milstein de-
— Esta é uma pergunta difícil de responder,tomo diria um cientista, é uma experiência que não se
Milstein recordou que saiu da Argentina em

1963, quando o Instituto de Microbiologia. onde'."'«Xçnçáo d» Governo provisó-no de José Maria Guido. Ele já tinha-se doutorado emtambndge, para onde retornou e onde diriiie atual-mente a unidade de Química de Proteínas e ÁcidoNudéico. Seu trabalho tem como característica mar-cante, segundo colaboradores e discípulos, o de serrealizado sempre em equipe e visando objetivosconcretos. '
Para fontes cientificas argentinas, a ciência lati-no-amençana sai ganhando com o prêmio, já queMilstein fez a maior parte da sua formação em Buenose.s' Jr, uma honra e uma lição", afirmou o Secreta-no de Ciência e 1 ecnología. ele próprio cientista derenome mundial. "Reconíorta saber que a Argentinapode dar de tempos cm tempos, estes exemplos degrandes homens que contribuem de tal forma para oprogresso da humanidade", disse o Embaixador ar-gentino cm Estocolmo, Hugo Uturbcy.
Depois de destacar "a genialidade" da descober-ta do hjbndoma. o imunologista argentino Octaviouiovannieljo resumiu o que parece uma opiniãocomum: "lendo fundamentalmente os meios.oproje-to poderia ter sido feito na Argentina há oito anos.Mas o que atrapalha aqui é o tempo, já que a falta demeios ía/ com os meses se transformem em anos cmnosso país .
Milstein é o quimo argentino a receber umNobel. Os outros foram o Chanceler Carlos Saavedra

waS.~~ — 0 cientista Bernardo Houssay~~ 
wm1!01"3, ? 77 Luis Fedenco Lcloir — Químí-ca, i//u — e Adolfo Percz Esquivei — Paz, 1980.

UM 

francês tocando e compondo jazz
pode parecer estranho aos menos avi-
sados, mas essa é uma tradiçãocultuada com amor na França, onde existemmuitos conjuntos e bandas do gênero.

Claude Bolling, nascido em 1930, pertence à
geração dos admiradores e discípulos de Dukefcllington, de quem ouviu exaustivamente osdiscos quando criança e de quem se tornou
grande amigo depois de adulto. Aos 12 anos eraconsiderado menino prodígio na França. Aos14, para assombro de muitos, realizava umrecital Oscar 1'eterson.

Compositor, arranjador, ele próprio ummusico líder de banda que viaja em tournécsapenas pela frança, Claude vive só de música.Casado, pai de dois filhos que se interessam pelamusica, apesar de estudarem um instrumentouaude vive praticamente encerrado no seuestúdio superequipado, numa casa lonee doburnurtnho de Paris, compondo trilhas parafilmes e fazendo arranjos. São seus os temas de

O DESAFIO DE CLAUDE BOLLING
Califórnia Suite, do filme do mesmo nome eLouisiania.

As suítes para instrumentos clássicos foramdesafio lançado por um amigo, Jean-BernardPommier, caminho aberto para a criatividade tiocompositor. A primeira, evidentemente, foi pa-ra Jean Bernard e seu piano. A seguir foi a vezde Rampal e sua llauta e logo vieram a Suíte
para Violão, escrita especialmente para Alexan-are Lagoyn, a do tompete, para Maurice André,e a do violino, para Pinchas Zukermann.

Apesar de viajar pouco, Bolling não gostade perder tempo. A música brasileira não é umadesconhecida para esse compositor. Quem ouvesuas suítes, com certeza vai perceber uma certasemelhança na linha melódica, certamente bas-tante agradável aos ouvidos brasileiros:
E difícil para um compositor francêsignorar a música brasileira explica TuríhioSantos. Vilia Lobos esteve muitos anos naf rança e Í0111 Jobini é papa nesse terreno.

Nenhum compositor francês pode ignorar oTom.
Turíhio acha muito importante mostrar umanova faceta da música, num fenômeno comum atodos os países que lidam com diferentes ritmos

pegando um desvio do jazz para a músicaclássica ou vice-versa:
— O ambiente musical brasileiro precisadessa criatividade para que o público não se

afaste da música clássica. Não vivemos na Aus-tria ou na Alemanha e sim no Brasil, onde a
música popular é fortíssima e habitua o público a
padrões altos de qualidade. O músico clássico
brasileiro precisa ter sua bagagem cultural emusical européia, que é maravilhosa, sem dúvi-
da alguma, mas deve promover o casamento
com a nossa contemporaneidade. O espetáculo
promovido por Ileana está exatamente dentrodesse caso. O Brasil é tini campo bastante fértil
pura esse tipo de encontro entre o clássico e o
popular, mais até do que qualquer país europeu

DANÇA DOS BONECOS,

FILME E FANTASIA

BELO 

HORIZONTE - Ao conhecer
Binbin, lugarejo de 23 habitantes, a 10
quilômetros de Diamantina, há quatroanos, o cineasta mineiro Helvécio Rat-ton ficou enfeitiçado. A pequena cidade-fantasma

tomou conta de seus pensamentos por longo tem-
po, até que mostrou sua utilidade prática, como ocenário perfeito para receber as filmagens de ADança dos Bonecos, história infantil cheia de ma-
gia, escrita e dirigida por Ratton. que se destina adespertar a fantasia das crianças.

A Dança dos Bonecos começou a ser rodadohá pouco mais de duas semanas e conta a históriade Mister Kapa (Wilson Grey) e seu companheiro
Geléia (o mineiro Kimura Schettino), saltimbancos
que rodam o interior em um furgão psicodélico,apresentando shows e vendendo o Bálsamo Miner-va, uma espécie de elixir da juventude. E deRitinha (a menina Cíntia Vieira, de 10 anos) e seustrês bonecos — criações de Álvaro Apocalvpse,diretor do premiado Giramundo — Teatro deBonecos — que se envolvem em seguidas confu-soes.

Helvécio Ratton é autor e diretor de EmNome da Razão, curta-metragem documentário
sobre os bastidores dos manicômios mineiros,
ganhador do Prêmio Especial do Júri, no Festivaide Lille, na França, e produtor executivo doslongas-metragens Idolatrada, de Paulo AugustoGomes, e Noites do Sertão, de Carlos AlbertoPrates Corrêa.

A Dança dos Bonecos, seu primeiro longa-metragem como autor e diretor, é "um filme quemostra as possibilidades da magia e do sonho navida real , conforme o define. Pai de suas meni-nas, de sete e nove anos, Ratton observa: — Ascrianças urbanas têm hoje menos possibilidades desonhar, como a minha geração fazia. Elas não têmmais aquelas fantasias, o que não sei se é bom ouruim, se é sinal de desenvolvimento. A verdade é
que coisas boas estão se perdendo".

O cineasta crê que está no caminho certo paraatingir tal objetivo. Oue não é o único. Ele esperaconcluir as filmagens até o fim do mês e, até marçodo próximo ano, ter pronta para comercialização"uma obra de respeito e qualidade". Na verdade,Ratton espera fazer uni filme mineiro que "aconte-
ça" nacionalmente, como não ocorre desde asobras primas de Humberto Mauro.Bilheteria e público são coisas que nãochegam a me roubar o sono — diz ainda o autor,
para quem, por outro lado, uin bom produto temsempre mercado garantido.Com este aspecto deve se preocupar seu
produtor, o Grupo Novo de Cinema, formado porcineastas mineiros no início da década de 70. Eainda os co-produtores, Embrafilme e Secretariade Cultura do Estado de Minas Gerais.

Se Ratton teve facilidade para escolher seucenário, diferente não foi com o ator principal.Já escrevi a história pensando no Grey,uni ator nato, de muitos recursos, que passafacilmente a emoção ao público e me garante totalsegurança para trabalhar. — E confidencia: — Se o

Grey, de repente, me dissesse que não poderiapegar o papel de Mister Kapa, seria difícil subs-tituí-lo.
Wilson Grey, por sua vez, devolve os elogiose diz que Ratton, com sua competência, "conquis-

tou o carinho e o respeito de toda a equipe e faráuma obra de responsabilidade". Aos 64 anos,Grey, após uma vida toda como figurante",segundo ele mesmo assinala, vé surgir um papeiprincipal que lhe cai sob medida.
— Mister Kapa é um papel versátil, envol-vente e belo, que qualquer ator gostaria de fazer.

O personagem, assim como seu companheiro Ge-
léia, são dois tipos felinianos. No fundo, doisverdadeiros canastrões — define Wilson Grey.

Em 41 anos de carreira, entre o teatro,
cinema e TV, ele faz seu 194° filme, no qual leva"muita fé". Ainda desta vez, não beija a mocinha.
Mas não se mostra preocupado com isto. "No
Brasil, só se pensa em rostinhos bonitos. O cinema
tem que modificar este padrão c este filme tem esta
qualidade. Somos os anti-heróis, que o Rat Ratton
cria e dirige com visão muito ampla".

Para o papel de Ritinha, Ratton selecionou,
em Belo Horizonte, em uma cansativa série de
lestes, a menina Cíntia Vieira, de 10 anos. Apesar
da idade, "ela se comporta sério, como uma
profissional, mostra inteligência e criatividade". A
Dança dos Bonecos traz ainda Antônio Pedro no
papel de Jack Domina, Dionísio Azevedo, como o
avô de Ritinha, Cláudia Jimenez (a incansável
Pureza, mulher do personagem Apoio, de Chico
Anísio), Rui Polanar, Tonico Pereira e Rogério
Falabela.

A fantasia começa quando Geléia vai buscarágua no rio e é seduzido por Iara, a deusamitológica dos rios brasileiros, e quase se afoga.Ao se salvar, ele leva consigo um pouco de águavioleta, que é utilizada no fabrico do Bálsamo
Minerva. Ele é dado de beber por Ritinha a seusbonecos, que ganham vida e dançam um fantásticobalé.

Os bonecos são roubados de Ritinha, emBelclcu, por Mister Kapa e Geléia, c depois portrês malandros, em outra cidade. São levados até acapital para roubarem diamante de um museu.Ritinha, Mister Kapa e Geléia saem juntos noencalço dos bonecos, que estão sendo utilizadoscomo protagonistas de um show comercial peloempresário Jack Domina. Usando a mandinga do
preto-velho e pai-de-santo Tio Julião, eles conse-
guem fazer com cjue os bonecos caiam inanimaflos
e os recuperam, depois, em uma lata de lixo.

Ao retomarem, o vidrinho de Bálsamo deRitinha enche-se novamente da água de Iara,
quando o colorido furgão passa sobre a ponte dolio. Mister Kapa e Geléia se vão. Alguns diasdepois, Ritinha brinca no quintal com os bonecos,
que de repente se mexem l ia olha para a câmara e
pisca, enquanto o quadro se amplia, deixandolonge a menina, sozinha com seu segredo

JOSÉ GUILHEHME DE ARAÚJO

O 

sucesso da noite está praticamente
garantido. Com entusiasmo e muita
garra Ileana Carneiro conseguiu
não só "vender" a idéia do recital

Claude Bolling, As Suítes do Jazz Clássico, paraa sala Cecília Mcirelles, conseguindo superar
todos e quaisquer problemas como arranjar um
patrocinador sensível ao talendo do moderno
compositor. A soirée Bollingscrá realizada sob achancela do JORNAL DO BRASIL e os lugares
já estão todos praticamente vendidos.

Infelizmente os espectadores não contarão,
como havia sido previsto, com a presença de
Mareio Carneiro, viloncelista, irmão da pianistaIleana, por causa de um problema de datas. Mas
poderão ouvir, com prazer, músicos da mesma
envergadura, como Turibio Santos (violão),Norton Morozowicz (flauta) e Antônio dei Cia-
ro (viloncelista), que juntamente como Piano
Jazz Trio (Ileana Carneiro-piano; Ernesto Gon-
çalves-baixo; Edgard Rocca-bateria) estarão en-
carregados de mostrar aos cariocas, na Sala
Cecília Mcirelles (hoje às 21 horas), um progra-ma jazzístico diferente, em que o violão, a flauta
e o violoncelo ocupam lugar de destaque.

Admiradora de Claude Bolling, que conhe-ceu pessoalmente apenas este ano, Ileana nãoesconde seu entusiasmo pela noite que propicia-rá aos apreciadores de boa música. De todos osmúsicos envolvidos no projeto, apenas ela haviatocado Bolling antes, em Buenos Aires, quandoali se apresentava em tournée com Jean PierreRampal. Foi a primeira audição sul-americana
da Suite Para Flauta, que Rampal já havia
gravado e vendido (mais de um milhão decópias) nos Estados Unidos.

O furgão jjsicoueuco ae mister Kapa.
Em primeiro plano, o diretor Helvécio Ratton

UMA NOITE APAIXONADA

DE 
"JAZZ" 

CLÁSSICO

fét dos dois irmãos. Ileana, a essa altura fãardorosa do compositor, ligou para Claude eacabou descobrindo que ele acabara de comporuma suíte para piano e violoncelo:
— Fiquei animadíssima. Queria dar a pri-meira audição mundial. Implorei ao Claude queme desse a partitura, mas ele é muito calmo, faztudo sem pressa. Em maio saiu a fita que euouvira em janeiro e o Márcio podia vir emagosto, tocar no-Rio. Parecia tudo acertado.

Mas, em junho, ainda não havia chegado a
partitura. Liguei para o editor de Bolling emMiami e cinco dias depois ele mandava umacarta, de próprio punho, e o pacote de partitu-ras. Só que de navio. Esperei dois meses, monade emoção.

Entre o querer e o fazer, Ileana sofreu
muito. De temperamento apaixonado, capricor-
niana assumida, não admitia perder. Queria
fazer da Soirée Bolling uma noite especial e paraisso precisava de grandes nomes para solar os
instrumentos clássicos. Márcio não poderiacumprir o prazo por compromissos anteriores.
Afinal houve um atraso e o espetáculo se
realizaria dois meses depois do previsto. Como
alcançar o brilho desejado, sem grandes nomes
de apoio? Para a determinação de Ileana, esse
era apenas um pequeno obstáculo. Imediata-
mente ela pensou em três: Turibio Santos,Norton Morozowicz e Antonio Del Claro. E nãoarredou pé. Foi difícil reunir os três intérpretes,
sempre de agenda cheia, numa mesma noite.'
Mas ela conseguiu. Depois foi em busca de
patrocinador e encontrou no JORNAL DOBRASIL uma perfeita acolhida. A data jáestava acertada, faltava enviar as partituras eensaiar. No Rio, apenas Turibio Santos. Come-
çaram os ensaios por aí e, à medida que osoutros foram chegando, o ciclo se fechava,
dentro da perfeita harmonia idealizada:

— Ouando meto alguma coisa na cabeça eestou convencida do sucesso vou até o fim. Com
paixão.

CILÉA GROPILLO
Ileana Carneiro preparou com
entusiasmo a apresentação de
hoje na Sala Cecília Mcirelles:
estarão lá Turibio Santos,
Norton Morozowicz e Antônio
dei Claro

— Rampal conhecia Bolling, eu não. Nossoconcerto em Buenos Aires era eminentemente
clássico, para piano e flauta, mas os empresários
resolveram incluir na segunda parte o Bolling.
Supunham que eu o conhecia. Fiquei conhecen-
do e passei a procurar partituras cm casasespecializadas. No Rio encontrei uma para flau-ta e cm Boston, por acaso, descobri outra paradois pianos. Em dezembro de 1983 dei a primei-ra audição sul-americana para dois pianos, combaixo e bateria na Sala Cecília Mcirelles. Aüás ésempre esse o esquema das suítes: um pianojazzístico, um baixo, uma bateria e um instru-mento solista clássico, que acaba virando um
quarteto — conta a pianista.

A idéia de incluir Márcio Carneiro nesseespetáculo nasceu na França, durante uma tour-
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